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A harmadik oldal
Eseményekben, változásokban gazdag esztendõt tudhatunk
magunk mögött.

Természeti környezetünk évszázados csapadékrekordot
hozott, víz- és viharkárokkal sújtva az erdõgazdálkodókat
is. A kárfelszámolásban leginkább önmagunkra, gazdál-
kodásunk teljesítményére, az erdészek összefogására szá-
míthatunk.

Jogszabályi környezetünk változása, az új Erdõtörvény
korlátozó szellemisége, túladminisztrált végrehajtási gya-
korlata széles körû vitákat indított. A kapcsolódó szakmai
mûhelymunkában továbbra is részt kívánunk venni.

2010 a tisztújítások éve volt. Az Egyesület leköszönõ tes-
tületei folytatásra méltó örökséget, kihívást jelentõ felada-
tokat adtak át nekünk a Mecsek lábainál, emlékezetes
vándorgyûlésünkön. Alaposan neki kell gyûrkõznünk, ha
történelmi elõdeinkhez méltóan akarunk teljesíteni.

A kormányváltás változásokat hozott a szakmánkat
érintõ államigazgatásban és az államerdészet szervezeti
hovatartozásában. Bíznunk kell abban, tennünk kell
azért, hogy növelni tudjuk befolyásunkat, érdekérvényesí-
tõ képességünket a megújuló agráriumon belül.

Az Erdõk Hetét hét év után ismét, sikeres Nyílt Nappal
nyithattuk meg a Parlamentben. Ígéretet kaptunk, hogy az
erdészet arányosan részesedhet az agrártámogatásokból,
valamint felkérést kaptunk egy szakmastratégiai bizottság
megalakítására. A bizottság már mûködik.

Az elmúlt esztendõ kikényszerítette az Egyesület szerve-
zeti megújításának, a gazdálkodásunk szigorításának fel-
gyorsítását. A Földalaptól tervezhetõ bevételek elmaradá-
sa, irodai elhelyezésünk átmeneti bizonytalansága, a fõ-
titkári feladatok átszervezése, a kommunikáció korszerû-
sítésének igénye új stratégiát sürget.

2011-ben Magyarország az EU soros elnöke. Ezt kihasz-
nálva, hangot kell adnunk az erdõk szerepének a klíma-
változás hatásainak mérséklésében. További támogatáso-
kat kell szereznünk az erdõterület gyarapítása, az erdei
biomassza, mint megújuló energiaforrás elismertetése és a
faalapú iparágak fejlesztése érdekében.

2011-ben érdekeink érvényesítését, közönségkapcsola-
taink hatékonyságát segítheti az Erdõk Nemzetközi Évére
irányuló figyelem.

Ebben az évben ünnepelhetjük az Ungarischer Forstve-
rein megalakulásának 160. évfordulóját, valamint méltó
módon lezárhatjuk a tavaly megindított Wagner-emlékévet. 

Elsõsorban rajtunk, múlik, hogy idei, 142. vándorgyûlé-
sünkön, a zalai dombok között ismét az erdészekhez méltó
jó hangulatban, az elõdeinket idézõ bizakodással, egysé-
günket megmutatva tekinthessünk a jövõ felé. Úgy legyen!

Sikerekben gazdag, boldog Új Esztendõt kívánok!
Jó szerencsét! Üdv az Erdésznek!

Zambó Péter
elnök




