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Az OEE Budapesti HM-Csoportja, illetve
a HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
2013. május 2-4-én tanulmányutat-ki-
rándulást szervezett a tagjai/dolgozói
számára. A sokáig elhúzódó tél miatt
sajnos nagyon feltornyosultak a munkák
az erdõben (mind a fahasználati, mind a
mûvelési jellegûek), ezért az erdésze-
tektõl csak kevesen tudták szabaddá
tenni magukat erre a három napra.

Így a viszonylag csekélyebb létszámú
dolgozói csapatot a nyugdíjasok egé-
szítették ki, akiket a hagyományoknak
megfelelõen meghívtunk a kirándulás-
ra. A 40 fõs buszon kényelmesen elfér-
tünk, és helyhiány miatt senkit sem kel-
lett otthon hagyni.

A 9 órai indulás után az elsõ megál-
lóhelyünk Várpalota volt. Az egykori
Zichy-kastélyban helyet kapott Trianon
múzeum kiállításait néztük meg. Az oly-
kor meghökkentõ adatok és a némely-
kor megdöbbentõ tények (mint pl. a
délvidéki magyar Golota 1944-45) mind-
annyiunkat mélyen érintettek, és több
vita is kialakult a témakörrel kapcsolat-
ban. Az országot ért veszteség azonban
senki számára nem volt kérdéses.

Várpalotától továbbindultunk Vas
megyébe, Kám község határába. Ott a
Jeli Arborétum megtekintése volt a cél.
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. munka-
társai már vártak bennünket. Az õ sza-
kavatott vezetésükkel néztük meg az
arborétumot. Az akkor már virágozni
kezdõ rododendronok jelentették a fõ
látnivalót, de megcsodáltuk a több kon-
tinensrõl származó örökzöldeket is,

melyek az alapító Ambrózy-Migazzi
gróf jelmondatának megfelelõen örök-
ké zöldellnek az arborétumban. Végül
felkerestük a sírkertet is, amit tavaly újí-
tott fel a kezelõ erdõgazdaság.

A botanikus kertet elhagyva Szentgott-
hárd felé vettük az irányt. Ottani szállá-
sunkon két éjszakát töltöttünk el. Az elsõ
nap végén már nem álltunk neki fõzés-
nek, hanem vendéglõben vacsoráztunk.
Este a program elsõ részét egy (alig) lám-
pafényes focimeccs képezte, a helyben
lévõ sörpadokból készültek a kapuk,
amelyeket oda tettünk, ahol a legkevésbé
volt göröngyös a talaj és ahova az egyet-
len lámpa is elvilágított. Majdnem 10 óra
lett, mire a két csapat (fiúk-lányok vegye-
sen) el tudta dönteni, hogy ki is a jobb.

Ezután sörözés és borozás közben be-
széltük meg a nap eseményeit. Sõt, vol-
tak, akik a magnót is beüzemelték, hogy
táncolni is lehessen. Ezt a programot
azonban nem erõltettük túlságosan, mert
rajtunk kívül még egy jobb sorsra érde-
mes svájci pár is kempingezett mellet-
tünk. Bár valószínûleg õk is végigizgulták
a félhomályos focimeccset, ami sokszor
meglepõbb fordulatokat és eseményeket
produkált, mint akár a spanyol bajnok-
ság, de talán az ezek utáni éjjel kettõig tar-
tó táncos mulatság már tényleg túlzás lett
volna. Így hamarosan eltettük magunkat
éjszakára, hogy lehetõleg kipihenten vág-
junk neki a kirándulás második napjának,
mely az országhatár túloldalára vitt ben-
nünket.

Másnap reggeli után rögtön buszra
szállt a társaság. Az elsõ állomás a határ
közelében fekvõ Németújvár (Güssing)
volt. Látogatásunk célja az volt, hogy
megismerjük a Németújváron már gya-
korlatként mûködõ önellátó energia-
modellt. Horváth Dénes vezérigazgató
irányításával érkeztünk meg a projekt
elméleti bemutatásának és az ökoener-
gia-turizmus és koordináció központjá-
nak otthont adó Technológia Centrum-
ba, ahol Bõdi Katalin elõadását hallgat-
tuk meg. A modell lényege, hogy ener-
giatakarékossággal és a régióban meg-
termelt, megújuló energiahordozókból
elõállított energiával megvalósítsák az
önellátást, vagyis csökkentsék a függõ-
ségüket. Az 1990-es évek óta fokozato-
san megvalósult projekt a kistérség ki-
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törési pontjává vált. A körülbelül 4000
lakosú burgenlandi kisváros Ausztria
elmaradott térségéhez tartozik. Ennek
oka, hogy a vasfüggöny melletti határ-
vidék 50 évig Ausztria zsákutcája volt,
rossz közlekedési infrastruktúrával. Az
ipari beruházások elkerülték a térséget,
ez munkanélküliséghez, elvándorlás-
hoz vezetett. Az új energiaellátási mo-
dellnek köszönhetõen az évek során 50
üzemet létesítettek, így munkahelyek
létesültek. Az üzemekben helyi adottsá-
gokon alapuló (Nap, erdészet, mezõ-
gazdaság) megújuló energiatermelést
valósítanak meg, így energiát és pénzt
takarítanak meg. A rendelkezésükre ál-
ló erõforrások: a Nap (sugárzási ener-
gia), a fa (erdei faapríték, ipari fahulla-
dék) és a mezõgazdasági nyersanya-
gok. Ezeket különbözõ átalakítási tech-
nológiákkal (üzemekben) energiafor-
mákká alakítják. Így jutnak hozzá a fû-
téshez szükséges hõenergiához, a háló-
zatra táplálható elektromos energiához
(támogatott áron értékesíthetõ), meta-
nizálással a földgázhálózatra köthetõ
földgázhoz, valamint szintetikus üzem-
anyagokhoz. Az energia-önellátásuk
még nem 100%-os, de már most meg-
mutatkoznak azok a pozitív hatások,
amit a külsõ energiafüggõségtõl való el-
szakadás jelent. Az elõadás után a prog-
ram keretében üzemlátogatáson is részt
vettünk, megtekintettük a helyi bio-
massza-tüzelésû (faapríték/fahulladék)
erõmûvet.

