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ERDŐKÖZÖSSÉG HÍRLEVÉL 

Hírlevelünk információkat, 
beszámolókat közöl a Csíki 

Magánjavak tevékenységéről, a Csíki 
Magánjavak vagyona visszaigénylésének 
folyamatáról, illetve a székelyföldi 
erdőgazdálkodás/erdőkultúra minden 
aktuális témaköréből, az ezzel kapcsolatos 
médiaanyagokról. 

TÖRTÉNELEM ÉS JELEN 

A Csíki Hírlap közli 
sorozatban a Csíki 
Magánjavak történetével, 

jogos tulajdonának visszaigénylésével 
kapcsolatos tájékoztató, összefoglaló 
anyagokat.  Az anyagokat Biró Albin 
állította össze. Nemrég jelent meg a 
sorozat 27. anyaga, az aktuális bírósági 
döntések kapcsán. Tovább 

 

FACEBOOK KÖZÖSSÉGI 
OLDAL  

A Csíki Magánjavak 
Facebook oldala a 
tájékoztatást és a 

hálózatépítést támogatja.  Naponta 
gazdagodik újabb és újabb tartalmakkal.  
Tájékoztatók, médiaanyagok, szakmai és 
vizuális anyagok, történelmi anyagok 
szolgálják az erdőkultúra népszerűsítését. 
Tovább 

A CSÍKI MAGÁNJAVAK 

A WEBEN 

A Csíki Magánjavakkal 
kapcsolatos információk, beszámolók, 
dokumentumok gyűjtőhelye a nemrég 
elindult honlap. Tartalma fokozatosan 
bővül a vagyonközösség múltjával és 
jelenével kapcsolatos tájékoztató és 
szakmai anyagokkal. Tovább 

RENDEZVÉNYEK ERDŐ 
TÉMÁBAN 

Az erdő és az erdész 
szakma népszerűsítése 
érdekében nagyon fontos 
a különféle rendezvények 

szervezése, ahol a diákok betekintést 
nyerhetnek a szakterület sajátosságaiba. 
Erre kiváló példa az Udvarhelyen 
szervezett nyílt napok, szakmai bemutatók 
az erdőben, erdészek közreműködésével. 
Bővebben  

PUBLIKÁCIÓK ERDŐGAZDÁLKODÁS 
TÉMÁBAN 

A székelyföldi 
erdőgazdálkodás 

történetét több könyv, 
tanulmány dokumentálja. 

Ilyen jellegű anyagok az Országos 
Széchenyi Könyvtár elektronikus 
adatbázisában kereshetők. Jó példa erre 
többek között Oroszi Sándor könyve is. 
Tovább 

https://erdokozosseg.files.wordpress.com/2017/10/tc3b6rtc3a9net-27.pdf
https://www.facebook.com/csikimaganjavak/
http://csikimaganjavak.ro/
https://szekelyhon.ro/aktualis/bukkfak-kozott-turazva-nyerhettek-betekintest-a-diakok-az-erdeszek-munkajaba
http://epa.oszk.hu/02400/02451/00032/pdf/EPA02451_Erdeszettorteneti_Kozlemenyek_17_1995_017-032.pdf
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MUNKABALESETEK, 
ERDÉSZET ÉS 
ERDŐKITERMELÉS  

Amiről ritkán esik szó, s akkor 
is nagyon szűkszavúan: az 

erdőkitermeléshez kapcsolódó 
munkabalesetek. Ennek okai között 
szerepel többek között a szakemberhiány 
és a nem megfelelő munkakörülmények. 
Tovább 

A „HOLNAP ERDŐJE” 

PROGRAM 

2018-2024 között 
erdőtelepítési program zajlik Romániában, 
magán erdőtulajdonosok számára. A 
program célja az erdők fenntartható 
fejlesztése, amelynek keretén belül, a 
projektről közzétett információk alapján 5 
év alatt közel 1 millió facsemete 
ültetésére kerül sor. Bővebben 

