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A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok Ta-
nácsa (Tanács) 2015-ben kezdte az
ismerkedését olyan társadalmi szerve-
zetekkel, amelyek tevékenységükben,
szakmai elkötelezettségükben közel
állnak az Országos Erdészeti Egyesü-
lethez (OEE), esetleg szenior tagozatot
is mûködtetnek. 

A Tanács idén is folytatja e programját, s a
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület
megkeresésére már az évnyitó rendezvé-
nyüket is közösen tartották. Több közös
vonás is van a két társaságban: a tagság
összetétele szerint, korban összeillenek; a
Zöld Keresztnek van erdészeti szekciója,
melynek tagjai zömében a Tanácsnak is
tagjai; mindkét társaság – rendezvényeit il-
letõen – a NÉBIH Erdészeti Igazgatóság
vendégszeretetét élvezi. Jelentõsen meg-
könnyítette az ismerkedést, hogy a Zöld
Keresztet megelõzte a híre köreinkben,
ugyanis dr. Király Pál szeniortársunk, az
Erdészeti és Faipari Híradóban már szá-
mos cikket jelentetett meg az egyesületrõl.

A tanácskozást Halász Gábor, a Ta-
nács elnöke nyitotta meg és felkérte dr.
Tarján Lászlónét, a Zöld Kereszt Egye-
sület elnökét bemutatkozó elõadása meg-
tartására. Az elnök asszony köszöntötte a
megjelenteket és külön is üdvözölte Wis-
novszky Károlyt, a NÉBIH Erdészeti Igaz-
gatóság igazgatóját, aki aznap kérte felvé-
telét a Zöld Keresztbe. A jelenlévõ zöld
keresztesek nagy tapssal fogadták új tag-
társukat.

Az elnök asszony személy szerint be-
mutatta a jelenlévõ zöld keresztes csa-
patot és külön is a szervezeti egységeik
vezetõit. Vetített képes elõadás színesí-
tette a bemutatkozást, amelynek kere-
tében szólt az alakulás körülményeirõl,
tevékenységeikrõl, sikeres rendezvé-
nyeikrõl, külföldi kapcsolataikról. 

Az alakulás körülményeit ismertetve
megemlítette, hogy Mihail Gorbacsov, a
Nemzetközi Zöld Kereszt (Green Cross
International, rövidítve: GCI) elnöke
levélben javasolta Antall József minisz-
terelnöknek, hogy a nemzetközi szer-
vezet mintájára alakuljon meg a Ma-
gyarországi Zöld Kereszt. A javaslatot
tett követte és 1994 nyarán, Szegeden a
Környezetvédelmi Világnap alkalmával
döntés született a megalakulásról. Az
alakuló ülésre 1994. június 27-én került
sor, ahol elnöknek a ma is regnáló el-

nök asszonyt választották. A Zöld Ke-
reszt 1994 augusztusában került bejegy-
zésre, 1998. január 1-jétõl pedig köz-
hasznú szervezet lett. A Nemzetközi
Zöld Kereszt 1995 decemberében is-
merte el és vette fel tagjai sorába a ma-
gyar szervezetet, amely így a GCI nem-
zeti tagszervezete lett.

A Zöld Kereszt mozgalom hazánk-
ban igen megbecsült múlttal rendelke-
zik. A 30-as években indult, majd a há-
ború után felfüggesztették, ebben az
idõszakban elsõsorban anya- és gyer-
mekvédelemmel, szociális gondozás-

sal, egészségügyi felvilágosítással fog-
lalkoztak.

