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Az idei évben az immár hagyománnyá
vált újságíró-kirándulást, szakmai be-
mutatókat Sopronba szervezte Ormos
Balázs fõtitkár. Az invitálásnak hár-
mas célja volt, tájékoztatni a tudósító-
kat a soproniak erõfeszítéseirõl, amit
az ifjúság természetnevelésével kap-
csolatban végeztek, bemutatni Sop-
ront a „Zöld várost”, melynek megúju-
ló energiaprogramja elkezdõdött. Vé-
gül megismertetni a ragyogó Erdésze-
ti Múzeumot és Sopron város hosszú
távú elképzeléseit az idegenforgalom
fejlesztésérõl. 

Sógor Ferenc a Gyermek és Ifjúsági
központ Kht. ügyvezetõ igazgatójának
köszöntése után elõadások hangzot-
tak el, melyet szigorúan szakmai ala-
pon levezetett borkóstoló követett.
Szabó Miklós erdõmérnök, tanár, az
Erdõk Háza igazgatója tájékoztatta a
megjelenteket a felújítás elõtt álló
Erdõk Háza mûködésérõl és a távlati
elképzelésekrõl. Csak reménykedhe-
tünk abban, hogy a nagyszabású el-
képzelések kivitelezését nem fogja
akadályozni a pénzhiány. 

Az újságírók csoportja délután a Ká-
roly-magaslatról tekinthetett szét a ha-
vas tájon, a befagyott Fertõ-tó nádasai-
tól a Schneeberg hófödte csúcsáig. 

Varga Tamás igazgató és Füzi Bog-
lárka nagy lelkesedéssel mutatta be az
Erdészeti Múzeumot, mellyel kétségte-
len, hogy ezen a színvonalon csak ke-
vés szakma büszkélkedhet. A múzeum
fenntartását és mûködtetését a min-
dennapos anyagi gondok  megnehezí-
tik, de szerencsére mindebbõl az
érdeklõdõ látogató semmit sem érez.
Ismételten csak gratulálni tudunk az
elõd dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó
igazgató asszonynak és kívánjuk,
hogy az új vezetés lelkesedése se
csökkenjen. 

A sajtó képviselõinek a Liszt Ferenc
Mûvelõdési Házban rendeztek sajtótá-
jékoztató, amelyet Almássy László ide-
genforgalmi igazgató vezetett, aki is-
mertette a város elképzeléseit. Kérdésre
elmondta, hogy az egyetem botanikus
kertjének állapotáért csak részben
felelõs a város, és hogy a sûrûn látoga-
tott Erdészeti Múzeum költségvetését is
szeretnék támogatni a jövõben. Ormos
Balázs ismertetõjében kiemelte, hogy a
„Sopron a zöld város” jelmondatot az
ügyben tenni akarók egyértelmûen ma-
gukévá tették. 
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A harmadik oldal

A z Erdészeti Lapok áprilisi száma mellékletként
egy részletes kérdõívet tartalmaz. Utoljára
1993-ban adott közre a szerkesztõség hason-

lót. Akkor is azzal a céllal, hogy eligazítást kapjunk
a Lapokat olvasóktól, hogy az 1991-ben formailag és
tartalmilag is megújult szakfolyóirat szerkesztõi el-
képzelése egyezik e az olvasók többségével, vagy ha
eltér, akkor miben és hol kell változtatni. Azóta eltelt
több,  mint egy évtized. Ennek során kialakult egy
olyan új stílusú lap, mely a szóbeli visszajelzések sze-
rint olvasmányosabb és ismeretterjesztõ stílusú cikkei
alapján olvasottabb, nemcsak a szakemberek, ha-
nem az erdõt kedvelõk körében is. 

Ezt a véleményt megerõsítendõ két évvel ezelõtt a
Szerkesztõbizottság – hosszas véleménycsere eredmé-
nyeképpen – változtatott a borítón valamint a tarta-
lomjegyzék oldalán. Ez a szintén két éve bekövetkezett
változtatás nemcsak tipográfiailag, hanem a szer-
kesztésben is újszerû kötöttséget és munkát jelentett.

Az elektronikus hírközléssel olyan lehetõség (és
egyben konkurencia) adódik a tájékoztatásra vá-
gyó olvasó számára, mellyel egy viszonylag kis pél-
dányszámú szakmai lap havi megjelenésével több
tekintetben nehezen állja a versenyt. Különös tekin-
tettel, arra, hogy a példányszámból adódóan – fo-
lyamatos és megbízható támogatás nélkül – lehetet-
len a jelenlegi fizetõképes kereslethez igazodó elõ-
fizetési árat meghatározni.

Úgy gondolom azonban, hogy az 1862-ben elin-
dított Erdészeti Lapok megjelentetésére szüksége van
a szakmának. Különösen akkor, amikor a társada-
lomnak az erdészekkel kapcsolatos véleménye alakí-
tása terén még bõven van felvilágosító tennivaló,
mint ahogy az elmúlt 15 év ez irányú következetes
szerkesztési munkájának is mutatkoznak eredmé-
nyei.  A szakmánk jellegébõl adódó hosszú távú
szemlélet a lapban is értelemszerûen tükrözõdik, tar-
talmi megújulása azonban csak a szakma megúju-
lása által lehetséges.

Az elmondottakat figyelembe véve, kérjük a lap
jövõjéért tenni akaró olvasókat, hogy átgondoltan
töltsék ki a kérdõívet, és azokat bármely lehetséges
úton a szerkesztõségbe eljuttatni szíveskedjenek.

Pápai Gábor
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