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EGYESÜLETI ÉLET

Folytatva a korábbi együttmûködést,
2013. május 13-14-én közös szakosz-
tályrendezvényt tartott az Erdõk a
közjóért és a Közönségkapcsolatok
Szakosztály az Északerdõ Zrt. mûkö-
dési körletében.

Az elsõ program az Aggteleki-cseppkõ-
barlang meglátogatása volt. Az esõs idõ
elõl a mintegy negyven fõs társaság a
„fedett” bemutatóhelyre húzódott, ahol
szakértõ vezetõ kalauzolásával gyö-
nyörködhettünk a szebbnél szebb és
különleges képzõdményekben. 

A Közönségkapcsolatok Szakosz-
tályhoz ezúttal is csatlakozott három új-
ságíró, Czifra Szilvia kiemelt szerkesz-
tõ és P. Kiss Zsuzsa szerkesztõriporter a
Kossuth Rádiótól, valamint Rozsnyai
Aladár tévés operatõr-szerkesztõ. 

Utunk következõ állomása a Szelce-
pusztai Vadászház és a Borz-alom Erdé-
szeti Erdei Iskola volt. Ott Megyeri Ákos
erdészeti igazgató tájékoztatatott a kör-
zetében zajló munkáról, a közjóléti te-
vékenységrõl.

Aznap este a Fónagysági Bagoly-vár
Erdészeti Erdei Iskolában zárult a prog-
ramunk. Ott Bozsó Gyula, a társaság
mûszaki osztályának vezetõje tartott ve-
títettképes elõadást az Északerdõ Zrt.
kiterjedt közjóléti feladatairól, erdei va-
sútjainak és erdei iskoláinak mûködé-
sérõl. Elmondta, hogy 2012-ben a társa-
ság által mûködtetett két erdei vasútnak
több mint negyedmillió látogatója volt.
A négy erdei iskolán kívül két erdészeti
múzeumot és egy ökoturisztikai köz-
pontot is mûködtet a cég. Ezeken kívül
fejlett rekreációs infrastruktúrát találha-
tunk a mûködési körletükben. Minde-
zek a szolgáltatások évente közel más-
fél millió látogatót vonzanak. A „Kiváló
Európai Úti Cél” programban a Kelet-
Bükk és Lillafüred régióval sikeresen
pályázott a társaság. A Lillafüredi Állami
Erdei Vasút vonalas létesítményként
számos olyan civil turisztikai  látnivalót
is érint, amelyekkel igazán színvonalas
kiránduló program ajánlható. Az elmúlt

idõszakban két pályázattal komoly fej-
lesztéseket hajtottak végre a Lillafüredi
Állami Erdei Vasútnál: kialakították a
Lillafüredi Ökoturisztikai Központot, il-
letve üzembe állították egy hibrid üze-
mû, dízelelektromos mozdonyt.  

A következõ napon Miskolcon, a tár-
saság központjában sajtóreggelivel foly-
tatódott a program. A megyei és orszá-
gos médiumok képviselõi szép számban
jelentek meg a háttérbeszélgetésen, ahol
Zay Adorján vezérigazgató röviden tájé-
koztatott a társaságról, majd Rencsiné
Ágh Márta osztályvezetõ adott számot a
kommunikációs tevékenységükrõl. Ez
utóbbit hatékonyan segíti ettõl az évtõl
kezdve szakosztály-tagtársunk, Vereb

István, akit ezúttal mutattak be az újságí-
róknak. Azt követõen Lomniczi Gergely
fõtitkár, szakosztály-tagtársunk ismertet-
te az Országos Erdészeti Egyesület tevé-
kenységét,  majd Dobó István szakosz-
tályelnök engedett bepillantást az Erdõk
a közjóért Szakosztály mûködésébe, cél-
jaiba. A tájékoztató résztvevõi megkap-
ták a több mint negyvenéves szakosztály
tevékenységét bemutató könyvet. Végül
Zétényi Zoltán foglalta össze az erdésze-
ti kommunikáció terén az elmúlt két év-
tizedben történteket.

Utunk utolsó állomása a néhány éve
átadott Csanyiki Erdei Iskola volt,

amelynek tevékenységét vezetõje Mol-
nár Nikolett mutatta be. 

A záróesemény a Közönségkapcsola-
tok Szakosztály ülése volt, ahol egyebek
között szó esett a jövõre esedékes tízéves
jubileum emlékezetessé tételérõl – konfe-
renciával és kiadvánnyal. További terve-
ink között szerepel – Iványi Ákos, a KA-
EG kommunikációs munkatársa javasla-
tára – egy tájékoztató füzet megjelenteté-
se az erdõvel és az erdészettel kapcsola-
tos tévhitek cáfolatára és a tények bemu-
tatására. Ez alkalommal jelentette be dr.
Marosi György, a Tanúsítási Rendszerek
Szakosztály elnöke, hogy csatlakozni kí-
vánnak a Közönségkapcsolatok szakosz-
tályhoz. A szándékot a tagságunk jelen lé-
võ tagjai egyhangúan támogatták. Fáczá-
nyi Ödön kolléga tájékoztatása nyomán
beszéltünk arról is, hogy a Magyar Újságí-
ró Szövetség kebelében mûködött erdé-
szeti, természetvédelmi és vadászati sza-
kosztály szakemberei a szükséges forma-
ságok teljesítésekor kapjanak lehetõséget
a szakmai és szervezeti munkára a szak-
osztályunkban. 

A Közönségkapcsolatok Szakosztály
következõ találkozójára az Erdõk Hete
õszi rendezvényének keretében, Kecs-
keméten kerül sor. 

Zétényi Zoltán
szakosztály elnök, OEE Közönség-

kapcsolatok Szakosztály

Kettõs szakosztályalkalom az Északerdõnél 

Az aggteleki cseppkõbarlang bejáratánál


