Folytatódtak a fôtitkári megbeszélések
Somogyszobon, a Mocz és Társa Magánerdészet irodahelységében találkozott Moczné Szabó Erikával és Mocz
Andrással a Magánerdészet vezetõivel a
fõtitkár. Örömmel látta a fõtitkár, hogy
a négy évvel ezelõtt elhatározott magánerdészet kifejezés az irodaépület falán már egy cégtáblában is testet öltött.
Sajnáljuk, hogy az erdészeti kormányzat még mindig nem használja a kommunikációban fontos és egyértelmû
megnevezést. Az Egyesület Magánerdõ
Tanácsa meghatározó jelentõségû állásfoglalást fogadott el annak idején a magánerdészetnél tartott rendezvényén. A
mai napig is képviseljük a kormányzat
és parlament felé az itt elhatározottakat.

Az igényesen kialakított magánerdészet fogja össze a környék magánerdõinek jelentõs részét. A fejlesztés iránya a megújuló energia-hasznosítás,
összhangban az EU elvárásokkal. Ennek
érdekében a magánerdészet komoly beruházási és szervezési tevékenységet fejt
ki. Egyesületünk is támogatja a magánerdészetek faalapú energia hasznosítását.
Igyekszik közremûködni az érdekeltek
üzletfeleinek megtalálásában.
A magánerdészetnek komoly gondot
jelent az EPEH nem egyértelmû állásfoglalása a szerzõdéses tevékenységével kapcsolatosan. Ehhez kér egyesületi támogatást. (Megjegyzés: Az elnökség
2005. március 2-i ülésén elhatározta a
jogsegélyszolgálat felállítását.)
***
OEE régió értekezlet, Kaszó, 2005.
február 3.
A kaszói régióértekezleten megjelentek: Tamás János elnök-vezérigazgató,
Firbás Nándor területi képviselõ, Horváth József titkár, Szõnyi János HCS elnök, Baksa Gábor titkár, dr. Papp Tivadar, a Díj Bizottság tagja.
Az elnök-vezérigazgató köszöntötte
a megjelenteket és néhány szóban tájékoztatta az értekezlet résztvevõit az
erdõgazdaság elõtt álló legfontosabb
feladatokról és eredményekrõl.
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A titkárok beszámoltak a helyi csoportok elmúlt évi tevékenységeirõl. Ezután a kitüntetések kerültek megtárgyalásra, az egyeztetett listát a Díj Bizottságnak küldték meg.
A megbeszélésen számos észrevétel
és javaslat hangzott el. Dicséret illette a
bevezetett OEE HÍRLEVEL-et, mely személyeket szólít meg közvetlenül. Jó
kezdeményezés a hírlevél továbbküldése a helyi hálózatok segítségével. Hiányolták az OEE honlap mûködését.
Gondot jelent a helyi csoport rendezvényeinek gyérebb látogatottsága, a
tagok egyre nagyobb munkahelyi leterheltsége következtében. Jó a Forestpress, legyen továbbra is színes. Jó az
Erdészeti Lapok, jó kézbe venni, színes
külalakja kedvezõ, feladat, hogy tükrözze, hogy ez a lap az OEE lapja, érdemi szakmai hírek is szerepeljenek benne. Szívesen látják a fõszerkesztõt ez
ügyben egy személyes beszélgetésre. A
lapokban az ágazati szakkérdések kerüljenek elõre, hiszen ez foglalkoztatja
leginkább a tagságot. Viták legyenek,
egyszerre jelenjen meg a vitacikk és a
hozzászólás is. Az OEE életrõl szóló beszámolók méltatlanul kis helyet kapnak. A lapok végén kapjanak helyet az
ismeretterjesztés és a tudomány hírei.
A tagdíjak emelése változó visszhangra talált, de nincs jelentõs gond. A
Kaposvári Csoport a nyugdíjas kedvezményt a nyugdíjas kerületvezetõknek
adta. Legyen lehetõség a többlet befizetésre, a kiemelt OEE támogatók kerüljenek név szerint is megnevezésre.
***
Pécsi HCS megbeszélés, Hamuháza,
2005. február 3.
Megjelentek: Káldy József, vezérigazgató, volt OEE elnök, Szõnyi János,
HCS elnök, dr. Papp Tivadar, a Díj Bizottság tagja, Ripszám István, a HCS titkára és Gáspár István tag, házigazda.
A helyi csoport megbeszélése elõtt
a házigazdák köszöntötték volt munkatársukat, a fõtitkárt névnapja alkalmából és kifüggesztették az OEE
transzparensét is. A baráti együttlét komoly szakmai vitába csapott át, ahol az
OEE volt elnöke, Káldy József mondta
el tapasztalatait és javaslatait az egyesületi élet jobbítása érdekében. A közös javaslatok a következõkben foglalhatók össze. Az egyik legfontosabb
rendezvény az OEE Vándorgyûlése,
melynek továbbfejlesztése indokolt.
Egyetértenek azzal, hogy az OEE jelképei hangsúlyosabban jelenjenek meg,