Azután a németújvári Batthyány-várat
látogattuk meg. A várhegyre felvezetõ út
közben Pálhalmi János és Milasovszki
Zoltán kollégák a térség lágy szárú nö-
vényeinek ismertetésével színesítették a

kirándulást. A várban megismerhettük a
környék történelmét, fontosabb kulturá-
lis állomásait és megtekintettük az ott ta-
lálható érdekes tárlatot. 

A várlátogatást követõen Keresztes
György vezetésével az 1664-es szent-
gotthárdi csata helyszínén állított em-
lékmûvet látogattuk meg, ahol tisztele-
tünk jeleként egy nemzeti színû szala-
gos koszorút helyeztünk el. 

Rövid pihenõt követõen visszaindul-
tunk a szállásunkra, de elõtte még az
ágazatvezetõk futóversenyének lehet-
tünk szemtanúi, ahol Turóczi Balázs ép-
pen csak egy orrhosszal elõzte meg Solti
Imre kollégánkat. A tartalmas nap után a
szállásunkon még hátra volt a vacsora
megfõzése, ami alatt Bartucz László és
Meggyesfalvi István kollégák anekdotáit
hallgattuk. A pár napos utazás mind-
annyiunk számára tanulságos, pihentetõ
és szórakoztató volt, és a munkahelyen
kívül közösen eltöltött idõvel építhetjük
a jó kapcsolatot a kollégákkal.

A szombati hazaúton még megáll-
tunk Rönökön a helyreállított Szent Im-
te-kápolna megtekintésére. A kápolnát
az elmúlt évek során állította helyre a
nemzetközi – osztrák-magyar – össze-

fogás. Az erdõben álló, gyönyörû épü-
let korábban négy község hívõit szol-
gálta, ma a korábbi rendszerek ember-
telenségeinek embertelenségeit is be-
mutató emlékhely.

Solti Imre és 
Mészáros-Komáromy Márk

Egyesületünk könyvtárában õrizzük
gróf Tisza Lajos portréját, amelyet Stet-
ka Gyula festõmûvész készített 1888-
ban. A képet hosszú idõn keresztül
összegöngyölve rejtegették és rendkí-
vül megviselt állapotban került elõ,
hogy vakrámára feszítve bemutatható
állapotba kerüljön. Szerencsére a fest-
mény részletgazdag területei, mint
például az arc vagy a kezek viszony-
lag jó állapotban vészelték át a viszon-
tagságokat. Az OEE legutóbbi elnök-
ségi ülésén elhangzottak és a Wagner
Károly Alapítván kuratóriumi döntése
alapján, az Alapítvány támogatásával,
most lehetõség nyílik a nagyméretû,
113x173 cm-es festmény restaurálásá-
ra. Az Egyesületünk meghatározó sze-
mélyiségét, a közel negyed évszáza-
dig elnöklõ egykori minisztert és
nagybirtokost, gróf Tisza Lajost ábrá-
zoló festményt Stetka Gyula a bécsi
akadémián, majd Benczúr Gyula mes-
teriskolájában tanult  festõmûvész az
egyesület felkérésére készítette. A
portré keletkezésekor Stetka már elis-
mert arckép- és zsánerkép festõ volt
és Benczúr elsõ adjutánsaként a mes-
teriskola tanársegédeként vett részt a

fõváros mûvészeti életében. Az érté-
kes és nekünk különösen becses port-
rét felújított állapotában reményeink
szerint az idei évzáró ünnepi küldött-
gyûlésen mutathatjuk be a tagságnak.
A mellékelt fotón restaurálás elõtti ál-
lapotban látható az arckép.

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Megújul Tisza Lajos portréja

A németújvári Batthyány-vár A rönöki Szent Imre kápolna


