
Szeminárium az erdészeti környezeti nevelők részére 
Németország Szövetségi Köztársaság Környezeti, Termé

szetvédelmi és Reaktorbiztonsági Minisztériuma támogatásá
val, a Német Erdőbarát Ifjúsági Nevelő Alap segítségével, e 
szervezeten belül Roland Migende erdőmérnök, a Német Er
dőbarát Ifjúság Észak-Rajna-Westfália tartománya vezető er
désze kezdeményezésére a magyar Országos Erdészeti Egye
sület április 9-től egy hetes szemináriumot tartott. 

A szemináriumon a kezdeményező német szervezet Roland 
Migende úr vezette delegációján kívül 25 magyar erdészeti ter
mészet- és környezetvédelmi kommunikátor és erdőpedagógus 
vett részt és látogatott meg erdei iskolákat, az erdőbarát ifjúság 
magyar nemzeti alaptantervben foglaltakat kiegészítő oktatását 
és nevelését szolgáló erdei kulturális központokat, erdei ifjú
sági táborokat. 

A rendkívüli érdeklődéssel kísért szeminárium ülésszaka 
módot adott az erdészeti kommunikátort feladatok helyzetének 
széleskörű áttekintésére, az európai és világméretű irányzatok, 
valamint a kilátások és megvalósítási lehetőségeik megismeré
sére. 

„A nevelés és az oktatás nem arra szolgál, hogy színültig 
töltse az emberi elmét - akár egy hordót - . hanem, hogy 
lámpásokat gyújtson, amelyek maguktól égnek tovább!" 

Mielőtt hozzákezdenék a 4 nap eseményeinek ismertetésé
hez, közlök pár gondolatot abból a szemléletből, ami ezt a 
szemináriumot elindította. 

Embertársaink többsége szimpátiával tekint az erdőre, több
nyire talán bennünket, erdészeket is beleértve, még ha gyakran 
a közhelyekben gondolkodókat hallva kételkednünk is kell öli
ben. 

Az emberek nagy rés/e mindig is a természet összességének 
tekintette az erdőt. Es aligha akad ennél alkalmasabb életkö
zösség a természet közvetlen megtapasztalására. A tisztán ter
mészet tudományos ismereteken túl közvet len esztétikai és 
emocionális élményt közvetít. Ezért ideális helye a környezeti 
nevelésnek. A gyermekkori élmények döntően meghatározzák 
az erdőről alkotott képet. így a gyermeki lélek megfoghatósá-
ga, az átélt, élményekkel kiegészített ismeretanyag szemléletes 
átadásában rejlik. 

Nekünk erdészeknek a természethez fűződő gyakorlati ta
pasztalatunk, valamint a természettudomány számos ágába va
ló betekintésünk révén vállalnunk kell a feladatot, hogy az er
dei oktatás révén minél több gyermeket juttassunk egy olyan 
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(Fotó: Varga Tamás) 

ismeretanyaghoz, aminek hiányában, mint majdani felnőtt, ta
lán nem lesz képes összeegyeztetni emberi cselekvését a ter
mészel törvényeivel, hogy visszaállhasson egy egészséges ter
mészet-ember viszony. 

Nem elhanyagolható, de számunkra azonos jelentőségű az 
a tevékenység, amit erdészeti kultúránk terjesztése terén tud 
tenni az erdei oktatás. 

Ezen oktatási forma során semmi esetre sem kell versenybe 
szállnunk az iskolákkal és más tudományos intézményekkel. 
A közvetlen találkozás az erdővel és szakmánkkal, az így nyert 
tapasztalatok sokkal inkább arra szolgálnak, hogy kiegészítsék, 
bővítsék és mélyítsék az oktatási intézmények állal nyújtott 
ismerőiekéi. 

Sajnos o/.idáig meglehetősen elhanyagoltuk ezt a lehetősé
gei. Éppen ezért fontos, hogy - a növekvő érdeklődésnek meg
felelően - kellő figyelmei szenteljünk végre hivatásunk ezen 
izgalmas és felelősségteljes tartományának. Az erdővel való 
napi kapcsolatunk révén, mi erdészek, rendelkezünk mindazon 
hiteles ismerettel és lehetőséggel, ami ahhoz szükséges, hogy 
tapasztalatunkat az erdő színfalai között tudjuk átadni a nagy 
közönségnek. Példái mutatva, legyen e szemlélet közvetítője 
az erdész társadalom, és éljünk e lehetőséggel! 

A szeminárium négy napjának eseményei kronológiai sor
rendbon az alábbiak szerint zajlottak: 

Megjelent résztvevők száma 33 fŐ. 

Klsó' nap 
- Indulás Budapestről Kecskemétre. Budapestről való indu

lásunkat követően az utazási időt kihasználva Rakonczay tanár 
úr előadásai hallhattuk a hazai természetvédelem helyzetéről. 

Kecskeméten Schmotzer András, az OEE elnöke köszöntötte 
a Szeminárium résztvevőit és megnyitójában hangsúlyozta az 
erdészeti környezőn nevelés mind társadalmi, mind szakmapo
litikai jelentőségét. 

A megnyitói követően a nap folyamán a következő előadá
sok hangzottak el: 

- Roland Migende részéről: Az erdészeti szakemberek ki
emelt szerepe és részvétele az ifjúság környezeti nevelésében. 

