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...országos rendezvénysorozat megnyitó-
ja alkalmából átadták a Csanyiki-csemete
hátizsákos erdészeti erdei iskolát.

„Az európai országokban elterjedt a
bakancsos erdei iskola, ahol a termé-
szet az iskolapad, és szállás sem szük-
séges az oktatás megvalósításához. Ma-
gyarországon kevesebb embernek van
bakancsa, hiszen nem magas hegyek
között élünk, van azonban mindenki-
nek hátizsákja. Ezért gondoltuk, hogy
hazánkban az erdészek a hátizsákos er-
dészeti erdei iskolák kialakítását is
kezdjék meg hasonló elvek szerint,
mint az Unióban.

Az erdei iskolát Miskolc város köze-
lében, a Csanyik-völgyben alakítottuk
ki, a nyolc évtizeddel ezelõtt is az erdé-

szeti oktatást szolgáló épület teljes fel-
újításával és környezetének kialakításá-
val. Iskolánkban egész évben fogadunk
csoportokat. Két teremmel és egy fe-
dett-nyitott szabadtéri foglalkoztatóval
várjuk a látogatókat. A szabadidõ eltöl-
téséhez játszótér és sportolásra alkal-
mas füves rész áll rendelkezésre.

Az erdõt, az erdészek munkáját, a
természet értékeit a térségben kialakí-
tott tanösvény és 1 ha oktatás célját is
szolgáló erdõrész bemutatásával, az ott
végzett munkán keresztül ismertetjük
meg. Az erdei iskola létrehozásának és
mûködésének kiemelt céljai:

• az erdei környezetben való tartóz-
kodás örömének biztosítása,

• az erdõgazdálkodás céljainak, tör-
ténetének, fejlõdésének megismerteté-
se, beleértve a bányász-erdész közös
múltat és hagyományokat,

• aktív részvétel lehetõségének
megteremtése az erdei csemeteültetési
és ápolási munkákban, szakszemélyzet
irányításával” – szól az alkalomra ki-
adott közlemény

Cserép János vezérigazgató, Észak-
erdõ Rt., az Országos Erdészeti Egyesü-
let elnöke köszöntötte a jelenlévõket.

Gémesi József ügyvezetõ igazgatóhe-
lyettes, ÁPV Rt.: Erdészeti erdei iskolák
a közcél szolgálatában az állami
erdõgazdaság részvénytársaságoknál;
Klemencsics András fõosztályvezetõ,
FVM Erdészeti Fõosztály: Erdészeti er-
dei iskolák, mint a közönségkapcsolat
kiemelt eszközei; Ormos Balázs vezetõ,
Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály: Er-
dészeti erdei iskolák az Európai Unió-
ban ismertetõt tartottak, majd az
avastetõ napközi otthonos óvoda Hét-
színvirág Óvodája és a Nebuló Általá-
nos Iskola elõadásában láthattuk Wass
Albert: Mese az erdõrõl címû meséjét.
Ezt követték a terepi programok: For-
rásvölgy erdei tanösvény megtekintése
szakvezetõvel és a Bulgárföldi Általá-
nos Iskola tanulói által erdõsített terület
megtekintése, a tanulók és tanáraik je-
lenlétében.

Kép és szöveg: Pápai Gábor
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A harmadik oldal

H ollandiában és Belgiumban jártam a

közelmúltban. A levegõbõl megtekint-

hettem a holland alföldet, amint szét-

terülõ síkján csatornákkal határolt szabályos osz-

tásban zöldelltek a tengertõl elhódított földeken a

legelõk, a kukorica, a cukorrépa és egyéb vetemé-

nyek. A legelészõ szarvasmarhák és a hengerré hí-

zott birkák apró pöttyökként vették körbe a farmo-

kat, ahol olykor silócsoportok jelezték, hogy nagy-

üzemi állattartás és -tenyésztés folyik odalenn. 

Denaturált állapotok. Minden pontosan megter-

vezve, mûvelve. Mint késõbb az idegenvezetõnk el-

mondta, a holland nép megküzdött minden négy-

zetcenti területért, és ragaszkodik is hozzá. Ra-

gaszkodik épp úgy, mint hagyományaihoz, népvi-

seletéhez, és a külföldiek szemében szokatlanul

merev családi tradícióihoz. Minden valószínûség

szerint éppen ez a múlthoz való erõs kötõdés okán

tud ez a tizenötmilliós nép ellenállni a bevándor-

lók akaratlan „hígításának”, a nemzeti jelleg

gyengülésének. A nemzet érdeke mindenek elõtt.

Ez az a biztos pont, amellyel tartani tudják törté-

nelmük során kiharcolt pozícióikat.

Brüsszelben egy, az EU parlamentben kísérõ po-

litikusunknak minden bizonnyal igazat kell ad-

nunk abban, hogy foggal-körömmel küzdenünk

kell az EU sajátos gyarmatosító törekvéseivel szem-

ben. Mert érdekeinket csak saját magunk harcol-

hatjuk ki. A holland gazda nem engedi, hogy bár-

melyik csatlakozó ország gazdálkodójának termé-

ke veszélyeztesse pozícióját, csökkentse bevételét.

Mert õ termelõeszközt és az azzal dolgozó olcsó

termelõt lát bennünk. Legyen az föld, erdõ, a ben-

ne termelt fa, oxigén, vad, gomba… vagy az egyre

piacképesebb madárfütty és a szívet-lelket pezs-

dítõ, melegítõ nyugalom. Ezért kell ezekkel jól sá-

fárkodnunk.

Pápai Gábor
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