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zsa szerkesztõ-riporternek ítélték (lásd
borító 2. oldalt). A részletes méltatást
Kovácsevics Pál szakosztálytitkár is-
mertette.

Dr. Nagy Dániel fõosztályvezetõ fel-
hívta a figyelmet arra, hogy milyen fon-
tos a környezõ országok nyelvének is-
merete, valamint, hogy a társadalom bi-
zonyos fokig eltávolodott az erdõtõl,
ami világviszonylatban is tetten érhetõ
azzal, hogy nemzetközi fórumokon ne-
hezen vagy egyáltalán nem jutnak kö-
zös nevezõre a diplomaták. A megjelent
erdõtörvénnyel kapcsolatban kérte,

hogy amennyiben a szakma részérõl a
végrehajtás során javítani valót észle-
lünk, jelezzük, hogy orvosolhassák. Si-
kerként értékelte, hogy a költségvetés-
be önálló sorként került be a Nemzeti
Erdõprogram. A fenntartható erdõgaz-
dálkodásra 400 millió forint áll rendel-
kezésre, míg a többi alrovat, sajnos for-
rás nélküli.

Wisnovszky Károly, az igazgatóság
vezetõje Advent hangulatára utalva
örömhírként jelentette be, hogy a ható-
ság mûködéséhez adottak a minimális
feltételek. Két kiadványra hívta fel a fi-

gyelmet, az egyik az Erdõvédelmi Mé-
rõ- és Megfigyelõ Rendszer húszéves
mûködését mutatja be, míg a másik a
méhészeknek szól.

A továbbiakban Berecz Béla rádiós
újságíró, Holdampf Gyula erdõmérnök,
végül Dobó István, Erdõk a közjóért
szakosztályelnök szólt a résztvevõkhöz,
aki ismertette, hogy az Erdõk a közjóért
kiadvány átdolgozott változata újra
megjelent. Példányait minden 500 fõnél
nagyobb lélekszámú településre eljut-
tatják.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Húszéves magyar–német erdõpedagógiai
kapcsolat

Rövid fényképes tudósítást küldött Roland Migende (a ké-
pen jobbszélen) a magyar határnyitás jubileumával kap-
csolatban az obereimi erdészeti iskolában rendezett erdé-
szeti ünnepségrõl, melyen magyar meghívottak is részt
vettek, nevezetesen a szolnoki erdei iskolából Mocsáry
Anita (balról a második) és Kupai Márta (középen), vala-
mint a magyar nagykövetség részérõl Midló Tamás általá-
nos konzul (jobbról a második).

„Az erdészeknek itt és másutt is feladata az erdõ funk-
cióiról és az erdõgazdálkodás feladatairól való informálás.
A környezeti képzésben a nyersanyagforrások védelme, a
klímaváltozás és a fenntartható fejlõdés elsõdleges Német-
országban és az egész világon.” – mondta köszöntõjében
Frank-Dietmar Richter.

Az értekezleten szorgalmazták a tanárok és az erdészek
szoros kapcsolatát a jövõben is.

Roland Migende




