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A közgyûlésen megjelent egyesületi
tagság és a meghívott vendégek feláll-
va köszöntötték az egyesületi zászló és
vándorzászló bevonulását, majd az ün-
nepi közgyûlés nyitásaként a megje-
lentek közösen elénekelték a nemzeti
Himnuszunkat.

A Himnusz hangjainak elcsendese-
dése után Lomniczi Gergely, az OEE
fõtitkára a következõ szavakkal üdvö-
zölte az Országos Erdészeti Egyesület
Vándorgyûlésének Kaszón megjelent
résztvevõit: „Tavalyi jubileumunk után
ismét több mint 700-an gyûltünk össze,
hogy találkozzunk, szakmailag gyara-
podjunk és ünnepeljünk. Isten hozott
mindenkit! Ünnepi közgyûlésünkön az
üdvözlõ beszédek mellett hagyomá-
nyosan az egyesületi kitüntetések át-
adására kerül sor, továbbá megemléke-
zünk az erdészeti ágazatot és az Egye-
sület életét alakító két nagyformátumú
emberrõl: Kaán Károlyról születésének
150., és Madas Andrásról születésének
100. évfordulóján.” 

Felvezetõje után külön üdvözölte
dr. Bitay Márton Örs állami földekért
felelõs államtitkárt, Ugron Ákos Gábor
állami földekért felelõs helyettes állam-
titkárt, Szabó Ferenc miniszteri fõtanács-
adót, dr. Neszményi Zsolt Somogy me-
gyei kormánymegbízottat, Garancsi
Istvánt, a Magyar Természetjáró Szö-
vetség elnökét, Thuróczy Lajost, a Ma-
gyar Természetjáró Szövetség tisztelet-

beli elnökét, dr. Seregi Jánost, a Szö-
vetség alelnökét, Tassy Márkot, a
Szövetség igazgatóját.

Köszöntötte a házigazdákat is, Zam-
bó Pétert, az Országos Erdészeti Egye-
sület elnökét és Galamb Gábort, a KA-
SZÓ Zrt. vezérigazgatóját.

Emellett a megjelent vendégek kö-
zött köszöntötte Mocz Andrást, a Ma-
gán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének elnökét,
Horváth Ivánt, a Pro Silva Hungaria
Egyesület elnökét, az Erdélybõl, Felvi-
dékrõl, Ausztriából és Horvátországból
érkezett tagjainkat és vendégeinket,
Egyesületünk tagságát, az elnökség
tagjait, az állami erdõgazdaságok vezér-
igazgatóit és valamennyi kedves részt-
vevõt.

Az OEE fõtitkára az üdvözléseket
követõen felkérte Galamb Gábort, a
KASZÓ Zrt. vezérigazgatóját, hogy az
Ünnepi Közgyûlés elején köszöntse a
vendégeket.

„Amikor az erdõre kimégy, figyelve
lépj, és lábujjhegyen. Mihelyt a fák alá
belépsz, és felrebben elõtted egy rigó:
akkor már tudnod kell, hogy az erdõ
észrevett.” (Wass Albert)

„Tisztelt államtitkár úr, helyettes ál-
lamtitkár úr, kormánymegbízott úr, el-
nök urak, kedves vendégeink! Wass Al-
bert gondolatai különösen aktuálisak
egy olyan helyen, ahol most vagyunk,
hiszen a mintegy 15 000 hektáros egy-

befüggõ erdõtömb közepén ez minden
erdõjáróra igaz.

Nagy szeretettel és barátsággal kö-
szöntöm kedves mindnyájukat az Or-
szágos Erdészeti Egyesület 148. Ván-
dorgyûlésén, Somogy zöld szívében,
Kaszón. Történelmi pillanat ez az erdõ-
gazdaság életében, hiszen annak elle-
nére, hogy a vadászok és a vadászku-
tya-tenyésztõk – vérebesek, tacskósok
– nagy családjának több megyei, orszá-
gos és nemzetközi szintû rendezvényt
is szerveztünk, az erdésztársadalom
legnagyobb rendezvényének ma elsõ
alkalommal adhatunk otthont.

