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Kitüntetések
Köztársasági Érdemrend

A Magyar Köztársaság elnöke az
1956-os forradalom és szabadságharc
október 23-ai nemzeti ünnepe alkal-
mából a Magyar Köztársasági Érdem-
rend Lovagkeresztje kitüntetést ado-
mányozta dr. Csapó Mihálynak, az
FVM nyugalmazott fõosztályvezetõ-
helyettesének, prof. dr. dr. h. c. Járó
Zoltánnak, az Erdészeti tudományos
Intézet kutató professzorának és Só-
dar Pálnak (képünkön), a KEFAG
Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. az

elmúlt évben nyugalomba vonult vezérigazgatójának. 
A kitüntetéseket Gráf József földmûvelésügyi és vidék-

fejlesztési miniszter adta át.

Pro Aqua emlékérem

Szakmai tevékenységének elismeréseként a Magyar
Hidrológiai Társaság dr. Rácz József nyugalmazott egyete-
mi docenst Pro Aqua emlékéremmel tüntette ki. 
Szívbõl gratulálunk!

Környezetünkért Emlékplakett

Világbajnokok
2006-ban jelent meg dr. Ignácz Magdolna sorozatszerkesztõ
legújabb videofilmjének dupla DVD-je, melyen az igazán
ínyenc vadászok világbajnok trófeákban gyönyörködhetnek.



A harmadik oldal

A homokhátság szívében 1934 és 1984 után har-
madszor adódott a lehetõség, hogy vendégül lát-
hattuk a szakma nagy családját. Tudtuk, hogy

nagyon nagy kihívás ez mindannyiunk számára, de az
sem volt kétséges már az elsõ pillanattól sem, hogy hogyan
tudunk majd megfelelni a feladatnak.

A program váza tulajdonképpen már egy évvel korábban,
a bakonyi vándorgyûlésre körvonalazódott, amit azután kö-
vetkezetes és kemény munkával folyamatosan épített egy csa-
pat. A koncepció fõ szempontjai voltak: a lehetõ legtöbb „fe-
lületen” bemutatni az itt folyó erdõgazdálkodást, kapcsolód-
ni az adott hely természetvédelmé és kulturális vonatkozása-
ihoz, lehetõ legkisebb mértékû környezetterheléssel megolda-
ni a feladatot, kerülni a hivalkodást, de maximálisan kiszol-
gálni a vendégeket, az eddigiekhez képest valami újat is mu-
tatni. Hogy e soktényezõs feladatnak a lehetõ legjobban meg-
feleljünk, amiben úgy éreztük nem vagyunk igazán profik,
ott segítõket is igénybe vettünk. Ilyen volt pl. az arculat meg-
tervezése, városon belüli idegenvezetés stb., ahol a legfelké-
szültebb vállalkozók segítették a munkát. Összességében az
egész szervezést mindenki részérõl a maximális tenni aka-
rás és pozitív hozzáállás jellemezte. Szépen épült a program.
Féléves viszonylatban az összes lényegi dolog alapját lefektet-
tük. Öröm volt látni, hogyan áll össze a „mû”! A felelõsök fo-
lyamatosan csiszolgatták, finomították a részleteket, ami
csak az utolsó napokra kerekedett egésszé. A legbizonytala-
nabb tényezõ az idõjárás volt, ami döntõen befolyásolhatta
a dolgok kimenetelét. Két héttel a megrendezés elõtt évszáza-
dos hõségrekordok dõltek meg, semmi esõ nem esett. Majd a
kezdés elõtti este nagy zivatarral tört be egy front, ami felfris-
sítette a tájat és kissé enyhítette a hõséget is. Nagy meg-
könnyebbülés volt számunkra, hogy végül is szép nyárias,
szélsõségektõl mentes idõ kísérte a rendezvényeket.

Június 22-én reggel pedig jelképesen felgördült a füg-
göny és megkezdõdött egy „elõadás”, mely mintegy 36 óra
alatt mutatta be a legutóbbi hasonló találkozó óta végzett
23 éves munkánk eredményeit. Minden úgy zajlott, aho-
gyan a „történetet megírtuk”, vagy talán még egy kicsit
jobban is, mert nem is mertük gondolni, hogy minden hi-
bátlanul vizsgázik majd. 23-án, a program végén pedig,
az igazi színházban teljesen úgy tûnt mintha egy valósá-
gos színdarab zárásaként gördült volna le a függöny.
Örömmel és büszkén hajoltunk meg a „nagyérdemû pub-
likum” elõtt, megköszönve a tapsokat!

Visszavonulva a színfalak mögé kicsit rendbe szedtük
magunkat, majd pillanatnyi szusszanás után azonnal
belekezdtünk egy új „darab” hosszadalmas próbáiba. A
premierre valószínûleg nagyon sokat kell még várni…

Koczka Zoltán
Helyi Csoport titkár
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