„Hát én immár kit válasszak?”
Ebben az esztendõben ünnepelhetjük
az önálló magyar Országos Erdészeti
Egyesület megalakulásának 140. évfordulóját. Egyesületünk története egy kicsit a magyar erdõgazdálkodás története is. Ehhez a történelemhez valamennyi elnökség írt egy-egy fejezetet.
Ez korántsem azt jelenti, hogy az Egyesület történetét a vezetõségben szerepet vállaló, ismert szakemberek, neves
erdészetpolitikusok alakították. Ugyanolyan részesei voltak ennek a folyamatnak, a nagy múltú Egyesület azon egyszerû tagjai is, akiknek nevét nem jegyezte fel külön a történelem.
Az elmúlt év novemberében tartott helyi csoport titkári és szakosztályvezetõi értekezleten – amint lapunkban olvashattuk – a választások elõkészítésérõl folytatott vitában két téma foglalt el elõkelõ helyet: a politikai befolyás és a jövõbeni
tisztségviselõk munkajogi helyzete.
Bízva abban, hogy fényes jövõ áll
Egyesületünk elõtt, emlékeztetni szeretnék arra: igen mozgalmas, olykor küzdelmes múltra tudunk építkezni. Olyan
múltra, amelyben Egyesületünk aktív
szereplõje, sok esetben alakítója volt az
erdészeti politikának. Ez nem azért történhetett meg, mert csak akkor voltak
történelmi idõk, csak akkor állt az erdészet sorsdöntõ helyzetek elõtt. Ma is
vannak – az erdészet szempontjából
nézve is – történelmi idõk, ma is gyakran döntünk a szakma sorsáról részle-

tekben vagy egészében egyaránt (itt
nem áll módomban felsorolni, még
csak az általam ismert listát sem).
Akkor az erdészet vezetõi – hiteles, tekintélyes személyiségek – szerepet vállaltak az Egyesületben és az Egyesület
rendelkezésére álló eszközökkel hatottak, az erdõgazdaság elõmozdítására, ha
arra szükség és lehetõség volt. A szakma
különbözõ területein elismert szakemberek és tehetõs erdõtulajdonosok egy
egyesületben, egymást erõsítve értek el
nagy eredményeket. Ma is köztünk élnek
a „Divald Adolfok”, „Wágner Károlyok”
és – le merem írni – „Bedõ Albertek”.
Õk akkor éltek, akkor ismerték fel az
akadályokat és lehetõségeket. Nekünk
ezt ma kell megtenni. A politikát nem
lehet figyelmen kívül hagyni, befolyásának súlyát nem szabad lekicsinyelni.
A politika: körülmény, amelynek figyelembevételével kell nekünk az erdõ
fenntartható fejlõdését biztosítani. Mindannyiunk feladata ez: erdészeknek, erdõtulajdonosoknak, erdõgazdálkodóknak,
akik az erdõhöz kötõdünk, akik az
erdõbõl élünk, akik az erdõért élünk, és
akik egyszerûen csak szeretjük az erdõt,
akik mind tagjai lehetünk ennek az egyesületnek. De nem külön-külön, elszigetelt vagy – leírni is rettenetes – ellenérdekû csoportosulásokban; hanem együtt,
egy akaraton.
Megvannak az eszközök, hogy ilyen
hozzáállással elhárítsunk minden ve-

szélyt, ami az erdõ ellen irányul, legyen
az akár politikai indíttatású is.
Kiket válasszunk az elnökségbe? Aktív vagy nyugdíjas elnök legyen? Vezérigazgató legyen, professzor vagy az erdészeti igazgatásban dolgozó, esetleg
természetvédõ? Nem a felsorolt munkaterületek, beosztások a fontosak. Legyenek hitelesek! Tudjanak felülemelkedni a politikai és szakterületi befolyásoltságukon, akarják és tudják egyesíteni az erõket annak érdekében, hogy az
erdészet erõsödjön, fejlõdjön, az ország
gazdaságának nélkülözhetetlen része
legyen, méltó elismerést kapjon a természeti környezetet alakító szerepéért.
Nem kell másolnunk a rossz választási
példákat. Nem maga a választás az életkérdés, nem kell élethalálharcként felfogni bárki gyõzelmét vagy alulmaradását. A
választás eszköz az Egyesület történetében egy újabb fejezet megírásához.
Fontosak a kitûzött célok és feladatok, az egyesület programja, az értékteremtés, az érdekérvényesítés. Legfontosabb azonban, hogy legyen erõs, egységes magyar erdészet és akkor ennek az
erõs erdészetnek lesz mûködõképes
Egyesülete (és, ha elég erõs és okos,
lesz székháza is).
Boldog Új Esztendõt, sikeres egyesületi életet és választásokat kívánok!
Halász Gábor
OEE Országos Választási Bizottság
elnöke

KEDVES UTASAINK!

Eredményekben gazdag új évet, jó egészséget kívánunk!
2006. évben is szervezünk kiállítás-látogatásokat, várjuk szíves jelentkezésüket.
Ország
Város
Kiállítás
Január 31-február 2.
Németország
Dortmund
Jagd & Hund Internationale Ausstellung für Jagd und Angelfischerei
Február 16–19.
Németország
Nürnberg
BioFach 2006. – Biotermékek Nemzetközi Szakvására
Március 10-12.
Németország
Drezda
Forst & Holz – Erdészeti Gép- és Faipari Kiállítás
Március 10-13.
Németország
Nürnberg
IWA – Nemzetközi Vadászati és Sportfegyverkiállítás
Március 22-25.
Németország
Nürnberg
Holz-Handwerk + Fensterbau/Frontale
Faipari Gép- + Ablak és Homlokzat Kiállítás
Április.2 -6.
Cseh Köztársaság
Brno
SILVA REGINA – Erdõgazdasági Szakvásár
Április 23-27.
Németország
Frankfurt
Light + Building – Építészeti és Technikai Szakvásár
Július 12-16.
Németország
München
INTERFORST – Nemzetközi Erdészeti Kiállítás
Szeptember 13-16.
Németország
Nürnberg
GaLaBau
Nemzetközi Kert-Táj és Sportpályaépítési Szakkiállítás
Szeptember 26-28.
Németország
Nürnberg
FachPack + PrintPack – Csomagolás-, Jelölés- és Raktározástechnikai Szakkiállítás + Csomagolóanyagok nyomtatása Kiállítás
Október 18-20.
Németország
Nürnberg
IKK – Hûtés, Klíma, Szellõzés Nemzetközi Kiállítás
SZAKMAI UTAZÁS:
Dél-Afrika, Egyiptom
Részletes programok a honlapunkon: www.erfatours.hu
Bármilyen szakmai vagy egyéni utazásuk megszervezésében szívesen állunk rendelkezésükre. Várjuk jelentkezésüket.
További felvilágosítás:
ERFA-TOURS, Budapest, II. Fõ u. 68. I. 136.Tel./fax: 201-2453, e-mail: erfatour@qwertynet.hu, www.erfatours.hu
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