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ja az erdõkben folyó okszerû és tartamos
erdõgazdálkodást. Reméljük, hogy az új
törvény megoldást nyújt majd arra a prob-
lémára is, ami a lejárt határidejû és új ha-
szonbérleti szerzõdést kötõ erdõgazdál-
kodókat érinti, mely szerint az erdõtulaj-
donos társ sem önmagával, sem tulajdo-
nostársaival nem köthet haszonbérleti
szerzõdést.

Kezdõdik az új közfoglalkoztatási
program a magánerdõkben is

A Belügyminisztérium tájékoztatása
szerint a 2015. március 1-jével kezdõdõ
és legfeljebb 2016. február 29-ig tartó

közfoglalkoztatási programban 213-215
ezer fõ vehet majd részt havi átlagban.
Az elmúlt évben a közfoglalkoztatottak
átlagosan 11 %-a került be a rendszeres
foglalkoztatotti körbe. A kormány szán-
déka, hogy ezt az arányt jelentõsen nö-
velje az elkövetkezendõ évek során. 

A kérelmeket 2015. január 30-ig kel-
lett megküldeni az illetékes munkaügyi
központoknak. Az idei közfoglalkozta-
tás feltételrendszerében a korábbi
évekhez képest nem lesz jelentõs válto-
zás. A MEGOSZ azon túlmenõen, hogy
év közben folyamatosan tájékoztatta és
segítette az aktív magánerdõs közfog-

lalkoztatókat a program végrehajtásá-
ban, összegyûjtötte az idõközben beér-
kezõ új közfoglalkoztatási magánerdõs
igényeket is és azokat összegezve, a
szükséges adatokkal együtt eljuttatta a
Belügyminisztériumnak. Így reménye-
ink szerint az idén a tavalyinál is több
közfoglalkoztató kap munkalehetõsé-
get a magyar magánerdõkben.

A fenti hírekrõl részletesebb tájékoz-
tatás a MEGOSZ honlapján és a tagság-
nak szóló körlevelekben olvasható.

Dr. Sárvári János
ügyvezetõ elnök
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2015. január 14-én a Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagó-
gusképzõ Karának Interaktív Termé-
szetismereti Tudástárában megnyílt
egy fotókiállítás „A mi erdõnk bûbájos
lakói” címmel.  A kiállításon Maro-
zsán Zoltánnak, a Bedõ Albert Erdé-
szeti Szakiskola és Kollégium szakok-
tatójnak az ásotthalmi erdõkben ké-
szített képeit nézhettük meg.

Marozsán Zoltán évek óta fotózza a
közvetlen környezetünket, az ásotthal-
mi erdõk élõvilágát, és a képek nem
csak a mindennapok oktató-nevelõ
munkájához adnak segítséget, hanem
mindannyiunkat gyönyörködtetnek. A
kiállítás megnyitóján Marozsán Zoltán
következõ gondolatai hangzottak el:

Mi, ásotthalmiak méltán lehetünk
büszkék arra, hogy megyénk legerdõ-
sültebb településén élünk. Ásotthalom
közigazgatási területének több mint a
fele erdõ. Nincs szükség különösebb
biológiai végzettségre ahhoz, hogy az
embert megérintse a környezetünk
szépsége. Mindig is közel álltunk hoz-
zá, hiszen bele születtünk, mi magunk
is része vagyunk annak a nagy életkö-
zösségnek, melyet természetnek hívnak.
Szerencsére ismét kezdjük felfedezni
azokat a „csodákat”, melyek körülvesz-
nek minket, évezredeken keresztül jól
mûködtek, segítették, átszõtték elõdeink
életét. Igaz, az ember türelmetlen, fo-
lyamatos sebességváltása már-már
„mókuskerék effektussá” válik. Szerve-
zetünk állandóan jelez, lassítást köve-
tel. Ha hallgatunk rá, egyszerre kitágul
a világ, ha nem, egyre szûkebb lesz az
életterünk. És van egy pont, amikor ér-
demes megállni egy percre. Megállni és
megcsodálni, milyen sokféle szépség él

körülöttünk. Bízom benne, hogy ez a
kiállítás is egy ilyen pont a látogató
számára. Megáll egy percre, akár több-
re is, és kizökken a hétköznapi csalódá-
sok útvesztõjébõl.

Barangolásaim során tapasztal-
tam, hogy a mi erdeink, rétjeink cso-
dálatos fajgazdagsággal büszkélked-
hetnek. A szikes pusztáktól a sívó ho-
mokon át a lombos-, fenyõ-, vegyes er-
dõkön keresztül egészen a vizes élõhe-
lyekig, mindenféle terület elõfordul
Ásotthalom környékén. A biológiai
sokféleség így hatványozódik. Csak né-
hány általam feldolgozott adat – ter-
mészetesen a teljesség igénye nélkül.
Több mint 350 növény-, 200 gomba-,
200 lepkefaj került utamba, emlõsök-
rõl, madarakról, hüllõkrõl, kétéltûek-
rõl és egyéb rovarokról nem is beszél-
ve, melyek feltérképezése ugyancsak
nagy izgalmakat rejtenek.

Ha vigyázunk rá, az utókornak ezek
a képek nem fognak jelenteni semmit,
mert lesz módjuk korszerûbb techniká-
val szebbeket készíteni. 

Ha mi vigyázunk rá, unokáink is lát-
ni fogják a mi erdõnk bûbájos lakóit!

A kiállítás már látható volt az ásott-
halmi Mûvelõdési Házban még tavaly
õsszel, az Erdõk hete program nyitó
rendezvényeként. Terveink szerint még
több helyre szeretnénk eljuttatni termé-
szeti értékeinket bemutató kiállítást.

A kiállítást az Ásotthalmi Bedõ Albert
Alapítvány, a Csiszér-Gép Kft., a DA-
LERD Zrt., a Kiss Ferenc Alapítvány az
Erdészeti Oktatásért, a Szarvas-Bódy fo-
tó és Ásotthalom Község Önkormány-
zata támogatta.

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
igazgató

Bedõ Albert Erdészeti Szakiskola és
Kollégium
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