
a vízrendezéssel érintett területen a művelet nyomán keletkező nagyobb gaz
dálkodási haszon elérésében. 

Nem tarthatjuk helyénvalónak azt a megoldást sem, hogy sík területeken 
a vízügyi társulatok építette csatornák hatástávolságán messze túl eső terü
letek után is az érintett gazdálkodónak hozzájárulást kell fizetnie, sőt a ki
vetett vízügyi hozzájárulást közadók módjára lehet behajtani anélkül, hogy 
a fizetésre kötelezett gazdálkodó a végzett munkák tételes bekerülési költsé
geiről részletes elszámolást kapna kézbe. 

A vízi társulatok — tapasztalataink szerint — a jó gazda gondosságával 
beépítik azokat a vízi létesítményeket, amelyek a kis vizek visszatartását 
szolgálhatják szükséges esetben (aszály esetén). Ilyen vízi létesítmények a kü
lönféle zsilipek, a bögézés stb. Á m ezek mindaddig csak lehetőséget jelente
nek egy kedvező talajvízmélység kialakítására, amíg ennek hatásáról rendsze
res vizsgálatokkal meg nem győződnek. Vagyis 

a talajvízmélységet az érintett területeken rendszeresen figyelni 
kellene, 

nemcsak a csatornák vízmélységének figyelésével (ez ma is megvalósul), ha
nem az érintett területeken létesített talajvízkutak rendszeres észlelésével. 
Erre ma még nem sok példát találunk. 

ÖSSZEFOGLALÓAN tehát azt állapíthatjuk meg, hogy a napjainkban az al
földi térségekben, elsősorban a Duna—Tisza-közén tapasztalható talajvízren
dezési munkálatok az erdészet számára nem hoznak különösebb hasznot. A 
két, egymásra utalt ágazat harmonikus együttműködése érdekében helyes len
ne a vízrendezési munkához a közös gazdasági érdekeltséget kialakítani és a 
fennálló jogszabályokban mutatkozó hézagokat eltüntetni. 

AGRÁRPEDAGÓGIAI ÉS SZAKMÓDSZERTANI TANÁCSKOZÁS 

A Gödöllői Agrártudományi Egyetem 
Tanárképző Intézete más agrárintézmé
nyekkel karöltve 1989. szeptember 28— 
29-én nemzetközi agrárpedagógiai ta
nácskozást szervezett Nagykőrösön. A 
tanácskozás témája „ A munkatanulás 
irányítása és szabályozása az élelmiszer
gazdasági szakoktatásban" volt. A ta
nácskozáson részt vettek szovjet, nyu
gatnémet, keletnémet, lengyel, csehszlo
vák és osztrák szakemberek is. A két 
nap alatt két szekcióban 31 előadás 
hangzott el. 

A hazai erdészeti szakoktatást dr. Fir-
bás Oszkár erdőmérnök-tanár képvisel
te, aki a „Középfokú erdészeti gyakor
lati oktatás fejlesztéséről és a módsze
rekről" tartott beszámolót. Előadásának 
első részében az erdészeti gyakorlati ok
tatás múltjáról, hagyományairól szólt, 
majd a középfokú gyakorlati oktatás 

legutóbbi két évtizedéről. Megállapítot
ta, hogy a múltban csak azok kerülhet
tek be az erdésziskolákba, akik szakmai 
előgyakorlaton vettek részt. A háború 
utáni technikumi képzés fő ereje elsősor
ban az egyéves előgyakorlatokban és a 
jelentős óraszámú gyakorlatokban volt. 

A szakközépiskolák diktatórikus beve
zetésével lépésről lépésre romlott a kö
zépfokú erdészeti oktatás helyzete. Az 
elmúlt 40 esztendő bebizonyította, hogy 
nem lehet négy év alatt általánosan mű
velt embert nevelni, ugyanakkor felső
fokú tanulmányok folytatására is előké
szíteni és egyben a középfokú szakem
berré való képzést is megvalósítani. A 
legutóbbi 20 év alatt az is bebizonyoso
dott, hogy az érettségi után az erdőgaz
daságoknál eltöltött kétéves gyakorlat 
sem oldja meg a technikusképzést. A 
jelenlegi ötéves képzés sem megfelelő, 



mert a tantervben kevesebb a szakmai 
ismeretanyag feldolgozására szánt idő, 
mint az amúgy is gyengének ítélt négy
éves képzésben volt, a szakmai gyakor
latok óraszáma pedig a régi technikumi 
gyakorlati óraszámoknak csaknem a fe
lére csökkent. 

