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SSoopprroonn, németül (Oedenburg), deákul (Sopro-
nium), igen régi, s hazánkban egy a legszebb,
s legnevezetesebb királyi városok közül. Sop-
ron vármegyében, mind Bécstõl, mind Poson-
tól 8, Pesthez 28 mértföldnyi távolságra. Ere-
dete igen régi, s Bonifacius és Ranzanus ro-
mai gyarmatnak gyanítják, mellyet ide Sem-
pronius vezetett. Lazius pedig ugy vélekedik,
hogy Sopron nevét nem Sempronius Grachus-
tól vevé, hanem Aproniantistól, I. Bálint csá-
szár pannoniai kormányzójától. Oeden-
burgnak németül azért neveztetik, mert N.
Károly császár és III. Henrik elpusztították,
késõbb németekkel újra megültetvén. Annyi
bizonyok hogy Sopronnál vette kezdetét Sca-
rabantia romai város és gyarmat, melly a Rá-

baközig terjedt mint ezt a kiásott romai régisé-
gek, pénzek, emlékek bizonyitják. Elsõ sza-
badságát némellyek szerint IV. Henrik német
császártól nyerte, mivel a polgárok Salamon
magyar királynak Nándor-Fejérvárnál a bis-
senusok és bolgárok ellen kitûnõ szolgálatot
tettek. Erre azonban semmi próba nincs; ha-
nem annyi igaz, hogy Imre, IV. Béla, V. István
szép szabadságokkal ajándékozták meg, me-
lyeket Kun László 1277-ben megerõsített. 

Továbbá I. Károlytól 1313-ban, 1317,
1338; I. Mátyástól 1464; Ulászlótól 1498;
II. Lajostól 1524; I. Ferdinandtól 1533; Ma-
ximiliantól 1576; I. Leopoldtól 1701, I. Jó-
zseftõl 1706-ban jeles kiváltságokat kapott.
Nevezetes e város arról is, hogy itt 4 ország-
gyûlés tartatott, és 2 királynõ koronáztatott.
1490-ben Mátyás halála után Maximilián a
várost elfoglalta. 1605. törökök, tatárok, és
hajduk ostromolták, de jun. 6-kán Traut-
mansdorf az õrsereg vezére kicsapván, az el-
lenséget elszélesztette. 1676. nov. 29-kén
külvárostúl együtt leégett. 1706. a kuruczok
ágyukkal és bombákkal ostromlák, de a kül-
városokat sem vehették be. 

Maga a belváros kicsiny, de rendesen
épült 3 kapuval; a külvárosok ellenben
messze terjedtek, s elég csinos házakból álla-
nak. Belvárosának minden utczái és a külsök
is többnyire járdával vannak ellátva. A külvá-

ros szentegyháza régi góth izlésben említésre
méltó. A város tornya, melly az országban leg-
magasabbnak tartatik, különösen szép izlésre
épült. Sz. Benedek, elõbb Sz. Ferencz szerze-
te templománál az igen szép torony góth mód-
ra faragva kõbõl van összerakva a szentegy-
házzal együtt. Említést érdemlenek még a do-
mokos szerzetesek kéttornyú szentegyháza,
az ‘ágostaiak nem annyira diszes, mint igen
czélszerû, toronytalan temploma, az orsolya
szüzek kicsiny szentegyháza, az uj vármegye-
háza, a Casino igen jeles épülete, s több csi-
nos magánházak. 

Van itt egy társas káptalan, harminczad-
hivatal, posta, sóház, kath. gymnasium a sz.
benedekiek alatt, virágzó ágostaí lyceum
mesteriskola és különös ágostai polgári ta-
noda,  mellyben az elemi tudományok, és
mesterségek tanittatnak, katona nevelõház
a 48-dik számu magyar gyalogezred számá-
ra, 3 kórház, 4 gyógyszertár. 

Népessége 14987 lakos, kiknek fele romai
kath., fele ágostai vallású; nyelvet illetõleg
többnyire németek, kevés magyarokkal ke-
verve. Élnek kézmüvességböl, kereskedésböl,
földmivelésbõl, bor és gyümölcstermesztés-
bõl. Van itt egy czukorfinomító gyár, könyv-
nyomda, gyapotszövõ intézet, sok késcsináló
és fazekas, 2 könyvárus és -mûvészbolt; szá-
mos posztósai jó középszerû posztót készítnek.
Van a határban egy szederegylet, és selyemte-
nyésztö részvényes társaság, mindegyik neve-
zetes szedertelep birtokában. 1847-ben 318
font tiszta legombolyitott selyem tenyésztetett.

Negyven kereskedõje borral, gabonával, szar-
vásmarhával, sertéssel, mézzel, viasszal,
aszaltgyümölcscsel, gyármüvekkel élénk ke-
reskedést folytat. Négy országos és két hetivá-
sára (hétfõn és pénteken) nagy fontosságu,
ugy hogy éven át 40,000 darab szarvasmarha,
és 150,000 sertés eladatik. A baromvásárt
mindig pénteken tartják. Nehány évvel ezelõtt
gyapjuvásárra is nyert szabadalmat. 

Határa a városnak 37,865 hold és 320
négyszögöl, holdját 1000 ölével számitva.
Ebböl szántóföld van 9383 h. 485 négyszög
öl, rét 3264 h. 440 négyszög öl, legelõ 1870
h. 649 négyszög öl, kert 270 h. 541 négy-

szög öl, káposztás 84 h. 270 négyszög öl,
szõlõ 2247 hold 932 négyszög öl , a város te-
rülete 245 hold 871 négyszög öl. Mind szán-
tófölde mind rétjei elsõ osztálybeliek. Szõlõ-
hegyei hires asztali, sõt esszé fejér bort is te-
remnek, különösen a Fertõ tava partján. Az
éghajlat itt mint Ruszton, szembetûnõleg
melegebb, ugy hogy ezen hegy nyugati olda-
lát csak erdõk vagy szántóföldek borítják
akkor midõn a Fertõ felõl jó bort termõ szõ-
lõtõkék, válogatott gyümölcsfák, mint ba-
raczk, mondola, stb. diszlenek. 

A várostól délre és nyugatra esõ hegyek
már csekélyebb bort szolgáltatnak, de tete-
jét gyönyörû gesztenyés erdök, s oldalait
gazdag gyümölcsösök fedik. A soproni
aszalt szilva, körte és baraczk, katulyákba
csinálva messze elhordatik, s nevezetes ke-
reskedési czikk. 

A város roppant erdeje fõleg tölgy, bikk,
nyir, éger, részenkint fenyõfákból áll, s

benne 30 éves vágásforgás alkalmaztatik.
Környéke a városnak igen gyönyörü; T i.
maga egy széles a Spittel patakjától nedve-
sitett völgyben terülvén el kelet, dél és nyu-
gat felöl szõlõhegyekkel, gesztenyés és más
erdõkkel és gyümölcsösökkel vétetik körül. 

Számosabb mulatóhelyei közül említést
érdemlenek: a Neuhof franczia izlésü kerttel,
a várostól csak 2000 lépésre; a Lever egy
hegy-tetõn, honnan a Fertõ tavára, s az egész
környékre elragadó kilátás esik. Tiszta idõ-
ben innen beláthatni a 3 mélföldre esõ Esz-
terházát, s a 8 mérföldnyi távolságu posoni
várat. Harmadik mulatóhely a wandorfi eltö-
röltetett paulinus kolostor, egy felséges erdõs
vidéken; végre a Fertõ partján csak egy óra
járásnyira esõ balfi vagy farkasdi (Wolfs) för-
döintézet. Nem kis diszére szolgál Sopron-
nak az, hogy 8 vagyonos helységnek földesu-
ra, mellyek e következõk: Ágfalva, Harka
(m. v.), Balf, Kopháza, Klimpa, Medgyes,
Lépesfalva, Bánfalva németül Wandorf. Ez
utolsó helység határában van egy igen gaz-
dag kõszénbánya. Jelenleg Sopron feje egy
egész katonai és polgári kerületnek, melly
magában foglalja a régí dunántuli kerületet,
Komárom és Fejér vármegyék kivételével.

Forrás: Fényes Elek: Magyarország Geo-
gráphiai Szótára, 1851, 

(Szerkesztette: PPááppaaii  GGáábboorr,,  NNaaggyy  LLáásszzllóó)

VÁNDORGYÛLÉS

EEggyy  oorrsszzáágg,,  eeggyy  nnéépp,,  eeggyy  vváárrooss,,  vvaaggyy  bbáárrmmeellyy  kkiisseebbbb  tteelleeppüüllééss,,  hhaa  eellffee-
lleejjttii  mmúúllttjjáátt,,  eellvveesszzeetttt  aa  jjöövvõõnneekk  iiss..  EEzzéérrtt  iiddéézzzzüükk  ffeell  FFéénnyyeess  EElleekk  kkoorraa-
bbeellii  hhaanngguullaattúú  ééss  sszzöövveeggeezzééssûû  oorrsszzáágglleeíírráássaa  sseeggííttssééggéévveell  aa  vváánnddoorrggyyûû-
llééssnneekk  hheellyysszzíínntt  aaddóó  tteelleeppüüllééss  hhaajjddaannvvoolltt  eemmlléékkeeiitt..
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Idén a magyar erdészek számára sokat
jelentõ helyszínen, Sopronban és szû-
kebb környékén tartotta az Egyesület az
immár sorrendben 145. Vándorgyûlé-
sét. Majd’ negyed évszázad telt el 1991
óta, amikor utoljára látogathattak el a
Hûség Városába az OEE vándorgyûlés
résztvevõi. Az egyesületi tagok hagyo-
mányos éves országos találkozójának
idei házigazdái a Tanulmányi Erdõgaz-
daság Zrt. és az OEE Soproni Helyi Cso-
portja, illetve szervezõ partnerként a
Fertõ-Hanság Nemzeti Park és a Nyu-
gat-magyarországi Egyetem voltak. 

A rendezõk Sopron városába, a Sop-
roni-hegységbe, a szomszédos Burgen-
landra, illetve a Fertõ tó és vidékére
szervezett szakmai programok során kí-
vánták bemutatni az ott gazdálkodó er-
dészek munkáját, aktuális feladatait, a

térség sokszínû természeti és kulturális
értékeit és mindazt a hagyományt, me-
lyet a város és környezete a hazai felsõ-
fokú és középfokú erdész szakképzés,
oktatás során a magáénak vallhat.

A június 13-i ünnepélyes megnyitóra
a vándorgyûlésnek helyet adó Szieszta
Hotel parkolójában felállított rendez-
vénysátorban került sor. A vadászkür-
tök zengõ hangjai után Lomniczi Ger-
gely fõtitkár köszöntötte a megjelente-
ket és a meghívottakat. Az ország min-
den szegletébõl összesereglett erdésze-
ket elsõként – a rendezõk nevében –

dr. Jámbor László, a TAEG Zrt. vezéri-
gazgatója üdvözölte. Az inkább bensõ-
séges és kevésbé protokolláris jellegû
megnyitón, ahol szinte csak magunk
között voltunk, Firtl Mátyás, a térség or-
szággyûlési képviselõje adta át Sopron

polgárainak szívélyes és baráti üdvözle-
tét. Ezt követõen Zambó Péter, az OEE
elnöke lépett a mikrofonhoz, köszönt-
ve a vendégeket, az egyesületi tagtársa-
kat, külön kiemelve közülük a nyugdí-
jas kollégákat. Üdvözölte a szakmai
programok során házigazda szerepet is
betöltõ osztrák erdészeket, a határon

túlról – Erdélybõl és Felvidékrõl – szép
számmal érkezett magyar kollégákat,
tagtársakat és a most már hagyományo-
san a vándorgyûléshez szorosan kap-
csolódó Év Erdésze verseny erdésztech-
nikus résztvevõit. Megköszönve a szer-
vezõk fáradtságos és kitartó elõkészítõ
munkáját hivatalosan is megnyitotta az
OEE 145. Vándorgyûlését.

Nagy László

VÁNDORGYÛLÉS

Az OEE 145. VándorgyûléseAz OEE 145. Vándorgyûlése
Ünnepélyes megnyitó

Zambó Péter, az OEE elnöke Dr. Jámbor László vezérigazgató, TAEG Zrt.
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A szakmai program Közép-Burgenland
szívébe, a burgenlandi-horvát község-
be, Großwarasdorfba vezetett, témája
pedig a régióban széles körben elterjedt
községi erdõgazdálkodás bemutatása
volt. A program során az erdõbirtokos-
sági társulat igazgatásának elõnyei és
hátrányai, valamint az erdõgazdálkodás
idõszerû feladatai és céljai is elõtérbe
kerültek. A tulajdonosok és az erdésze-
ti hatóság képviselõinek segítségével
bepillantást nyerhettünk a helyi erdõ-
és vadgazdálkodásba is.

Méretét és tulajdoni viszonyait te-
kintve a großwarasdorfi Erdõbirtokos-
sági Társulat az oberpullendorfi körzet
második legnagyobb községi erdõtulaj-
donosa. A 335,76 hektár összterületbõl
320,80 hektár erdõ. Jelenleg ez az Erdõ-
birtokossági Társulat 113 használatra jo-
gosultból áll, mintegy 851 tulajdoni
résszel.

A großwarasdorfi Erdõbirtokossági
Társulat erdõtulajdona Oberpullendorf
körzetben az oberpullendorfi elõváros
és Großwarasdorf község között fek-
szik. A terület éghajlata pannóniai-
szubkontinentális, mérsékelten hideg
és hóban szegény téllel. Nyáron gyako-
riak a hosszabb meleg, száraz idõsza-
kok és jellemzõ a szárító délkeleti szél.
Az évi átlagos csapadék mennyisége
617 mm, nyári maximummal. Az évi kö-
zéphõmérséklet pedig 9,5 Celsius fok.

Alapvetõen homokos és agyagos üle-
dékû talaja közepes, illetve mélyrétegû.
A fennsíkon felszíni kõzetben gazdag,
vízháztartására a szárazság-mérsékelt
nedvesség jellemzõ. A talajtípusok kö-
zül uralkodó a barnaföld, foltonként
glejes talajok is elõfordulnak. Természe-
tes erdõtársulásai a gyertyános-tölgye-
sek kocsánytalan tölggyel. Helyenként a
kocsányos tölgy is fellelhetõ.

A gazdasági erdõben az átlagos vágás-
forduló 80 év, míg az értékes faként hasz-
nálható tölgy vágásérettségi kora hosz-
szabb, annak érdekében, hogy elérhetõ
legyen a minimum 60 cm mellmagassági
átmérõ. A 2012-ben készített kezelési terv
erre az évtizedre évi 1950 m3 bruttó (1650
m3 nettó) fakitermelést engedélyezett.

A szakmai program állomásai során
bemutatták egy akácállomány átalakítá-
sát. Az 4,28 hektár területû erdõsítés ko-
ra 5 év. Fõ fafaj a tölgy, amely vadrágás
ellen egyedi védelmet kapott, és ame-

lyet magvetésbõl származó gyertyánnal
egészítettek ki. Az akác ellen mechani-
kai és kémiai védekezés folyik. A fiatal
fákon faértékük növelése érdekében
nyesés történik. 

A következõ állomáson egy 3,24 hek-
táros, 15 éves fiatalosban jártunk, mely
30%-ban tölgybõl, 30%-ban madárcse-
resznyébõl, 20%-ban vöröstölgybõl, 10%-
ban korai juharból és 10%-ban fekete dió-
ból áll. Eleinte kerítés is védte az állo-
mányt, jelenleg értéknövelõ nyesést
végeznek. Az akác ellen ebben az állo-
mányban is folyamatos a védekezés.

A következõ területen természetes
felújítás folyik, amelyet az öreg erdeife-
nyõ és tölgy állományrész eltávolítása
elõzött meg. A terület 8,28 hektár + 7,00
hektár nagyságú. Az erdeifenyõbõl,
tölgybõl, cserbõl és nyírbõl álló újulat 7
éves. Folyamatos mechanikai és kémiai
védekezést alkalmaznak az akác ellen. 

Az utolsó helyszínen 3,03 hektárnyi,
27 éves rudas állományt láttunk, melyet
30% gyertyán, 30% rezgõ nyár, 20%
nyír, 10% tölgy és 10% erdeifenyõ alkot.
Erõs elsõ gyérítés utáni állapotban volt
megtekinthetõ.

Andreas Leitgeb, fõtitkár, 
Burgenlandi Erdészeti Egyesület

Kiss József, 
vezérigazgató-helyettes, TAEG Zrt.
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Szakmai programok, terepi bemutatók
A 145. Vándorgyûlés ünnepélyes megnyitása után a résztvevõk elindultak a vá-

lasztott szakmai programok helyszíneire. A rendezõk hat programlehetõséget ál-

lítottak össze. A legnagyobb érdeklõdésre számot tartó osztrák kisparaszti, kö-

zségi erdõgazdálkodástól, a soproni fenyveseket sújtó szúkatasztrófa utáni er-

dõfelújításokon vagy a Fertõvidék természeti látnivalóin át, az egyetem és a vá-

ros bemutatásáig, a térség jellemzõ értékeit igyekeztek bemutatni az egyesüle-

ti tagtársaknak a szervezett programokon keresztül.

