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Vége lett a nyárnak. Ám sokak számára
felejthetetlen volt ez a rövid idõszak.
Nincs ez másképp az én szememben
sem. Történt mindez az Erdész Hallga-
tók Nemzetközi Szervezetén (Interna-
tional Forestry Students’ Association,
röviden IFSA) belül mûködõ soproni
helyi csoportnak köszönhetõen. A szer-
vezõk az IFSA LC Hungary lelkes tagjai,
akik a Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmérnöki Karán tevékenykednek.

A 2009-es bodrogi tanulmányút sike-
re után úgy döntöttünk, hogy a Körösök
vidékét felfedezve, idén is megszervez-
zük az expedíciót. A jelentkezések alap-
ján fény derült arra is, hogy a túra mitõl
lesz nemzetközi: vegyesre sikeredett a
társaság. A 32 résztvevõ összesen 11 or-
szágból érkezett: Ausztrália, Bulgária,
Costa Rica, Libanon, Németország, Ne-
pál, Spanyolország, Svédország, Szlová-
kia, Magyarország és Törökország.

A Körösök felfedezésére a legköz-
vetlenebb módszert választottuk ki, vagy-
is kenuztunk. Nagy segítségünkre volt
utunk során az egyetem által biztosított
autó, így csomagjainkat biztonságban
tudhattuk.

A túra vasárnap kezdõdött. Megér-
kezve Gyulára elfoglaltuk a szállásun-
kat és felvertük a sátrainkat. Estefelé
gyalog indultunk a városba, felfedezni
annak szépségét. Másnap reggel meglá-
togattuk a Gyenes család csemetekert-
jét, ahol a csemetetermesztés gyakorla-
tával és aktuális nehézségeivel ismer-
kedhettünk meg. Külön érdekesség
volt a konténeres csemeték nevelése.
Ezután nekiindultunk az elõttünk álló
összesen 90 folyamkilométernek (fkm).
Elsõ nap, ismerkedve az evezés „nehéz-
ségeivel”, Békésre érkeztünk. Kellõen
kifáradva az éjszakába nyúló beszélge-
tés után, mindenki nyugovóra tért.

Programunk összeállításában töre-
kedtünk hazánk nevezetességeit is be-
mutatni, így másnap délelõtt a Békési
Pálinka Zrt.-nél tettünk gyárlátogatást.

Megismerve a hazai ízeket, újabb 19
fkm várt ránk, hogy az éjszakánkat Kö-
röstarcsán tölthessük. Itt reggel egy fe-
lejthetetlen bundáskenyér-reggeli várt
minket, így újabb gasztronómiai felfe-
dezést tehettek külföldi résztvevõink.
Harmadnap Gyomaendrõdre eveztünk,
ahol már a Hármas-Körösön próbáltunk
úrrá lenni. Következõ nap látogatást tet-
tünk a Dévaványai Túzokrezervátum-
ban. Érdekes volt megfigyelnünk Euró-
pa legnagyobb tömegû röpképes ma-
darát. Megismerhettük élõhelyének jel-
legzetességeit és betekintést nyerhet-

tünk a védelem megszervezésének ne-
hézségeibe. A délután folyamán a pere-
si gátõrházig eveztünk, ahol megtekin-
tettük a múlt századbeli szivattyúkat és
vízszabályozó berendezéseket. A Kö-
rös-Maros Nemzeti Park bemutatóházá-
ban az érdeklõdõk betekintést nyerhet-

tek a területen elõforduló flórába és
faunába is. Innen már csak egy nap volt
hátra, hogy az expedíció végét jelentõ
Szarvas városát elérjük.

A gyorsabbak késõ délutánra meg is
érkeztek. A településen megtekintettük
az országosan ismert arborétumot, és
már csak a búcsúest volt hátra. Az elma-
radhatatlan tábortûz mellett megválasz-
tottuk a túra királyát és királynõjét (Mr.
és Mrs. IREX-et), és megismerkedtünk
különbözõ nemzeti játékokkal. 

Másnap reggel szomorúan vettük tu-
domásul, hogy hosszabb-rövidebb ide-
ig nem találkozunk. Számomra felejthe-
tetlen élmény volt. Jó érzés volt megis-
merkedni más emberekkel, gondolko-
dással, kultúrával. Remélem, jövõre újra
találkozunk.
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Vízi expedíció a Körösökön

Dr. Jung László, az Egererdõ Erdészeti
Zrt. vezérigazgatója megnyitójában
hangsúlyozta a Szalajka-völgy és egy-
ben a kisvasút rekreációs szerepének
fontosságát. 

Horváth László, a Heves Megyei
Közgyûlés elnöke kiemelte a szilvásvá-
radi térség szerepét az
ökoturizmusban.

Grédics Szilárd, a
szilvásváradi erdészet
vezetõje ismertette a pá-
lyázat elemeit. Munka-
helyteremtõ és a ven-
déglátásban az elkövet-
kezendõkben betölten-
dõ szerepét.  Megteremti
az esélyegyenlõséget,
mivel a mozgáskorláto-
zottaknak is megközelít-
hetõvé válnak a Szalaj-
ka-völgyi látnivalók.

A beruházás fontos eleme az egyik kis-
vasúti mozdony átalakítása környezetkí-
mélõ, hibrid dízel–elektromos hajtásúra.
A meglévõ nosztalgia gõzmozdonyhoz –
amelyet a közvélemény „Szilviként” ismer
– két szerelvény átalakításával, hozzá illõ,
korhû kocsikat illesztenek majd. Az indí-

tó állomásától a végállo-
másáig vezetõ erdészeti
utat egy kilométert meg-
haladó hosszúságban új
aszfaltburkolattal erõsítik
meg, a burkolat alatt pe-
dig földkábeleket fektet-
nek le. A vasútvonal vég-
állomásánál a már meglé-
võ két kitérõvágány mellé
egy harmadikat építenek,
biztosítva ezzel a szerelvé-
nyek folyamatos közleke-
dését és igény szerinti for-
dulását.

Erdei vasút fejlesztése




