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Összefoglalás
Az erdõvel összefüggõ társadalmi igé-
nyek a rendszerváltás után jelentõsen
megváltoztak, ami az erdõgazdálkodással
szemben is új igényeket támasztott. A ter-
mészetközeli, többcélú, többtulajdonosú
erdõgazdálkodás által megszabott pe-
remfeltételekhez az erdõfeltárásnak is
igazodni kellett. Az erdõfeltárás ma már
nem indokolható a fakitermeléssel össze-
függõ érvekkel. Az erdõ infrastruktúrája-
ként megjelenõ erdõfeltárásnak az erdõ-
vel szemben támasztott minden igényt ki
kell elégíteni a területfeltárás elve szerint.
Ennek megfelelõen az erdõfeltárás eddigi
elméletét alapvetõen át kellett értékelni.
Az új alapelvek érvényesítéséhez egy
alapjaiban új tervezési rendszert kellett ki-
dolgozni, amely az erdõvel szemben tá-
masztott minden igény figyelembevételé-
re, ezek idõbeli változásának követésére,
a jelentõs adathalmaz kezelésére alkal-
mas. Ezt a dinamikus hálózattervezési
módszert elõször a Börzsöny feltáróháló-
zatának megtervezésénél használtuk. Be-
bizonyosodott, hogy a megfelelõ alap-
adatok esetén a dinamikus hálózatterve-
zés alkalmas az erdõfeltárás tervezésére,
a variációk gyors kidolgozására és azok
elemzõ összehasonlítására.

Kulcsszó: erdõfeltárás, geoinformati-
ka, tervezés

1. A Börzsöny feltárásának
problémája

Az IPOLY ERDÕ Rt. erdõterületén a fel-
tártság messze elmarad az országos át-
lagtól, ami nehezíti gazdálkodásukat.
Felmérték, hogy gazdálkodási eredmé-
nyeiket csak az önköltség csökkentésé-
vel lehet megõrizni, illetve a kímélete-
sebb – többek között a PRO SILVA el-
vekhez közelítõ – gazdálkodást akkor
tudják megvalósítani, ha feltáróhá-
lózatukat fejlesztik. Ezeket az elképze-
léseiket hathatósan támogatta az ÁPV
Rt. és az FVM Erdészeti Hivatala is.

A Börzsöny természeti értékekben
nagyon gazdag terület. Ezért a Bör-
zsöny területének jelentõs része (mint-
egy 90%-ban) természetvédelmi olta-
lom alatt áll. A természetvédelem a gaz-
dálkodást és a gazdálkodás fontos felté-
telét biztosító feltáróhálózat fejlesztését
hatósági jogkörénél fogva korlátozza.

Az IPOLY ERDÕ Rt. kettõs szorítás-
ban él. Egyfelõl meg kell felelni a tulaj-

donosi jogokat gyakorló ÁPV Rt. gazdál-
kodási eredményt szorgalmazó követel-
ményeinek, valamint be kell tartania a
szigorú természetvédelmi elõírásokat. Ez
folyamatos konfliktusok forrása, ami sok
esetben feszült légkört teremt. Az érdek-
ellentétek jellemzõ területe az erdõfel-
tárás. Miközben az erdõgazdaság szeret-
né kialakítani az erdõgazdálkodás infra-
strukturáját, a természetvédelem védi a
természeti értékeket.

A természetvédelem részérõl az
erdõfeltárással szemben támasztott egyik
kifogás az volt, hogy az erdõgazdaság
nem rendelkezik egy közmegegyezésen
alapuló hálózati tervvel, amely a termé-
szetvédelem érdekeit is messzemenõen
figyelembe veszi. Ennek a problémának a
megoldására tett ajánlatot az Erdõfeltárási
és Vízgazdálkodási Tanszék, ahol kidol-
gozták a természetközeli, többcélú, több-
tulajdonosú erdõgazdálkodás infrastruk-
túráját jelentõ erdõfeltárás elméleti alapja-
it és az azt kiszolgáló dinamikus tervezési
rendszert.