Az újraalakult Zöld Kereszt – a tiszte-
letreméltó hagyományokat megbecsülve
– ma elsõsorban környezet- és termé-
szetvédelemmel foglalkozik. A GCI fõ-
leg a világméretû környezeti problémák
megoldásának szenteli a figyelmét.
Alapvetõ célja az ember által okozott
ökológiai katasztrófák okainak a feltárá-
sa, és javaslattétel ezek elhárítására,
megelõzésére. Különösen fontosnak
tartja a globális és regionális környezeti
gondok közös erõvel, nemzetközi
összefogással történõ folyamatos enyhí-
tését. Korszerû környezetpolitikai alap-
elvként a fenntartható fejlõdést fogadja
el, amely az általános fejlõdés folyamatá-
ban következetesen törekszik az egyen-
súly fenntartására. Vallja, hogy mindez
csak a természeti erõforrásokkal való ész-
szerû, hosszú távon is takarékos gazdál-
kodással, környezetkímélõ termelési, fo-
gyasztási magatartásforma és gyakorlat
kialakításával érhetõ el. Ennek jegyében
tevékenykedni kíván a helyes környeze-

ti tudat formálásáért, az oktatásért és ne-
velésért, valamint a világszerte megszer-
vezendõ környezetvédelmi kommuni-
kációs hálózat fejlesztéséért. A GCI tagjai
között ma már harminckét ország szere-
pel, köztük Magyarország is. 

A magyar Zöld Kereszt keretnek te-
kinti a GCI programját és célkitûzéseit,
de elsõsorban a hazai környezetvédel-
mi problémák megoldásáért és termé-
szeti környezetünk megõrzéséért kíván
munkálkodni. Hazánk földrajzi helyze-
tébõl adódóan nélkülözhetetlennek
tartja a regionális környezetpolitikát,

melyet a szomszédos országokkal kö-
zösen kell kialakítani.

A Zöld Kereszt Egyesület prog-
ramja támogatja: 

– a nemzetközi környezeti és ter-
mészetpolitikai koncepciót;

– a természeti erõforrásokkal való
ésszerû és takarékos gazdálko-
dást;

– a nemzeti természet-megõrzési
programon keresztül a természeti
értékek megóvását, a bioszféra
sokszínûségének megõrzését;

– a környezeti szemlélet erõsítését,
a tudatformálást elsõsorban az if-
júság körében, valamint a kom-
munikáció fejlesztését; 

– a hulladékgazdálkodást, a háztartá-
si hulladékok szelektív gyûjtését, a
vásárlási szokások orientálását a
környezetbarát termékek irányába;

– a volt szovjet katonai bázisok kör-
nyezetszennyezésének rehabilitá-
cióját; 

– a Balaton jó ökológiai állapotának
és vízminõségének megõrzését;
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– az ökoturizmus széles körû elter-
jesztését.

A Zöld Kereszt a környezet-egész-
ségügyi politika európai alapdokumen-
tumának szellemében hitet tesz amel-
lett, hogy az egészséghez és a jóléthez
tiszta, harmonikus környezet kell, és a
környezet jó minõsége nemcsak az
egészség megõrzésének, hanem az em-
ber túlélésének is alapfeltétele.

A Zöld Kereszt Egyesület tevé-
kenységének színterei:

– Az Erdészeti szekció támogatja a
Madarak és fák napja mozgalmat,
természetvédelmi táborokat, erdei
iskolákat. Elõadásokat, foglalko-
zásokat tartanak, rajzversenyeket
szerveznek. Környezet- és termé-
szetvédelmi találkozókat tartanak. 

– A Zöld energia tagozat a szigetkö-
zi vízi ökoturizmussal és a Széche-
nyi lakóhajó programmal kezdte
mûködését. Ma az EU energiahaté-
konysági és épületenergetikai irány-
elvei alapján K+F nonprofit mun-
kaként koordinálják azokat, akik
az 50–100% épületi zöldenergia és
legalább 50% épületenergia rezsi-
költség-csökkentõ megoldások-
hoz innovatív refinanszírozási esz-
közökkel rendelkeznek. 

