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VÁNDORGYÛLÉS

Az I. világháború után Sopronba költö-
zött fõiskola erdõmérnöki karának
szüksége volt tanulmányi erdõterületre,
melynek kiválasztása az ún. „hegyvidé-
ki” erdõkre esett. Az akkor létrejött ta-
nulmányi erdõgondnokság a mai erdõ-
gazdaság jogelõdje. Az államosítások
után FM rendeletre hozták létre a Ta-
nulmányi Állami Erdõgazdaságot, 1951-
ben. Azóta számos belsõ átszervezést,
korszerûsítést élt meg. Kezelésben ala-
kították ki az ország elsõ parkerdejét is.
1991 és 2001 között jelentõs mértékû
modernizáláson esett át az erdõgazda-
ság. Stabil és sokrétû mûködésének
korszerû alapjait ekkor rakták le. 

– Mi vezérelt benneteket elsõsorban,
hogy a vándorgyûlés szervezésének je-
lentõs energia befektetéssel, fáradtság-
gal, idõigénnyel, illetve nem kis költsé-
gekkel járó feladatát felvállaljátok?

– 1991-ben volt utoljára vándorgyû-
lés Sopronban.  Azóta szakmai és nem
szakmai eseményekben egyaránt gaz-
dag idõszak telt el, mely számos válto-
zást hozott magával. Annyi minden tör-
tént az erdészeti oktatás fellegvárának
számító Sopronban, hogy érdemesnek
tartottuk ezeket a változásokat bemu-
tatni, egy országos jelentõségû erdész
egyesületi rendezvény keretében. Az is
motivált minket, hogy ugyan a 145. al-
kalom nem teljesen kerek, de mégis
szép jubileumi szám. A szervezés mun-
kái közben Illyés Benjamin kutatásai-
nak köszönhetõen született egy érde-
kes szakmakultúrális ismertetõanyag a
Trianon utáni elsõ egyesületi vándor-
gyûlésrõl, közgyûlésrõl, melynek meg-

rendezése ugyancsak Sopronhoz kötõ-
dik. 1926. július 7-8-án az akkor hatvan
éves egyesületrõl és az alapítókról em-
lékeztek meg a résztvevõk. És ahogy az
elején említettem, az elsõ rendszervál-
tás utáni egyesületi vándorgyûlést is a
városban rendezték meg. 

– A helyszínbõl adódóan egy soproni
vándorgyûlésen nem lehet megkerülni
az Egyetemet, az Erdõmérnöki Kart és
a nemzeti parkot sem. Hogyan vontá-
tok be õket?

– Ahogy utaltam rá nagyon sok min-
den történt az egyetem életében, az er-
dõgazdaságnál és a nemzeti parknál is
az elmúlt majd negyedévszázad alatt. A
baráti találkozáson, a közös eszmecse-
rén túl elsõdlegesen ezek szemléltetése
áll majd a vándorgyûlés fókuszában. A
szervezõ bizottság összetétele is ezt az
együttmûködést tükrözi vissza, hiszen a
szervezésben az erdõgazdaság mellett,
az Erdõmérnöki Kar, a nemzeti park és
természetesen az OEE Soproni Helyi
Csoportja is képviselteti magát. Az egye-
tem részérõl Prof. dr. Faragó Sándor rek-
tor, a nemzeti park részérõl Reischl Gá-
bor igazgató, a helyi csoport részérõl
Dr. Kárpáti László elnök a tagja, míg az
erdõgazdaságot Kiss József vezérigazga-
tó-helyettes és jómagam képviselem. Ez
a hatos grénum jelölte ki a fõ csapásirá-
nyokat, a programok alapjait, a helyszí-
neket. A szervezés operatív része ter-
mészetesen házigazdaként a mi dol-
gunk. Amikor eljutottunk ebben egy bi-
zonyos szintre, akkor újra összeültünk
és közösen döntöttünk a felmerült kér-
désekben.

– Ha már szervezés. Mire törekedte-
tek, amikor egymáshoz pár száz méte-
res közelségben fekvõ soproni szállodá-
kat jelöltetek ki szálláshelyül?

– Egy ideális központi helyszín kiala-
kítása volt a cél, mely mind a szerve-
zõk, mind a résztvevõk számára egyfor-
mán optimális. Itt lesz, a reményeink
szerint könnyebbé és egyszerûbbé ala-
kított regisztráció. Innen indulnak és
ide érkeznek a programok. Itt rendez-
zük a baráti találkozót. Mindezt a lehe-
tõ legszínvonalasabban és legigénye-
sebb igyekszünk megvalósítani. Ezen
felül a kisebb-nagyobb egyéni kívánsá-
gokat is próbáltuk figyelembe venni. A
programokat is úgy állítottuk össze,
hogy a helyszínek ne legyenek túl nagy
távolságra a szállástól. Mindez arra szol-
gál, hogy ez az effektíven kevés együtt
töltött idõ ne váljon túlfeszítetté és túl-
zsúfolttá. Például kifejezetten nagyon
rövid megnyitót tervezünk, ami annyit
jelent, hogy a város részérõl, a szervezõ
bizottság részérõl és az egyesület helyi
csoportja részérõl köszöntik a megje-
lenteket és az egyesület elnöke meg-
nyitja a vándorgyûlést.

– Térjünk át a várható szakmai prog-
ramokra. Kérlek, mutasd be ezeket rö-
viden. 

