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Erdõk, gyermekek, alkotások
Napjainkra világméretû gondot okoz a
hulladéktárolás problémája – sajnos
nem kivétel ez alól hazánk és Somogy
sem. A védett erdõterületen hátrahagyott hulladék összegyûjtését, elszállítását, ártalmatlanítását, és a lakosság
szemléletformálását, a környezetköz-

hektár erdejében szervez hulladékmentesítést a „Mondj „NEM”-et a szemétre! –
Hulladékfelszámolási és kommunikációs program a Zselici Tájvédelmi Körzetben” címû projekt keretében.
A szemléletformáló program keretén
belül a szervezõk pályázatot írtak ki általános iskolás diákok részére tetszõle-

pontú gondolkodás irányába, a Somogy
Megyei Erdész és Természetvédõ Egyesület mindig is kiemelt fontosságúnak
tartotta. Az Egyesület – együttmûködve
a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt., a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság, valamint a Kaposvári Városgazdálkodási
Zrt. munkatársaival – Kaposvár környékén, a Zselici Tájvédelmi Körzet 46,47

ges rajztechnikával készített, tetszõleges
formájú és stílusú – humoros, udvarias,
elrettentõ –, legfeljebb A4-es méretû rajz
készítésére. A felhívásra öt kaposvári iskola és a Környezetbarátság szakkör tanulói – mintegy százan – küldtek be pályamunkákat. Az elsõ helyezett rajz lett
a program logója, melybõl már kitûzõket is készítettek. A közeljövõben szem-

Mondj „NEM”-et a szemétre!

léletformáló- és figyelmeztetõ táblákkal
hívják fel a figyelmet az erdõ tisztaságának megõrzésére, melyen a program
emblémáját is feltüntetik.
A program nyitórendezvényére –
mely egyben a rajzpályázat zárása is
volt – Kardosfán, a Haracsi-házban fogadták a pályázaton résztvett tanulókat.
Itt Freller Mónika vetítettképes elõadáson ismertette a Zselic természeti értékeit, majd Svéda Gergely interaktív módon mutatta be a környezetszennyezés
következményeit.
A program végén bemutatták a beérkezett rajzokat, majd Merczel István, az
egyesület elnöke ismertette a rajzpályázat
eredményét és átadta a jutalmakat. Az elsõ helyezettek digitális fényképezõgépet
kaptak, a további helyezettek, valamint tizennégy különdíjas, értékes könyveket és
társasjátékokat vihettek haza.
Az alsó tagozatosok „dobogósai”:
1. Ságvári Irén
2. Farkas Barnabás
3. Mihály Henrietta
Bogdán Ferenc
Felsõ tagozatosok:
1. Somogyi Zorka
2. Máté Anna
3. Szirovicza Letícia
Bognár Nóra
Csenterics Dominik
Mivel a kardosfai rendezvényen csak
mintegy ötven tanuló tudott részt venni,
a szervezõk az összes beérkezett rajzot
kiállították a Víz Világnapja és az Erdõk
Nemzetközi Napja alkalmából, az
Együd Árpád Kulturális Központban
tartott rendezvényen is.
Detrich Miklós
SEFAG Zrt.

Gyermekrajzokkal az erdõért

Máté Anna átveszi az Erdõgazda társasjátékot Merczel Istvántól

Az Európai Bizottság „Mit jelent számomra az erdõ?” címmel hirdetett
rajzversenyt 6-10 éves tanulók számára.
A felhíváshoz csatlakozva, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Zrt. ugyanezzel a címmel
tette közzé saját pályázati felhívását,
amely ebben a formában tulajdonképpen az uniós megmérettetés elõversenyének tekinthetõ.
Az akció sikere messze felülmúlta a
kisalföldi erdészek várakozásait, ugyanis 86 településrõl, 129 iskolából, összesen 1283 gyermekrajz érkezett szerte az
országból, sõt még az országhatárokon
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szelétõl a vajdasági Péterrévéig talált
nyitott fülekre a felhívás.
Az alkotások hûen tükrözik a gyermekek erdõkért érzett aggódását és felelõsségérzetét, és az is kiderül belõlük,
hogy tisztán látják e csodálatos természeti kincs értékét. A legtöbb pálya-

munkában az a közös, hogy az erdõ
nem az embertõl elzárt külön világként
jelenik meg, hanem olyan élettérként,
melyben nekünk is helyünk van. Az erdõ mindenkinek nyújt valamit: pihenési lehetõséget, kirándulóhelyet, forrásvizet, tiszta levegõt, megújuló faanya-

