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Megjelent...

... Hirka Anikó–Csóka Péter szerzõpárostól az erdõvédelmi témájú képes
útmutató. A remeknél remekebb fotókkal illusztrált kiadvány megrendelhetõ
az ERTI központi könyvtárától éppúgy,
mint a Biotikus károsítás az erdõben címû DVD.
Hirka Anikó szerkesztésében részletes elemzést kapunk a 2005. évi erdei
biotikus és abiotikus károkról, valamint
elõrejelzést a 2006-os évre. (Lásd cikk a
117. oldalon.)

Megalakult...
...a Teleki Sámuel Felfedezõ Klub. Tudós kísérõkkel felfedezõk nyomdokain
járhatunk a Görgényi-havasoktól a Jóreménység fokáig.
Érdeklõdni lehet a norbert@telekisfelfedezok.hu villámpostán vagy a 06 30
250 2765 telefonszámon.

Napstratégia
Hermann Scheer politikusként írta meg
Napstratégia címû mûvét, melynél aktuálisabb téma nehezen képzelhetõ el.
Rónai Judit, a Németh László Akadémia
igazgatója elõszavában Einsteint idézi:
„Lehetetlen egy probléma megoldása
azokkal a módszerekkel, amelyek magát a problémát hozták létre.”
Bizonyosan nem csalódik, aki áttanulmányozza a könyvet, úgyhogy „napmelegen” ajánlom a téma iránt érdeklõdõknek.

A harmadik oldal

S

zegény Riedl Gyula bácsi! Ha megélte volna,
hogy olvasnia kell szeretett egyesületének e
számban megjelent elnökségi ülésérõl készített
jegyzõkönyvet… Hogy elõfordulhatott az, hogy a tisztújítási választások során egy tagtársunkat „személyét
munkakörében fenyegetõ felszólítás érte, melynek
tárgya a helyi csoport titkári és régióképviselõi
jelölésétõl való elállás volt. A felszólításnak nem tett
eleget, ezért fenyegetést kapott… munkakörébõl való eltávolítása ügyében.”
A demokrácia jegyében.
Vagy a demokratikus centralizmus jegyében, ami
„a vezetõ személyek és testületek választását és választóik irányában fennálló beszámolási kötelezettséget
írta elõ egy szigorú alá és fölé rendeltséget és centralizált hatalomgyakorlást megvalósító rendszer keretében.” (Lenin, 1917)
Választási bizottságunk elnöke írja januári intelmeiben: „Kiket válasszunk az elnökségbe? Aktív vagy
nyugdíjas elnök legyen? Vezérigazgató legyen, professzor vagy az erdészeti igazgatásban dolgozó, esetleg természetvédõ? Nem a felsorolt munkaterületek,
beosztások a fontosak. Legyenek hitelesek! Tudjanak
felül emelkedni a politikai és a szakterületi befolyásoltságukon.”
„Az Egyesület nem hivatal akkor sem, ha a legfontosabb adminisztrációt kell intézni, hanem olyan szellemi mûhely, ahol hasznosulhat mindannak szellemisége, amit 150 esztendõ alatt alkotott. Hogy mindenki jó
szívvel, jó kedvvel jöjjön ide, beszéljenek egymás gondjairól, problémáiról, örömeirõl. Ahol mindent barátsággal lehet megbeszélni. Nincs annál szebb, mint amikor
az egymás iránti barátságból, megbecsülésbõl születnek országépítõ eredmények.” – írta Riedl Gyula bácsi,
aki minden bizonnyal elégedettséggel olvasná az elnökség határozatát, mely szerint...
„Az OEE Elnöksége és tagsága mindenkor képviseli és
támogatja a munkájukat becsülettel végzõ tisztségviselõit, és az ilyen befolyásolási kísérleteket határozottan visszautasítja.”
Mert különben – hiszen van rá számtalan példa a történelemben –, a demoszból démon, a kratoszból káosz lesz.
Üdv az erdésznek!
Pápai Gábor
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