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Az ülés helyszíne: Mecseki Erdészeti
Zrt., Sásdi Erdészet Nagymátéi Vendég-
háza. 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Mocz András
magánerdõs alelnök, Haraszti Gyula
EL SZB elnök, Csépányi Péter, Nagy Im-
re, Ripszám István, Szabó Tibor régió-
képviselõk.

Tanácskozási joggal: dr. Kosztka Mik-
lós DB elnök, Lomniczi Gergely elnöksé-
gi titkár, Pápai Gábor fõszerkesztõ

Kimentését kérte: Cserép János, Gen-
csi Zoltán régióképviselõk, dr. Sárvári
János a Könyvtár õre 

Dél-Dunántúli Régióból a Pártoló
Tagi Tanács tagjai, a Helyi Csoportok
tisztségviselõi és küldöttek közül: Bar-
kóczi István, Gõbölös Péter, Keszi Lász-
ló, Máté János, Máté Zoltán, Várady Jó-
zsef, Firbás Nándor, Merczel István,

Naszladi Géza, Kupás Deák Zoltán,
Rosenberger Ferenc.

Az ülés kezdete elõtt Keszi László, a
Mecseki Erdészeti Zrt. vezérigazgatója
házigazdaként köszöntötte a megjelen-
teket. Várady József vezérigazgató-he-
lyettes, a Baranya megyei HCS elnöke
röviden bemutatta a Mecseki Erdészeti
Zrt. erdõgazdálkodási tevékenységét. A
nagy visszhangot kapott természetvé-
delmi kérdésekkel kapcsolatban külön
kiemelte, hogy az elmúlt idõszakban
csökkent a fakitermelések mennyisége
és nõtt a természetes felújítások aránya
a társaság kezelésében lévõ területen.

A házigazdák köszöntõje és bemu-
tatkozása után Zambó Péter elnök kö-
szöntötte az elnökségi ülésen megjelent
elnökségi tagokat és különösen a régió-
ból érkezett meghívottakat. Rövid be-
számolóban tájékoztatta a régió képvi-
selõit az elnökség eddigi munkájáról,

majd megnyitotta az ülést. Megállapítot-
ta, hogy az elnökség 9 fõvel határozat-
képes. A jegyzõkönyv vezetésére Lom-
niczi Gergelyt, a jegyzõkönyv hitelesí-
tésére Csépányi Pétert és Haraszti Gyu-
lát kérte fel, mellyel az elnökség tagjai
egyetértettek. Zambó Péter elnök is-
mertette a napirendet, amit az elnökség
elfogadott.

Az elsõ napirendi pont keretében
Ripszám István régióképviselõ a Dél-
Dunántúli Régió egyesületi életérõl szá-
molt be. Ennek alapját a három héttel
korábban tartott, pezsgõ hangulatúnak
jellemzett régióértekezlet adta. A beszá-
moló szerint a fõleg állami társaságnál
dolgozó tagságból álló helyi csoportok-
ban aktív részvétel mellett konstruktív
egyesületi munka zajlik. A helyi szerve-
zetekben gyakran felmerült kérdésre,
hogy mit is csinál az elnökség, a mosta-
nihoz hasonló kihelyezett elnökségi
ülések kiváló választ adnak.

Lomniczi Gergely a 2010-es beszámo-
lók készítésével kapcsolatban elmondta,
hogy három helyi csoport és szakosztály
kivételével beérkeztek a beszámolók és
a 2011. évi programtervek és költségigé-
nyek. A beszámolók közhasznúsági je-
lentésnek megfelelõ összesítése megtör-
tént. A helyi csoportok és szakosztályok
2011-es költségigénye meghaladja a 4,5
millió forintot. A költségtervezés Kiss
László általános alelnök és Bak Julianna
EB elnök közremûködésével megkez-
dõdött. A 2010-es évet várhatóan veszte-
séggel zárja az Egyesület. A 2011-es tag-
díjbefizetések a korábbi éveknek megfe-
lelõen alakulnak. A pártoló tagi díjakat a
Pártoló Tagi Tanács 2011. 03. 01-i ülésén
sikerült rendezni, a szerzõdések megkö-
tése folyamatban van, 2011-es összeg
10 817 000.- Ft. A STIHL Kft. a támogatá-
sát 5 millió forintra emelte.

