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Az elmúlt 20 évre joggal lehetünk büsz-
kék és szeretnénk, ha minél többen ün-
nepelhetnénk együtt. A jubileumi
nagyrendezvényre 2014. szeptember 5-
én, pénteken kerül sor Budapesten,
elõreláthatólag több helyszínen (Kos-

suth tér, Magyar Tudományos Akadé-
mia), amelyre magánerdõ-tulajdono-
sok, gazdálkodók, szakmán belüli és
szakmán kívüli érdeklõdõk százait vár-
juk. Az ünneplésbe szeretnénk bevon-
ni a fõváros lakosságát is. Kérjük, je-

gyezzék elõ az említett dátumot, a ren-
dezvény részletes programját és meghí-
vóját idõben közzétesszük.

Tisztelettel: 
a MEGOSZ Vezetõsége  

MAGÁNERDÕBEN

éves a MEGOSZ
2014. szeptember 5-én, Budapesten gyûlnek össze a magánerdõsök

Amint legutóbbi lapszámunkban is ol-
vashatták, 1994 õszén alakult meg a
Társas Erdõgazdálkodók Országos
Szövetsége, a TEOSZ. Az alapítók ké-
sõbb nyitottak valamennyi magánerdõ-

tulajdonos felé és 1998. november 1-
jén megalakították a TEOSZ jogutód-
ját, a Magán Erdõtulajdonosok és
Gazdálkodók Országos Szövetségét, a
MEGOSZ-t.

A magyar akác és a magyar akácméz hun-
garikummá minõsítési folyamata még
tart, de rendkívül fontos elõrelépés, hogy
a februári ágazati értéktárba való felvétel
után, a Fazekas Sándor miniszter által ve-
zetett Hungarikum Bizottság március 18-i
ülésén döntött mindkét kategóriában
azok Magyar Értéktárba kerülésérõl. A bi-
zottsági ülésen az elõterjesztõ Akác-koalí-
ciót a Magán Erdõtulajdonosok és Gaz-
dálkodók Országos Szövetsége és a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara képviselte. 

A döntést Glattfelder Béla európai
parlamenti képviselõ a következõkép-
pen kommentálta: „Gratulálunk a Hun-
garikum Bizottságnak, amely tegnapi
döntésével a magyar akácot és az akác-
mézet felvette a Magyar Értéktárba. Az
utolsó lépés a hungarikummá nyilvání-
tás lesz, amelyre reményeink szerint
még májusban sor kerül”.

Reméljük, ehhez jelentõs mértékben
hozzájárulhat, hogy Puskás Pál kollé-
gánk szerkesztésében, a MEGOSZ ki-
adásában 500 példányban megjelent az
akác nótáskönyv, ami megrendelhetõ a
MEGOSZ titkárságán, és gondosko-
dunk arról is, hogy Szövetségünk jubi-
leumi nagyrendezvényén minden
résztvevõ megkaphassa, a Magyar Erdé-
szeti és Vadászati Mûszaki Segédszemély-
zet Országos Egyesületének történetét be-
mutató könyvvel együtt.

  
Az akácfa a magyar Alföld uralkodó fá-
ja, a Nyírség aranya, a nótaszövegek,
népdalok legkedveltebb fafaja. A róla
szóló dalszövegek csokorba szedése
egy volt debreceni fõerdésznek, erdõ-
tulajdonosnak – különösen ha nótaked-

velõ és -gyûjtõ is – hálás feladat. Ennek
aktualitását azonban az akác elleni fo-
lyamatos itthoni és külhoni támadások
adták. Egyik képviselõnk, észlelve az
„idegenhonos özönfajok” közé sorolt
akácfa várható ellehetetlenítését – tele-
pítési támogatás megvonása, fokozatos
kiirtása –, lépéseket tett ennek megelõ-

zésére és megszervezte az

Akác-koalíciót. A céljuk az, hogy
a magyar akác hungarikummá váljon a
magyar akácmézzel együtt. Ez a nótás-
könyv is ezért készült el. 

A magyar nóták számtalanszor
visszatérõ motívuma az akáclombos ki-
csi falum, az akácos út, az öreg akác, a
lilaakácok, a bólingató akácfa, a kétszer
nyíló fehérfürtös akácfa virága, bódító
illata, lehulló levele, s végül az akác-

lombos temetõ, melyekben a magyar
ember mindennapi élménye, szerelme,
honvágya, bánata benne van. A nótákat
dalolták a mezei munka közben, kato-
naként, lakodalmakban, a csárdában és
a filmekben, rádióban egyaránt. 

1920-ban a trianoni országcsonkítás
következtében hazánk erdeinek 80%-a
a szomszéd államokhoz került. Az
elvesztett erdõk pótlására indult fásítá-
si programok révén mára az erdõk te-
rülete majdnem megduplázódott – az
ország mai területére nézve 12,6%-ról
20,8%-ra nõtt. Ez a gyarapodás fõleg az
Alföldön, a gazdaságosan nem mûvel-
hetõ földek és a parlagterületek beer-
dõsítésével jött létre, elsõdlegesen az
akácnak köszönhetõen. Az akác ma-
gyar fává vált. Hazánkban van a leg-
több akácerdõ Európában – 463 ezer
hektár, ami az ország összes erdõterüle-
tének egynegyede, az alföldi erdõk
egyharmada. Az akác talajvédelmi, táj-
védelmi, gazdasági szerepe megkérdõ-
jelezhetetlen. Ezért kérek mindenkit, ne
bántsa a magyar akácot! 

Édesapám méhész is volt, egyike a
több, mint húszezer méhésznek, akik
évente körülbelül 25 ezer tonna mézet
pergettek, ellátták az országot, és 80%-
át exportálták. A megtermelt méz nagy
része – egyben a legkeresettebb is – a
finom akácméz volt. Magyarország
akác és akácméz nagyhatalom! Jó len-
ne, ha ez így is maradna. 

A nótáskönyv kiadásért ezúton is kö-
szönetet mondok a MEGOSZ-nak, a
Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetségének. 

Puskás Pál 

Nótáskönyv az akácról a MEGOSZ kiadásában


