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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. Erdõképek címmel 2015-ben is
fotópályázatot hirdetett a társaság kezelésében lévõ erdõk
növény- és állatvilágának, az erdõ életének, valamint a köz-
jóléti létesítményeiben zajló tevékenységek fényképes bemu-
tatására. 

A Helyi Csoport évzáró rendezvénye a fotópályázat képe-
ibõl nyílt kiállítás megnyitójával indult. Csapó György, a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. fõmérnöke köszöntötte a vendé-
geket, ismertette a fotópályázat célját és örömét fejezte ki,
hogy a pályázók és pályamûvek száma az elõzõ évhez képest
megkétszerezõdött, majd átadta a szót Biczó Barnabás üveg-
gravírozó mûvésznek és fotósnak, hogy szakmai tudása alap-
ján méltassa a pályázati alkotásokat. 

A 3. helyezést Varga András Fennakadás címû képe nyer-
te el, a 2. helyet Szitakötõ címû alkotásával Beke Gyula sze-
rezte meg, a gyõztes kép pedig Németh Bálint Igézõ tekintet
címû alkotása lett. Különdíjban részesült Barasits Flóra a Rej-
tek, Beke Gyula a Barangolás tél közepén, Laki László a Há-
rom a kislány és Varga András a Kíváncsi mókus címû ké-
péért. A díjakat Bugán József vezérigazgató, Bakó Csaba er-
dõgazdálkodási igazgató és Csapó György fõmérnök adta át.
A fotópályázatot – immár harmadik alkalommal – 2016-ban is
meghirdetik. 

A kiállítás megtekintése után Horváth Gábor, a Helyi Cso-
port titkára köszöntötte az évzáró rendezvény résztvevõit,
majd átadta a szót Bakó Csabának, a Helyi Csoport elnöké-
nek, aki felidézte a nemrégiben elhunyt tagtársunk, Németh
Imre munkásságát és egyesületi tevékenységét, és kérte a
megjelenteket, hogy egyperces néma csenddel emlékezze-
nek meg róla. 

Az elnök rövid tájékoztatót tartott az év rendkívül gazdag
programjairól és az egyéb aktualitásokról, külön kiemelve,
hogy a Szombathelyi Helyi Csoport mennyire aktív egyesüle-
ti tevékenységet folytat és 160 fõs taglétszámával az egyik
legnagyobb helyi csoport. Mindezek után megköszönte a
tagtársaknak az egész éves segítséget és kérte a részvételt a
következõ évi rendezvényeken is

Ezt követõen dr. Péntek Kálmán A külsõ naprendszer fel-
fedezése címmel tartott elõadást. A Nyugat-magyarországi
Egyetem Természettudományi Kara Matematikai Tanszéké-
nek vezetõje – aki a Gothard Amatõrcsillagászati Egyesület
elnöke is – örömmel tett eleget felkérésünknek és hívott min-
ket egy múltbéli utazásra. Elõadásában a kezdetektõl, a világ-
modellek alakulásától nyomon követhettük a külsõ naprend-
szer óriás- és törpebolygóinak felfedezését. Számos neves
matematikus és csillagász neve hangzott el, és elõadónknak
köszönhetõen megcsodálhattuk a New Horizons ûrszonda
által a Plútóról készült legfrissebb képeket is.

A folytatásban Horváth Gábor beszámolt a december 8-ai
ünnepi küldöttgyûlésen elhangzottakról és ismertetette a he-
lyi csoport gazdagnak ígérkezõ 2016-os programtervét is.

Egy rövid szünetet követõen dr. Illyés Benjámin, a NAIK
Erdészeti Tudományos Intézet soproni állomásának egykori
igazgatója a Zirci Apátság szentgotthárdi erdõgondnokságá-
ról tartott elõadást. Nyugdíjas éveiben kezdte el felkutatni
édesapja, Illyés Károly munkásságát, végül az általa feldolgo-
zott dokumentumokból az édesapja készítette fényképekkel
illusztrálva egy 80 oldalas kézirat született. A két világháború
között Illyés Károly vezette Vas megyében a Zirci Apátság
Csörötnek-szentgotthárdi erdõgondnokságát. (Jelenleg ezek
az erdõk nagyrészt a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kezelésében
vannak.) Tevékenységével megkezdõdött a csoportos felújí-
tó vágásra alapozott, többcélú és jövedelmezõ erdõgazdálko-
dás kialakítása. Két évtizedes gyakorlati tevékenysége erdõ-
gazdálkodásunk két világháború közötti korszerûsítési törek-
véseinek egyik példája. Illyés Benjámin méltó követõje édes-
apja szakmai munkásságának, osztályvezetõként ugyanis
nagy szerepe volt a rendszerváltozáshoz kapcsolódó szakmai
útkeresésben, a piacgazdasági erdõgazdálkodás kialakításá-
ban. Nemzetközi szervezetekben kifejtett tevékenységével
pedig jelentõsen növelte a magyar erdõgazdálkodás külföldi
tekintélyét. 

Az elõadásokat követõen Hunyadi Géza tagtársunk han-
gulatos képeivel elevenítettük fel az év tartalmas programjait,
majd a helyi csoport elnöke és titkára jókívánságaival zárult a
rendezvény. 

Köszönjük a vezetõség 2015. évi elkötelezett és fáradhatat-
lan munkáját!
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Erdõképek, naprendszer és Illyés Károly
munkássága

2015. december elején a Saághy István Erdészeti Infor-
mációs Központban tartotta évzáró rendezvényét az Or-
szágos Erdészeti Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportja.




