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Beszámoló szakmai tanulmányutakról 

 

Az Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 2020. március 2-i keltezésű, EEA-2020/2 ügyiratszámú 

értesítése alapján az Ember az Erdőért Alapítványtól 500.000.-Ft utófinanszírozású támogatást 

nyert a Bedő Albert Erdészeti Technikum, Szakképző Iskola és Kollégiumban tanuló diákok 

szakmai tanulmányútjainak a támogatására. 

Az értesítés kézhezvétele után elkezdtük a programok szervezését, azonban az élet közbeszólt, 

hiszen 2020. március 13-án a Miniszterelnök Úr bejelentette, hogy az iskolák a COVID 

járvány miatt az iskolák áttérnek a digitális oktatásra. Így a tervezett szakmai tanulmányutakat 

a tervezett tavaszi időszak helyett őszre ütemeztük, és 2020 szeptemberében és októberében 

tudtuk megvalósítani. A szakmai tanulmányutakon öt osztály vett részt, közülük három 

osztály, akik erdészeti szakmunkásképzésben tanulnak, és 2 osztály, akik erdésztechnikus 

képzésben tanulnak. A Tanulmányutakon 3 erdőgazdaságot látogattunk meg, a 

pályázatunkban leírtaknak megfelelően. Több esetben még sikerült egy kicsit a szakmai 

programot bővíteni a tervezetthez képest. A programot a Móratourist buszával valósítottuk 

meg. 

Az alábbiakban részletes beszámolót adunk az egyes tanulmányutakról, melyekhez a 

beszámolóba néhány képet is mellékelünk. 

 

1. Tanulmányút 

Helyszín: DALERD Zrt - Gyula 

Időpont: 2020. szeptember 11-12. 

Osztály: 10. C 

 

2020. szeptember 11-én, egy napsütötte pénteki napon kelt útra a 10. c osztály, hogy részt 

vegyen egy 2 napos kiránduláson. A kirándulás célja a Békés megye Gyula városa volt, ahol a 

város nevezetességeinek megtekintése mellett egy hosszabb erdészeti szakmai programon 

vettünk részt. A kirándulásunk első ütemterve a gyulai vár megszemlélése volt, mely Gyula 

belvárosában áll az egykori Magyar Királyság alföldi vidékeinek egyetlen, épen megmaradt 
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síkvidéki gótikus téglavára, mely a 16. századtól meghatározó végvára volt az országnak. A 

várban működik a Corvin János Múzeum állandó kiállítása, amely betekintést nyújt a vár 

életébe. A diákok megismerték, hogy miként rendezkedett be a várúr és a várúrnő, miben 

különbözött a török szandzsákbég hivatali szobája a magyar várúrétól, vagy milyen 

fegyverekkel harcoltak az elmúlt évszázadokban. Ezt követően egy hosszú séta keretében 

megnéztük Gyula belvárosát, megcsodáltuk annak minden szépségét. Az ebédet követően 

fagyiztunk egyet, majd folytattuk tovább utunkat a szállásra. Gyulától 6 kilométerre található 

az Erdészeti Tájékoztató Központ, ahol a szállásunk volt és a szakmai program is itt valósult 

meg. A szállás elfoglalása után kezdődött a szakmai programunk. Gyula-Városerdő 

csodálatos természeti környezete alföldi viszonylatban szinte páratlan: a Körösök volt árterein 

kialakult tölgy-kőris-szil ligeterdők nagy, egybefüggő erdőségeket alkotnak. A diákok egy 

tanösvény bejárása során, a szakmai előadó tájékoztatása alapján ismerték meg az ártéri erdők 

növény-és állatvilágát, valamint talajtani adottságait. A szakmai program elsődleges célja az 

volt, hogy az erdőlátogató diákok pozitív erdő-attitűdjét kialakítsa, valamint 

az erdészhivatás és szakma szeretetére neveljen. A túrázásunkat követően, egy közös 

vacsorával zártuk le a napot.  

Másnap, a reggeli után visszatértünk Gyula belvárosába és a gyulai Várfürdőbe látogatunk el. 

Ezen a csodálatos őszi napon, szinte nyári melegben csobbantunk a méltán híres gyulai 

termálvízben. A strandolás nagyon jól sikerült, de sajnos délután búcsút kellett intenünk a 

Kőrösök vidékének.  

A két napos kirándulás végén fáradtan érkeztünk vissza a kollégiumba, de mindannyian - 

diákok és pedagógusok - felejthetetlen élményekkel, szakmai tudással gazdagodtunk. 
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2. Tanulmányút 

Helyszín: KEFAG ZRT - Kecskemét 

Időpont: 2020. október 12. 

Osztály: 10. A 

2020 október 12-én tanulmányi kirándulás keretében meglátogattunk a 10/A osztállyal a 

KEFAG ZRT-nél tettünk látogatást, ahol először a Juniperus Parkerdészetet, majd a  

Kecskeméti Arborétumot látogattuk meg. 

