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Az Országos Erdészeti Egyesület keretében
1996 óta mûködik az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály. A megalakulás és mûködés
igényét bizonyítja, hogy mára mindegyik er-
dészeti részvénytársaság foglalkozik vala-
milyen szinten az erdei iskolai tevékenység-
gel, mint a közönségkapcsolati lehetôség
egyik leghatékonyabb formájával. Az éves
programok egyre bôvülnek. az ERDÔK HE-
TE rendezvénysorozat, melyet a szakosztály
kezdeményezett és évente a szervezést vég-
zi, mára ismert programja lett az erdészeti
szakmának.

A megalakulástól folyamatosan kapcso-
latban van a szakosztály Roland Migende
úrral, a Nordrhein-Westfalen tartomány,

Deusche Waldjugend tartományi erdészé-
vel, aki a szakosztály megalakulása körül is
bábáskodott. Az elmúlt évben ötödik alka-
lommal szervezte meg országunkban a
bonni kormány anyagi támogatásával az ún.
Erdôpedagógiai Szemináriumot. Egyesüle-
tünk többéves munkáját legmagasabb ki-
tüntetésével, a tiszteletbeli tagság adomá-
nyozásával ismerte el. Az ötéves évforduló
alkalmával a berlini kormány támogatásával
tíztagú szakosztályi delegáció kapott meghí-
vást Nordrhein-Westfaliába az ottani erdei
iskolák tevékenységének megismerésére.

A Millenniumi Erdôk Hete program zárá-
sának is tekinthetô látogatáson átfogó képet
és ismereteket kaphattak a résztvevôk a tar-
tomány erdészeti erdei iskolai oktatásról, az
iskolák mûködésérôl, felszereltségérôl,
fenntartási hátterérôl. A program során meg-
ismerték a raffelsbrandi bentlakásos iskolát,
ahol a gyerekek az erdôben erdészeti gya-
korlati munkákat is végeznek, mint favágás,
tisztítás, ápolás. A napkollektorokkal is fûtött

iskola aktuális energiaforgalmát a folyósón
nagy táblán lehet nyomon kísérni, így válik
a gyerekek számára természetessé ez a típu-
sú energianyerési mód. Nettersheim telepü-
lésen, mely a természettel való szoros
együttélést választotta fô vonzerejének, mû-
ködik a természetvédelmi centrum. A széles
ismereteket nyújtó programokon, a jól fel-
szerelt termeken, kiállításokon keresztül
tudják a különbözô korosztályok természet-
ismereti tudásukat bôvíteni. A több kilomé-
teres tanösvényt végigjárva ízelítôt kaphat-
tak a csoport tagjai nemcsak a szakmai, de a
kulturális nevezetességekrôl is. A program
közben pedig megkóstolhatták a térség ízle-
tes étel- és italkülönlegességeit is.

Kultúrprogram keretében megtekintet-
ték a kölni dómot. Aachenben a nevezetes
dómhoz épített magyar kápolnát (1367), a
mellette álló Szt. István szobrot, melyet
megkoszorúztak és elénekelték a magyar
himnuszt. Az utazás során keresztezték a
második világháborúkor épített német „vas-
függönyt”, mely betongúlákból áll és ka-
nyarogva övezi a belga határt.

A szakmai programban szerepelt az
arnsbergi erdészeti génbank bemutatása és
egy szakmai kiállítás és vásár megtekintése.
Az út során átruccantak Belgiumba is, ahol
egy most kialakított erdei iskolát és a közeli
mocsaras természetvédelmi területet ismer-
hettek meg.

A delegáció legfontosabb programjaként
megismerkedett az Obereimeri Erdészeti Is-
kolával, mellyel a soproni Kaán Károly Erdei
Iskola nemzetközi együttmûködési megálla-
podást kötött. A Magyar Köztársaság FVM
Erdészeti Hivatala által és a Német Szövetsé-
gi Köztársaság Észak-Rajna–Vesztfália Tarto-

mány Környezet- és Természetvédelmi, Me-
zôgazdasági és Fogyasztóvédelmi Miniszté-
riuma közötti együttmûködés kiterjed az er-
dô-, természet- és környezetismereti ifjúsági
nevelés területére. Az együttmûködés kere-
tében tananyagokat, pedagógiai módszere-
ket cserélnek, közös szemináriumokat,
munkacsoport-üléseket tartanak, erdei isko-
lai vezetôk kölcsönös tanulmányútjait szer-
vezik meg, és az ifjúság részére is biztosítják
a cserelehetôséget. Az együttmûködést min-
tának tekintik, mely egy kezdet. A két év
múlva történô felülvizsgálat eredményétôl
teszik függôvé további kiterjesztését. A part-
nerség védnöke Roland Migende. A doku-
mentum hivatalos aláírására Bonnban, a Ma-
gyar Köztársaság Nagykövetségének Hivata-
lában került sor államközi, ünnepélyes kere-
tek között. Az aláírási ceremónián megjelent
és fogadást adott Wolfart János követ és a
követség több vezetô munkatársa. Német
részrôl megjelent a partner minisztérium
több vezetô tisztségviselôje. A dokumentu-
mot dr. Franz-Bert Eisele, Nordrhein-

Westfalen tartomány erdészeti igazgatója ír-
ta alá, a magyar felet Barátossy Gábor, az Er-
dészeti Hivatal elnökét helyettesítô Ormos
Balázs fôtitkár, a magyar delegáció vezetôje
képviselte. A ceremónia végén a magyar
küldöttség az erdészhimnusz eléneklésével
tette a jelenlévôk számára is emlékezetessé
az estét. Wolfart követ úr köszönô levelében
az aláírásról küldött képeket, melyeket il-
lusztrációként felhasználunk.

A magyar delegáció programjáról több
helyi napilap, illetve szakmai lap képes hí-
rekben folyamatosan számolt be.

Ez úton is köszönjük Roland Migende és
felesége, Heidi családiasan szeretô gondos-
kodással elôkészített és a számunkra meg-
szervezett programot. A családiasságot az er-
dészházukban tartott látogatás, az erdei isko-
la és a környezô erdôben tett séta tette feled-
hetetlenné. Magyar részrôl Varga Tamás a
szervezéssel, Roth Matthaea pedig a tolmá-
csolással segítette a program sikerességét.
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Államközi megállapodás az erdei iskolák között