A második napirendi pont keretében
az elnökség támogatta Csépányi Péter
és Ripszám István régióképviselõk
azon a felvetését, hogy az információk
szerint 2012 tavaszán várható erdõtör-

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

Dél-Dunántúli Régiónál tartott kihelyezett ülésérõl
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vény módosításra az Egyesület idõben
felkészüljön, elkerülendõ azt a kapko-
dást, ami a korábbi idõszakokban több-
ször jellemzõ volt. Ezért a régiók egy-
egy delegáltjából, Nagy Imre elnökségi
tag részvételével az egyesületi álláspon-
tot kialakító munkacsoport alakul,
melynek feladata a 2010-ben készült
dokumentumok helyett új állásfoglalás
kialakítása. Közben figyelemmel kell
lenni a tervek szerint 2011 tavaszán tár-
sadalmi vitára bocsátani tervezett Vi-
dékfejlesztési stratégiára, ahol szintén
szükséges az Egyesület álláspontjának
kialakítása és képviselete.

A harmadik napirendi pont kereté-
ben Lomniczi Gergely bemutatta az
Egyesület Erdõk éve alkalmából megfo-
galmazni tervezett üzeneteit.

1. „AZ ERDÕGAZDÁLKODÁS MA-
GA A VIDÉKFEJLESZTÉS” – A fenntart-
ható erdõgazdálkodás a vidéki élet
meghatározó eleme

2. „MINDEN ERDÕ KLÍMAERDÕ” –
Az erdõk szerepe a klímaváltozás elleni
küzdelemben

3. „ÓVD AZ ERDÕT!” – Sokszínû er-
dõk Európa közepén – erdeink hozzájá-
rulása Európa környezeti gazdagságához

4. „HASZNÁLJ TISZTA FORRÁSBÓL
SZÁRMAZÓ HAZAI FAANYAGOT!” –
Állampolgárok az erdõért

Az elnökség egyetértett a témák
részletes kidolgozásával, és az erdõk
éve alkalmából történõ többszöri alkal-
mazásukkal. Szabó Tibor javaslatára az
erdõ közjóléti funkciójának megjelení-
tése kerül még bele a javaslatokba.

A következõkben Zambó Péter el-
nök elmondta, hogy az Egyesület mû-
ködése szempontjából kiemelt szere-
pe van az ifjúsági csoportoknak.
Zambó Péter elnök és Kiss László álta-
lános alelnök Sopronban a hallgatói
szervezetek képviselõivel egyeztetett
a következõkrõl. Állásbörze részvétel
aktivizálása; Selmeci Társaság jogi
személlyé alakításában az Egyesület
segítséget nyújt; Felvidéki helyi cso-
port megszervezése; egyetemi anya-
gok, ifjúsági rovat az Erdészeti Lapok-
ba; nyári gyakorlatok szervezésének
segítése; határon túli magyarokkal
kapcsolatfelvétel és programszerve-
zés, tanulmányutak; a termõhely-gya-
korlat óráinak csökkenése miatti kö-
zös fellépés. Barkóczi István és Merczel
Gábor hozzászólásaival egyetértve az
elnökség kezdeményezi az Egyetem
vezetésével való egyeztetést, az OEE
javaslatainak megvitatását egy esetle-
ges kihelyezett soproni elnökségi ülés
keretében.

Az ötödik napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök elmondta, hogy a
MTESZ Fõ utcai székházban a helyzet
tarthatatlan. A MTESZ 2011. március 23-
i Szövetségi Tanácson elhangzottak ér-
telmében egyértelmû, hogy a MTESZ
csõdbe megy, ha nem sikerül rövid
idõn belül értékesítenie a Fõ utcai in-
gatlant. A gyors értékesítésrõl a MTESZ
elnöksége az MNV Zrt-vel tárgyal. A Fõ
utcai székházat jelenleg öt szervezet
tartja fenn, köztük az OEE.

A tarthatatlan helyzet és a várható
eladás vagy az egyébként elkerülhetet-
len csõdhelyzet miatt szükséges új iro-
dahelyiség keresése.

A Wagner Károly Erdészeti Szak-
könyvtárnak is helyet adó, eredetileg az
OEE befogadására is épült Budapest,
Budakeszi úti Erdészeti Információs
Központban a jelenlegi titkárságot be-
fogadni képes irodák rendelkezésre áll-
nak, melyekbe a titkárság május 1-vel
be tud költözni.

