
316 Erdészeti Lapok CXL. évf. 10. szám (2005. október)

Szeptember 6-án a lenti Lámfalussy
Sándor Szakközépiskola és Szak-
munkásképzõ jubileumi ünnepség
keretében emlékezett meg önálló
intézménnyé alakulásának 20. évfor-
dulójáról. Ebbõl az alkalomból részt
vett az ünnepségen az iskolának 1997
óta névadójaként jegyzett, néhai Lám-
falussy Sándor erdõmérnök fia, a Belgi-
umban élõ neves közgazdász pro-
fesszor, akit a köztudat gyakran csak az
„euró atyja” néven emleget.

A professzor úr a délelõtti ünnepség
befejezõdése után, a délutáni órákban
meglátogatta Lentiben a Zalaerdõ Rt.
GÖCSEJ KINCSEI, AZ ERDÕ ÉS A FA
címû erdészet-, vasút- és fûrészipar-
történeti kiállítását. A magas rangú
vendéget elkísérte Kiss Bódog Zoltán, a
Zala megyei Közgyûlés elnöke, dr. Pál
Attila, Lenti város polgármester-
helyettese és Tótiván Endre iskolaigaz-
gató társaságában több tanár is, akiket a
helyszínen Keszi László lenti erdészet-
igazgató fogadott.

A professzor úr érkezésekor öröm-
mel üdvözölte a régen látott gyermek-
kori barátot és iskolatársat, Hopp József
gyémántdiplomás erdõmérnököt, a
Zalaerdõ Rt. egykori vadászati felü-
gyelõjét.

A látogatás során, a kiállítás rendezõ-
jeként elsõsorban a herceg Esterházy
Hitbizomány két világháború közötti –
országhatáron túl is elismert – magas
színvonalú, zalai, korszerû erdõgazdál-
kodásának bemutatását reprezentáló
dokumentumokra és fotókra helyeztem
a hangsúlyt. Mindez érthetõ, hiszen a
professzor úr édesapja, vitéz Lám-
falussy Sándor erdõmérnök 1924-1937
között a hitbizomány lenti hercegi
erdõfelügyelõségének élén irányította
és felügyelte az öt göcseji erdõgond-

Apai és nagyapai emlékek között
Lámfalussy Sándor nemzetközi hírû közgazdász látogatása a lenti erdészeti kiállításon

nokságot, büszkeségét, alkotását, a len-
ti fûrész-üzemet, a csömödéri üzemmel
együtt, valamint a példás mûszaki szín-
vonalon mûködtetett erdei vasúthálóza-
tot. Az emlékek között – a tablókon rég-
múlt idõkbõl felsejlõ sok-sok ismerõs
arcnál elidõzve –, vendégünk megha-
tottan fedezte fel, hogy a rendezõk
anyai nagyapjáról, Rimler Pál erdõ-
mérnökrõl sem feledkeztek meg, aki
1937 elõtt állt a hitbizomány soproni
erdõigazgatóságának élén. Õk ketten a
Trianont követõ nehéz idõkben – a sok
kitûnõ hitbizományi erdõmérnök közül
– beosztásuknál fogva, talán a legtöbbet

tudták tenni az értékes göcseji erdõk
fennmaradásáért.

A látogatásra szánt idõt jóval túllépve,
még az egy óra is gyorsan elrepült, s a
professzor urat a kíséretébõl el-elhangzó
további városi programjára emlékeztetõ
kérést, már e nagyszerû és közvetlen
tudósember elismerõ köszönete követte,
ami erdészeti múltunk becses zalai
emlékeinek megõrzéséért és bemu-
tatásáért a Zalaerdõ Rt. vezetõségét és a
kiállítás megalkotóit illette.

Befejezésül álljanak itt a vendég-
könyvben jegyzett kedves sorai:

Kép és szöveg: Dr. Baráth László

Az Erdõk Hete rendezvénysorozat kere-
tein belül a Werbõczy-forrás  ünnepélyes
avatásán Peták István a Magyar Turista
Egyesület elnöke, Szabó Lajos erdészet-
vezetõ mondta el gondolatait. A forrást
Kakics Árpád Mátraszentimre plébánosa
áldotta meg. Ünnepi beszédet mondott
Kálay B. István történész professzor.

A Werbõczy-forrás kiépítése az alábbi
szervezetek együtmûködéseként való-
sult meg: Egererdõ Rt. Bátonyterenyei
Erdészete, Gyõr-Moson-Sopron megyei
Ügyvédi Kamara, Magyar Turista
Egyesület, Mátraalmásért Egyesület

Ez egy kiváló példa arra, hogy
erdészek, ügyvédek, turisták, helyi lako-
sok egy jó cél érdekében a mai nehéz
gazdasági helyzetben is össze tudnak
fogni és értéket teremteni. 

A forrás a Galyatetõ északi ol-
dalában Mátraalmás községhatárban
található a Bátonyterenyei Erdészet
területén csodálatos bükkerdõk árnyé-
kában.

Peták István
a Magyar Turista Egyesület elnöke

Szabó Lajos
a Bátonyterenyei Erdészet vezetõje

A Werbôczy-forrás avatása

A Magyar Köztársaság elnöke
érdemes és eredményes munkás-
sága elismeréseként a Magyar
Köztársasági Arany Érdemke-
reszt kitüntetést adományozta dr.
Pethõ Józsefnek augusztus 20-a
alkalmából.

Az Országos Erdészeti Egyesület a 2004.
évi SZJA 1%-ából kapott 1 369 576,- Ft-
ot az alábbiak szerint használja fel:
640 000,- Ft-ot szociális segélyezésre
az Erdészcsillag Alapítványnak átutal,
729 576,- Ft-ot mûködési célokra.
Köszönjük tagtársaink és támogatóink
felajánlását!


