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VÁNDORGYÛLÉS / ARCHÍVUM

„Maholnap zúzmarás az út,
virág sincs, vén vagyok.

S veletek, mindig veletek,
csak vándorolgatok.”

(Áprily Lajos: Veletek vándorolgatok)

Tisztelt Kollégák! Kedves Vendégeink!

Az Vértesi Helyi Csoport elnökeként kérem, fogadják szeretettel meghívásunkat az Országos Erdészeti Egyesület 
144. Vándorgyûlésére, 2013. július 12-13-án.

Helyi csoportunk és a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. valamennyi dolgozója számára kitüntetõ megtiszteltetés, 
hogy 41 év után újból helyszínt biztosíthatunk az egyesület idei legjelentõsebb eseményének, és bemutathatjuk 

szakmai eredményeinket az ország többi erdejében tevékenykedõ erdész kollégáinknak.

A tervezett programok társaságunk hitvallásának jegyében, „Fenntartható megélhetés - Erdõgazdálkodás a szén-
bányászat után” kerülnek megrendezésre. A Vértesbe és a Gerecsébe szervezett programok során a múlt felidézésével

együtt kívánjuk bemutatni a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. gazdálkodásának, térségi szerepvállalásának eredményeit és
aktuális feladatait. A Vándorgyûlésnek a Tatai Olimpiai Központ ad otthont, míg az ünnepi közgyûlésre a Tatabányai

Jászai Mari Színház lát vendégül a bennünket.

Idén elõször a Vándorgyûlést közvetlenül megelõzõen kerül megrendezésre az Év Erdésze verseny. Ennek házigazdája
a HM Budapest Zrt. lesz, amely az idei Vándorgyûlés kiemelt együttmûködõ partnere és segítõ szervezõje is egyben. 

A verseny eredményhirdetésére az ünnepi közgyûlésen kerül sor.

Bízom benne, hogy a nálunk eltöltött idõ után élményekkel gazdagodva, a középhegységi erdészet hangulatát
szívükbe zárva, új ismeretekkel felvértezve viszik jó hírünket szûkebb hazájukba!

Minden érdeklõdõt szeretettel váruk Tatára 2013. július 12-én.

ÁLLATÉLET ERDEINKBEN IV. 
(Erdészeti és Gazdászati Lapok, 1866. április)

Az Erdészeti és Gazdászati Lapok 1866. évfolyamában
cikksorozat jelent meg, „Állatélet erdeinkben” címmel. Az
egykori megfigyelések számíthatnak a ma olvasójának
érdeklõdésére is.

A hónapok királya, a május tartja bevonulását szép, élénk,
zöld birodalmába. 

A lég költõi vigadva és énekelve viszik a szelíd király zász-
lóit, és dalaival dicsõitik õt. Az egész ország a király trónter-
mévé lesz, melyben korlátlanul viszi szelid kormányát és
azért mindenki hódolatteljes szivvel hajol meg elõtte. Jobbá-
gyainak csak szerelmet, örömet és gyönyört élvezni paran-
csol, és mindnyájan szivesen fogadnak szót. A madarak a leg-
pompásabb nászruhába öltözve, zengetik dalait az erdõkben
és kertekben - és még a megrögzött halandó szive is kényte-
len fölnyílni a természet csodálatos bájai elõtt. 

Itt a sûrû bokorban a csalogány zengi szellemének önálló

mûködésébõl eredt költeményét, ott a faágocskán az erdõ
csengetyõje, a pintyõke hallatja szép dallamos melódiáját; itt
a barátka, ott a virgoncz vörösbegy és a szerény kis kékbegy
szól; itt turbékol a galamb, ott cseveg a parányi ökörszem és
közben-közben hallatszik a rigók változatos fütyülése,
fölváltva a büdös banka hup, hup, hup hangjával. 

A réteken, nádasokban, füzesekben vig dalos zenércsalád
barangol; verebünk elsõ ivadéka az öregek csirimpolásától
kisérve szárnyra kel; a sasok és héják költenek; a pacsirta
ellenben csak most párzik. 

Némely késedelmezõk és csupán rovarokkal táplálkozó
madarak csak most jelennek meg u. m. az aranybegy, a karics
vagy szalakótó, mely az európai madarak közül egyike a
legszebbeknek; a haris és a mint kalitkában, mint pedig a
pecsenyés tálban egyaránt kedvelt fürj, a tyúkok egyedüli
vándormadara. 

Négylábú vadaink legnagyobb része vagy már fejlõdõ
ivadékában élvezi örömét, vagy pedig a szülõi örömeket még
e hónapra várja. Az utóbbiakhoz tartozik a szarvas és az õz. 

Kriesch
http://erdeszetilapok.oszk.hu/00368/pdf/00368_236-

240.pdf#page=4

Jó szerencsét! 
Üdv az erdésznek!

Kocsis Mihály
vezérigazgató, a Vértesi helyi csoport elnöke




