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A Múzeum a Soproni Egyetem megalapí-
tásától, 2000-tôl ideiglenesen, 2003 nyará-
tól pedig véglegesen az Erdômérnöki
Kar kebelében tevékenykedik.

Személyi állományában 2003-ban is
változások következtek be. A vezetôi fel-
adatok ellátása december 31-ig a cikkíró
múzeumigazgató feladata volt. A próba-
idô leteltével a tudományos segédmunka-
társnak kinevezett Vámos Krisztina 2003.
február 28-i dátummal felmondta állását.
Helyette 2003. április 1-jével került alkal-
mazásra kutatói státusban, megbízási
szerzôdéssel, 2003. december 31-ig Varga
Tamás erdômérnök. A felsoroltak mel-
lett egy gondnok, egy portás, négy terem-
tôr és egy takarítónô segítette a munkát.

Állandó és idôszakos kiállításain-
kat egész évben nyitva tartottuk 2003.
január 1–április 30., valamint október
1–december 31. között napi 3 órában, az
év többi részében napi 5 órás idôtartam-
ban, szerdai szünnappal. A szerdai szün-
napoktól eltekintve csupán karácsonykor:
december 24–26. között volt mind az ál-
landó, mind az idôszakos kiállítás zárva.

2003-ban rendezett idôszakos kiál-
lításaink:

Fajáték kiállítás az öt éve oktatott
Fajátékgyártás c. fakultatív tárgy hallgatói-
nak munkáiból összeállított tárlatot na-
gyon sokan és nagy kedvvel tekintették
meg.

Füzi Boglárka környezetmérnök-hall-
gató és Wágner Kálmán fa- és csontfara-
gó kiállítására ugyancsak sokan voltak kí-
váncsiak, és nagy sikert arattak a kiállított
míves grafikák és faragványok.

Az én erdôm, tele élettel címû finn fotó-
kiállítás az emeleti nagyteremben került

bemutatásra. Az érdekes installációjú fotó-
kiállításra is sokan érkeztek, de az általá-
nos vélemény az volt, hogy kissé szegé-
nyes volt az anyag, kevés volt a fénykép.

Márciusban Vogel András fotómûvész
egységes installálású, színvonalas tárlatá-
ban gyönyörködhettek látogatóink.

Bemutatjuk Múzeumunk pohár- és
korsógyûjteményét címû tárlatunk osztat-
lan sikert aratott a nagyszámú látogatónk
körében, emellett a kiállítás elôtt és alatt
letéti pohár- és korsóállományunk mint-
egy 50 db-bal gyarapodott.

Bognár László szobrászmûvész és
Bognárné Zeke-Hajas Ilona egyházi festô
csodálatos, emberközeli, finom mívû
munkái életre szóló élményt nyújtottak
szép számú látogatónknak.

Hauszner Sándor fotómûvész Balaton
és környéke címû idôszakos tárlata a nagy-
közönség által többnyire ismeretlen nézô-

pontból készített mûvészi és több díjnyer-
tes fényképet tárt a nagyszámú látogató
elé.

Németh Ferenc és Detrich Miklós közös
kiállításán fafaragásokat, gyökér- és ágfi-
gurákat, valamint Magyarország öreg fái-
ból 36 darabot láthatott a közönség. A ki-
állításnak nagy sikere volt.

Az Erdésznôk Országos Találkozója
tiszteletére rendeztük meg az Erdésznôk
készítették címû tárlatunkat. 31 kolléganô
szabadidôs munkáit: hímzéseket, szôtte-
seket, gobelineket, rajzokat, festménye-
ket, fényképeket, dísztárgyakat, használa-
ti eszközöket, írásokat stb. mutattunk be
az érdeklôdôknek. Ezen a rendezvényen
is sok látogatót fogadhattunk.

Dr. Boda László aranyokleveles orvos
fa- és csontfaragásai mellett két erdô-
mérnök-hallgató: Kovács Gyula és
Schneidler Viktor természetfotói kerül-
tek bemutatásra novemberi kezdéssel. A
szépen összeállított anyagra sokan vol-
tak kíváncsiak.

