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Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a magyar erdõ-
ket ért áprilisi fagykárokról egyeztetett az Országos Erdé-
szeti Egyesület vezetõivel. A fagy és hókár mintegy 70 ezer
hektárt érintett. A leginkább sújtott Bükk-hegységben kö-
zel százezer köbméter kidõlt fa és letörött ág hever.

A gyors kármentesítéshez szükséges az illetékes hatóságok
hatékony segítsége az erdõgazdálkodók számára, hogy a
nyári idõszakban is el lehessen végezni a károsodott fa-
anyag elszállítását. Ennek hasznosítása lehetõséget teremt
arra, hogy a szociálisan rászorulókat idõben, még a fûtési
szezon kezdete elõtt ellássák tûzifával.

A miniszter és az Országos Erdészeti Egyesület vezetõi a
150 évvel ezelõtt alapított – így az egyik legrégebbi hazai
egyesület – Wagner Károly Szakkönyvtárában tanácskoztak.

Ebben a könyvgyûjteményben számtalan páratlan, muzeális
értékû levéltári anyagot õriznek. Köztük korábbi évszáza-
dok erdészeti jogszabályainak eredeti dokumentumait és
olyan szakkönyveket, mint például Vadas Jenõ Az akácfa
monográfiája címû évszázados mûvét, amelyet az erdészeti
szakíró Herman Ottónak ajánlott.

A legnagyobb erdészeti civil szervezet könyvtára nemze-
ti kincs, a régi kiadványok összekötõ kapocsnak tekinthetõk

az évszázadokkal ezelõtt élt erdészek és munkájuk mai foly-
tatói között – fogalmazott Fazekas Sándor. A miniszter
egyeztetett az egyesület 1950-es években elvett egykori
székházának jövõbeni hasznosításáról is.

A tárcavezetõ a hazai állami és magánerdõ-gazdálkodás
szerepét értékelve úgy fogalmazott, hogy az erdészeknek je-
lentõs szerepük van kulturális és természeti értékeink meg-
õrzésében. Az állami erdõgazdaságok nemcsak fenntartják
az erdõkben található mûemlékeket, történelmi emlékhelye-
ket, hanem a turisztikai infrastruktúra tudatos fejlesztésével,
a természetjárás támogatásával a nemzeti értékek megisme-
rését is szolgálják.

A Földmûvelésügyi Minisztérium és az Országos Erdé-
szeti Egyesület stratégiai partnerség keretében az év során
több program megvalósításában is együttmûködik. Közü-
lük több a magyar ifjúság környezeti nevelésének területén
valósul meg, mint például szeptemberben az Erdõvarázs
Családi Nap vagy októberben az Erdõk hete, melyek témá-
ja az erdõk szerepének bemutatása a klímaváltozás hatásai-
nak csökkentésében. A természeti értékek megismerését is
szolgálja a kormány által támogatott Erdei vándortábor-
program is.
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