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EUROMOBIL konferencia
Június 27–28-án a Nyugat-Magyarorszá-
gi Egyetem Apáczai Csere János Tanító-
képzô Fôiskolai Kara adott otthont az
Euromobil 2000 projekt keretén belül
rendezett konferenciának. Dieter
Kohlberg, az osnabrücki egyetem dé-
kánja, Andreas Bortfeld, a verdeni ta-
nártovábbképzô intézet igazgatója és
Kovátsné dr. Németh Mária, a nevelés-
tudományok kandidátusának irányítá-
sával a konferencia témája az egyes or-
szágok reformpedagógiai törekvései-
nek, módszereinek megismerése volt. A
17 fôs küldöttség tagjai európai orszá-
gokból érkeztek (Németország, Auszt-
ria, Finnország).

Kovátsné dr. Németh Mária, a Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem Apáczai
Csere János Tanítóképzô Fôiskolai Kar
fôigazgatója a képzôintézményben fo-
lyó kutatások eredményeként létrejött
projektet és annak gyakorlati megvaló-
sulási színterét, a ravazdi erdei iskolát
mutatta be, melyet a szakemberek mo-
dellértékûnek tartottak. Elôadásában
hangsúlyozta, hogy az Erdôpedagógia
program célja a pedagógusjelöltek fel-
készítése egy alternatív oktatási tevé-
kenységre, amely a környezet–egész-
ség–nevelés témákhoz tanórán kívüli,
tanórához kapcsolódó tevékenység-
rendszer megszervezésére, gyakorlati
oktatására irányul. A modell megtekin-
tését követôen Dieter Kohlberg dékán
megállapodás létrehozását kezdemé-
nyezte a Fôiskolai Kar vezetôjével.

Az elsô nap délutánján látogattak el a
vendégek Ravazdra, ahol Kocsis Mi-
hály, a Kisalföldi Erdôgazdasági Rt. ve-
zérigazgató-helyettese tájékoztatta a
konferencia vendégeit a két intézmény
sikeres együttmûködésérôl. Hangsú-
lyozta, hogy az erdô rekreációs funkci-
ója egyre fontosabb szerepet tölt be az
erdôgazdaságok életében, és ennek
fontos mozzanata a legfiatalabb korosz-
tálytól kezdve a természet megszerette-
tésére, megismerésére való nevelés.

Minden erdei iskola önálló arculat
kialakítására törekszik a helyi sajátossá-
gok, lehetôségek figyelembevételével.
Természetesen mindenhol a legfôbb cél
a természeti ismeretek átadásával a
szemléletformálás, környezetünk meg-
becsülése, védelme, jobbítása generáci-
óról generációra. A ravazdi kezdemé-
nyezés azonban egyedülálló Magyaror-
szágon, melynek kiemelt feladata a ta-
nítójelöltek felkészítése az erdei iskolai

programok vezetésére. Így a képzô in-
tézményt elhagyva ezeket a módszere-
ket, eszközöket a leendô tanítók tovább
viszik, majd saját lakókörnyezetükben
is tudják alkalmazni.

Az elôadások folyamán Husz Anikó
és Gôsi Viktória programvezetôk a gya-
korlati tevékenységekbôl adtak ízelítôt.

Husz Anikó a ravazdi Erdészettörté-
neti Gyûjtemény funkciójáról beszélt. A
tárlat bemutatása, vezetése során a taní-
tójelöltek és a gyermekek megismerhe-
tik az erdôgazdálkodás lényegét, az er-
dô szerepét, a pannonhalmi dombság
állat- és növényvilágát, földrajzát, vé-
dett természeti kincseit, a környezetvé-
delem fontosságát, a fa feldolgozásának
és az erdei melléktermékek felhaszná-
lásának lehetôségeit.

Tárlatvezetéskor alkalom nyílik a ma-
gyar nép gazdag hagyomány- és hiede-
lem-világának megismerésére is (fa mint
szimbólum, fával kapcsolatos népszoká-
sok). A tárlatvezetés sajátossága, hogy a
gyermekek aktív résztvevôi a tárlatveze-
tô programnak, hiszen feladatok, találós-
kérdések, közvetlen tapasztalatszerzés
egészíti ki az érdekes látnivalókat.