2. A tervezési rendszer 
elméleti alapjai

Az erdõgazdálkodás tevékenységi köre
az utolsó évtizedben jelentõsen átérté-
kelõdött. A társadalom a többcélú erdõ-
gazdálkodástól megköveteli, hogy az
erdõ egyre jobban betöltse védõ, védel-
mi szerepét, valamint teljesítse közjóléti
feladatait. Ezeket a tevékenységeket
gyakran az alapanyag-termelés terhére is

fokozni kívánja. Ugyancsak követelmény
a természetközeli erdõgazdálkodás meg-
valósítása, amely apró, gyakori beavat-
kozással végzi az erdõ kezelését. Az erdõ
szolgáltatásaival szemben támasztott fo-
kozott társadalmi igények, a természet-
közeli erdõgazdálkodás szabta keretfel-
tételek azt eredményezik, hogy az erdõ
teljes területén minden idõben valami-
lyen tevékenység folyik. A feltáróhálóza-
tot ezért úgy kell kialakítani, hogy az a
teljes területet behálózza, az területfeltá-
ró hálózatként jelenjen meg.

Mindezek mellett átalakult a tulajdo-
nosi szerkezet is. A termõföld és benne
az erdõ jelentõs része különbözõ tulaj-
donosok birtokába került, ami vonalas
létesítmények tervezésekor újabb
egyeztetési feladatokat jelent.

A természetközeli, többcélú, többtu-
lajdonosú erdõgazdálkodás (TTT) érde-
keit kiszolgáló területfeltáró úthálózatok
tervezésekor minden igény kielégítésére
törekedni kell. Mivel ezt általában nem
lehet megvalósítani, a feltáróhálózatot
több variációban kell elkészíteni, majd a
megvalósítandó variáció kiválasztásához
szükséges összehasonlító és elemzõ
adatokat össze kell állítani.

A döntés meghozatala után a hálózat
megvalósítása több évig, sõt évtizedig
tartó feladat. Ezen idõ alatt megváltoz-
hatnak alapvetõ célok és érdekeltségek,
amelyek a korábban elfogadott feltárási
variációt módosíthatják. A változások-
nak megfelelõen ekkor módosítani kell
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a hálózati terveken is. A feltáróhálózat
tervezése ezért nem tekinthetõ befeje-
zettnek egy adott idõpontban, hanem
azt a változásoknak megfelelõen folya-
matosan felül kell vizsgálni, amelynek
alapját egy dinamikus tervezési rend-
szer képezheti.

A dinamikus tervezési rendszer alapja
a menedzsment rendszer. Ez egy infor-
mációs rendszeren keresztül összefogja
a célkitûzést, az alternatív megoldásokat
kidolgozó tervezést, a döntések elõké-
szítéséhez szükséges elemzéseket, a
megvalósítás folyamatát, majd visszacsa-
tolással ellenõrzi, hogy a kitûzött célja-
inkhoz közelítettünk-e. (1. ábra.)

A dinamikus feltáróhálózat tervezési
rendszerrel elõször a Börzsöny feltáró-
hálózatát terveztük meg és vizsgáltuk
annak használhatóságát.

3. Az alkalmazott szoftver
A természetközeli, többcélú, többtulaj-
donosú erdõgazdálkodás céljai, igé-
nyei, korlátozásai az erdõterületen föld-
rajzi információkhoz kapcsolva jelen-
nek meg. A dinamikus tervezési rend-
szer a feltáróhálózat tervezéséhez
geoinformatikai programot használ. Az
alkalmazott szoftver kiválasztásakor
egyik fõ szempontunk az volt, hogy a
hálózattervezéshez szükséges feltételek
kielégítése mellett, az késõbb alkalmas
legyen a teljes erdészeti útadatbank ki-
alakítására is. Elemzéseink szerint erre
a célra legmegfelelõbbnek találtuk az
ÁESZ által is használt DIGITERRA MAP
geoinformatikai programcsomagot.

