
248 Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 7-8. szám (2000. július-augusztus)

Amillennium évében a vasi me-
gyeszékhelyt, Szombathelyt érte
az a megtiszteltetés, hogy idén

április 25–28. között otthont adhatott az
immáron V. Nemzetközi Erdôpedagógi-
ai Konferenciának.

A hallgatói kör az Országos Erdésze-
ti Egyesület Erdészeti Erdei Iskolák
Szakosztályának tagjaiból verbuváló-
dott, míg oktatónk immár ötödször Ro-
land Migende erdôtanácsos úr volt a
Deutsche Waldjugend részérôl.

A téma, mely köré az elôadások és
gyakorlatok felsorakoztak, az AGENDA
21 környezet- és természetvédelmi, va-
lamint erdészeti vonatkozásai voltak.
Mint tudjuk, az AGENDA 21 célkitûzé-
seit 170 ország, köztük hazánk is elfo-
gadta és aláírta.

Egy mondatban megfogalmazva a lé-
nyeg a következôképpen hangzana:
„Az AGENDA 21 a jövôt biztosító,
hosszú távon fenntartható fejlôdés,
másképpen a jövôbeli tartós fejlôdés
koncepciója”. Már az agenda szó jelen-
tése is sokat mond: „az, amit tenni kell!”

Annak ellenére, hogy állami szinten
1992 júniusában Rio de Janeiróban hazánk
is elfogadta az AGENDA 21 céljait, nagyon
sok tennivaló van, melyre sem állami, sem
alsóbb szinteken nem fordítanak kellô fi-
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gyelmet és energiát. Ugyanakkor a fejlett
ipari országok jelenlegi ipara, fogyasztási
szokásai, a polgárok életfilozófiája is mind-
mind komoly tényezô, mely az AGENDA
21 célkitûzései ellen hat.

Egy ismeretlen, de bölcs szerzô sze-
rint akkor beszélhetünk magas életszín-
vonalról, ha „az ember több pénzt ad
ki, mint amennyije van azért, hogy
olyan dolgokat vásároljon, amikre nincs
szüksége, hogy imponáljon azoknak az
embereknek, akiket ki nem állhat”.

No de térjünk vissza egy kínai köz-
mondással saját környezetünkhöz: „mi-
elôtt megváltoztatnád a világot, járd be
háromszor a saját portádat”.

A környezetkímélô, hosszú távon
fenntartható fejlôdés gondolata az erdé-
szektôl indult el – melyre méltán büsz-
kék lehetünk –, s innen vette át az ENSZ
AGENDA 21 programja.

Mindannyian sokat tehetünk saját és
gyermekeinek jövôjéért, talán a legsür-
getôbb a megfelelô módon átadott in-
formációk eljuttatása társadalmunk
minden rétegéhez.

Végezetül egy afrikai közmondásra
szeretném a nyájas olvasó figyelmét fel-
hívni: „ha sok kicsi ember sok kicsi he-
lyen sok kicsi dolgot tesz, akkor a világ
is változhat” – és ez ránk, magyarokra,
erdészekre itt, Európa szívében is vo-
natkozik!
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