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– 2001. óta dolgozom a részvénytársa-
ságnál, és már a kezdetekkor is kom-
munikációval foglalkoztam. Ezt azért
tartom fontosnak, mert tíz évvel ezelõtt
még csak elvétve találtunk olyan erdõ-
gazdálkodó céget, akiknek már akkor
fontos volt, hogy legyen olyan fõállású
szakembere, aki külsõ-belsõ kommuni-
kációs kapcsolatokkal foglalkozik. Azó-
ta az idõ bebizonyította, hogy helyes
volt a vezetõség döntése. Nehéz lenne
forintosítani a munkám értékét, vagy
mondjuk úgy, hasznát, de számtalan
példa és felmérés igazolja, hogy ha egy
cég közössége munkája alapján elvárja,
hogy szûkebb-tágabb környezete is
elismerje, akkor az átgondolt, kommu-
nikáció elengedhetetlen.

– Úgy tudom, hogy ezen kívül van
más feladatod is.

– Valóban, nemcsak a zrt. kommuni-
kációjának szervezése a feladatom, ha-
nem a Mecsextrém Park marketingmun-
káját is én menedzselem. Mivel ez a vál-
lalkozás az erdészszakmától – mondhat-
juk – igen távol áll, és azzal a meggyõ-
zõdéssel hajtottuk végre ezt a beruhá-
zást, hogy a több lábon élés biztonságot
adhat a Mecseki Erdészeti Zrt.-nek, külö-
nösen fontos a parkkal kapcsolatos
kommunikációs tevékenység. Bár évrõl
évre egyre több vendég érkezik hoz-
zánk, nem lazíthatunk, ha továbbra is
növelni akarjuk a látogatószámot. Az in-
duláshoz képest talán könnyebb hely-
zetben vagyunk, hiszen azok a gyerekek
és felnõttek, akik már eltöltöttek egy-egy
napot nálunk, jó hírét viszik a parknak.

– A Vándorgyûlés sokrétû feladatot
jelentett számodra…

– Igen, és éppen ezért csapatmunka
volt ez a javából. A felelõsség hármunk,
Papp Viktória fõszervezõ, Horváth Pé-
ter Brúnó, valamint jómagam között
oszlott meg. Külön lehetõség és szeren-
csés egybeesés volt az a tény, hogy
Pécs Európa egyik kulturális fõvárosa
ebben az évben. Igyekeztünk figyelem-
be venni azok véleményét, akik a ’95-ös
vándorgyûlést szervezték, hiszen az
annyira jól sikerült, hogy úgy gondol-
tuk, azt nagyon nehéz lenne túlszár-
nyalni. Mivel minden rendezvény más
és más, reméltük, ha a korábbi tapasz-
talatok és az új ötletek alapján szívvel-
lélekkel dolgozunk, sikerül mindenki
számára emlékezetes vándorgyûlést
összehoznunk. Az idõjárási tényezõ egy
ilyen, jórészt szabadtéri rendezvényen

meghatározó, de így utólag azt kell
mondanom, túlzottan az sem zavarta a
programokat. A megnyitó elõtt néhány
órával még ömlött az esõ a városban,
de mire a megnyitó szavak elhangzot-
tak, néhány percre még a Nap is kisü-
tött, így szépen minden a tervek szerint
bonyolódhatott le.

– A baráti találkozó elõtti vélemények
is ezt igazolták. Az esti találkozóra pedig
sokáig kerestem egy megfelelõ jelzõt, és
azt hiszem, eleganciájával tûnt ki az
utóbbi idõk erdészrendezvényei közül.

– Szerettünk volna egy hangulatos be-
szélgetõs-barátkozós estet, ahol nem a kü-
lönbözõ mûsorszámoké a fõszerep, hanem
a régi ismerõsökkel való találkozásokon, a
meghitt beszélgetéseken van a hangsúly.
Ennek megfelelõen terveztük meg a terem
berendezését. A kerek asztalok, a visszafo-
gott fények mind hozzájárultak a megfelelõ
hangulat eléréséhez. Úgy érzem, hogy a
közgyûlés is jól sikerült, különösen, ha fi-
gyelembe vesszük, hogy a vándorgyûlések
történetében elõször adott volt az online
követhetõség, így a világon bárhol látni le-
hetett a közgyûlés eseményeit.

A vándorgyûlést követõ napon ren-
deztük meg az I. Nemzetközi Erdészeti
Kommunikációs Konferenciát, amely
szerintem összességében jól sikerült.
Tanulságos volt rendezõnek, elõadó-
nak, hallgatónak egyaránt. Egységes er-
dészeti kommunikációra van szükség,
melyrõl Káldy vezérigazgató úr a meg-
nyitójában is szólt. Talán ez a konferen-
cia lendületet ad annak a folyamatnak,
ami itt elkezdõdött. 

– Gratulálok, szép munka volt.
Pápai Gábor

Fontos feladatunk a jó kommunikáció
Beszélgetés Lázár Andreával, a Mecseki Erdészeti Zrt. kommunikációs vezetõjével

Állásajánlatok
Az Ipoly Erdõ Zrt. Királyréti Erdészete  kerületvezetõ erdész – vadászházi gondnok pár jelentkezését várja.

Jelentkezni a kiralyret@ipolyerdo.hu e-mail címre küldött önéletrajzokkal lehet.

Kerületvezetõ erdész:
Feladata:

Kerületvezetõ erdészi munkakör betöltése.
Alkalmazási feltételek:

erdésztechnikus végzettség,
35 évnél fiatalabb életkor,
10 év erdõgazdálkodásban eltöltött gyakorlat.

Elõnyök:
természetközeli erdõgazdálkodási módok ismerete, gyakorlati
alkalmazása,
német és/vagy angol nyelv ismerete,
saját terepjáró megléte.

Vadászházi gondnok
Feladata:

17 férõhelyes vadászház vállalkozási formában történõ mûködtetése.
Alkalmazási feltétel:

Vadászház teljes körû mûködtetésére önállóan alkalmas sze-
mélyiség

Elõnyök:
német és/vagy angol nyelv ismerete,
számítógép felhasználói szintû ismerete.

Amit biztosítunk:
szolgálati lakás a vadászház szolgálati lakrészében,
bérezés, juttatás megegyezés szerint.