ezért a zászlók bevonulását jó gondolatnak tartják. Az OEE elnöksége jelenjen meg a színpadon, többet szerepeljenek, hogy jobban megismerjék õket.
A halottainkról való megemlékezés
megható, az elhunytak neveinek felsorolása a Vándorgyûlések közötti
idõszakra vonatkozzon. A kitüntetettek ne egész idõ alatt üljenek a színpadon, mert feszélyezi õket és fárasztó is.
Kísérõk segítsék fel a színpadra a kitüntetetteket.
A megbeszélés másnap Pécsen folytatódott. A HCS aktivitását fokozni kell,
hiszen éppen a munkából való „kiszakítást” is szolgálhatják a baráti együttlétek, persze ehhez jó programok is szükségesek.
Az Erdészeti Lapok további fejlesztése az elsõ három oldal hangsúlyosabb egyesületi híradásaival emelendõ. Olyan fontos, hogy felveti az
elnökség vagy általa megbízott személy közvetlen részvételét a szerkesztésben. Az elsõ külsõ és belsõ borító,
valamint az elsõ oldal színes és frekventált jellege miatt a leginkább vonzza a figyelmet, ezért ezt ki kell használni az OEE részérõl. Az OEE legfontosabb történései kerüljenek a három
oldalra. „A harmadik oldal” írás jó, az
maradjon az oldalon. Az impresszum
fölöslegesen foglalja a fõoldalt, hátra
kell helyezni. A harmadik oldalon lehetne folyamatosan bemutatni az OEE
értékeit: a tisztességes tetteket, az OEE
értékeit, az ehhez kapcsolódó HCS
rendezvényeket stb. Az Erdészeti Lapok tagolására javasolták, hogy az erdészetet közvetlenül érintõ dolgok
(parlament, kormányzat, ágazati kérdések) kerüljenek elõre, utána az
egyesületi élet, jelképek, határozatok,
jegyzõkönyvek, egyéb OEE hírek,
majd a magánerdõ hírei és az egyebek. A fényképeken jelenjenek meg
rendszeresen az OEE tisztségviselõi,
ha rendezvény van, akkor a térség
régióképviselõje. Csökkenjenek a jópofa, grimaszos fotók a közösségi élményeket továbbítók javára.
***
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Pannonpower Holding Rt. megbeszélés, Pécs, 2005. február 4.
Somosi László, elnök-vezérigazgató
és Marczy Attila ügyvezetõ igazgató fogadták Egyesületünk fõtitkárát. A megbeszélés tárgya a korábbi évek együttmûködésének tapasztalatai és a közelmúlt gondjainak megbeszélése, az esetleges együttmûködés rögzítése.
A fõtitkár elõadta, hogy az Egyesület
képviseli az állami erdõgazdálkodókat
is és fontos együttmûködési lehetõség a
zöld energia hasznosítása. Ez ügyben
számos megbeszélés és konkrét együttmûködésre épülõ tettek is megvalósultak. (WOOD-TECH konferencia, Energetikai intézkedési terv, közös parlamenti képviselet, közös kommunikációs megjelenés stb.) A továbbiakban az
együttmûködés azonban csak akkor
folytatódhat, ha a háttérben meglévõ,
az Egyesület jogi tagjai között lévõ
erdõgazdaságokkal a gondok rendezõdnek. Egyesületünk a segítséget
eddig is és ez után is felajánlja. Ezt a
tényt a fõtitkár írásban is megerõsítette.
Az elnök-vezérigazgató válaszában többek között kitért arra, hogy az együttmûködés az erdõgazdaságokkal átgondolt szerzõdés alapján történik. Ugyanakkor nehezen fogadható el egyesek
hangneme, az erdészeti ágazat koncepciótlansága az együttmûködésben az
erõmûvel és saját maguk között is.
Nincs átfogó ágazati energetikai politikája az erdészeknek. Az erdészeti ágazat az energetikai hasznosítású faanyag
piacra kerülésével jelentõs áremelést
ért el, ezért további igények nehezen
értelmezhetõk. A nem szó szerint idézett gondolatok nagy részét a fõtitkár
elfogadta. Azonban lényegi különbség
a felvetéshez képest az, hogy az
erdõgazdálkodók a fennmaradásukért
küzdenek és ez motiválja a többletbevétel elérését. Az egyes, eddig értéktelenebb választékok árainak emelkedése rövid távú mentõöv volt csupán, hiszen tovább folytatódnak a szervezeti
összevonások és a létszám leépítése, a
vagyon felélése, a mûködõképesség
fenntartása érdekében. Az egyéb meghatározó ágazatok piaci pozíciói romlottak, mint a fafeldolgozás, a vadgazdálkodás. Az állami támogatások csökkennek. Így jószerivel egyetlen reális
lehetõsége maradt az érintett erdõgazdaságoknak, az energetikai célú faanyag minél jövedelmezõbb értékesítése. Ehhez kért a fõtitkár megértést és támogatást. Õszintén megírva erre a válaszra csodálkozva tekintett elnök-vezérigazgató úr, úgy véltem, mintha nem

