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Látványos meglepetés volt, hogy a
Megyei Mûvelõdési és Ifjúsági Központ-
ba induló erdészeket a lépcsõn
kétoldalt felsorakozott római légiósok
fogadták teljes harci díszben.

A nagyterem elsötétült, majd légió-
sok a színpadra vonultak és a hajdan
volt üdvözléssel köszöntötték a megje-
lenteket.

Ezután a Csepregi Vegyeskar énekel-
te el a himnuszt. Geró Judit, a Kossuth
Rádió helybéli munkatársa felkérte
Pethõ Kincsõ színmûvészt, hogy szaval-
ja el József Attila: Tanítások címû vers-
részletét.

Ezután Cserép János, az Országos
Erdészeti Egyesület elnöke nyitotta meg
a közgyûlést. 

Ormos Balázs fõtitkár emlékezett meg
a legutóbbi közgyûlés óta elhunyt tagtár-
sainktól a klopacska hangja mellett. 

Lakatos Zoltán erdõmérnök, Bercelly
Jenõ erdészeti dolgozó, id. Beck Antal
Bedõ Albert díjas erdõmérnök, dr. Dal-
los József erdõmérnök, Obert Gyula
erdõmérnök, Túrós László Bedõ Albert-
díjas erdõmérnök, Tóth József erdész-
technikus, Géber Miklós erdésztechni-
kus, Grózer László kerületvezetõ, Stá-
del Károly Kaán Károly-díjas kerületve-
zetõ, Stift László kerületvezetõ, dr. Tóth
Károly erdõmérnök, Patócs László
erdészeti dolgozó, Deninger István
erdészeti dolgozó, Csermely László
erdõmérnök, Rakita István erdészeti
dolgozó, Édes Sándor fõerdész, Czeg-
lédy István erdõmérnök, az erdészeti
vízgazdálkodásért szakmai kitüntetett-
je, Csajkovich Károly erdõfelügyelõ,
Katona Jenõ erdõrendezõ, Andrasek
Árpád erdész, Hibbey Albert erdõmér-
nök, Kaán Károly-díjas, az Egyesület
tiszteletbeli tagja, Besenyei János erdõ-
mérnök, Urbán József erdészeti dolgo-
zó, Erhardt János erdész, felügyelõ,
Vágner László erdõmérnök, dr. Király
László professzor, dr. Szendrei István
professzor, Miglierini Marco erdész-
technikus, dr. Bartucz Ferenc erdõmér-
nök, Mester József erdõmérnök, Balázs
Miklós erdõmérnök, Frey József erdész-
technikus, Kiss Ferenc erdõmérnök,
Abonyi István erdõmérnök.

Ezt követõen dr. Ipkovich György
Szombathely megyei jogú város polgár-
mestere szólt az Országos Erdészeti
Egyesület közgyûléséhez. 

Klemencsics András, az FVM Erdé-
szeti Fõosztályának vezetõje röviden
összefoglalta az ágazat helyzetét, prob-
lémáit és tennivalóit.

Jeles alkalmakkor érdemes megállni
egy pillanatra és átgondolni szakmánk
jelenét és jövõjét. 

Az utóbbi évtizedekben az erdõk és
az erdészet ügye valamennyi kontinen-
sen egyre növekvõ mértékben került a
közvélemény és a politikaformálók
érdeklõdési körébe a felmerült ökoló-
giai, gazdasági és társadalmi problémák
következtében. Ezek megoldására új
gondolatok merültek fel.

Az 1992. évi riói Környezet és Fejlõ-
dés Konferencián „erdészeti alapel-
vekrõl szóló  ajánlás”-t fogadtak el,
2002. évi második Föld-csúcs Johannes-
burgban került megrendezésre.

Az európai kontinens erdészete már a
riói Föld-csúcsot megelõzõen kormány-
zati szinten kezdett el foglalkozni – 1990-
ben Strasbourgban – és megoldásokat
keresni a fentiekben vázolt szemlélet- és
korszakváltást igénylõ kihívásokra. 

Az Európai Erdõk Védelme Miniszte-
ri Konferenciája a következõ idõpon-
tokban került megrendezésre:  Helsinki
1993, Lisszabon 1998, Bécs 2003.

