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A harmadik oldal

E lapszámmal együtt minden kedves 
olvasó postaládájába egy jubileumi
különszám is érkezett. A kiadvány öt-

letérõl bõ egy évvel ezelõtt értesültem, amikor
mit sem sejtve elmentem egy Lomniczi Gergely
fõtitkár és Haraszti Gyula szerkesztõbizottsági
elnök által kezdeményezett megbeszélésre. 

Ekkor tájékoztattak arról, hogy az OEE ve-
zetése és az EL Szerkesztõbizottsága elhatá-
rozta egy olyan kiadvány elkészítését, amely
mind az erdészszakma gyakorló szakemberei,
mind az erdõkkel kapcsolatban érdeklõdést
tanúsító nagyközönség számára hasznos és
érdekes információkat tartalmaz Földünk er-
deirõl. 

E nagyon nemes törekvéssel kapcsolatos lel-
kesedésem töretlensége akkor bicsaklott meg,
amikor felkértek, hogy legyek e különszám
szakmai szerkesztõje. A megtiszteltetés érzésé-
nél csak a feladat elõre látható (és elõre nem
látható) nehézségétõl való egészséges félelmem
volt nagyobb. 

Az azóta eltelt idõ mind félelmeimet, mind
a feladat nagyszerûségét igazolta. A téma
rendkívül szerteágazó volta, a közérthetõség
és pontosság kettõs igényének való megfelelés
és a fontos összetett kérdések nagyon tömör
tárgyalásának kényszere igazi kihívást jelen-
tett. De végig segített a népes szerzõgárda lel-
kesedése, az Egyesület támogatása, így elké-
szült az „Erdõk a világban, Európában és 
Magyarországon” címet viselõ különszám.

E sok munka eredményeképp megszületett
kiadványunkat annak reményében ajánlom
minden kedves EL olvasó figyelmébe, hogy át-
tanulmányozása legalább annyi tanulsággal
és örömmel szolgál számára, mint amennyit
elkészítése jelentett számunkra.

Standovár Tibor