A DigiTerra Map egy magas szinten
integrált geoinformatikai szoftver,
amely lehetõvé teszi országos méretû
földrajzi adatbázisok kialakítását, le-
gyen szó vektor vagy raszter térképi ál-
lományokról, terepmodellekrõl és tér-
képi elemekhez kapcsolt leíró adatok-
ról. A szoftver az elõbbi feladatok el-
végzéséhez szükséges valamennyi esz-
közt tartalmazza: beépített tematikus
térképezõ, térképszerkesztõ, -elemzõ
eszközök, digitális képfeldolgozó és
felületmodellezõ, relációs adatbázis-
kezelõ és jelentéskészítõ.

4. Feltáróhálózat tervezése
a Börzsönyben

4.1. A többcélú erdõgazdálkodás
céljainak feltárása.

A természetközeli, többcélú, több tu-
lajdonosú erdõgazdálkodás önmaga, de
ugyanígy az azt kiszolgáló erdõfeltárás is
különbözõ célokat szolgál és különbözõ
érdekeket sért. Amikor egy feltáróhálóza-
tot szeretnénk megtervezni, ezeket az el-

lentétesen ható tényezõket kell össze-
gyûjteni, majd a konfliktuspontokat fel-
deríteni és feloldani. A feltáróhálózat ter-
vezésének ez a legtöbb problémával járó,
legnagyobb átélést kívánó része.

A Börzsöny feltáróhálózatának ter-
vezésekor is fel kellett deríteni ezeket a
célokat, amelyeket alapvetõen két cso-
portba foglalhatunk:

– erdõgazdálkodáson belüli célok,
– erdõgazdálkodáson kívüli célok.
Az erdõgazdálkodással összefüggõ

célok jól meghatározhatók, bár a
feltáróhálózat tervezésével kapcsolat-
ban felmerültek olyan újabb célok és
kérdések, amelyek korlátot vagy támo-
gatást jelentettek.

Az erdõgazdálkodáson kívüli célok
rendkívül sokrétûek. Ezek felderítésére
nem lehet mindenhol használható sab-
lont vagy tervezéshez használható listát
összeállítani. Nagyon fontos, hogy errõl
a listáról senki ne hiányozzon, mert a
késõbbiek során a meg nem hívottak is
felléphetnek olyan igénnyel, amit a ter-
vezés elõrehaladásakor már nehéz figye-
lembe venni. A Börzsöny feltáróhálóza-
tának tervezésekor ezeket a szemponto-
kat szem elõtt tartva állítottuk össze ezt a
listát, amelyen szerepeltek:

– a terület használatában mértékadó-
an érdekeltek, valamint az érintett ható-
ságok (erdõgazdálkodó, természetvé-
delem, vadásztársaságok stb.),

– a területfejlesztésért felelõs kistér-
ségi képviselõk,

– a helyi lakosságot képviselõ pol-
gármesterek,

– mértékadó vállalkozók, civil szer-
vezetek,

– érdeklõdõk, akik a munkában
részt kívántak venni.

A térségben felmerült igényeket az
összes érdekelt bevonásával a SWOT
analízis módszerével derítettük fel és
csoportosítottuk. A Börzsönyben folyó
többcélú erdõgazdálkodás célrendszerét
ennek alapján próbáltuk megfogalmazni.

4.2. Adatgyûjtés és digitális térké-
pek készítése

A tervezéssel érintett és azt körülvevõ
területek síkrajzi információit, mint ana-
lóg adatmodellt, az 1:10 000 méretarányú
erdészeti üzemi térkép szolgáltatta. Az
üzemtervezett területek leíró adatait az
erdõállomány-adattár biztosította. 

