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„A mi csemetéink az ön erdõi!”
Az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács húsz éves jubileuma
2014. október 30-án Sopronban jubileumi konferenciával
ünnepelte fennállásának két évtizedes évfordulóját az Erdészeti és Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács.
A rendezvényen köszöntõt mondott prof. dr Faragó Sándor
az NYME rektora és Firtl Mátyás Sopron város országgyûlési
képviselõje. Ünnepi beszédet tartott Kis Miklós Zsolt a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelõs államtitkára, Mózes Csaba az FM Állami Földekért Felelõs Államtitkárságának
osztályvezetõje, Zambó Péter az Országos Erdészeti Egyesület elnöke, Gyõrffy Balázs a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke, és Kárpáti Béla a Terméktanács elnöke.
A konferencián az államtitkár mellett szakmai elõadást tartott Dr. Borovics Attila a NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
igazgatója, Szedlák Tamás az Európai Bizottság Mezõgazdasági Igazgatóság erdészeti szakértõje, Melles Elõd a Székelyföldi Magánerdõ-tulajdonosok és Erdõgazdálkodók Szövetségének elnöke.
Kiss Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár- és vidékfejlesztésért felelõs államtitkára többek között elmondta, hogy
a kormány stratégiájában kiemelt szerepet kap a vidék fejlesztése, ezen belül az erdõk környezetvédelmi és gazdasági szerepének növelése. Az elõzõ hét évben mintegy 97 milliárd forintot használtak fel összesen 180 ezer hektáron. Jelezte, hogy 2030-ra megduplázódhat az Európai Unióban a
faanyag iránti igény, amelyre már most fel kell készülni. A
jelenlegi 21-rõl 27 százalékra kell növelni a hazai erdõterület nagyságát. A magán és állami tulajdonú erdõgazdaságok
fejlesztésével a vidéki élet is javulni fog, munkahelyek jönnek létre. A mennyiségi fejlesztések mellett, párhuzamosan,
a minõségi hozzáadott szolgáltatásokat is magasabb szintre
kell emelni.
A konferencián együttmûködési megállapodást kötött a
Terméktanács a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával. A Kamara elnöke elmondta, hogy ennek értelmében a szervezet a
Terméktanáccsal elõre egyeztetett álláspontot képvisel, a
Terméktanács pedig kikéri a Kamara véleményét a döntései
meghozatala elõtt. Ezzel erõsödik mindkét fél szerepe a gazdaságban, illetve hatékonyabban léphetnek fel a jövõben az
esetleges joghasználati, vagy jogalkotási kérdésekben.

A konferencia felszólalói, balról: Mózes Csaba, Zambó Péter,
Gyõrffy Balázs, dr. Faragó Sándor, Kis Miklós Zsolt, Horváth Jenõ, Kárpáti Béla
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Kárpáti Béla és Gyõrffy Balázs aláírja az EESZT – NAK megállapodást

Az ünnepi konferencia befejezéseként jelképes faültetésre
is sor került az Erzsébet-kertben, ahol Kárpáti Béla elnök beszédében a következõkre hívta fel a hallgatóság figyelmét.
„Nagyon örülök, hogy többen észrevették azt a három
fontos jelképet, amit a mai napba rejtettünk. Az elsõ jelkép
az ünnepi ülésünk helyszíne: Sopron. Nem véletlenül ünnepelünk Sopronban és van jelen rendezvényünkön a Nyugatmagyarországi Egyetem rektora. Az erdészszakma a Selmecbányáról való kitelepítést úgy élte meg, mint a tölgycsemete
a csemetekerti alávágást és újraiskolázást. A csemetekerti képet tovább folytatva, újraiskolázva ugyan, de mélyen gyökeret eresztve nõtt fává szakmánk itt Sopronban. Itt van a szakma tudásának origója, amelyhez az erdészeknek mindig kötõdniük kell.
A második jelkép a mellettünk lévõ bölcsõ is, amelybe
tölgycsemetéket fektettünk. Azt hiszem, joggal állíthatjuk,
hogy a csemetekertek az erdõk és a fás szárú energetikai ültetvények bölcsõi. Az erdészeti csemetekertek azok a bölcsõk,
amelyek meghatározzák a jövõ erdõinek, illetve energetikai ültetvényeinek genetikáját, a fák igazi eredetének helyét. Ha a
csemetetermelõk olyan csemetét nevelnek, amelynek magja
Európa távoli felébõl származik, lassan ki fog cserélõdni a hazai erdõk genetikája. Annak érdekében, hogy a hazai erdõk
Kárpát-medencei genetikára támaszkodjanak a jövõben is, kiemelten fontos a csemetekertek és az azokat fenntartó vállalkozások, erdõgazdaságok védelme és támogatása.
A harmadik jelkép a faültetés. Azt hiszem, az a tény, hogy
a mai nap egy közterületre a szakma, a tudomány, a politika
és a szakpolitika közösen ültet egy tölgyfát, önmagában üzenet értékû. Gyermekkoromban, amikor Brennbergbányán
szelídgesztenyefát ültettem édesapámmal, akkor tanultam
meg, hogy fát csak békességben és egyetértésben lehet ültetni egy szép jövõ reményében.”
Beszédének végén, a Terméktanács feladatainak, mûködésének, céljainak és küldetésének rövid összefoglalása
után, megköszönte a szakmai elõdök – Szõnyi János alapító
elnök és Rapatyi István korábbi elnök áldozatos munkáját, és
a szakmaszeretõ, elhivatott kollégák, küldöttek és választmányi tagok több évtizedes kitartását, melybõl a Terméktanács
eddigi közös sikerei megszülethettek.
Kép és szöveg: Nagy László