A Juniperus Parkerdészetben a kedves fogadtatás után elmondták nekünk a 30 éves cég rövid 

történetét és bemutatták a telephelyét. Itt megismertük a szaporítás lehetséges módjait, a 

tovább-nevelés körülményeit, lehetőségeit és a teleltetés módjait. Ezeket meg is tekintettük, a 

diákok kérdéseit megválaszolva megtudtuk, hogy az erdészet részt vesz az Agrárminisztérium 

Településfásítási Programján, amelyben a kiválasztott fafajok sorfái mellé az ültetéshez 

szükséges karókat, kötözőanyagot, törzset védő eszközt és kérésre szakembert is biztosítanak. 

A nagy sikerű program keretében már több ezer növényt sikerült értékesíteni a cégnek. A 

telep bejárása során megtekintettük az egyes fajok különböző fejlődési szakaszában lévő 

növényeit, az öntözőrendszer felépítését és a kiszolgáló mezőgazdasági gépek működését. A 

diákok legnagyobb meglepetése azonban az áruda megtekintésekor volt. Meglepődve vették 

észre, hogy nem ritkák a több milliós árcédulák a növényeken. A vendéglátást és a szakmai 

előadást megköszönve mentünk tovább az arborétumba. 

Az arborétumba érve szintén egy rövid áttekintést kaptunk a gyűjteményvezetőtől a 

növénygyűjtemény 30 éves történetéből, mely sok érdekességet tartalmazott. A rövid 

ismertető után a mediterrán ösvényen elindulva sok különleges növényt ismertek meg 

tanulóink, számost kérdés megválaszolása után az újonnan megépült kilátót tekintettük meg, 

csodálva annak szépségét. A továbbiak során az örökzöldek ösvényét követve jutottunk a 

Magyar Szentek szoborsétányra, ahol építészeti történeteket hallgattak meg a diákok, 

színesítve az eddigi szakmai információkat. A vezetést megköszönve búcsúztunk el az 

gyűjteményvezetőtől és rövidesen Kecskeméttől is. 

Élményekben gazdagon, új információkkal telve értünk vissza alma máterünkbe. 

 



3. Tanulmányút 

Helyszín: KEFAG ZRT - Bugac 

Időpont: 2020. október 13. 

Osztály: 10. BL 

 

2020 október 13-án a 10/BL osztállyal tanulmányi úton vettünk részt, melynek szakmai 

tartalmát az osztály erdészeti szakmunkás szakmát tanulók és lovász szakmát tanulók 

határozták meg. A tanulmányi útra velünk jött Králik Virág lovász szakmai oktató is. Az 

iskolából 7.15-kor indult a busz a KEFAG Bugaci Erdészetéhez, ahol Fodor Mihály erdészeti 

igazgató fogadott minket. Először néhány gondolatot mondott az erdőgazdaság felépítéséről, 

működéséről, majd áttért a Bugaci Erdészet szakmai tevékenységére. 

 

A bemutatást követően megtekintettük az alföldfásítási kiállítást, majd átsétáltunk a közelben 

működő fűrészüzembe, ahol betekintést nyerhettünk a raklapgyártás munkaműveleteibe. A 

tartalmas erdészeti szakmai programot követően visszamentünk a buszhoz és indultunk a 

Karikás csárdához. Mivel az eső nem kímélt bennünket kaptunk az igazagató úrtól kölcsön 6 

esernyőt, hogy a sétán ne ázzunk el. A csárdától gyalog folytattuk utunkat a bugaci ménes 

bemutató helyszínéhez. Ott megnéztük a látványos csikós bemutatót, az istállót, valamint a 



házi állatok kiállítását. A programot követően visszasétáltunk a buszhoz, visszavittük az 

esernyőket és indultunk haza. Úgy gondolom a gyerekeknek nagyon tetszett a kirándulás, 

mindenki fegyelmezetten viselkedett, hasznos nap volt. 

 

 

 



4. Tanulmányút 

Helyszín: KEFAG ZRT – Kecskemét, Hetényegyháza 

Időpont: 2020. október 14. 

Osztály: 9. C 

 

2020 október 14-én a 9/C osztállyal tanulmányi úton vettünk részt. Erdész technikus osztály 

lévén erdészeti szakmai program került megszervezésre. Kecskeméten a KEFAG 

talajlaboratóriumában és a mögötte lévő kísérleti csemetekertjében kaptunk érdekes 

bemutatást az ott folyó munkáról.  

Andrési Dániel erdőmérnök munkatársaival fogadott minket. Megkínáltak pogácsával és 

üdítővel. A laboratóriumban megmutatták a különböző talajvizsgálati módszereket, a 

műszerek működését. A csemetekertben maggazdálkodás gépeivel ismerkedtünk meg 

működés közben. A tananyaghoz szorosan illeszkedő talajvizsgálati módszerek, valamint a 

csemetenevelési ismeretek segítették a 9. osztályos technikus tanulókat a szakmai ismeretek 

elsajátításában. 

 



 

  

 Az érdekes bemutatókat követően indultunk Hetényegyházára a Vackor várba, mely a 

KEFAG fenntartásában működő erdei iskola. Ott Madácsi Sándor erdészeti igazgató fogadott 

minket. Először a nyíri erdészházban néztünk meg egy emlékkiállítást, melyet Szulyovszky 

László erdész hagyatékából állítottak össze, és a magyarságtudatra fektették a hangsúlyt. 

