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osztrák és magyar erdészeti oktatás
követõinek vallják magukat.

Jelenleg Szarajevóban és a Szerb Köz-
társaság fõvárosában, Banja Lukában fo-
lyik erdõmérnöki oktatás. Ez utóbbi kar
a háború során alakult az anyaegyetem-
bõl való kiválással.

Mindkét intézmény a bolognai rend-
szer szerinti szintezõdést alkalmazza. 

Ezek az erdõmérnöki karok számos
kutatási projektet végeznek, rendelkez-
nek különbözõ kutatási objektumokkal is.

Kiemelten fontos számukra, hogy a
kutatási eredményeket az erdõgazdál-
kodók a gyakorlatban is hasznosíthassák.
Ennek bevált módszere, hogy az állami
erdõgazdálkodók a saját igényük szerint
választhatnak az egyetem által felajánlott
projektek közül. Amiért természetesen fi-
zetnek is. 

Az intézményes oktatás mellett
Boszniában is folyik erdeiiskola-prog-
ram, a gyermekek környezettudatos ne-
velése. Mi a Szarajevó melletti közjóléti

rendeltetésû területen látogattunk meg
egy ilyen erdei iskolát (Dom Prirode),
ahol a nálunk megszokott ismertetõ
anyagok mellett a különbözõ aknák fel-
ismerését is oktatják. – A máig is gyako-
ri aknabalesetek többségét gyermekek
szenvedik el.     

A tartamos és szakmailag hasznos út
megszervezéséért külön köszönet illeti
Gerely Ferenc kollégánkat, aki több éve
dolgozik Bosznia-Hercegovinában ta-
nácsadóként, és személyes kapcsolatai-
nak nagy hasznát vettük.

Köszönjük a baráti vendégszeretet
Nedelko Iliæ-nek, a Szerb Köztársaság Ál-
lami Erdõgazdasága  (JP Š umarstva „Š
ume Republike Srpske”) vezérigazgatójá-
nak, valamint a Srbac-i erdõgazdaság
dolgozóinak, Zorán Maunaga-nak, a
Banja Luka-i erdõmérnöki kar dékánjá-
nak és kollégáinak, Faruk Mekiæ-nek, a
Szarajevói Erdõmérnöki Kar dékánjának.
Köszönet továbbá helyi segítõnknek
Mirzeta Memiseviæ-nek és Sarajevo Kan-
ton erdõgazdasága, a Sarajevo Š ume
dolgozóinak, Mirjana Radovicsnak és a
Sutjeska Nemzeti Park dolgozóinak, Ante
Begiæ-nek és a Nyugat-Hercegovinai
Erdõgazdaság dolgozóinak.  

Urbán Pál  

A KEFAG Kiskunsági Erdészeti és Fa-
ipari Zrt. Bugaci Erdészete adott otthont
szeptember 25. és október 4. között a II.
Kiskunsági Õszi Alkotótábornak. 

A Társaság tavalyrendezte meg elsõ
ízben a festõtábort több neves – a „nagy-
bányai irányzatot” képviselõ – erdélyi és
hazai mûvész részvételével. A tábor si-
kere egyértelmûvé tette, hogy érdemes
folytatni, megrendezésével hagyományt

teremteni. Az Alkotótábor célja a bugaci,
a kiskunsági táj szépségének megörökí-
tésén keresztül a kulturális élet gazda-
gabbá tétele. Ebben a tíz napban az er-
dészethez tartozó Bucka Szálló és Okta-
tási Kabinet 12 festõmûvésznek biztosí-
tott kellemes környezetet a nyugodt, el-
mélyült alkotómunkához.

A Festõtábort az ott készült alkotá-
sokból összeállított tárlat zárta, melyen

Turay Kamill, az ismert esztéta méltatta
a festõk munkásságát, alkotásait. 

Résztvevõ mûvészek: Bazán
Vladimir (Ungvár); Bitay Zoltán (Nagy-
bánya); Dudás Gyula (Nagybánya); Fe-
kete Zsolt (Marosvásárhely); Kapots Ildikó
(Kecskemét); Kondrak Matyikó Margó
(Nagybánya); Kõ Ferenc (Kecskemét);
Mártonfi Benke Márta (Kecskemét);
Moldován Gyula (Székelyudvarhely)
Petkes József (Napkor); Szabó Vilmos
(Zilah); Walter Gábor (Kecskemét).
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