– A Somogyvámoson mûködõ Kris-
navölgy Indiai Kulturális Központ
és Biofarm bemutatja, hogy mi-
ként valósítható meg a gyakorlat-
ban a fenntarthatóság és az önel-
látás. Itt a szennyvízkezelés a Kic-
kuth-féle nád gyökértéri eljárás,
utótisztító tározótó és öntözött
energiaültetvény segítségével va-
lósul meg a lakók és a környék
teljes megelégedésére. Ez a rend-
szer zöld keresztes alapító tagok
tervezésével és az Élõvíz Kft. vál-
lalkozásában valósult meg.

– Kármentesítés. A volt katonai ob-
jektumok környezeti kárainak fel-

mérésében, irányításában, a tárgya-
lások elõkészítésében, a dokumen-
tációk elkészítésében és a késõbbi
kárelhárítási munkálatokban a Zöld
Kereszt szakértõi is részt vettek.

– Önkormányzatokat segítõ tevé-
kenység. Zöld keresztes tagok el-
készítették az Önkormányzati
környezetvédelmi kézikönyvet,
valamint a Segédlet települési kör-
nyezetvédelmi program készítésé-
hez címû munkákat. Visszajelzé-
sek szerint nagy segítséget jelen-
tett az önkormányzatok számára
mind a két kiadvány.

A Zöld Kereszt munkáját a GCI elis-
meri, ezt bizonyítja, hogy 2003-ban,
Genfben Zöld Kereszt ezüstéremmel

tüntette ki. Az elnök asszony elmondta,
hogy a Zöld Kereszt arra törekszik a jö-
võben is, hogy erõsítse személyes és
egyesületi kapcsolatait belföldön és
külföldön, elsõsorban a környezõ or-
szágok Zöld Kereszt Egyesületeivel,
hogy a Duna mente és a Kárpát-meden-
ce valóban természet-, környezet- és
emberbarát interregionális környezet-
védelmi mintaterület lehessen.

Befejezésül szólt a Szeniorokkal törté-
nõ jövõbeli együttmûködés lehetõségei-

rõl: közös programok szervezése, közös
javaslat a Nemzeti Erdõstratégia megújí-
tásához és az erdõtörvény módosításá-
hoz, a jubileumi Kaán Károly év elõké-
szítése. A nagy sikerû elõadást számos
hozzászólás követte, amely megerõsítet-
te az együttmûködési szándékot. 

A következõ elõadásban Wisnovszky
Károly igazgató dióhéjban ismertette az
erdõrendezést, azt a mérnöki tevékenysé-
get, melynek gyökerei a 15. századra
nyúlnak vissza, s célja az erdõk örökös
fenntartása. Ezt az alapelvet követik ma is
a stratégiai céljaik megfogalmazása és na-
pi feladataik ellátása során. A NÉBIH Er-
dészeti Igazgatóság szervezeti felépítésé-
nek bemutatása során beavatta a hallga-
tóságot az erdõrendezés modern mûhely-
titkaiba, a sikerek feletti örömökbe és a
megoldásra váró problémákba. A Zöld
Kereszttel való együttmûködés elé nagy
reményekkel tekint, miután munkatársait
a napi tevékenységeik alapján, akár hiva-
tásos környezetvédõknek is tekinthetjük,
hiszen munkájuk során a természeti kör-
nyezetünk, különösen annak egy része,
az erdõ védelmét szolgálják, esetleges be-
kapcsolódásukkal a Zöld Kereszt tag-
összetételének fiatalítását is elérhetjük.

Halász Gábor elnök a Tanács létrejöt-
térõl, céljairól, tevékenységérõl adott át-
fogó tájékoztatót. Az együttmûködést,
közösen végzett munkaként tudja elkép-
zelni, a közösen szervezett programokon

együttes részvétellel, illetve az önállóan
szervezett rendezvényekre való meghí-
vással, aktuális szakkérdések megbeszé-
lésével, vélemények, állásfoglalások kö-
zös kialakításával.  E szempontokat a két
szervezet már az éves munka- és ülésterv
kialakításánál is figyelembe vette.

Dr. Tarján Lászlóné elnök, 
Magyarországi Zöld Kereszt Egyesület 

Dr. Szikra Dezsõ
titkár, OEE SzTTT
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