A jelenlegi ötéves szakközépiskola el
veszítette igazi szakjellegét! Nyilvánvaló
vá vált még a laikusok számára is, hogy 
az alapképzést és a szakképzést teljesen 
külön kell választani. A szakmai képzést 
pedig vissza kell adni a szakminiszté
riumoknak! 

Ésszerű lenne, ha létezne országosan 
olyan általános középiskola, gimnázium, 
amelyben esetleg matematikai, biológiai 
és nyelvi irányultság volna. Egységes 
érettségi után, amely az alapképzés vé
gét jelentené és a felsőfokú intézmé
nyekben való tanulás lehetőségét is biz
tosítaná, dönthetne a 18—19 éves fiatal 
a szakmaválasztásról. Aki középfokú er
dész szeretne lenni, egyéves előgyakor-
latra menne egy erdőgazdasághoz, majd 
kétéves iskolarendszerű képzésben sze
rezhetné meg technikusi oklevelét. 

Az előadás második felében a jelenle
gi ötéves képzés gyakorlatainak célsze
rű programjáról esett szó. A jelenlegi 
— remélhetőleg csak átmeneti — hely
zetben a minél hatékonyabb gyakorlati 
oktatás érdekében a soproniak bevezet

ték a tömbösítést. A tanévet három rész
re osztották: szeptembertől decemberig 
decembertől márciusig és onnan év vé
géig. Decembertől márciusig a legtöbb
ször jelentkező kedvezőtlen időjárás mi 
att nem terveznek tantárgyi gyakorlata 
kat. Ebben az időszakban emelt óraszá 
mú tantermi munkát végeznek. Az er 
dőműveléstant és az erdőhasználattar 
osztálybontásban tanítják. A z év elej 
és az év végi hónapokban heti kétnapo 
7—7 órás tantárgyi gyakorlatokat tar
tanak. Ebben az időben szervezik a nagy
jelentőségű, összefüggő gyakorlatokal 
továbbá beiktattak két egy-egy hete 
tanulmányutat is. Kötelezővé tették eg; 
szakdolgozat elkészítését is. 

Végezetül kifejtette az előadó, hog; 
a nevelésben és az oktatásban át kel 
tenni a hangsúlyt a tanulók képességei 
nek minél alaposabb kiművelésére, sze 
mélyiségük minél színesebb kibontakoz 
tatására. A kiművelt emberfőt Szécheny 
is így értelmezte. 

Az előadás után a szekcióülés elnök 
és az előadó között éles hangú vita ala 
kult ki az elmúlt évtizedek kritikájává 
kapcsolatos véleménykülönbségek miatt 
A plenáris ülések megnyilvánulásaibó 
viszont úgy tűnt, hogy a kormányzat is 
szükségesnek látja a javasolt változtatá 
sok bevezetését. 

Dr. Firbás Oszká. 

Törökország mai területe már az időszámításunk előtti időktől fogva egyik leg
fontosabb fanyerő helye volt a Közel-Keletnek. Akkori erdősültségét 70%-ra be
csülik. Flották, paloták, templomok épültek anyagából, a lakosság szabadon hasz
nálhatta, a kecske- és birkalegeltetés megtette a magáét — pusztult az erdő, majd 
a talaj maga is. Az első erdőrendtartásuk 1869-ben kelt, majd a köztársaság meg
alapítása után 1937-ben hozták az első erdőtörvényt. Ez az erdők zömét (95%) 
állami tulajdonba vette. 

A mai erdőknek csupán 30%-a számít normális szálerdőnek, egynegyede ron
tó ttnak. A sarj erdők egyharmada szintén rontott erdő. Az erdőt ma az állami erdő-
gondonkságok kezelik. Szervezetük erősen központosított és tekintélye közvetlenül 
követi a katonaságét. Az állam erősen támogatja az erdőgazdálkodást, az erdé
szet pedig kemény felvilágosítómunkát fejt ki a lakosság körében. A múltban erő
sen elhanyagolt erdőművelés most a korábbi, nagyrészt rendszertelen szálalát 
után, a vágásos használat és rendszeres felújítás felé irányul. Az előhaszná-
latok főleg a tisztításra és a gyérítetlen állományokba való negatív belenyúlásra 
szorítkoznak. A használat alig gépesített. Közelítés csaknem teljes egészében kéz
zel vagy állatokkal történik. Szállításnál a rakodás ugyancsak kézi. Példaszerű 
munkát végeztek összesen 271 000 ha kiterjedésben 17 nemzeti parknak a létesí
tésével városközeli erdőknek kialakításában. 

(ÖFZ, 1988., 11. Ref.: Jéröme R.) 


