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Az eseményen számos hazai általános iskola pedagógusa és
kisdiákja is jelen volt. Az OEE és a Budakeszi Vadaspark ven-
dégeként az ünnepség utáni nyílt napon, szabadtéri kiállí-
tásszerûen bemutatkozó erdészeti erdei iskola standoknál is-
merkedhettek meg a minõsített oktatóbázisok által kínált
helyszínekkel, programokkal, szolgáltatásokkal.

Az ENSZ az erdõk jelentõségére és értékeire hívja fel a fi-
gyelmet azzal, hogy március 21-ét az Erdõk Nemzetközi Nap-
jává nyilvánította. Ez a jeles nap lehetõséget teremt a magyar
erdõk mint nemzeti érték széles körû megismertetésére és a
klímaváltozással kapcsolatos szerepük bemutatására. Ennek
egyik fontos területe a környezeti nevelés, amelyben élenjáró
szerepet töltenek be az erdei iskolák. 

2014-ben az erdészeti erdei iskolák minõsítési eljárásában
24 intézmény adta be kérelmét az Országos Erdészeti Egye-
sülethez, amelyeket egy, többek között a Földmûvelésügyi
Minisztérium szakembereinek részvételével megalakult Mi-
nõsítõ Bizottság bírált el.

Az ünnepség résztvevõit Lomniczi Gergely, az OEE fõtit-
kára köszöntötte, majd Ugron Ákos Gábor, az állami földekért
felelõs helyettes államtitkár mondott megnyitó beszédet és
adta át az okleveleket az erdészeti erdei iskolák képviselõi-
nek. Köszöntõjében utalt a klímaváltozás fajsúlyos problémá-
jára, annak az erdõket mint az egyik legösszetettebb élõ
rendszert befolyásoló hatásaira. A változások már a minden-
napjainkban is tapasztalhatók, hangsúlyozta. A kapcsolódó
tényszerû ismeretek átadásában az erdei iskoláknak ezért is
kulcsfontosságú szerepe van. Emiatt is lényeges a minõségi
és minõsített oktatás és nevelés, melyben élen járnak az erdé-
szeti erdei iskolák és az azokat mûködtetõ szakemberek.  

Az államtitkár után Zambó Péter, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke és a Pilisi Parkerdõ Zrt. vezérigazgatója szólt
a megjelentekhez. Kettõs hivatalos szerepe mellett, olyan édes-
apaként is köszöntötte a résztvevõket, akinek a gyermekei
egykor szintén erdei iskolásokként járták a hazai erdõket. 

Az elnök röviden bemutatta az Egyesületen belül 1996 óta
szervezett keretek között futó erdei iskola programot. Ki-
emelte, hogy az állami és magán-erdõgazdálkodók által mû-
ködtetett intézményhálózat a legjobban felszerelt és legmeg-
bízhatóbb színvonalú pedagógia programmal rendelkezõ
csoport. Ennek az eredménynek az elérésében az oktatási
munkát végzõ kolléganõk és kollégák mindennapi erõfeszí-
tései elengedhetetlenek  feltételek. 

Az erdészeti erdei iskolák évente 50 ezer gyereket fogad-
nak erdõpedagógiai programjaikon, és közülük kerül ki az

EGYESÜLETI ÉLET

Átadták az erdészeti erdei iskolák
minõsítését  

Erdõk Nemzetközi Napja a Budakeszi Vadasparkban

Ünnepélyes keretek között vették át minõsítõ okleveleiket
az Erdészeti Erdei Iskolák március 21-én, az Erdõk Nem-
zetközi Napján, a Budakeszi Vadasparkban. Az állami és
magán-erdõgazdálkodók erdõpedagógia intézményeinek
szakemberei a világnap alkalmából méltó környezetben
gyûlhettek össze, hogy eddigi oktatási, nevelési munkájuk
gyümölcsét írásba foglalva is kézbe vehessék.
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ország legrégebbi, 1982-ben alapított erdei iskolája is, az ala-
pító nevét viselõ Madas László Erdészeti Erdei Iskola a viseg-
rádi Mogyoró-hegyen. Az elnök örömét fejezte ki, hogy a há-
lózat folyamatosan bõvül, legutóbb a Vértesi Erdõ Zrt. Pusz-
tavámi Erdészeti Erdei Iskoláját avatták fel. Az Egyesület az
év folyamán többször is rá szeretné irányítani a figyelmet az
erdészeti erdei iskolákra, többek között ez lesz a tematikája a
2015. szeptember 28 . és október 4. között rendezendõ XIX.
Erdõk Hete programsorozatnak.

Szabó Péter, a Budakeszi Vadaspark igazgatója az ünnep-
ség helyszínét, az erdei iskolákat, az erdészeti egyesületet és
annak erdei iskola szakosztályát összekötõ erdõrõl beszélt,
melynek megismertetése közös céljuk. A vadasparkot 35 éve

alapították és 145 000 látogató keresi fel évente, ez is jelzi,
hogy a fõváros közelsége mellett az erdõk után is fokozott az
érdeklõdés. Reményét fejezte ki, hogy a nyílt nap hagyo-
mánnyá válik és a következõ években ismét a vadasparkban
köszöntheti az erdészeti erdei iskolákat az Erdõk Nemzetkö-
zi Napján.