Gôsi Viktória az egynapos progra-
mok tevékenységformáin keresztül
szemléltette a kultúrtörténeti emlékhe-
lyeket, tantúrákat, természetismereti fog-
lalkozásokat. A foglalkozások közben a
természetben gyûjtött, évszakoknak
megfelelô anyagokból készült különbö-
zô természeti képek, kézimunkák nagy
érdeklôdést keltettek. Az erdei iskolai
program alapvetô elvei a közvetlen ér-
zékszervi tapasztalatszerzés, a játékos
módszerek alkalmazása, a komplexitás,
a sokoldalú ismeretszerzés. 2000 máju-
sától június végéig 600 óvodás, kisisko-
lás, felsô tagozatos tanuló vett részt az
erdei iskolai programban. Fôként a lakó-
telepek óvodáiban népszerû a természet
megismerésére nevelés ezen formája.

Másnap a Tanítóképzô Fôiskolai Ka-
ron folytatódott tovább a szakmai prog-
ram. A konferencia résztvevôi betekin-
tést nyerhettek a képzôintézmény vizu-
ális mûhelyébe, ahol Borbély Károly
tanszékvezetô fôiskolai docens – az Er-
dôpedagógia projekt szellemében – a
természet és az ember szoros kapcsola-
tát elemezte a mindennapi életet meg-
határozó szokásokon, hagyományokon
keresztül.

Gôsi Viktória
programvezetô

NATUROPA
az erdôkrôl
A természetvédelmet szolgáló nemzet-
közi folyóirat, a NATUROPA 1991. 91.
számában több, erdôt érintô közlést ta-
lálunk, ezekbôl idézünk:

– Az ôshonos és hasznosított európai
fa- és cserjefajok száma 100 körül van,
ugyanakkor egyetlen, trópusi esôer-
dôkkel rendelkezô országban,
Malajziában ez a szám 700 körüli. Be-
szédes bizonyíték arra, mekkora kár ke-
letkezhet a természeti sokféleségben,
ha a trópusi esôerdôk kiirtását nem tud-
juk valamiképp megfékezni.

– Az erdôk természeti értékeinek
megôrzésében két alapelv érvényesíté-
sérôl kell gondoskodnunk: 1. az ôser-
dôk teljes védelme, vagyis minden em-
beri tevékenységet – beleértve a fahasz-
nálatokat, útépítést stb. – le kell bennük
állítani. 2. Az egyéb erdôkben az erdô-
ket a tartamosság vezérlô elvének meg-
tartásával kell kezelnünk, különös fi-
gyelemmel környezetükre.

– A botanikus kertek szerepköre a
korábbihoz képest bôvül. Vagyis a nö-
vényrendszertani stb. kutatásokon kívül
a botanikus kerteknek kell beren-
dezkedniük a veszélyeztetett növényfa-
jok szaporítóanyagának elôállítására is.

Ref. dr. Szodfridt István

Az Egri Erdészet ismét gyászol. Különö-
sen szívszorító azonban egy, még a

férfikora delét el sem ért kollégát gyászolni.
Csákvári István 1964. október 13-án

született Egerben. Az általános iskola
elvégzése után jelentkezett a Dobó Ist-
ván Erdészeti Szakközépiskolába, ahol
1983-ban érettségizett és 1986-ban tech-
nikus vizsgát tett.

Rövid erdôrendezési gyakorlat és a ka-
tonai szolgálat letöltése után 1985 szep-
temberétôl szolgált az Egri Erdészetnél
gyakornokként, rakodókezelô és kerület-
vezetô erdészként Bélapátfalván és Bala-
tonban. Munkáját igyekezett mindig be-
csületesen ellátni, fogékony volt az újra,
idôsebb kollégái tanácsait meghallgatta.

Családi élete is kiegyensúlyozott volt.
Boldogságban élt feleségével és két kisfi-
ával a bélapátfalvai szolgálati lakásban.

Ám úgy látszik, belül mégis valami
emészthette. Nemrég vesztette el édesap-
ját, és a tragédia megtörte. Július 11-én
több betegségtôl gyötörve kórházba ke-
rült, ahol végig öntudatlan volt és augusz-
tus 9-én visszaadta lelkét teremtôjének.

Garamszegi István