– A programok esetén talán az egyes
programrészek arányában lesznek új-
donságok. Mindegyik programot úgy
szervezzük, hogy legyen benne egy kis
szakma, de ne túlzottan. Legyen benne
egy kis frissítés, erõutánpótlás. És le-
gyen benne kulturális rész, megemlé-
kezés. Nem egy központi helyre terve-
zünk például egy nagyobb avatást, ha-
nem az osztrák program kivételével
minden egyes helyszínre beépítettünk
valamiféle kisebb megemlékezést, fõ-
hajtást, koszorúzást, az adott program-
helyszíneknek megfelelõen, ahhoz
kapcsolódva. Az elsõ program Ausztriá-
ban lesz. Itt érdemes megjegyezni,
hogy az osztrák magánerdõs bemuta-
tásra az összes résztvevõ fele, 300 em-
ber jelentkezett.

– Ezen nem is csodálkozom. A ván-
dorgyûlés honlapján a programokat bön-
gészve nagy tétben fogadtam volna erre. 

– A második programhoz nem kell
messzire utazni, mivel azt a soproni
hegyvidéken rendezzük. Be szeretnénk
mutatni az 1990-es években végigsöprõ
lucfenyõ szúkárosítás hatásait és az azt

Idén az erdészek számára kitünte-

tett helyszínen, Sopronban rende-

zik meg az év legnagyobb egyesü-

leti eseményét, az Országos Erdé-

szeti Egyesület 145. Vándorgyûlé-

sét. Ugyancsak a hûséges város ad

helyszínt az „Év erdésze” szakmai

verseny országos döntõje számára.

Ebbõl az alkalomból a házigazda

szervezõi szerepét felvállaló TAEG

Zrt. vezérigazgatójával, Dr. Jámbor

Lászlóval beszélgettem. 

„Oktatással a természet oldalán”
Beszélgetés Dr. Jámbor Lászlóval a TAEG Zrt. vezérigazgatójával
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követõ erdõsítések eredményeit. Ennek
a programnak része lesz egy rövid meg-
emlékezés az ágfalvi csatáról, melyet a
soproni múzeum igazgatója fog megtar-
tani. A harmadik programot gyalogtúrá-
nak szervezzük, mely az országos jelen-
tõségû soproni parkerdõt és ezzel a
közjóléti tevékenységünket és beruhá-
zásainkat jeleníti meg. Ebben a prog-
ramban is lesz egy kis szakmai rész,
mely a folyamatos erdõborítást fogja
bemutatni, mint a parkerdei kezelés leg-
inkább odaillõ módját. Itt a megemlé-
kezés Hédl András Bedõ-díjas kerület-
vezetõ erdész szobrának megkoszorú-
zása lesz. A szoborra azért is vagyunk
nagyon büszkék, mert tudomásunk
szerint ez az egyetlen hazai szobor, me-
lyet egy kerületvezetõ erdész tiszteleté-
re állítottak fel.

– Ez az az emlékmû, amit az erdõ-
gazdaság 60 éves jubileuma alkalmá-
ból avatattatok fel.

– Így van. A negyedik programot
Kárpáti László a helyi csoport elnöke
vezeti.  Két helyszíne is van ennek a
programnak. Az egyik a Páneurópai

Piknik Emlékpark, ahol Melocco Miklós
„Áttörés” címû szoborkompozíciójánál,
a ma már történelminek számító esemé-
nyekben szerepet vállaló és szerepet
játszó erdészek fognak megemlékezni.
Innen átvonul a csapat a Fertõ-tóhoz,
ahol hajóra szállnak és egy nagyobb
kört tesznek a tavon. 

– Biztos vagyok benne, hogy ez kü-
lönleges élmény lesz, hiszen 2012-ben
az erdésznõk országos találkozóján is
nagy sikert aratott.

– Az ötödik program során a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park lesz a házigazda.
Egy részt bemutatják a nemzeti park
központját jelentõ sarródi Kócsagvárat,
másrészt fogatokra ülve megnézhetõ
lesz Lászlómajorban a nem régen átadott
múzeum. Itt helyben fel is avatják a
résztvevõk Csapody István emléktáblá-
ját, mivel a bemutatóhelyszínt róla ne-
vezték el. Az ország más részeirõl érke-
zõk számára biztosan egyedi látványos-
ságot jelent majd a Fertõ különleges vilá-
ga. A hatodik program az ún. városi prog-
ram, „Egyetem és város” címmel. Ez
érinteni fogja a Botanikus Kertet, látoga-

tást tesz a nem régen átadott Ligneumban,
illetve koszorúzni fog Wilckens Henrik
Dávid emléktáblájánál. Átutazva a Fõ térre
az Erdészeti Múzeumban megtekinthetõ
lesz a Hídvégi Béla vadászati kiállítás és az
interaktív erdészeti kiállítás is. Összességé-
ben minden program legfontosabb célja a
könnyedség és nem a túlfeszítettség. Eh-
hez igazodva, az alapkoncepció a vándor-
gyûlések mindenkori, eredeti célját igyek-
szik megvalósítani, ami a baráti együttlét. 

– Tavaly újdonság volt, hogy az Év
erdésze verseny országos döntõjét is az
éves erdész vándorgyûléshez kapcsolta
az Egyesület. 

– Igen, idén is így lesz. Ezt a mi köz-
remûködésünkkel, segítségünkkel, de a
Roth Gyula Technikum szervezi. Az or-
szágos döntõben részt vevõ versenyzõk
térítésmentesen lehetnek jelen a ván-
dorgyûlés teljes programján. Ezen kívül
a teljes bírói kart is vendégül látjuk. 

– E szép baráti, szakmai gesztus jó zá-
róakkord a beszélgetésünk végén. Nem kí-
vánhatok mást a vándorgyûlés lebonyolí-
tásához, mint jó idõt és jó szerencsét!

Nagy László 
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