lett volna kellõen tájékozott ágazatunk
gondjairól. A tárgyalás itt a vonat kényszerû indulása miatt megszakadt. Azt
most is leszögezhetjük azonban, hogy
Egyesületünk csak akkor kíván együttmûködni a Pannonpower Rt.-vel, ha az
erdõgazdaságokkal az együttmûködés
korrekt módon rendezõdik és természetesen Egyesületünk mindent megtesz a rendezés érdekében.
***
Csongrád megyei Helyi Csoport
ülése, Szeged, MTESZ székház,
2005. február 7.
A mintegy hatvan fõ részvételével
tartott rendezvényt Sere Ferenc HCS titkár nyitotta meg és ismertette a napirendet.

Ormos Balázs fõtitkár beszámolt a
legfontosabb egyesületi feladatokról és
programokról. Ezek után néhány hozzászólás következett. Ünnepélyes keretek között került átadásra a jelen lévõ
tagok számára az egyesületi tagságot
dokumentáló okirat. A helyi szokások
szerint sorsolással döntötték el a felajánlott szakmai és szépirodalmi könyvek gazdáit. A jó hangulatú rendezvény, a személyes találkozás szolgálta
az OEE és helyi csoportja együttmûködését. A rendezvényt követõen a
fõtitkár látogatást tett a Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskolában. Halápi
Nándor igazgató, aki egyben a helyi
csoport elnöke, bemutatta az iskola fejlesztéseinek eredményét, a beltéri kialakításokat és a szakmai eszközöket
egyaránt. Büszkék lehetnek az alföldi
erdészek az iskola fenntartása és mûködtetése érdekében kifejtett közös
munkájukra.
***
Pápai Helyi Csoport, Pápa, 2005.
február 10.
A Bakonyerdõ Rt. irodájában fogadott: Horváth László vezérigazgató,
Diósi Gyula vezérigazgató-helyettes, a
HCS elnöke, Stubán Zoltán, a HCS titkára. Ormos Balázs fõtitkárt elkísérte
Szabó Miklós igazgató, Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor.
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Ormos Balázs fõtitkár beszámolt a legfontosabb egyesületi tevékenységekrõl.
A megújuló energia fontosságáról, a
WOOD-TECH-en való megjelenésrõl, az
erdészeti erdei iskola programról, annak
osztrák és EU kapcsolatairól. Az Egyesület tevékenysége sokszor nem közvetlenül, hanem hosszabb távra gondolkodva, segíti az ágazat munkáját. A parlamenti és kormányzati munka rendkívül
körülményes és hosszan tartó folyamat,
mely nem azonnal jelent eredményt.
Azonban az erdõgazdálkodás állandó
megjelenítése és az erdészet jelképeinek,
értékeinek hangsúlyozása a döntéshozók tudatában rögzül és eredményt jelent. Az Egyesület történelmi Székházának birtokba vétele, a Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár, az Erdészeti Lapok, a zászlóink és a hagyományok ápolása a partnerek körében elismertek és ez
az ágazat erõsödését jelenti majd. Rendkívül fontos az ágazat közönségkapcsolati programjának megvalósítása. A
fõtitkár beszámolt az EGERERDÕ Rt. és
az ÉSZAKERDÕ Rt. területén folyó kommunikációs kutatási tevékenységrõl, melyet az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály vezetésével végez az Egyesületünk. A végsõ szándék az, hogy az ÁPV
Rt. erdõgazdaságok közös kommunikációs kutatása is megvalósuljon, referenciaként használva a folyó kutatást. Szabó
