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Résztvevõk: európai erdészeti, faipari és
természetvédelmi szervezetek (oktatási és
kutatási intézmények) alkalmazottai,
nyugdíjasai és vállalkozói, erdõtulajdon-
nal, ill. erdészszakmai végzettséggel ren-
delkezõk, valamint az elõzõekben emlí-
tett személyek családtagjai. Vendégek:
akik nem tartoznak az elõzõ csoportokba!

Hazánkat ebben az évben 33-an
képviseltük, erdészek, családtagjaink és
vendégek. A csapat egységes megje-
lenésérõl az A. STIHL Kft. a POPLÁR
Magán Erdészeti Kft. és a Cserhátaljai
Erdészeti Bt., valamint a Garamond Kft.
gondoskodott.

Az egy hét alatt igazi balti nyárban volt
részünk, kellemes 20 fokos hõmérséklet,
homokos tengerpart, hûs habok.

A versenyek és rendezvények közöt-
ti szabadidõt a tenger hûs habjaiban és
a part kellemes homokján, illetve
Ventspils város hangulatos utcáin, a ne-
vezetességekkel ismerkedve töltöttük.

A versenyek elõtti napokon a
következõ tanulmányutak közül válo-
gathattak a résztvevõk:

„A” Erdõk Lettországban – magtól a
faiparig: konténeres csemetetermeszté-
si technológiával dolgozó csemetekert
Stendében, komplex fakitermelés, fafel-
dolgozó vállalkozás, szõlõskert
Sabileben (világrekorder: legészakibb
szõlõültetvény)

„B” Az erdõk különleges természeti
és történelmi értékei a „Slitere” Nemzeti
Parkban-a „Lív tengerpart” nevû
kultúrtörténeti táj: A balti történelem
emlékei a nemzeti park erdejében,
Slitere tanösvény, Slitere-i világítóto-
rony, Erdészeti Múzeum Valdemarspils-
ben, Mazirbe: a „lív tengerpart” köz-

pontja, Irbene: rádiócsillagászati köz-
pont, ami korábban katonai célokat
szolgált, most egyetemi kutatóhely.

„C” Utazás érintetlen területeken,
ahol az erdõ, mezõ és a víz találkoz-
nak – Pape tó Nemzeti Park: Pape-tó a
madarak legjellemzõbb gyülekezõhe-
lye Lettországban (több mint 270 fajt
figyeltek meg), vadlovak hazája
(lengyel konik), tanösvény, madár
megfigyelõhely és a vadlovak élõhe-
lye (WWF projekt), Pavilosta: evezés a
tengerben, az északi ciprusbóróka
élõhelye.

„D” Konténeres technológiával dol-
gozó csemetekert, a „Kurzeme-i Svájc”
– Kurzeme tartomány legszebb tájai,
kortárs mûvészeti kiállítás a szabadtéri
múzeumban: Csemetekert Stendében,
„dzsungelösvény”, szõlõskert Sabilében
szabadtéri múzeum vagy nyáribob, víz-
esések a Venta folyón.

„E” Ismerje meg Ventspilst – Lettor-
szág egyik legtisztább városa, a jövõ vá-
rosa: Történelmi ismertetõ, szökõkutak,
virágszobrok, parkok, rekonstruált ut-
cák és terek, családbarát környezet,
Ventspilsi Egyetem, Gyerekváros, olim-
piai sportközpont.

Résztvevõk: Makói András, Gabnai
Zoltán, Füleki Dániel, Tóth Ádám,
Tóth Máté, Spiegl Máté, Tajnai Robert,
Vajda Zoltán, Fagyas László, Fehér-
vári Péter, Zagyi László, Mohácsy
Tamás, Kürti István, Margittai Endre,
Urbán Imre, Veres Imre, Honfi Gábor,
Spiegl János, Zentai József, Boros
Zoltán, Gerely Ferenc, Fagyas Eszter,
Perényi Dóra, Spiegl Anna, Spiegl
Éva, Wengrin Ágnes, Tömördi Ágnes,
Horváth Magda, Spiegl Zsuzsa, Gerely
Piroska, Cser Borbála, Vajda Krisz-
tián.