Kisparaszti erdõgazdálkodás Ausztriában
Andreas Leitgeb
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A Soproni-hegység magyar oldalán, a
Hegyvidék területén az 1800-as évek
végét követõen indult fenyvesítés ered-
ményeképpen komoly lucfenyõállomá-
nyok alakultak ki. Bár a nem optimális
termõhelyén álló fenyõ állományokban
többször is egészségügyi problémák
léptek fel (pl. a második világháborút

követõen az 1946-48. években), a lucfe-
nyõ elegyaránya nem csökkent, állomá-
nyainak átlagos életkora pedig folya-
matosan nõtt. Így alakulhatott ki az a
helyzet, hogy az 1994-es üzemterv ada-
tai szerint a Hegyvidéken a lucfenyõ te-
rületi elegyaránya 21,6%-ot, fatérfogata
pedig 24,1%-ot tett ki. Az állományok
korosztályait vizsgálva pedig megálla-
pítható volt, hogy a lucfenyvesek zöme
az 50 évnél idõsebb korosztályokból
került ki. 

Az 1990-es években aztán bekövetke-
zett a tragédia. A károkozásért felelõs ro-
var, a betûzõszú (Ips typographus) az er-

dei életközösség tagja, általános esetben
károsítást nem okoz, azonban kedvezõ
feltételek között gradációra képes. A
nem termõhelyén álló, idõs lucfenyõál-
lományok viszonylag nagy területe, az
1990-es évek elsõ felében beállt aszályos
idõjárás elegendõ volt a rovar tömeges
elszaporodásához és rohamos erdõ-
pusztulási folyamat kialakulásához. A
pusztulás mértékét jól szemlélteti, hogy
az 50 évnél idõsebb lucfenyõállomá-
nyok fatérfogata az 1994-ben életbe lépõ
üzemterv adatai szerint 228 em3 volt, en-
nek közel 80%-át, mintegy 180 em3-t kel-
lett kitermelni a károsítás miatt 2003 vé-
géig, az üzemterv érvényessége alatt. 

A károsodott faanyagot alapvetõen
kétféle módon termelték ki:

– Az elegyes állományokból szálan-
kénti vagy kiscsoportos kiterme-
léssel, hogy a felújítandó terület
ne növekedjen.

– Egészségügyi tarvágással (70-
80%-ban), amely során a 0,5 ha-os
léktõl a több tízhektáros vágáste-
rületig minden nagyságrend meg-
található a területen. 

Sajnos sokszor elõfordult, hogy a ko-
rábban szálankénti egészségügyi ter-
meléssel menthetõnek tûnt állományo-
kat a további pusztulás miatt tarra kel-

lett vágni. Az 1995–98 között belépõ
mintegy évi 100 ha erdõfelújítási kötele-
zettség szinte teljes egészében a szúká-
rosítás felszámolásához kötõdött. Az er-
dõfelújításokban a lucfenyõ visszaszorí-
tása, lombos fõfafajú, elegyes erdõk ki-
alakítása volt a cél. Ahol a termõhely
ezt megengedte, fenyõt maximum 30%
elegyig ültettünk az állományba. 

A komoly mértékû fakitermelés pilla-
natnyi többletnyereséget hozott, ez
azonban a károsodott faanyag jelentõs
értékvesztése, a kampányszerû munká-
ból adódó fakitermelési többletköltsé-
gek és a magas vágástakarítási költségek
miatt nem állt arányban a késõbbiekben
megjelenõ anyagi és szakmai hátrányok-
kal. Az erdõmûvelés is jelentõs többlet-
költséggel járt. Ebben elsõ helyre soro-
landó az erdõfelújítások szerkezetátala-
kítása fenyõrõl lombos fõfafajra. Növelte
a költségeket az is, hogy a szokásos

többszörösére emelkedett erdõmûvelési
feladathoz nem állt rendelkezésre helyi
munkaerõ és végrehajtása során a ter-
mészetvédelmi korlátozásokat is be kel-
lett tartanunk.

Az elmúlt évek távlatából megállapít-
hatjuk, hogy az erdõgazdaság a feladatot
– minden kedvezõtlen körülmény ellené-
re – alapvetõen saját erejébõl sikeresen
megoldotta. A kimutatható több százmil-
lió forintos kár ellenére külsõ támogatást
– leszámítva az Állami Erdészeti Szolgálat
és a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság pozitív hozzáállását – nem kap-
tunk. A kényszerbõl letermelt lucosok
helyén ma zömmel õshonos tölgy és
bükk fõfafajú, elegyes fiatalosok állnak.

Csapó József 
erdészetvezetõ, TAEG Zrt.

Prof. Dr. Lakatos Ferenc 
dékán, NYME Erdõmérnöki Kar

Erdõfelújítás szúkatasztrófát követõen

Csapó József és dr. Lakatos Ferenc
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A teljes program kényelmes, könnyen tel-
jesíthetõ gyalogos túra volt, amely a Hotel
Szieszta parkolójából indult és oda is ér-
kezett vissza. A résztvevõk átfogó képet
kaphattak az ország második leglátoga-
tottabb és legfelszereltebb parkerdejérõl,
melyet több mint egymillió látogató keres
fel évente. Kialakításának gondolata
Muck András erdõmester-erdõgondnok
(1851–1925) nevéhez kötõdik. Már abban
az idõben kijelöltek jelzett turistautakat,
kilátókat, gloriettek épültek. Az ország el-
sõ modern parkerdeje 1970-ben, a Pilisi
Parkerdõvel egy idõben jött létre. A legú-
jabb, máig tartó fellendülés 1998-ban a
Soproni Parkerdõ közjóléti fejlesztési ter-
vének kidolgozásával vette kezdetét,
melynek eredményeként nagyszabású
beruházási program indult. 

A hoteltól a Károly-magaslati parko-
lóig a Ciklámen tanösvény nyomvona-
lán haladtunk, amelyet az országban el-
sõként hoztak létre 1971-ben. Az ösvé-
nyen információs táblák ismertetik a
hegység jellegzetes erdõállományait, nö-
vényeit, állatait, amelyek a táj jellegze-
tességeit tükrözik.

A Soproni Erdészet területén 2008-
ban jelöltek ki egy 390,2 ha nagyságú
átalakító üzemmódban kezelt területet.
Az erdõtömb a Soproni-hegység legfre-
kventáltabb, leglátogatottabb részeit
magába foglaló erdõtagokat öleli fel. Az
átalakító üzemmódban kezelés során a
legfõbb szakmai célkitûzés az, hogy a
jelenlegi egyetlen szintbõl álló, egyen-
letes állományszerkezetû, zömében
egykorú erdõállományokat elsõsorban
természetes újulatból származó, erõsen
vegyes korú és méretû, szabálytalan
szerkezetû ún. szálalóerdõkké alakít-
suk át. 

Sopron a kilátók városa is egyben, hi-
szen nincs még egy olyan hely Magyar-
országon, mint a Soproni Parkerdõ, ahol
viszonylag kis területen ennyi kilátóval
találkozhat az erdõjáró. A kilátók és kilá-

tópontok ma is azon a helyen állnak,
ahova eredetileg emelték õket. 

A parkerdõ központja és leglátoga-
tottabb helye, s ma már a Tûztorony
mellett Sopron város második jelképe,
a Károly-kilátó. Az elsõ faépítésû kilátó-
tornyot Romwalter Károly 1876-ban sa-
ját költségén építette a 398 m magas Vá-
ris hegyen. Elkészülte után a Városszé-
pítõ Egyesületnek adományozta.1945

után a város önkormányzatához került
és sok hányattatást követõen csak 1996-
ban adták vissza az Egyesületnek. A tu-
lajdonos az elhanyagolt épületet a So-
proni Parkerdõt gondozó Tanulmányi
Erdõgazdaság kezelésébe adta, aki nem
sokkal késõbb 1999-ben a Soproni Er-
dõkért Környezetkultúra Alapítvánnyal
közösen megnyitotta az épület elsõ
emeletén a Botanikus szentélynek ne-
vezett állandó kiállítást. Ezt követõen,
2002-ben a kilátó második emeletén,
Roth Gyula és Csapody István munkás-
ságát bemutató „Elõdeink voltak” címû
emlékkiállítás nyílt.

A 23 méter magas torony kétszintes
tetõteraszáról csodálatos panoráma nyí-
lik Sopronra, a Fertõ tóra, továbbá a
Rax és a Schneeberg hófödte csúcsaira.
Tiszta idõben a pozsonyi várban és a

pannonhalmi apátság épületeiben is
gyönyörködhetünk.

A program során megkoszorúztuk
Hédl András emlékmûvétt is. Hédl
András (1920–2007) Bedõ Albert-díjas
erdésztechnikus mellszobrát 2011-ben
az erdõgazdaság 60. születésnapján
leplezték le. Az egykori kerületvezetõ
erdész Sopronban született, és mind-
végig hû maradt a soproni hegyvidéki
erdõkhöz, munkásságát számos kitün-
tetés is fémjelzi: a Bedõ Albert-díjon kí-

vül az Ember az erdõért emlékérem, Sop-
ron Városért díj és még sok egyéb elis-
merés. A koszorúzással Bandi bácsin kí-
vül valamennyi itt dolgozott kollégára is
emlékeztünk.

A Dalos-hegyi páholyt érintve halad-
tunk tovább, majd a sípályán lesétálva
értük el a Várisi-sétautat. A tanösvényen
elhelyezett információs táblák Sopron
és környékének látványosságait, termé-
szeti értékekeit, a parkerdõt és az ott fo-
lyó erdõgazdálkodást mutatják be. A sé-
taút a közvilágítással ellátott Ojtozi sé-
tányba csatlakozik, amely egyben az or-
szág elsõ erdei tornapályájának nyom-
vonala is. Ezen végigsétálva, majd a Vá-
risi zenepavilont érintve érkeztünk vis-
sza a hotelbe. 

Bánáti László
erdészetvezetõ-helyettes, TAEG Zrt.

A Soproni Parkerdõ bemutatása
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Sopron környékét – különösen magát a
várost – két jellegzetes klímahatás éri: a
Soproni-hegység felõl szubalpin, a Fer-
tõ felõl pedig szubmediterrán. 

Mindez viszonylag kis területen vál-
tozatos, sokszínû élõvilág kialakulását
eredményezte, hiszen egy kb. 20 km
sugarú körben a Keleti-Alpok, valamint
a Pannon síkság jellegzetességei szinte
egymás szomszédságában találhatók
meg: a fenyvesektõl a szikes legelõkig
vagy a búbos cinegétõl és a kereszt-
csõrûtõl a gulipánig, gólyatöcsig.

Utunk a Fertõ menti mészkõdombok
szubmediterrán világába, majd a konti-
nentális sztyepptóra, a Fertõre vezetett
a régi Pozsonyi úton, amelyen valaha
reformkori nagyjaink: Gróf Széchenyi
István, Deák Ferenc és Felsõbüki Nagy
Pál jártak az országgyûlésekre. 

Útközben ismertetés hangzott el a
városról, a kulturális nevezetességek-
rõl, a Bécsi-domb amfiteátrumáról és a
Szent Mihály-temetõrõl, ahol erdész
nagyjaink nyugszanak, majd Sopronkõ-
hidán a börtön szomorú emlékeirõl is.

A Páneurópai Piknik Emlékhely az
államhatáron, a Pozsonyi út mentén,
Sopronkõhida és az ausztriai Sankt
Margarethen – (Szentmargitbánya) kö-
zött található. Itt zajlott le 1989. au-
gusztus 19-e délutánján a barátságos
magyar-osztrák pikniknek induló, de a
tömegesen menekülõ NDK-sok miatt
történelmi eseménnyé alakult népgyû-
lés, amelyet a történészek közül sokan
a Berlini fal elsõ megbontásaként érté-
kelnek.

Az eseményt az akkori ellenzéki pár-
tok szervezték a szomszédos burgen-
landi község, Szentmargitbánya polgár-

mesterének támogató egyetértésével. A
piknik során az egykor forgalmas, de
ekkorra már elhanyagolt, rozsdás szö-
gesdrótkapuval lezárt úton a kapu nyi-
tása után tömegesen érkeztek az oszt-
rák vendégek, de velük szemben 600-
nál is több NDK állampolgár tört át vi-
haros gyorsasággal, érzelmektõl fûtött
jelenetektõl kísérve. A történtekrõl rész-
letes beszámoló hangzott el az egykori
szervezõktõl, erdész kollégáinktól.

A világra szóló esemény színhelye
ma emlékhely, amely a Tanulmányi Er-
dõgazdaság Zrt. kezelésében van. Több
emlékmû, szobor, az egykor történteket
bemutató fényképes tábla található a
volt „vasfüggöny” határõrizeti berende-
zéseivel. Kiemelkedõ értéke a terület-
nek Melocco Miklós „Áttörés” c. nagy-
méretû szoborkompozíciója, ahol dr.
Magas László és Zambó Péter helyezte
el az emlékezés koszorúját.

Az emlékhely szomszédságában, az
út túloldalán található az ún. Akadémiai
Emlékerdõ, amely szintén a TAEG Zrt.
kezelésében van és 2000-ben a Magyar
Tudományos Akadémia alapításának
175. évfordulójára létesítették. Az MTA
vezetõi azóta minden évben egy újabb
fát ültetnek el, így az emlékerdõ annyi
fából áll, ahány éves az Akadémia. 

Az emlékhely megtekintése után a ta-
nulmányút a fertõi programmal folytató-
dott. Fertõrákos község határában terül
el a tó hasonló nevû öble, amely a tria-
noni határ kialakítása után, a megosztott
tó egyetlen hazai, fürdésre és vízisportok-
ra alkalmas vízfelülete. Az üdülõtelep
kikötõjében hajóra szálltak a résztvevõk
és egy természeti látványokban gazdag
utat tettek meg a tó hazai és ausztriai ré-
szén, a déli öblökben.

A Fertõ tó sós vizû, szikes tó. Az eu-
rázsiai kontinentális zóna sós tavai kö-
zül a legnyugatibb. Szeszélyes vízállá-
sú, sekély-közepes vízállásnál 1,1 m
mély tó és már többször teljesen kiszá-
radt, máskor viszont hatalmasra duz-
zadva, még a part menti községeket is
veszélyeztette. Közepes vízállásnál –
115,5 m-rel tengerszint felett – 315 km2

kiterjedésû, amelybõl 75 km2 tartozik
hazánkhoz, ennek is 86%-a nádas.

A Fertõ a rendszerváltás éveiben le-
hetett „határsávból” „nemzeti park” az
osztrák résszel közösen. A Nagyalföld,
de különösen Kiskunság szikes tóvidé-
kével rokon élõvilága nemzetközi elis-
meréseket jelent a két szomszédos or-
szágnak. A tó és környéke Bioszféra Re-
zervátum, a vizes élõhelyek legkiemel-
kedõbb kategóriájaként ún. Ramsari te-
rület és 2001 decembere óta az UNSCO
elismeréseként a világörökség része. 

Dr. Kárpáti László 
elnök, OEE Soproni HCS

Történelmi és természeti emlékek a

Fertõ tó mentén

Zambó Péter és dr. Magas László koszorúz
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Sarród északi részén, az egykori fertõi
kikötõ és rév helyén épült a Kócsagvár,
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ságának székhelye. Az épület 1993-ban
készült el, nevét a helyi madárvilág jel-
lemzõ képviselõjérõl, a nagy kócsagról
kapta. A szakmai program során fogatok-
ra szállva jártuk be a nemzeti park terü-
letének jellegzetes helyszíneit.

Elsõ állomásunk a Fertõ-
Hanság Nemzeti Park terüle-
tén lévõ Lászlómajor volt – az
Esterházyak egykori majorsá-
gi központja –, ahol kialakí-
tásra került egy régi magyar
háziállatfajtákat bemutató, ki-
állításokkal fûszerezett új
nemzeti parki látogatóhely. 

Az egykori falusi életet be-
mutató gazdaság fõ látványos-
ságai a régi magyar háziállat-
fajták. 15 õshonos állatfaj te-
kinthetõ meg méltó és biz-
tonságos körülmények kö-
zött, úgymint a magyar szür-
kemarha, a házi bivaly, a rac-
kajuh, a cikta juh, a tejelõ ci-
gája, a mangalica és a magyar baromfi-
fajták jeles képviselõi. 

A turisztikai látványossággá kialakított
patinás épületegyüttesben egy kb. 100
fõt befogadó konferenciaterem, a Fertõ-
táj és a Hanság természetvédelemét és
gazdálkodástörténetét ismertetõ kiállí-
tás, az állattartáshoz kötõdõ mesterségek
emlékeit bemutató kiállítás áll az érdek-
lõdõk rendelkezésére. A kiállítások és a
bemutatott háziállatok megtekintése iga-
zi élményt nyújt minden idelátogatónak.

A Fertõ tó a szabályozása elõtt a csa-
padékos õszi és tavaszi hónapokban
rendszeresen elárasztotta  a mélyebben
fekvõ pusztai területeket. Ezek csak a
vízrendezések után alakultak állandó
szikes pusztává, amely leginkább a
mekszikópusztai területeken, a Fertõ-
táj keleti részén tanulmányozható. Eze-
ken az élõhelyeken – a sótartalom kon-
centrációjának függvényében – külön-
bözõ sótûrõ növények (sziksófû, sziki
útifû, sziki üröm) fordulnak elõ.

A vízrendezések elõtti eredeti állapot
visszaállítását hivatott szolgálni a terüle-
tek újbóli elárasztása. A Borsodi-dûlõ és
a Nyéki-szállás is hasonló „újraalakított
élõhelyek”, amelyek háborítatlan kör-
nyezetet és bõséges táplálékot terem-
tenek a fészkeléshez és a fiókák nevelé-
séhez a gazdag madárvilág számára.

