
A 147. OEE Vándorgyûlés házigazdái
Régi hagyomány a Lapokban, hogy a május-jú-
niusi lapszámokban a közelgõ egyesületi nagy
rendezvényre, közös erdész ünnepünkre irá-
nyítjuk az olvasók figyelmét. A következõ szak-
mai névjegyek és a hozzárendelhetõ arcélek

segítségével ezt kívánjuk szolgálni, bemutatva
az egyesületi vándorgyûlés rendezési felada-
tait összefogó tagtársakat. Az alábbiakban a
jubileumi ünnepi vándorgyûlés erdélyi házigaz-
da kollégáit ismerhetjük meg.

MÁJER EMESE

okl. erdõmérnök

A kolozsvári, majd a csikszeredai Er-
dõkitermelõ Vállalat tervezõmérnö-
ke. Késõbb szakközépiskolai erdészeti
mérnöktanár. Hargita megyei erdõ-

felügyelõ, majd 2004-tõl a Csiki Magánerdészet mérnö-
ke, 2009 óta a hivatal vezetõje. A 11-es számú program
házigazdája.

ORBÓK ILONA

okl. erdõmérnök

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudo-
mányos Társaság Erdészeti Szakosz-
tály titkára, az OEE Erdélyi Helyi
Csoport alapító tagja és titkára. Jelen-

leg már nyugállományban van. Feladata az erdélyi kol-
légák részvételének szervezése.

SZABÓ MÁRIA

okl. erdõmérnök

1991-ig a Csikszentmároni Erdészet
mérnöke. Majd a Csikszeredai Erdésze-
ti Igazgatóság irodavezetõje. 2004 óta
a Szépvizi Erdészet erdészetvezetõje. Az

EMMT Erdészeti Szakosztály és az OEE Erdélyi Helyi csoport
alapító tagja. A 8-as számú program házigazdája.  

BENKÕ LEHEL

okl. erdõmérnök, 
okl. vadgazdamérnök

1987-tõl 2006-ig az Olasztelki Állami
Erdészet erdésztechnikusa. 2006-2014
között az erdészeti és vadászati felü-

gyelõség alkalmazottja, Kovászna megyében. 2015 óta a
Baróti Magánerdészet vezetõje. Az 1. szakmai program
szervezõje.

DIMÉNY GYÖRGY

okl. erdõmérnök

1986 óta dolgozik az erdész szakmá-
ban, különbözõ beosztásokban. A Ber-
ecki Magánerdészet vezetõje és a Mu-
sát-Ojtoz Magán Vadászterület igaz-

gatója. A Magyar Érdemrend Lovagkereszt kitüntetés birto-
kosa. A 6-os számú szakmai program házigazdája.

JÁNOS LEVENTE

okl. erdõmérnök

2009 óta a Csíkszeredai Erdészeti
Hivatal vezetõje. 2004-ig a Marosfõi
Erdészeti Hivatal kerületvezetõ fõer-
désze. 2008-2009 között a Székely-

udvarhelyi Erdészetet vezette. A 9-es számú szakmai
program szervezõje és házigazdája.

BESSENYEI ISTVÁN

okl. erdõmérnök

Bessenyei  István  2004 óta a  Zágo-
ni  Magánerdészet  erdészetvezetõje.
A megalakulásától kezdve napjain-
kig az erdészet mûködésének, mun-

kaszervezésének és bõvítésének felelõs vezetõje, amely 20
ezer hektár erdõt kezel. A  4-es számú program házigaz-
dája.

GÁLL ATTILA

okl. erdõmérnök 

2004-ben végezett a brassói Egyetem
Erdõmérnöki Karán. Kezdetben
üzemtervezés és térképezés szak-
területeken dolgozott. 2007-tõl erdé-

szeti csemetekert vállalkozást vezet. Emellett erdõsítések-
kel és fiatal erdõk ápolásával is foglalkozik. A terepi prog-
ramok szervezõje.
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