- Rakonczay Zoltán tanár részéről: A környezeti nevelés 
módszerei. 

- Dr. Tóth Károly erdőmérnök részéről: Ifjúsági táborok a 
KNP területén. Természetvédelmi területek, nemzeti parkok. 

Második nap 
- Indulás a szarvasi arborétumba. A látogatás témája az ar

borétum megtekintésén túl a tájismereti és tájesztétikai foglal
kozások helyszínének vizsgálata. A téma ismerője, ismertetője 
és vezetőnk mindenre kiterjedő, magával ragadó előadásmód
jával dr. Sipos András erdőmérnök volt. 

- Köve tkező á l lomásunk a Körös-Marosvidéki Termé
szetvédelmi Igazgatóság, ahol Tirják László igazgató engedett 
bepillantást nyernünk munkájuk szépségeibe és nehézségeibe. 

A Koro:-. Maros Vidéki Természetvédelmi Igazgatóság mint 
az ország kilencedik önálló természetvédelmi közigazgatási 
egységének működési területe, magába foglalja Békés megye 
egész területét. Csongrád megye Tiszától keletre eső területeit, 
valamint a Dévaványai Tájvédelmi Körzet és a Körösvölgyi 
Természetvédelmi Terület Jász-Nagykun-Szolnok megyébe 
nyúló részeit. 



A szépségek közül Széli Antal természetvédelmi felügyelő 
lelkes elhivatottságtói átitatott egyéniségén keresztül kaptunk 
ízelítőt, spektív segítségével dürgő túzokokat, tájba nem illő 
buszunk ellenére, de segítségével több védeti és fokozottan vé
dett állatfajt figyelhettünk meg. 

A nap befejező programja a dévaványai túzokrezervátum 
megtekintése volt. 

H a r m a d i k n a p 
Úticélunk Kecskemétről a Mecseki Erdészeti Rt. új Termé

szetismereti Központja Arpádtetőn. 
Az utazások „holt" idejében vezetőink (dr. Marjai Zoltánné, 

dr. Szónyi László és dr. Szikra Dezső) leleményes szervezésé
nek köszönhetően a már működő erdei művelődési házak mu
tatkozhattak be. De ekkor nyúlt lehetősége mindenkinek, hogy 
gondolatait megossza társaival, illetve vitaindító észrevételt le
gyen. A „kiscsoportos" északába nyúló beszélgetések itt váltak 
közkinccsé és cseréltek gazdát. Ennek köszönhetően csütörtök 
délelőtt fogalmazódott meg az a gondolat, ami egy új szakosz
tály körvonalait engedi felismerni. Szónyi had bácsi gondola
tait szabatosan idézve: „Alkotóelemei vagyunk egy olyan ka
lácsnak, amihez minden jó együtt van a mazsolától a dióig, 
önmagában is csodálatos mindegyik íz. de csak ezek harmó
niájának megteremtésével válik élvezhetővé - eladható egy
séggé..." 

A Mecseki Rt.-nél mint házigazdáink. Káldy József vezér
igazgató, Papp Káinián erdészeti igazgató, Adorján Rita, a TIK 
vezetője kalauzoltak bennünket. 

A program témája a központ létesítésének szükségessége, 
felszereltsége, tantervhez kapcsolódó foglalkozások, progra
mok, a központ tevékenységének bemutatása. A hangulatosan 
berendezett és színes programokat kínáló létesítmény üde szín
foltja lehet az erdészeti kultúra terjesztésének. Erdész szívünket 
kevésbé melegítette a kemény, hosszú tél nyomait viselő be -
törött hegyoldalak látványa, ami igen nagy feladat elé állítja 
az erdészet dolgozóit. Földrajzi adottságaik révén változatos 
taálfománytípusok díszlenek a Részvénytársaság területén. Er
iéküket különösen emeli hogy 78% ban őshonos fafajtákbcl 
álló természetes, illetve természetszerű erdők alkotják. 

Negyedik n a p 
Már Budapestről, indulás a Pilisi Parkerdő Rt. Dunakanyar 

Erdei Iskola, valamnt a Természetvédelmi-Erdővédelmi Köz
pontba. 

Vezetőnk: Szentendrei Géza, a TEK vezetője. 
A természeti és történelnú adottságok lehetőségekben gaz

dag tárházát fedezhettük itt fel. 
A Parkerdőgazdaság által kezelt területeken összefüggő, 

nagykiterjedésű erdőtakaró alakult ki, amely aránylag háborí
tatlan állapotú. Ezen területek megóvására alakultak meg a táj
védelmi körzetek, amelyek feladata a talaj, a víz és a növényzet 
megőrzése. Ezt segítve működik épültében is. a patakvölgybe 
esztétikusan simuló Erdei Iskola. Felszereltségében, szemléle
tében, megjelenésében talán országosan is egyedülálló. 

A négynapos szeminárium az Országos Erdészeti Egyesület 
Központi Könyvtárában tartott fogadással fejeződött be, ame
lyen részt vett dr. Ottó - Rabon Heinichen német nagykövet 
is. 

Kedves szokását megőrizve Roland Migende, mint minden 
évben, az idén is az év fáját hozta magával. Most egy gyertyán 
csemetével érkezett. Magyarországon először az idén az év fája 
a maüarcseresznye. E. ket fát közösen ültettek el a nagykövettel 
és Schmotzer Andrással, szimbolizálva a két nép barátságát és 
közös célokra - talajba vetett „gyökeré t" - hitét. 

