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Az évzáró rendezvény a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. által meghirdetett „Én
így látom az erdõt!” címû fotókiállítás
megnyitójával indult. Biró Ferenc, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdasági
igazgatója köszöntötte a résztvevõket,
majd a fotókiállítás elõzményeirõl
szólt pár szót. 

A fotópályázat célja a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. kezelésében lévõ erdõk éle-
tének, növény- és állatvilágának bemu-
tatása, valamint az erdõgazdaság közjó-
léti létesítményeinek különbözõ szem-
szögbõl láttatása volt. A pályamûveket
fotográfusokból és erdészeti szakembe-
rekbõl álló zsûri bírálta el. A bevezetést
követõen felkérték Szabó Endre foto-
gráfust, a zsûri egyik tagját, hogy mél-
tassa a fotópályázatot és a képeket.
Szabó Endre megkapó beszéde után
Bakó Csaba erdõgazdálkodási igazgató
(a Szombathelyi Helyi Csoport elnöke)
és Biró Ferenc kihirdették a fotópályá-
zat eredményét. A 3. helyezést Németh
Máté „Hajnalnézõ” címû képe nyerte.
Az ifjú természetfotós pár mûvét „Er-
dõk, mezõk, éjszakák” címmel pont egy
évvel ezelõtt láthattuk, szintén egy kiál-
lítás keretében. A 2. helyen Hunyadi
Géza tagtársunk „Tavasz” címû képe
végzett, mely egy rendkívül jól elkapott
pillanatot ábrázol. Az 1. helyezést „Haj-
nali fényfürdõ” címû alkotásával Laki
László tagtársunk nyerte el. Ezúton is
gratulálunk a kiváló helyezésekért. Az
elismerõ oklevelek átadása után Biró
Ferenc megnyitotta a kiállítást, így al-
kalmunk nyílt a díjazottak, valamint a
többi pályázó alkotásainak megtekinté-
sére.

A fotókiállítást követõen Bakó Csaba
elnök megnyitotta a 2014. évi utolsó

taggyûlést. Röviden tájékoztatott a
rendkívül gazdag programokról ki-
emelve, hogy a Szombathelyi Helyi
Csoport nagyon aktív egyesületi tevé-
kenységet folytat és 160 fõs taglét-
számával az egyik legnagyobb helyi
csoport. Az események felidézése után
megköszönte a tagtársaknak az egész
éves segítséget és kérte az aktív részvé-
telt a következõ évi rendezvényeken is. 

Az elnök ezután átadta a szót a Helyi
Csoport új titkárának, Horváth Gábor-
nak, aki beszámolt a november 28-ai
vezetõségi küldöttgyûlésrõl.  Értesül-
hettünk a választás eredményeirõl, és a
küldöttgyûlés szavazásáról a 2015. évi
tagdíjat illetõen. Az egyesület egy új
idõsotthon létrehozására törekszik Új-
Hermesen, az ottani határõrlaktanya
pályázati pénzekbõl való felújításával.
Fontos feladatuk lesz a szakképzés és
az erdei iskolák támogatása, valamint a
szakosztályok mûködésének rendezé-
se.  Az Országos Erdészeti Egyesület

2016-ban, fennál-
lásának 150. évfor-
dulóját Erdélyben,
vándorgyûlés ke-
retében készül
megünnepelni. A
tervek szerint
ugyanis jövõre ké-
szül el a Bedõ Al-
b e r t - e m l é k h á z
Sepsikõröspata-
kon, melyet a ván-
dorgyûlés alkal-
mával szeretnének
felavatni. A helyi

csoport titkára végezetül ismertette a
2015. évi munkatervet.

