ROVATVEZETÔ: ORMOS BALÁZS

Egyesületi hírek
I. Európai Erdõpedagógiai Találkozó
Sopronban
Elõször rendeztek Európában erdõpedagógiai találkozót. A rendezvény
kezdeményezõi Szabó Miklós erdõmérnök, a Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor
és Ormos Balázs az OEE Erdészeti Erdei
Iskola szakosztály vezetõi voltak magyar
részrõl. A kedvezõ osztrák kapcsolatok és
kölcsönös tanulmányutak gyõzték meg az
osztrák kollégákat Thomas Baschnyt, a
bécsi székhelyû Élelmiszeripari Minisztérium munkatársát és Fritz Ganstert, az
Osztrák Erdészek Szövetségének elnökét,
hogy a hazai eredmények lehetõvé teszik
a találkozó megszervezését Sopronban. A
2006. szeptember 20-22. között megrendezett találkozón nyolc nemzet negyven
résztvevõjét köszönthettük.
A konferencián kerültek ismertetésre a
nemzetközi eredmények. A résztvevõket
üdvözölte Csóka Péter, az FVM Természeti Erõforrások Fõosztályának vezetõje és
Gémesi József, az ÁPV Zrt. ügyvezetõ igazgató-helyettese, akinek elõadása ismertetésre került a konferencián. A bevezetõ
elõadást prof. dr. Mészáros Károly, a
NYME rektorhelyettese tartotta, a hazai erdészeti politikát és az Erdõvagyongazdálkodási Intézet erdei iskolai oktatását bemutatva. Több neves külföldi és hazai vezetõ szakember jelent meg és tartott
további elõadást vagy a tanulmányi kiránduláson tájékoztatták a résztvevõket tapasztalataikról. Így Thomas Baschny,
Fritz Ganster, Klaus Radestock, prof. Robert Vogl, dr. Albert Knieling, Franz Lohri,

426

Roland Migende, dr. Németh Mária. A
megjelenteket rövid elõadásában köszöntötte az OEE elnöke, dr. Pethõ József.
A találkozó fontos ismereteket nyújtott a megjelent hazai és külföldi
résztvevõknek, akik aktívan vettek

részt a foglakozásokon, de a baráti
összejövetelen is.
A találkozó erõsítette, hogy az EU támogassa az erdészeti erdei iskolákat
pénzügyileg is. Erre van reális lehetõség,
hiszen az EU erdészeti cselekvési programjába éppen a jelen lévõ külföldi kollégák munkája eredményeként került be
az erdészeti erdei iskola is. Közösen dolgozunk, hogy erõsödjön az európai erdei iskola hálózat. Ezért került kialakításra az Európai Erdõpedagógusok Hálózata. Honlapja: www.waldpedagogiknetwork.eu .
Büszkék vagyunk arra, hogy e közös
európai ügy megvalósításának részesei
lehettünk. Köszönjük a Soproni Gyermek és Ifjúsági Tábor vezetõjének, Szabó Miklós erdõmérnöknek és munkatársainak szervezõ munkáját.
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