A fogadáson - a témában kifejtett kimagasló tevékenységü
kért Schmotzer András elnök, dr. Szikra Dezső főtitkár, dr. 
Marjai Zoltánné és dr. Szőnyi László német vendégeinktől em
lékplakettet vehettek át. 

Kecskeméten a Juniperus panzióban tartott könyvkiállítás 
anyagát az Aqua Könyvkiadó, a Calibra Könyvkiadó, a Falu-
könyv - Cicero Kft., a Park Könyvkiadó és a Passage Könyv
kiadó térítésmentesen bocsátotta az OEE részére. 

Dósa Gyula 
Erdei Műv. Ház vezető 

G o n d o l a t o k a k ö r n y e z e t i n e v e l é s r ő l 

Magyarországon az utóbbi években számos környezeti ok
tatóközpont alakult. Tematikailag különböznek egymástól, de 
céljuk közös: természet-környezetvédő generációkat nevelni, 
akik fogékonyak környezeti problémáink iránt és felelősséget 
érezve tevékenyen részt vesznek azok megoldásában. 

Mit kell tanítani egy ilyen jel legű intézményben; Elsősorban 
szemléletet, amelynek fő irányvonala a környezeti érzékeny
ség. Ezt az érzékenységet a működő iskolák főképp a termé
szetismeret útján próbálják kialakítani . Sokan felismerték, 
hogy a tárgyi tudás nem elegendő. Sokkal többre van szükség 
- érzések és normák közvetítésére, személyes példaadásra. 

Itt vetődik fel a kérdés, hogy kik tanítsanak az erdei isko
lákban, környezeti oktatóhelyeken. Olyan pedagógiai érzékkel 
és (ideális esetben) képesítéssel rendelkező személyek, akiknek 
napi kapcsolata van a természettel - gyakran megtapasztalják 
annak csodáit - és épp emiatt szuggesztív módon képesek eze
ket közvetíteni a társadalom - a gyerekek felé. 

A természeti oktatás színtere a természet kell hogy legyen. 
Hatékonyabbá lehet tenni a foglalkozásokat erdei tanösvények, 
azokon belül szabadtéri oktatóhelyek kialakításával. Minden
képp szükség van egy fedett, oktatási eszközökkel megfelelően 
ellátott teremre is. ahol kedvezőtlen időjárás esetén a foglal
kozás megtartható. 

Fontos a foglalkozások pontos megtervezése is. Az oktatási 
anyag több szintre tagolódik: 

Elsőként a természel változásait követve, az évszakok (ta
vasz, nyár, ősz, tél) sajátosságait figyelembe véve bontjuk szét 
a tananyagot. 

Másodsorban életkori szaksazok szerint tagoljuk: 
• óvodás 
• iskolás 
• középiskolás 
• egyetemi-főiskolai 
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• felnőtt szintű információs anyagot kell összeállítanunk. 
Harmadik tagolódás az ismeretek témablokkonkénti csopor

tosítása: 
• természetismeret 
• erdőgazdálkodás. 
Egy, a fentihez hasonló részletes bontású „tanterv" készítése 

több szempontból is elengedhetetlen: 
A környezeti oktatóprogramot a tradicionális oktatásba be 

kell illeszteni. Pedagógus szempontból egy ilyen „kirándulós 
nézelődés"kiesett idő: elmaradt óra, tananyag stb. Ha azonban 
ennek a kirándulásnak programja van. előre leiépített, számon
kérhető. (A Nemzeti Alaptantervhez igazodó) tudásanyaghoz 
juttatja a résztvevőket, már hivatalos óra, melyet nem kell pó
tolni, sem kiegészíteni. 

Az erdei iskoláknak, oktatóközpontoknak úgy biztosítható 
tartós megléte, ha őket hivatalos intézménnyé emeljük. Leg
ideálisabb a minisztériumi szintű megoldás lenne, hiszen lát
hatóan fontos területet vállalnak az oktatásból. Jelenleg létük 
főleg attól függ, meddig van ott az az egy-két lelkes személy 
aki pénzeket pályáz, oktat stb. 

Az erdei iskola intézménye, a környezeti nevelés nem mai 
találmány - reformpedagógiai időkre nyúlik vissza. A súlyos
bodó környezeti problémák sürgetően keltelték ismét életre ezt 
az oktatási formát. 

A tanulmányút során megbizonyosodhattunk arról, hogy a 
mai kezdeményezések nem csupán fellángolások, hanem ko
moly tudással rendelkező szakembergárda célludatos tevékeny
sége. Ebben a programban egyre nagyobb szerep jut az erdő
gazdaságoknak a már meglévő erdei iskolákkal együttműköd
ve, azokat kiegészítve saját oktatóbázisok kialakításával. 

Varga Tamás 
TAEG Rí. 
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Az erdei oktatás az ökológiai oktatás része. Magában fog
lalja az embernek az erdőhöz - mint természetes, illetve az 
ember által használt ökoszisztémához - való viszonyát. 

Ismereteket és széles körű tapasztalatokat közvetít, elsősor
ban a közvetlen szemlélődés és a személyes erdei élmény által. 
A tudás közvetítése mellett fontos szerepet szán az érzékszervi 
és érzelmi tapasztalatoknak is. az élményekbőt sugárzó külön
leges varázserő segítségével. 