got. Ha szeretettel, gondoskodással kezeljük, gyermekeink gyermekeinek is
megmarad ebben a formában.
A beküldött alkotásokat február 1jén hattagú, független zsûri bírálta el,
csaknem egész napos munkával. Az elsõ díjat egy hétéves szabadkai kisdiák,
Grubanov Dorottya nyerte, jutalma egy
30 ezer forintos könyvutalvány. Emellett az elsõ tíz helyezett értékes tárgy- és
könyvjutalmakban részesül. A bírálók
további 20 alkotást javasoltak különdíjra, mintegy 200 diák teljesítményét pedig emléklappal ismerik el a szervezõk.
Emellett a zsûri elnöke, Iván István
festõmûvész – saját különdíjaként – a negyedik helyezett Pécsi Veronikának felajánlotta egy õzeket ábrázoló festményét.
Az erdõgazdaság munkatársai az
összes érvényes és értékelhetõ munkát
továbbküldik az EU rajzversenyére, ahol
a fõdíj egy iPad és egy brüsszeli utazás
kísérõkkel.
Reméljük, a közeljövõben már az
uniós sikerrõl számolhatunk be.
Iványi Ákos
KAEG Zrt.

KÖBÖZÕKÖNYV ÚJ KIADÁSBAN

Ezzel a könyvvel a Fagazdasági Országos Szakmai Szövetségnek az volt a célja, hogy a három táblázatot, illetve táblázatcsoportot egy kötetben adja ki, hogy
ezzel segítse a gyakorlati munkát. Ugyanakkor igyekeztünk egységes szerkezetet
létrehozni, hogy a középátmérõs köbtáblával a csúcsátmérõs könnyebben
egybevethetõ legyen. Az eddig is 1 cmes átmérõ ugrású és 3 tizedes pontosságú középátmérõs táblázathoz igazodva
a csúcsátmérõst is úgy számoltuk ki,
hogy minden esetben 1 cm-es ugrással
és 3 tizedes pontosságig tartalmazza az
adatokat.
A tábla szerkezetén alapvetõen nem
változtattunk, de az oldallécben és a fejlécben lévõ számok vastagításával és az
átmérõnél 5 cm-enkénti, a hossznál pedig 1,00 méterenkénti segédvonalakkal igyekeztünk a felhasználót segíteni. Ugyanakkor minden páros átmérõ
cm-hez tartozó oszlop adatait megvastagítottuk, ezzel emlékeztetve a
korábbi 2 cm-es ugrással megjelentetett táblákra.
A ß-k ismeretében a képlet segítségével a 6 m feletti hossz bármely tartományra is lehetett volna adatokat számítani, ennek
eredményét azonban igen kiter82

jedt kutatásokkal és mérésekkel ellenõrizni kellett volna, amire most nem volt
lehetõség. Egyedül a fenyõnél tettünk
kivételt és a 12-50 cm csúcsátmérõkre
négy külön lapon kísérletképpen – többek kérésére – „meghosszabbítottuk” a
táblázatot a 6,70-9,00 m hosszakra is.
Fentiek a csúcsátmérõs tábláknál „forradal-
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mi” változtatást jelentenek, amirõl sokakkal egyeztettünk. Ez a változat a korábbinál több információt tartalmaz,
amibõl a hagyományost minden második oszlop használatával és két tizedesre kerekítéssel most is ki lehet venni, a
pontosabb, illetve közbensõ adatokat
viszont nem kell becsülgetni és sokkal
egyszerûbb a középátmérõs táblával az
összevetés.
A középátmérõ szerinti rönkköbözõ táblázatoknál megtartva
a 3 tizedes pontosságot és az 1
cm-enkénti átmérõugrást, a táblát elfordítottuk és átszerkesztettük, annak érdekében, hogy a
csúcsátmérõ szerintivel azonos
szerkezetû és így könnyebben
összevethetõ legyen. A számok
vastagítását és a segédvonalakat itt
is alkalmaztuk.
A különbözõ erdei faválasztékok
csúcsátmérõ szerinti köbtábláit a korábbi kiadás alapján adjuk közre. Ez
a régi táblák formailag frissített, tartalmilag teljesen azonos változata.
Reméljük, hogy jól hasznosítható segédkönyvet sikerült így készítenünk.
Köszönettel veszünk minden észrevételt.
FAGOSZ

