
ERDÉSZETI LAPOK
A Z  O R S Z Á G O S  E R D É S Z E T I  E G Y E S Ü L E T  F O L Y Ó I R A T A

CXXXIX. évfolyam • 2004. április

ALAPÍTVA 1862-BEN



A hagyományos
februári Mezõ-
g a z d a s á g i
Könyvhónap al-
kalmából az
idén is számta-
lan kiváló új
szakkönyvet is-
merhetett meg a
bemutatókra el-
látogató. Buda-
pesten, Gyön-
gyösön, Keszt-
helyen, János-
halmán a helyi
felsõoktatási in-
tézményekben
kedvükre válo-
gathattak diá-
kok, tanárok
egyaránt. Az
EU-csatlakozással felértékelõdik a kistérségek szerepe,
melyben az erdészek, tájépítõk munkájához igen hasznos
fogódzót ad Konkolyné Gyuró Éva Környezettervezés cí-
men megjelent mûve a Mezõgazda Kiadó gondozásában.

* * *

Erdei-számos képeskönyv
Második, javított kiadása jelent meg dr. Nádai Magda Erdei-
számos képeskönyv c. munkája, amely kifejezetten az erdé-
szeti erdei iskolák programvezetõinek készült hasznos kézi-
könyv. A kiadványt az Észak-Magyarországi Erdõgazdasági
Rt. támogatta. Cserép János vezérigazgató a könyv elõsza-
vában írja: » A „kisokos” nagyszerûen szemlélteti, hogy az er-
dei életközösségek elemei milyen sok szállal kapcsolódnak
egymáshoz, milyen hatással vannak egymásra, és mit kell
tennünk, hogy az emberi beavatkozás következtében a leg-
kevésbé sérüljön ez a bonyolult életközösség.«

A könyvecske ötletes rajzokkal szemlélteti az erdõ, a fák
különféle szerepét, teljesítményeit és elvezet a legek birodal-
mába is. Kár, hogy a szerzõ igényes munkájához életlen bo-
rítófotókat használtak fel.

A könyv megvásárolható a pedagógiai könyvesboltban
(Budapest, VIII. Vas utca 10), valamint a Libri könyvesboltok-
ban. Ára: 980,- Ft.

Lovagkereszt...
Március 15-e alkalmából Mádl Ferenc, a Magyar Köztársa-
ság elnöke a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag-
keresztje (Polgári tagozata) kitüntetést adott át Kovács
Gábor erdõmérnöknek, a Nyírerdõ Rt. nyugalmazott ve-
zérigazgatójának. A kitüntetettnek valamennyi olvasó ne-
vében gratulálunk és hosszú, aktív nyugdíjas éveket kíván
a Szerkesztõség.

Könyvhónap



A harmadik oldal     

K étségtelen, hogy az elmúlt hónapban az
erdõgazdálkodást érintõ, történelmi
eseményeknek lehettünk tanúi. Mert –

bárhogyan is kutakodunk szakmatörténetünkben
– arra nem volt még példa, hogy érdekeinket útel-
zárással próbáljuk meg érvényesíteni. 

Mindez kezdõdött azzal, hogy a kormány az
ország gazdaságának valamennyi szegmensében
jelentõs megszorító – forráselvonó – intézkedést
léptetett életbe, ami különösen a mezõgazdaságot
érinti érzékenyen. Az agrártárca költségvetése az
utakra kényszerítette a mezõgazdaságból élõket.
Azokat a magánerdõ-tulajdonosokat is, akik ed-
dig élték a mindennapok küzdelmes, de békés éle-
tét. A tárgyalásokon kiderült, hogy a tárcán belül
súlytalanok vagyunk. Bebizonyosodott, hogy fis-
kális szemlélettel nézve nem sokat oszt vagy szoroz
az erdõgazdálkodás a nemzetgazdaságban. Nem
tétel, ahogy a pénzügyi szakemberek fogalmaztak.
A sokat és évek óta hangoztatott immateriális érték
mit sem számít. A hetekig tartó tárgyalássorozat
mellékszereplõi voltunk, és azok is maradtunk.

De a magánerdõ-tulajdonosok nem adták fel. A
mindenre elszánt erdészek végül is – a lehetõ-
ségekhez képest – a második menetben eredménye-
sen tárgyaltak a tárca illetékeseivel, már ami a fo-
lyamatban lévõ erdõsítések legszükségesebb mun-
kálatainak pénzügyi fedezetét illeti. Tanulság több
is van. Tudomásul kell venni, hogy vége azoknak
az idõknek, amikor a hosszú távra tervezõ erdészek
egy-egy kormányhatározat alapján magabiztosan
készülhetnek a jövõre. Mert úgy tûnik, hiába az oly
körültekintõ nemzeti erdõstratégia, ha azt csak ra-
dikális követelésekkel lehet érvényesíteni. 

Az Erdészeti Lapok eddigi szerkesztésének filo-
zófiáját is felül kell vizsgálni, mely szerint nem
foglalkozunk a szakmát érintõ politikai kérdések-
kel. Mert a magyar erdõk érdekében kifejtett egye-
sületi tevékenység nem tehet különbséget a tulaj-
donviszonyok alapján. Még akkor sem, ha létét
alapvetõen meghatározza az ágazaton belül lévõk
megítélése, anyagi támogatása.

Pápai Gábor
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