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szerveznek, és mûhelymunkaként a
szakbizottságok dolgoznak. A rendszerváltást követõen igen sok szakmai tanulmányutat szerveztek a legkülönfélébb
témákban a környezõ országokba.
Az egyesület bevételeinek zöme tagdíj. A végzett munka elismerését is jelenti, hogy a pályázatok általában sikeresek.
Köszönet illeti e helyen is az ágazati minisztériumot, és a civil támogatókat.
A vázlatosan ismertetett múltból nem
könnyû ajánlást megfogalmazni a jövõre. Az Alföldön az erdészszakma meglehetõsen nehéz helyzetben van. Megváltoztak a földhasznosítás és erdei haszonvétel prioritásai, az õshonos növénytársulások területi arányairól, a gyorsan növõ faállományok termesztésének fontosságáról vallott eddigi nézetek. A társadalom újabb és újabb követelményeket támaszt az erdõk közjóléti szerepével kapcsolatban, ezen elvárások kielégítésének
fedezetét – hosszabb távon – az alföldi
erdei haszonvétel önmagában képtelen

lesz elõteremteni. A sokféle, egymást
kölcsönösen korlátozó igény közötti
egyensúlyteremtés felelõsségét – véleményünk szerint – nem lehet csupán az
erdészszakmára hárítani.
A részérdekek közötti harmóniára
törekvés sikeres példája az Akác Koalíció, amelynek létrehozásában meghatározó szerepet vállalt az egyesület. Hasonló együttmûködésre való törekvés
mutatkozik a természetvédelmi civil
szervezetekkel is. Az együttmûködés
lehetõsége – még inkább kényszere –
az alföldi erdõgazdálkodás kulcsa. Ez
az egyetlen lehetõsége, az Alföldet
messze meghaladó gondok kezelésének is, mint a klímaváltozás vagy az õshonosság.
Köszönet illeti azokat az erdészeket
és a társszakmák képviselõit, akik az elmúlt negyven esztendõben ebben a
szellemben végezték munkájukat az Alföldi Erdõkért Egyesületben. Jó alapot
raktak le. Az úton végigmenni a mosta-

ni nemzedék, majd az õket követõ generációk feladata. A jövõ már az õ kezükben van.
Az együttmûködésre soha nem volt
ekkora szükség! Munkánk a párbeszédre
épül, természetvédõkkel, hatósággal és
természetesen társszervezeteinkkel az
OEE-vel és a MEGOSZ-szal! Köszönjük,
hogy partnernek tekintenek bennünket!
Elkötelezettek vagyunk az alföldi erdõkért, az akácért, nemes nyárért és fenyõért, végsõ soron az alföldi emberekért, de mindenkor figyelembe vesszük
az itt található természeti értékeinket is!
Köszönjük újra az egyesületben önzetlenül dolgozók munkáját, nélkülük
már régen megszûnt volna a negyvenéves síkvidéki együttmûködés! Köszönjük támogatóink segítségét, ami kellett
ahhoz, hogy sikeresek legyünk.
Kovács Gábor erdõmérnök,
ny. vezérigazgató (NYÍRERDÕ Zrt.)
Vízhányó László
erdészeti igazgató, DALERD Zrt.

Átadták az idei Alföldi Erdõkért Emlékérmet
November 5-én, Kecskeméten huszonharmadik alkalommal szervezte meg
Egyesületünk a Kutatói Napot a tudomány, a kutatás, az ágazati irányítás,
a természetvédelmi szakemberek és
az eredményeket sikerrel alkalmazó
gazdálkodók bevonásával.
Az AEE és a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt. által közösen lebonyolított
programon közel 80 résztvevõ 10 elõadást hallgathatott meg, valamint 18
posztert tanulmányozhatott át. Az alapításának 40. évfordulóját ünneplõ Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság látogatóközpontjában, a Természet házában Innováció és fenntarthatóság az
alföldi erdõkben címmel rendezték
meg a szakmai napot.
Szépe Ferenc, a Földmûvelésügyi Minisztérium mezõgazdasági fõosztályvezetõje „Mit adhat az agrárkutatás az
alföldi erdészet számára? címû nyitó
elõadásában fogalmazta meg legtalálóbban az elõttünk álló feladatot: „Mi
az, amit a piaci viszonyok alakulásától
és az Alföld nyújtotta környezeti adottságoktól az itteni erdõgazdálkodás
elvárhat? Milyen telepítési és mûvelési
megoldások alkalmazásával termelhetõ
érték és haszon a mezõgazdaság szempontjából gyakran kedvezõtlen, terméketlennek tûnõ területeken is? Milyen
gondok, problémák fordulhatnak elõ,
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és azok hogyan védhetõk, kerülhetõk
ki? A kérdések hosszú sorára bizony
nem könnyû feleletet adni. Egy dologban azonban egészen bizonyosak lehetünk: sikerre akkor számíthatunk, ha a
célok kitûzését és elérését magas szintû
ismeretszerzési tevékenységgel támogatjuk, ha átgondolt és felelõs kutatási
programok alapján próbálunk ajánlásokat megfogalmazni. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy erõs kutatási háttér ott
jön létre, ahol a tudományos felkészültség a gyakorlattal való folyamatos partneri együttmûködés igényével találkozik. Elsõ hallásra meglepõen hathat, de
a kutatási tevékenység alakításában
kulcsszerepe van a mindennapok gazdálkodásának: innen kiindulva és ide
visszatérve lehet és kell az új ismeretek
valós értékét mérni, mérlegelni.”
A nap további részében elõadóink
számos témában segítették a fentebb
megfogalmazott célok elérését. Az elõadások szünetében és azt követõen is
lehetõsége nyílt a résztvevõknek a
poszteres bemutatókat megtekinteni.
Az Egyesület jogelõdje által 1994ben alapított, és elsõ ízben 1995-ben átadott Alföldi Erdõkért Emlékérem adományozási hagyományait az Egyesület
tovább kívánta ápolni, folyamatossá téve és biztosítva az e téren kimagasló
munkát végzõ szakemberek erkölcsi
elismerését.

Erdészeti Lapok CL. évf. 12. szám (2015. december)

Ennek szellemében 2015-ben emlékérmet adományoztunk:
dr. Barátossy Gábornak, az Erdészeti
Hivatal nyugalmazott vezetõjének; prof.
dr. Lakatos Ferenc egyetemi tanárnak,
az Erdõmûvelési és Erdõvédelmi Intézet
igazgatójának, az Erdõmérnöki Kar dé-

kánjának; Baráth Béla kerületvezetõ erdész-vadásznak (NYÍRERDÕ Zrt.); Donkó Károly erdészetigazgatónak (NEFAG
Zrt.); Hidas Tibor erdõgazdálkodási
osztályvezetõnak (NYÍRERDÕ Zrt.);
Nagy Imrének, a NAIK ERTI Ökonómiai
Osztály tudományos munkatársának,
valamint Szabó Péter erdészeti igazgatónak (KEFAG Zrt.).
A kitüntetettek méltatása, valamint a
Kutatói Nap teljes anyaga a www.aee.hu
honlapunkon megtekinthetõ, ahol a korábbi kiadványok is megtalálhatók.
Lipák László titkár, AEE