Horváth Gábor, tájékoztatója után fel-
kérte Szegletes Ottót, a Helyi Csoport tag-
ját, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. mûsza-
ki elõadóját „Az erdészeti gépgyártás
helyzete Európában az Interforst gépki-
állítás tükrében” címû elõadásának meg-
tartására. 2014. július 16-18. között ren-
dezték Münchenben a 12. Interforst nem-
zetközi erdészeti szakkiállítást, melyen
tanulmányút keretében a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. nyolc munkatársa is részt
vett. Az elõadásból megtudhattuk, hogy
ez a vásár Európa egyik legnagyobb ki-
mondottan bemutató jellegû erdészeti
gépvására, melyet négyévente rendez-
nek. Tavaly 70 000 m2-en, 27 ország, 450
kiállítója mutatta be az erdészeti gépesí-
tés jelenét és legfrissebb fejlesztéseit.
Szegletes Ottó elmondta, hogy a gyártók
kiemelt hangsúlyt fektetnek a munka és
az egészség védelmére. A kiállításon
aránylag kevés volt a csemetetermelést
és az erdõmûvelést támogató gép és esz-
köz, a kiállított gépek inkább a fahaszná-
lathoz és a faenergetikához kapcsolód-
tak. Ugyanakkor sok kis teljesítményû –
mûszaki megoldásai alapján, várható tel-
jesítményét tekintve elsõsorban farmer-
gazdaságban és lakossági energetikai cé-
lú fafeldolgozásban alkalmazható –
gépet állítottak ki. Fõleg a többcélú fa-
használati gépek esetében látványos a
technikai fejlõdés, a gépek többsége kor-
szerû számítástechnikával támogatott. 

Az LKT új vonala is megjelent a vásá-
ron, melyek szinte prototípusszerûek. A
teljesség igénye nélkül néhány kiállító
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gyártó: a finn Logset, mely az elsõ öt eu-
rópai gyártó közt szerepel; a Skandiná-
viában vezetõ traktorgyártó Valtra; az
impozáns John Deere, melynek ergonó-
miailag továbbfejlesztett forwarderein a
kabin a daruval együtt forgatható; a há-
rom legjobb európai gyártó között szá-
mon tartott Ponsee; az összecsukható po-
likarbonát kabinos Palfinger. Ezen kívül
láthattunk még képeket a faanyag továb-
bi feldolgozására használt hasítógépek-
rõl, az egészen kisméretûektõl a nagy
vízszintes hasítógépekig, különbözõ
meghajtási móddal és teljesítménnyel. 

Motorfûrészek elképesztõ választé-
kát vonultatták fel a kiállításon. Ehhez
kapcsolódóan pár kép erejéig a Stihl
Timbersports bemutatójából is kaphat-
tunk ízelítõt. Rendkívül élvezetes volt

látni a bemutatóban a különbözõ gyár-
tók újabb és újabb fejlesztéseit, melyek
a teljesítményt, az ergonómiát és az ér-
tékállóságot hivatottak szolgálni. 

A beszámolót követõen más vizekre
eveztünk és a nemrégiben Ezüst Er-
dészcsillag-díjjal kitüntetett Varga Lász-
ló tagtársunk gondolatait hallgathattuk
meg – fényképekkel illusztrálva - kö-
zépkori templomainkról. Az elõadás ér-
dekes kérdéseket feszegetett, és olyan
összefüggéseket tárt fel, amelyekbe
lényegében bele sem gondolunk e ro-
hanó világban. Pedig ezek a templo-
mok, kápolnák még itt vannak, igaz né-
melyikük már lassan a felejtés homályá-
ba vész, sokuk azonban még büszkén
hirdeti a letûnt korok emlékeit. Olyan
szakrális helyek ezek, melyeket érde-

mes felkeresni. Erre is biztatott elõ-
adónk, s reméljük sokaknak meghozta
a kedvét, hogy felkeressék a taliándö-
rögdi templomromot, a Kézdiszentlélek
határában magasodó Perkõ tetején álló
négykaréjos Szent István-kápolnát,
vagy éppen a veleméri Szentháromság-
templomot, azaz a „Fény” templomát.

Végezetül a 2014. év eseményeibõl
válogatott képekrõl, Horváth Gábor HCS
titkár kommentálásában idéztük fel a fe-
lejthetetlen pillanatokat.  Ezúton is kö-
szönjük a vezetõség egész éves kitartó és
odaadó munkáját! Szívbõl kívánok min-
den kedves Tagtársamnak Békés Boldog
és Sikerekben Gazdag Új Esztendõt!

Szöveg: Khell Melinda
Fénykép: Markó András

OEE Szombathelyi HCS
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Az Országos Erdészeti Egyesület és az
„Young People in European Forests”
(YPEF) Nemzetközi Bizottság nemzet-
közi tanulmányi versenyt hirdet „Fia-
talok az Európai Erdõkben – 2015”
címmel.

