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Idén tavasszal ismét megrendezésre ke-
rült április 8. és 14. között a XXIX. Kár-
pát-medencei Magyar Erdészdiák Talál-
kozó és Tanulmányút, melyen Dél-
Dunántúl erdészeti tájait vettük célba.

Nyolc hónap után Nagykanizsán talál-
koztunk újra székely diáktársainkkal,
ahonnan a baráti öleléseket követõen a
Zalai megyei Csömödérre indultunk el-
foglalni a szállásunkat. A hosszas esti
élménybeszámolók után másnap kissé
megtörve indult el a társaság egy szúká-
rosított lucfenyves harveszteres kiter-
meléséhez Molnár Attila fahasználati
mûszaki vezetõ és Gyergyák Lajos erdõ-
mûvelési ágazatvezetõ irányításával.
Ezután egy õsbükköst csodálhattunk
meg, ami elõtt megismertettek velünk
egy lékes felújítóvágást is.

A budafai vadászházban vendéglátó-
ink finom gulyáslevessel vártak minket,
ami után mindenki megnyalta a tíz ujját.
Ebéd utáni sziesztaként bejártuk a bu-
dafai arborétumot és megismerkedhet-
tünk sokszínû növényvilágával. Dél-
után pedig elsétáltunk a szállásunkhoz
közeli II. világháborús bunkerekhez. 

A második napon került sor a találkozó
hivatalos nyitóestjére, amikor is a himnu-
szok eléneklése után bemutatkoztak az új
résztvevõk. A nótázással megkoronázott
este után, másnap reggel továbbindultunk
a HM Kaszó Zrt. központjába. Vendéglá-
tóink már terepjárókkal vártak, és gyors
pakolás után kivittek minket a közelben
található Küvölgyi halastóhoz. Ott Fehér
Zsuzsanna kerületvezetõ erdész vezeté-
sével körbejártuk a tó körül álló KST állo-
mányokat, és megismerkedtünk a tó ki-
alakulásának a történetével is. Visszaérve
a rövid sétából, éppen szûrték le az alap-
levet a filagória mellett. A látvány és a fi-
nom illatok mindannyiunk nyálelválasztá-
sát beindította. Elmondhatjuk, hogy nem
hiába volt a pavlovi reflex, vendéglátóink
nagyszerû halászlével leptek meg minket.

Délután továbbindultunk a kaszó-
pusztai kisvasúthoz, ahonnan a Baláta-
tó felé utaztunk. Útközben Melegh Zsolt
és Sashalmi Miklós kerületvezetõ erdé-
szek tartottak elõadást az idõszerû nö-
vényvédelmi problémákról, amelyek
megnehezítik az erdõsítések sikeres
véghezvitelét. Kiemelten rámutattak
egy kocsányos tölgy makkvetésben
okozott jelentõs borzkárra, ami nem

csak nekünk, de a helyi erdészeknek is
újdonság volt. A második megállónál a
Baláta-tó kialakulásáról és növényvilá-
gáról kaptunk részletes beszámolót
Horváth Ferenc idegenvezetõtõl.

A harmadik este a jó adag pörkölt és
egy korsó sör elfogyasztása után korán
nyugovóra tért a társaság. Reggel rövid
utazással érkeztünk Somogyszobra, ahol
a SEFAG Zrt. erdõmûvelõjével, Tímár Jó-
zseffel találkoztunk. Elsõ állomásunkon
egy kocsányos tölgy erdõtelepítést mu-
tatott meg nekünk, miközben elmesélte
az erdõgazdaság történetét is. Rövid idõ
múltán már friss pogácsánkat fogyasztot-
tuk a Lábodi Vadászerdészet központjá-
ban, ahol Horváth Mihály erdészeti igaz-
gató tartott elõadást az erdészet munká-
járól. Az ország egyetlen vadászerdésze-
tének jellemzõje, hogy 12 ezer hektár
kezelt erdõterület mellett a vadgazdálko-
dással érintett terület 58 ezer hektár.

A nap további részében Ács Kornél
fõvadász mutatta be az erdészet vad-
gazdálkodási tevékenységeit, majd se-
gítségével mi is gyakorolhattuk a trófea-
bírálatot a nagysalléri vadászháznál.
Délután szállásunkhoz utaztunk, a Szi-
ágyi Erdei Iskolához. Ott az erdei isko-
la vezetõje, Jákliné Mihály Bernadett
mondta el a fontosabb tudnivalókat,
például hogy az erdei iskola évente
1500 diákot fogad szerte az országból.
Majd a SEFAG Zrt. Erdészetpolitikai
Osztályának osztályvezetõ-helyettese,
Dr. Takács László vezette le nekünk
részletesen az erdõgazdaság felépítését,
munkáját. Délután a készülõ dámpör-
költ mellett beszélgettünk vendéglátó-
inkkal. Az este hagyományainkhoz hí-
ven selmeci nótákat intonálva koronáz-
tuk meg a napot.

