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A harmadik oldal
Sajátos természetességgel adódott az év

utolsó lapszámának laptervezési munkái

közben, hogy újra átolvassam szerkesz-

tõbizottsági elnökünk, a januári lap-

számban a Harmadik oldal hasábjain

megjelent, 152. évfolyam indító és újév

köszöntõ sorait.

Kifejezetten kíváncsi voltam, vajon

hogyan tükrözõdnek vissza az abban megírt gondolatok, most,

hogy a 2017-es év gyakorlatilag a hátunk mögött van már. 

Az alapítás 150 éves jubileumát ünneplõ 2016-os év való-

ban a fény éve volt az Egyesület számára, de nem ültünk a

babérjainkon a 2017-es esztendõben sem. 

Fenntartottuk és felkeltettük a közfigyelmet az Egyesület sze-

repvállalásaival, tevékenységeivel, rendezvényeivel, céljaival,

melyek már nem csak a tagság, a szakma, de a társadalom

szélesebb rétegei felé is hívó szóval éltek. Az erdész végre nem

láthatatlan és érthetetlen.

Vagy, ahogy még januárban Oroszi Sándor fogalmazott,

nincs abban semmi elítélendõ az információs világban, ha jó

értelemben véve kissé „megdolgozzuk” az arra fogékonyakat és

utat keresünk a kevésbé fogékonyak felé.

Többek között tovább vittük az immár több mint két évtize-

des Év fája mozgalmat. Számos méltó rendezvény segítségével

Kaán Károly emlékévet tartottunk születésének másfél évszá-

zados jubileumán. Felvállaltuk az iskolás korú diákok erdei

vándortáborozásának felélesztését, népszerûsítését, a sokrétû

szervezõi feladatkör koordinációját. 

Immár második alkalommal Erdõvarázsra hívtuk a tanév-

kezdés elején a gyermekeket a fõvárosi Szabadság térre, majd

az erdõpedagógia jegyében idén is útjára indult az Erdõk hete. 

Hosszú évek óta aktívan részt vettünk és alakítottuk az erdõtör-

vény-módosítás szakmai folyamatát, melynek köszönhetõen végre

révbe ért ez a fontos szakmapolitikai cél.  És ez csak néhány fonto-

sabb sarokpont a 2017-es év számos eseménye és eredménye közül.

Vagyis bizottsági elnökünk azon januári kívánsága, hogy

folytassuk, amit elkezdtünk, úgy gondolom teljesült. S legiga-

zabb reményeim szerint a jövõben is folytatódni fog!

Nagy László
fõszerkesztõ 