Iratrendezés, szükséges selejtezés
megtörtént. Kiadványok értékesítésé-
nek, adományozásának elõkészítése
megtörtént. Az Információs Központba
be nem férõ bútorok elhelyezésének
kérdése nyitott, átmenetileg a MTESZ
székházban maradhatnak.

2/2011. (03.24.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség határozata
alapján az OEE titkársága kiköltözik
MTESZ Fõ utcai székházából, az
OEE a MTESZ-szel kötött üzemelte-
tési szerzõdést felmondja. 2011.
május 1-ével a titkárság a Budapest,
Budakeszi út 91. szám alatti Erdé-
szeti Információs Központban mû-
ködik tovább.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúan elfogadta (9 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

Az egyebek napirendi pontban Zam-
bó Péter bemutatta az MFB Zrt.-tõl érke-
zett levelet, amelyben az állami erdõgaz-
daságok tulajdonosi jogait gyakorló szer-
vezet arról tájékoztatja az Egyesületet,
hogy meghívásokat, támogatási kérése-
ket nem áll módjában az Egyesület kü-
lönbözõ testületeitõl fogadni, mert ebbõl
az elmúlt idõszakban zavarok adódtak.
Ezért kérik, hogy az MFB felé irányuló
megkereséseket az elnök jegyezze.

Zambó Péter beszámolt az idei év-
ben eddig benyújtott NCA pályázatok-
ról (3 millió forint mûködési támogatás-
ra, 0,5 millió forint az Erdélyi Helyi cso-
port tagjainak Vándorgyûlésen való
részvételére és 1 millió forint az Erdé-

szeti Lapok különszám kiadására az Er-
dõk Éve alkalmából).

Az elnökség hasznosnak ítélte a Nyír-
erdõ Zrt. által felajánlott heti sajtófigye-
lés körbeküldését, és kezdeményezi,
hogy a Nyírerdõ Zrt. hozzájárulása ese-
tén az Egyesület minden tisztségviselõ-
je megkaphassa ezt a dokumentumot.

Az elnökség egyetértett abban a kér-
désben, hogy a 2011-es évben, az elõzõ
évi zárás adatainak és az adott évi ter-
vek lehetõségeinek ismerete nélkül az
Egyesület nem tudja finanszírozni a Kö-
zönségkapcsolati Szakosztály által kez-
deményezett, egyébként hiánypótló jel-
legû kommunikációs konferencia 3,5
millió forintos tervezett költségvetését.

A napirendi pontok végén Zambó
Péter elnök megköszönte az elnökség
és a meghívottak aktív munkáját és az
ülés elsõ szakaszát lezárta. Az Egyesület
mûködésével és az aktuális problémák-
kal foglalkozó beszélgetés kötetlen for-
mában folytatódott.

2011. március 25-én reggel a Kiss
László általános alelnök távozása után 8
fõvel határozatképes elnökség meghall-
gatta dr. Kosztka Miklós díjbizottsági el-
nök beszámolóját a DB eddigi munká-
járól, majd megvitatta a hatáskörébe tar-
tozó kitüntetési javaslatokat. A szakosz-
tályok által beküldött javaslatokat a sa-
ját javaslataival kiegészítve a következõ
határozatot hozta.

3/2011. (03.24.) sz. elnökségi ha-
tározat: Az Elnökség megvitatta a
hatáskörébe tartozó 2011-es évi ki-
tüntetési javaslatokat és saját jogán,
illetve a szakosztályi javaslatokra
ráerõsítve megtette elõterjesztését.

Az elnökség a határozatot egy-
hangúan elfogadta (8 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

A határozat elfogadása után Zambó
Péter a kihelyezett elnökségi ülést be-
zárta.

K. m.f.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ 

Hitelesítõk:  
Csépányi Péter 

régióképviselõ 
Haraszti Gyula

EL SZB elnök  

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!
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Az ülés helyszíne: OEE Wagner Károly
Erdészeti Szakkönyvtár 

Jelen vannak:
Elnökség tagjai: Zambó Péter elnök,

Kiss László általános alelnök, Szabó
Vendel technikus alelnök, Mocz And-
rás magánerdõs alelnök, Haraszti Gyu-
la EL SZB elnök, Nagy Imre, Csépányi
Péter, Gencsi Zoltán régióképviselõk.

