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Köszönetnyilvánítás
Az Erdészeti Lapok áprilisi – a megújuló energiaforrások
hasznosításával foglalkozó – száma szakmai szerkesztésé-
ben az alábbi munkatársak nyújtottak önzetlen és nélkü-
lözhetetlen segítséget: 
Jung László, az OEE Megújuló Energia Szakosztály elnöke
Mizik András, az Ipoly Erdõ Zrt. kereskedelmi munkatársa
Kéri László, a BIOHÕ Kft. ügyvezetõje
Hlavay Richárd újságíró (Figyelõ, Info Rádió, energiain-
fo.hu)
Szíves együttmûködésüket ezúton is köszönjük!

Erdészeti Lapok Szerkesztõbizottsága

Az én hazám
A Magyar Értelmezõ Kéziszótár szerint a „haza”: „Az az or-
szág, az a népközösség, amelyhez tartozunk.” Vajon milyen
erõ kényszerít bennünket ennek a hazának a szeretetére? Mi-
lyen erõ kényszerítette az aradi vértanúkat az önfeláldozó
hazaszeretetre, hiszen még Kiss Ernõ és Lázár Vilmos is ör-
mény származású volt, nem szólva Aulichról, Damjanichról,
vagy Leiningen-Westerburgról… Milyen erõ kényszerítette a
zsidó Radnótit magyarságának könnyfakasztó módon
történõ megvallására? Kmoskó Mihály, az Érd melletti falucs-
ka, Pusztazámor római katolikus plébánosa, szlovák ember
volt. A trianoni békeszerzõdés után mégis magyarnak vallot-
ta magát. És elkezdett magyarul tanulni!
Nem lenne egyszerûbb feladni? Miért nem tudom megten-
ni? Miért nem is akarom megtenni? Mi vonz hazám és né-
pem felé? A falfirkák? Az égig érõ szemét? Az emberek mo-
dortalansága? Híres-hírhedt turáni átkunk, a széthúzás?
Mondandómat Márai vívódásával fejezem be: Szeretlek, ha-
zám! Nekem nem adta a sors ilyen egyszerûen ezt az érzést.
… Én már csak így merek gondolkodni felõled, éjfél után,
egyedül szobámban, e félelmes mûhelyben … én most írtam
le elõször ezt a szót, … zsibbadt kézzel sápadtan hajolok fö-
léje, hallgatom zengését, vizsgálom betûit, ízlelem értelmét,
ezt a félelmes és végzetes értelmet, amely egyszerre élet és
halál. … Hazám. … halálos erõ vagy, … mely nem bocsát el.
Minden te vagy, minden benned van. Megadom magam.
(Bánó László gondolata elhangzott a Kossuth Rádióban)

Kitüntetések
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója,
március 15-e alkalmából 

a Köztársaság elnöke 60/2007 ( III. 20.) KE határozata
szerint a pénzügyminiszter javaslatára

Nagy Lászlónak a ZALAERDÕ Zrt. Igazgatósága tagjának
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat)
kitüntetést adományozta. 

a Köztársaság elnöke 58/2007 (III. 20.) KE határozata sze-
rint az oktatási és kulturális miniszter javaslatára

Dr. Hargitai Lászlónak a mûszaki tudományok kandi-
dátusának a Nyugat-Magyarországi Egyetem Faipari 

Mérnöki Kar nyugalmazott egyetemi tanárának
A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY ÉRDEMKERESZT

(polgári tagozat )
kitüntetést adományozta.

Szívbõl gratulálunk!

Emlékbélyegek
Andrési Pál Ásotthalomról küldte a szerkesztõségnek ezt a
mini bélyeggyûjteményt. Tanulságos, és egyben elgondol-
kodtató, hogy szakmánk régebben – aranykor – az apró rész-
letekre is gondolt. Piár, piár, piár… hiszen megünnepeltük a
kétmilliót.

Pápai Gábor

Szoboravató
Ünnepélyes keretek között nagy-
számú vadász, erdész jelenlétében
avatták fel a Budakeszi Erdészet
parkjában lévõ szoborkertben
Szederjey Ákos (1911–1991) mell-
szobrát. Részletes életrajzot a
Gyökerek és lombok 3. kötetében
olvashatunk az Európa-hírû
vadászról.



A harmadik oldal

I gazán nem panaszkodhatnak az utóbbi idõben az

erdészek, hogy keveset szerepelnek a széles nyilvá-

nosság elõtt, mert az elmúlt hetekben alig múlt el

nap, hogy szakmánkkal kapcsolatban ne hangzott volna

el rövidebb-hosszabb elõadás, riport vagy egyéb a különfé-

le sajtóorgánumokban. Kezdte a sort április végén Bánó

László Bedõ-díjas erdõmérnök veretes gondolataival a

Kossuth Rádió „Az én hazám” reggeli sorozatában (azóta

több telefont kaptam nem szakmabéli ismerõseimtõl, ahol

dicsérték az elhangzottakat). Röviddel ezután majd’ egy

órán keresztül fejthette ki szakmánk helyzetérõl és az er-

dészek munkájáról mondandóját Pethõ József, az OEE és

Luzsi József, a MEGOSZ elnöke. Ez a terjedelmesnek

mondható idõ már nem csak nyúlfarknyi, többnyire kény-

szerhelyzetben született gondolatok kifejtésére  nyújtott al-

kalmat. Egy hétre rá a Kossuth adón jelentkezõ Ökosansz

címû mûsorban, ahol az erdei iskolák volt a téma, Ormos

Balázs fõtitkár is meghívott volt. Közben a még kevesek ál-

tal ismert Vital internetes rádióban Zétényi Zoltánt (Forest

Press) és Lomniczi Gergelyt (Pilisi Parkerdõ) interjúvolta a

szerkesztõ.

Az Erdészeti Lapok által évtizede kezdeményezett újság-

írók országjárása május elején ezúttal a NEFAG Zrt.-nél

kezdõdött és a NYÍRERDÕ Zrt.-nél folytatódott. A tucatnyi

tudósító – a házigazdák remek szervezésének köszön-

hetõen – elemében volt, mert az alföldi tölgyesekkel, az er-

dei iskolákkal, az ártéri erdõkkel, az idén kiemelkedõ for-

rással gazdálkodó közmunkaprogrammal, a vadaskertek-

kel, a felsõ-tiszai térséget sújtó fagykárral, a természetes

felújítással, valamint az erdészek közjóléti tevékenységével

kapcsolatos témákról készíthették riportjaikat. Közel fél-

száz lett belõlük, melyekbõl az elsõt – a technikának

köszönhetõen – már az indulást követõ nap reggelén hall-

hatták a Falurádióban. És azóta is nap mint nap

erdõtémát sugároz az éter.

Úgy tûnik, beérett a kezdeményezés, mert egyértelmûen

érezhetõ volt, hogy a már sokadik sajtótúrán részt vevõ új-

ságírók értik az erdõben folyó munkálatokat, felismerve a

társadalom igényét is szolgálni akaró erdészek – olykor az

elfogult természetvédõk által megkérdõjelezett – évszáza-

dok óta folytatott tevékenységét. 

Pápai Gábor 
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