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A berlini Német-Magyar Társaság támo-
gatásával június 28 és július 1 között ke-
rült megrendezésre az elsõ „Szolnoki
nyári disputa az ökoturizmus jegyében”

A rendezvényt német részrõl Roland
Migende erdõtanácsos, erdészeti egye-
sületünk tiszteletbeli tagja, magyar
részrõl pedig Dósa Gyula erdõpedagó-
gus szervezte. 

Húsz fõ vett részt térítésmentesen a
négynapos programon, melynek ki-
emelt témái a következõ témaköröket
érintették:

– Az elsõ napon a fenntartható fejlõdés
ökologiai és ökonomiai alapjairól,
feltételeirõl, a klimaváltozásról globális és
helyi szinten, alternativ energiák beveze-
tésérõl és hasznosításáról, ezek hatásvizs-
gálatáról, valamint a biodiverzitás jelen-
tõségérõl tartotta Migende erdõtanácsos
úr  bevezetõ elõadását, melyet bátran
vitainditónak is mondhatunk, mivel az
egybegyült erdészek, turisztikai és vízügyi
szakemberek, pedagógusok, természet-
védõk,  tanárok véleménye elég széles
skálán mozgott, fõleg lehetõségeinket és
kötelességeinket tekintve mind politikai
mind szakmai téren

– A második napon „Interkulturális is-
meretszerzés határok nélkül” címmel tar-
totta  elõadását Christiane Pape német

pedagógus, mely a jelenlegi német migrá-
ciós helyzetet is fémjelezte, különös fi-
gyelmet szentelve az esélyegyenlõség ki-
alakítására és betartatására (érdekesség-
ként említeném, hogy saját osztályában
Dortmundban 16 török és 2 német diák
tanul, de kis túlzással minden kontinens
képviselteti magát osztályában).Az
elõadás fontos részét képezte a nemek
közötti egyenjoguságért küzdõ ún.:
„leader mainstraiming” elveinek ismerte-
tése, mely új alapelveivel egyre inkább
Európában is tért hódít. 

– Natura 2000 magyarországi céljai-
ról, jogi hátterérõl, bevezetésének gaz-
dasági és társadalmi hatásairól tartott
Bejczy Péter erdõmérnök elõadást,
majd ezt követõen

– dr. Tarlósi Bélának, a Hortobágyi
Nemzeti Park területi felügyelõjének
„Közvetlen környezetünk, a Közép-Ti-
szai Tájvédelmi Körzet természeti adott-
ságai”-t bemutató diavetítéses elõadását
nézhettük és hallhattuk. A nap hangula-
tos disputázással zárult, melyet szalon-
nasûtéssel „fûszereztünk”

– A harmadik napon a Zöld turiz-
musról tartott elõadást Császár Zsuzsan-
na, a Magyar Turizmus Rt. termékmene-
dzsere, majd a 

– Terepi szakvezetés módszertanáról

kaphattak a résztvevõk elméleti és gya-
korlati ismereteket Dósa Gyula erdõpe-
dagógustól. Ezt követõen a Rákóczifalvi
Tisza-parti tanösvény terepi bejárásán
hasznosíthattuk frissen tanult ismeretein-
ket az ártéri élõhelyen. A harmadik nap
állófogadással zárult, melyet Szolnok vá-
ros polgármestere Szalai Ferenc is meg-
tisztelt.  A jó hangulatról hajnalig  a Szeres
népzenei együttes zenészei és táncosai
gondoskodtak

– A negyedik nap bolygónkon kiala-
kult ökologiai katasztrófahelyzettel fog-
lalkozott, vetítésre került  a volt USA alel-
nök, Al Gore környezet és természetvé-
delmi  munkájáról készült film, mely a
globális felmelegedésrõl és Földünk
ökologiai problémáiról szólt, egyben a
politika és a gazdaság felelõségét is
kiméletlenül kimondta!

Végül a  négynapos program konklú-
ziójaként a résztvevõk közös állásfogla-
lást fogalmaztak meg a fenti tárgykörben.

Disputánk eredményeként várjuk és
reméljük, hogy a természetvédelem és
erdõgazdálkodás terén pozitivabb, mig
az ökologiai problémák megítélésében
egységesebb és erõsebb lesz a helyi tár-
sadalom véleménye!!
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