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Lapot indítani egy válságos idõszakban, kérdõjeleket
vethet fel. Konkurense-e a nagy múltú Erdészeti Lapok-
nak a most induló „A mi erdõnk” címû magazin? 

Az elsõ számot a FEHOVA kiállításon
kézbe kapva láthattuk, hogy témavá-
lasztása, stílusa, célközönsége egészen
más. 

Az elsõ fontos elem már a címlapon
megjelenik, hiszen világossá válik, hogy a
lap a magyar állami erdészeti részvény-
társaságoké. Ez azért fontos, mert a jelen
állás szerint ingyenesen terjesztett, két-
havonta megjelenõ lap az állami keze-
lésû erdõterületekrõl kíván híradáso-
kat, érdekességeket közreadni. Persze
hosszú távon cél, hogy egy népszerû,
az újságos standokon is beszerezhetõ
havilap legyen belõle. 

Biztató jel, hogy már az elsõ elõfi-
zetõk is megjelentek. Az újság mö-
gött egy szakmai szerkesztõi stáb
áll, melynek vezetõje dr. Jung
László, illetve egy profi újságírói
stáb, melyet a Magyar Mezõgaz-
daság cégcsoport ad kiadóként. 

Kinek is szólhat „A mi erdõnk”? A szerkesztõi kör
egy tartalmában könnyen olvasható, magazinszerû ismeret-

terjesztõ újság stílusát tûzte ki célul – elsõsorban a nagykö-
zönségnek, nem csupán a szakmánknak szóló cikkekkel. Így
az Erdészeti Lapok példányszámának ötszörösével induló új-
ság nem válik patinás lapunk konkurensévé. Mivel a két lap

szerkesztõbizottságában több személyi átfedés is
van, reménykedhetünk abban, hogy

a témákból, cikkekbõl, fotók-
ból kölcsönösen profitálhat
mindkettõ. S hogy mi is az újság
hitvallása, arról álljon itt a bekö-
szöntõjébõl való idézet:

„A megismerés oldaláról köze-
lítve úgy tekinthetünk az erdõre,
mint egy állandóan nyitva tartó
könyvtárra. Ahová belépve, bárme-
lyik polcról levehetünk egy bennün-
ket érdeklõ könyvet, viszont nem
egyszer tapasztaljuk, hogy az szá-
munkra olvashatatlan, mert olyan
nyelven íródott, amelyet nem beszé-
lünk. Az erdészember az, aki tud tol-
mácsolni, aki egy személyben az erdõ
jó gazdája, természetvédõ és a közjóléti
igény kiszolgálója.”

Jó olvasást kívánunk Önöknek is, s
biztatunk mindenkit arra, hogy vélemé-
nyükkel segítsék mindkét szerkesztõi kört!

Lengyel László

Elindult egy újabb erdészeti lap!

Új elnökség a 
FAGOSZ-nál

A Fagazdasági Országos Szakmai
Szövetség 2011. március 29-i Tisztú-
jító Közgyûlése megválasztotta el-
nökségét és új elnökét a 2011-2015
közötti idõszakra. A Fagazdasági
Országos Szakmai Szövetség Bala-
tonszemesen tartott Tisztújító Köz-
gyûlésén megválasztott elnökség
összetélele a 2011-2015-ig terjedõ
idõszakra.

Elnök: dr. Jung László, vezérigaz-
gató, EGERERDÕ Zrt. (képünkön)

Alelnök: Csiba Béla, ügyvezetõ igazgató, CSIBA Kft.
Alelnök: Oláh János, igazgató, LIGNIWOOD Kft.

Elnökségi tagok: Barkóczi István, vezérigazgató, SEFAG
Zrt., Csonka Tibor, vezérigazgató, GEMENC Zrt., Horváth
Ferenc, ügyvezetõ igazgató, Pyraster-Trade Kft., Jarabek
Szabolcs, ügyvezetõ igazgató, Bek-Holz Kft., Kardos József,
ügyvezetõ igazgató, Kardex Kft., Keszi László, vezérigazga-
tó, Mecseki Erdészeti Zrt., Mihályfalvy István, vezérigazga-
tó, ERDÕSZÖV Zrt., dr. Pásztory Zoltán, manager, NYME
FMK Innovációs Központ, Szép Györgyi, ügyvezetõ igazgató,
Arbor 95 Kft., Trombitás Zoltán, igazgató, EGERERDÕ Zrt. -
Mátraparkett.

„Védett” az Egyesületi
Könyvtár
Az Országos Erdészeti Egyesület Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtára az elnökség döntése alapján megnyugtató védelmet
kapott. Ennek keretében egyrészt a könyvtár értékeinek és biz-
tonságtechnikai helyzetének felmérése után az Egyesület bizto-
sítást kötött a Groupama Garancia Biztosítóval, amely kiterjed
az archív és újkori könyvállományra, a korabeli bútorokra, illet-
ve a festményekre és szobrokra is. A kötvény tartalmazza a tûz-,
az üveg-, illetve a betöréses lopás- és rablás biztosításra vonat-
kozó tételeket is kombinált felelõsségbiztosítás keretében. A
könyvtár ezenkívül hatékony mechanikai védelmet is kapott
részben betörésbiztos üvegfóliák, részben szép kivitelezésû ab-
lakrács formájában. Mindannyiunk számára nagy öröm, hogy
az Egyesület legértékesebb vagyonelemét még biztonságosabb
környezetben védettnek tudhatjuk. 

Dr. Boda Zoltán, Dr. Sárvári János