Tehát az erdei oktatás célja az, hogy felébressze, illetve el
mélyítse az emberek érdeklődését, rokonszenvét és megértését 
az erdő és a természet iránt. 

(Fotó: dr. Szikra Dezső) 

Az erdei oktatás lehetőséget nyújt arra, hogy az erdőt, mint 
az ember által tartósan használt ökoszisztémát mutassuk be a 
maga történeti és mai jelentőségében. E cél érdekében ismer
tetnünk és tudatosítanunk kell az emberekben: 

- az erdő kínálta formák és érzékszervi benyomások sok
színűségét, 

- valamennyi életfolyamat - beleértve a szabályozó korfor
gásokat is - dinamikáját és szövevényességét, 

- az embernek a természeti folyamatoktól való függőségét. 
- közös, ám ugyanakkor egyéni felelősségünket a természet 

iránt, 
- a természet sebezhetőségét és megsebzettségél, de öngyó

gyító erejét is, 
- a hosszú távú erdőgazdálkodást, mint a megújuló termé

szeti erőfonások felelőssgételjes hasznosításának példáját és 
- az erdő funkcióinak sokféleségét. 
Mit vár az erdőlátogató, és mit tud számára nyújtani az er

dész? 
Az erdész feladata, hogy az erdei sétavezetés során kitalálja, 

illetve megtudakolja az erdőlátogatók elvárásait és kívánságait. 
Ilyen elvárás lehet például: 
- kontrasztélmény az ipari társadalom szokásos környeze

téhez képest, 
- az érintetlen, ősi természet utáni (többnyire öntudatlan) 

vágy, 
- az, hogy az erdó'látogató bármelyik korcsoporgba tartozik 

is megerősítve érezze az önmagáról, mint természetbarátról, 
vagy a természetért rajongó emberről alkotott képet, 

- a természetes életfolyamatok és összefüggések felfedezé
sének öröme. 

- a mozgásszabadság élvezete. 
- friss levegő, természeti szépségek, és az erdő csendje. 
- kikapcsolódás, 
- az, hogy konkrét tényeket tudjon meg az erdőről - az 

erdésztől munkájáról. 
- állatok megfigyelése, és 
- a játékkedv kiélése (iskolai osztályok esetén: Hurrá, ma 

nincs suli!) 
Ezek alapján az erdész, illetve az erdei iskolák a felisme

rések széles palettáját kínálhatja az erdőlátogatónak, így pél
dául: 

- az erdőben végtelenül sok a felfedezni való dolog, 
- az erdő csupa szépség, 
- az erdő fontos a társadalom számára, 
- a természet életfolyamatai lenyűgöző, szigorú, és több

nyire rendkívül összetett törvények alapján mennek végbe, 
- a természetelvű erdőhasználat nem károsítja a környezetet. 

(Fotó: dr. Szikra Dezső) 



- az erdő szállítja nekünk a fát - e nélkülözhetetlen, és 
örökösen megújuló nyersanyagot, 

- az erdő veszélyben van, de felelősségteljes magatartással 
segíthetünk rajta. 

(A Bajor Erdészeti Minisztérium erdei oktatóanyagából.) 

E r d e i i s k o l á k B a r a n y á b a n 

1996 első harmadában a Mecseki Erdészeti Rt. két erdei 
iskolát avatott működése területén. Az elsőt, március 13-án a 
Pécs város belterületétől mindössze 4 km-re fekvő Árpádtetői 
Erdészet központjában, a hajdani üzemi étkezdéből kialakított 
épü l e tben , me lye t a 31-es j e l z é s ű helyi au tóbusz já ra t ta l 
könnyűszenei lehet megközelíteni. Az iskola működtetését az 
Istvcmder József igazgató által vezetett Pécsszabolcsi Általános 
és Speciális Szakiskola segíti. 

A második erdei iskolát április 20-án avatták fel a Zselic 
területen lek- ő. Almamellék közigazgatási területéhez tartozó 
Sasrétpusztán, amelyik a Szigetvári Erdészethez tartozik. Ezt 
az iskolát Almamellék és Sasrét között közlekedő és útközben 
sok élményt nyújtó erdei kisvasúttal lehet megközelíteni, me
lyet szintén a Mecseki Erdészeti Rt. működtet. Ezt az iskolát 
a Szubotics Miklós igazgató által vezetett Almamellék] Általá
nos iskola patronálja. 

Mindkét iskola szakmai irányítója a biológia szakos Ador
ján Rita tanárnő. 

Az erdészeti Rt. célja az, hogy az erdei iskolákba idősza
konként, saját szaktanáraik vezetésével kitelepülő tanulók - az 
itteni tanárnő és az erdészet munkatársainak a segítségévei -
megismerjék az erdőt mint életközösséget, a benne élő külön
böző életkorú fafajokat, cserjéket, lágyszárú növényeket, vala
mint az itt é lő állatfajokat a talajlakó egysejtűektől kezdve a 
gímszarvasig. Szerezzenek ismereteket arról, hogy mit jelent 
az erdészt mint gazdasági tevékenység, a faültetéstől a fakiter
melésig. Végezzenek a tanulók a szabadban megfigyeléseket, 
vizsgálatokat, méréseket, kísérleteket, ültessenek fát, gondoz
zanak állatokat. Az erdő elsődleges funkciójának megismerése 
mellett, legyenek ismereteik a vadászatról, a vadgazdálkodás
ról, valamint az erdő olyan értékeiről és lehetőségeiről, ame

