Õszi nagyrendezvény a Szombathelyen

Dr. Stark Magdolna elôadása

„Itt van az õsz, itt van újra!” A lombok
színezõdése és az idõjárás zordabbra
változása természetesen nem kerülte el
a Helyi Csoport vezetõségének figyelmét sem, így a háttérben folytatott szervezõmunka gyümölcseként a megjelent
mintegy 70 fõ, köztük számos magánerdõgazdálkodó, remek és hasznos elõadásokat hallhatott dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ, valamint dr. Stark Magdolna egyetemi docens elõadásban és
végig gyönyöködhette egy csodálatos
utazás élménybeszámolóját is.
A rendezvényt Nagy Imre, a Helyi
Csoport elnöke nyitotta meg. A köszöntõt követõen dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ próbált rávilágítani az új (2009.
XXXVII. tv.) és a régi (1996. LIV. tv.) Erdõtörvény közti különbségekre és szemléletes gyakorlati példákon keresztül
igyekezett rámutatni a változás szükségességére. Mint elmondta az 1996. XIV.
törvény óta eltelt csaknem másfél évtizedben végbement változások okán már
nagyon szükségszerû volt az Erdõtörvény egyes részeinek újragondolása. Ennek következtében született meg Európa egyik legszigorúbb Erdõtörvénye,
amely összességében azonban egyszerûbb szabályozást hoz a gazdálkodók
számára. Sok minden változott, fõként
anyagi és eljárás-jogi szabályok, de a fõ
célkitûzés – a fenntartható erdõgazdálkodás jogi hátterének megteremtése –
változatlan maradt. dr. Nagy Dániel szerint az új erdõtörvény a „Fékek és egyensúlyok rendszere” lesz ahol a megnövekedett számú lehetõség mellé megnövekedett felelõsség is társul.
Második felszólalóként dr. Stark Magdolna kommunikációról szóló elõadását
hallgathattuk. Elmélyedhettünk egy kicsit
a kommunikácós folyamatok felépítésé-

Rauch József beszámolója

ben, kielemezhettünk két, a ’90-es évek
közepén-végén készült, sajnos az erdészeket negatív színben láttató felmérést
és megismerhettük az ÁPV Rt. számára
korábban kidolgozott kommunikációs
stratégiákat, amelyekbõl sajnos semmi
nem valósult meg. Bemutatásra kerültek
az Erdõvagyon-gazdálkodási Intézet gyakorlatba átültetett erõfeszítései, hogy az
erdészszakmáról pozitív kép alakuljon ki
az emberekben. Konklúzióként levonható, hogy az erdészek összefogása és megfelelõ anyagi fedezet nélkül számottevõ
elõrelépés nem várható. Egy átgondolt,
hosszú távú stratégia szükséges az erdészetrõl kialakult negatív vélemény átformálására, ez pedig, ha azt szeretnénk,
hogy eredményes legyen, csak közös
összefogással valósulhat meg.
A záróelõadásként Rauch József nyugalmazott erdészet igazgató„Brazília erdész szemmel” címû elõadását csodál-

hattuk meg, melyben megosztotta velünk élményeit, fényképeit és videóit,
melyek egy csodálatos utazás emlékeit
örökítették meg.
A rendezvényen Pethõ József elnök
is tiszteletét tette, mint a Helyi Csoport
tagját természetesen mindenki ismerõsként üdvözölte már. Az elõadásokkal
kapcsolatban számos hozzászólásban
fejtette ki gondolatait .
A szakmai jellegû elõadások mindkét elõadója számos kérdést kapott az
elmondottakkal kapcsolatban, amire
mind õk, mind az elnök kifejtette gondolatait. Fõként az erdészeti kommunkáció témakörhöz kapcsolódó észrevételeken és felvetéseken lehetett érezni,
hogy csaknem mindenki szívügyének
érzi a dolog elõremozdítását de az országos egyetértés hiánya miatt igazán
átütõ sikert sajnos nem várhatunk.
Németh János

Erdélyi helyi csoport alakulna
„Tisztelt Elnökség!
Az erdélyi erdészek nevében keresem
meg az Elnökséget, azzal a céllal, hogy az
Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi Helyi
Csoportja megalakulhasson.
Az Országos Erdészeti Egyesület is aktív szereplõje a kilencedik éve szervezett
erdélyi tudományos konferenciáknak. Legutóbbi rendezvényünket Gyimesközéplokon tartottuk 2009. október 24-én, melyen
részt vett Schmotzer András OEE alelnök
és Ormos Balázs OEE fõtitkár is. Korábbi
elhatározásunkat ismertettük velük, mely
szerint meg kívánjuk szervezni az OEE Erdélyi Helyi Csoportját. Az OEE tisztségviselõk tájékoztattak, hogy az OEE szabályai
ezt lehetõvé teszik. A konferencia alkalmával a nyilvánosság elõtt is bejelentettem
szándékunkat és a megalakuláshoz szük-
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séges tíz fõnél többen jelezték vissza,
hogy belépnek a helyi csoportba.
A belépés egyesületi feltételeit elfogadjuk, azonban a tagdíj vonatkozásában
kérünk engedményt, mivel leendõ tagjaink az EMT Erdészeti Szakosztályának is
tagjai és ezért mérsékelt OEE tagdíjat szeretnének, melynek általunk javasolt
összege 500 Ft lenne.
Kérem a tisztelt Elnökséget, hogy legközelebbi elnökségi ülésükön vegyék napirendre kérésünket és határozzanak az
OEE Erdélyi Helyi Csoport megalakulása
mellett, hogy a hivatalos alakuló ülést is
megtarthassuk.
Székelyudvarhely, 2009. október 24.
Üdvözlettel:
Szakács Sándor
elnök
EMT Erdészeti Szakosztály„
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