Ennek legfõbb oka nyilván a 2010
elõtti múltban keresendõ. De ma végre
itt vagyunk, együtt vagyunk, és azt re-
mélem, hogy egy nagyon kellemes
másfél nap elõtt állunk, ahol rég nem
látott ismerõsök, barátok idézhetik fel
a közel- és régmúlt történéseit, vagy
akár folytathatók az egy évvel ezelõtti
erdélyi vándorgyûlésen félbeszakadt
beszélgetések.

A magunk részérõl a szervezés so-
rán igyekeztünk mindent megtenni an-
nak érdekében, hogy a rendezvény
méltó legyen egyrészt az Egyesület ha-
gyományaihoz, másrészt a kaszói
nagyrendezvények nívójához. Munka-
társaimmal szívünket-lelkünket beletet-
tük a szervezõmunkába, és csak az
idõjárás milyenségének felelõsségét
hagytuk meg az érkezõ kedves kollé-
gáknak, vendégeinknek.

A Vándorgyûlés terepi programjait is
a hagyományokhoz igazítva állítottuk
össze, döntõ többségében a szakmát
elõtérbe helyezve. De mindenképpen
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Ünnepi közgyûlés Kaszón
Az Országos Erdészeti Egyesület 148. Vándorgyûlésének elsõ napján, 2017.
június 23-án került sor Egyesületünk ünnepi közgyûlésére a Somogy megyei
Kaszón.

Galamb Gábor vezérigazgató
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szeretnénk ízelítõt adni a térség kultu-
rális értékeibõl és a környezet termé-
szeti szépségeibõl is.

Azt remélem, ahogy azt minden Ka-
szóra érkezõ vendég esetében is tesz-
szük, hogy igaz lesz az a sok-sok évvel
ezelõtt megfogalmazott célunk, misze-
rint: aki egyszer Kaszó levegõjét szívta,
örökké szomjazzon utána. Isten hozta
magukat, érezzék nagyon jól magukat
Kaszón!”

A vezérigazgatói köszöntés után dr.
Bitay Márton Örs államtitkár lépett a
színpadra és tartotta meg ünnepi be-
szédét.

„Az ember mindig kicsit megható-
dottan áll önök elõtt, mert 148 alka-
lommal vándorgyûlést tartani egy
olyan egyesületnek, amely 150 éves is
elmúlt, és amely Magyarország legpati-
násabb és legrégebbi egyesülete, s mind-
ezt az egyik legemblematikusabb és
legfontosabb személyiségének 150. szü-
letési évfordulóján, aki ráadásul innen
alig 25 kilométerre született Nagykani-
zsán, mindezek az emberben különle-
ges gondolatokat indítanak el.

Nagy öröm számomra, hogy ezeken
a vándorgyûléseken azt tapasztalhatjuk
meg, azt láthatjuk, hogy az erdésztársa-
dalom intakt, az erdésztársadalom – le-
gyen szó magán- vagy állami erdõgaz-
dálkodóról – összetartó társadalmi ré-
teg. Pedig nem feltétlenül adódna ez
így, nem feltétlenül van ez így más or-
szágokban, hogy a magán- és állami
erdõgazdálkodók vagy adott esetben a
határokon túli erdészkollégák ilyen jó
és szervezett viszonyban vannak.

A határokon átívelõ kapcsolatok
szomorú történelmi gyökerekbõl táp-
lálkoznak. Ezek a kapcsolatok azért

olyan intenzívek, azért olyan barátiak
és bensõségesek, mert ahogy 1920
után az erdõk több mint 80%-át, úgy az
erdésztársadalom jelentõs részét is a
határainkon kívül sodorta a történe-
lem. Mindannak, amit a magyar erdész-
tudomány ismert és tudott, a tudás, a
szakmai és terepi tapasztalatok jó része
hazánk jelenlegi határain kívülre szo-
rult.