Az üzemi térképszelvényeket és a
hozzájuk kapcsolt adatbázist az IPOLY
ERDÕ Rt. bocsátotta rendelkezésünkre.
A DigiTerra Map program segítségével
az elsõdleges adattáblákhoz újabb adat-
táblákat kapcsoltunk, amelyek az

erdõfeltárással szemben támasztott igé-
nyeket és az elemzésekhez szükséges
adatokat tartalmazzák.

A tervezéshez szükség volt a Bör-
zsöny közlekedési hálózatának (közút,
erdészeti út, vasút) elkülönített tárolásá-
ra a térképi adatbázisban. Ezt a digitális
térképen a közutak és az erdõgazdasá-
gi útleltár alapján beazonosítható vona-
lak felüldigitalizálásával, valamint a
rendelkezésre álló papírtérképek fon-
tos részleteinek szkennelésével, majd
digitalizálásával állítottuk elõ.

4.3. Igények térképi megjelenítése
A földrajzi objektumokat leíró vek-

tor-, raszter- és felületelemeket a prog-
rammal térképnézeteken szemlélhet-
jük. A térképnézetek a tervezéshez
szükséges témákból épülnek fel, ame-
lyek adatszûrés és tematikus osztályo-
zás után igényeink szerint jelennek meg
(tematikák). Egyszerre több térképné-
zet-ablakot nyithatunk meg és rendez-
hetünk el a képernyõn az összehasonlí-
tások és az elemzések elvégzéséhez.
Így pl.: az erdõfeltárással szemben felál-
lított korlátokat és igényeket ennek
megfelelõen tematikus térképek soro-
zatán ábrázolhatjuk, amelyek a létreho-
zott digitális térkép földrajzi objektuma-
iból és az adott igény szempontjából lé-
nyeges leíró adatokból állnak.

A Börzsöny feltáróhálózatának terve-
zése közben tizenhatféle tematikus térké-
pet hoztunk létre és nyomtattunk ki.
Ezekrõl bebizonyosodott, hogy azok csak
a mondanivalók bemutatására szolgáló
ábrák és nem munkatérképek. A tervezést
az adatbázisra támaszkodva a képernyõn
kellett elvégezni. Ezeknek a térképeknek
a hagyományos megjelenítését azért is ab-
ba kellett hagyni, mert az adatbázis adta
csábító lehetõségek miatt még számtalan
tematikus térképet lehetett volna elõállí-
tani, amelyek kinyomtatása jelentõs költ-
ségeket emésztett volna fel, illetve a to-
vábbi munkát tette volna merevvé.

Az erdõfeltárás tervezéséhez létreho-
zott geoinformatikai adatbázis ezzel to-
vábbi elemzéseket tesz lehetõvé, ame-
lyeknél a kiértékelést a képernyõn
megjelenõ és az adott problémafeltárás-
nak megfelelõen létrehozott térképné-
zeten célszerû elvégezni.

Az általunk létrehozott tematikus tér-
képek a rendelkezésre álló és általunk ki-
egészített adatbázisra támaszkodva az
erdõfeltárás tervezéséhez szükséges ada-
tok alapján készültek. A tematikus térké-
pek sora bõvíthetõ lett volna, ha mun-
kánk során további összefüggõ adatbá-
zisok kialakítására lett volna módunk.
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4.4. Hálózati variációk tervezése
Az igények vizsgálatakor a hálózat-

tervezés szempontjából egy mértékadó
peremfeltétel körvonalazódott és az a
természetvédelem igénye volt. A termé-
szetvédelem által rendelkezésre bocsá-
tott adatok alapján az erdõrészletek há-
rom csoportba sorolhatók: védett, foko-
zottan védett és olyan részletek, ahol út
nem építhetõ.