Valamennyi jelentõs nemzetközi szer-
vezet napirendjére tûzte az erdõk és az
erdészet ügyét: ENSZ Fenntartható Fejlõ-
dés Bizottsága, FAO Erdészeti Bizottsága,
Egyesült Nemzetek Erdészeti Fóruma

Mik voltak a megjelent  új gondolatok ? 
– Az erdõgazdálkodási szemlélet és

erdészetpolitika átformálása a környe-
zetorientált, ökológiai kihívásoknak
megfelelõ gazdálkodás irányába

– A termelésösztönzésrõl a vidékfej-
lesztésre helyezõdik a hangsúly

– A XXI. század elejére kialakult
szemléletváltozás: az erdõk védelmi,

Küldöttközgyûlés
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szociális és kulturális vonatkozású hasz-
nai megelõzik az anyagi jellegûeket.    

A tavalyi évben elfogadott Nemzeti
Erdõprogramunk a fenti új gondolatok
figyelembevételével és a korábbi tartamos-
sági elveket már magában foglaló jogi sza-
bályozásra épülve fogalmazott  meg alap-
elveket és fogadott el stratégiai célokat.

Néhány az alapelvek közül: 
– A hazai erdõgazdálkodás legfõbb

alapelve és célja az erdõvel mint termé-
szeti erõforrással való tartamos és fenn-
tartható gazdálkodás, melynek ki kell
elégíteni a társadalom erdõkhöz kap-
csolódó fogyasztási, környezetvédelmi,
szociális, üdülési és kulturális igényeit. 

– Az erdõ fontos megújítható erõfor-
rásokat és szolgáltatásokat nyújt a társa-
dalomnak. Felelõsségteljes gazdálko-
dással és gondoskodással az erdõgaz-
dálkodás javakat termel, és hosszú idõn
át szolgáltatásokat biztosít. 

– Az erdõgazdálkodás az ország jólé-
tének egyik forrása.

A stratégiai célok közül néhány leg-
fontosabb:

– Az erdõt olyan módon és ütemben
kell hasznosítani, hogy a gazdálkodási
lehetõségek a jövõ nemzedékek számá-
ra is fennmaradjanak úgy, hogy az erdõ
megõrizze biológiai sokféleségét, ter-
mészetközeliségét, termõ-, felújuló, és
életképességét, betöltse védelmi, gaz-

dasági, természet- és környezetvédel-
mi, egészségügyi-szociális, kulturális,
turisztikai, valamint oktatási és  kutatási
célokat szolgáló szerepét.  

– Az erdõ és a fa szerepe az új évszá-
zadban minden eddiginél nagyobb lehet.
A hosszú termelési ciklus miatt idõben fel
kell készülni, hogy a társadalom igényei
megfelelõ színvonalon biztosíthatóak
legyenek. Az erdõgazdálkodásnak meg-
felelõ helyet, az eddigieknél kedvezõbb
megítélést és lehetõséget kell biztosítani.

– Megfogalmazásra kerültek a termé-
szetvédelmi célok stratégiai szempont-
jai az erdõkben, továbbá, hogy

– sz erdõ  társadalom számára nélkü-
lözhetetlen anyagi hozamának racionális
hasznosításáról sem szabad lemondani.

– Ösztönözni kell a társadalmat a
fának mint környezetkímélõ nyersa-
nyagnak minél szélesebb körben törté-
nõ használatára.

– Ökológiai szempontból is alapvetõ
nemzetgazdasági érdekünk az újrater-
melhetõ, környezetbarát faanyag foko-
zottabb felhasználása.

Mint ismert a 2004–2006. idõszakra
vonatkozó Nemzeti Vidékfejlesztési
Tervben csupán a mezõgazdasági terü-
letek erdõsítése jogcím kapott támoga-
tást. Az Agrár Vidékfejlesztés Operatív
Program  erdõfenntartásra kidolgozott
mûködõképes intézkedései forrás-

hiányra való hivatkozással elutasításra
kerültek. Akkor ígéretet kapott az erdé-
szet, hogy a hiányzó eszközök nemzeti
forrásból biztosításra kerülnek. Az idõ
sajnos az ellenkezõjét bizonyította. 

