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25. alkalommal került megrendezésre a
13 éves múltra visszatekintõ erdészdiák
találkozó. A brassói és az anyaországi
diákok szervezésében immár hagyomá-
nyosan évi két tanulmányútra kerül sor
Magyarországon és Erdélyben. 

Idén tanulmányutunk a Mezõföldön
vette kezdetét. Székely barátainkkal
Székesfehérváron találkoztunk, ahon-
nan közösen buszoztunk tovább Lovas-
berénybe, a HM Budapesti Erdõgazda-
ság Zrt. vadászházába.  

A Vadex Mezõföldi Erdõ- és Vadgaz-
dálkodási Zrt. Soponyai Erdõgondnok-
ságának belsõbárándi vadaskertjét ta-
nulmányoztuk. A fácánnevelésrõl Se-
bestyén János kerületvezetõ, a cégrõl
Maár Gyula erdõgondnok tartott szín-
vonalas beszámolót.  

Innen Pusztamarótra indultunk, ahol
az erdei iskolaként mûködõ Serédi kas-
télyban szálltunk meg. Itt tartottuk nyi-
tóestünket, melyen a két egyetem diák-
jai megajándékozták egymást a találko-
zóra készített emlékpólókkal.

Kedden Dénes Margit, a HM Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt. erdõgazdálko-
dási ágazatvezetõje kalauzolt bennün-
ket, a Süttõi Erdészeti Igazgatóságától
pedig Szimicsek László igazgató,
Báthory Péter kerületvezetõ és Szenthe
Gábor gyakornok vezetett egy hossz-
abb túrára. 

A szép tájon kívül láthattunk kõfejtõ-
ket, erdõfelújításokat, idõs állományo-
kat. Hasznos szakmai beszélgetést foly-
tattunk kísérõinkkel. Utunkat a Pap-réti
tónál zártuk, ahol tiszteletét tette Hor-
váth Dénes vezérigazgató és Keresztes

György vezérigazgató-helyettes is, Dé-
nes Margit, illetve Keresztes György az
agostyáni ökofaluban kalauzolt, majd
folytattuk utunkat Visegrádra.

Reggel Csontos Dömötör, a Pilisi
Parkerdõ Zrt. Visegrádi Erdészetének
mûszaki vezetõje kísért a Kéktúra út-
vonalán a Vízverési rétig. Itt várt ben-
nünket Kissné Szabó Gabriella közjó-
léti elõadó, Némedy Zoltán erdõgond-
nok és Csontos Dömötör. Erdõanyá-
nál, a tanösvényen a szálalás gyakor-
lati tapasztalatairól és a visegrádi erdé-
szet mindennapi örömeirõl, gondjairól
hallhattunk. Sétánk végén az erdészet
apátkúti vadászházában ebédeltünk.
Megnéztük a vadászház melletti piszt-
rángos tavakat és egy erdészeti közelí-
tõ csúszdát is. Programunk ekkor még
nem ért véget, hiszen a Parkerdõnek
köszönhetõen mindenki kipróbálhatta
a bobot és megtekintettük a Fellegvá-
rat, majd továbbindultunk a Cserhát-
ba.

Bercelen az Ipoly erdõ Zrt. munka-
társai vártak. Szálláshelyünkön Horváth
Barnabás, a Nyugat-Cserháti Erdészet
vezetõje köszöntött bennünket. Más-
nap a Romhány mellett található Rá-
kóczi fánál kezdtük helytörténeti és
szakmai sétánkat. A legenda szerint a
lombkoronájával nagy Magyarországot
formázó hatalmas török mogyoró alól
nézte végig Rákóczi a romhányi síkon
vívott csatát. Séta közben Kovács Fe-
renc erdõmérnök és Burián Gábor pa-
gonyvezetõ mutatta be a térség erdõ- és
vadgazdálkodását. A sok érdekességgel
tarkított túra Alsópetényben ért véget,

ahol a Werbõczy-emlékmûnél köszön-
tünk el vendéglátóinktól.

Este érkeztünk Felsõtárkányba, ahol
Bognár Bence, az Egererdõ Zrt. helyi
erdészetének fahasználati mûszaki ve-
zetõje és Nagy András gyakornok várt
bennünket. Õ vezette el a társaságun-
kat a szálláshelyre, a pazsagi erdész-
házba. 

Péntek reggel Felsõtárkányban
kezdtük az ismerkedést a helyi erdõ-
gazdálkodási sajátosságokkal. Borsó
Zoltán erdészetvezetõ, Bognár Bence,
Borsó Gábor mûvelési mûszaki vezetõ,
Frídel Károly és Földes Péter kerületve-
zetõ erdész várta a társaságot. Tõlük
hallhattunk az itteni erdõsítési, erdõne-
velési, fahasználati és vadgazdálkodási
munkákról, láttunk vágástakarítást, kü-
lönbözõ választékokat, eltérõ korú felú-
jításokat, pótlásokat és egy vaddisznó-
befogót is. Az erdei kisvasúttal utaztunk
vissza Felsõtárkányba.

Az egri fõiskola tornacsarnokában
töltöttük a délutánt, ahol a soproni
egyetem kosárlabdacsapata játszott ép-
pen fontos mérkõzést. Bár a csapat ve-
reséget szenvedett, szurkolásunkra
nem lehetett panasz. 

Másnap a Bükk-fennsíkon át értünk
el a bánkúti sípályához, ahol Tajnai Ró-
bert, a Lillafüredi Erdészeti Igazgatóság
vezetõje, Horváth Zsuzsanna mûvelési
mûszaki vezetõ és Bors László, a Répás-
hutai Erdészeti Igazgatóság mûvelési
mûszaki vezetõje várt bennünket. A sí-
pályánál egy széldöntés utáni bükkös
felújítását néztük meg, majd egy mes-
terséges lucos felújítását, ami a fenyõor-
mányos és a gyökérszú jelenléte miatt
igen nehézkesen akar sikerülni. Külön-
bözõ korú felújításokat vettünk szem-
ügyre. Mutattak még tarvágás utáni,
mesterséges „ékásós” bükkerdõsítést is.

A búcsúzásra a füzesabonyi vasútál-
lomásnál került sor, hiszen brassói tár-
saink innen indultak Brassó irányába. 

Ha nem is selmeci hagyomány ezek-
nek a találkozóknak a megszervezése,
de jó érzés volt mindenhol találkozni
olyan firmákkal, akik maguk is aktívan
résztvettek a korábbi „Brassó-Sopro-
nos” tanulmányúton.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a
Kárpát-medencei magyar erdészdiák ta-
lálkozó és tanulmányutat támogató
szervezetek nagylelkûségét és segítsé-
gét.
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