A YPEF verseny célja, hogy a résztvevõ
középiskolás diákok megismerjék Eu-
rópa és az egyes országok erdeit, a ter-
mészet és környezetvédelemben betöl-
tött szerepüket, és az ehhez kapcsolódó
erdészeti tevékenységeket. Tárgyilagos
kép alakuljon ki bennük a természeti
erõforrások megõrzésérõl és a velük
való fenntartható gazdálkodás szüksé-
gességérõl saját környezetükben és eu-
rópai léptékben egyaránt. A versenyhez
csatlakozott országok: Ausztria, Cseh-
ország, Észtország, Lengyelország, Lett-
ország, Litvánia, Magyarország, Német-
ország, Portugália, Románia, Szlové-
nia, Ukrajna, Szlovákia, Belgium,
Svájc, Norvégia, Görögország, Finnor-
szág, Ciprus, Ukrajna (megfigyelõi stá-
tuszban).

A jelentkezés feltételei
A versenyre 2-3 fõs csapatok jelentkez-
hetnek, a tagok nem lehetnek fiatalab-
bak 13 és nem lehettek idõsebbek 20
évesnél a 2014/2015-ös tanév kezdetén,
azaz 2014. szeptember 1-jén. A verseny
nyelve angol (minden csapattag eseté-
ben feltétel a nyelvtudás). A verseny
nemzeti szakaszának elsõ fordulójában a
feladatok magyar nyelvûek, a nemzeti és
nemzetközi döntõ feladatai viszont kizá-

rólag angol nyelvûek.  A jelentkezõ csa-
patoknak az idei évben nem kell fizetni
regisztrációs díjat. 

A felkészülési anyag
A verseny felkészülési
anyaga 2015. elejétõl a
verseny nemzetközi hon-
lapján található meg
(www.ypef.eu), valamint
további anyagok érhetõek
el a nemzeti szakaszhoz az
Országos Erdészeti Egyesület
honlapján (www.oee.hu). 

A verseny ütemezése
A verseny nemzeti szakasza kétfordu-
lós. A legeredményesebben szereplõ
csapat jut a nemzetközi döntõbe. A
nemzeti szakasz elsõ fordulójában az
európai erdõkre vonatkozó általános és
az egyes országokra vonatkozó speciá-
lis kérdések alkotta teszt mellett a ma-
gyar erdõkkel kapcsolatban írandó
esszé képezi a verseny feladatait. A ver-
seny nyelve: magyar. Tervezett idõ-
pontja: 2015. március 19.

A nemzeti szakasz döntõje során az
európai erdõkre vonatkozó általános és
az egyes országokra vonatkozó speciá-
lis tesztkérdések alkotják a feladatlap
kérdéseit. A feladatlap mellett a döntõ-
re, adott témában tudományos posztert
kell készíteni minden csapatnak (a
poszter témáját és paramétereit az elsõ
fordulót követõen közöljük). A verseny
nyelve: angol. Tervezett idõpontja:
2015. május 16.

A nemzetközi döntõbe kerülõ nem-
zeti csapatokból sorsolással háromfõs,
többnemzetiségû csapatok kerülnek
kialakításra. Innét kezdve e vegyes
csapatok versenyeznek egymással. A
csapatokra háromfordulós megméret-
tetés vár. Az elsõ egy teszt feladatsor
megoldása a kiadott ismeretanyagból.
A második forduló a szabadban, az er-

dõben lesz, ahol több helyszínen
kell játékos feladatokat megol-

dani a csapatok-
nak. A harmadik
fordulóban a
csapat megadott

témában egy
Power point prezen-
tációt tart a többi csa-
patnak, amelyben fel-

adata a téma lehetõ legszakszerûbb, le-
gérdekesebben bemutatása. A pre-
zentáció elkészítése során a házigaz-
dák által biztosított felnõtt segítség
igénybe vehetõ. A versenyt a három
fordulóban a legtöbb pontot gyûjtõ
csapat nyeri meg.  A verseny nyelve:
angol. Tervezett idõpontja és helyszí-
ne: 2015. szeptember, Románia,
Brassó.

Jelentkezés
Az OEE honlapjáról letölthetõ excel fájl
kitöltésével és a ypef@oee.hu címre va-
ló megküldésével lehet jelentkezni. Fi-
gyelem! Egy iskola több csapata jelent-
kezhet egy excel fájl megküldésével, de
csapatonként külön munkalapot kell
kitölteni! 

Jelentkezési határidõ: 2015. febru-
ár 25.

Országos Erdészeti Egyesület,
YPEF

YPEF versenyfelhívás


