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A harmadik oldal
Jó néhány évvel ezelõtt végzett közvéle-
mény-kutatás során azzal a döbbenetes
ténnyel szembesülhettünk, hogy a társa-
dalom alapvetõen az erdésztõl félti legin-
kább a hazai erdõket. 

Ennek a hamis képnek a kialakulása,
vagy éppen kialakítása, különbözõ erõte-
rek mentén szövõdõ összetett folyamatok
során született meg, amelynek átfogó

elemzése akár egy egész lapszámot is megtöltene.
A fenti valóságtól elrugaszkodott szemlélettel itt-ott még ma is

találkozunk, de hála a tudatosabbá váló és következetesebb
ágazati kommunikációnak, és az egyébként a közszereplés el-
len oly sok esetben „beoltott” erdész szakemberek „fényre lépésé-
nek”, az egyes állampolgárokban is lassan kitisztul a homályos
társadalmi összkép.

Ebben a tisztulási folyamatban az erdészeti kommuniká-
ción is túlmutató fontosságú, a még fogékony szellemû, befo-

gadásra érzékeny és nyitott gondolkodású gyermekek, diákok,
a jövõ fiatal generációinak a megszólítása. A hosszú távú, po-
tenciális szemléletformálási lehetõség, az erdész szakma és az
erdész mint ember valós megismerésének a megteremtésére,
bennük adott.

Nem véletlen, hogy Egyesületünk az ágazati képviseleti mun-
ka és az egyesületi élet szervezése mellett, egyre nagyobb hang-
súllyal fordul a környezeti nevelési, erdõpedagógiai kérdések és
a kapcsolódó szakmai projektek felé.  Az erdõgazdálkodók is –
minden remény szerint – egyre inkább átlátják az erdeinkben
folyó oktatási és nevelési munka fontosságát. 

Az erdészeti erdei iskolák, az erdészeti nyílt napok vagy
akár a budapesti Erdõvarázs fesztivál a legfontosabb színte-
rei a szemléletformálásnak. Az erdõ mindennapi életén és
csodáin túlmenõen, betekintést adnak a gazdálkodó erdész
munkájába, megismerésre nyújtanak lehetõséget az erdõterü-
letekért felelõsen dolgozó szakemberek irányába. Az erdész
nevesíthetõvé, kézzel foghatóvá, személyes kapcsolattá válhat.
S a hitelesség kialakításának és megõrzésének ezek a leglénye-
gesebb feltételei.

Nagy László
fõszerkesztõ