Kép és szöveg: Urbán Imre
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A harmadik oldal

T
ematizáljunk! Ebben a választásos idõszakban nap,
mint nap találkozhatunk ezzel, a politikai marketing-
ben gyakorta használatos terminus technicusszal. Azt

jelenti, hogy mi szabjuk meg a sajtó és a közbeszéd számára a
tárgyalásra javasolt témát. Szaktársaink között örvendetesen
nõ azok száma, akik egyre járatosabbak a sajtókapcsolatok te-
rén, akik lépten, nyomon tapasztalhatják a médiumok kétarcú-
ságát. A szerkesztõségek egyrészt kínosan ügyelnek autonómiá-
jukra, másrészt az állandó híréhségben és -versenyben kapva-
kapnak az információn. Ezt a helyzetet kihasználva, töreked-
nünk kell arra, hogy arról szóljon a sajtó, amirõl mi szeretnénk.
Ezt persze nem könnyû elérni. A minap egy nemzetközi konfe-
renciánk nem érte el az egyik országos napilap ingerküszöbét,
„de ha volna egy jó kis falopási ügy” – fogalmazott a szerkesztõ
– az bekerülhetne az újságba. Mire ezek a sorok megjelennek,
már túl vagyunk egy egész fórumnyi falopási ügyön, amit Óz-
don, Zalaegerszegen és Kecskeméten tártunk a sajtó elé. A csú-
nya ügyeknek elég szép visszhangjuk volt. A marketing ínyen-
cek persze mondhatják, hogy inkább pozitív témákat kell
elõtérbe tolni. Mert ugye, aki fa- és/vagy kabátlopási ügybe keve-
redik…  Sajna, azzal kell fõznünk, ami kéznél van. Egyébként is
régi sajtós tapasztalat, amit a sztárok hangoztatnak: Mindegy,
hogy mit írnak, csak írjanak rólunk! Itt kanyarodom vissza az
írásom elején felvetett tematizálásra. Hasznos volna, ha a cé-
gek, szervezetek saját sajtótervet állítanának össze, amelyben
nemcsak a PR-cikkek szerepelnének, hanem azok az esemé-
nyek és témák is, amelyek érdekesek lehetnek a médiumok szá-
mára. Ezeket a témákat fel kell ajánlani a helyi sajtófórumok
szerkesztõinek. (Már csak azért is, hogy a lábunk elõtt heverõ té-
mákat ne a rivális társszakmák használják föl az arcuk fénye-
sítésére.) Egy-egy ügyes PR-munkatárs, jól ápolt sajtókapcsola-
tokkal, tízbõl tíz témát el tud helyezni. Feltételezve, hogy van
ilyen munkatárs, aki kellõen kreatív, kezdeményezõ és jó a
kudarctûrõ képessége. Mert ehhez a munkához az is kell. Meg
kitartás. Ha kidobnak az ajtón, be kell jutni az ablakon. Az er-
dészeti témák meghatározásának egy másik területe a világhá-
lón adódik. A Wikipédia nevû szabad lexikon, amelyben már
szerepel az erdõgazdálkodás, de számos üres, feltöltetlen felület
kínálja magát, például a fenyõfélék, amely, arra vár, hogy
érdeklõdõ és szakértõ kollégák megírják a szócikket. Hasonló
céllal indítottam a ForestPress oldalán egy Lexikon rovatot,
amely elsõsorban a nem szakmabéli olvasóknak nyújthat segít-
séget a szakmai zsargon képezte kommunikációs szakadék át-
hidalásához. Aki kedvet érez, írjon, örömmel fogadom a foga-
lom-magyarázatokat. Rokon terület az iskolai tankönyvek tar-
talma, de errõl majd más alkalommal.

Kedves Kollégák, szabad a pálya, írjunk, adjunk ötleteket
PR-osoknak, újságíróknak, szerkesztõknek! Tematizáljuk a
sajtót! Mert, ha más teszi helyettünk, abból nem sok jó sül ki.

Zétényi Zoltán
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