AZ ERDŐ 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI (1): 
KISVIDEÓK 

A könnyen elérhető és használható 
digitális eszközök segítségével készített 
egyszerű, kis videók is jó szolgálatot 
tehetnek az erdőkultúra terjesztésben, 
fennmaradásában, az erdő szépségeinek 
és értékeinek felfedezésében. Tovább 

 

AZ ERDŐ 
NÉPSZERŰSÍTÉSÉNEK 

LEHETŐSÉGEI (2): FOTÓK 

Az erdő világáról készített 
fotók újabb és újabb szemszögből 
mutatják meg az erdő értékeit és titkait.   
A tematikus rendezés pedig segít a 
fényképek mögött rejlő érzésvilág és az 
üzenetek közvetítésében. Tovább 

AZ ERDŐ MINT 

VIDÉKBIZTONSÁGI TÉMA 

A vidékbiztonsággal 
foglalkozó csíkszeredai 

Konferencián nagy hangsúlyt kaptak – sok 
más egyéb mellett- az erdővel kapcsolatos 
kérdésfelvetések is.  A szakértők szerint 
ebből a szempontból a vidék biztonságát 
olyan tényezők veszélyeztetik, mint a 
vadkárok, vagy a lopások. A 
vidékbiztonsághoz kapcsolódó kérdések 
sok szakterületet érintenek. Ezért fontos a 
rendszeres tájékoztatás, találkozás és az 
együttműködés. Bővebben 

ÚJ JOGI SZABÁLYOZÁS 

Új jogi szabályozás lépett 
érvénybe az erdészeti 

kihágásokról és bírságokról. Ez alapján 
kihágásnak minősül és bírságolható az 
üzemterv előírásain felül történő 
fakitermelés, a hivatalos okiratok nélküli 
legeltetés. Bővebben 

https://szekelyhon.ro/aktualis/hargita-megye-sok-a-munkabaleset-az-erdeszeti-agazatban
https://padureademaine.ro/despre/
https://www.youtube.com/watch?v=k3GHCrOBGCw
https://www.facebook.com/csikimaganjavak/
https://szekelyhon.ro/aktualis/rendezveny-ahol-talalkozhatnak-a-gazdak
http://think.transindex.ro/?hir=313
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VADKÁRELHÁRÍTÁS, 
MEDVE TÉMA 

Az erdővel kapcsolatos 
témák körében a térségi médiában a 
medvékkel kapcsolatos anyagok a 
leggyakoribbak.  A medvék által okozott 
károkkal szemben tehetetlennek tűnnek 
az érintett szereplők és az illetékes 
hivatalok. Bővebben 

KITEKINTÉS: ERDŐ, 
ERDÉSZETI POLITIKA AZ 
EU-BAN 

Habár az EU nem 
rendelkezik közös erdészeti politikával, 
számos európai uniós politika és 
kezdeményezés van közvetlen vagy 
közvetett hatással az erdőkre, nemcsak 
saját területén, hanem harmadik 
országokban is. 

Tovább 

TANÖSVÉNYÉPÍTÉS - 
ÚJSZERŰ ÉS FONTOS 
LEHETŐSÉG 

A zabolai Csipkésben 
kialakított Ondor-tanösvény újszerű és 
fontos lehetőség a tanulók 
környezetvédelmi ismereteinek 
bővítésére. Az ötlet megvalósulását 
számos jogi és magánszemély támogatja, 
ahogyan az a beszámolóból is kiderül. 
Tovább 

GREENPEACE BESZÁMOLÓ 
A FAKITERMELÉSRŐL 

A Greenpeace részletes 
beszámolója szerint 2015-

höz viszonyítva felére csökkent az illegális 
fakivágások száma Romániában. De azért 
még jut átlagban minden napra 26 ilyen 
eset. Szemléletesek a megyesoros 
adatok!!! Tovább 

 

 

https://www.hirmondo.ro/riport/eszkoztelen-vadkarelharitas/
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/hu/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.2.11.html
http://www.3szek.ro/load/cikk/103665/tanosveny_a_zabolai_csipkesben
http://think.transindex.ro/?cikk=26683