A selmecbányai Bányászati Múzeum
Jozef Kollár Galériája szervezésében (hár-
mas pályázat alapján: Selmecbánya, Bécs
és Sopron-Erdészeti Múzeum) került meg-
rendezésre a Nemzetközi természet- és
környezetvédelmi karikatúra kiállítás. A
15 ország rajzolóit felsorakoztató mintegy
120 karikatúra szépen tükrözi a környeze-
ti problémákat. A kiállítás 2004. február
29-ig látogatható.

2003-ban is kértük az erdôgazdálko-
dást folytató részvénytársaságokat, hogy
támogassák Múzeumunkat. A tárgyév-
ben támogatást kaptunk: Pilisi Parker-
dô Rt. (Visegrád), Utilis Kft. (Visegrád),
Délalföldi Erdészeti Rt. (Szeged),
Zalaerdô Rt. (Kaposvár), Juhász és társa

Az Erdészeti Múzeum 2003. évérôl

A pohár- és korsógyûjteménybôl

Erdésznôk készítették
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Bt. (Sopron), FVM Erdészeti Hivatala és
az Ember az Erdôért Alapítvány (Buda-
pest), valamint Gefferth István erdômér-
nök (Ausztrália). Hálásan köszönjük a tá-
mogatást, amely nélkül nem tudtunk vol-
na ilyen sikeres évet zárni.

Dologi támogatást nyújtott idôszakos
kiállításainkhoz: Gellért Zoltán (Sopron),
és a Brau Union Hungária Sörgyárak Rt.
(Sopron). Köszönjük a kapott pogácsákat
és söröket!

Letéti anyagunk adományozás, cse-
re és vásárlás útján gyarapodott. A
2003. január 1-jével életbe lépett új Múze-
umi Nyilvántartási törvény, az új eljárás-
hoz szükséges feltételeket azonban, saj-
nos, nem biztosította. A Gyarapodási Nap-
lót júliusban kaptuk kézhez, és a május-
ban leadott megrendelésen szereplô szak-
leltárkönyvek mind a mai napig nem ér-
keztek meg!

Ennek ellenére minden múzeumi állo-
mánynövekedést a Gyarapodási Napló-
ban regisztráltunk, melynek tanúsága sze-
rint az alábbi természetes és jogi szemé-
lyek gyarapították ajándékokkal Múzeu-
munk anyagát: Abadi Attila (Budapest),
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó (Ásot-
thalom), Aninger Sándor (Sopron), dr.
Ádámfi Tamás (Budapest), Bakonyi
Károlyné (Sopron), Balaskó Mónika (Sop-
ron), Barátossy Gábor (Budapest), dr.
Bartha Dénes (Sopron), Benke István (Bu-
dapest), Bognár Károly (Balatonmári-
afürdô), Bognár László (Felsôörs), Csön-
des István (Sopron), Detrich Miklós (Ka-
posvár), Erdôs Péter (Visegrád), dr. Fara-
gó Sándor (Sopron), Fekete Judit (Buda-
pest), dr. Gencsi László (Sopron), Greguss
László Géza (Gyôr), Halász Aladár (Bu-
dapest), Hart Sándor (Sopron), Hábel
György (Budapest), Hegyi András (Pápa),
Hibbey Albert (Visegrád), Horváth Tibor
(Debrecen), Husz Endre (Szombathely),
dr. Illyés Benjamin (Sopron), Jakab

