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A hagyományos találkozót ez évben a
Pilisi Parkerdõ Zrt. rendezte. Mogyoró-
hegyen Zambó Péter vezérigazgató,
egyesületünk elnöke köszöntötte a
résztvevõket. Mint hivatalból meghí-
vottnak, feltûnt, hogy mennyire meg-
öregedtem, ugyanis a jelenlévõk túl-
nyomó többsége még kisiskolás volt
azokban az idõkben, amikor
az elsõ rendezvényekrõl tu-
dósítottam. 

Az összejövetel elsõ napjá-
nak szakmai programja a Pro
Silva alapelvek szerinti erdõ-
kezelés – melyre a pilisiek
joggal lehetnek büszkék – te-
repi bemutatása és kultúrprog-
ramként a hajdanvolt kolos-
torok megtekintésébõl állt.

A szakmai részt Csépányi
Péter fõmérnök „vezényelte”,
válaszolva a témában érdek-
lõdõ hölgyek kérdéseire. A
kolostorromoknál Boros Atti-

la erdõgondnok idegenvezetõket meg-
szégyenítõ részletességgel ismertette a
pilisszentkereszti ciszterek és a pi-
lisszentléleki pálosok kolostortörténetét. 

„A pilisszentkereszti monostorban te-
mették el II. Endre király 1213. szep-
tember 28-án meggyilkolt feleségét,
Gertrudis királynét. A tragédiát Katona

József Bánk bán címû drámájában
dolgozta fel. A templom és a hozzá tar-
tozó kolostor a tatárjárás és törökdúlás
idején megsemmisült.

IV. Béla 1263-ban a »Benedekvölgye«
nevû erdõs völgyet a pilisszentkereszti pá-
losoknak ajándékozta, hogy monostorrá
alakítsák az Árpád-házi királyok vadász-
kastélyát, amellyel IV. László uralkodása
alatt, 1287-ben készültek el. Az itt létesült
kolostor szolgálatára a birtokra paraszto-
kat telepítettek, így alakult ki a patak
mentén a falu (Pilisszentlélek). Utóbb Ká-
roly Róbert, majd 1378-ban Nagy Lajos
király a monostort gazdagon megaján-
dékozta. A 15. században a helység Pilis
vármegyéhez tartozott. A török világban,
1541–43 táján elpusztult, elnéptelene-
dett. A 18. század elején a pesti pálosok
birtokába került, akik tótokat telepítettek
ide a Felvidékrõl, Nyitra környékérõl. Ek-
kor a település üveghutájáról volt ismert.”
(Forrás: Wikipédia)

A baráti vacsorán Lomniczi Gergely
fõtitkárunk ismertette az egyesületben
bekövetkezett változásokat és a távlati
terveket. Ezt követõen megtudtuk,

hogy milyen az igazi mangali-
ca malacsült valódi villányi
vörösborral.

Reggel az Erdei Mûvelõdési
Ház szervezett programot,
melyben az erdésznõk megis-
merhették a gyermekek számá-
ra is kínált tevékenységeket,
növényi festést, gyógyteakészí-
tést, terepi tájékozódást. Utolsó
feladatként Békefi Andrásné
házvezetõ elküldte a hölgyeket
az erdõbe, ahonnan szerencsé-
sen visszatért mindenki.

Kép és szöveg: 
Pápai Gábor

Erdészhölgyek a Pilisben
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