Az erdészet jövõje egyértelmûen csak
a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Vidékfej-
lesztési keretei között képzelhetõ el, amit
az Európai Unió jogszabályaival  harmo-
nizált, az erdõrõl és az erdõ védelmérõl
szóló  törvény  és az elõbbiekben vázolt
Nemzeti Erdõprogramunk is támogat.

Ezek alapján a II. Nemzeti Fejlesztési
Terv Vidékfejlesztési kereteiben az
ERDÉSZET-et önálló programként kell
szerepeltetni az alábbi célprogramokkal:

– Mezõgazdasági területek erdõsítése.
– Nem mezõgazdasági területek

erdõsítése. 
– Az erdõk ökológiai, gazdasági,

szociális funkcióinak bõvítése. 
– Természeti katasztrófák hatásának

felszámolása.
– Magánerdõ-gazdálkodás és elsõd-

leges faipar mûködõképességének
elõsegítése.

Jelenlegi legfontosabb feladatunk az
erdészeti célprogramok a II. Nemzeti
Fejlesztési Terv keretei között történõ
szerepeltetése.

Ehhez kérem minden tagtársunk segít-
ségét, hiszen ennek társadalmi és szakmai
egyeztetése érdemben most kezdõdik.

Szombathely (Sabaria, Stein am Anger), püspöki város, Vas megyében, a Gyöngyös és Perent vizek között, Budához 24, Posonhoz 14 mfd-nyire, egy
felette kies vidéken. E helyen feküdt hajdan a római gyarmat Cladia Savaria nevû városa. Mind ezek után nem csuda, hogy itt különbözõ idõszakok-
ban olly sok régiségre akadtak u.m. hamvedrekre, sírkövekre, cserép- és kõedényekre, ezüst-arany s réz-pénzekre, gyûrûkre s.t.b.; de ez az 1819 és 1830-
ki években különösen gazdagok voltak illy találmányokban, midõn egész római temetõt fedeztettek fel, s az innen kiásott és összegyûjtött régiségeket
nádorispán õ. cs. kir. fõherczegsége, s herceg Batthyányi Fülöp megvásárolván: nagylelkûleg a magyar nemzeti-muzeumnak ajándékozták.

1578-ban a posoni országgyûlésen elhatároztatott: hogy a vasvári káptalan, pecsétjével és jegyzõkönyvével együtt Szombathelyre tétessék át. 1579-
ben Draskovics György gyõri püspök papi gyûlést tartván, a tridenti végzéseket kihirdette. 

Lakosai kik 3846 katholikusra, 48 ágostaira, 4 reformátusra, 68 zsidóra mennek, nagyobb részt magyarok, kevés németek, s mindnyájan élnek már
századokkal elõbb nyert szabadságukkal, mint ez világos II. János gyõri püspöknek 1407-ki levelébõl.

Nevezetességei közé tartozik: az igen szép ízlésû, roppant püspöki szentegyház, 2 rézzel födött és 30 öl magas tornyával. Az egész egy keresztet ábrá-
zol, s belseje gazdagon márványozott corinthi oszlopokon nyugszik, és olly tágas, hogy 3000 ember benne könnyen elfér. Van itt továbbá kath. fõele-
mi s rajz oskola, gymnásium, és lyceum, postahivatal, két gyógyszertár, alapítvány elöregedett hitszónokok számára, polgári kórház és szegény-intézet,
rabdolgoztató és kisdedóvó intézetek, s t. b.

Környéke e városnak igen szép, keletre, délre, északra rónaság veszi körül termékeny szántóföldekkel, kövér rétekkel, gyümölcsösökkel; nyugotra
pedig szõlõhegye terül el. Lakosai a földmívelést, mesterségeket, kereskedést nagy szorgalommal ûzik; hetivásárjai gabonára nézve felette élénkek.
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Az Állami Privatizációs Részvénytár-
saság Erdészeti és Agrárgazdasági
Vagyonigazgatóság ügyvezetõ igazga-
tója, Koleszár István összefoglalójában
biztosította a jelenlévõket, hogy az álla-
mi erdõk területe nem csökken majd. 

Ezután dr. Pethõ József lépett a színpa-
dra és elérzékenyülten vett búcsút, mint
vezérigazgató a közgyûlésen megjelen-
tektõl. 

