
Két napos tanulmányútra Magyaror-
szágra látogatott a Szlovák Erdészeti
Kamara (Slovenská Lesnícka Komora)
Kelet-Szlovákiai Régiójának küldöttsé-
ge, Berta Stasková elnök asszony veze-
tésével. A november 15-én reggel érke-
zõ vendégek programját a Sárospataki
Helyi Csoport részérõl Buday Péter, a
Miskolci Helyi Csoport részérõl Rencsi-
né Ágh Márta szervezte, a vendéglátó
az Északerdõ Zrt. volt. A szlovák cso-
port részérõl a fõ szervezõ és a tolmács
Csekon János (Ján Cekon) nyugalma-
zott erdõfelügyelõ volt.

A küldöttséget a program elsõ nap-
ján, Telkibányán Mester Lászlóné pol-
gármester asszony valamint az Északer-
dõ Zrt. Hegyközi és Telkibányai Erdé-
szetének vezetõsége fogadta. Itt megte-
kintették az elhunyt Mester László, né-
hai Telkibányai erdészeti igazgató tró-
feagyûjteményét.

Telkibányán Hulják Péter erdészeti
igazgató vezetésével rövid buszozást és
terepi sétát követõen a folyamatos er-
dõborításról és a bükkösök természetes
felújításáról (különös tekintettel a szála-

lóvágásról) kaptak ízelítõt. A bükkösök
után a Hegyközi Erdészeti Igazgatóság
területén a KTT természetes felújításo-
król Frank Tamás és Müller Attila mû-
szaki vezetõk tartottak elõadást. A se-
nyõi vadászházban szervezett ebéd
elõtt Buday Péter erdészeti igazgató
mutatta be a környék vadgazdálkodását
és az erdészet közjóléti tevékenységét.
Ebéd után a vendégek megtekintették
Kõkaput, ahonnan a Pálházi Állami Er-
dei Vasúton, különvonattal utaztak vis-
sza Pálházára.

A szakmai program Füzéren folytató-
dott, ahol Horváth Jenõ polgármester,
vállalkozó a csemetekertjében tartott

elõadást az erdészeti szaporítóanyag
termesztésrõl. A nap végén kultúrprog-
ramként a vendégek Füzéren megtekin-
tették a Várgondnoksági épületet és az
ott található kiállítást, amit Tállyán bor-
kóstoló követett.

Az esti vacsora és a szállás a Fónagy-
sági Oktatási Központban volt, ahol a
házigazda szerepét Rencsiné Ágh Már-
ta, az Északerdõ Zrt. humánpolitikai
osztályvezetõje vette át. Itt tartott rövid
tájékoztatást az Egyesület mûködésérõl
Lomniczi Gergely fõtitkár, aki a vendé-
gek köszöntésére érkezett.

A tartalmas program második napján
a vendégek megtekintették az Északer-
dõ Zrt. mûködését bemutató filmet,
majd a Fónagysági Erdészeti Erdei Isko-
la mûködésével, programjaival ismer-
kedtek meg. A délelõtt nagy részét ki-
töltötte az ezt követõ gyalogos túra a
bükki Kis-Fennsíkra majd Lillafüredre.
A kétnapos programot meglepetésként
a miskolci Lézerpont-Látványtár kiállítá-
sának meglátogatása zárta.

Lomniczi Gergely, OEE
Kép: SLsK
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A Szlovák Erdészeti Kamara látogatása
A Sárospataki és a Miskolci Helyi Csoport fogadta a szlovák kollégákat

A szabadkai Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar harmad- és ne-
gyedéves hallgatói október 19-én egynapos tanulmányi kirándulá-
son vettek részt Gyulán. Többek között látogatást tettek a Gyula
közelében mûködõ erdei iskolában és csillagvizsgálóban, illetve
megtekintették a fürdõjérõl is híres város nevezetességeit. A leen-
dõ tanítók megismerkedtek az említett iskola nyújtotta lehetõsé-
gekkel: kipróbálták magukat az erdei akadálypályán, végigjárták a
tanösvényt és a természet-, illetve környezetórákon is alkalmazha-
tó mozgásos, valamint ügyességi játékokat, versenyeket is öröm-
mel fogadták.  

A hallgatók elmondták, hogy ezek a játékok, játékos feladatok
mind-mind az élményközpontú oktatást célozzák meg, ezért nagyon
fontos lenne, hogy minél több tanuló ismerkedjék meg ily módon a
természettel. A tantermekben zajló munka is legalább annyira fontos,
mint a természetjárás, azonban a jó pedagógusnak mindig a tanulók
egyéni tapasztalatára kell alapoznia. Egy-egy ilyen kirándulás élmé-
nye hetekig (sõt akár hosszabb távon is) meghatározza a kisdiákok
mindennapjait, a természetrõl való gondolkodását. 

Dr. Czékus Géza, az MTTK dékánhelyettese rendszeresen szervez
hasonló kirándulásokat a hallgatók számára. A gyulai út alkalmával
nem csak tapasztalatban és élményben lettek gazdagabbak a hazatérõ
kirándulók: a gyulai Erdõgazdaság jóvoltából hasznos módszertani ki-
adványokkal, illetve az Erdõgazdaság gondozásában megjelent folyó-
iratokkal is bõvítették a Kar könyvtárát.

Balog Anikó Újvidéki Egyetem, 
Magyar Tannyelvû Tanítóképzõ Kar, IV. évf., Szabadka

Gyula-Városerdõn jártak a tanítóképzõsök