Miklós bemutatta „Az erdõk háza”, programot, mely nemzetközi ökológia centrum és EU erdei iskola pont lesz.
Ormos Balázs fõtitkár átadta Horváth
László vezérigazgatónak a 2006. évi
Vándorgyûlés megszervezésére való
felkérésrõl szóló levelet (közösen a HM
VERGA Rt. és a Magánerdõ-gazdálkodókkal).
Terepi programként a Kupi erdõben
megtekintették az Esterházy Oktatási
Központot és a Tallós Pál tanösvényt.
Az elhagyott erdészházból és melléképületébõl csodálatos oktatási bázis
került kialakításra. A tanösvény és berendezései kiszolgálják a látogatókat. A
Szent kút forrás helyreállítva külön értéket jelent az erdõben, melyen keresztül
kanyarogva vezeti a látogatót a Körös
patak. Az erdõben folyó mozgalmas
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erdõgazdálkodási tevékenység is látnivalót jelent a turistáknak.
A látogatás a Tapolcai Parkettagyárban folytatódott. A gyár igyekszik a piac kihívásainak is megfelelni, a versenyt állni. Az ÁPV Rt. tõkeemelése is
segíti, hogy az állami erdõgazdálkodás
több lábon állása megmaradhasson, a
szakma felhalmozott értékei gyarapodjanak. Fontos, hogy a piaci negatív hullámok áthidalására legyen forrás és akarat, a jövõ érdekében. Az új fejlesztések
a szalagparketta felületi megmunkálása
és kezelése érdekében a fenti célokat
szolgálják. A termékek legnagyobb hányada export piacon talál vevõt. Heincz
Attila igazgató hosszasan és lelkesen
elemezte az üzem helyzetét és a jövõ
feladatait. Az alapanyag megléte biztosított saját erdõgazdasági, hazai és külföldi forrásokból. Fontos gazdasági és
környezetvédelmi feladat a közeljövõben a hõellátás környezetbarát
megoldása. A fõtitkár és Szabó Miklós
felajánlotta kapcsolataikat a faalapú
energiaellátás fejlesztésében. A beszélgetés közben került elõ egy veszély. Az
energetikai célú faanyag az erdõ és
egyes erõmû(vek) között több kézen
megy keresztül, melynek során a jobb
minõségû darabok vagy szállítmány út
közben más gazdára talál, esetleg maga

az erõmû értékesíti tovább. Ezt a veszélyt sürgõsen ellenõrizni kell, hiszen
az egész ágazat hitele, jövõje foroghat
kockán, ha van valóságtartalma! Ezért is
lenne fontos, hogy megfelelõ kommunikációja legyen ágazatunknak!
A baráti és szakmai találkozó segítette a Bakonyerdõ Rt., a Pápai HCS és az
OEE közötti együttmûködést.
***
Nagykanizsai Helyi Csoport, Nagykanizsa, 2005. február 16.
Feiszt Ottó vezérigazgató fogadta a
fõtitkárt, akivel általános szakmai kérdések kerültek megvitatásra. Vezérigazgató úr is egyet ért a szakmai kultúra
megõrzésével és ápolásával. Ennek
egyik formája a könyvek és szakmai kiadványok megjelentetése, melyben a
ZALAERDÕ Rt. jó példával jár elöl. Az
erdõgazdálkodás nehéz helyzetben
van, a munkahelyek megõrzése komoly feladat, a faipar mûködtetése külön kihívást jelent. Az energetikai faanyag értékesítése az egyik lehetséges
megoldás. Szerzõdésük korrekt a pécsi
erõmûvel.
Horváth Ferenc gazdaság vezérigazgató-helyettessel és Tihanyi Gyula helyi csoporttitkárral folytatódtak a megbeszélések. A helyi csoport az új tagdíjakkal kapcsolatosan csak kisebb gon-

