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A Nyugat-Magyarországi Egyetem Apá-
czai Csere János Karának Neveléstudo-
mányi Intézete a Kisalföldi Erdõgazdaság
Zrt.-vel 12 éve közösen mûködteti az Er-
dei Iskolai Oktatóközpontot. Évente 3-
4000 diák, 2-300 hallgató vesz részt az
Erdõpedagógia projektben.

Napjaink kihívása a fenntartható fejlõ-
désre nevelés. A fenntartható fejlõdésre
nevelés csak társadalmi összefogással le-
hetséges. Úgy gondoljuk, hogy követésre
méltó az az egyedülálló magyar hagyo-
mány, amely 100 évvel ezelõtt kezdõdött,
nevezetesen 1906. április 27-én gróf
Apponyi Albert vk miniszter elrendelte,
hogy az ország valamennyi elemi iskolájá-
ban tanítás nélküli munkanapon ünnepel-
jék meg a „Madarak és Fák Napjá”-t.

A következõ 100 év jegyében a Kisal-
földi Erdõgazdaság Zrt., a NYME
Erdõmérnöki Kara, az Apáczai Csere Já-
nos Kar, az Országos Erdészeti Egyesület
megállapodást kötött, hogy hagyomá-
nyainkat folytatva a „Madarak és Fák
Napjá”-nak országos megünneplését
kezdeményezi. Mindezek megvalósítá-
sához akcióprogramot is készítettek.

Az akcióprogram célja: a fenntartható
fejlõdés érdekében a környezettudatos
szemléletmód kialakítása, a környezettu-
datos viselkedéskultúra terjesztése társa-
dalmi összefogással. 

A megállapodás aktualitását az adja,
hogy a különbözõ szakterületeken vég-
zett munka önmagában nem elégséges a
környezettudatos magatartás kialakításá-
hoz. A társadalmi összefogás szükséges-
ségének felismerése az 1890-es évekre
nyúlik vissza. Példaértékû volt az a társa-

dalmi összefogás, amit a „Madarak és
Fák Napja” sikeres, eredményes lebo-
nyolítása érdekében a különbözõ szer-
vezetek, egyesületek kifejtettek. 

A megállapodás résztvevõi meg-
egyeztek abban, hogy a 100. évforduló
egy olyan jelentõs állomás, mely indo-
kolja, hogy újra átgondoljuk a társadalmi
összefogás lehetséges formáit a fenntart-
ható fejlõdés érdekében. A legfontosabb
színterek a szakmai szervezetek és a ci-
vil lakosság. Õket megszólítva vala-
mennyien felelõsséget vállalnak az ak-
cióprogram megvalósításában.

Közösen kezdeményezik, hogy a
„Madarak és Fák Napja” alkalmából le-
gyen egy tanítás nélküli munkanap,
amelynek témája az adott település ter-
mészeti értékeinek felfedezésére, feltá-
rására, védelmére irányuló foglalkozá-
sok szervezése, megvalósítása. Az erre
javasolt idõpont április 27-e.

A rendezvény megtartásához témaja-
vaslatokat, módszereket nyújtanak. A
megye, a régió valamennyi, illetve az or-
szág néhány közoktatási intézményébe
erdõmérnök, környezetmérnök, környe-
zeti nevelést végzõ tanítójelölt hallgatót
küldenek a rendezvény megvalósításá-
nak elõsegítésére.

2007. április 27-e alkalmából megala-
kítják az Ifjúsági Kört. Az Ifjúsági Kör
tagjai vállalják a fenntartható fejlõdés
alapelveinek megfelelõ életmódot és a
környezettudatos viselkedéskultúra ter-
jesztését.

Az akcióprogramot a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Erdõmérnöki Kar és az
Apáczai Csere János Kar dékánjai, a Kisal-

földi Erdõgazdaság Zrt. vezérigazgatója, az
Országos Erdészeti Egyesület elnöke, illet-
ve a Környezetpedagógia doktori program
és az Erdõpedagógia projekt vezetõje,
Kovátsné dr. habil Németh Mária – aki a
program „megálmodója”, kezdeményezõ-
je és fõ szervezõje – írták alá. 

Megállapodtak abban, hogy Környe-
zetpedagógia – ösztöndíj Alapítványt léte-
sítenek a fenntartható fejlõdés érdekében
kifejtett tevékenység elismerésére. Az ösz-
töndíj célja olyan doktorandusz-hallga-
tók jutalmazása, akik a természet, a kör-
nyezet, a megújuló energiák területén
folytatott tudományos munkájukkal az
Erdei Iskolai Oktatóközpont tevékenységét
is gazdagítják didaktikai – módszertani
koncepcióval; különleges iskolai projekt-
tel; a tudomány, az oktatás, a természet-
és környezetvédelmi egyesületek, a civil
szervezetek együttmûködése eredményei-
nek közzétételével. A pályázat benyújtan-
dó a Környezetpedagógia doktori prog-
ram vezetõjéhez 2008. január 31-ig.

Az akcióprogram kihirdetésére
Ravazdon, a Kisalföldi Erdõgazdaság ke-
zelésében lévõ Ökoturisztikai Központ-
ban került sor.

A rendezvény keretén belül tartottuk
az általános iskolások részére kiírt vers-
és prózaíró pályázat eredményhirdetését
és díjkiosztását is, melyet évrõl évre
meghirdetünk az Erdei Iskolai Oktató-
központban. Az ünnepségnek jelentõs
eseménye volt az az emlékoszlop-állítás,
melyet egy háromszáz évet megélt tölgy-
fa törzsébõl alakítottak ki. Magas László
vezérigazgató és dr. Pethõ József, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület elnöke avató-
beszédükben hangsúlyozták, hogy csak
közös összefogással lehet eredményt el-
érni. Az emlékoszlopra azok az erdõgaz-
dasági részvénytársaságok, nemzeti par-
kok, civil szervezetek táblái kerültek – és
reméljük, a jövõben még kerülni is fog-
nak –, akik csatlakoztak a felhíváshoz.
Reméljük, hogy ezen táblák száma gya-
rapodni fog, várjuk további résztvevõk,
támogatók jelentkezését! A rendezvé-
nyen 12 erdõgazdaság és a Fertõ-Hansá-
gi és Õrségi Nemzeti Park is képviseltet-
te magát. 

A rendezvény résztvevõjeként el-
mondhatjuk, hogy egy jól szervezett,
kitûnõ programban lehetett részünk. Aki
ott volt, érezte, hogy itt nagy dolgok
vannak születõben. Nekünk, doktoran-
duszoknak pedig egy óriási lehetõség,
hogy a fenntartható fejlõdés érdekében
kifejtett tevékenységünkkel ösztöndíjra
pályázhatunk.  
Kocsisné Salló Mária és Máté Mónika
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