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A harmadik oldal
„A teljesség igénye nélkül, néhány az elõttünk álló fela-
datok közül:

A külsõ kapcsolataink területén:
• Bizonyítsuk be, hogy az erdõben továbbra is mi, er-

dészek vagyunk otthon. Adjunk muníciót tagsá-
gunknak az érdekérvényesítõ érveléshez! 

• Gazdasági alapon is törekedjünk az önállóságunk
növelésére! 

• Hangsúlyozzuk a kezelt erdõállományok kedvezõ
hatását a klímaváltozásra, és a fa, mint megújuló
energiaforrás jelentõségét – azért, hogy továbbra is
a saját lábunkon állva szerezhessünk forrásokat
közcélú mûködésünkhöz.

• Tegyük nyilvánvalóvá, hogy az erdõgazdálkodás,
az erdõterület bõvítése maga a vidékfejlesztés! Nem-
csak azért, mert az erdõsült vidékeink gazdaságilag
elmaradottabbak, valamint az erdészet képes na-
gyobb számban alkalmazni képzetlenebb munka-
erõt, hanem: 
– Azért is, mert ez egy valódi vidéki szakma – a szak-

embereink minden kistelepülésen jelen vannak,
problémáikat ismerik, a saját bõrükön érzik.

– Azért is, mert mi rendelkezünk országosan mû-
ködõ ügyviteli és kommunikációs hálózattal,
kapcsolatrendszerrel, gyakorlati ismerettel – olyan-
nal, amivel bármilyen vidékfejlesztési program
levezényelhetõ.

– Azért is, mert bizonyítottuk: tulajdonosként és
vagyonkezelõként egyaránt mi vagyunk az erdõ-
területek legjobb gazdái, akik képesek megterem-
teni a gazdasági és a közérdek egészséges egyen-
súlyát!

• El kell fogadtatnunk magunkat, képesnek kell len-
nünk a párbeszédre környezetünk minden irányá-
ban. Egyértelmûvé kell tennünk kompetenciánkat a
döntéshozóknak és a partnereinknek.

• Naprakészebb kapcsolatot kell ápolnunk a médiák-
kal, tevékenységünk ellentmondásmentes megjele-
nítésére. Fontos feladatunk az elektronikus lehetõ-
ségek még jobb kihasználása.

• Kíséreljük meg a szakma érdekeit jobban megjele-
níteni az EU pályázati kiírásaiban! 

• Az Egyesület számára nyitva álló uniós forrásokat
megszerezve tovább bõvíthetjük tevékenységünk
mozgásterét.” 

Zambó Péter elnök „szûzbeszédébõl” idéztünk.

Ez a lapszám az FVM támogatásával jelent meg.