1848-49-es relikviákat, emléktárgyakat láthattunk az igen megható kiállításon. Utána 

megnéztük az erdei iskolát, melynek bemutatását Huszárik Emőke vállalta. Az iskolaépület 

közelében nem régen épült lombkorona tanösvényt is bejártuk. Sok érdekes szakmai 

élménnyel gazdagodtunk. Mindenki fegyelmezetten viselkedett az egész kiránduláson.  

  



 

 

 

 

 



   

5. Tanulmányút 

Helyszín: Gemenc Zrt – Pörböly Ökoturisztikai Központ 

Időpont: 2020. október 19. 

Osztály: 10. B 

Barabás Tamás erdőmérnök, ökoturisztikai előadó fogadott bennünket, majd a köszöntés után 

Ferencz László erdészetvezető mutatta be az erdészet területét, fafaj-összetételét, vízügyi 

múltját és jelenét, ismertette az ártéri erdők jellemzőit.  

 

Az erdészetvezető úr elkísért bennünket az Ökoturisztikai központban található „Gemenc 

Kincsei” kiállításhoz, onnantól a nap hátralévő részében Barabás Tamás szakvezető volt a 

csoportunk vezetője.   

A kiállításon részletes ismereteket szereztünk a kezdetektől (a Duna szabályozástól a 

napjainkig tartó időszakról.)  A nagyjából 40 ezer hektáron folyó gazdálkodásról, a 

megtalálható természeti értékekről, növényvilágról, állatvilágról. A bemutató teljes képet 

adott a tanulóknak a Duna menti ártéri erdőkről. A preparátumok és vadásztrófeák nagy 

sikernek örvendtek, többen a régi erdészeti eszközöket, valamint a kisvasút építési 

folyamatokról készült fényképek tekintették végig alaposan.   



 

 A szakvezető kérdésekkel tartotta fent az aktív figyelmet a tanulók körében, melyekre 

helyesen feleltek a tanulók.  

A kiállítás megtekintése után kisvasúttal Lassi megállóig utaztunk, ott leszállva 

megtekintettük a halászati kiállítást, mely egy régi erdészházban kapott helyet. Gemenc 

múltja elválaszthatatlan a halászattól, mely a világon egyedülálló az itt alkalmazott 

fokgazdálkodás miatt-tudtuk meg a szakvezetőtől.  

A kiállítás megtekintése után a szakvezető az erdészet területén folyó erdei 

munkafolyamatokat ismertette. Az erdész szakma szépségéről és veszélyességéről is szó esett, 

helyi példákat bemutatva.  

Kisvasútra ülve, visszafelé a Vadmegfigyelő állomáson leszálltunk, ahol egy 2 hektáros 

bekerített erdőrészletben gímszarvasokat és vaddisznókat lehetett megfigyelni. Szakvezetőnk 

bemutatta a gímszarvas agancs fejlődését. A tanulók nagy örömére a szarvasok a kerítés 

közvetlen közelébe jöttek.  

 

 



A vadmegfigyelőtől sétálva, a turistaúton jutottunk vissza az Ökoturisztikai központba. 

 

A program zárásaként a fűrészüzemet látogattuk meg, ahol iskolánk volt diákja, Mátéka 

Zoltán a telepvezető. Nagy örömmel kísért minket végig a fűrészüzemen.  

A tanulók ámulva nézték munka közben a gépsort, ahol végig kísértük egy nemesnyár rönk 

útját a rönktértől a keresztvágó fűrészen át egészen a készáru tárolóig, ahol már, mint raklap 

alapanyag várja a további felhasználást. Ismertette, hogy éves szinten közel 20 ezer köbméter 

fűrészárut készítenek.  

A telepvezető hangoztatta, hogy a kisvasút a kezdetekor nem turisztikai célok miatt épült, 

hanem hogy a keletkezett faanyagot a leggazdaságosabb módon eljuttassák az alsó rakodóra. 

(Az útviszonyok ősztől-tavaszig nem tették lehetővé a teherautós szállítást) A kisvasúttal 

történő iparifa és tűzifa szállítást ma is használják. 

 



 

A részletes szakvezetést megköszönve buszra ültünk, hogy Szekszárd felé vegyük az irányt.  

Szekszárdon a város fölé magasodó kilátóhoz mentünk, ahonnan pazar kilátás nyílt a városra 

és a környék településeire. A többségében alföldi terephez szokott tanulóknak a Szekszárdi-

dombság lenyűgöző panorámát nyújtott.  

A szakmai nap befejezéseképp a helyi Baka múzeumot tekintettük meg, ahol eredeti harci, 

katonai felszerelések voltak kiállítva.  

 

 

Valamennyi tanulmányút nagyon hasznos és tartalmas volt. Tanulóink számára nagy élmény 

volt. 

Köszönjük az Ember az Erdőért Alapítvány támogatását a tanulmányutak megvalósulásához. 

 

Ásotthalom, 2020. november 25. 

 

 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

kuratóriumi elnök 

 

 