Másnap reggel a búcsú után Szentlõ-
rinc fele vettük az irányt, ahonnan a Me-
csekerdõ Zrt. erdõmûvelési ágazatveze-
tõjével, Horváth Péter Brunóval indul-
tunk tovább a közelben magasló Jakab-
hegyre. Ott találkoztunk az Árpádtetõi
Erdészet igazgatójával, Hohn Miklóssal,
aki az erdészet erdõ- és vadgazdálkodá-
si tevékenységeirõl beszélt. Körünkben
köszönthettük még Kárpáti Gábor ré-
gészt is. Jóvoltából tudtuk meg, hogy a
hegytetõn fekszik Közép-Európa legna-
gyobb õskori földvára. Ezen kívül láthat-
tunk egy halomsír-mezõt is, és egy pálos
kolostor romjait, majd megcsodálhattuk
a kilátást a Zsongor-kõrõl. 

Lemászva a hegyrõl, Bakonyán néz-
tük meg a folyamatos erdõborítás keze-
lési módszereit kocsánytalantölgy-állo-
mányban. Ezután a Szigetvári Erdészet
területére, még pontosabban Almamel-
lékre indultunk, ahol az erdészet igazga-
tója, Sajgó Ferenc és Schneidler Viktor
erdõgondnok beszélt a környék erdõ-
gazdálkodásáról, majd természetes felú-
jítást nézhettünk meg egy ezüsthársas
bükkösben. A vadgazdálkodásról Tiha-
nyi Attila fõvadász számolt be, és az õ
révén tudhattunk meg részleteket a zár-
téri vadtartásról a sasréti vaddisznós-
kertben, amelynek területe 400 hektár és
évente nagyjából 100 disznót ejtenek el
benne. Ezután a Kikerics Erdei Iskolát lá-
togattuk meg, mely egyben aznapi szál-
láshelyünket is jelentette. Késõbb végig-
sétáltunk a szomszédos „õsbükkösön”
is. Az este folyamán a határon túl ragadt
társaink tiszteletbeli székelyekké avatták
az új soproni résztvevõket, ami még szo-
rosabbá tette a köteléket a hallgatók kö-
zött, és természeten másnapra táskás
szemeket is eredményezett.
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A hatodik nap reggelén hosszú út állt
elõttünk, mivel a Gemenc Zrt. Pandúri
Erdészetéhez tartozó Karapancsai Major-
ságot vettük célul. Kísérõink, Szabó Ba-
lázs fahasználati ágazatvezetõ volt, és
két korábbi „brassó-sopronos”, neveze-
tesen Badari Tibor mûvelési ágazatveze-
tõ és Drótos Erika gyakornok, akik a
szakmai program keretében beszéltek a
majorság történetérõl és épületeirõl, il-
letve az erdészet területén folyó erdõ- és
vadgazdálkodásról. Megtekinthettük a
Nagykastélyt, illetve a Kiskastélyt is, ahol
megcsodálhattuk a korábban még világ-
rekorder gímbika-trófeák másolatait.
Délután szállásunkra indultunk a Szek-
szárdi Erdészet területén álló Pörbölyi
Ökoturisztikai Központba.

Az utolsó napon Kovács Gábor erdé-
szetvezetõvel, Lõrincz Sándor fõvadász-
szal ismerkedhettünk meg és ismét egy
korábbi „brassó-sopronost” köszönthet-
tünk körükben Mézes Gergely gyakornok
személyében. Elõször megtekinthettünk
legalább egy tucatnyi hullajtott gímbika-
agancsot, aminek következtében nyom-
ban megindult a székelyek szakmai vitája
az egyedek koráról. A szombati nap szak-
mai programja a hullámtéri erdõ- és vad-
gazdálkodásról szólt, emellett betekintést

nyerhettünk egy halászati és egy méhé-
szeti múzeumba is. Megismerkedhettünk
a dunai halászok eszközeivel és munkájá-
val, illetve a méhészszakmába is beveze-
tést nyertünk, és ezeken keresztül bepil-
lanthattunk a Sárköz néprajzába is. Utunk
során a pörbölyi kisvasút mellett halad-
tunk, miközben a körülöttünk álló ele-
gyes kocsányostölgy-, nemesnyár- és fe-
ketedió-állományokban a szerencsések
még hullajtott agancsra is leltek. Visszafe-
lé az erdei vasút vitt minket, az élvezetes
út alatt elkortyolhattuk a hosszú séta után
jól megérdemelt hideg sörünket. Délután
– az erdészet engedélyével – a társaság
agancsozni ment a szállás körüli erdõtöm-
bökbe, ki kisebb, ki nagyobb sikerrel.

