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A harmadik oldal
A fõszerkesztõi iroda legtöbbször csak kí-
vánatos „alkotói csendjébõl” nézve az
egyesületi titkárság és a fõtitkár irodája
felé, egyre többször az a kissé talán túlzó,
de mégis képszerûen leíró érzésem támad
mintha egy nyüzsgõ akciócentrumba ke-
rültem volna, ahol a kollégák a monito-
rok és a telefonok szorításában, egymás-

sal folyamatosan egyeztetve, vagy másokkal tárgyalva küzde-
nek a föléjük tornyosuló feladatok, korszerû elnevezéssel élve
projektek „tengerével”. 

Egyesületünk eseménynaptárára tekintve ez nem is csodál-
ható. A tavalyi jubileum nem kis kihívásai és szép feladatai
után, idén is mozgalmas év várható. A mindennapi egyesületi
mûködés mellett gõzerõvel halad elõre, az OEE immár átala-
kult szerepköre mellett, a 148. Vándorgyûlés szervezése, az Év
erdésze versennyel karöltve. 

Rohamléptekben kell beindítani a nagy felelõsséget, de nagy
lehetõséget is jelentõ, újjáéledõ erdei vándortábor mozgalom
mûködõképes rendszerét, a kijelölt erdõgazdaságokkal együtt-
mûködésben. 

Zajlik a Kaán Károly születésének 150. évfordulóját ünnep-
lõ jubileumi események szervezése, s a látóhatáron már feltûn-
nek az Erdõvarázs rendezvény, majd az európai tanulmányi
verseny, az YPEF, idén Magyarországon rendezendõ nemzet-
közi döntõjének sokrétû koordinációs feladatai. 

S a várható környezeti nevelési programokról, az Erdõk He-
térõl, a tervezett kiadványok megjelentetésérõl, az elérhetõ pá-
lyázati források adta feladatokról még nem is beszéltünk. 

Természetesen ez a kis reális tükör nem panasz, hiszen az
erdészeti ágazat utóbbi években magasabb fordulatszámon
pörgõ világában minden bizonnyal nem ismeretlen ez az
egyenlet. Inkább arra buzdítok ezzel mindenkit, hogy érdemes
tevékenyen és szervesen részt venni ebben az örvendetes moz-
galmasságban, együtt élni, helyi szinten is, Egyesületünk sok-
színû tevékenységével. Hiszen a lehetõség minden tagtársunk-
nak adott!

Nagy László
fõszerkesztõ


