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MAGÁNERDÕBEN

Napkoron, a Kerekerdõ Turisztikai
Központban, 2016. június 8-án, rend-
kívül szép idõben a Környezeti nevelés
kicsiknek és nagyoknak a magyar ma-
gánerdõkben címmel rendezték meg a
MEGOSZ juniálist a Földmûvelésügyi
Minisztérium támogatásával. 

Több mint 220 gyerek és mintegy 80 er-
dõtulajdonos, gazdálkodó, pedagógus
jelent meg a rendezvényen. A rendkívül
harmonikusan tájba illesztett, tág tere-
ket biztosító épületegyüttes hangulatát
a gyülekezõ, az erdõ szabadságát meg-
érzõ gyereksereg tudta csak fokozni. 

Az elsõ szabad szaladgálás, felfede-
zés után megnyugodva, a vadászkürt
hívó hangjára osztályokba rendezõd-
tek, és kezdõdhetett a megnyitó, a pro-
gramot támogató Földmûvelésügyi Mi-
nisztériumot képviselõ Ugron Ákos Gá-
bor helyettes államtitkár beszédével.
Wass Albertet idézte: „... amikor a Jóis-
ten megteremtette a világot, magához
hívatta a négy legkedvesebb angyalká-
ját, hogy szétossza közöttük a világ kin-
cseit, mindegyiknek egyet: a jóságot, a
szeretetet és a békességet... meg az erdõ-
ket, hogy megnyissa az emberek szívét
a másik három befogadására...”.  Ezu-
tán a házigazda, a Napkori Erdõgazdák
Zrt. képviseletében Támba Miklós el-
nök, a táj történetét, mai arculatának
létrejöttét, a helyi emberek áldozatos
munkáját állította példának az egybe-
gyûlt gyereksereg és a megjelentek elé.
Ezt követõen a gyerekek több csoport-
ban az erdei iskolai programokat járták
végig, és az erdõvel kapcsolatos vetél-
kedõkön vettek részt, míg a „nagyok” a
Környezeti nevelés az erdészeti erdei is-
kolákban témakörben megtartott szak-
mai konferenciára igyekeztek, az elõké-
szített nagyterembe.

A konferencia Luzsi József gondolat-
aival kezdõdött. A MEGOSZ elnöke tá-
jékoztatta a közönséget, hogy 2016-ban
a Zöld erdõben jártam – Környezeti ne-
velés a magyar magánerdõkben ren-
dezvénysorozat egyik állomásának ré-
szesei vagyunk. A Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium által támogatott MEGOSZ
pályázat keretében az ország több hely-
színén a környezeti nevelésre irányuló
rendezvények zajlanak, ahol a szerve-
zõk a szakmában dolgozókon kívül
igyekeznek megszólítani minden erdõt
szeretõ honfitársunkat is. 

A következõ esemény szeptember
végén a Magánerdõsök Országos Talál-
kozója lesz, ugyancsak a környezeti ne-
velés jegyében Somogyszobon. Azt kö-
vetõen regionális rendezvénysorozat is
indul, az erdészképzés hat helyszínén
elõadásokkal kívánják felhívni a jövõ er-
dészeinek figyelmét a hosszú távú gon-
dolkodás, a bölcs gazdálkodás szerepé-
re, a környezet alakításának felelõsségé-
re és megõrzésének fontosságára. 

Az egész éves rendezvénysorozat hír-
verését kiadvánnyal és szóróanyaggal is
kívánjuk támogatni. Luzsi József az erdõk
szerepével kapcsolatban hangsúlyozta,
hogy az erdõtelepítés és erdõkezelés az
egyedüli hatékony lehetõség a klímavál-
tozás hatásainak a csökkentésére.

Az elsõ elõadó, Román István, az FM
agrárszakképzésért felelõs helyettes ál-
lamtitkára felvázolta, hogy a környezeti
képzés alapja hogyan épül be a közne-
velés rendszerébe, hogyan sikerül meg-
oldani a motivációt, elõteremteni a
szükséges finanszírozási forrásokat.
Fontos, hogy a zöld óvoda programtól
kezdõdõen a több száz, már minõsített
iskolán át az agrár-szakképzésig min-
denhol jelenjen meg a környezeti neve-
lés. Külön kiemelte a jól mûködõ öko-
iskola programot és ebben a nevelõk,
tanárok szerepét, áldozatvállalását.

Mádi Péter, a Harangodi Erdei Iskola
igazgatója a nevelés gyakorlati megvaló-
sítását, terepre igazítását mutatta be. Ki-
emelte: az erdei környezet már eleve ne-
velõ erõvel hat a hozzájuk látogató gye-

rekekre, de meg kell õket tanítani, hogy
hogyan fogadják el az erdõt, hogyan vi-
selkedjenek benne. Bemutatta, hogy mi-
lyen programok segítik leginkább az er-
dõ és a természet megismerését.

Dr. Komáromi István, a Nyíregyházi
Egyetem Eötvös József Gyakorló Általá-
nos Iskola és Gimnázium igazgatója vá-
zolta a környezeti nevelés helyzetét, a je-
len jogszabályok lehetõségeit. Elmondta,
hogy a környezeti nevelésben látja a kö-
vetkezõ generációk valódi fejlõdési irá-
nyát. Részletesen ismertette azt a folyama-
tot, amelynek eredményeként a Napkori
Erdõgazdák Zrt.-vel közösen a Harangodi
Erdei Iskolában kialakíthatták a környeze-
ti nevelési programokat, és azokat beve-
zették a tananyaghoz kötött oktatásba. 

A hozzászólók között többen elisme-
rõen nyilatkoztak az elért eredmények-
rõl, és biztatták a résztvevõket a folyta-
tásra. Elhangzott kérdés az erdõtulajdo-
nosokat, erdõgazdálkodókat érintõ pá-
lyázatok megjelenésérõl, és többen sür-
gették a gazdálkodást segítõ erdõtör-
vény mielõbbi módosítását. Ehhez kap-
csolódóan Támba Miklós zárszavában
jelezte, hogy az erdõtörvény módosítási
folyamatát fel kell gyorsítani és azt még
ebben az évben az Országgyûlés elé
kell vinni. Ehhez a szakma széles körû
összefogása, a vezetõ tisztségviselõk ré-
szérõl pedig teljes támogatás és szemé-
lyes elhivatottság is szükséges.
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