EGYESÜLETI ÉLET

Legyen jó az Egyesület tagjának lenni!
Beszélgetés Zambó Péterrel, az OEE újraválasztott elnökével
Az idei január nemcsak egy új év, hanem új elnökségi ciklus kezdetét is jelenti az Országos Erdészeti Egyesület életében. Az elmúlt idõszak mûködésének értékelésére és a jövõt illetõ tervek bemutatására kértük Zambó Pétert, az OEE újra megválasztott elnökét.
– 2015. január 1-jével veszi át feladatát az Egyesület új elnöksége, amelyben
több korábbi tag is helyet kap biztosítja
a folyamatosságot. Mint újraválasztott
elnök, hogyan értékeled az elmúlt négy
év egyesületi tevékenységét?
– Meggyõzõdésem, hogy az elmúlt
négy évben sok minden elõnyére változott az Egyesület mûködésében. Azért is
vállaltam az újbóli jelölést az elnöki
tisztségre, mert úgy gondolom, hogy lehet – és kell is – építkezni arra az alapra, amit az elmúlt években sikerült leraknunk. 2010-ben határozott elképzelésekkel láttunk munkához, konkrét célokat, terveket fogalmaztunk meg. Legfontosabb feladat az alapvetõ mûködési
feltételek, a pénzügyi háttér biztosítása
volt. Megszûntek vagy jelentõsen átalakultak a korábban megszokott finanszírozási keretek, összeomlott az MTESZ,
az irodák fenntartása problémássá vált,
a titkárság dolgozói elérték a nyugdíjas
kort. Az elsõ évek tehát az építkezésrõl,
az új keretek kialakításáról szóltak. Következetes takarékossággal, valamint az
egyéni és pártoló tagi díjak rendezésével sikerült megteremteni a mûködés
anyagi alapjait, a titkárság új, méltó környezetben található irodába költözött,
és új munkatársakat is találtunk, akik
megfelelõ színvonalon folytatják az elõdeiktõl átvett feladatokat. Sikerült régóta kihasználatlan forrásokat is bevonnunk, így például újra mûködik, és a
könyvtár látványos fejlesztését támogatja a Wagner Károly Alapítvány, valamint
néhány évig biztos anyagi fedezetet tudhat maga mögött az Erdészcsillag Alapítvány. A jogszabályi környezet és a belsõ
mûködési rend változása mindemellett
szükségessé tette szabályzataink, mindenekelõtt az Alapszabály megújítását.
A folyamatosan változó környezetben
nem könnyû hosszú távú alapelveket
rögzíteni, de olyan alapvetõ pontokon
sikerült változtatnunk, amik mindenképpen a hatékonyabb mûködést segítik a jövõben. Ilyen például a választási
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rendszer átalakítása,
amelynek eredményeként most januárban sokkal pontosabb képet kap az új
elnökség az Egyesület helyzetérõl, mint
amivel 2010-ben az év közben zajló átvétel idején rendelkeztünk.
– Az alapvetõ mûködési feltételek
megteremtése mellett milyen eredményeket ért el az Egyesület, melyik programokra, megvalósult fejlesztésre vagy
a legbüszkébb személy szerint?
– Jó látni, amikor egy szervezetben
az átalakítások nem öncélúak, hanem
konkrét eredményekben öltenek testet. Úgy érzem, hogy az egyesületi élet
sok területen pezsgõbb, aktívabb lett.
Természetesen mindig van min javítani, fejleszteni, de visszatekintve, számos eredményt sorolhatunk fel, amelyekre mindannyiunk büszke lehet.
Személy szerint nagyon fontosnak tartom az Erdészeti Lapokkal kapcsolatos
fejlesztéseket. A történelmi értékkel bíró folyóirat túlélését jelenti, hogy megerõsödött az olvasóbázis, hogy a tagok
meggyõzõ rendszerességgel kézhez
kapják a külalakjában, kivitelében
megújult, tartalmában folyamatosan
bõvülõ újságot. Ehhez kapcsolódva
fontos küldetésünk a határon túli magyar szakemberek összetartozásának
erõsítése, a Lapok eljuttatása Erdélybe,
Felvidékre vagy éppen Kanadába.
Szintén ide tartoznak a hagyományõrzéssel kapcsolatos egyéb tevékenységeink, mint a digitális archívumok létrehozása, a könyvkiadás vagy éppen a
könyvtár fenntartása és fejlesztése. Másik fontos terület a helyi csoportok életének támogatása. 2014-ben mintegy
három és fél millió forinttal járult hozzá
az Egyesület a csoportok mûködéséhez, amely aktivitás a honlapon és a
Lapokban megjelenõ beszámolókban
is tetten érhetõ. Sikerült méltó helyre
emelnünk olyan rendezvényeket, mint
a technikusokat megszólító Év Erdésze
Verseny vagy az Erdésznõk Találkozó-
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ja. Harmadik fontos eredményként az
egyesületi vagyon fejlesztését említeném, hiszen mostantól a Könyvtár vagy
az Erdészeti Lapok anyagi szempontból is elvitathatatlanul Egyesületünk
vagyonának részét képezi, minden
hozzájuk kapcsolódó fejlesztés a közösség javait gyarapítja. Végezetül a
szakmai érdekképviseleti munkát sorolom az eredmények közé, hiszen következetesen megfontolt, szakmai alapokon nyugvó állásfoglalásainkkal és
véleményeinkkel érzésem szerint sikerült olyan megbecsültséget kivívnunk,
amely méltó az elõdeinktõl örökölt
szellemiséghez, és jó alapot jelent a
partnereinkkel való együttmûködésben.
– Az új ciklus új lehetõségeket is hordoz magában. Mire helyezi majd a
hangsúlyt az új elnökség?
– Nagy lehetõséget jelent, hogy a
négy éve megkezdett munkát egy újabb
ciklusban lesz lehetõségünk továbbvinni. Ezúton is köszönöm a tagságnak ezt
a bizalmat! A ciklusváltás mindenekelõtt
lehetõséget teremt a számadásra, az újrakezdésre, hiszen bõven vannak meg
nem valósított terveink, elképzeléseink.
Szükséges az irodai háttér erõsítése, a
tagnyilvántartás modernizálása, a határon túli magyarokkal való kapcsolataink
erõsítése, új nemzetközi kapcsolatok kialakítása, a meglévõk élõvé tétele. Nem
kerülhet le a napirendrõl a székház kérdése. A következõ ciklus fontos jubileumot tartogat Egyesületünk számára,
2016-ban alapításunk 150. évfordulójára
emlékezünk. A méltó emlékezést erdészettörténeti kutatásokkal, kiadványokkal, rendezvényekkel tervezzük megvalósítani. Beérhet az elmúlt évben elindított folyamat egy erdész idõsotthon létrehozására, amely történelmi lépés lenne Egyesületünk életében. Mindezek
mellett, az elnökségben és a tisztségviselõk között számos fiatal, aktív tag szerepel, akik remélhetõen további új elképzelésekkel gazdagítják majd tevékenységünket. Az elnökség januárban tartja alakuló ülését, ahol többek között megkezdjük a négy évre szóló stratégia kidolgozását, és a konkrét idei tervek elkészítését. Mindezek célja azonban változatlan marad, mégpedig, hogy legyen jó
az Országos Erdészeti Egyesület tagjának lenni!
Nagy László