A hálózatot alkotó nyomvonalak ter-
vezését a természetvédelem igényein és
korlátjain kívül alapvetõen az erdõgaz-
dálkodás szempontjai befolyásolják. Ezek
a hálózattervezéskor a feltárási koncepci-
óban jelennek meg, amely megadja az
egyes erdõrészletek gazdálkodó által el-
képzelt megközelíthetõségét és a ter-
mõterületi feltárás (finom feltárás) terme-
léstechnikai megoldásait. Mivel erre kifor-
rott koncepcióval az erdõgazdaság még
nem rendelkezik, ezért a tervezéskor az
erdészetek konkrét nyomvonal-elképze-
léseit, a terület keresztdõlését és a dom-
borzati viszonyokat vettük figyelembe.

Az egyéb igényeket, mint amilyen a
védelmi, védõ igény, valamint a közjólé-
ti igény, a turizmus igénye a természet-
védelem merev elzárkózása, továbbá a
térségben élõk igényeinek nem túl hatá-
rozott képviselete miatt felderíteni és az
adatbázisba beépíteni nem lehetett.

A hálózat elemeinek térképi felkere-
sésekor a negatív kardinális pontokat,
illetve a fokozottan védett erdõrész-
leteket lehetõség szerint igyekeztünk
elkerülni, ez azonban nem volt minden
esetben megvalósítható. Általános
szempontnak tekintettük azt, hogy eze-
ken a területeken keresztül új nyomvo-
nalat ne vezessünk, amit kevés kivétel-
lel sikerült megvalósítani.

4.5. A semleges vonal felkeresése
Az igények és korlátok ismeretében,

bizonyos terepi információk alapján a
feltáróhálózatot semleges vonal mély-
ségig terveztük meg. (2. ábra.)

Ahhoz, hogy a digitális térképen a
domborzatot követõ hosszabb-rövidebb
egyénlejtésû vonalakat (semleges vonal)
felkereshessük, az alkalmazott szoftver
fejlesztõivel történt többszöri konzultá-
ció útján kifejlesztett programmodulra
volt szükség. A térbeli domborzat, ame-
lyen az egyes vonalak felkereshetõk,
szabálytalan háromszögháló (TIN) alapú
felületmodell volt. Az egyes útvonalakat
általában több egymást követõ egyenlej-
tésû szakasz megtervezésével alakítot-
tuk ki. A program fejlesztése még közel
sem mondható véglegesnek, de segítsé-
gével már sikerült kiküszöbölni a papír-

térképek alkalmazását a semleges vona-
lak felkeresésénél. A tervezés során
mintegy 700 km semleges vonalat keres-
tünk fel ezzel a módszerrel.

4.6. Variációk összehasonlító elem-
zése

A feltáróhálózat kialakításakor két-
féle megközelítést alkalmaztunk és en-
nek megfelelõen két variációt dolgoz-
tunk ki.

Ahhoz, hogy a kidolgozott változa-
tok összehasonlíthatóak legyenek, ob-
jektív alapokra helyezett elemzést kell
végezni, ezért az értékeléshez mérhetõ
adatokat célszerû felhasználni. Ezeket a
program elemzõ része szolgáltatja.

A két változat összehasonlításához ké-
peztük például a komplex feltárási muta-
tót, a közvetlen feltárási mutatót, a feltárt
területarányt. De ugyanilyen fontos volt
kimutatni azt, hogy a természetvédelem
által „út nem építhetõ” kategóriába sorolt
részleteket az erdészet területét feltáró
meglévõ és tervezett utak milyen hosz-
szon érintik, vagy keresztezik.

Ugyancsak kimutattuk a több úttal
érintett, többszörösen feltárt erdõrész-
letek területét. Ezek közgazdasági hatá-
sa kedvezõtlen, ezért területük csök-
kentésére kell törekedni.

