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A harmadik oldal
„A járt utat a járatlanért – mindig hagyd
el!” – idézte Garancsi István, a Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség elnöke Benedek István
turista író könyvének mottóját az Országos
Erdészeti Egyesület kaszói vándorgyûlésén
tartott beszédében. Bár nagyon régen, gim-
nazista koromban olvastam a könyvet, ha-
tása úgy látszik tudat alatt nálam is a mai
napig megmaradt, hiszen hat év egyesületi

és tizennégy év pilisi parkerdõs munkaviszony után egy magán
kommunikációs tanácsadó cég meghívását elfogadva õsztõl az ed-
dig megszokotthoz képest új helyen folytatom a pályámat.

Életem meghatározó része marad az Országos Erdészeti
Egyesületnél fõtitkárként töltött hat év. Semmihez nem hason-
lítható élmény bepillantást nyerni egy 150 éves szervezet életébe,
megismerni történelmét, alakítani mindennapjait, napjaink-
ban is találkozni a nagy elõdök átöröklõdött szellemiségével.
Tisztelet az utódoknak, azoknak, akik fenntartják a másfél év-
százada megfogalmazott alapértékeket.

Köszönöm, hogy részese lehettem az Egyesületet a 21. szá-
zadba átvezetõ komoly, de örömteli munkának. Kihívásokkal,

sok átdolgozott estével és hétvégével, de meggyõzõdésem, hogy
eredményekkel járó idõszakot tudhatunk magunk mögött. Tag-
sági reform és a nyomában növekvõ taglétszám, az Erdészeti
Lapok 150 éves jubileuma és megerõsödött olvasói tábora, az
egyesületi honlapok megújulása, az egyesületi alapítványok
hatékony mûködtetése, fellendülõ könyvkiadás, stabilizálódó
és bõvülõ anyagi háttér, környezeti nevelési és erdei iskola
programok és kampányok – hogy csak a jelentõsebbeket emel-
jem ki a közelmúlt történéseibõl. És természetesen az alapítás
150 éves jubileuma, az erdélyi vándorgyûlés, amely a résztve-
võkön keresztül egy egész ágazatnak adott örömteli öntudatot,
és együvé tartozás érzést. Köszönöm a tagtársaknak, az egye-
sületi tisztséget vállalóknak, az elnökség tagjainak ezt a feled-
hetetlen idõszakot!

Visszatérek a szûkebben vett kommunikációs területre,
ahonnan az Egyesülethez érkeztem. Az új feladatok csak lát-
szólag állnak távol eddigi tevékenységemtõl. A valóságban csak
a lépték szélesedik, az eddigi erdészeti tájékoztatásban végzett
munka új szakterületekkel és kihívásokkal egészül ki. A ma-
gyar erdész közösség tagjaként viszont mindig lesz az életem-
ben helye a hazai erdõknek és erdészeknek. Nem búcsúzás-
ként, hanem a szokásos üdvözlésként mondom hát: Jó
szerencsét! Üdv az erdésznek!

Lomniczi Gergely