Megható volt az a jelenet, amikor a
vezérigazgató lánya, Pethõ Kincsõ szín-
mûvész Berzsenyi Dániel: Búcsú Keme-
nesaljától címû versét szavalta.

A szünetben sajtótájékoztatót tartott
a szakma, melyen a jelenlévõ újságírók

tehették fel kérdéseiket. Itt adta át
Roland Miegende Dégi Zoltánnak, a
Nagykunsági Erdészeti Rt. Szolnoki
Erdészet igazgatójának a Waldjugend
zászlaját.  

Szünet után a Szombathelyi Haladás
Táncegyüttes adott elõ fergeteges
mûsort a jelenlévõ férfiak legnagyobb
örömére. 

Ezután Bogdán József, a Díj Bizott-
ság elnöke lépett a mikrofonhoz. És
megkezdõdött a küldöttközgyûlés fény-
pontja, a kitüntetések átadása.
Répászky Miklós méltatta a kitüntetettek
munkásságát, majd Cserép János, az
OEE elnöke adta át a díjakat. 

Évrõl évre tapasztaljuk, hogy szak-
mánknak szép számban vannak olyan
egyéniségei, akik munkájukat átlagon
felüli színvonalon végzik. Teszik ezt
érdek nélkül, belsõ meggyõzõdésbõl,
hivatástudattól vezérelve. Munkájukkal,
emberi tartásukkal mintát adnak, példát
mutatnak valamennyiünknek.

Közvetlen környezetük ebbõl a kör-
bõl választotta ki azokat, akiket a
különbözõ kitüntetésekre érdemesnek
tartott. Ez a jelölés már önmagában is
elismerést fejez ki. Az elsõ köszöntés
tehát a kitüntetésre javasolt valamennyi
tagtársunkat illeti.

Az Egyesület Díj Bizottsága a beérke-
zett javaslatok véleményezésével mun-
káját elvégezte. Jelentem a Küldöttköz-
gyûlésnek, hogy Bedõ Albert Emléké-
rem kitüntetésre 13 fõre érkezett javas-
lat, ebbõl 10 került a Küldöttközgyûlés
elé. A Kaán Károly Emlékéremre bekül-
dött 14 javaslatból 13-at tárgyaltak a
küldöttek, míg az Elismerõ Oklevél
fokozatra érkezett 17 javaslatot változ-
tatás nélkül értékelték.

Bemutatásukra, munkájuk és életük
méltatására pedig felkérem Répászky
Miklóst, a Díj Bizottság tagját.
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Bedõ Albert Emékérmet kapott:
Tóth Pál, dr. Marosi György, Szõnyi

János.
Kaán Károly Emlékérmet kapott: 
Bacsa Árpád, Jozwiak Bernard,

Rauch Imre.
Elismerõ Oklevélben részesült:
Dr. Csapóné Tábori Hajnalka, Sza-

mosi Jánosné, Bakcsa Zoltán, Fekecs
Lajos, Jaksa Ferenc, Kajtor István, Kakuk
Pál, Kiss Sándor, Kökény István, Környei
Jenõ, Majtényi László, Páris István,
Rosenberger Ferenc, Szabó Lajos, Takács
Imre, Takács János, Toronyi Márton.

Cserép János elnök méltatta a kitün-
tetetteket. Elismeréssel szólt a házigaz-
dák nagyszerû szervezésérõl.

A búcsúzó vezérigazgatónak kiegyen-
súlyozott nyugdíjas éveket kívánt, majd a
hagyományok szerint felkérte az Egyesü-
let zászlajának átadására. Pethõ József és
Bejczy Péter szalagot kötött a vándor-
zászlóra, majd átadták az elnöknek. Ezu-
tán Cserép János dr. Markó Lászlónénak
a Magánerdõtulajdonosok Veszprém
Megyei Egyesülete elnökének, Horváth
Lászlónak, a Bakonyerdõ Rt. vezérigaz-
gatójának és Kulcsár Zsoltnak a HM
Verga Rt. vezérigazgatójának nyújtotta át
megõrzésre a zászlót.

Az erdészhimnusz hangjaival ért
véget a közgyûlés.


