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Ünnepélyes keretek között búcsúzott
az Országos Erdészeti Egyesület el-
nöksége Ormos Balázstól. A tizenkét
év munka után 2010. december 28-án
nyugdíjba vonult fõtitkár egyesületi
tevékenységét a január 18-i elnökségi
ülés után rendezett díszebéden kö-
szönte meg az elnökség. A baráti han-
gulatú ünnepségen az Egyesület tag-
sága nevében Zambó Péter elnök iga-
zi egyesületi relikviát ajándékozott a
búcsúzó fõtitkárnak. A múlt század
elején eredetileg az ötvenéves tagsági
évforduló alkalmából kiadott díszok-
levélre ezúttal a következõ szöveg ke-
rült:

„Adjuk tudtára mindenkinek, akit il-
let! Az Országos Erdészeti Egyesület
szeretettel köszönti mint nagyrabecsült
tagját Ormos Balázs urat, aki 37 eszten-
dõt meghaladó idõ óta hûséges és lel-
kes harcosa a magyar erdõgazdaság
ügyének az egyesületi életben, ebbõl
12 esztendõn át úgy is mint az Egyesü-
let fõtitkára. A kartársi ragaszkodás tisz-
teletre méltó példája elõtt örömmel

hajtjuk meg az elismerés zászlaját és en-
nek emlékezetére adjuk ki ezt a DÍSZ-
OKLEVELET az Országos Erdészeti

Egyesület nevében. Budapest, 2011. ja-
nuár 18. Zambó Péter elnök. Üdv az er-
désznek!”

Díszoklevél Ormos Balázsnak

FAKAT-Komplex.CD
Elkészült a negyedévente megjelenõ, a
Fagazdasági Termék és Cégadatbázist
tartalmazó FAKAT-Komplex.CD 2011.
januári kiadása.

A FAKAT-Komplex.CD adatbázisá-
ból sokrétû szempontok alapján lehet-
séges a felhasználó által keresett vállal-
kozások, illetve azok csoportjainak
gyors kigyûjtése, listázása, exportálása,
nyomtatása.

Az adatok más programokba (Word,
Excel) történõ exportálása egyszerû,
körlevél készítésére közvetlenül is al-
kalmas a rendszer.

A kiadvány a FAGOSZ-nál rendelhe-
tõ meg.

Az adatbázis szûkített tartalmú adat-
sora elérhetõ a www.fatudako-
zo.hu weboldalon magyar, német és
angol kezelõfelülettel. 

Forrás: FATÁJ Online

Az Országos Magyar Vadászkamara
kulturális bizottsága az általános iskolai
tankönyvek elemzése alapján indokolt-
nak látta bizonyos kérdések részlete-
sebb megtárgyalását, kiegészítését.
Ezért tanfolyami tematikát dolgozott ki
öt témakörre – vadászati kultúra, vadá-
szati jog, vadgazdálkodás, vadászati
gyakorlat, vadászerkölcs és hagyomány-
ápolás –, amelyet a Nemzeti Erõforrás
Minisztérium akkreditációs bizottsága
elfogadott, jóváhagyott (30 órás, a pe-
dagógusok kötelezõ továbbképzésébe
beszámító tanfolyam).

Az elsõ továbbképzésre a Vértesi Er-
dõgazdaság Zrt. támogatásával Puszta-
vámon, a Malomerdõ Ökoturisztikai

Centrumában került sor. A
tucatnyi résztvevõ – az akkre-
ditációs elvárásoknak megfe-
lelõen – a gyakorlati ismere-
tek közvetítésén túl megis-
merkedett azokkal a korszerû
módszertani eljárásokkal,
ajánlásokkal is – szituációs já-
tékok, brain-storming, vetél-
kedõk, csoportfoglalkozások
–, amelyek alkalmasak a mai
modern eszközök – power
point, demonstrációs tábla,

számítógép-projektor – segítségével e
tudnivalók hatékony továbbítására,
megismertetésére, elsajátíttatására. A
hallgatók között a közoktatásban dol-
gozó pedagógusok mellett erdészeti,
vadászati szakmai végzettséggel rendel-
kezõ, az erdei iskolákban is oktató szak-
emberek voltak. 

Az ismeretek alaposabb, érzelmi ol-
dalról is alátámasztott rögzítése céljából
a vadászkamara megyei szervezete Ná-
dasdladányban – ebéddel egybekötött –
bemutató apróvadvadászatot is szerve-
zett, amelynek során alkalom kínálko-
zott a vadászati hagyományok gyakorla-
ti bemutatására, megismertetésére is. 

Fáczányi Ödön

Pedagógusoknak a vadászatról




