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Egyesületi csoportunk 2004. május 13-
14-én tanulmányúton vett részt a Kisal-
földi Erdõgazdaság Rt., illetve az OEE
Gyõri Csoportjának vendéglátásában. A
kétnapos rendezvény elsõ napján a he-
lyiek a természetvédelmi kollégákkal
közösen fogadták csoportunkat a FHNP
területén. Kölcsönös bemutatkozás
után, tájékoztatást kaptunk az elõttünk
álló két nap részletes programjáról,
majd a FHNP szakembere ismertette
munkájukat, külön kiemelve példaérté-
kû együttmûködésüket a helyi erdõgaz-
daság dolgozóival. Mondandója alátá-
masztásaként egy vizes élõhely-rekon-
strukciót tekinthettünk meg Bõsárkány-
ban, ahol a gyakorlatban láttuk érvé-
nyesülni az elhangzottakat, a rendkívü-

li vízimadár létszám meggyõzõen bizo-
nyította közös munkájuk eredményes-
ségét.

Ezt követõen továbbutaztunk  A
KAEG Rt. Rábaközi Erdészetének
göbösi ökoturisztikai centrumába, ahol
Kocsis László erdészeti igazgató foga-
dott bennünket és rendkívül színes,
mindenki számára lebilincselõen élve-
zetes elõadói stílusában ismertette az
erdészet természeti adottságait, gazdál-
kodási tevékenységüket, közjóléti szol-
gáltatásaikat. A délután folyamán
lehetõségünk volt az elhangzottak tere-
pi megismerésére, lovaglásra, lovasko-
csizásra illetve a vaddisznóskert bejárá-
sára.

A következõ nap reggelén az

Erdõgazdaság Ravazdi Erdészetéhez lá-
togattunk el, itt Széphalmi László erdé-
szeti igazgató tájékoztatója alapján az
elõzõ erdészetétõl merõben más gaz-
dálkodási adottságok tárultak elénk. Az
ismertetõt követõen megtekintettük az
értékes, erdészettörténeti és vadászati
kuriózumokban gazdag erdészeti gyûj-
teményt. Betekintést nyertünk az
Erdõgazdaság által tevékenyen támoga-
tott erdei iskola mûködésébe.  A napi
programot a világörökség részét
képezõ pannonhalmi fõapátság tárlat-
vezetéssel egybekötött látogatása zárta.

A kétnapos tanulmányút alatt meg-
gyõzõdhettünk a nem ritkán mostoha
körülmények között dolgozó, erdõál-
lományaikat valódi gazdaként kezelõ
szakemberek példás szakmai felkészült-
ségérõl, akik az egyre fokozódó társa-
dalmi igényeknek eleget téve a közjóléti
feladatoknak is nagy figyelmet szentel-
nek.

Minden résztvevõ nevében ezúton
mondunk köszönetet a kedves vendég-
látóinknak, a KAEG Rt. szakemberei-
nek a magas színvonalú szervezésért és
vendéglátásért. Köszönjük Magas Lász-
ló vezérigazgató úrnak a mindnyájun-
kat megtisztelõ jelenlétét, és – nem
utolsósorban – Kocsis Mihály vezér-
igazgató-helyettes úrnak, a helyi cso-
port elnökének a tanulmányút elõké-
szítésében, szervezésében és a sok
szakmai információ átadásában kulcs-
szerepet vállaló nélkülözhetetlen tevé-
kenységét!

Simon Sándor

Kisalföldön a HM-csoport

Fotó: Greguss László Géza

Tájékoztatás
Az Erdészcsillag Alapítvány 2004/2005. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett három kategóriában:

1 fõ egyetemi hallgató
1 fõ szakközépiskolai tanuló
1 fõ szakiskolai tanuló részére.

Összesen 8 pályázat érkezett be, melybõl a:
NyME Erdõmérnöki Kar (Sopron) 1 pályázatot
Vadas Jenõ Szakközépiskola (Mátrafüred) 1 pályázatot
Kiss Ferenc Szakközépiskola (Szeged) 1 pályázatot
Roth Gyula Gyak. Szakközépiskola (Sopron) 1 pályázatot
Dráva Völgye Középiskola (Barcs) 3 pályázatot
Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola. (Ásotthalom) 1 pályázatot küldött.

A beérkezett értékes pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2004. augusztus 17-i ülésén értékelte és az aláb-
bi döntést hozta:
egyetemi hallgató kategóriában Barkóczi Zsolt (Sopron)
szakközépiskolai tanuló kategóriában Városi Kristóf  (Barcs)
szakiskolai tanuló kategóriában Herczeg László (Ásotthalom) részesült ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján kerül átadásra.

Gémesi József
az Erdészcsillag Alapítvány

Kuratóriumának elnöke