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely elnökségi
titkár  

Kimentését kérte: Cserép János, Rip-
szám István, Szabó Tibor régióképvise-
lõk, Pápai Gábor fõszerkesztõ, dr. Sár-
vári János, a Könyvtár õre. 

Zambó Péter elnök köszöntötte az el-
nökségi ülésen megjelent elnökségi ta-
gokat és a meghívottakat. Megállapította,
hogy az elnökség 8 fõvel határozatképes.
A jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi Ger-
gelyt, a jegyzõkönyv hitelesítésére Csépá-
nyi Pétert és Haraszti Gyulát kérte fel,
mellyel az elnökség tagjai egyetértettek.
Zambó Péter elnök ismertette a napiren-
det, amit az elnökség elfogadott.

Elsõként a 2010. évi mérleggel és be-
számolókkal foglalkozott az elnökség.
Bak Julianna EB elnök az EB elõzõ napi
ülésének határozatát ismertetve a 2010.
évi mérlegbeszámolót, a 2010. évi köz-
hasznúsági jelentést elfogadásra javasol-
ta. Mint elmondta, megújult a közhasz-
núsági jelentés pénzügyi része, ami a tör-
vényi elõírásoknak megfelelõen áttekint-
hetõ pénzügyi részeket tartalmaz. A 8,6
millió forintos veszteséget mutató 2010.
évi mérleg az EB véleménye szerint valós

és megfontolt zárás eredménye, tiszta la-
pot teremtett a költségvetésben, mivel
minden olyan kétes követelést rendezett,
amirõl a tavaly felállt elnökség tudomást
szerzett. Az EB nevében üdvözölte az
Egyesület azon törekvését, miszerint az
Egyesület vagyonelemei a könyvekben
is jelenjenek meg. 2010-ben ennek kere-
tében fellelt vagyoni értékû jogként a
mérlegbe bekerült az Erdészeti Lapok di-
gitális archívuma. A pénzügyi befektetési
beszámolóval kapcsolatban az EB kéré-
se, hogy a korábbi nem egyértelmû ter-
vezési gyakorlat helyett a beszámoló és a
terv az átlagos befektetési állomány
nagyságát tartalmazza.

Kiss László általános alelnök javasol-
ta, hogy 2011-ben az Elnökség és az EB
vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy
az Egyesület vagyonában miként jele-
níthetõ meg az Erdészeti Lapok és a
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtár.
Ezt a 2011. évi záró Küldöttközgyûlésig
javasolt elõkészíteni.

4/2011. (05.10.) sz. elnökségi ha-
tározat:

Az Elnökség a Küldöttközgyûlés
számára elfogadásra javasolja az
OEE 2010. évi pénzügyi beszámoló-
ját 27 352 eFt mérlegfõösszeggel és
8574 eFt veszteséggel; a 2010. évi
pénzügyi befektetési beszámolót
22 725 eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal és a 2010. évi közhasznú-
sági jelentést.

Az Elnökség a határozatot egy-
hangúan elfogadta (8 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

A második napirendi pont keretében
a 2011. évi pénzügyi és programtervet
tárgyalta az elnökség. Kiss László általá-
nos alelnök a tervezés általános alapel-
veit ismertetve elmondta, hogy az NFA
támogatás kiesése miatt jelentõsen
csökkent bevételi tervek reálisak, a
költségeket az elvárható takarékosság-
gal tervezték. Alapelv volt a nyitó pénz-
eszköz-állomány megõrzése. A terve-
zés pénzügyileg átlátható, új formában
készült, amely formában a könyvelõ
iroda havi vezetõi jelentéseket készít a
jövõben, így az Egyesület pénzügyi
helyzete év közben folyamatosan nyo-
mon követhetõ lesz. Zambó Péter a ter-
vezési alapelvek között említette a szak-
osztályoknak és helyi csoportoknak jut-
tatott összeg növelését. Nagy Imre ré-
gióképviselõ ehhez kapcsolódva java-
solta a szakosztályi pénzek pályázati
önrészként történõ felhasználását.

