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I. Az erdô védelmi és közjóléti funkció-
inak érvényesülése a Velencei-tó térsé-
gében.

A program célja: a Velencei-tó kör-
nyék, mint kiemelt üdülôövezet bemuta-
tása, ahol a természetvédelem, üdülés, pi-
henés, az erdôk egyéb védelmi és közjó-
léti rendeltetése egymás mellett, egymást
kiegészítve és erôsítve mûködik.

Látnivalók: a résztvevôk az agárdi
hajóállomáson hajóra szállnak. A Szú-
nyog szigetre való átkelés közben a tó
történetérôl hallanak. A pákozdi csata
színhelyén az emlékmúzeum megtekin-
tése, a térségben végzett erdôtelepíté-
sek ismertetése és a Velencei-tó termé-
szeti értékeirôl szóló tájékoztatás követ-
kezik. A csoport gyalogosan éri el a
Pákozd-Sukorói Arborétumot, ahol a
tókörnyék geológiai, botanikai és zoo-
lógiai kiállítását tekinthetik meg a táj-
múzeumban, benne a páratlan talajszel-
vény gyûjteménnyel.

II. Természetszerû erdôgazdálkodás a
Kelet-Bakonyban.

A program célja: a Kelet-Bakony
hegyvidéki bükköseiben folyó termé-
szetszerû gazdálkodást bemutassa. Lát-
hatjuk, hogy az elsôdlegesen fatermesz-
tési rendeltetésû erdôk milyen magas
szinten tesznek eleget egyéb funkciók-
nak is.

Látnivalók: a Mecséri Erdészet
Kisgyóni kerületébe, az erdei séta so-

rán, több erdôrészlet érintésével a bük-
kösök fejlôdésének valamennyi szaka-
szát láthatjuk. Az út végén a Tûzköves
árok geológiai feltárását tekintik meg a
résztvevôk, majd a Hosszú-kígyósi Er-
dei Szentély avatásán vesznek részt.

III. Apróvadgazdálkodás és természet-
védelem a Sárréten.

A program célja: a Sárréti különleges
rendeltetésû vadászterület bemutatásán
keresztül annak bizonyítása, hogy az
apróvadgazdálkodás eredményes foly-
tatásához a természetes élôhelyek – el-
sôsorban a vizes élôhelyek – fenntartása
és fejlesztése, a mesterséges vadsûrûk,
vadföldek tájbaillô kialakítása, a terüle-
tek nyugalma és a szigorú felügyelet
szükségesek, amelyek megegyeznek a
természetvédelem érdekeivel.

A Soponya-bárándi Európa hírû fá-
cános vadászterületek, a vízivad vadá-
szata mellett, gyarapodnak természeti
értékekben (védett állatok, növények).

Látnivalók: a résztvevôk elôször a
belsôbárándi nagyterítékû fácánvadá-
szatok színhelyére érkeznek. Bemuta-
tásra kerül a fácánnevelés technológiá-
ja, vadászerdôk kialakítása, nyiladék-
rendszerek, cserjés vadföld kialakítás,
élôfejlesztés, vadászatok lebonyolítása.
Soponyán rövid betekintést kap a cso-
port Európa egyik legnagyobb vadfel-
dolgozó üzemébe. A program ezután a
„vadvízországban” folytatódik.

IV. Intenzív nagyvadgazdálkodás az
Észak-Mezôföldön.

A program célja: a VADEX Mezôföldi
Rt. nagyvadgazdálkodásának bemutatá-
sa. Vadaskertek létesítésével

• kiváló genetikai tulajdonságú vad-
állomány hozható létre,

• a vadászatokra fizetôképes, stabil
vendégkör alakítható ki,

• a tevékenység számítható és nye-
reséggel folytatható,

• a vadkár (mg) minimálisra csök-
kenthetô,

• a jobb adottságú erdôk mentesíthe-
tôk a túltartás káros következményeitôl.

Látnivalók: a program a marton-
vásári gímszarvas farmon kezdôdik. Az
egyórás program után Válba megyünk.
Itt megismerkedhetünk a VADEX Me-
zôföldi Rt. stratégiailag legfontosabb
ágazatával, a zárttéri nagyvadgazdálko-
dással. A több mint 30 éves tapasztalat a
kitartó, türelmes, magas színvonalú
szakmai munka kiváló genetikai tulaj-
donságú gím, dám, vaddisznó, muflon
törzsállomány létrejöttét eredményezte.
A vadászháznál vadvédelmi kerítésépí-
tési bemutatót, trófea kiállítást látha-
tunk.

V. A királyok városa – Székesfehérvár.
A program célja: hogy bepillantást

nyújtson Közép-Európa egyik legôsibb
városának mai életébe.

Látnivalók: a program a Gyümölcs utcai
Kollégium elôl indul kisebb csoportok-
ban. Az útvonal Székesfehérvár belvárosá-
nak legnevezetesebb mûemlékeit érinti.
Ezek közül a millennium évében legki-
emelkedôbb a történelmi emlékhely, ahol
az elsô keresztény székesegyház romjai ta-
lálhatók. Itt koronázták ötszáz éven ke-
resztül a magyar királyokat, ôrizték az or-
szág levéltárát és kincseit, fényes királyi es-
küvôk helyszíne volt és ez a föld adott vég-
sô nyughelyet királyaink többségének is.
A 145 éves török uralom után a város a
pusztulás képét mutatta. Régi rangját 1703-
ban szerezte vissza. Ezt követôen alig 100
év alatt a barokk, majd klasszicista épüle-
tek egész sora valósult meg és alakult ki a
mai belvárosi utcakép. A körséta a kéttor-
nyú barokk bazilikához érkezik, ahol or-
gonahangverseny várja a látogatókat. A
városnézés a VADEX székháznál fejezôdik
be, ahol az emeleti tanácsteremben Murai

Országos Erdészeti Egyesület – VADEX Mezôföldi Rt.

Szakmai találkozó és ünnepi közgyûlés
2000. június 23–24., Székesfehérvár

Program
1. nap, 2000. június 23., péntek

10,00 – 12,00 Érkezés, regisztráció a szálláshelyeken
11,30 – 13,45 Ebéd az Eü. iskola étkezdéjében
14,00 Autóbuszok indulnak négy vidéki helyszínen,

székesfehérvári városnézés (lásd a részletes programot)
– 18,30 Visszaérkezés

19,30 – 24,00 Baráti találkozó, vacsorával

2. nap, 2000. június 24., szombat

09,00 – 09,20 Polgármesteri köszöntés a Fôtéren
Ünnepi közgyûlés a Vörösmarty Színházban

10,00 – 10,50 Himnusz, elnöki megnyitó, köszöntôk, zászlóavatás, 
elôadás

10,50 – 11,20 Mûsorok
11,20 – 11,40 Szünet, sajtótájékoztató
11,40 – 12,30 Kitüntetések átadása, zárszó
12,30 – Állófogadás, elutazás


