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Društvo študentov geodezije Slovenije vsako leto organizira strokovno ekskurzijo. Tudi letos je
potekala pod okriljem Eve Pajk in moje malenkosti. Tokrat nas je pot zanesla k sosedom – na
Madžarsko, natančneje, v Budimpešto (slika 1). Odločilno za izbor je bilo dejstvo, da imamo
študentje geodezije možnost izmenjav Erasmus prav v tem slikovitem mestu, o tamkajšnji kulturi
in znanju geodezije pa ne vemo pravzaprav nič. Zato sva pomislili, kako koristno bi bilo, da
si študentje zadevo pobliže pogledajo in mogoče bo koga mesto navdušilo in se bo določil za
izmenjavo.
Na pot smo krenili v zgodnjih jutranjih urah, saj nas je že takoj po prihodu čakala vodička in
nas popeljala na obisk glavnih znamenitosti. Tako smo si že prvi dan nabrali veliko informacij o
Budimpešti in dobili prvi vtis o tem lepem mestu. Budimpešta kipi od zgodovine in lepih stavb,
naj naštejem najbolj znamenite: Trg herojev, dvorec Vajde Hunyadija, Štefanova cerkev, Parlament,
Citadela (slika 2), s katere se ponuja veličasten pogled na madžarsko prestolnico in Donavo.
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Naslednji dan nas je mladi raziskovalec Tamas Tuchban lepo sprejel na univerzi (slike 3, 4, 5).
Tomas kot pouniverziteni študent pomaga pri več mestnih projektih, ki se izvajajo pod taktirko
fakultete. Študij geodezije poteka na fakulteti za gradbeništvo, arhitekturo in geodezijo. Vsako leto
se vpiše 20 študentov, kar nas je presenetilo, saj samo Budimpešta šteje dva milijona prebivalcev.
Tomas nam je pojasnil, da takšna številka ni naključna, saj zadostuje potrebi po geodetih. Imeli
smo si možnost ogledati celotno katedro za geodezijo, ki res ni velika. Tudi vaje izvajajo še na
starejših Laicinih modelih teodolita. Podobno kot pri našem starem univerzitetnem študiju imajo
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Slika 1: Budimpešta

Slika 2: Poziranje na Citadeli

Slika 4: Pozorno poslušanje Tamasa

večdnevne terenske vaje. Ves program je zasnovan na goli geodeziji, nimajo namreč prostorskih
predmetov, ki smo jih med študijem deležni mi.
V soboto nas je lokalna vodička peljala na ogled mesteca Szentendre, enega redkih krajev,
katerega populacija vztrajno narašča. Vzrok za to je dejstvo, da je to mesto navdiha za mnoge
umetnike. Zgradili so ga priseljenci z juga – en del je srbski, drugi grški – v 15. stoletju, in še
vedno je čutiti baročni pridih.
Zadnji dan se je vreme malo poigralo z nami, saj je bil prvotni načrt namenjen poležavanju ob
Blatnem jezeru. To se sicer ni zgodilo, zato smo si jezero samo pogledali (eni bolj pobliže kot
drugi, slika 6) in se odpravili proti domu.
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Slika 3: Pred Tehnično univerzo v Budimpešti

Menim, da so tovrstna srečanja študentov zaželena in dobrodošla, saj se le tako lahko spoznavamo
pripadniki različnih generacij in prenašamo naprej »študentske modrosti«. Poznavanje našega
študija v drugih državah pa nam širi strokovna in kulturna obzorja, kar je več kot dobrodošlo
za splošno razgledanost in osebno rast.
Zahvaljujemo se našim sponzorjem:
- Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo;

Slika 5: Tamas Tuchban

Slika 6: Blatno jezero
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- podjetju Digi-data, d. o. o.;
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- Zavodu za prostorsko, komunalno in stanovanjsko urejanje d.o.o.;
- podjetju Igea, d. o. o.;
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- podjetju Gemar, d. o. o
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- Agrotrgovina Šajn Jožica s.p.
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