A nyílt területen a kilátókból az év
szinte bármely szakában jól tanulmá-
nyozható a változatos madárvilág. Elsõ-
sorban a parti madarak láthatók nagy
számban, de a különbözõ récefajoknak
is fontos gyülekezõhelyei. Gémek, kó-
csagok is járnak táplálkozni ezekre a ta-
vakra. Az itt fészkelõ nyári ludak jelen-
tik nyár közepéig a fõ látványosságot, a

téli idõszakban pedig a vonuló vadlu-
dak lármájától hangos a vidék.

A Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazga-
tóság vagyonkezelésében lévõ terület
nagysága kerekítve 12 100 ha. Kiemelen-
dõ belõle a közel 6600 ha gyep és a majd
1200 ha erdõ. Jelentõs a 2500 ha nádas, a
410 ha halastó, és 190 ha szántó. 

Legjelentõsebb a gyepgazdálkodá-
sunk és az ehhez kapcsolódó állatte-
nyésztési tevékenységünk. Ennek célja
kettõs: a gyepterületekhez kapcsolódó
természeti értékek, illetve az õshonos,
magyar háziállatfajták állományának
fenntartása, a génmegõrzési tevékeny-
ség segítése, amely a nemzeti parkok
alapfeladatai közé tartozik. 

Igazgatóságunk a kezelésében lévõ
gyepterületeket elsõsorban saját állat-
állományával hasznosítja, legeltetés-
sel, illetve szénakészítéssel az állatok
takrmányozásához. A gazdálkodásba
bevont, kezelt gyepterületek nagysága
hozzávetõleg 4000 ha. Fele részben
kaszálóként, fele részben legelõként
hasznosítjuk a területeket. Éves takar-
mányfelhasználásunk 15 ezer körbála
rétiszéna. Ezen mennyiség felett a
megtermelt szénát az éves terméstõl
függõ minõségben és számban takar-

mányozási, almozási, és ener-
getikai célra egyaránt érté-
kesítjük.

Utolsó állomásunk, a Han-
sági-fõcsatornától mintegy
2,5 km-re északra, Fertõújla-
kon található a Fertõ-Hanság
Nemzeti Park oktatóközpont-
ja. A dr. Csapody István erdõ-
mérnök, botanikus nevét vi-
selõ természetiskola 2007
májusában nyitotta meg ka-
puit. A minõsített erdei isko-
lai központ változatos prog-
ramokkal – bemutató foglal-
kozásokkal, elõadásokkal, té-
manapokkal, kézmûves fog-
lalkozásokkal, természetis-

mereti vetélkedõkkel és nyári táborok-
kal – várja az érdeklõdõ iskolai osztá-
lyokat, szakköröket, diákokat. A termé-
szetiskola épületében a nagyközönség
érdeklõdésére is számot tartó, a Fertõ-
táj és a Hanság élõhelyeit bemutató ki-
állítás szintén helyet kapott. Az épület
emeletén szálláshely mûködik, amely
11 szobában összesen 42 férõhellyel áll
a vendégek rendelkezésére. A szakmai
program végén leleplezésre került Csa-
pody-emléktábla alatt a család képvise-
lõi és egykori tanítványok, erdész kollé-
gák helyezték el az emlékezés koszo-
rúit. 

Reischl Gábor 
igazgató, Fertõ-Hanság NP

Kirándulás a Fertõs-Hanság Nemzeti

Parkban
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A magyar felsõoktatási intézmények
élvonalába tartozó Nyugat-magyaror-
szági Egyetem campusain – négy pati-
nás nyugat-magyarországi városban - ti-
zenegyezer hallgatót juttatnak a legkor-
szerûbb ismeretekhez. Sopron, az UNES-
CO által a világörökség részévé avatott
Fertõ-táj és az Alpokalja találkozásánál
fekvõ ékszerváros; Gyõr, az Európa
Nostra-díjas mûemlék és fesztiválváros;
a gyógyvizérõl híres Mosonmagyaró-
vár, melynek termálvizét Európa öt leg-
hatásosabb gyógyvize között tartják
számon és a római alapítású 2000 éves
Szombathely, Szent Márton szülõváro-
sa, Európa legnagyobb történelmi kar-
neváljának helyszíne – nyolc karnak ad
helyet. A campusok mindegyikében
pezsgõ diákélet folyik – egy részük
kincsként õrzi azokat az Európában is
egyedülálló diákhagyományokat, me-
lyeknek gyökerei a titokzatos középko-
rig nyúlnak vissza. 

Az Apáczai Csere János Kar (Gyõr) a
tanítóképzésben meglévõ tapasztalatait
és kutatási mûhelyeinek eredményeit
jelenlegi sokrétû képzéseiben kamatoz-
tatja a régió neves szakembereinek be-
vonásával. 

A Benedek Elek Pedagógiai Kar (Sop-
ron) hazánk legismertebb és legrégebbi
kisgyermeknevelõ intézménye. A szak-
maképzés alapja a gyakorlat, melyet jól
felszerelt gyakorló intézmények biztosí-
tanak. A kar nagy figyelmet fordít a te-
hetséggondozásra, a Don Bosco Szak-
kollégium, az aktív TDK mûhely és az
ERASMUS iroda folyamatosan bõvülõ te-
ret ad a tehetséges hallgatók tudomá-
nyos és szakmai kibontakozásához.

A Berzsenyi Dániel Pedagógusképzõ
Kar (Szombathely) kiemelt képzési te-
rülete az osztatlan tanár- és tanítókép-
zés, a bölcsészet-, a természet-, a sport-
tudományok, továbbá a mûvészetköz-
vetítés területén kínál közismereti taná-
ri szakokat. Hallgatóik az ország leg-
jobb iskolái között jegyzett Bolyai János
Gyakorló Általános Iskola és Gimnázi-
umban végezhetik gyakorlatukat. 

Az Erdõmérnöki Kar (Sopron) egyi-
ke a selmeci gyökereit büszkén valló és
ápoló karoknak. A kar jelentõs tudomá-
nyos potenciállal rendelkezik, a minõsí-
tett oktatók aránya eléri a 80%-ot. A ka-
ron kutatások folynak az erdõgazdálko-
dás, az erdõvédelem, az erdõrendezés,
az erdõfeltárás, a vízgazdálkodás, a
nagyvadkutatás, az apróvad- és vízivad-
kutatás, a flórakutatás és térképezés, a
vegetációkutatás és térképezés, a kör-

nyezetmonitoring, a geofizika, a hidro-
geológia, a geomatika, a planetológia, a
tájkutatás, a természetvédelem, az erdé-
szeti gépesítés fejlesztése és a zaj-rez-
gés elemzés területein. Az intézetekben
folyó kutató-fejlesztõ és innovációs te-
vékenység összefogása, s a kar szellemi
potenciáljának az iparban való haszno-
sítása két önálló szervezeti egység, az
ERFARET (Erdõ- és Fahasznosítási Re-
gionális Egyetemi Tudásközpont) és a
KKK (Környezeti Kooperációs Kutatási
Központ Nonprofit Kft.) feladata.

A Közgazdaságtudományi Kar (Sop-
ron) megalakulása óta eltelt közel 20 év
alatt már több ezer hallgató sajátította el

a közgazdasági ismereteket, s szerzett
végzettséget a gazdasági és pénzügyi
élet szervezéséhez, irányításához és fej-
lesztéséhez szükséges területeken. A
kar 2003-ban méltó elhelyezést nyert
Sopron egyik legszebb belvárosi épüle-
tében, a korábbi Pénzügyi Palotában. A
kar a város és a régió vállalataival az
együttmûködést kutatási és fejlesztési
feladatok felvállalásával folytatja. Külö-
nös jelentõsége van a korszerû kari inf-
rastruktúrának, amelybõl a legfonto-
sabb szerepet az 500 férõhelyes aula töl-
ti be, helyet adva számos rendezvény-
nek, köztük iskolai ünnepélyeknek, elõ-
adásoknak, konferenciáknak.

A Mezõgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kar (Mosonmagyaróvár) joge-
lõdjét – a Magyaróvári Gazdasági Ma-
gán-tanintézetet – 1818-ban alapította
Albert Kázmér szász-tescheni herceg,
így ez a világ legrégebben fennálló me-
zõgazdasági felsõoktatási intézménye.
A gyakorlati oktatásnak a tangazdaság

600 hektáros területe ad helyet, ahol 35
hektáron – kutatási céllal – kisparcellás
növénytermesztési kísérletek folynak. A
kísérleti telepek 3500 m2-t biztosítanak
az állattenyésztési és takarmányozási
kísérletekre. Az oktatás és a kutatás
szolgálatában áll a százezer kötetes ka-
ri könyvtár. A kar külkapcsolatai kiter-
jedtek, gondosan ápolt együttmûködés
fûzi több európai és amerikai egyetem-
hez és kutatóintézethez.

A Simonyi Károly Mûszaki, Fa-
anyagtudományi és Mûvészeti Kar
(Sopron) viszi tovább jogelõdje, az
1962-ben alapított Faipari Mérnöki Kar
hagyományait. A kar amellett, hogy a
hazai faipari oktatás és kutatás fellegvá-
ra, sikeresen integrálja a mûszaki, az in-

formatikai és mûvészeti szakterülete-
ket. Az egyik legcsodálatosabb anya-
gunk, a fa képezi a hidat a hagy-
ományos faipari képzések és a nagyon
sikeres mûvészeti kurzusok között, míg
az informatika teremti meg a kapcsola-
tot az egyes mûszaki képzések között.

A Természettudományi Kar (Szom-
bathely) olyan szakembereket kíván ki-
bocsátani az egyetem falai közül, akik
megfelelõ természettudományi, mûsza-
ki, informatikai vagy gazdasági alapis-
meretekkel rendelkeznek ahhoz, hogy
az ipar, a mezõgazdaság, az oktatás, a
civil és intézményi szféra szervezetei-
ben, vagy önálló vállalkozóként megta-
lálják számításaikat. A szakmai gyakor-
lat érdekében a kar széles körû kapcso-
latot alakított ki a nyugat-dunántúli ré-
gió gazdasági szereplõivel.

Prof. dr. Faragó Sándor 
rektor, NYME 

Koch Róbertné 
koordinátor, NYME Rektori Hivatal

VÁNDORGYÛLÉS

Az Egyetem és a város
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A 145. Vándorgyûlés a tartalmas élmé-
nyeket és látnivalókat kínáló terepi pro-
gramok, az azt követõ felfrissülés, átöltö-
zés és készülõdés után a hagyományos
ünnepi vacsorával és baráti találkozóval
folytatódott, a Lövérekben fekvõ Szi-
eszta Hotel területén felállított rendez-
vénysátorban. A vacsorát követõen
spontán és gyorsan felbomlott az elõre
kialakított helyi csoport alapú ülésrend.
Régi barátok, kollégák, évfolyamtársak
és egyesületi tagok keresték meg egy-
mást a beszélgetésektõl zsongó sá-
torban, vagy gyûltek össze odakint a
langyos éjszakában, a soproni csillagos
ég alatt. Ahogy szaporodtak a szõlõillatú
parafadugók az asztalokon, úgy költö-
zött a lábakba is a ritmus, az addig csak
aláfestésként szolgáló halk zene egyre
erõsödõ ütemére. Fesztelen, jó hangulat
teremtõdött a táncosoknak is köszönhe-
tõen, melyet a „partszélen kibicelõk”
egy-egy vidám és hangos megjegyzése
kísért. Nevetések, mosolyok, táncolók,
szakmáról és magánéletrõl beszélgetõk
együttes közössége adja meg egy-egy
ilyen baráti találkozó hangulatának sava-
borsát. A legtovább kitartó résztvevõket
csak a közelgõ hajnal elsõ sugarai tudtak
a szálláshelyükre csalogatni.

Nagy László

Baráti találkozó a Lövérekben
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A közgyûlésen megjelent tagság és a
meghívott vendégek, a vadászkürtök
karzatról szóló üdvözlõ ércszava mel-
lett, felállva köszöntötték az Egyesület
hivatalos zászlajának, a vándorgyûlési
vándorzászlónak és a közgyûlés elnök-
ségének bevonulását.  Majd ünnepélyes
nyitányként csendült fel a közösen el-
énekelt Himnusz. 

Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára
üdvözölte elõször az Országos Erdésze-
ti Egyesület 145. Vándorgyûlésének
résztvevõit. Kiemelte, hogy a Vándor-
gyûlés minden évben egyesületünk éle-
tének legfontosabb programja, hiszen
azért gyûlünk össze, hogy barátainkkal,
tagtársainkkal találkozzunk és szakmai-
lag gyarapodjunk, és a kitüntetetteket
ünnepeljük. Mint rámutatott, különleges
hangulatot ad az idei 145. rendezvény-
nek, hogy mindezt Sopronban, az erdé-
szeti oktatás fellegvárában tehetjük
meg. Bevezetõ szavai után köszöntötte
a megjelenteket. Köztük külön is dr. Fo-
dor Tamást, Sopron város polgármeste-
rét, dr. Jung Lászlót, a Magyar Fejleszté-
si Bank agrár- és turisztikai ügyvezetõ
igazgatóját, dr. Jámbor Lászlót, a házi-
gazda Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.
vezérigazgatóját, dr. Faragó Sándort, a

Nyugat-magyarországi Egyetem rekto-
rát, dr. Kosztka Miklóst, az Egyesület Díj
Bizottságának elnökét és Zambó Pétert,
az Országos Erdészeti Egyesület elnö-
két. Ezen kívül dr. Lakatos Ferencet, az
Erdõmérnöki Kar dékánját, dr. Alpár Ti-
bort, a Simonyi Károly Mûszaki, Fa-
anyagtudományi és Mûvészeti Kar Kar
dékánját, Reischl Gábort, a Fertõ-Han-
ság Nemzeti Park igazgatóját, valamint a
Földmûvelésügyi Minisztérium és a Ma-
gyar Fejlesztési Bank megjelent képvise-
lõit, az erdészeti szakigazgatás, oktatás
és kutatás, továbbá az állami és magán
erdészeti társaságok vezetõit, az erdé-
szeti és a faipari szektort képviselõ szer-
vezeteket, Erdélybõl és a Felvidékrõl ér-
kezett tagjainkat és kollégáinkat, az Év
Erdésze verseny résztvevõit, az Egyesü-
letünk tagságát és valamennyi kedves
vendéget.

Az ünnepi program folytatásában el-
sõként dr. Fodor Tamás, Sopron polgár-
mestere, a házigazda város nevében
köszöntötte a résztvevõket. Megemlítet-
te, hogy egy ilyen nagy múltú vándor-
gyûlésnek otthont adni felelõsség a vá-
ros számára is, hiszen Sopron volt e pár
nap erejéig a magyar erdészek hazai
centruma. Beszédében felelevenítette
az erdészek, az erdészeti oktatás, és a
város sok évtizedre visszanyúló közös
történelmi múltját, ezerszálú kötõdése-
it. Kiemelte, hogy Sopron gazdag törté-
nelmi múltja mellett, idegenforgalmi,
konferencia- és iskolaváros is egyben.
Az elmúlt napok közös célja volt, hogy
olyan rendezvény valósulhasson meg,
amely a komoly szakmai információ-
csere és a hagyományok megõrzése
mellett, élményekkel gazdag programot
és felejthetetlen napokat nyújtott a
résztvevõknek.

A polgármesteri üdvözlés után Zam-
bó Péter állt a pulpitushoz, hogy a kö-
vetkezõ szavakkal tartsa meg ünnepi
beszédét.

„Tisztelt Vándorgyûlés, Kedves Ven-
dégeink, Tisztelt Házigazdák, Külföldi
és Magyar Erdészek, Hölgyeim és
Uraim!

„Sopron városa az, amely a magyar
erdészeti tudomány legfõbb õrének és
mûvelõjének, a hontalanná lett Ma-
gyar Királyi Bányamérnöki és Erdõ-
mérnöki fõiskolának új otthont adott.”

Inkey Pál báró, egykori alelnök mél-
tatta így Alma Materünk székhelyét
1926 júliusában, ugyanitt, az Egyesület
Trianon után elsõként vidékre szerve-
zett közgyûlésén.

VÁNDORGYÛLÉS

Ünnepi közgyûlés Sopronban
Az OEE 145. Vándorgyûlésének máso-

dik napján, 2014. június 14-én került

sor Egyesületünk ünnepi közgyûlésé-

re, a soproni Liszt Ferenc Mûvelõdési

Központban. Az ünnepi program kez-

detét a Soproni Egyetem Vadászkür-

töseinek Baráti Köre által elõadott

„Indulás a vadászatra” kürthangjai

jelezték. 

Az ünnepi közgyûlés elnöksége
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Örök tisztelettel és megbecsüléssel
tartozunk Sopronnak, a Leghûségesebb
Városnak – szeretett második ottho-
nunknak, erdészetünk fellegvárának! 

Nagyszerû, hogy ötödik alkalommal
ünnepelhetjük itt az erdészek összetar-
tozását.  Köszönjük ezt dr. Fodor Ta-
másnak, Sopron polgármesterének és a
megyei jogú város vezetõinek!

Köszönöm illusztris Vendégeinknek,
hogy a részvételükkel ünnepi közgyû-
lésünket megtisztelték!

Külön köszönet illeti kedves házi-
gazdáinkat: dr. Jámbor László urat, a
Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. vezéri-
gazgatóját és munkatársait, Reischl Gá-
bor urat, a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
igazgatóját, dr. Faragó Sándor urat, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rekto-
rát és az Erdõmérnöki Kart. A kiválóan
elõkészített és megvalósított programo-
kért a legnagyobb elismerésünket feje-
zem ki! 