Érdekes statisztikát lehetne készíteni
a kedvezõ közelítési súlyponttávolsá-
gok ismeretében. Ez az adat a közelítõ
eszköztõl és technológiától függ, ami
azonban nem állt rendelkezésünkre.
Ezzel kapcsolatban kell felhívni a fi-
gyelmet arra, hogy az adatbázisban
nem szereplõ ismereteket a számítás-
technika sem tudja pótolni.

Az alkalmazott geoinformatikai szoft-
verre épülõ tervezési módszer a fentiek
alapján olyan hatékony eszköz, amely-
nek segítségével az állandóan változó
körülmények és kiindulási adatok nyo-
mon kísérhetõk, valamint minden meg-
valósult feltárási elem után megvizsgálva
céljaink teljesülését, a szükséges módo-
sítások azonnal átvezethetõk és megje-
leníthetõk. Ekkor azonnal kitûnik az a
rugalmasság, ami a gyors és körültekintõ
döntéshozatalt elõsegíti.

5. Eredmények, javaslatok
A Börzsöny feltáróhálózatának terve-
zésekor megállapítottuk, hogy a DIGI-
TERRA MAP geoinformatikai prog-
ramcsomag messzemenõen alkalmas
a feltáróhálózatok dinamikus tervezé-
sére, és egy késõbbi teljes erdészeti
útadatbank megteremtésére. Fontos
tudatosítani azt, hogy a térinformati-
kai programokra támaszkodó tervezé-
si rendszer egy teljesen új szemléletet
kíván. A körülmények megváltozása-
kor az adatok gyorsan cserélhetõk, a
térben megjelenített adatok az új
helyzetnek megfelelõen bemutatha-
tók, számtalan variációban elemez-
hetõk, a tematikus térképek a képer-
nyõn pillanatok alatt elõállíthatók,
elmenthetõk és továbbadhatók. A ki-
dolgozott rendszer jó lehetõséget ad
az erdõfeltárás erdõgazdálkodásra
gyakorolt hatásának elemzésére is.
Mindezt az elõnyt azonban csak ak-
kor szolgáltatja, ha az adatbankban
tárolt információk naprakészen köve-
tik a változásokat. Olyan kérdésekre
pedig az információs rendszer sem

2. ábra. A tervezett feltáróhálózat részlete
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tud választ adni, amire az adatbank
nem tartalmaz adatokat.
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* * *

Opening up design by
dynamic network develop-
ment method in Börzsöny

hills

Summary
Social demands and public expecta-

tions of forest management have been
changing due to the significant
changes resulted in by the social trans-
formation in Hungary. Forest manage-
ment should meet the highest
demands of a more nature and envi-
ronment friendly, multi-purpose forest
policy on the basis of new forest-owner-
ship structure being adjusted to the
marginal conditions of forest opening
up policy issues. Forest opening up
policies no longer can be justified with
the arguments in connection with
felling trees. Forest opening up -as a
significant factor of the infrastructure
of the forests- should meet all the pos-
sible demands on the very basis of the
principles of forest opening up. This
particular finding means that all the
existing theories of forest opening up
shoud have to be reassessed. Enforce-
ment of this principle requires a new
system of design, which is suitable for
taking all the items into consideration
in connection with meeting the high
expectations. being suitable for fol-
lowing up time changes and suitable
for handling huge databasis. This
dynamic network development
method was applied first in the Bör-
zsöny mountain. Application of the
network development system has
been proved to be very efficient. It has
proved that on the basis of data avail-
able a dynamic network has been suit-
able for designing forest opening up,
has been suitable for both rapid elabo-
ration for variations and an analytical
comparison of the variations occured.

Keywords: forest opening up, geoin-
formatics, design.

A kis hegyi patak

úgy csillog,

Mint az elsõáldozó

gyermekek szeme,

Pisztráng táncol

benne,

Pedig csak

a csend a zene.

Hollók fekete szava

száll az erdõ felett,

Mintha búcsúztatnák

a távozó telet.

