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A Madarak és Fák napja alkalmából je-
lentõs támogatást nyújt a MAVIR Zrt. a
márciusi szélvihar által a budapesti hárs-
hegyi erdõkben okozott. kár felszámo-
lásában. A másfél hektáros területen
pusztító viharkár nyomán megsemmi-

sült erdõrészlet újratelepítéséhez szük-
séges  kilencezer méretes csemete  ülte-
tésének õszi  felújítási munkálataiban a
MAVIR  Zrt. munkatársai tevõlegesen is
részt vesznek. Mintegy „ örökbe fogad-
ják” a  Szépjuhászné  turistapihenõt, és

az ott található gyermekjátszótér  állag-
megóvását. A kezdeményezés szép pél-
dája annak, hogy a hasonló területek
gondozása túlmutat az erdészek feladat-
körén. Különös tekintettel a felmerülõ
költségekre. 

Támogatás a budapesti erdõknek

Balról: Lomniczi G., Zambó P., Vinkovits A. és Laskóy Ágnes Vinkovits András vezérigazgató fát ültet

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdé-
szeti Erdei Iskola Szakosztály dél-dunán-
túli régióban mûködõ erdészeti erdei is-
kolái nyílt napot szerveztek a térségben
lévõ általános iskolák és óvodák peda-
gógusai részére 2008. április 26-án, a
Gyulaj Zrt. Hõgyészi Erdészetének Len-
gyel-Annafürdõi Turisztikai és Termé-
szetismereti Központjában. A mintegy
100 fõ pedagógus megismerkedhetett a
helyiek, továbbá a Mecseki Erdészeti Zrt.
Mókus-suli Erdészeti Erdei Iskola és a
Kikerics Természetismereti Központ, a
GEMENC Zrt. Gemenci Erdei Iskola,
Pörböly, valamint a SEFAG Zrt. Sziágyi
Erdei Iskola munkájával. Az erdészeti er-
dei iskolák szakmai bemutatókat tartot-
tak a helyszínen és az erdõben.

Kupás Deák Zoltán, a Hõgyészi Erdé-
szet vezetõje köszöntötte a megjelente-

ket, majd dr. Pethõ József az OEE elnöke
szólt a jelenlévõkhöz. Kiemelte az erdé-
szeti erdei iskolák fontosságát napjaink-
ban és kijelentette, hogy az erdészek ki-
emelt partnerei ebben a munkában a pe-
dagógusok, számít együttmûködésükre. 

A helyszínrõl több szakmai program
indult az erdõbe és a környék látnivaló-
inak megtekintésére. A nap itala a Me-
cseki Erdészeti Zrt. Kárászi Gondnoksá-
gának erdei melléktermékeket feldol-
gozó üzemébõl származó, tartósító nél-
küli almalé volt. Mint kiderült Bikki
Károly üzemvezetõ ismertetõjébõl to-
vábbi erdei gyümölcsökbõl készült ita-
lok gyártása is elindul. Jó lenne, ha az
erdészeti erdei iskolák itala ilyen natúr
gyümölcslé lenne, a szénsavval és cu-
korral teli egyéb italok helyett! 

A továbbiakban Ormos Balázs, az OEE

Erdészeti Erdei Iskola Szakosztály vezetõ-
je ismertette tevékenységüket, programja-
ik erdészeti jellegét és a használható szak-
mai anyagokat. Ezt követõen Szabó Lajos
szakosztálytitkár beszélt az erdészek sze-
repérõl, az erdõpedagógia fontosságáról a
környezeti nevelés területén. 

A rendezvényt jó hangulatú borkóstoló
zárta a közeli egykori Apponyi pincében.

Gratulálunk a szervezõknek Kupás
Deák Zoltán erdészetvezetõnek, Gál
László, Dénes Margit, Adorján Rita,
Szatmáriné Sükösdi Julianna, Göndöcs
Róbert és Füsi Balázs erdészeti erdei is-
kola-vezetõknek. Ajánljuk más régió-
ban mûködõ erdészeti erdei iskolák
számára hasonló összejövetelek szerve-
zését. 

Kép és szöveg: Ormos Balázs
szakosztályelnök

Erdészeti erdei iskolák nyílt napja