A vándorgyûlés és egyben a házigaz-
da erdõgazdaság jelmondata a jövõbe
vetett bizakodást erõsíti: „Oktatással a

természet oldalán”.Köszöntöm körünk-
ben jövõnk letéteményeseit, az egyete-
mi és a technikumi ifjúság képviselõit is!

Megtiszteltetésnek érzem a lehetõsé-
get, hogy Sopronban szólalhatok meg,
az erdészek plénuma elõtt. Élek az al-
kalommal, hogy az erdésztársadalom
nevében gratuláljak a most kitüntetett
kollégáknak. Köszönetemet fejezem ki
teljesítményükért és azt kérem tõlük,
hogy a jövõben is változatlan önzetlen-
séggel fejlesszék szakmánkat, segítsék
egyesületi céljaink megvalósítását. 

Gratulálok az elmúlt napokban lezaj-
lott erdészverseny díjazottjainak is!

Az egyesületi elismerések nemes ha-
gyománya mellett, az elmúlt idõszak-
ban komoly eredményeket értünk el er-
dész kollégáink állami kitüntetésre való

felterjesztésével.  Fogadják õk is szak-
mai közösségünk õszinte gratulációját!

Legutóbb a rendszerváltás nagy át-
alakulásának idõszakában, 1991 nyarán
tartottuk itt az OEE vándorgyûlését. A
köztársasági elnök jelenlétében ünne-
peltük a magyarrá vált Egyesület 125.
évfordulóját, történelmi lépésként kerí-
tettünk sort az egyesületi zászló fel-
szentelésére. Azóta csaknem negyed
évszázad telt el, közben a bennünket
körülvevõ világ és az Egyesület mûkö-
dése is átalakult. Ám örömmel látom,
ma is sokan vannak jelen az akkori
szervezõk és résztvevõk közül.

Most ismét egy soros tisztújítás évé-
ben vagyunk. A leköszönõ elnökség
képviseletében ez az utolsó alkalmam,
amikor széles nyilvánosság elõtt adha-
tok számot a lejáró ciklusban elvégzett
munkánkról.

2010 májusában, Pécsen határozott
programot tártam az Egyesület tagsága elé.

Engedjék meg, hogy ennek tükrében
vázoljam fel: miben értünk el sikert az
elmúlt négy évben, és miben maradt
még bõven tennivalónk! 

Az erdészet mûködésének külsõ kö-
rülményei jelentõsen változtak a koráb-
bi idõszakhoz képest.

Alapjaiban átalakult a jogszabályi
környezet. Érdemben hatni kezdtek az
új erdõtörvény és több más, az erdõt
érintõ szabályozás rendelkezései. 

A természetvédelem integrálásával
átszervezték a minisztériumot, a kor-
mányhivatalok belépésével megválto-
zott a hatósági szervezet. Egészében a
Nemzeti Földalaphoz került az állami
termõföldtulajdon képviselete, az erdõ-
gazdaságok tulajdonosi joggyakorlója a
Magyar Fejlesztési Bank lett.

Az Erdészeti Tudományos Intézet
integrálódott a frissen létrehozott Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pontba.

Ígéretes gondolatok hangzottak el
2010 októberében a Parlamentben, az
Erdészeti Nyílt Napon.

Valójában, az ott megfogalmazottak
jelentõs része csupán szándék maradt
vagy idõközben más irányt vett. Az ága-
zati politikát nem sikerült érdemben
befolyásolnunk. Ám úgy gondolom, az
elért eredményekrõl sem szabad meg-
feledkezni!  Ezek közé tartozó fegyver-
tény, hogy az erdõ fogalmát sikerült be-
emeltetni az Alaptörvénybe. A kapcso-
lattartás egyesületi aprómunkája is ho-
zott érdemi sikereket. Az agrárminiszté-
rium hivatalos stratégiai partnerévé vál-
tunk, és a kezdettõl partnerei vagyunk
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. 

A civil szervezetek mûködési feltéte-
lei is átalakultak. Hatályba lépett a Civil
Törvény, majd az új Polgári Törvény-
könyv. Ezekre építve és az életszerû,
hatékony mûködést szolgálva, két
ütemben újítottuk meg Alapszabályun-
kat. A többi szabályzat frissítésével is
ehhez szabott ütemben haladtunk elõ-
re.  A mûködésünket meghatározó do-
kumentumok kivétel nélkül a Szakérte-
lem – Erkölcs – Összetartozás hármas
vezérelvére épülnek. 

Civil kapcsolataink tovább erõsöd-
tek, a civil partnerekkel közös program-
jaink bõvültek. Jelentõsebb közülük Az
év fája, az erdei iskolák vagy a Kaán Ká-
roly-verseny programjaiban tett együtt-
mûködés.

Sikert értünk el az erdész szakmai
szervezetek összefogásával is, a legfon-
tosabb közös célok érdekében. Elébe
mentünk a közcélú erdõgazdálkodás
irányában erõsödõ társadalmi igények-
nek, segítjük a turisztika felkarolását, je-
lentõségének megértését. Együttmûkö-
dünk a Magyar Természetjáró Szövet-
ség által összefogott szervezetekkel. 

A Mûszaki- és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége négy évtizedes
mûködés után felbomlott, benne az
OEE tagsága, egyben korábbi mûködé-
si környezete megszûnt. 

Az Egyesület a maga számára gyors
megoldást talált, titkárságunk a Buda-
keszi útra költözött. 

Itt kulturáltabb környezetben – a
Könyvtárral azonos épületben – meg-
nyugtatóak a mûködés feltételei. Bízom
abban, hogy a fõtitkári, a fõszerkesztõi
és a titkársági posztokon végbement
generációváltást is sikerült úgy levezé-
nyelni, hogy az Egyesület mûködésé-
ben törést, sérelmet ne okozzon. A tit-
kárság megjelenése az Információs
Központban a Könyvtár forgalmát is se-
gített növelni, azt jobban beemelte az
egyesületi köztudatba.

A mûködõképességet, a rendezettsé-
get, a tervezhetõséget és a belsõ kohé-
ziót egyaránt szolgálja az elvégzett ala-
pos tagrevízió, a bevezetett tagsági kár-
tyához kötött kedvezményrendszer, a
helyi csoportok és szakosztályok figye-
lemmel kísért mûködése, részben újra-
indított támogatása. Ugyanezt segíti a
kihelyezett elnökségi ülések hagyomá-
nya is, a házigazda helyi csoportok
részvételével.

A szabályos jogviszonnyal rendelkezõ
tagjaink létszáma ismét elérte a 3500 fõt.

A tagságunk mértékadó része techni-
kus, elsõsorban õk az érdemi erdész-
munka letéteményesei. 

Zambó Péter elnök
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A gyakorlatnak különös hangsúlyt
adva jelentettük ki az egykori MEVME
szellemi örökségének átvételét.  Ugyan-
csak ezért döntöttük el, hogy az Év Erdé-
sze Versenyt felkaroljuk, és díjait a Ván-
dorgyûlés nyilvánossága elõtt adjuk át.

Az évtized elejére nehezebbé vált a
gazdálkodásunk. A pályázati lehetõsé-
gek beszûkültek, a sok éve változatlan
tagdíjak értékét elkoptatta az infláció.
Célként kitûzött gazdasági önállósá-
gunkat 2013-ra sikerült megerõsíte-
nünk. Ennek eszköze volt az ésszerû,
takarékos és átlátható költséggazdálko-
dás, a tagdíjreform, valamint jogi tagja-
ink hozzájárulásának kiszámítható
megállapodásokkal való megerõsítése.
A közcélú feladatok fedezetét megnö-
velte az erre szolgáló alapítványaink új-
raélesztése.

Jelentõsen gyarapodott a nyilvántar-
tott egyesületi vagyon. Az Erdészeti La-
pok kiadói joga és a Wagner Károly
Szakkönyvtár értelmezhetõ értéket kap-
tak, az OEE vagyonába kerültek.

Gondot fordítottunk a vagyonbizton-
ságra is: védelmi berendezéseket he-
lyeztünk üzembe, jelentõsebb értékeink-
re vagyonbiztosítást is kötöttünk.

A külsõ és belsõ kommunikációnk
egyik kulcsa az elektronikus lehetõsé-
gek jobb kihasználása.

Ebben is nagyot léptünk elõre: teljes
egészében megújítottuk az OEE hon-
lapját, melyhez ma már tematikus hon-
lapcsalád is kapcsolódik.

Emellett, újabb jelentõs lépést tettünk
szellemi és történeti értékeink elektroni-
kus közkinccsé tételében. Örömmel je-
lentem be, hogy mára elkészült az eddig
százkötetes Erdészettörténeti Közlemé-
nyek közel húszezer oldalnyi anyagának
digitalizálása – az Erdészeti Lapok archí-

vumával azonos rendszerben, teljes kö-
rû keresési lehetõséggel az interneten
mindenki számára elérhetõ!

A feladat a Wagner Károly Alapít-
vány támogatásával, az Erdészettörté-
neti Szakosztály 50. jubileuma kapcsán
valósult meg.

Az Egyesület történeti folytonosságá-
ból meríthettünk erõt, több jeles évfor-
duló méltó megünneplésével. Ilyen volt
a Magyar Erdész Egyletben gyökerezõ
létünk 160. jubileuma, az Erdészeti La-
pok 150 évére visszatekintõ program-
sorozat, valamint az erdészeti szakokta-
tás 130. évfordulójáról való megemlé-
kezés. Régi adósságunkat törlesztettük
nagynevû erdész elõdeink Panteonjá-
nak felállításával.

Egyetértek azokkal, akik állítják:
Egyesületünk ma is nélkülözhetetlen
összetartó ereje az Erdészeti Lapok.
Ezért döntöttünk úgy, hogy folyóira-
tunk elsõsorban ne piaci termék le-
gyen, hanem inkább a kedvezmény-
rendszer részeként, a tagjainknak nyúj-
tott rendszeres szolgáltatás. Sikerrel
végrehajtottuk a lap szerkezeti és for-
mai megújítását. Ma az Erdészeti Lapok
több mint 3500 példányban, áttekinthe-
tõ rovatokkal, új címlappal és grafikai
tervezéssel, teljes színes kivitelben jele-
nik meg.  A folyóirat együttmûködik a
honlapokkal: egymást bemutatják és
erõsítik. Eredményt értünk el tehát a
médiafelületek összehangolásában és
az egységesebb megjelenésben is. 

A kommunikáció része a nemzetkö-
zi kapcsolataink fejlesztése is, ahol még
bõségesen van tennivalónk.  Ebben
leginkább a szervezet kiterjesztésével
tudtunk eredményt felmutatni: határon
túli tagjaink létszáma megnõtt, az Er-
délyi Helyi Csoport megerõsödött, a
Kárpát-medence más régióiban is elõ-
készületben áll önálló helyi csoportok

létrejötte. Elõsegítettük és sikerre vittük
fiataljaink rendszeres szereplését az
YPEF nemzetközi tanulmányi verse-
nyén. Kapcsolatban állunk az Európai
Erdészeti Hálózattal, az Erdélyi Mérnök
Társasággal és a Vancouver-Sopron
Alumnival.

A korábbinál is határozottabban ka-
roltuk fel az Erdõk Hete és a Muzsikál
az erdõ rendezvénysorozatot, Az év fá-
ja programot, a Kaán Károly-versenyt és
az Erdésznõk Országos Találkozóját.

Sikerrel léptünk elõre a fiatal generá-
ciók megszólításával, a részükre nyúj-
tott kedvezményekkel.

A Hallgatói Helyi Csoport létszáma
bõvült, a publikációkból is látható akti-
vitása növekedett.

Stratégiai területnek tekintjük a kö-
zépfokú erdészképzés és a szakoktatás
ügyét. Bízunk abban, hogy sikerül hely-
zetük stabilizálását elõsegíteni.  Sajnála-
tos tény, hogy a Nemzeti Alaptanterv
még mindig nem tárgyalja kellõ hang-
súllyal az erdõk ügyét. Ennek megvál-
toztatása a jövõnk építésének fontos fel-
adata lenne.

Eddig kevéssé sikerült a szakma ér-
dekeit megjeleníteni az EU pályázati ki-
írásaiban. Még szorosabb kapcsolatot
kell kialakítanunk az elõkészítõ szerve-
zetekkel és jó ajánlásokat kell tennünk
a 2014–2020 idõszakra vonatkozó prog-
ramokra.

Szellemes közgazdasági alapvetés,
miszerint: „A költségek azért növeked-
nek, hogy lépést tartsunk a bevételek-
kel”. Amíg egy üzleti vállalkozás eseté-
ben ez kedvezõtlen folyamat, egy köz-
célú egyesületnél bizony kívánatos,
hogy az minél többet fordíthasson a
programjaira. Bízom abban, hogy egyre
sikeresebbek leszünk a külsõ források
felkutatásában és megszerzésében is!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
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Környezetünk a 21. század tempójá-
ban változik, a szakmai közösségeket
érõ kihívások szaporodnak.

A változásokhoz alkalmazkodnunk
kell – úgy, hogy közben a gerincünk
mindvégig egyenes maradjon.

Úgy gondolom, négy év alatt sikerült
megerõsítenünk egyesületi létünk és
mûködésünk alapjait.

A további építkezésnek is olyan
egyesületet kell szolgálnia a Szakérte-
lem, Erkölcs, Összetartozás alapértékeit
követve, aminek jó dolog a tagjának
lenni!

Van tehát jövõje e szakmai közösség
összefogásának, van értelme tovább
dolgozni az Egyesület rangjának, az er-
dészek elismertségének, az egyesületi
tagság presztízsének megerõsítéséért.

Fontos, hogy újra és újra képesek le-
gyünk magunk elé értelmes és nagy ívû
célokat kitûzni. 

Ezek a történetünk mérföldkövei,
melyeket egymás után elérve, megvaló-
sítva, egyikbõl a másikhoz erõt merítve
haladhatunk elõre.

Az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében még egyszer köszönöm a házi-
gazdák szíves vendégszeretetét! Ered-
ményes munkát, sok sikert és jó egész-
séget kívánok! 

Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!”
Az Egyesület elnökének ünnepi sza-

vai után Lomniczi Gergely fõtitkár ol-
vasta fel – a Visegrádi négyek találkozó-
ja miatt személyesen meg nem jelent –
Áder János köztársasági elnök magyar
erdészekhez intézett köszöntõ sorait.

„Tisztelt Vándorgyûlés! Hölgyeim és
Uraim!

Ha azt mondjuk: természet, a leg-
több embernek elõször az erdõ jut
eszébe. Környezetünknek e különle-
ges, sokszínûségében, szépségében
lenyûgözõ egysége. Az erdõ a legmaga-
sabb rendû életközösségek egyike. A
táj, a talaj, a víz, a légkör, növények és
állatok összehangolt együttese. Ebbe a
bámulatosan mûködõ rendbe lépett be
valamikor az ember. Aztán a történelmi
korokban egyre több lett az ember és
egyre kevesebb az erdõ. Mára megta-
nultuk: erdõk nélkül az emberiség sem
maradhat fent. Az erdõk gazdagságát,
értékeit az ember õsidõk óta a maga ja-
vára használja. Eközben meg kell õriz-
nie az erdõk megújulásának, fennmara-
dásának feltételeit. Tisztelnie kell a ter-
mészet, az erdõ törvényeit. Nagyon sok
ismeretre van szükség ehhez. Erdész-
nek lenni nemcsak foglalkozás, nem
csak szakma, de még a hivatásnál is
több: szerelem és szenvedély. Erdész-
nek születni kell. Utána jöhet a tanulás,
majd a mindennapos kemény, nagy tu-
dást, odaadást és fegyelmet kívánó
munka. Az erdõ, amilyen kemény mun-
kát követel, olyan sok örömet is ad. A
Teremtés könyvében az Úr szavait ol-
vashatjuk: „Alkossunk embert a mi ké-
pünkre és hasonlatosságunkra, hogy
uralkodjék a tenger halain, az ég mada-
rain, az állatokon és az egész Földön”.
Ez az uralom nemcsak hatalmat, hanem
kötelezettséget, felelõsséget is jelent.
Ahhoz, hogy a természeti erõforrások
fölött hatalommal bíró ember a Terem-
tõ akaratának megfelelõen uralkodjék a
Földön, nem elég a jóakarat. Elmélyült
tudásra is szükség van. Nem véletlen,
hogy az Országos Erdészeti Egyesület
vándorgyûlésére Sopronban kerül sor.
A természettel, az erdõkkel való felelõs
bánásmódhoz szükséges tudás elmélyí-
tését és terjesztését szolgálja itt immár
két évszázada a szakirányú felsõokta-
tás. A Selmecbányáról Sopronba került
erdészképzés mindig többet adott a
szakmai ismereteknél a leendõ erdõ-
mérnököknek: a nemzet és egymás sze-
retetét, megbecsülését is elmélyítette
bennük.

Az egyesület mostani vándorgyûlésé-
nek sokszínû programjai közt az egykori
vasfüggöny szétszaggatásának negyed
százados évfordulójáról is megemlékez-
nek. De emlékezhetnek az egyetemi
hallgatóknak a Sopron megtartásáért ví-
vott harcban betöltött szerepére, vagy az
1956-os forradalomban mutatott bátorsá-
gára is. Nem utolsósorban arra, ahogyan
egy akkor emigrációba kényszerült évfo-
lyam odakint is együtt maradt. 