Szeniorok Tanácsa
A Szeniorok Tanácsa 2005. február 16i ülésének 2. napirendi pontja során a
Szeniorok Tanácsa elnöke vázlatosan
ismertette a „Népszabadság” 2005.
január 28-i számában „Nem látják a fától az erdõt” címen megjelent írást,
amelynek szerzõje Márkus Ferenc, a
WWF Magyarországi képviseletének
igazgatója.
A vázolt cikkben foglaltakhoz és a
kérdéskör összetettségéhez dr. Járási
Lõrinc további olyan tapasztalatokat
ismertetett, amelyek a természetvédelmi értékek üzemtervi megjelenítésének hiányosságaiból, a tartalom pontatlan értelmezésébõl eredeztethetõk.
Vagyis sok nézeteltérést okoz a természetvédelmi szakszemélyzet igen hiányos gyakorlati látásmódja, az eltúlzott
jogértelmezés stb. A gyakorlatlanságot
érzékeltetik bizonyos kérdések életszerûtlen látásmódja.
A cikkben közölt megállapítások a
szakmánkra nézve kétségtelenül dehonesztálóak. Az esetleges válasz és állás106

foglalás ezért ne a szakmaiságra, hanem a olyan kitételek cáfolására irányuljon, amelyek a szakma hozzáállását
érdemtelenül minõsítik.
A Tanács – több tagjának a véleménye alapján – úgy határozott, hogy a válaszadás formájáról a közreadott állásfoglalás-tervezet alapján a következõ
ülésen dönt
Az egyéb napirend keretében a Tanács határozott – az elnök több tag javaslatára – kitüntetés-elõterjesztésben.
Ezen belül a késõbb esedékes kitüntetésre kért az elnök további javaslatot.
Az állandó tagságot érintõen, többségi
szavazattal tagjai sorába választotta dr.
Marjai Zoltán helyére dr. Marjai
Zoltán-nét. A tagság elfogadta az elnök
elõterjesztésében a Tanács 2005. évi
munkatervét a 2004. december 2-i javaslatra hivatkozással.
Végül az elnök megköszönte az aktív megnyilatkozást, részvételt és az
ülést bezárta.
Dr. S. Nagy László
elnök.

dokat tapasztalt a tagság körében.
Igény van az Erdészeti Lapok folyamatos megújítására a tagsági igények beépítésére a szerkesztésbe. Fontos az
ágazati kommunikáció eredményesebb
megszervezése.
Délután a helyi vezetõk közösen vettek részt Buda Ernõ bányamérnök kolléga temetésén, akinek életútja a
következõ Gyökerek és lombok c.
könyvben jelenik meg.
***
Szombathelyi Helyi Csoport, Szombathely, 2005. március 8.
A fõtitkár megbeszélést folytatott a
Vándorgyûlés szervezõivel. dr. Pethõ József vezérigazgató, Bakó Csaba vezérigazgató-helyettes, Bejczy Péter HCS titkár és Kun Margit szervezõ társaságában
áttekintették a teendõket. A szakmai
programok és a baráti találkozó
elõkészítése ütemesen történik. A baráti
találkozó tervezett központi témája a
Kárpát-medencei erdészek baráti találkozója lesz. A Küldöttközgyûlés új elemeket is fog tartalmazni, beépítve a helyi
csoportoknál tett látogatás alkalmával
kért javaslatokat. A szervezõk nyolcszáz
résztvevõvel számolnak. Az erdõgazdasági és az egyesületi szervezõk közötti
együttmûködés folyamatos.
Kép és szöveg: Ormos Balázs

Ettünk
falombot
Apatóczky Istvánt mint szerzõt bizonyára sokan ismerik. Õ is mint amatõr
babrál a szavakkal, és nagy örömmel
fonja sajátos humorát egy-egy eredeti
gondolat köré. Elbeszélései olykor Örkény egyperceseire emlékeztetnek.
Nem egy írása az Erdészeti Lapok hasábjain is megjelent. Most falombbal
etet bennünket. A könyvcímet e sorok
írója úgy értelmezi, hogy írásaival belekóstoltat az erdõ, az erdészélet sajátos nézõpontból megfigyelt világába.
Egyes írásai agytornának is beillenek,
különös tekintettel szóképeire, asszociációira. Elolvasván a könyvet, önkéntelenül is az jut az ember eszébe, hogy
milyen jó dolog lehet írni, hogy mily
bizsergetõ érzés egy-egy gondolattal
eljátszadozni. És akkor a versekrõl
még nem is beszéltem. Tessék beszerezni a szerzõ magánkiadásában megjelent kötetet.
Pápai Gábor
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