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Az erdélyi 20 fõs küldöttség a változó lét-
számú hazai erdészekkel változatos tanul-
mányúton tette próbára állóképességét
2009. szeptember 12–20. kö-
zött.

Vasárnap a program a
Gyula-Városerdõ Erdei Iskola
bemutatkozásával kezdõdött
Puskás Lajos szakavatott ve-
zetése mellett. Szó esett a
tölgy- és vízgazdálkodásról
is. Majd Gál Imre nyugdíjas
kollégánk kalauzolásával a
dám-vadaskert, csemetekert
és magánménesének bemu-
tatása következett. 

Ebéd után alternatív város-
nézésre, illetve fürdésre nyí-
lott alkalom. Az esti vacsorá-
nál tiszteletét tette a DALERD Zrt. vezér-
igazgatója, Vass Sándor is.

Hétfõn az útirány Eger volt. Útköz-
ben Dévaványán a Körös-Maros NP
szakemberei bemutatták a túzok-rezer-
vátumot és a bemutatóház környékén
tartott õsi magyar háziállatfajtákat.

Észak-Magyarországon az elsõ cent-
rum a Bükki Nemzeti Park Felsõtárká-
nyi Oktatási Központja volt. A Dósa Ti-
bor „királyi fõszakács” által készített
menü elfogyasztása után az Egri Erdé-
szet természetes erdõfelújításaiból, illet-
ve állandó borítású tölgygazdálkodásá-
ból volt egy kis ízelítõ. Az estebéden
részt vett Duska József, a BNP igazgató-
ja és Csókáné Szabados Ildikó, az ERTI
fõigazgató-helyettese is. A vacsorát kö-
vetõen elõadások hangzottak el a kö-
vetkezõ témakörökben: Csóka György:
Erdõvédelmi problémák a klímaválto-
zás kapcsán; Csókáné Szabados Ildikó:
Klímaváltozás és erdõgazdálkodás,
majd tolmácsolta dr. Szalai Sándor kli-
matológus elõadását is: „A klímaválto-
zás meteorológiai problémái” címmel.

Kedden Nógrád vármegye volt a cél.
Az utazás nemcsak térben, hanem idõben
is értelmezhetõ. Ipolytarnócon végigsé-
tálva a Boróka tanösvényen és a bemuta-
tóházban láthattuk a mintegy 16 millió
évvel ezelõtti „magyar Pompei” feltárt
maradványait (õsállatnyomok, megköve-
sedett õsfenyõ, bükkábrányi õsfák stb.).

A vélhetõ akkori környezetet közelbe
hozta a 4D mozi. A régi idõk rekonstru-
álására egy most induló program ún.
„miocén erdõ” telepítését indítja el az ak-

kor élt fák mai fellelhetõ rokonaiból. A
kezdeti munkálatok már tartanak.

Ezután Hollókõn tettünk rövid sétát,

és már szinte estébe nyúlóan „forgattuk
meg” a tari buddhista sztupa imamal-
mát, majd kerestük fel a Mátraverebély-
Szentkúti búcsújáróhelyet, ahol a ke-
vésbé fáradtak felmászhattak a sziklák-
ba vájt remetebarlangokhoz.

Szerdán a bélapátfalvai bükkösök fel-
újításából, illetve állandó borítású
bükkgazdálkodásából kapott ízelítõvel
kezdõdött a program. Elsõként a GVOP
program során telepített automata me-
teorológiai állomást mutatta be Man-
ninger Miklós, az ERTI tudományos
munkatársa. 

A Bélkõtõl a Horotna-völgyön ke-
resztül gyalogosan értünk le a Szalajka-
völgybe, ahol megtekintettük az erdé-
szeti „skanzent”, majd pedig Doros Ist-
ván OEE alelnökünk vezetésével az er-
dei múzeumot. Természetesen nem
maradhatott ki a fátyol vízesés és a kis-
vonatozás sem.

Este Bélapátfalván Pallagi László, az
EGERERDÕ Zrt. vezérigazgatója kö-
szöntötte a vendégeket. 

Csütörtökön Lillafüred és Miskolc
nevezetességeivel ismerkedtünk. Elõ-
ször Maros István lillafüredi barlangve-
zetõ szakavatott kalauzolásával a Szent
István cseppkõbarlangban és az Anna
mésztufa-barlangban csodálhattuk meg
a víz építõmesteri tevékenységét. 

A Kohászati Múzeumban a testvér-
szakma embert próbáló munkájába, a
vas- és acélgyártás fortélyaiba nyertünk
bepillantást. A faanyag egyik végtermé-
kének történetét a DIPA Papírmúzeu-
mában ismertük meg, ahol a kezdeték-

tõl napjainkig követhettük végig a pa-
pírgyártást. Ebéd után a miskolctapolcai
barlangfürdõben merítettünk erõt a to-

vábbiakhoz. 
A vacsora és a szállás az

ÉSZAKERDÕ Zrt. fónagysági
Oktatóközpontjában volt. Itt
megtisztelt bennünket Cserép
János vezérigazgató és Bak
Júlia vezérigazgató-helyettes,
OEE csoporttitkár is.

Pénteken elhagytuk a je-
lenlegi politikai határt, és a
Felvidéket látogattuk meg.
Elsõként Kraszna Horka várát
„vettük be”, ahol magyar
nyelvû idegenvezetés mellett
ismertük meg a büszke múl-
tat.

A szakmai programról a Dobsinai Vá-
rosi Erdészet gondoskodott Vlaszta Ru-
pova erdészetvezetõ asszony és Ladislav
Kohan fõmérnök kalauzolásával. Külö-
nösen érdekes volt ez azoknak a kollé-
gáknak, akik a lucfenyõpusztulás hason-
ló jelenségeivel és a fenyõgazdálkodás
feladataival nap mint nap otthon is talál-
kozhatnak. A baráti beszélgetést nem za-
varta meg a nyelvi probléma sem.

Szombaton a sárospataki Rákóczi-
vár volt az úti cél. Útközben Telkibá-
nyán megtekintettük a Bányászati és Er-
dészeti Múzeumot. Mátyás király kútjá-
nál köszöntött Hulják Péter, a Telkibá-
nyai Erdészet vezetõje, aki bemutatta az
erdészetet, illetve kiegészítette Telkibá-
nya bányászmúltjáról a múzeumban el-
hangzottakat.

Észak-Magyarországtól a vendégek
Tokajban vettek búcsút.

A debreceni szálláshely elfoglalása
után a még „friss”-nek látszó kollégák
Szemerédi Miklóssal tehettek egy rövid
belvárosi sétát.

Vasárnap a hortobágyi pusztán foly-
tatódott a program. Gencsi Zoltán, a
Hortobágyi Természetvédelmi és Gén-
megõrzõ Nonprofit Kft. igazgatójának
szervezésében õshonos magyar állatfaj-
ták megtekintése, csikósbemutató,
pusztai kocsikázás és slambucfogyasz-
tás zárta a tanulmányutat.

Végezetül az erdélyi erdészek nevé-
ben is szeretném megköszönni minden
kedves, utunkat egyengetõ kollégánk
segítõkészségét.

Garamszegi István

Erdélyi erdészek Dél-Alföldön és
Észak-Magyarországon