Az erdõ szeretete, a tájhoz kötõdés, a
hazához való hûség testvérfogalmak. A
hûség városa ennek a sok szálból szõtt
gondolkodásmódnak lassanként száz
éve otthona. Mi sem természetesebb,
mint hogy az Országos Erdészeti Egye-
sület 145. vándorgyûlésére itt kerül sor.
Szakmai beszélgetéseikhez, tudomá-
nyos programjaikhoz, baráti találkozá-
saikhoz sok örömet és sikert kívánok,
egyúttal gratulálok az idei év kitünte-
tettjeinek!”

A köztársasági elnök felolvasott leve-
le után dr. Jung László, az MFB Zrt. ügy-
vezetõ igazgatója lépett a közgyûlés elé

és tartotta meg ünnepi köszöntõ beszé-
dét, melyben többek között az erdésze-
ti ágazat utóbbi idõszakban elért ered-
ményeit részletezte és a jövõben kívá-
natos stratégiai fejlesztési irányvonala-
kat vázolta fel.

A közgyûlésen elhangzó beszédek
folytatásaként már a Vándorgyûlést
szervezõk nevében is fogalmazta meg
gondolatait, prof. dr. Faragó Sándor, a
Nyugat-magyarországi Egyetem rektora.

„Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Polgár-
mester Úr, Vezérigazgató Urak, Tisztelt
Tagtársaim, Kedves Vendégeink, Höl-
gyeim és Uraim!

Nagy szeretettel és tisztelettel kö-
szöntöm Önöket az Országos Erdészeti
Egyesület 145. Vándorgyûlésén itt Sop-
ronban, mindnyájunk Alma Materének
helyet adó leghûségesebb városban, a
szabadság városában. „Ha Sopron hív,
mi ott leszünk…” énekeljük szívbõl, el-
kötelezetten, s íme, amikor – 1926,
1966, 1983, 1991 után – immáron ötödik
alkalommal hívta tagságát Sopronba az
Egyesület, több mint 700-an jöttek el
hozzánk. 

Hisszük és reméljük, hogy ez az ér-
deklõdés ifjúságunkat meghatározó, s –
korosodásunk okán – életünkben egyre
fontosabb szerepet játszó, Sopron és az

Dr. Jung László
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Egyetem varázsának, a Tanulmányi Er-
dõgazdaság, a Fertõ-Hanság Nemzeti
Park és az Egyetem által végzett kiemel-
kedõ munkának, valamint azok bemu-
tatását célzó szakmai programoknak
szól.

Kedves Vendégeink!
Egy közgyûlés lehetõséget ad az em-

lékezésre, a jelen szakmai viszonyainak
értékelésére, továbbá a jövõn történõ
közös gondolkodásra. Engedjék meg
nekem, hogy mindezt – az Egyetem
rektoraként – röviden a saját szemszö-
gembõl tegyem meg. Ahogy 5 évvel
ezelõtt Selmecbányán – ahol akkor má-
sodszor volt Egyesületünk történetében
Vándorgyûlés – emlékezéssel kezdtem,
most sem tehetem másként. 
Idén 95 éve telepedett le a Bányászati
és Erdészeti Fõiskola – a cseh megszál-
lás elõl menekülve – Sopronban. Tiszte-
legjünk most a befogadó város döntése
és adózzunk – ahogy tegnap is megtet-
tük – annak nagyformátumú polgár-
mestere, Thurner Mihály emléke elõtt. 

95 év alatt a város és az Egyetem
történelme összeforrott. Hallgatóink
mártíromságával 1921-ben megvívott
Ágfalvi csatában megalapoztuk a „Civi-
tas fidelissimát” megteremtõ népszava-
zást, 1956-ban az Egyetemrõl indult, s
az egyetemisták által gyõzedelmeske-
dett a város forradalma, s végül ne-
gyed százada, 1989-ben, a Páneurópai
Piknik szervezésében való oktatói és
hallgatói részvétellel hozzájárultunk a
Szabadság városa kitüntetõ cím elnye-
réséhez is.

Emlékeznünk kell arra a több ezer er-
dõmérnökre, s – Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskolánk révén – több ezer er-
dészre és erdésztechnikusra, az õ pro-
fesszoraikra és tanáraikra, akiket Sop-

ron, az Alma Mater és az Iskola adott a
hazának. 

Emlékezzünk azokra a neves elõ-
dökre is, akik Egyetemünkrõl, Sopron-
ból az Egyesület tisztségviselõi voltak,
sokszor nehéz politikai viszonyok kö-
zött is megõrizve Egyesületünk eredeti
célkitûzéseit. Elnökeink voltak Sébor
János, Haracsi Lajos és Herpay Imre
professzorok, õk hárman 16 évig vezet-
ték az Egyesületet, közülük Herpay
professzor 11 évig. Egyesületünk sop-
roni titkárai voltak Mihályi Zoltán ta-
nársegéd, Jablánczy Sándor pro-
fesszor, Benedek Attila docens, Kutasy
Viktor tanársegéd és Ormos Balázs. Õk
öten 34 évig voltak titkárok, fõtitkárok,
Mihályi Zoltán és Ormos Balázs 12-12
évig. Tisztelet munkájukért!

Tisztelt Közgyûlés! Az emlékezés, a
múlt ismerete nem lehet sohasem öncé-
lú. Annak akaratot acélozó, gerincet me-
revítõ, önbizalmat növelõ szerepe van.
Nekünk, magyar erdészeknek, s az Or-
szágos Erdészeti Egyesület tagságának –
múltunk alapján – megadatott, hogy
erõs szándékkal, eltökélten éljük meg
hivatásunkat, szolgáljuk az erdõt, a ter-
mészetet és a vadállományt, erõsítsük a
Magyar Hazát. Így volt ez az elmúlt
években, s így van ez napjainkban is. 

Meggyõzõdésem, hogy e jövõépítõ
szolgálat pályája felfelé ívelt, s a magyar
erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás és
természetvédelem általunk jutott és jut
egyre magasabb szintre. Hiszem, hogy
ebben mértékadó szerepe volt az Alma
Maternek, a Gyakorló Szakközépiskolá-
nak, valamint a gyakorlati bázist jelentõ
Tanulmányi Erdõgazdaságnak. Le-
gyünk erre büszkék, ne engedjük, hogy
ezt bárki is elvitassa tõlünk! Az erdé-

szek önbizalma ma is teljesítményre
épülhet, hiszen sokan és sokat adtunk
évszázadokon át, így a közelmúltban is
a Hazának. 

Ígérjük, hogy a soproni erdészeti,
faipari, természetvédelmi és vadászati
felsõ- és középfokú oktatás – a Tanul-
mányi Erdõgazdasággal és a szakma
egészével összefogva – a jövõben is a
legkorszerûbb tudásanyaggal vértezi fel
tanítványait a technikusképzés, az alap-
képzés, a mesterképzés, a szakirányú
továbbképzés, valamint a doktorképzés
területén, alkalmassá téve õket a válto-
zó világ kihívásainak a megoldására.

Tisztelt Közgyûlés! Mi erdészek tud-
juk, mert hivatásunknak alapja, hogy a
döntéseink olykor évszázadokra, de
mindenképpen évtizedekre hatnak.
Életünkben sokszor születtek és a jövõ-
ben is fognak születni a magyar erdõket
és a magyar erdõgazdálkodást érintõ
döntések. A jó döntések mindig elõre-
vitték, a rosszak pedig évtizedekre
visszavetették az erdõk állapotát, az er-
dõgazdálkodás ügyét. 

A felgyorsult világban hihetetlen
mértékû környezeti és társadalmi nyo-
másnak van kitéve az erdõ és az erdõ-
gazdálkodó. Mindkettõ sokat kibír, de
az erdõ csak úgy lesz örök, ha azt elkö-
telezett, hivatásának magaslatán álló er-
dõgazdálkodó kezeli. A korszerû erdõ-
gazdálkodás korszerû, ismereteket,
korszerû kezelést és korszerû szerveze-
tet kíván.

A rendszerváltoztatást követõ ne-
gyed század során kiforrott az a tudás,
kialakult az állami és magánerdõket
kezelõ azon gazdálkodói szerkezet,
amely – ismereteink szerint – a leghaté-
konyabban, felelõsséggel tudja megvé-

Prof. Dr. Faragó Sándor, rektor
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deni, fenntartó módon kezelni, termé-
szeti és gazdasági értékeiben növelni,
gyarapítani a magyar erdõket. Kiemel-
kedik ebbõl a körbõl az állami tulajdo-
nú erdõk szerepe. 

Magyarország egyik legnagyobb ter-
mészeti és gazdasági értéke a több mint
2 millió hektárnyi erdõterület. Az állam-
nak különös szerepe, de fõként felelõs-
sége van ennek az értéknek a fenntartá-
sában, azonos koncepció szerinti, kö-
zös mûködtetésében.

E helyrõl is felhívom a döntéshozók
figyelmét arra, hogy tartsák meg, fejlesz-
szék az erdõterületeket, tartsák fenn a
magyar erdõgazdálkodás szerkezetét,
döntéseikkel óvják meg az eddig elért –
s a világban elismert – eredményeinket,
hogy mi magyar erdészek az erdõkön
keresztül, folytonos alkalmazkodással –
ahogy az erdõ is teszi –, de elszántan
szolgálhassuk a Magyar Hazát!

Jó Szerencsét, Üdv az Erdésznek!”
Az idei Vándorgyûlést az erdészge-

nerációk nevelésében résztvevõ erdé-
szeti társaság, a Tanulmányi Erdõgaz-
daság Zrt. rendezte, így Faragó Sándor
rektor szavai után az ünnepi beszédek
lezárásaként dr. Jámbor László vezéri-
gazgató emelkedett szólásra. Beszédé-
ben többek között a 145. Vándorgyû-

lés szervezõjeként megköszönte a Fer-
tõ-Hanság Nemzeti Park, az Egyetem
és az OEE Soproni Helyi Csoportjának
közremûködését. Külön köszönetét
fejezte ki a szervezésben fáradhatatla-
nul dolgozó kollégáinak és méltatta az
ebben oroszlánrészt vállaló Kiss József
vezérigazgató-helyettes kiváló mun-
káját. Megköszönte Sopron városának,
hogy a szervezésben a hagyományok-
nak megfelelõen partnerek voltak és
külön köszönte a résztvevõk, a kollé-
gák és vendégek megtisztelõ jelenlé-
tét. 

A vezérigazgatói beszéd után az
egyesületi összetartozás erõs jelképe-
ként, a hagyományok szerint, a klo-
pácska kopogó hangjai mellett emlé-
kezett meg a közgyûlés a tavalyi Ván-
dorgyûlés óta elhuny tagtársakra. Em-
lékezett dr. Sárvári János, a könyvtár
õre.

„Fájdalommal emlékezünk meg a
2013. évi tata-tatabányai vándorgyûlés
óta elhunyt tagtársainkról és kollégáink-
ról.

Balogh Lajos Decrett József-díjas
erdész, Bárány István erdésztechni-
kus, Bellovics Géza faipari mérnök,
Borsodi Imre erdõmérnök, Brok Csa-
ba erdésztechnikus, Burus Vendel
erdész, Czimber Béla erdõmérnök,
id. Csávics János erdésztechnikus,
Csepregi János erdõmérnök, Csikos
Imre erdésztechnikus, Csobánci
Erzsébet erdõmérnök Dombos Endre
erdésztechnikus, Fodor Imre erdõ-
mérnök, Gecsey László egyéb közép-
fokú, Dr. Gólya János erdõmérnök,
Herczeg Imre erdõmérnök, Heves Já-
nos erdésztechnikus, Hliva Dezsõ er-
désztechnikus, Horváth József er-
désztechnikus, Horváth Lajos erdõ-
mérnök, Huszár Pálné erdésztechni-
kus, Karnis Gábor erdõmérnök, dr.
Kartali László erdésztechnikus, Ke-
mény László erdõmérnök, Kismarto-
ni Károly erdõmérnök, Kocziszki Já-
nos erdõmérnök, dr. Kondor Antal
Bedõ Albert- és Kaán Károly-díjas er-

dõmérnök, Kováts Sándor Gyula er-
désztechnikus, Laczkó Bálint erdész-
technikus, László Jenõ erdész, Lo-
sonczi Zoltán közlekedésmérnök,
Lukács József erdésztechnikus, Ma-
gyar Ferenc egyéb középfokú, Mak-
kos Antal erdésztechnikus, Máriás
Ferenc erdész, Némedi Márton er-
désztechnikus, Néráth Imre erdõmér-
nök, Páll Endre erdõmérnök, Pántl
László erdõmérnök, Pápai István er-
désztechnikus, Péter István erdész-
technikus, Péter Lajos erdésztechni-
kus, Prém Jenõ erdõmérnök, Pintér
László erdõmérnök, Puskás Zoltán
erdésztechnikus, Semptey István er-
désztechnikus, Stanka Sándor er-
désztechnikus, Szabó Ferenc erdész-
technikus, Telegdy Pál erdõmérnök,
Tereh István Géza erdõmérnök, Tor-
ma József erdész, Uitz Ferenc egyéb
felsõfok, Wolf Tibor erdõmérnök.

VÁNDORGYÛLÉS

Dr. Jámbor László vezérigazgató
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A megemlékezést követõ szünet
után ismét a vadászkürtök hangjai hív-
ták egybe a tagságot. Egyesületünk éle-
tében és tevékenységei között az arra
érdemes tagok kitüntetése kiemelt ün-
nepnek számít. Öröm az elismerést át-
vevõnek, és öröm az adományozó kö-
zösségnek. Az egyéni életutak és telje-
sítmények elismerése kifejezi az egész
közösség összetartozását, és növeli
megbecsültségét.

Kosztka Miklós, a Díj Bizottság elnö-
ke lépett a pulpitushoz és röviden is-
mertette a bizottság idei munkáját és a
meghozott döntések körülményeit. Ezt
követõen a fõtitkár felkérte Zambó Pé-
ter elnököt és Kosztka Miklós Díj Bizott-
ság elnököt a kitüntetések átadására.

Az Országos Erdészeti Egyesület
2014-ben ÖRÖKÖS TAGSÁGI OKLE-
VÉL kitüntetést adományoz

Haják Gyula 
Bedõ Albert-díjas okleveles erdõ-

mérnöknek

Haják Gyula 1951-ban valétált Sopron-
ban, az akkori Agrártudományi Egye-
tem Erdõmérnöki Karán. Már egyetemi
évei alatt szakmánk mûszaki, mérnöki
oldala vonzotta, ami a második világhá-
ború utáni idõszakban különösen nagy
jelentõséggel bírt az erdõgazdálkodás
mûszaki feltételeinek megteremtése te-
rületén. Pályafutása végig szakmánk
ezen részéhez kötötte.

Az egyetemi évek után Pusztavámon
üzemegységvezetõ-helyettes, majd Szé-
kesfehérváron az erdõgazdasági egye-
sülés mûszaki osztályának dolgozója,
késõbb az Erdõgazdasági Építõipari
Vállalatnál építésvezetõ. 1954-tõl az Or-

szágos Erdészeti Fõigazgatóság Mûsza-
ki Beruházási Fõosztályán, majd 1967-
tõl a Mezõgazdasági és Élelmezésügyi
Minisztériumban dolgozott különbözõ,
de mindig a mûszaki területhez kötõdõ
beosztásokban. 1979-tõl vezette a MÉM
Erdészeti és Faipari Hivatal Mûszaki
Fejlesztési Osztályát, ahonnan 1984-
ben vonult nyugdíjba. Nyugdíjasként is
még több mint húsz évig, 2005 végéig
aktívan dolgozott különbözõ erdészeti
szervezetek alkalmazásában. A mûszaki
terület mellett nyelvtudását is kamatoz-
tatta, például amikor angol és francia
szakmai anyagok fordítását készítette el
az erdészeti igazgatás számára.

Munkássága során megalapozott és
kitartó szakmai eltökéltséggel helyes
irányba vezette az erdõfeltárás és az er-
dei vasutak ügyét. Nagy szerepe volt
abban, hogy a lehetõségekkel élve ma-
gas színvonalú mûszaki minõségben
nõtt az erdei feltáróút-hálózat. Az utak
állami támogatását csak a mûszakilag és
gazdaságilag megfelelõ tervek enge-
délyezése alapján lehetett elnyerni. En-
nek a rendszernek a kidolgozásában és
mûködtetésében alapvetõ érdeme volt.
Támogatta az erdõfeltárás tervezésének
intézményesített rendszerét. Jó szakmai
kapcsolatban állt az erdészeti tervezõ
irodával (Erdõterv és jogutódja az Erfa-
terv). Országszerte részt vett az erdõ-
gazdaságok építési beruházásainak elõ-
készítésében, engedélyeztetésében.

Mint mûszaki szakember, mérnöki
igényességet követelt meg a tervezés-
ben és a kivitelezésben egyaránt.

Az akkoriban nagy jelentõséggel bí-
ró vasúti szállítás szervezésében szere-
pet játszó Szállítási Tanácsban képvisel-
te az erdészet érdekeit. A szûkös szállí-
tási kapacitások idõszakában nagy sze-
repe volt az erdõgazdaságok mûködése
szempontjából alapvetõen szükséges
vagon- és tehergépjármû-kapacitás biz-
tosításában. Késõbb az import gépek
beszerzéséhez szükséges feltételek (pl.
megfelelõ mennyiségû valuta rendelke-
zésre állása) megteremtésében végzett
jelentõs munkát.

