
Jubileumi erdőpedagógia i szeminár ium 
A z idén 10. alkalommal rendez
tük meg német barátaink támo
gatásával az erdőpedagógiai sze
mináriumot. Mára ez a rendez
vény az. erdészeti erdei iskola 
szakosztály stabil továbbképzési 
programjaihoz tartozik. 

A jubileumi találkozó helyszíne 
az Egererdő Rt. területén az 1000 
m magasan fekvő Mátraszentim
rén a Hotel Narádban volt. 

A továbbképzés résztvevői a 
Magyarországon működő erdésze
ti erdei iskolák vezetői, munkatár
sai közül kerültek ki. 

A szeminárium központi té
mája a megújuló energia felhasz
nálása a magyar erdei iskolák
ban, illetve a téma beépítése az erdei is
kola programba. Ennek aktualitása 
napjainkban vitathatatlan. A környeze
tünkben történő kutatásokról való rész
letes magyarázatok mellett szó esett a 
meg nem újuló energia hatásairól, azaz 
milyen állapotban lesz Földünk, ha 
csak a nem megújuló energiaforrásain
kat merítjük k i . 

A szemináriumot Pallagi lAszló, az 
Egererdő Rt. vezérigazgatója mint házi
gazda nyitotta meg. 

A rendezvény ebben az évben állami 
támogatás nélkül, szponzorokkal való
sult meg. A rendezvényt támogatta a Bu
dapesti Elektromos Művek. 

Dr. Boros Norbert igazgatói áttekint
hetően ábrázolta Magyarország ener
giaforrásait, és felvázolta a megújuló 
energiák felhasználási lehetőségeit ha
zánkban. 

A résztvevők szerepjátékban vizsgál
hatták az ülés helyén a fűtés, szellőzés, 
valamint elektromos energiafelhaszná
lás helyes vagy éppen helytelen, pazar
ló mértékét, majd megvitatták az ered-
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menyeket. A szemináriumok végén a 
jelenleg működő hazai erdei iskolákat 
vizsgálták ökonómiai, ökológiai és szo
ciális területen. 

felső 

A szeminárium résztvevői 
megtekintették a mátrakeresz
tesi árvízkatasztrófát és megfo
galmaztak egy állásfoglalást, 
melyben egyértelművé tették, 
hogy nincs összefüggés az er
dőgazdálkodás és a katasztrófa 
között. 

A szeminárium nemcsak to
vábbképzés volt, hanem igazi 
közösségformáló rendezvény is , 
ahol a jókedv uralkodott, és he
lyet kaptak a színvonalas kultur-
programok is Pásztón, Mátra-
keresztesen és Mátraszentimrén. 

A résztvevők Szabó Lajos 
erdészetvezető vezetésével egy 
tereptúrán vettek részt a Csörgő 
folyásánál, ahol bepillantást 

nyerhettek a Mátrában folyó termé
szetszerű erdőgazdálkodásba. Jung 
László vezérigazgató-helyettes irányí
tásával megtekintették a Kazincbarci
kai Erőművet, ahol a fának mint meg
újuló energiaforrásnak az energetikai 
felhasználása volt a téma. A rendez
vény állófogadással ért véget, ahol Ro
land Migende főerdőtanácsos hangsú
lyozta, hogy a német kormányzat fon
tosnak tartja a magyar-német kapcso
latok ápolását. Azt külön kiemelte, 
hogy ezen kapcsolat erőssége, 
minősége mindig a kapcsolatot tartó, 
építő személyektől függ. Példaértékű
nek tartja az erdészeti erdei iskola 
szakosztály tevékenységét. 

Eddig erdőpedagógiai szemináriu
mok a következő helyszíneken voltak: 

1996. Kecskemét, 1997. Pécs, 1998. 
Debrecen, 1999. Sopron, 2000. Szombat
hely, 2001. Miskolc, 2002. Győr, 2003. 
Szolnok, 2004. Baja, 2(X)5. Mátraszentimre. 
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