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A harmadik oldal

S ûrû az õsz kezdet. Különösen, ami az egyesületi, a
szakmai és a szakmához kapcsolódó, de nem elsõ-
sorban annak szóló rendezvények örömtelien

hosszú sorát illeti. S bár még a nyarat idézte a csak lassan
évszakot váltó idõjárás, a fokozatosan jólesõ emlékké sze-
lídülõ nyári szabadságolásoknak köszönhetõ „pillanatnyi
eseménycsend” már a múlté.

Egymást követik az ország különbözõ „erdõszegletében”
rendezett változatos programok - helyi csoport összejövete-
lek, szakmai utak, szakosztályrendezvények, kiállítások,
avatók, átadók, versenyek, konferenciák. Hosszú még – a
teljesség igénye nélküli – sor. 

A fókuszban az egyesületi tagság és az erdész szakem-
berek közti, és még több esetben, a laikus közönséget meg-
célzó kommunikáció áll. Mert jól tudjuk: kommunikálni
muszáj! 

Különösen a mindig a figyelem középpontjában lévõ
hazai erdõket kezelõ, erdészeknek. A sok jó irányú, elõre-
mutató változás ellenére még mindig akad bõven tenniva-
ló. Helyenként és idõnként deficites e téren a társadalmi
mérlegünk. Ennek a deficitnek szuficitté való átalakításá-
ban az egyik leghatékonyabb módszer az okosan átgon-
dolt nyitás és a nyitottabbá válás. A kölcsönös interakciók-
ban való aktív részvételek, a folyamatos kapcsolatépítés és
a kapcsolatkeresés.

Néha-néha elhangzik még sajnos, hogy ez nem erdésze-
ti feladat, ez nem az erdészek feladata. Ennek ellenére
úgy tûnik, egyre inkább felismerik az ágazati szereplõk,
hogy nincs autentikusabb forrás a hazai erdõk ezerszálú
ügyeiben való korrekt eligazodásban, mint éppen maga
az erdész. Nem adhatja át hitelesebben senki az erdõk
kapcsán megfogalmazott társadalmi üzeneteket, mint
maga az erdész. Akkor sem, ha az effektív átadáshoz – és
ez természetes más szakmákban is – kommunikációs sza-
kemberek segítségét veszi igénybe.

Mire a Lapok kézbe kerül, ennek az üzenetátadásnak
az egyik legfontosabb rendezvénysorozata lassan véget ér.
Az Erdõk Hete több mint száz rendezvény helyszínén várt
sok tízezernyi látogatót, akik minden reményünk szerint,
egy kicsit „erdészesebb” szemmel távoznak majd –a több-
ségében szórakoztatva oktató programokról – mint ahogy
odaérkeztek. Különösen a hiteles és õszinte információát-
adásra mindig fogékony gyermekek. Hiszen õk a jövõ for-
rásai, õk a jövõ erdészei és reméljük, az egyesület jövendõ
tagsága is.

Ezek fényében az Erdõk Hete nyitórendezvényén át-
adott sajtódíj is jól jelzi a már fent megfogalmazott tézist:
kommunikálnunk muszáj. A Lapok és az Egyesület folya-
matosan fejlõdõ és egyre több látogatót vonzó korszerû
honlap-családja, a minden erdész számára rendelkezésre
álló eszközök ebben. Csak és csupán (ki)használni kell a
bennük rejlõ lehetõségeket.

Nagy László – fõszerkesztõ 