Hangjuk, mintha évszázados,

poros könyvbõl szólna,

Mintha elfelejtett

sámán-ének volna.

Magaslesre mászom,
s leülök,

Mint asztalnál a vendég.
... mintha én is tölgyfa lennék ....

... mintha és is erdõ volnék...

Itt talál az alkony, 
az éjjel,

S még itt talál a hajnal,
Szívem húrján
fel-feltörõ dallal

Mert most én is
tölgyfa vagyok,
Mert most én is
erdõ vagyok,

S a Börzsöny szép szívével
egyszerre dobbanok.
S ez a Szív mindig

megnyugvást adón vár,
Mint templomban

az oltár.

Kántor B. Péter

Börzsönyi mozaik

Nemes ügyhöz kérjük a támogatását.
Olyan civil szervezet fordul Önhöz, amely
egy kiváló pedagógus emlékét úgy akarja
megõrizni, hogy a jövõre gondol.

A Csizmazia Közhasznú Alapítványt
2002 elején hozták létre a 2000-ben
elhunyt biológus-tanár barátai és család-
tagjai. Az alapító a Mozaik Kiadó és
Oktatási Kft. A kuratórium elnöke Török
Imre György, az Ativízig nyugalmazott
igazgatója, tagjai Vass Sándor a Dalerd Rt.
vezérigazgatója, Sztanó János a Szegedfish
Kft. ügyvezetõje, Gál Béla a Radnóti Gim-
názium tanára, Márok Tamás újságíró,
valamint a Csizmazia-család egy képviselõ-
je. Az alapítvány céljai: a névadó élet-
mûvének szellemében támogatni az isko-
lások természeti szemléletû nevelését, és
díjazni az oktatásban kiemelkedõ szerepet
játszó pedagógusokat.

Az alapítvány 2002 õszén írta ki az elsõ
pályázatát általános és középiskolások-
nak. Természetismereti, madártani, ter-
mészetvédelmi témakörökben kért dolgo-
zatokat, amelyek saját megfigyelésen ala-
pulnak. Az elsõ pályázatra közel 150
pályamû érkezett az ország valamennyi
tájáról, ebben az évben 200 dolgozatot
kaptunk. A tanárokból, biológusokból álló
zsûri 2003-ban 40 résztvevõt tartott díjazás-
ra érdemesnek. A gyõztesek táborozási
lehetõséget és könyvjutalmat nyertek.

A díjátadó ünnepségre a Móra Ferenc
Múzeumban került sor, minden pályázót
meghívtunk a tanárával együtt. Az ünnep-
ségre megtelt a díszterem. 2004-ben ápri-
lis 24-én, az alapítvány névadójának szü-
letésnapján került sor a díjak átadására.

A pályázatot a kuratórium évente
szeretné megismételni.

A pályázatok igen magas száma és a
díjkiosztón mutatott nagy érdeklõdés
megerõsítették a kuratórium tagjait abban
a meggyõzõdésükben, hogy a kitûzött
célok fontosak, azok sok gyereket mozgó-
sítanak, az efféle tevékenységre van tár-
sadalmi igény. A környezet- és természet-
védelem az elkövetkezõ idõszak egyik
legfontosabb problémája lesz, s ezért
nagyon fontos, hogy a jövõ nemzedéke
felkészülten gondolkozzék róla.

A Csizmazia Alapítvány ezt szeretné
segíteni a maga eszközeivel!

Alapítványunk közhasznú szervezet, a
támogatás leírható az adóalapból. Nem-
csak pénzt, de a munkánkban felhasznál-
ható más segítséget, például díjakat is
szívesen fogadunk.

Keressük azokat a természeti szem-
léletû nevelésért tenni akarókat, akik szám-
laszámunkra utalt támogatásukkal segítik
alapítványunkat. Várjuk azoknak a jelent-
kezését, akikre rendszeresen, évente
támaszkodhatunk.
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11998006-06294423-10000001
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