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Az Országos Erdészeti Egyesület már
négy éve meghirdette az Erdôk hetét. E
rendezvénysorozatba kezdettôl fogva
bekapcsolódott a Monostorapáti Arany
János Általános Iskola alsó tagozata.
Minden évben a BEFAG Monostorapáti
Erdészete meghívására túrabakancsot
és ruhát öltöttek a gyerekek, a
tanítónénik és Farkas Attila erdészeti
igazgató.

Ebben az évben a kapolcsi és a
nagyvázsonyi iskolások egy-egy cso-
portja is csatlakozott hozzánk. Vendé-
günk volt még dr. Vásárhelyi Judit, a
Független Ökológiai Központ képvise-
lôje is, aki a BEFAG által létrehozandó

Balatonfelvidéki Erdei Iskola program-
jához kapcsolódó kérdéseket beszélte
meg az erdészet vezetôjével és a meghí-
vott iskolák igazgatóival.

A Nagyvázsony melletti Kinizsi for-
rástól indultunk. Itt megtekintettük a
XII. sz.-i kolostorromokat, majd közel
kétórás gyalogtúrát téve a balatoncsi-
csói Erdésztanyához. Kísérôink,
Csurgó Béla és Simon György erdé-
szek vadetetôt, sózót, dagonyát, ma-
gaslest mutattak. Gombákat, fákat ha-
tároztunk meg, érdekes történeteket
hallgattunk. Mire a tisztásra érkez-
tünk, már kész volt a vendégváró
vadpörkölt.

Farkas Attiláné
Arany János Ált. Iskola, 

Monostorapáti

A Magyar Madártani és Természetvé-
delmi Egyesület Pilisi Csoport és a Pilisi
Parkerdô Rt. Erdei Mûvelôdési Háza kö-
zös szervezésében rendezték az Erdôk
Hetét Visegrád, Mogyoró-hegyen az
Erdei Mûvelôdési Házban.

Programok voltak:
Az erdô élôvilága – ismerkedés az

erdô fáival, bokraival, virágaival, apró
állataival;

Az erdô és az ember – ismerkedés az
erdész munkájával;

Az erdô madarai – diavetítés az odú-
lakó madarakról, odúbemutató;

Hogyan segítsünk odúlakó madara-
inkon? – mesterséges fészekodúké-
szítés;

Ôszi munkák az odútelepen – odú-
tisztítás.

Nyitott szemmel az erdôn
Terepi nap

A pilisi mészkô szirtjein a Visegrádi-
hegység vulkáni gerincein Esztergom-
tól-Esztergomig.

A Gödöllôi-dombvidék. Ôshonos és
kultúrerdôk.

Kopárfásítás erdôtûz után. Fenyôk
szerepe a kopárokon.

Bükköseink természetközeli kezelése
a Pilistetôn. Természeti károk az erdôben.

Erdôk természetközeli felújítása
Szentendre tölgyeseiben, Visegrád bük-
köseiben.

Kertész József

Erdôk Hete a Bakonyban és a Pilisben

Az ÁESZ Budapesti
Igazgatósága 

(Bp., Széchenyi u.14.)
ERDÔMÉRNÖKÖT

vagy 
ERDÉSZTECHNIKUST

(GATE Gyöngyös, 
erdész szakirány) keres
erdôtervezônek és er-

dôfelügyelônek. 
Bérezés a Köztisztvise-
lôk jogállásáról szóló
1992. évi XXIII. sz. tv.

szerint.
Érdeklôdni a 301-7060

vagy 301-7044 
telefonokon lehet.


