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A harmadik oldal

„Emberi természetünkben rejlik az, hogy valahány-
szor új évre fordulunk, nagyobb vagy kisebb re-
ménnyel tekintünk a jövõ felé, s hinni szeretjük,

hogy ez meghozza azt, amit a múltban el nem érhettünk.”
– írta Bedõ Albert az Erdészeti Lapok 1874. januári
számában. Abban az idõszakban, amikor jelentõs válto-
zás történt az Egyesület életében, hiszen az elõzõ évben
megvásárolta az Erdészeti Lapok kiadói jogait, felvállalva
ezzel a magyar nyelvû szakmai tájékoztatás felelõsségtel-
jes feladatát. A korabeli újévi köszöntõben megfogalma-
zott reménykedés valószínûleg nem várt mértékben vált
valóra azzal, hogy a tavalyi évben újságunk 150 éves év-
fordulóját ünnepelhettük.

Adott a példa, hogy hasonló bizakodással, reménnyel
tekintsünk a jövõbe mi is az új év kezdetekor. A 2012-es
évben a fenti példához hasonló, nagy horderejû változá-
sok indultak el Egyesületünkben. Háromezer ötszáz fõs
tagságunk, országos egyesületi rendezvényeink látogatott-
sága, újságunk és honlapunk olvasottsága visszaigazolja,
hogy jó irányba indultunk. A kitûzött cél eléréséig, vagyis
hogy „Legyen jó egyesületi tagnak lenni!”, azonban még
sok feladat vár ránk ezután is.

Legfontosabb teendõként, meg kell tanulnunk használ-
ni az elért eredményeket. Ez nemcsak az egész közösség,
hanem minden tag lehetõsége – és feladata is egyben. Hi-
szen Egyesületünket a tagság élteti, az egyes emberek lelke-
sedése, érdeklõdése, elkötelezettsége tölti meg élettel. Az El-
nökség, a Titkárság mindehhez a kereteket biztosítja. E ke-
retek újragondolása, Alapszabályunk és egyéb szabályza-
taink megújítása lesz idei évünk második legfontosabb fel-
adata. A megújuló, mûködésünket meghatározó doku-
mentumoknak is tükröznie kell a szakértelem, erkölcs és
összetartozás értékrendje köré szervezõdõ egyesületi éle-
tünket. Azt az egyesületi életet, aminek hosszú távú fenn-
tartásához anyagi forrásokat biztosítani folyamatos fele-
lõsségünk. Ezt a célt szolgálják az egyesületi vagyon meg-
teremtésére, helyreállítására eddig tett, és az új évben is ki-
emelt feladatként kezelt lépéseink.

Mindezek egyáltalán nem lehetetlen, viszont tudatos,
folyamatosan építkezõ munkát kívánó feladat elé állítják
2013-ban Egyesületünket. Ehhez kérem minden tagtár-
sunk aktív hozzájárulását, és kívánok Bedõ Albert nyom-
dokain reményt és bizakodást az új esztendõre!

Zambó Péter
elnök