Közremûködésével sikerült az Álla-
mi Erdei Vasutakat rendezett és mûkö-
dõképes formában az állami erdõgaz-
daságok kezelésében fenntartani. A kis-
vasutak faanyagszállítási funkciójának
visszaszorulásakor aktívan segítette a
turisztikai funkciónak megfelelõ átala-
kításokat, a kisvasutak profilváltását.

Kiemelkedõen jó kapcsolatokat
ápolt a közúti és vasúti közlekedés álla-
mi intézményeivel. Jó emberi kapcsola-
tai révén is biztosította a sikeres együtt-
mûködést az erdészeti feltárás érdeké-
ben. Véleményére hallgattak és elis-
merték szakmai tudását, az erdõfeltárás
területén ismkolateremtõ egyéniség-
ként emlékeznek meg róla.

Nemzetközi kapcsolatainak legfonto-
sabb állomása a FAO/ECE/ILO (FAO/Eu-
rópai Gazdasági Bizottság/Nemzetközi
Munkaügyi Szervezet) vegyesbizottság
munkájában való részvétel. Ez a Vegyes-
bizottság  a háború utáni idõszaktól
kezdve kiemelkedõ szerepet játszott az
erdészeti mûszaki fejlesztés és munkavé-
delem területén. Minisztériumi munkája
során több országnak volt reláció felelõ-
se, 1972-ben az õ szervezésében valósult
meg a nemzetközileg is nagy sikerû Er-
dõfeltárási szimpózium.

Az egyesületi élet mindig kiváló tere-
pet jelentett számára szûkebb szakterü-
lete aktuális kérdéseinek megvitatására,
egyes kérdésekben álláspontja kialakítá-
sára és hatékony képviseletére. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesületben az Erdõ-
feltárási és az Erdei Vasutak Szakosztá-
lya, majd a Szeniorok Tanácsa munkájá-
ban vállalt folyamatosan aktív szerepet.
Az a személyiség, aki gyakorlati szakmai
tapasztalatait az egyesületi élet adta le-
hetõségeken keresztül sosem volt rest
kollégáival, munkatársaival megosztani.
Az Erdõfeltárási Szakosztálynak 1959-74
között, az Erdei Vasutak Szakosztályá-
nak 1975-79 között titkára volt. Ebben az
idõszakban a szakosztályok többek kö-
zött számos szakmai programot szervez-
tek a stabilizációs útépítések megismer-
tetésére, kezdeményezték az erdei vasu-
tak fejlesztési koncepciójának kidolgo-
zását. Az OEE tagsága 1987-ben Bedõ
Albert Emlékéremmel ismerte el Haják
Gyula addigi munkásságát. Egyesületi
tevékenysége azóta is aktív, az ezredfor-
duló után a Szeniorok Tanácsának titká-
raként is tevékenykedett.

A magyar erdészetben, kiemelkedõ-
en az erdõfeltárás területén kifejtett tevé-
kenysége, ezzel kapcsolatban egyesületi
szervezõ munkássága és emberi tulaj-
donságai egyaránt méltóvá teszik Õt a
legmagasabb egyesületi kitüntetésre.

VÁNDORGYÛLÉS
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BODOR GYÖRGY
okleveles erdõmérnök

1975-ben lépett be az Országos Erdésze-
ti Egyesületbe. Tagja az Erdõmûvelési és
Erdõvédelmi Szakosztálynak. A Nagyka-
nizsai Helyi Csoport és a szakosztályok
munkájában aktívan részt vesz. A zalai
térségben 1998-ban és 2011-ben szerve-
zett vándorgyûlések szakmai programjai-
nak koordinátora és irányítója volt. Fele-
lõse, szervezõje és zsûrizõje az OEE által
létrehívott erdészversenyek helyi döntõi-

nek. A különbözõ egyesületi szakosztá-
lyok zalai tapasztalatcseréinek kiváló há-
zigazdája volt. 

A somogyi és zalai állami erdõkben
kezdte pályafutását, majd a bajcsai Szapo-
rítóanyag- és Díszfatermelõ Üzem vezetõ-
je lett. Növényvédelmi szakmérnök. Aktív
részese volt a nagyüzemi csemetetermelé-
si technológiák kidolgozásának. Gépesí-
téssel, az öntözés korszerûsítésével, a leg-
újabb növényvédelmi eljárások alkalma-
zásával sikerült növelni a hatékonyságot
és a kihozatali mutatókat. 1994-tõl napja-
inkig a Zalaerdõ Zrt. erdõgazdálkodási
osztályvezetõje. Elévülhetetlen érdemeket
szerzett az erdõfelújítások ápolásának ra-
cionalizálásában, hatékonyságának növe-
lésében, a szárazföldi és légi vegyszeres
technológiák alkalmazásában. Kidolgozta
és bevezette a mesterséges erdõsítések
ápolásának munkarendszerét. Kísérlete-
ket folytatott a zalai erdõk biotikus károsí-
tói és az invazív bálványfa elleni védeke-
zés módszereinek kidolgozására.

Lelkiismeretes, precíz szervezõtevé-
kenysége meghatározó a helyi csoport
életében.

Bedõ Albert
emlékérmet kapott

HORNYÁNSZKY ANTAL
okleveles erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1967 óta tagja. A Miskolci Helyi Cso-
portban 2002–2010 között vezetõségi
tisztséget töltött be. Jelenleg a helyi
csoport küldötte és az erdészeti hatósá-
gi „kiscsoport” megbízottja. Jelentõs
szerepe van abban, hogy a már nyugdí-
jas erdõtervezõk, erdõfelügyelõk aktív
résztvevõi a helyi csoport életének. A
2012. évi vándorgyûlés elõkészítése so-
rán nagy szerepet vállalt az 1968-as
vándorgyûlés archív anyagainak felku-
tatásában. Aktívan részt vesz az erdész-
bányász-kohász hagyományok regio-
nális szintû ápolásában. A fiatalokat
szakmaszeretetre, igényes munkavég-
zésre és az erdészhagyományok ápolá-
sára nevelte.

Szakmai pályafutását 1966-ban a
MÉM Miskolci Állami Erdõrendezõsé-
gen kezdte üzemtervezõként, s a több-
ször átszervezett munkahelyén 37 éven
keresztül különbözõ vezetõ beosztá-
sokban szolgálta az erdõrendezés, az
erdészeti igazgatás ügyét. Fõ szakmai
érdeklõdési köre a termõhelyfeltárás, az
erdõrendezés fejlesztése és az erdõér-
tékszámítás volt. Fatermesztési szak-
mérnök.

1982-ben tagja volt annak a csapat-
nak, amely úttörõ munkaként a Laoszi
Népi Demokratikus Köztársaságban
végzett nagyterületi erdõleltározást és
állományfelvételt.

Jelentõs szerepet vállalt a magán-er-
dõgazdálkodás megindításában a ren-
delkezésére álló eszközökkel, a kor-
rekt tervezéssel és jogszabály-alkalma-
zással.

A térségben betöltött társadalmi tiszt-
ségeiben, megnyilvánulásaiban az er-
dészszakma jó hírét öregbítette.

DR. KÁRPÁTI LÁSZLÓ
okleveles erdõmérnök

Az Országos Erdészeti Egyesületnek 1974
óta tagja. 1974–1991 között az Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõvédelemtani Tanszé-
kének oktatója. Egyetemi oktatóként (ko-
rábban hallgatóként) aktívan részt vett a
selmeci hagyományok ápolásában. Egyi-
ke volt azon hallgatóknak, akik 1971-ben
megszervezték a walden újraviselését.

Elsõsorban az Erdõvédelmi Szakosz-
tály munkáján keresztül vállalt aktív
szerepet az Egyesület életében: több er-
dõvédelmi, természetvédelmi témájú
szakmai rendezvényt, nemzetközi kon-
ferenciát, tanulmányutat szervezett.

1990-1994 között az Erdészeti Lapok
Szerkesztõbizottságának tagja, 2010-tõl
a soproni Helyi Csoport elnöke. Elnök-
sége alatt a helyi csoport egyesületi éle-
te pezsgõbb, aktívabb lett.

2012–2013-ban részt vett az egyesület
alapszabály bizottságában. 2013 óta az Er-
dészcsillag Alapítvány Kuratóriumi tagja.

Gyakorlati, aktív természetvédelem-
mel, ökológiával, erdõvédelemmel 40
éve foglalkozik. Több mint száz tudo-
mányos dolgozatot írt, köztük könyvet,
és több szak- és tankönyvrészletet is.

1990-ben kinevezték a Nyugat-du-
nántúli Természetvédelmi Igazgatóság
vezetõjének, 1991-ben a Fertõ tavi, majd
1994-tõl a Fertõ-Hanság Nemzeti Park
igazgatójának. A Nyugat-magyarországi
Egyetem címzetes egyetemi tanára.

Munkásságának eredményeképpen
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park az egyik
legelismertebb, határon átnyúló védett
terület Európában, a Fertõ-táj pedig Ma-
gyarország és Ausztria közös világörök-
sége lett.

Számos szakmai és állami kitüntetés-
ben részesült.
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PINTÉR OTTÓ
okleveles erdõmérnök

Az Erdõmérnöki Karon 1981-ben meg-
szerzett diplomájával a Somogyi Erdõ- és
Fafeldolgozó Gazdaságnál helyezkedett
el. A Zselici Erdészetnél munkatársaival
kidolgozta a helyi adottságoknak megfe-
lelõ forwarderes munkarendszert, amely
jelentõsen csökkentette a fakitermelések
környezeti terhelését. Kialakították az
ipari léptékû aprítéktermelés technoló-
giáját minden használati módban. A vál-

lalata központjába kerülve a SEFAG Rt.
mûszaki fejlesztése és a vállalat által al-
kalmazott erõforrások vállalkozói köré-
nek kialakítása fûzõdik a nevéhez. 2001-
tõl erdészeti igazgatóként visszatért a
Zselicbe. A tájvédelmi körzetbe tartozó
területen nagy körültekintést és szakmai
tudást igénylõ feladatot kapott. Irányítá-
sával a bükk természetes felújításának
széles körû alkalmazása mellett a ko-
csánytalan tölgyesek mesterséges felújí-
tásának az arányát is sikerült jelentõsen
visszaszorítani. A Zrt. természetes erdõfel-
újításainak jelentõs hányada az õ irányí-
tása alatt valósult meg. Emellett az átala-
kító üzemmód vállalaton belüli alkalma-
zása is a nevéhez kötõdik. Irányítása alatt
a zselici erdõk számos közjót szolgáló
fejlesztése valósult meg.

Az OEE Somogyi Helyi Csoport ren-
dezvényeinek szervezõje. Rendszeres há-
zigazdája az Év Erdésze Verseny helyi ren-
dezvényének. Nagy figyelmet fordít a Zse-
lic táj- és társadalomtörténeti kutatásaira. 

A SEFAG Zrt. „Erdõkerülõ” újságjának
szerkesztõségi tagja, de ezen kívül is rend-
szeresen publikál szakmai körökben.

Kaán Károly
emlékérmet kapott

SOÓS GYULA
okleveles erdõmérnök

Gyermekkorától a Debreceni Erdõren-
dezõségre készült, és az 1967-ben
megszerzett erdõmérnöki diplomájával
oda is került, végül egész élete mun-
kásságát ott töltötte. Pályafutása csú-
csán, 1992-tõl 2005-ig, nyugdíjazásáig,
igazgatóként tevékenykedett a Debre-
ceni Erdõfelügyelõségen. Sikerrel ol-
dotta meg a rendszerváltási idõszak
nagy kihívásait, a megjelent magáner-
dõk jogszerû, mégis a gazdálkodást se-
gítõ hatósági igazgatását. Erre az idõ-
szakra esett az Észak-Alföldi Régió er-
dõterületének 31 000 ha-os növekedé-
se, ami országos összehasonlításban is
egyedülálló. Különösen fontos része
volt ennek a hatóság segítõkész és pre-
cíz hozzáállása mind az engedélyezte-
tések, mind pedig a kifizetések terén.
A térségben a magánerdõk kétharma-
dos aránya kiemelkedõen nehéz és
aprólékos feladatot rótt az erdészeti
hatóság irányítása és végrehajtása
számára. Ezt a példa nélkül álló felada-
tot a vezetése alatt álló szervezet siker-
rel oldotta meg. Soós Gyula munkássá-
ga alatt nõtt ki a földbõl az Erdészeti
Információs Központ Nyíregyházán,
amely a régió magán-erdõgazdálkodá-
sát segítõ egyesületnek és az erdészeti
hatóságnak is otthont ad. 

Munkahelyi vezetõként példát muta-
tott precízségbõl, a munka iránti alázat-
ból, igazi mérnökként dolgozott.

Vezetõként támogatta a hatósági
dolgozók aktív egyesületi tevékenysé-
gét. 

Szakmai tapasztalatait elismerve, ta-
nácsadóként véleményét nyugdíjba vo-
nulása után is kikérték. Több erdõtör-
vény megalkotásában vállalt aktív sze-
repet. 

SÓDAR PÁL
okleveles erdõmérnöknek

Erdõmérnöki diplomáját 1967-ben sze-
rezte meg, majd elsõ és egyetlen munka-
helyéül a Kiskunsági Erdõ- és Fafeldolgo-
zó Gazdaságot választotta. Különbözõ
beosztások betöltése után, 1989-tõl egé-
szen nyugdíjazásáig, 2006-ig a vállalat ve-
zérigazgatója. 1992-ben õ szervezte meg
a KEFAG Rt.-t, amely mára európai szín-
vonalú gazdálkodó vállalattá nõtte ki ma-
gát. Mindig nagy hangsúlyt helyezett a
különbözõ ágazatok fejlesztésére, az Rt.
igazi innovatív vezetõje volt. A korszerû
cégszerkezet kialakítása mellett létrehozta
Magyarország legnagyobb raklapgyártó

kapacitását, biztosítva ezzel a saját terme-
lésû faanyag feldolgozásának a lehetõsé-
gét. Az általa megálmodott Juniperus
Díszfaiskola Dél-Magyarország legna-
gyobb ilyen profilú vállalkozása. A kuta-
tás-fejlesztés melletti elkötelezettségét az
1997-ben létrehozott Erdészeti Szaporító-
anyag Termesztési Központ bizonyítja. Az
új generációk oktatás-nevelésében hang-
súlyos szerepet vállalt, amikor rendszeres,
és aktív kapcsolatot tartott fenn a szakok-
tatás valamennyi szintjével, és akkor is,
amikor 2003-ban létrehozta az ország
egyik legsikeresebb erdészeti erdei isko-
láját, a Vackor Várat. Szakmapolitikai ren-
dezvények hosszú sorát szervezte meg.

Meghatározó szereplõje volt az OEE
kecskeméti csoportjának. 5 cikluson ke-
resztül tartó elnöksége idején jelentõ-
sen megerõsödött a csoport, és máig
tartó, pezsgõ egyesületi élet alakult ki.

1998-ban kezdeményezésére meg-
alakult az Alföldi Erdõkért Egyesület,
melynek 2006-óta elnöke. 

Sódar Pál munkássága azon az Alföl-
dön teljesedett ki, amelynek Kaán Károly
is fontos erdészetfejlesztési szerepet szánt. 
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GYENGE ÁLMOS
erdésztechnikus

1980-tól a Nagycenk, Sopron környéki,
területileg meglehetõsen széttagolt er-
dészkerületet vezeti a mai napig. A növé-
nyek iránti olthatatlan szeretetének és a
mindig újat keresõ mentalitásának ered-
ményeképpen erdõfelújításaiban számta-
lan különleges fa- és cserjefajból álló idõ-
sebb csoportokkal találkozhatunk. Ma a
Köves-erdõ csereseinek díszei ezek a kü-
lönleges fajokból álló foltok. 

Az erdõgazdaság kezelésében lévõ
nagycenki kastélypark rekonstrukciós
munkáit szervezte, majd a parkfenntar-
tási munkákat irányította. Sokoldalúsá-
gát bizonyítja, hogy ezt a kifejezetten
kertészeti feladatot is magas színvona-
lon tudta ellátni.

Erdészkerületének térségében talál-
ható magánerdõ-tulajdonosok körében
szakirányítási feladatokat végez, megbí-
zói nagy szakmai elismerésének örvend.

Gyenge Álmos éltetõ közege a növé-
nyek, a víz, a természet, az erdõ. Mun-
kája mellett csemetekertjében dísznö-
vényeket, karácsonyfát nevel, parkosí-
tási munkákat vállal.

Közkedvelt társasági személyiség, ne-
ve tágabb környezetében is „fogalom”.
Fiatalokkal való törõdése is példaértékû.
Több gyakorló erdész, erdõmérnök
mondhatja el, hogy elsõ meghatározó
szakmai élménye a Gyenge Álmosnál töl-
tött gyakorlathoz köthetõ. A mai napig
sürögnek-forognak körülötte az erdész-
tanoncok hét közben az erdõben, hét vé-
gén a csemetekertjében, és õ önzetlenül
osztja meg velük tudását, tapasztalatait.

Decrett József
emlékérmet kapott

STÁNICZ LÁSZLÓ
erdésztechnikus

A Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. meg-
becsült államerdésze, ugyanakkor a
magánerdészek között is ismert és elis-
mert szakember. Erdészeti és a vadásza-
ti tevékenységét munkaviszonya kezde-
tétõl, 1972-tõl egy munkahelyen, évti-
zedeken át középfokú végzettséghez
kötött munkakörben, kiemelkedõen vé-
gezte.

