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Az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi
Igazgatósága Zánkán és a Balatonfel-
vidék erdeiben szervezte a XIV. Erdôren-
dezési napokat. Kitettek magukért a
veszprémi kollégák, mert minden adottsá-
got kihasználtak, hogy az ország különbö-
zô térségeibôl jött rendezôknek alaposan
bemutassák munkahelyüket. Az érkezés
délutánját követôen jó kétórás balatoni
hajózás feledtette az utazás fáradalmait. A
szakmai látnivalókat a Bakonyi Erdészeti
Rt. Monostorapáti Erdészetének területén
láthatták a résztvevôk. Többek között az
épülô balatoncsicsói Erdei Iskolát. Szak-
mai elemzésre inspirált a cseres, tölgyes
természetes felújításoknál látottak.

Az elôadásokra a harmadik napon ke-
rült sor, melyeket Barátossy Gábor, az
Erdészeti Hivatal elnöke nyitott meg. Em-
lékeztetett az 1971-es, a Buenos Aires-i er-
dôkkel kapcsolatos állásfoglalásra, mely
meghatározta az erdôk hármas funkcióját.
Mészöly Gyôzôre, a korán elhunyt kollé-
gánkra, aki harminc éven át dolgozott a
közjóléti erdôkért. Hangsúlyozta, hogy
nagy a felelôsségünk, amikor a költségve-
tés mintegy egymilliárd forintnyi forrását
felhasználjuk, és kiemelte a helyi kezde-
ményezések fontosságát. Aktuális kérdé-
sekrôl szólva elmondta, hogy az Ország-
gyûlés várhatóan elfogadja a Nemzeti
Földalapról szóló törvény azon kiegészíté-
sét, miszerint az állami erdôk is bekerül-
nek a földalapba. Hangsúlyozta: a föld-
alap kezelésére új szervezet jön létre,
amely önálló költségvetési intézmény
lesz, és hatáskörébe tartozik az állami er-
dôvagyon is, kivéve a meglévô természet-
védelmi, illetve a védelemre tervezett te-
rületek.

Mihalovics László, a Veszprém me-
gyei Területfejlesztési Tanács szakem-
bere a térség élôhelyeinek változatossá-
gára, a megye erdeinek fajgazdagságá-
ra, a védett területek élôhelymegôrzô
szerepének fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet.

Fôzô János, a Balatoni Régió fôépíté-
sze a Balatonról szólva megemlítette,
hogy az valamikor négy tavacskából
állt, mintegy 1000 négyzetkilométeren.
A tizenkétezer éve kezdôdött feltöltô-
dés 10 méter iszapvastagságot hozott
létre évi 0,4 mm gyarapodással. A 2500
éve megjelent ember többször is le
akarta csapolni a tavat. 1865-ben az
ezirányú tevékenység mintegy öt méte-
res vízszintcsökkenést okozott. Erre a
vasútépítés miatt volt szükség.

Dr. Laposa József tájépítész a Balato-
ni Régió területrendezési tervének ve-
zetô tervezôje röviden ismertette a terü-
leti adottságok integrált hosszú távú le-
hetôségeit, melyben az erdészeti elkép-
zelések is bennfoglaltatnak. Hangsú-
lyozta, hogy a földvásárló spekulánsok
ellen csak kiskapuk nélküli törvények-
kel lehet. Emlékeztetett a táj túlhaszno-
sításának veszélyeire és káros követ-
kezményeire.

Vaspöri Ferenc, az ÁESZ veszprémi
igazgatója kifejtette, hogy erdôgazdasági
térségrôl ott beszélhetünk, ahol 75 szá-
zalék a valóságos vagy a majdani erdôte-
rület. Szorgalmazta, hogy országos tu-
risztikai és közjóléti terv készüljön,
amelyben az egymás mellett lévô régiók
össze tudják hangolni tevékenységüket.
Ez nagyban növelné az idegenforgalmi
lehetôségeket. Egységes rendszerbe kel-
lene illeszteni az elképzeléseket.

Csóka Péter, az ÁESZ Szolgálat fô-
igazgatója az erdô fogalma és szerepe
meghatározásának fontosságát hangsú-
lyozta. Mert más és más helyen nem je-
lenti ugyanazt az erdô léte és szerepe a
térségben élôk számára. Mint mondot-
ta, a Földön jelenleg hozzávetôleg 3,9
milliárd hektár erdô van, mely minden
évben csökken, míg hazánkban köztu-
dottan növekedik az erdôállomány. Az
ötszázmillió év alatt felhalmozódott
energiahordozót lényegében 500 év
alatt elégetjük. Tudomásul kell venni,
hogy más szempontok is vannak az er-
dôtelepítésnél, mint az eddigi erdészeti
tényezôk.

Az Erdészeti Szolgálat kimagasló
munkát végzett szakembereinek Csóka
Péter fôigazgató kitüntetéseket adott át:

Erdôrendezôi Díj:
Varga Miklós erdésztechnikus, nyugáll.

erdôtervezô (Veszprémi Igazgatóság)
Juhász István erdésztechnikus, erdô-

tervezô (Szegedi Erdôtervezési Iroda)
Sebestyén László erdésztechnikus,

erdôtervezô (Váci Erdôtervezési Iroda)
Jagicza Attila erdômérnök, osztály-

vezetô (Zalaegerszegi Igazgatóság)
Nagy Frigyes erdômérnök, osztályve-

zetô (Veszprémi Igazgatóság)

Erdôfelügyelôi Díj:
Jaksa Ferenc erdésztechnikus, erdô-

felügyelô (Kecskeméti Erdôfelügyelô-
ség)

Padányi Gulyás Gábor erdômérnök,
erdôfelügyelô (Budapesti Erdôfelügye-
lôség)

Sörnyei Sándor erdômérnök, erdô-
felügyelô (Kaposvári Erdôfelügyelôség)
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