Bak Julianna, az EB elnöke az EB
határozatát ismertetve elfogadásra java-
solta a 2011. évi terveket. Mint elmond-
ta, takarékos, stabilnak tûnõ tervrõl van
szó, aminek megvalósítása nem vezet a
pénztartalékok feléléséhez. Javasolta a
fix bevételek arányának növelését, és a
fix kiadások között az Erdészeti Lapok
kiadási költségeinek csökkentését. Az
EB nevében üdvözölte a pártoló tagok-
kal a pártoló tagi díjról kötött megálla-
podást, és felvetette, hogy a költségek
általános növekedése mellett régóta
nem volt tagdíj- és újságelõfizetési-díj-
emelés. Az EB javasolta a 2011. évi pénz-
ügyi befektetési tervet átlagos befekte-
tési célállománnyal tervezni. Zambó Pé-
ter elnök elmondta, hogy jelenleg az új-
sághirdetési bevételeinek növelése ki-
emelt cél, és javasolja majd a jövõben a
tagdíjváltoztatást tagrevízióval össze-
kötve megfontolni.

Szabó Vendel technikus alelnök ja-
vaslatára az Elnökség 800 eFt-tal csök-
kentette az elnökségi tartalékként ter-
vezett 1500 eFt összeget, hogy pozitív
legyen a 2011. évi pénzügyi terv; továb-
bá a 2011. évi programba felvette az er-
dész bértábla megalkotásának kérdé-
sét. Gencsi Zoltán régióképviselõ javas-
latára a helyi csoportok és szakosztá-
lyok támogatását a tavalyi szinten terve-
zi az elnökség, jelentõs növekmény-
ként a titkárság olyan arculati infra-
struktúrát (pl. levélpapírt, molinókat,
ajándéktárgyakat) készít, amit a tagság
rendelkezésére lehet bocsátani a mûkö-
déshez és a különbözõ rendezvények-
hez. Gencsi Zoltán kérdésére Zambó
Péter elmondta, hogy az Egyesületnek
nincs tartozása a MTESZ felé.

Jegyzõkönyv
az Országos Erdészeti Egyesület Elnökségének

2011. május 10-i, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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5/2011. (05.10.) sz. elnökségi ha-
tározat:

Az Elnökség a Küldöttközgyûlés
számára elfogadásra javasolja az OEE
2011. évi programját; 2011. évi pénz-
ügyi tervét 37 500 eFt bevétellel, 37
436 eFt kiadással és 64 eFt ered-
ménnyel tervezve; és a 2011. évi pénz-
ügyi befektetési tervet 7000 eFt átla-
gos befektetési állománnyal tervezve.

Az Elnökség a határozatot egy-
hangúan elfogadta (8 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

A harmadik napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök javasolta, hogy az
Agrárkamarai törvény tervezett módosí-
tásával kapcsolatban a Vidékfejlesztési
Minisztérium számára szülessen egy le-
vél, amely hívja fel a figyelmet a terve-
zett tagdíjak nagyságára és javasolja
szakterületi elnökök (köztük erdész)
funkciójának kialakítását. A készülõ
Nemzeti Vidékstratégiával kapcsolatban
javasolta, hogy a május 18-i parlamenti
nyílt napon Haraszti Gyula és Lomniczi
Gergely az erdõ és az erdõgazdálkodás
hangsúlyosabb megjelenítését javasló
hozzászólással képviselje az Egyesületet.
A víztársulatok mûködésének megújítá-
sával kapcsolatban az Egyesület javasla-
ta a szakképzési hozzájárulás befizetésé-
hez hasonló rendszer kialakítása, vagyis
amennyiben a hatóság igazolja, hogy a
gazdálkodó az adott pénzösszegbõl saját
maga vízgazdálkodási feladatokat hajtott
végre, akkor külön ne kelljen befizetni.
A javaslatokkal az elnökség egyhangúan
egyetértett.

A negyedik napirendi pont keretében
Zambó Péter elnök beszámolt az OEE tit-
kárságának a Budakeszi úti Erdészeti In-
formációs Központba történõ költözésé-
rõl. A Klubterem szekrénysorával és az
irodai asztalokkal méltó helyet sikerült
berendezni a Budakeszi úton, ahová a
teljes irattár átköltözött. A titkárság mû-
ködése az Erdészeti Információs Köz-
pontban 2011. május 2-tól biztosított. A
Fõ utcában maradt bútorok elhelyezésé-
rõl még gondoskodni kell. A MTESZ Szö-
vetségi Tanács ülésein elhangzottak alá-
támasztják, hogy a MTESZ csõdközeli
helyzetben van. Ha nem sikerül a Fõ ut-
cai épületet rövid idõn belül értékesíteni,
akkor a csõd elkerülhetetlen.

