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ERDÕK HETE 2004.
országos megnyitója

A hatodik éve indult rendezvénysoro-
zat színhelye az idén a magánerdõ
volt. A pilisi általános iskolások rövid
mûsorát követõen Cserép János, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöke tar-
tott ünnepélyes megnyitó beszédet.
Kiemelte, hogy az OEE-nek, a
MEGOSZ-nak és a FAGOSZ-nak rend-
kívül nagy szerepe van abban, hogy az
ország közvéleményét, a politikai és
gazdasági döntéshozókat az erdõ ér-
dekében megfelelõen tájékoztassák.
Nyomatékosan felhívta a figyelmet,
hogy bár az erdõ kirándulásra, gombá-
szásra, felüdülésre is szolgál, de jelen-
tõs a gazdasági szerepe is. Kiemelte,
hogy az erdõvagyon mûködtetésében
jelentkezõ korlátozásokat elõre elfoga-
dott egyezséggel kell kompenzálni s
ennek érvényesítése és biztosítása az

állami vezetés feladata. Maradjon to-
vábbra is az erdõ a tulajdonosok és az
állami erdészet kezelésében. Végeze-
tül megemlítette, hogy az Erdõk Hete
rendezvények iránti érdeklõdés örven-
detesen növekszik.

Ezt követõen került sor Barátossy
Gábornak, az FVM fõosztályvezetõjé-
nek ünnepi elõadására, melynek né-
hány gondolatát idézzük fel. 

Mindannyian tudjuk milyen rend-
kívüli értéke hazánknak az erdõ. Va-
lamennyi polgártársunk kötõdik vala-
milyen formában az erdõhöz, mely az
ország területének 19,5%-át foglalja
el. Az erdõt elõdeinktõl kaptuk s azt
gyarapítva, megnövekedett értékkel
kell utódainknak átadni. Az állami er-
dõterületek mellett mind nagyobb
arányt képviselnek a magánerdõk s a
magántulajdon sajátosságaiból faka-
dóan megváltozik az állami akarat ér-
vényesítése is az erdõben. Meg-

növekedett feladatot jelent a még
nem mûködõ magánerdõk sorsának
rendezése is.

A következõ évek során jelentõs
uniós erdõtelepítési támogatásokra
számíthatunk. Ennek keretében 2004-
2005. során 9000 hektár szántóföldi er-
dõtelepítésre nyílik lehetõség, ami a
továbbiakban bõvülni fog. Uniós tag-
ságunkkal némileg módosul az erdõk
nemzeti finanszírozása. Folyamatban
van további erdõterületek védelem alá
helyezése; az FVM az erdõtörvénybõl
kiindulva minden ilyen irányú kezde-
ményezést kellõ alapossággal meg-
vizsgál és véleményez. Fontos, hogy a
magyar erdõgazdálkodás, a hagyomá-
nyait megõrizve, jól szolgálja az állami,
a közösségi és a magánérdekeket egy-
aránt. Barátossy Gábor végezetül a
nagyszámú közönségnek eredményes
és hasznos napot kívánt a további ren-
dezvények során.
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Rendezvények az ERDÔSZÖV Rt.
székhelyén
2004. szeptember 16-án Pilisben, az ERDÕSZÖV Rt. székhelyén került sor a MEGOSZ emlékülésére és a kapcso-
lódó rendezvények megtartására. A résztvevõ szervezetek az OEE, a FAGOSZ és az Agrárkamara voltak. E ha-
vi híradónkban az ott történtekrõl szeretnénk számot adni és egyben köszönetet mondani a szervezõknek, ren-
dezõknek áldozatos munkájukért.
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