Csemetekertjében több százezer cse-
metét állított elõ, magán-erdõgazdálko-
dásban szakirányító tevékenységet is
vállalt.

Vadgazdálkodás terén nyújtott ki-
emelkedõ tevékenységét a Gyõr-Moson-
Sopron Megyei Vadásznapon Hubertus-
kereszt ezüst fokozatával díjazták. 

2003-ban a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Aranygyûrûjével ismerték el mun-
káját.

A 2012-ben alakult Rába-menti Helyi
Csoport alapító tagja. Markáns és egyér-
telmû szakmai véleményét soha nem
rejti véka alá. A Helyi Csoport rendez-
vényei jó hangulatának egyik legkarak-
teresebb, meghatározó személyisége,
kitûnõ közösségi ember.

A Helyi Csoport számos terepi ren-
dezvényének lelkes és alapos elõkészí-
tését és terepi szakvezetését vállalta az
elmúlt 44 évben. Elmaradhatatlan részt-
vevõje a Helyi Csoportban minden év-
ben megszervezett szakmai napoknak,
a tanulmányi kirándulás aktív résztve-
võje feleségével együtt

Az OEE Vándorgyûlések állandó
meghatározó személyisége, az erdész-
nóták kiváló ismerõje és mûvelõje.

A kárpátaljai Visk magyar óvodájáért
szervezett jótékonysági Ismerõs Arcok
koncert és Wass Albert-est társszerve-
zõje. 

VIRÁGH PÁL
erdésztechnikus

Életútja során a homoki erdõgazdálkodás
minden szegmensét megismerve, annak
teljes vertikumát mûvelve, a térség egyik
legelismertebb szakemberévé vált.

Nagymestere a szakmát érintõ problé-
mák felvetésének, elemzésének, ugya-
nakkor hiányzik a szótárából a nem, a le-
hetetlen, a megoldhatatlan kifejezés. Ön-
képzéssel elsajátította a számítógép és a
modern helymeghatározó és földmérõ
eszközök használatát. Széles látókörû, in-
novatív, fogékony az új megoldásokra, a
gyakran változó erdészeti vonatkozású
szabályzókban, törvényekben naprakész.

Az informatika, az erdészeti információs
rendszerek országos szinten is elismert
szakembere. A volt Harkakötönyi Erdé-
szet erdõtûzjelzõ-rendszerének megszer-
vezése, valamint a Bugaci Erdészet szak-
mai, erdészeti bizonylatolásának elektro-
nikus formában történõ megoldása az Õ
munkájának gyümölcse. Széles körû
integrációs tevékenységet végez fõként a
kivitelezéses erdõtelepítésekben.

Munkatársai felé önzetlenül segítõ-
kész. Az Egyesület Kecskeméti Helyi
Csoportjának már 41 éve tagja. Aktív
résztvevõje a csoport rendezvényeinek,
gyakran tart a Bugaci Erdészethez láto-
gató diákok és más csoportok számára
szakmai vezetést, elõadást az erdõrõl,
az erdõgazdálkodásról, a homokhátság
természeti viszonyairól, értékeirõl.

12 éve tagja a KEFAG Zrt. üzemi ta-
nácsának. A szakma szeretetét tovább-
adta utódainak, négy gyermeke közül
ketten is megszerezték az erdésztechni-
kus minõsítést. 

A természet, az erdõ iránti elkötele-
zettség meghatározó szerepet tölt be éle-
tében. 
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Az emlékéremmel kitüntetettek ne-
vében dr. Kárpáti László, Sódar Pál és
Stánicz László mondott köszönetet.

Az Országos Erdészeti Egyesület
ELISMERÕ OKLEVÉL kitüntetését
kapta 2014-ben:

Albel Ferenc erdésztechnikus, a Vi-
segrádi Helyi Csoport tagja, a Csolnok
környéki állami erdõk kerületvezetõ er-
désze, a kedvezõtlen adottságú erdõte-
rületek lelkiismeretes és eredményes
kezelõje, kiváló közösségi ember.

Andrési Pál erdõmérnök, az Okta-
tási Szakosztály tagja, az ásotthalmi
Szakképzõ Iskola tanára, oktató mun-
kája mellett iskola- és szakmatörténeti
kiadványok szerkesztõje, a természeti
értékek elhivatott védelmezõje.

ifj. Börzsei László erdésztechnikus,
a Rába-menti Helyi Csoport tagja, magán-
erdõgazdálkodó, szakirányító és integrá-
tor, a térségi gazdálkodás lelkes támoga-
tója és érdekeinek képviselõje.

Bõsze Gyula erdésztechnikus, a
Gyõri Erdõgazdasági Helyi Csoport tag-
ja,  dél-hansági kerületvezetõ erdész és
vadász, az erdõnevelés elkötelezett szak-
embere, a helyi szakmai közösség moz-
gatója és összetartója.

Brandhuber Ádám erdõmérnök, a
Visegrádi Helyi Csoport tagja, pilisma-
róti erdészetvezetõ, a pilisi táj erdõ- és

vadgazdálkodásának példaértékû irá-
nyítója, kiemelt közjóléti és közösségi
értékek õrzõje, továbbfejlesztõje.

Horváth Ernõ tanár, a Szolnoki He-
lyi Csoport és az Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztály aktív tagja, a szolnoki Erdei
Mûvelõdés Háza vezetõje, sokrétû és
eredményes erdõpedagógus, a környe-
zeti nevelésben élenjáró közösségi sze-
mély.

Horváth Péter Brúnó erdõmérnök,
a Baranya megyei Helyi Csoport titkára,
a mecseki állami erdõgazdálkodó köz-
pontjának erdõmûvelési és közjóléti ve-
zetõje, felelõsen gondolkodó szakem-
ber és eredményes egyesületi, szakmai
szervezõ.

Kis Prumik Ágnes informatikus
mérnök, az ÁESz Bp. Helyi Csoport és a
Közönségkapcsolatok Szakosztály aktív
tagja, az erdõrendezés központi intéz-
ményének lelkiismeretes munkatársa,
országos ágazati rendezvények nélkü-
lözhetetlen segítõje.

Madácsi Sándor erdõmérnök, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, kis-
kunsági erdészeti igazgató, az alföldi
erdõgazdálkodás erdõmûvelési specia-
listája, kiterjedt közjóléti és erdõpeda-
gógiai tevékenységek irányítója.

Mátrai Imre mg. gépészmérnök, a
Miskolci Helyi Csoport tagja, a Lillafüre-
di Állami Erdei Vasút vezetõje, jelentõs
közjóléti és ökoturisztikai fejlesztések

felelõse,   a világelsõ hibrid kisvasúti
mozdony üzembe állítója.

Naszladi Géza erdésztechnikus, a
Kaposvári Helyi Csoport tagja, a Lábod
környéki állami erdõk kerületvezetõ er-
désze, a száraz homoki területek erdõ-
nevelésének tapasztalt szakembere, el-
hivatott egyesületi és közösségi érdek-
képviselõ.

Németh Imre erdésztechnikus, a
Kecskeméti Helyi Csoport tagja, nyug-
díjas kiskunsági mûszaki vezetõ, a ko-
rabeli fahasználati gépesítés elkötele-
zett híve, nyugdíjasként magánerdõ-
gazdálkodási szakirányító.

Orbók Sándor erdõmérnök, az Er-
délyi Helyi Csoport alapító tagja, az
anyaországi szakemberek tanulmányút-
jainak aktív szervezõje, erdõfelügyelõ-
ként a tartamos erdõgazdálkodás és a
természetkímélõ gazdálkodási módok
elkötelezett híve.

Urbán Imre erdõmérnök, az Egri
Helyi Csoport tagja, korábbi mátrafü-
redi mérnöktanár, jelenleg mátrai er-
dõfelügyelõ, szakmai versenyek és az
erdei tájfutás lelkes szervezõje és részt-
vevõje.

Zsuppán Ernõ erdésztechnikus, a
Szombathelyi Helyi Csoport tagja, sár-
vári fahasználati mûszaki vezetõ, magas
elhivatottsággal dolgozó szakember, a
helyi csoport titkára és szakmai-közös-
ségi életének mozgatója.

Elismerõ oklevéllel díjazottak 2014-ben
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A közgyûlés folytatásában, immáron
hagyományosan, az Év Erdésze 2014
verseny díjátadására került sor. A szak-
értelem egyesületünk alapértékei közé
tartozik. Ez a szakértelem mérettetik
meg az Év Erdésze Versenyen, melynek
VII. országos döntõje 2014-ben ismét a
Vándorgyûléssel együtt, azt közvetlenül
megelõzõen zajlott a TAEG Zrt. és az
NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközép-
iskola szervezésében, a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium és az egyesületi part-
nerek támogatásával.

A díjakat Szabó Vendel technikus alel-
nök, a verseny szervezõbizottságának el-
nöke  és Rónai Ferenc, a Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola igazgatója ad-
ta át. Az egyes versenyszámok elsõ he-
lyezettjei oklevelet, könyvjutalmat és az
Andreas Stihl Kft. tárgyjutalmát kapták.

Az írásbeli feladatsor megoldásában
és a választékolás versenyszámban Ko-
máromi Ferenc, a Hajdúerdõ Kft. erdé-
sze bizonyult a legjobbnak. Az állo-
mányleírás versenyszám gyõztese Ágos-
ton Gyula, az Ártéri Erdõbirtokossági
Társulat erdésze volt. Az átalakítóvágás-
jelölés, valamint a rönk- és sarangszám-
bavétel versenyszám gyõztese Gergácz
Péter, a TAEG Zrt. erdésze, míg a körlap-
összeg-meghatározás versenyszám gyõz-
tese Szabó Péter, az Ipoly Erdõ Zrt. er-
désze lett. Az erdõfelújítás leírása ver-
senyszám gyõztese Lipóczky Dániel, a

Budapesti Erdõgazdaság Zrt. erdésze
lett. A famagasság- és fatérfogat-becs-
lés, valamint a gyérítésjelölés verseny-
számok gyõztese Piri Norbert, a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. erdésze, a felis-
merés versenyszám gyõztese Csernus
Zsolt, a NEFAG Zrt. erdésze volt. A go-
lyós lövészet versenyszám gyõztese Ko-
máromi Márk, a KEFAG Zrt. erdésze. A

koronglövészet versenyszám gyõztese
Vízi Norbert, a Bakonyerdõ Zrt. erdé-
sze. A távolságbecslés és trófeaminõsí-
tés versenyszám gyõztese Hegedûs Atti-
la, a Vadex Zrt. erdésze lett.

Az egyes szakmai versenyszámok
nyertesei után az összetett verseny do-
bogós helyezést elért erdészeit szólítot-
ták a színpadra.

Harmadik díj a túrafelszerelések spe-
cialistája, a Mountex Kft. felajánlásából
150 ezer forintos Fjäll Raven és Han-
Wag vásárlási utalvány. A nyereményt
átadta Sárközy András, a Mountex Kft.
ügyvezetõ igazgatója. Az Év Erdésze
Verseny harmadik helyezettje: Gergácz
Péter, a TAEG Zrt. erdésze. 

A második díj az erdészeti és vadá-
szati termékeket forgalmazó Grube Kft.
felajánlásából 175 ezer forintos vásárlá-
si utalvány. A nyereményt átadta Sza-
niszló Gábor, a Grube Kft. ügyvezetõ
igazgatója. Az Év Erdésze Verseny má-
sodik helyezettje: Gór Lajos, az Észa-
kerdõ Zrt. erdésze.

Az elsõ díj pedig az Andreas STIHL
Kft. felajánlásából STIHL és VIKING ter-
mékekre vonatkozó 200 ezer forintos
vásárlási utalvány, melyet Szentesi Le-
vente, a STIHL kommunikációs igazga-
tója adott át. Az Év Erdésze Verseny el-
sõ helyezettje: Komáromi Ferenc, a
Hajdúerdõ Kft. erdésze, Hajdúböször-
ménybõl.

Az Év Erdésze Verseny résztvevõi

Az Év Erdésze 2014-ben Komáromi Ferenc
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Az erdésztechnikusok megfelelõ
képzettségének fontosságát hangsú-
lyozva a lövészet versenyszámnak hely-
színt is biztosító Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. nevében Bugán József vezérigaz-
gató a következõ szavakkal különdíjat
adott át. „Az erdésztechnikusok munká-
ja hazai erdõgazdálkodásunk gerincét
alkotja. A jól képzett szakembergárda
létfeltétele az erdõk szakszerû kezelé-
sének, az erdészeti társaságok eredmé-
nyes mûködésének. Ennek fontosságát
hangsúlyozva a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. nemcsak segített a szervezésben,
hanem 200 ezer forint különdíjat ajánl
fel a verseny gyõztesének.”

Az Erdészeti Tudományos Intézet
a mezõgazdasági miniszter által
1970-ben alapított „VADAS JENÕ”
EMLÉKPLAKETTEL ismeri el azon
szakemberek, kollégák tevékenysé-
gét, akik sokat tettek a hazai erdé-
szeti kutatás fejlesztéséért. 

A Vándorgyûlés nyilvánossága elõtti
átadással szervezeteink az erdészeti ku-
tatás fontosságára hívják fel a figyelmet.
A díjat dr. Borovics Attila, a NAIK Erdé-

szeti Tudományos Intézet fõigazgatója
adta át.

A 2014. évi Vándorgyûlés alkalmá-
ból az Erdészeti Tudományos Intézet
„Vadas Jenõ Emlékérem” kitüntetéssel
ismerte el Németh Jenõ erdõmérnök-
nek, a Silvanus Díszfaiskola tulajdono-
sának azt a sokéves munkáját, amellyel
a gyakorlat oldaláról támogatta az inté-
zet kutatási tevékenységét.

Németh Jenõ alapítója és tulajdonosa
a dísznövény-termesztés és -kereskede-
lem alapjain létrehozott Silvanus cég-
csoportnak. A díszfaiskolai termesztés-
ben elért eredmények nagyban köszön-
hetõk Németh Jenõ el nem múló kíván-
csiságának, újító hajlamának. Ezt a pá-
lyáját végigkísérõ innovációs szenve-
délyt jól példázzák a nevéhez és a Silva-
nushoz kötetõ fajták, a szakvásárokon
elért elismerések, kitüntetések, nemzet-
közi szintû kapcsolatrendszerek.

A kertészeti célú nemesítés, piaci
forgalmazás és a Silvanus cégcsoport
irányítása mellett Németh Jenõ nem
múlott el erdésznek lenni. Felismerte a
megújuló energiaforrások, ezen belül a
fás biomassza kiemelkedõ jelentõségét
az energiatermelés területén, amely so-
rán az Express nevû fûzfajtájával sikere-
sen jelent meg a piacon. Emellett figye-
lemmel kíséri az erdõ- és ültetvénygaz-
dálkodás megújítását célzó irányzato-
kat, fõként a minõségi faanyag termesz-
tését lehetõvé tevõ – nemesített fajtákra
alapozott – termesztéstechnológiákat és
kapcsolódó kutatásokat. Ennek során a
fehér akácban rejlõ kiaknázatlan lehe-
tõségek felé fordult a figyelme. Az aká-
cosok minõségének javítása, fahozamá-
nak növelése és az iparifa-kihozatal
emelése érdekében maga is bekapcso-
lódott az akácszelekciós munkába. A
kutató-fejlesztõ munka során mindig
törekedett a szakmai szervezetekkel és

kutatóintézetekkel való együttmûkö-
désre. Több, már sikeresen lezárult és
jelenleg is futó K+F pályázatban egy
sor olyan intézménnyel dolgozott
együtt, mint a Nyugat-magyarországi
Egyetem Erdõmérnöki és Faipari Mér-
nöki Kara, az ELTE Természettudomá-
nyi Kar Mikrobiológiai Tanszéke, a
NAIK Mezõgazdasági Gépesítési Inté-
zete és nem utolsósorban a NAIK Erdé-
szeti Tudományos Intézet.  A Silvanus
és az ERTI együttmûködése immár 5
éves múltra tekint vissza. Jelenleg is két
kutatás-fejlesztési pályázat megvalósí-
tásában dolgozik együtt az intézettel,
bízva abban, hogy az elért eredmények
mihamarabb beépülhetnek az erdésze-
ti gyakorlatba.

Az Országos Erdészeti Egyesület
Közgyûlésének díjátadási része ezzel
lezárult. A program utolsó pontjaként,
a 145. Vándorgyûlés sikeres befejezté-
vel, dr. Jámbor László vezérigazgató és
Kiss József vezérigazgató-helyettes
felkötötték a soproni emlékszalagot az
Egyesület Vándorzászlajára, majd átad-
ták azt a 2015. évi vándorgyûlés házi-
gazdájának, Barkóczi Istvánnak, a ka-
posvári székhelyû SEFAG Zrt. vezérigaz-
gatójának.

Ezt követõen Barkóczi István kedv-
csináló rövidfilm bemutatásával invitál-
ta a tagságot a jövõre Somogyban meg-
rendezésre kerülõ 146. OEE Vándor-
gyûlésre.

Az ünnepi közgyûlés végén, a 145.
OEE Vándorgyûlés zárásaként a részt-
vevõk elénekelték az erdészhimnuszt.

Lomniczi Gergely a TAEG Zrt. és az
Országos Erdészeti Egyesület nevében
köszönte meg a részvételt.

Jövõre Kaposvárott találkozunk!
Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!