Puskás Lajos, az OEE Erdészeti Erdei Iskola Szakosztályá-
nak elnöke az erdész és a pedagógus hivatás közös vonásai-
ra emlékeztetett. Mindkét szakma képviselõi hosszú távon
gondolkodva a jövõ generációját nevelik, munkájuk igazi ér-
tékét pedig az utókor ítéli meg. Építkeznek és a cselekvéseik
során kevés visszajelzés érkezik, de hinni kell benne, hogy
amit tesznek, azt jól teszik. E szempontok mellett közösek a
szándékaik és a törekvéseik. 

Az erdõ kiváló közeg ahhoz, hogy a gyermekeinket az élõ
környezetünk iránti tiszteletre nevelhessük. Egy erdészeti er-
dei iskolában lelassul a diákok mai élettempója, lefékeznek,
és mindenre idõ teremtõdik. Az erdõben nincs térerõ, nincs
internet, ellenben rácsodálkozhatnak azokra a boldogság-
morzsákra, amihez hozzájuthatnak a gyermekeink egy-egy
erdészeti erdei iskola programon.

Az erdészeti erdei iskola hálózat kialakítása és mûködteté-
se azért fontos, hogy a természeti ismeretek mellett a fenn-
tartható gazdálkodás alapelveit is meg lehessen tanítani a
gyermekeknek.

A most átadott minõsítések pedig tökéletesen alkalmasak
arra, hogy az erdei iskolák önmagukat is megméressék, a fej-
lõdésük mérhetõ legyen – zárta le beszédét Puskás Lajos.

Az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából 24 erdészeti erdei
iskola vehette át a minõsítõ oklevelet. Az intézményeket szer-
te az országban aktív erdõgazdálkodók mûködtetik, így prog-
ramjaik között a pedagógusok mellett erdész szakemberek
által vezetett foglalkozások is megtalálhatók.  

Az ünnepélyes átadások után a Budakeszi Vadasparkban
az összegyûlt pedagógusoknak és a vadasparkot látogató
családoknak tizenkét témára osztva mutatták be az erdészeti
erdei iskolák programkínálatát, az erdei termékektõl kezdve
a hazai erdõgazdálkodás játékos történetén át a terepi szak-
vezetésig.

Lomniczi Gergely – Nagy László
Kép: Nagy László
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Tisztelt Kollégák, kedves Erdészhölgyek!

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület tisztelettel és szeretettel meghívja az
erdészhölgyeket Vas megyébe, a 2015. május 15–16. között megrendezésre kerülõ Erdésznõk Országos
Találkozójára. 
A programokat Vasvár (Jeli Arborétum) és Sárvár környéki helyszínekkel tervezzük, szombathelyi szállással
és baráti találkozóval. A rendezvény programja jelenleg összeállítás alatt áll, a részletes program, a meghívó
és a jelentkezési lap várhatóan április 10-e után kerül kiküldésre, április 20-i jelentkezési határidõvel. 
Minden érdeklõdõt szeretettel várunk az Alpokalján!
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

Bugán József Zambó Péter
vezérigazgató elnök

Szombathelyi Erdészeti Zrt. Országos Erdészeti Egyesület

Az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából a minõsítést
elnyerõ intézmények:

Bakonyi Kisbetyár Erdei Iskola (Bakonyerdõ Zrt.)
Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola (Bakonyerdõ Zrt.)
Domszky Pál Erdészeti Erdei Iskola (Ipoly Erdõ Zrt.)
Erdei Mûvelõdési Ház Erdészeti Erdei Iskola (NEFAG Zrt.)
Erdészeti Tájékoztatási Központ (DALERD Zrt.)
Esterházy Erdészeti Erdei Iskola (Bakonyerdõ Zrt.)
Gemenc Erdészeti Erdei Iskola (Gemenc Zrt.)
Gilice Erdészeti Erdei Iskola és Óvoda (VADEX Zrt.)
Harangodi Erdészeti Erdei Iskola (Napkori Erdõgazdák Zrt.)
Hubertus Erdei Iskola (VERGA Zrt.)
Kikerics Erdészeti Erdei Iskola (Mecsekerdõ Zrt.)
Madas László Erdészeti Erdei Iskola (Pilisi Parkerdõ Zrt.)
Mátrafüredi Erdészeti Erdei Iskola (Egererdõ Zrt.)
Mókus Suli Erdészeti Erdei Iskola (Mecsekerdõ Zrt.)
Nagyerdei Erdészeti Erdei Iskola (Nyírerdõ Zrt.)
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola (Zalaerdõ Zrt.)
Pál Miklós Erdészeti Erdei Iskola (Nyírerdõ Zrt.)
Ravazdi Erdei Iskola (KAEG Zrt.)
Stájer-házi Erdészeti Erdei Iskola (Szombathelyi Erdészeti Zrt.)
Somogyszobi Erdészeti Erdei Iskola (Mocz és Társa Magánerdé-
szet Kft.)
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola (SEFAG Zrt.)
Szilvásváradi Erdészeti Erdei Iskola (Egererdõ Zrt.)
Turisztikai és Természetismereti Központ (Gyulaj Zrt.)
Vackor Vár Erdei Iskola (KEFAG Zrt.)