lyek közé tartozik a 
{Fotó; dr. Szikra Dezső) gomba- , a vadgyü

mölcs-, a gyógynö
vény gyűjtés és az 
olyan élettanit' unk-
c i ó k , m i n t p l . az 
ember iség számára 
nélkülözhetetlen OT 
termelés és a tiszta, 
csendes levegő biz
tosítása. Alakuljon 
ki a t a n u l ó k b a n 
olyan érzelmi kötő
d é s , m e l y t e r m é 
szetessé teszi szá
mukra az erdő sze
retetét, megóvását . 
T o v á b b i c é l j u k , 
h o g y a g y e r e k e k 
olyan esztétikai él
ményhez jussanak, 
a m e l y e k n y o m á n 

inspirációt kapnak különböző képző- és alkotóművészeti tevé
kenységhez. 

Mindezeket a gondolatokat az erdészeti rt. vezérigazgatója 
mondta el az iskolák megnyitó ünnepségein. 

Ez a fajta erdei iskola mint oktatási forma szervesen kap
csolódik az általános- és középiskolai biológia tantárgy egyes 
tcmikcrc ihcz valamint a földrajz oktatás bizonyos témáihoz 
és ezeken keresztül a természet- és környezetvédelmi nevelés
hez. 

Mindkét helyen a legkorszerűbb audio-vizuális eszközrend
szerrel, szemléltető eszközökkel és könyvtárral felszerelt szak
tanterem várja a tanulókat, melyet nem kevés anyagi ráfordítás 
árán ugyancsak az erdészeti rt. rendezett be, szaktanárok be
vonásával. Ezek a szaktantermek alkalmasak arra, hogy a ter
mészetben tartott foglalkozásokat előkészítsék, iletve az ott 
szerzett ismereteiket rendszerezzék, rögzítsék. Sasréten egy er
d é s z e t i m ú z e u m n a k b e r e n d e z e t t s z o b á b a n is t a n u l 
mányozhatják azokat az ásványokat és kőzeteket, amelyek a 
Zselic és a Mecsek hegység területén találhatók, s melyekkel 
a természetben is találkozni fognak. Itt ismerhetik meg először 
a hazai fa- £s cserjefajok rügygyújtemenyet, a különböző fa
fajok törzsének kereszt- és hosszmetszetén a fás szár szilárdító 
alapszövetének a szerkezetét, az erdei növények termését, a 
vadgazdálkodás és vadászat eszközeit és trófeáit. Ugyancsak 
itt ismerkedhetnek meg azzal a tudományos szakirodalommal, 
amely a Zselicre, mitn földrajzi tájra vonatkozik, és tanul
mányozhatják a vidék népi, ősi, ún. kismesterségeit, mint pl. 
a németlukafai- és a Szenlluka-pusztai hajdan működölt üveg
huták történetét. 

Mindkét iskolában megismerhetik a közelben lévő Duna-
D r á v a N e m z e t i Park l e g j e l l e m z ő b b ada ta i t és a t e rmé
szetvédelem oltalma alatt álló legfontosabb objektumokat. Ez 
utóbbiak bemuta tásához segítséget kaptak a Dél-Dunántúli 
Természetvédelmi Igazgatóságtól. 

Sasréten lehelőség van arra is, hogy egy külön teremben a 
tanulók munkáiból (rajzaiból, albumaiból, tablóiból, gyűjtemé
nyeiből) időszakos kiállításokat rendezzenek. így nem csak az 
itt dolgozó és tanuló gyerekek, hanem az idelátogatók is hasz
nos ismereteket szerezhetnek. 

Gondolva a kisebb, óvodáskorú gyerekekre is, az épülettel 
szemben lévő erdei réten felállították Szatyor Győző „Koós dí
j a s " fafaragó művész hintáit és játszótéri faszobrait, ahol a ki
sebb gyerekek is jó levegőn, kellemes környezetben tölthetnek 
el néhány órát. 

Mindezen oktató és nevelőmunka lehetőségének megterem
tését dr. Káldy József vezérigazgató és helyettese, dr. Papp 
Tivadar kezdeményezte. Áipádtetőn Papp Kálmán. Sasréten 
pedig Könyves Kálmán erdészeti igazgatók és munkatársaik 
érezték át az ügy fontosságát és hozták létre, idő, fáradtság és 
jelentős anyagi áldozatok árán ezt a két oktatóközpontot. 

A sasréti iskola megnyitó ünnepségének hallgatói előtt az 
Rt. vezérigazgatója megcsillantotta azt a jövőbeli tervét is, mi
szerint a Karászi, a Sellyei és a Vajszlói Erdészet területén is 
szerelnének kialakítani egy-egy oktatóbázist. így Baranya te
rületén öt erdei iskolát működtethetnének és tartanának fent. 

így a M e c s e k i Erdésze t i Rt., a Dé l -Dunántú l i Te rmé
szetvédelmi Igazgatóság és néhány lelkes pedagógus példás 
együttműködése eredményezi azt a segítséget, amit Baranyá
ban azok a pedagógusok kapnak, akik elkötelezték magukat az 
egyik legfontosabb nevelési terület - a természet- és környe
zetvédelmi nevelés - feladatainak és célrendszerének megva
lósításában. 