A nap végén megtartottuk a tanul-
mányút záróestjét. Himnuszaink elé-
neklése után átbeszéltük a héten látot-
takat, hallottakat. „A tegnap is ma fe-
küdtünk le, és ma is holnap fekszünk
le” elv alapján hajnalig szólt a nóta.
Másnap igen nehéz kelés és gyors reg-
geli után Szekszárdra siettünk, ahol el-
búcsúztunk székely diáktársainktól, ba-
rátainktól, akik megkezdték hosszú út-
jukat Brassó felé. Mi kiváló buszsofõr-
ünk, Oláh Gergõ vezetésével visszain-
dultunk Nagykanizsára, ahonnan meg-

céloztuk Sopront. A fárasztó út közben
az ablakon merengve néztünk ki, hogy
milyen hamar véget ért a hét.

Mindez nem jöhetett volna létre ki-
váló vendéglátóink nélkül, akik minden
körülmények között szívesen és igazán
vendégszeretõen fogadtak minket, és
ha kellett bebizonyították, hogy a sel-
meci szellem még mindig átjárja õket.
Fontos kiemelni, hogy az egy hét alatt
sokrétû és változatos szakmai tapaszta-
latot adtak át nekünk, amelyért külön
köszönettel tartozunk.

Köszönet illeti támogatóinkat is, kü-
lönösen alma materünket, a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki
Karát, mert a segítségük nélkül nem jö-
hetett volna létre a XXIX. Kárpát-me-
dencei Magyar Erdészdiák Találkozó és
Tanulmányút.

Támogatóink: Mészáros Károly Er-
dészeti Felsõoktatási Emlékalapítvány,
NYME Erdõmérnöki Kar, Zalaerdõ Zrt.,
HM Kaszó Zrt., SEFAG Zrt., Mecsekerdõ
Zrt., GEMENC Zrt., HM Budapesti Erdõ-
gazdaság Zrt., HM VERGA Zrt., Pilisi
Parkerdõ Zrt., Bakonyerdõ Zrt., Észak-
erdõ Zrt., Utilis Kft., Pilic Kft. 

A szervezõk
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A csomag harmadik része Társasjáték,
amelyben egy kiválasztott növényen
/gyermekláncf /, lépésr l-lépésre megis-
merhetik a környezet hatásait.

A kiadványcsomag 2012 végén jelent
meg. Az Oktatáskutató és Fejleszt  In-
tézet szakvéleménye szerint: „…magas
szakmai és grafikai szinvonalú m , melyet min-
den óvodapedagógus és tanító haszonnal for-
gathat”

Kiadó: BAFILA Kft. 
b.konyvmuhely@gmail.com

A kiadványcsomag három részes és az 5-
8 évesekhez szól.
Erdei iskolákban hasznos eszköz lehet,
hiszen a gyerekek többsége városias
környezetb l jön és oda is megy vissza.
Részben már ismer s él világgal
találkozik. A közismerten hivatástudatos
erdész-pedagógusok érdekes programjai
során kiegészülnek az ismereteik és mé-
lyül az empátiájuk.
A gyerekek 80 oldalas füzete 71. oldalig
színes-képes, kevés szöveg . Teli társas
megfigyelési, cselekvési ötletekkel, empá-
tia növel  mozgásos játékokkal, vélemény
nyílvánításra serkent  helyzetképekkel,
színezést kínáló vonalas rajzokkal.
Egy pedagógus vezette lelkes, aktív gye-
rekcsoportnak szt l-nyárig nem túl
gyakori, sokszor apropó jelleg , de

folyamatos, egymásra épül  programot
kínál. S t számít a családi keret
kiegészítésekre, meger sítésekre. F  címei
figyelemfelkelt k: pl. „Várost r  tollasnép”,
„Ablakközeli természet”, „Minivadon a „grun-
don”, „Jótettek nyáron”. 
A további oldalakon oktatási in-
tézményekt l kapott fotók mutatják az e
témakörben már példamutatóan
serényked  gyermekeket. Stílusáról a
mintaoldalak tájékoztatnak.
A 64 oldalas, feln ttekhez szóló füzet
b séges szövege, ábrái, szakirodalom

CSÖRG FÁRÓL CINKE SZÓL

Dr. Nádai Magda

Kisgyerekek találkozásai városi növényekkel és állatokkal

ajánlata tartalmi és
módszertani segít-
séget ad a gyerekek-
kel foglalkozóknak.

Könyvajánló


