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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Fekete István füveskönyve az írja: "Az erdő beszélt hozzám, mert az erdő beszél ahhoz, aki
ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát csak meg kell érteni. De ahhoz, hogy érthessük,
ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait, s a sok színt, hangot, az
állatok mozgását, életrendjét, természetét, az erdő minden lakójának örök, ősi
törvényeit. Csak ez a tudás hozza közel az embert az erdőhöz, és ha ilyen jó barátságban
vannak, akkor aztán szívesen veszik egymást."

AKTUÁLIS
2010. 10. 14

Levélben kéri a magyarok segítségét az
államfő és a kormányfő

Az erdőről mindenkinek van élménye, laikus tapasztalata. Ha azt mondjuk: természet, a
legtöbbünknek biztos nem kies puszták jutnak az eszébe, hanem a legtermészetesebbnek
érzett táj: maga az erdő.
Abba pedig már egészen kevesen gondolnak bele, hogy az erdő nemcsak a kirándulók
célpontja, hanem sokaknak szakma, birtok, kenyérkereset és haszonforrás.

2010. 10. 13

Ha az ember becsületes kapcsolatban van a természettel, akkor az erdő sokat ad. Nemcsak
madárcsicsergős felüdülést, nemcsak sportos pihenést, hanem energiát, alapanyagot,
védelmet.

2010. 10. 13

Az erdő tehát társadalmi, nemzetgazdasági és közjóléti kérdés.

2010. 10. 13

Magyarország területének több, mint húsz százalékát borítják erdők, s a világ káros

2010. 10. 12
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2010. október 13. Schmitt Pál telefonon
mondott köszönetet eddigi segítségéért
Omar Hassan Ahmad al-Bashir szudáni
elnöknek
Schmitt Pál hivatalában fogadta az Amerikai
Kereskedelmi Kamara Európai Uniós
küldöttségét
Schmitt Pál a Fradi-Újpest fővédnöke
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folyamatait ismerve örömteli hír, hogy ez a szám az elmúlt években nem csökkent, sőt,
kisebb mértékű növekedés tapasztalható.
Örömteli, hiszen a rendszerváltással nemcsak a környezetvédelmi szempontok, vagy a
gazdasági célok változtak, de az erdők jelentős hányada került magánkézbe. Ami
természeti erőforrásokból az egyes emberek birtokába kerül, a közös érdekek jóvoltából
bizonyos értelemben a nemzet kincse marad. Hiszen a levegő, melyet megtisztít, a
környezet, amelynek szerves része: közös vagyonunk.
Tehát célokat, fejlesztéseket csak az erdőállomány együttes, összefüggő kezelésével lehet
véghezvinni.
A magántulajdonosok döntő többsége szerencsére jól működik együtt a hatóságokkal,
betartja a szabályokat, sikeres pályázatokon vesz részt, állja az ellenőrzéseket. Az új
telepítések is elsősorban a magánkézben lévő területeken valósul meg.
Éppen ezért jó, ha az ilyen alkalmak keretében elhangzanak a helyzetelemzések, közös
tervek születnek, a tulajdonosok, a szakma és a döntéshozók meg tudják vitatni az aktuális
kérdéseket. Mindig vannak megoldásra váró feladatok. Ilyen például hazánkban a
túlszaporodott vadállomány okozta károk kérdése, s ezzel kapcsolatban a tulajdonosi és
vadászati jogok, a bekerítések ügye.
De említhetném az őshonos fafajták sorsát is. Tudvalevő, hogy hosszú évekig zajlott a
gazdaságilag jobban megtérülő, ámde hazánkba később bekerült fajták nagyarányú
telepítése. Szerencsére ma már az őshonos fajok nagyobb figyelmet, támogatást kapnak és
kiegyenlítettebbé vált a kép. Nyilvánvaló, hogy ezen arányok ökológiai, jogszabályi,
szervezési vonatkozásairól a hozzáértőknek beszélniük kell.
Ha a tavaszi magyarországi áradásokra, vagy a pár nappal ezelőtti vörösiszapgátszakadásra gondolunk, nem árt tudatosítani: egyre súlyosabb, egyre változatosabb
környezeti hatásokra, vagy emberi mulasztásból eredő károkra kell felkészülnünk.
A laikusok a környezetvédelem kérdésével jobbára csak akkor találkoznak, ha igazán nagy
a baj. A szakértőknek a megelőzésre is komoly hangsúlyt kell fektetniük.
A közvélemény kevéssé lehet tisztában azzal, hogy a magyarországi erdők jelentős
hányada, mintegy 35 százaléka úgynevezett „védelmi erdő”, vagyis vízvédelmi,
talajvédelmi, part- és településvédelmi feladatokat lát el. Tehát közvetlenül szolgálja az
embert azzal, hogy éppen ott áll, ahol. Az ilyen védő facsoportok aránya évről-évre nő,
telepítésüket és szerepüket folytonosan felül kell vizsgálni az épített környezet változásai,
az utak, települések, az ember terjeszkedése miatt.
A mai nyílt nap — a minisztérium, a parlamenti albizottság képviselőinek, az erdészeti,
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Horvátország kész segítséget nyújtani
2010. 10. 12

2010. október 12. Schmitt Pál távirata Viktor
Janukovics ukrán államfőnek
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erdőtulajdonosi egyesületek és szövetségek tagjainak jelenlétével — alkalmas arra, hogy
együtt lássuk az erdőgazdálkodás feladatait.
Ezek a feladatok minden mozzanatban összefüggnek a településfejlesztés, a
környezetvédelem, a megújuló energiák, a fenntartható fejlődés kérdéskörével, vagyis az
élet egészével.
S mivel az élet nem áll meg a határoknál, a mai nap a Kárpát-medence közös erdészeti
céljaira is tekint, vagyis egységben látja azt, ami összetartozik: e táj természeti
erőforrásait.
Tisztelt Tanácskozás!
Lázár Ervin egyik kedves meséjében a főhős menekül a Szomorúság elől, és a Négyszögletű
Kerek Erdő látványára hamar megnyugszik. „tudtam — szól az idézet — ha benn leszünk a
fák közt, már meg vagyunk mentve”.
Nos, tisztelt hölgyeim és uraim, ha az ember fák között lehet, gyakran érzi úgy, hogy a
legjobb helyen van, vagyis meg van mentve. De hogy a jövőnk is meg legyen mentve,
ahhoz az erdő szeretete és felelős erdőgazdálkodás egyaránt szükséges.
Mi, civilek, szívesen adjuk a szeretet-részből a magunkét.
Önöktől pedig a kőkemény szakmaiságot, a tulajdonosi alázatot, a jövőért érzett
felelősséget, a hozzáértés hosszú távú terveit várjuk.
Kívánok mindannyiuknak jó munkát!
Isten áldja Önöket!
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