Dr. Békefi Irén 



Megalakul 
az OEE Erdészeti Erdei Iskolák Szakosztálya 

Az 1995. szeptember havi brit-columbiai erdészeti szakmai 
tanulmányút „buszos konferenciáján" felvetődött, hogy az er
dőgazdálkodástársadalom felé történő elfogadtatása egyre sür
getőbb feladatává kell, hogy váljon az erdőgazdálkodóknak, 
kanadában tanulságos példákat láthattunk, akár az információs 
központokra, akár a szakszerű', de a közvélemény által is ért
hető célirányos szórólapokra, kiadványokra, ismertetőkre gon
dolva. 

Szóba került, hogy itthon is hatékonyan el kell indítani egy 
hasonló folyamatot. Az akkori ígéretemnek megfelelően Sop
ronban 1995. október 17-én országos konferenciát szervezett 
a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. „Az erdő és erdőgazdálkodás 
szerepe az erdei iskolai oktatásban" címmel. Sajnos az erdő
gazdálkodók kis létszámban képviseltették magukat. Talán 
nem ismerték fel többen, hogy az erdőgazdálkodás valós fo
lyamatainak megismertetése, az erdő, a természet megszeret
tetése a társadalom széles rétegeivel éppen a tanuló ifjúságon 
keresztül, a szülők irányába a leghatékonyabb. Ezért is fogal
mazódott meg többünkben, hogy az erdőgazdálodóknak nem 
egy „egyszerű" erdei iskolával kell foglalkozni, hiszen ezekből 
közel száz működik már országosan, hanem kimondottan az 
erdőgazdálkodó érdekeit is szolgáló erdészeti erdei iskolákat 
és szervezett, országos hálózatot szükséges létrehozni. 

Roland Migende úr felajánlotta, ha alakul egy szervezet, 
akkor 1000 DM-al azonnal támogatja. Többen javasolták, hogy 
az OEE-nek kellene koordináló szerepet felvállalni. A tovább
képzés közben többen felvetették, hogy Sopron vállaljon sze
repet benne, hiszen a T A E G Rt. már szervezett e témában kon
ferenciát, az egyedüli erdőgazdaság, melynek deklarált feladata 
az oktatás és Sopronban van meg leginkább a szükséges tárgyi 
és személyi feltételei annak, hogy szakmai irányító központtá 
váljék. Javaslatot tettünk dr. Szikra Dezső főtitkár úrnak - aki 
házigazdája volt a rendezvénynek - , hogy terjessze elő az er
dészeti erdei iskola gondolatot az O E E elnöksége elé, hiszen 
a következő napokban tartja soros ülését. Az elnökség az el
őterjesztést támogatta és a választmányt írásban kérte fel, hogy 
szavazataival támogassa a szakosztály megalakulását .Remé
lem, mire ez az írás megjelenik, már a választmány pozitív 
válasza is ismert lesz. 

Közben egy érdeklődő kis csoport próbálta összeállítani, 
mik is legyenek a főbb kritériumai és hogyan működjön az 
erdészeti erdei iskolák hálózata, mint szakosztály. A kérdés 
rendkívül nehéz, hiszen egy szakosztály időnként összejövő, 
azonos szakmai érdeklődésű egyesületi tagok szerveződése. 
Ugyanakkor az erdei iskola a Nemzeti Alaptantervhez is kö
tődő, rendszeres (napi, heti) elfoglaltságot jelentő komoly ne
velési, oktatási munkát követel, melynek megfelelő személyi, 
tárgyi és pénzügyi feltételeinek is meg kell lennie. Ezért is volt 
szükségszerű, hogy új szervezet (szakosztály) keretében kell 
működtetni és nem mellékes szempont, hogy az anyagi támo
gatás feltétele is ehhez kötődött. Ezen kívül az erdőgazdasá
goknak, mint az erdészeti erdei iskolák fenntartóinak anyagi

akban is támogatni kell a tevékenységet. Fel kell ismerni az 
erdőgazdálkodásban dolgozó vezetőknek, hogy ma különféle 
reklámokra, támogatásokra fordított összeg sokkal hatékonyab
ban szolgálná az erdőgazdálkodás érdekeit, ha az erdészeti er
dei iskolák működtetésére fordítanák. A tanuló ifjúság és szü
leik a legjobb „hangszórói" lehetnék az erdőgazdálkodásnak, 
mely végső soron az erdő, a fa, a fa hasznosításának propagá
lásával egyértelmű gazdasági érdekeket is szolgál. Tulajdon
képpen az erdészeti erdei iskoláknak a természet megszerette
tése, megismertetése mellett ez a legfőbb célja. Az erdészeti 
erdei iskola bemutatja az adott erdőterület és körzetének kul
túrtörténeti értékeit is. Az alakuló szakosztály senki és semmi
féle más hasonló ériékeket magáénak valló személy vagy szer
vezet ellen nem irányul, kizárólag az erdőgazdálkodó részére 
kíván egy szeletel az erdei iskolák tortájából. Együttműködést 
ajánl mindenkivel, aki hasonló célokat tűzött maga elé. Az er
dei iskolák palettájának sokszínűsége a tevékenység eredmé
nyességét növeli. Célszerű lenne mnél több szervezet megala
kítása, hiszen a ma működő erdei iskolák a tanuló ifjúság tö
redékét képesek fogadni. 