Zoltánné (Budapest), Lukács Tamás (Mis-
kolc), Magyari Béla (Budapest), Makkai
Zoltán (Sopron), Mendly Lajos (Pécs), Né-
meth Ferenc (Sopron), dr. Oroszi Sándor
(Budapest), dr. Pallay Mária (Sopron),
Peresztegi Nagy István (Sopron), Rakon-
czay Zoltán (Budapest), Rencsiné Ágh
Márta (Miskolc), dr. Rácz József (Sopron),
dr. Rácz Józsefné dr. (Sopron), Rácz Péter
(Sopron), Reischl Gábor (Sopron),
Reményffy László (Eger), dr. Rumpf János
(Sopron), Sági Pálné (Sopron), Schmotzer
András (Eger), dr. Somkuti Elemér (Sop-
ron), dr. Tóth Béla (Debrecen), dr. Tuskó
Lászlóné (Sopron), Ubrankovics Pál (Sop-
ron), Vajda István (Salgótarján), dr. Van-
csura Rudolf (Sopron), dr. Varga Sza-
bolcs (Sopron), Varga Tamás (Sopron),
Vámos Krisztina (Szombathely), Vogel
András (Balatoncsicsó), valamint a Comp
Almanach (Budapest), Dunaújvárosi Fô-
iskolai Kar Valétabizottsága, Koszta Mú-
zeum (Szentes), Központi Bányászati
Múzeum (Sopron), Magyar Alumínium-
ipari Múzeum (Székesfehérvár), Nemzet-
közi Szakképzési Intézet (Budapest), Nyu-
gat-Magyarországi Egyetem karainak in-
tézetei és hallgatói (Sopron), Országos Er-
dészeti Egyesület (Budapest), Országos

Mûszaki Múzeum (Budapest), SOMA Soft.
Kft. (Budapest), Soproni Múzeum.

Állománygyarapodásunk 1893 db,
ebbôl: fénykép 410 db, fotóalbum 4 db,
304 db negatív, 1 db videokazetta (mûso-
ros), CD-rom 5 db, ok- és kézirat 487 db,
meghívó 123 db, 4 db térkép, 12 db rajz,
108 db szóróanyag-prospektus, könyv
155 db, jegyzet 23 db, periodika 30 db és
199 db tárgy.

Reklámtevékenységünk során meg-
hívóinkat eljuttattuk a soproni iskolákba,
valamennyi médiához, hirdetéseket jelen-
tettünk meg különbözô reklámhordozók-
ban, helyet kértünk és kaptunk a múzeu-
mok országos honlapján is.

November 12-én, a Magyar Tudo-
mány Napja tiszteletére megrendeztük a
Múzeumunk 20 éves fennállását ünnepe-
lendô Tudományos Ankétunkat.

Állandó és idôszakos kiállításainkat
13 089 látogató tekintette meg, a létszám
több, mint fele volt diák és gyermek.

A tárgyévben az Erdômérnöki Kar
korszerû technikával szerelte fel a
Múzeumot. A Kar által végzett felújítási
munkák, elegáns berendezési tárgyak és
korszerû technikai háttérrel a Múzeum
alkalmassá vált színvonalas rendezvé-
nyek bonyolítására.

Végezetül hálásan köszönöm Mind-
azoknak a segítségét, akik 17 évi múzeu-
mi munkám során támogattak, bízom ab-
ban, hogy tevékenységemmel nem okoz-
tam senkinek csalódást, hiszen a 11 évvel
ezelôtt üresen átvett épületet egy mûködô
állandó kiállítással, 7 berendezett irodahe-
lyiséggel (raktárak is), egy kétszintes be-
rendezett bemutató raktárhelyiséggel és
komoly mennyiségû letéti anyaggal adom
át utódomnak, emellett 82 idôszakos és
két állandó kiállítás megrendezését tudha-
tom magaménak.

Az Erdészeti Lapok valamennyi Mun-
katársának és Olvasójának kívánok jó
erôt, egészséget és sikeres munkálkodást.

Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó

Erdésznôk készítették

A természeti folyamatokra alapozott
erdôgazdálkodást folytató európai erdészek

egyesületének  magyarországi szervezete

Kedves Kollégák!

Köszönjük mindenkinek, aki tavaly az 1996. évi CXXVI. törvény alapján szemé-
lyi jövedelemadója  1%-ának  felajánlásával segítette a PRO SILVA HUNGARIA
közhasznú társadalmi szervezetet.  Ha ebben az évben is az ökológiai alapokon
álló erdôgazdálkodás szélesebb körû elterjesztését kívánja  támogatni, kérem
rendelkezô nyilatkozatára a következô adószámot írja:

18581034-1-10
Köszönettel: Varga Béla 

a PSH  elnöke