VÁNDORGYÛLÉS

Németh Jenõ átveszi az elismerést
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A résztvevõk névsora

Ábrahám Gábor, Ábrahám Gáborné,
Ábrahám István, Ács Norbert, Ács Péter,
Ádám Dénes, Adorján Rita, Ágoston
Gyula, Almási István, Dr. Alpár Tibor,
András Róbert, Andrési Dr. Ambrus Ildi-
kó, Andrési Pál, Angeli Kornél, Antli Ist-
ván, Aranyos Péter, Arató János, 

Babics István, Babos Imre, Bácsi Benja-
min, Badari Tibor, Bagdán Levente, Baj-
nai Csaba, Bajzáth Éva, Bak Julianna,
Bakay László, Bakó Csaba, Bakon Jó-
zsef, Dr. Balázs István, Balázs László,
Balázsfi József, Bálint Gergely, Bálint
Sándor, Balogh Árpád, Balogh Csaba
Gyõzõ, Balsay Sándor, Bán Gábor, Bán
Gábor Sándor, Bánáti László, Bányai
Péter, Baracs Zsolt, Dr. Bárány Gábor,
Bárány János, Baranya Csaba, Barkóczi
István, Barna Péter, Bátky Dániel, Bede
Zoltán, Bednarik József, Bedõ Balázs,
Bejczi Éva, Bekõné Polner Katalin,
Bencze László, Benei Zsolt, Bereczki
Gábor, Berényi Gyula, Berta Tamás, Dr.
Bidló András, Biró Ferenc, Bíróné Mar-
ton Zsuzsanna, Bocsó Gábor, Boda Fe-
renc, Bódi Antal, Bódi Géza, Bodor
György, Bodor Györgyné, Bodrogi Pál,
Bognár Gábor, Bognár Gáborné, Bog-
nár Miklós, Bognár Tibor, Boleman
György, Bolgár Róbert, Bolla Balázs,
Dr. Bondor Antal, Bónyai László, Borka
Róbert, Boros Attila, Boros Ferenc, Bo-
ros Géza, Dr. Borovics Attila, Bors Lász-
ló, Borsó Gábor, Bozó Krisztián, Bozsó
József, Bõdi Ferencné, Bõr Attila, Bör-
zsei László, Bõsze Gyula, Brandhuber
Ádám, Bugán József, Bukovenszky Jó-
zsef, Dr. Bundity Gábor, Bunyevácz
Gyõzõ, Bús Mária, 

Czili Kármen, Czirok István, Czuczor
Tamás, Dr. Czuppi Imre,

Csákó József, Dr. Csanaki Eszter, Csapó
György, Csapó József, Csapó Tamás,
Csejkné Kissimon Mária, Csépányi Pé-
ter, Cserép János, Csernus Zsolt, Csertei
Lajos, Csikós Béla, Csizmár Béla, Csok-
nyai József, Csomor József, Csontos Dö-
mötör, Csordás Roland, Csuha István, 

Dalvári Vince Gábor, Dánfy László An-
dor, Dányi Roland, Dávid József, Dégi
Zoltán, Demkó Albert, Dénes Margit,
Derján Béla, Dezsõ Vilmos, Dobó Béla,
Dobó István, Dobos Ildikó, Dobos
László, Dobre-Kecsmár Csaba, Domján
György, Domonkos Gábor, Domonkos
Gergely , Doncsecz Károly, Donkó Fe-
renc, Döme László, Dömötör Petra,

Drabbant Zsolt, Drótos Erika, Druzsba
Attila, Dudás Béla, Dudás László Péter,
Dudás Pál, 

Encsi Csaba, Erõsné Dobson Zsófia, 

Fábián Balázs, Fábián Béla, Dr. Faragó
Sándor, Faragó Sándor, Farkas Rolf,
Farkas Zsolt, Fazekas József, Dr.
Feczkóné Kárpáti Borbála, Fehér Ist-
ván, Fehér Sándor, Fehér Zsuzsanna,
Fejes József, Fekecs Lajos, Feketéné
Pechtol Éva, Ferencz László, Ferenczi

Tamás, Fersch Attila, Firbás Nándor,
Firtl Mátyás, Fodor Mihály, Dr. Fodor
Tamás, Folcz Tóbiás, Folz Ádám, Dr.
Frank Norbert, Fritsch Ottó, Dr. Führer
Ernõ, Furulyás Hajnalka, Füredi László, 

Gaál István, Gaest Gergely, Gál Balázs,
Gál Imréné, Gál Károly, Gál László, Gál
Sándor, Gál Sándor, Galamb Gábor,
Geiszt Ferenc, Gémesi József, Dr. Gen-
csi László, Gergácz Péter, Gergely Fe-
renc, Gerner Gábor, Gerner László, Gó-
ber Zoltán, Góhér Zoltán, Goldschmidt
Antal, Gombai Gábor, Gór Lajos, Gosz-
tola Júlia, Gõbölös Péter, Göde József,
Gõsi István, Grédics Szilárd, Greguss
László Géza, Gróf Jácint, Guba Csaba,
Gulyás Gábor, Gulyás Zsolt, 

Gyenes István, Gyenes Károly, Gyenge
Álmos, Gyenge András, György Boglár-
ka, Gyulyás Imre, 

Haidinger György, Haják Gyula, Hajdú
András, Halmos Zoltán, Hámori Sándor,
Hartdégen Mátyás, Havaj Kornél, Hege-
dûs Andrea, Hegedûs Attila, Heim Már-
ton, Hercz Attila, Herczeg Miklós, Dr.

Herpay Imréné, Hipság István, Hoff-
mann András, Holdampf Gyula, Homoki
József, Hopp Tamás, Hornyák Zoltán,
Hornyánszky Antal, Hornyánszkyné
Kühne Katalin, Horváth András, Horváth
Attila, Horváth Barnabás, Dr. Horváth
Béla, Horváth Csaba, Horváth Ernõ,
Horváth Eszter, Horváth István, Horváth
István (id), Horváth Iván, Horváth János,
Horváth László, Horváth Péter, Horváth
Péter, Horváth Péter Brúnó, Horváth Ta-
más, Horváth Zoltán, Horváth Zsolt, Ho-
ván István Iván, Hölbling Sándor, Hudec

Miroslav, Hulják Péter, Huszárik Béla,
Hüll László, 

Iberpaker Gábor, Id. Pál László, ifj. Si-
pos Ferdinánd, Iványi Ákos, 

Jakab Károly, Dr. Jámbor László, Dr. Já-
noska Ferenc, Jeszenszki Ede, Joós Csa-
ba, Józwiak Bernard, Juhász István, Ju-
hász Lajos, Juhász Lenke, Juhász Pál, Ju-
hász Péter, Juhász Péter, Dr. Jung Lász-
ló, Jung László, Justin István Ifj., 

Kaczvinszki Tamás, Káldy József, Kál-
mán Miklós, Kámi László, Kandi József,
Kántor Gábor, Karba János, Kardos
Bendegúz, Kárpáti Béla, Dr. Kárpáti
László, Dr. Kárpátiné Ugron Anikó, Ka-
szala Judit, Kató Sándor, Kelemen Csa-
ba, Kelemen Géza, Keresztes György,
Keszi László, Keszléri József, Király Bé-
la, Király Dénes, Dr. Király Pál, Király
Zoltán, Kis Prumik Ágnes, Kiss Béla,
Kiss Bence, Kiss Éva, Kiss József, Kiss
László, Kiss László, Kiss Levente, Kiss
Noémi, Kiss Tibor, Kissné Szabó Gabri-
ella, Kladiva Tamás, Kluber Attila, Kó-
bor Géza, Koch Róbertné, Koczka Zol-



tán, Kocsis János, Kocsis József, Kocsis
Mihály, Kocsó Mihály, Kolozsvári Ákos,
Komáromi Ferenc, Komáromi Márk,
Komáromi Róbert, Korbely Gábor, Kor-
bonski Bogdánné, Korbonski Kazimie-
ric, Kormos Kriszta, Kóródi Sándor, Dr.
Kosztka Miklós, Dr. Kovács Ádám, Ko-
vács András, Kovács Attila, Kovács End-
re, Dr. Kovács Gábor, Kovács Gábor,
Kovács Gyuláné, Kovács István, Kovács
János, Kovács Jánosné, Kovács Jenõ,
Kovács József, Kovács László, Kovács
Márton, Kovács Péter, Kovács Róbert,
Kovács Sándor, Kozák Gábor, Kozma
Béláné Erzsébet, Kötnyei Jenõ, Köves-
kuti Zoltán, Král Frantisek, Krampeczki
Zsuzsa, Kránicz Róbert, Dr. Krizsán Jó-
zsefné, Kronekker József, Kun Margit,
Kuslits István, 

Ladányi Roland, Dr. Lakatos Ferenc, La-
ki László, Lampert Zsolt, Langó Zoltán,
László Attila, László Diána, László Péter,
Latin János, Lázár Tamás, Dr. Lett Béla,
Limp Tibor ifj., Lipóczki Dániel, Liptai
Gábor, Locskai Milán, Lomniczi Ger-
gely, Lovas László, Lucza Gábor, Lukács
István, Lunka Lajos, Luzsi József, 

Madácsi Sándor, Magyar Ferenc, Majo-
ros Gábor, Majoros Richárd, Makra Zsu-
zsanna, Maráczi Tibor, Marcsisin Tamás,
Márhoffer Gábor, Markó András, Dr.
Marosi György, Marth József, Márton
Edit, Martonosi Dániel, Martos Ákos,
Máté Róbert, Mátó Elemér, Dr. Mátra-
bérci Sándor, Mátrai Imre, Dr. Mátyás
Katalin, Matyasovszky Albert, Maurer
Kornél, Melegh Zsolt, Merczel István,
Merkei Gábor, Merkel Gábor, Merkel
Gáborné, Mertz Zsolt, Mészáros Ger-
gely, Mészáros Gyula, Mészely Attila,
Mészöly Károly, Mézes Gergely, Mezõ
Ágota, Mezõ Ferenc, Mihók István, Mi-
kulásik Márton, Mocz András, Moczné
Szabó Erika, Mogyorosiné Keserû Lídia,
Dr. Mollay Jánosné Madas Gabriella,
Molnár Ákos, Molnár Ákosné, Molnár
Gábor, Molnár György Bulcsú, Molnár
József, Molnár László, Molnár Tamás,
Molnár Tibor, Monostori Miklós, Mont-
skó Sándor, Mõcsényi Miklós, Müller Jó-
zsef, Müllner Antal, 

Nagy András, Nagy Anett, Nagy Csaba,
Nagy Dénes, Nagy Lajos, Nagy László,
Nagy László, Nagy Zoltán, Nagy Zol-
tán, Nagy Zoltán, Nagy Zsolt, Nagy
Zsolt, Nagy-Balázs Lajos, Nahóczki
László, Naszladi Géza, Négyesi Károly,
Némedy Zoltán, Nemes Zoltán, Né-
meth Imre, Németh László, Novák Ti-
bor, 

Nyitrai András, 

Ocsenás Mihály, Ocsvai Zoltán, Orbán Ti-
bor, Orbán Tibor, Orbók Ilona Julianna,
Orbók Sándor, Orliczki Tibor, Ormos Ba-
lázs, Ormos Balázsné, Ozsváth Sándor, 

Õz Zoltán, 

Pádár Gábor, Pál János Viktor, Pál Lajos,
Palánkay Béla, Palánki Gábor, Pálhalmi
János, Pálinkás Ákos, Pallagi Gábor,
Pandur Péter, Pap László, Pápai Gábor,
Papp Gyula, Partos Kálmán, Dr. Patocs-
kai Zoltán, Péntek Péter, Perpék Arnold,
Dr. Pethõ József, Dr. Péti Miklós, Pesz-
len Roland, Péter Krisztián, Péterfalvi Jó-
zsef, Pilsits Marietta, Pintér Csaba, Pintér
Csaba, Pintér Eszter, Pintér István, Pintér
Kálmán, Pintér Ottó, Pintér Ottó, Pintér-
né Rosenberger Ramóna, Piri Norbert,
Plestyák Károly, Pósán Balázs, Posta Já-
nos, Potkovácz István, Pölöskei András,
Pölöskei János, Puskás Lajos, Puskás
Pál, Puskás Zoltán, 

Rada Ferenc, Radics Gyula, Dr. Ráczné
Dr. Schneider Ildikó, Rády András, Ra-
konczay Zoltán, Rakovics János, Rapo-
sa Gábor, Rauch Imre, Reinitz Gábor,
Reischl Gábor, Rétfalvi Lajos, Ri-
biánszky József Gergely, Rimaszombati
György, Ripszám István, Rohonczi
Adorján, Román József, Román József,
Dr. Rónai Ferenc, Rosenberger Ferenc,
Rosta Gyula, Rosta Katalin, Roth Matt-
haea, Rujzam Antal, Ruppert Tibor,
Rusznyák Péter, Ruzsinszki Péter, 

Sajgó Ferenc, Sári Zsolt, Sári Zsoltné,
Sarlai Zoltán, Sarródy Tamásné, Sashal-
mi Miklós, Sashalmi Miklósné, Dr. Sárvá-
ri János, Scheitler Adrienn, Dr. Schiberna
Endre, Schleier András, Schmidt Ale-
xandra, Schmidt Péter, Schmotzer And-
rás, Schmotzer Andrásné, Schmuck Me-
linda, Schumacher István, Schweighofer
Antal, Sebestyén János, Sere Ferenc, Si-
mon Sándor, Sipos Ferdinánd, Sipos Pé-
ter, Sipos Péter, Sódar Pál, Sódar Pálné,
Somay Gergely, Somogyi Zoltán, Soós
Gyula, Soós Gyuláné, Soós János, Spi-
egel Endre, Stánicz László, Stánicz Lász-
lóné, Stankovics József, Stelcz Norbert,
Stift László, Stubán Zoltán, Sulyok Fe-
renc, Sütõ Péter, Svéda Gergely, 

Szabó Ádám, Szabó András, Szabó Ba-
lázs, Szabó Edit, Szabó Ferenc, Szabó
Gergely, Szabó György, Szabó Imre,
Szabó Jánosné, Szabó Jenõ, Szabó Lász-
ló Gábor, Szabó Márton József, Szabó
Miklós, Szabó Norbert, Szabó Péter, Sza-

bó Szabolcs, Szabó Tibor József, Szabó
Vendel, Szakács István, Szalacsi Árpád,
Szalai Barnabás, Szalai Károly, Szalay
László, Szalontai Sándor, Szamosi Fe-
renc, Szani Zsolt, Szántó Attila, Szász Mi-
hály, Szedlák Tibor, Szegedi László, Szé-
kely Miklós, Szekeres György, Dr. Szek-
rényes Tamás, Dr. Szélessy Miklós,
Szendi József, Szentesi Levente, Szent-
péteri Sándor, Szeverényi Tamás, Szi
Benedek József, Szigethi Miklós, Szigeti
Zsolt, Szimicsek László, Dr. Szodfried
Istvánné, Szõke Péter, Szõke Tamás,
Szõlõsi Attila, Szõnyi János, Szöõr Le-
vente, Szulcsánné Romhányi Emese,
Szuromi László, Szûcs Gábor, 

Takács Tibor, Dr. Takács Viktor, Tamis
László, Tapasztó Norbert, Tasi Lilla,
Tengerdi Gyõzõ, Ther András, Tímár
József, Dr. Timkó Ágnes, Tischlér Diá-
na, Tollner György, Tóth András, Tóth
Attila, Tóth Ferenc, Tóth Gábor, Tóth
Gábor, Tóth István, Tóth Károly, Tóth
László, Tóth Péter, Tóth Rafael, Tóth
Róbert, Tóth Tamás, Tóth Zoltán, Török
Gábor, Török Tamás, Dr. Tövisfalvi
Éva, Tuboly Zoltán, Túri István, 

Ugró Sándor, Ugron Ákos Gábor, Ulrich
Éva, Urbán Imre, Urbán Pál, Utasi Péter, 

Vajda Márton, Válint Miklós, Dr. Van-
csura Rudolf,  Vándor Péter, Várady Jó-
zsef, Varga Attila, Varga Csaba, Varga
Gyula, Varga István, Varga László, Var-
ga Rita, Dr. Varga Szabolcs, Dr. Varga
Tamás, Várhelyi Zsolt, Varró János, Va-
sas Ernõ, Vaski László, Vereckey Már-
ton, Videmann Péter, Vígh Andrea, Vi-
lághy András, Vincze Ferenc, Virágh
Pál, Virás István, Vissi Géza, Vitányi
Márk, Vizeli István, Vízhányó László,
Vizi Norbert, Vörös Attila, Vörös Bálint, 

Wisnovszky Károly, 

Zakariás Éva, Zambó Péter, Zay Ador-
ján, Zombó Gergely, 

Zsibók András, Zsirai Péter, Zsoldos
Csaba, Zsuppán Ernõ, 

Erdészeti Lapok CXLIX. évf. 7–8. szám (2014. július–augusztus)248

VÁNDORGYÛLÉS

Az OEE 145. Vándorgyûlés esemé-
nyeit bemutató írások közreadásá-
ban közremûködtek:

Kiss József, Pilsits Marietta és a
TAEG Zrt. munkatársai.

Az eseményeken készült fényképe-
ket fotózták: Guba Csaba, Horváth
Péter Brúnó, Horváth Zsolt,
Köveskuti Zoltán, Mõcsényi Mik-
lós, Nagy László, Szigethi Miklós.