Az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály tagságát a ko
rábban leírtak miatt feltételekhez célszerű kötni. Természetesen 
az OEE Alapszabálya szerint a rendezvények nyitottak, bár
mely OEE tag látogathatja azokat. 

Az oktatási feladat miatt fontos, hogy írásban rögzített éves 
program készüljön, amely a szakosztály célkitűzéseinek meg
felel és a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódik. Az oktatáshoz 
szükséges bázishelyet kell kialakítani és a környezeti nevelés
benjár tas erdészeti szakembert is foglalkoztatni. Feltétlen meg 
kell oldani a finanszírozási hátteret. A programokban súlypon
tos helyet kell kapnia az erdőgazdálkodás bemutatásának. 

A szakosztály azokat a programokat fogadja be, melyek a 
fenti kritériumoknak megfelelnek, ezzel jogosulttá válnak a 
szakosztály védjegyéi a kiadványaikon feltüntetni. 

A szakosztály rendes tagjává válni egy folyamat, de a mun
ka komolyságára, felelősség telj ess égére tekintettel ezt fel kell 
vállalni minden résztvevő személynek és erdőgazdaságnak. 

Az OEE Erdészeti Erdei iskolák Szakosztályának alakuló 
ülésére a választmányi jóváhagyást követően kerül sor, remé
nycink szerint minél nagyobb számú résztvevővel. 

A javaslattevő csoport nevében lejegyezte: 
Ormos Balázs 

Ballagnak a soproni erdésztechnikusok 
{Fotó: dr. Szikra Dezső) 



Ismét erdészmúzeumot avattunk 
Honalapításunk 1100 éves évfordulóját méltóan ünnepel

te a Kisalföldi Erdő Rt. A ravazdi Önkormányzat közremű
ködésével színvonalas megemlékezést tartottak, melyben a 
fó" látványosság az Erdészet épületében megnyitott „Erdé
szettörténeti kiállítás" volt. Az örvendetesen szaporodó he
lyi erdészmúzeumok egyik gyöngyszeme lett a ravaszdi. 
A millecentenáriumi ünnepséget Balsay Endre HCS elnök 
nyitotta meg. Azt követően nagyszerű előadásokat hallhat
tunk. 

- Dr. Király Pál: Magyar erdészettörténeti nyomok a 
honfoglalás előtti időszakból 

- Németh Ferenc: Magyarország erdőterületeinek válto
zása 1100 év alatt 

- Dr. Szodfridt István: A Kisalföldi erdők területének, 
llorisztikai összetételének változása a Milleniumtól a Mil-
lecentenáriumig 

- Fülöp Éva: A Bencés rend agrárgazdálkodása 
- Kocsis Mihály: A Pannonhalmi apátság ravazdi erdő

birtokán folyó erdő- és vadgazdálkodás története. 
A Pannonhalmi Apátság 

megtekintése és az arborétumi 
séta feledtette az időjárás ron-
daságát. 

Az eseményeket mgelőző 
napon az OEE Elnöksége ki
helyezett elnökségi ülést tar
tott a ravazdi vadászházban. 

Dr. M a g o s László m e g n y i t ó j a 

(Fotó: dr. Szikra Dezső) 

Kocs is M i h á l y e r d é s z e t i igazgató 

ÍFotó: dr. Szikra Dezső) 

A ravazd i e r d é s z e k á l t a l he ly reá l l í to t t 

e m l é k m ű 
Dr. Ki rá ly Pá l e l ő a d á s á t tar t ja 

IFotó:Dr. Szikra Dezső) 
Dr. Szodfr idt Is tvánt ha l lga t juk 

(Fotó: Dr. Szikra Dezső) 



N A G Y S Z A B Á S Ú R E G I O N Á L I S E R D Ő S Í T É S I - F Á S Í 
T Á S I A N K É T R A invitálta Jász-Nagykun-Szolnok Megye Ön
kormányzata, és a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Rész
vénytársaság az érdeklődőket. A rendezvény védnökei: Baja 
Ferenc környezetvédelmi miniszter, és dr. Lakos László föld
művelésügyi miniszter voltak. 

Herbály Imre megnyitója után elhangzott előadások: 
Dr. Benedek Fülöp államtitkár: A mezőgazdaság jövőképe 

és az európai csatlakozás feltételei 
Dr. Orosz Sándor a Parlament Mezőgazdasági Bizottságá

nak elnöke: A parlament szakmai törvényalkotási munkája 
Dr. Kovács Mátyás Természetvédelmi Hivatal főosztályve

zetője: A környezetvédelmi politika és az alternatív termőföld
hasznosítás lehetőségei 

Szebeni László Nefag Rt. vezérigazgatója: A Jászkunság er
dőtelepítési programja. 

Felkért hozzászólók: 
FM EH: dr. Balázs István, Kötivizig: Varga László igazga

tóhelyettes; Tisza Klub: dr. Hamar József elnök; ÁPV Rt. Ta
nácsadó Testület: dr. Berdár Béla voltak. 

Dr. Hamar József ismertette a következő állásfoglalást: 

A környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek 
állásfoglalása az erdősítésről 

A környezet- és természetvédő társadalmi szervezetek Or
szágos Találkozója az erdősítést illetően, az alábbi állásfogla
lást fogadta el: 

Az erdősítés olyan beavatkozás egy régió természeti és tár
sadalmi életébe, amely nem környezet- és természetvédelmi, 
gazdasági, hanem társadalmi ügy. 

