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nyebb befogadhatóságot segíti, hogy tíz
esettanulmány is gazdagítja a mûvet,
amelyben a beteget gyógyító orvos logi-
kájára (kórkép – diagnózis – terápia)
építve tárja fel a buktatókat, ad tanácso-
kat, figyelmeztetéseket. S mindezt jól si-
került, informatív színes fotókkal alá is
támasztja. Értékesek, s az erdõfelújítás
elméletéhez és gyakorlatához jól kap-
csolódnak azok a fejezetek is, amelyek a
bükk fenológiájával, virágzás- és termés-

biológiájával foglalkoznak, valamint
hasznos az utolsó fejezet keretében, ki-
tekintésszerûen közreadott elmélkedés a
bükkösök és a klímaváltozás, ill. a vad
kapcsolatáról is.

Köszönet a szerzõnek, hogy kidol-
gozott egy új erdõfelújítási módszert,
vállalta a gyakorlati kipróbálás buktató-
it, s a jelen és a jövõ erdészgenerációi
számára papírra vetette, könyvvé for-
málta gondolatait, tapasztalatait, javas-

latait. Török András e tevékenysége
példamutató, s reményeim szerint a
gyakorlati élet több szakemberét ha-
sonló cselekedetekre, tettekre ösztönzi.
Szerencsés lenne, ha közülük valaki
vállalkozna a tölgyesek felújításával
kapcsolatos problémák, próbálkozá-
sok, tapasztalatok, ajánlások csokorba
gyûjtésével. Török András könyve
kitûnõ minta lehet mindehhez.

Dr. Bartha Dénes

Április 15. és 22. között, a Dél-Du-
nántúlon rendezték a XVII. Kár-
pát-medencei magyar erdészdiák
találkozó programsorozatát. A 21
soproni, és 13 brassói erdõ-
mérnök-hallgató a hét elsõ négy
napját Somogyban töltötte, majd
Baranyában fejezõdött be az egy-
hetes program. 

A program fõszervezõje, Bog-
nár Bence elmondta, hogy a ta-
lálkozót minden évben két alka-
lommal rendezik a soproni és a
brassói egyetem hallgatói. Mind-
két találkozó egyhetes, tavasszal, április-
ban a magyarországi fordulót rendezik,
és augusztus elején az erdélyiek fogad-
ják a magyarországiakat. Évente külön-
bözõ tájegységeket céloznak meg, és az
ott mûködõ erdészeteket, gazdálkodó-
kat keresik fel. Természetesen – ven-
déglátóink jóvoltából – kulturális és szó-
rakoztató programokon is részt vesz a
javarészt harmadévesekbõl álló csapat.

Az idei rendezvény Fonyódon
kezdõdött, ahol a Balatoni Nemzeti Park,
a Hunnia Vadgazdálkodási Kft., valamint
a Hubertus Agráripari Bt. szervezett tartal-
mas szakmai programot a diákoknak. 

A következõ két napon a Sefag Zrt. lát-
ta vendégül a csoportot: az elsõ napon be-
tekintést kaptak a Zselic erdõgazdál-

kodásába és a természetvédelmi tevé-
kenységbe, második napon pedig a so-
mogyi homokvidék erdeivel ismerkedtek
a hallgatók. 

A baranyai program Orfûn kezdõdött.
Onnét a MEFA Zrt. Árpádtetõi Erdészeté-
hez utaztak, ahol tájékoztatást kaptak az
erdõgazdaság mûködésérõl. Kiadós séta
keretében tanulmányozták a pécsiek ked-
venc kirándulóterületein zajló erdõgaz-
dálkodást, és megismerkedtek a gazdaság
bánya-rekultivációs tevékenységével. 

Sásdon, a Hegyháti Erdészetnél egy
magánerdészeti társaság tevékenységé-
be nyertek betekintést. 

Utolsó szakmai programként Villányba
utaztak, ahol a Duna-Dráva Nemzeti Park
munkatársával felkapaszkodtak a Szár-

somlyóra, az egyedülálló növény-
és állatvilágot, geológiai, kulturá-
lis értéket képviselõ, 1944 óta or-
szágos jelentõségû természetvé-
delmi területre.

Fazakas Dénes, az Erdélybõl
érkezett csoport „szóvivõje” el-
mondta, hogy idén tizenhárman
jöttek – valamennyien a brassói
egyetem magyar anyanyelvû
hallgatói. Mivel nálunk román
nyelvû oktatás folyik, itt alka-
lom nyílik számunkra, hogy
anyanyelvünkön halljuk a szak-

nyelvet. Általában mindent megértünk,
de ha mi akarjuk kifejezni magunkat
magyarul, nem mindig találjuk a helyes
kifejezést. Az egymás közötti beszélge-
tésekbe elég sok – fõleg szakmai – ro-
mán kifejezést is beleszövünk. Ennek
korrigálásában is segít bennünket ez a
néhány nap. Nálunk az a legnagyobb
gond, hogy a gyakorlati ismeretek okta-
tására nem fektetnek olyan nagy hang-
súlyt, mint itt. Így aztán most sok olyan
gyakorlati dologgal találkoztunk, ami-
vel otthon nem. Természetesen a nyelv
gyakorlásán, a tapasztalatszerzésen kí-
vül a személyes kapcsolatok kialakítá-
sa, ápolása szempontjából is eredmé-
nyesek ezek a találkozók.
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