A következõkben Zambó Péter el-
nök ismertette az OEE fõtitkári munka-
körének betöltésére érkezett pályázato-
kat. A pályázatokat értékelõ bizottság
mind az öt határidõre beérkezett pályá-
zatot befogadta. Az elnökség a pályáza-
tok tartalmának megismerése után egy-

hangúan Lomniczi Gergely, a Pilisi Park-
erdõ Zrt. kommunikációs vezetõjének
pályázatát támogatta.

6/2011. (05.10.) sz. elnökségi ha-
tározat:

Az Elnökség az Elnök számára ja-
vasolja, hogy az OEE fõállású fõtit-
kári munkakörének betöltésére
2011. június 1-tõl határozatlan idõ-
re pályázata alapján Lomniczi Ger-
gely erdõmérnökkel kössön mun-
kaszerzõdést.

Az Elnökség a határozatot egy-
hangúan elfogadta (8 igen, 0 nem, 0
tartózkodás).

Az egyebek között Zambó Péter elnök
ismertette a 142. Vándorgyûlés szervezé-
sének állását, ami a tervezettnek megfele-
lõ ütemben halad. Az Ópusztaszeri Nem-
zeti Emlékparkban megszûnõ Erdõ–Em-
ber kiállítással kapcsolatban elmondta,
hogy az OEE levelet írt a megfelelõ állam-
titkárságokra. Ha ezek a kezdeményezé-
sek nem vezetnek eredményre, a legérté-
kesebb részt jelentõ talajmonolit-gyûjte-
ményt a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budakeszi Er-

dészete ideiglenesen befogadja. A Wag-
ner-emléktábla kárpátaljai avatásán Gen-
csi Zoltán, Csépányi Péter fogja képvisel-
ni a jelenlegi elnökséget, és részt vesz dr.
Pethõ József, az Egyesület elõzõ elnöke is.
Az Egyesület egyeztetéseket szervez Ga-
rancsi István turisztikai és kerékpárügyi
kormánymegbízottal, a Nyugat-Magyar-
országi Egyetemmel az erdõmérnökkép-
zés gyakorlati kérdéseirõl, és sajtóbeszél-
getést szervez a FAGOSZ-szal és MEG-
OSZ-szal közösen az aktuális erdészeti
kérdésekben, mint a közfoglalkoztatás, a
CO2-kvóta felhasználásának és az illegális
hulladéklerakás kérdése.

A napirendi pontok végén Zambó
Péter elnök megköszönte az elnökség
aktív munkáját és az ülést bezárta.
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Jövõ év nyarára elkészül, és 2012 õszén
már diákokat is fogadhat az elsõ horvát-
országi erdei iskola. Az intézmény a pé-
csi székhelyû Zöld Gondolat Lovagrend
szervezésében megvalósuló határ men-
ti együttmûködés révén Kalnik község-
ben kezdheti majd meg munkáját. A
horvát pedagógusok ezt megelõzõen
nemcsak részletes tananyagot, hanem
gyakorlati felkészítést kapnak magyar-
országi partnereiktõl.

A Zöld Gondolat Lovagrend 2003 óta
mûködik egyesületként. Lovagjai a sze-
mélyes példaadásra próbálják sarkallni
a közvetlen környezetükben élõket, fia-
talokat és idõsebbeket egyaránt. Ehhez
a hitvalláshoz jól illeszkednek az erdei
életközösség minél alaposabb megis-
merését szolgáló, Magyarországon évti-
zede sikerrel mûködõ erdei iskolai ok-
tatási programok. Az „Elsõ Horvát Erdei
Iskola” projekt alapja, hogy a jól bevált
magyar gyakorlatot átültessék horvát
környezetbe. 

Kalnik község közvetlen környezete
védett természeti terület, mely varázsla-
tos élõvilágával teret enged a „játszva
tanulni” életérzésnek. A település Ko-
privnièko-krizevaèka (Kapronca-Kö-
rös) megyében található, Zágrábtól 50,
Pécstõl mintegy 180 km-re. 

Az ünnepélyes projektnyitó rendez-
vényt is Kalnikban tartották. (A kép
illusztráció.)

Azt elsõ erdei iskola Horvátországban
– magyarországi minta alapján

Olvasóink megértõ elnézését kéri a Szerkesztõség, hogy anyagtor-

lódás miatt néhány régebben beküldött írás és nekrológ a szeptem-

beri számból kimaradt.