A szervezeteink fontosnak tartják az erdősítés fokozását, kü
lönös tekintettel annak tájrehabilitációs, természetvédelmi és 
természetbarát gazdaság fejlesztési vonzatára. Támogatásukról 
biztosítják a másik felet abban az esetben, ha az erdősítési terv 
és annak végrehajtása a kövtkező kritériumokon is alapul: 

1. Erdő és a faültetvény fogalmának szétválasztása. 
2. Megfelel a természeti értékeket és területeket (különösen 

a védetteket) érintő törvényi és társadalmi elválásoknak. 
3. Olyan programot valósít meg, amely figyelembe veszi a 

tájhasznosítás és rehabilitáció jellegzetességeit. 
4. Hozzájárul a természetközeli állományok megőrzéséhez. 

természetes elegyarányú, fenntartható használatú élőhelyek ki
alakításához. Különös tekintettel a füves élőhelyek és a homo
ki, illetve pusztai tölgyes állomnyok háborítatlanságának meg
őrzésére és a vizes élőhelyek pl. a hullámtér, holtágak termé
szetközeli erdőtársulásainak megőrzésére, illetve az itt található 
faültetvények lecserélésére. 

6. Segíti a mezőgazdaságot az új természeti és gazdasági 
helyzethez való alkalmazkodásban. 

7. Társadalmi vitára bocsátja a programot és nem zárkózik 
el a társadalmi ellenőrzés lehetőségétől. 

8. A fentiek értelmében segíti szaktanácsaival és más 
együttműködési formáival az erdőtulajdonosokat. 

9. A program nagyságára és várható hatására való tekintet
tel, minden olyan területre történő erdőtelepítéskor hatásvizs
gálatot kell készíteni, amelyik nem szántóterület. 

Amennyiben a program a fentiek figeylembe vételével tör
ténik, úgy azt támogatjuk és nincs kifogásunk a termé
szetvédelem szempontjából semleges, a szántóföldi területeken 
létesítendéf erdé/sflésekkel és jáültetvényekkel szemben. 

A szervezetek figyelemmel kísérik a program sorsát és en
nek megfelelően a feltételek teljesítése esetén (1) hozzájárul
nak annak társadalmi elfogadtatásához, (2) nemzetközi kapcso
lataik révén támogatják a program végrehajtását. 

A program nagyságára és várható hatására való tekintettel 
kérni fogják annak természetvédelmi hatósági felülvizsgálatát. 

Miskolc, 1996. március 30. 
Az állásfoglalás hiteléül, az előterjesztő: 

Dr. Hamar József 
Tisza Klub 

FELHÍVÁS 

Az „Ember a z Erdőért " Alapítván y 1993 . évben emlékér -
met alapítot t a z erdőgazdálkodásba n é s a z erdőgazdálko -
dásért elér t kimagasl ó egyén i szakma i teljesítmények elis -
merésére. 

Az elismeré s alapj a a  hossz ú távú , tartamo s erdőállo -
mány gazdálkodá s fenntartás a é s fejlesztése, a z ennek ér -
dekében kifejtet t gazdálkodási , kutatási, oktatási, tervezési, 
felügyeleti, igazgatási , nemzetköz i tevékenység lehet , élet -
út vag y egyed i munkavégzé s formájában . 

Az Alapítván y minde n évbe n pályázato t hirdet . Pályáz -
hatnak magánszemélyek , gazdaság i társaságok , intézmé -
nyek, de minden esetbe n személyre szól ó javaslattal . A pá-
lyázatokat a  területile g illetéke s erdőfelügyeló'séghe z kel l 
beküldeni 1996 . július 15-ig . 

Az emlékérem ünnepélyes átadásár a a z Erdészeti é s Fa-
ipari Egyete m tanévnyit ó ünnepségé n kerü l sor . 

A kitüntetése k odaítélésérő l a  szaksajtóban tájékoztató t 
adunk. 

„Ember az Erdőért" Alapítvány 

Csilletolás 96' 

A híre s 1989-e s csilletolá s ismétlődi k me g ezútta l Mis -
kolc-Dunaújváros távon . A  demonstráci ó célja : 

- Egyrész t a  műszaki felsőoktatás , s  köztü k kiemelte n a 
Miskolci Egyete m helyzetér e szeretnén k a  közvélemény é s 
a kormán y figyelmé t ráirányítani . 

- Másrész t a  mai magyarország i nehézipa r valód i jelen -
tőségét, és igenis létező ' perspektíváit kívánju k megmutatn i 
a közvélemén y előtt . 

- Harmadsorba n szeretnén k a  figyelmet a  Dunaújváros i 
Főiskolára tereln i (mel y a  Miskolc i Egyete m egyi k kara ) é s 
támogatni esetlege s önállósulás i törekvéseit , illetv e a z ot t 
folyó oktatá s -  köztü k kiemelte n a  kohómérnö k képzé s -
és természetesen a  többi műszak i szak zavartalan fennma-
radását. 

- Szeretnén k erősíten i az t a z eszmét , melye t má r 1989 -
ben i s képvisel t néhán y lelke s miskolc i bányás z hallgató , 
amikor eg y csillé t tolta k e l Sopronb a kifejezv e a  ké t egye -
tem ős i gyökerekbő l táplálkoz ó összetartozását . 