Olyan helyekre kellett erdõket tele-
píteni, olyan helyeken kellett az er-
dészszakmát gyakorolni, olyan helyen
kellett egyetemet létrehozni, ahol nem
gondolta volna senki 50–100 évvel az-

elõtt. Nem gondolták volna akkor,
hogy ezeken a helyeken komoly erdõ-
gazdálkodást fognak folytatni, hogy
komoly egyetemi kultúra épül újjá, ko-
moly szakmai, emberi tartalmak hono-
sodnak meg.

Ebben a folyamatban nem lehet fi-
gyelmen kívül hagyni, hogy mennyi
mindenre az erdõt használjuk. Az erdõt
használjuk természetvédelemre, talaj-
védelemre, az erdõt használjuk a klí-
mavédelem és az árvízvédelem során,
az erdõ nyersanyagokat nyújt, és az er-
dõ teremti meg a rekreációnk, a kikap-
csolódásunk alapjait is.

Mert az élet úgy hozta, az erdésztár-
sadalom megmutatta az erejét és az
1920-as évektõl kezdve olyan komoly
szakmai eredményeket mutatott fel,
amelyek hatására – többek között –
megduplázódott a magyarországi erdõ-
terület nagysága, aminek hatására az
erdõ által biztosított hasznok és javak –
melyeket az elõbb vázlatosan felsorol-
tam – újra elérhetõek, kézközeliek let-
tek számunkra.

Meggyõzõdésem, hogy a leghatéko-

nyabb természetvédelmi eszközünk a
szakszerû erdõgazdálkodás. Meggyõ-
zõdésem, hogy a legaktívabb termé-
szetvédõ társadalmi réteg az erdész.
Azt gondolom, hogy nekik, nektek kö-
szönhetjük azt a mai erdõképet, erdõ-
szerkezetet, erdõgazdálkodási színvo-
nalat és szakmai kultúrát, ami ma Ma-
gyarországot jellemzi.

Szeretném megköszönni mindenki-
nek – akár állami, akár magán-erdõ-
gazdálkodóról van szó – azt a rengeteg
közjóléti fejlesztést, amit az utóbbi tíz
évben végrehajtottak. Elõtte is voltak
szép számmal, de az utóbbi évtizedben
ugrásszerûen megnövekedett a szá-
muk. Csak az utóbbi néhány évben 15
milliárd forintot költöttek csak az álla-
mi erdõgazdaságok a saját nyereségük
terhére a közjóléti funkciók bõvítésére.

Természetesen a magán-erdõgazdál-
kodók jelentõs érdeme, hogy ezek a
fejlesztések nem értek véget az állami
erdõk határánál, hanem továbbhaladva
a magánerdõkben is szép számmal ta-
lálkozunk a közjót szolgáló beruházá-
sokkal.

És engedjék meg, ha már Kaán Ká-
rolyt idéztem, hogy megemlékezzem
arról is, hogy az õ tollából született
meg Magyarország elsõ természetvé-
delmi törvénye is 1935-ben.

Nagy örömet jelent számomra, hogy
pontosan egy hónappal ezelõtt kö-
szönthettük a teljes egészében megújult
erdõtörvényt, amely szintén a legmo-
dernebb és leghatékonyabb természet-
védelmi funkciókat építi magába, és
amely szintén a magyar erdésztársada-
lom szakmai mûhelyeiben került kidol-
gozásra. Ez a törvény is a nemzet erdé-
szeinek tollából került az Országgyûlés
asztalára.

Szeretném hangsúlyosan megemlíte-
ni azt is, hogy ebben a törvényben is
zsinórmérték és elengedhetetlen fon-
tosságú szakmai elem a hatékony és
észszerû, reális természetvédelem,
amely épít az erdõk közjóléti, gazdasá-
gi és védelmi funkcióira is.

Örülök, hogy ennek a törvénynek a
segítségével megújíthatjuk az erdészeti
ágazatot magában hordozó jogszabá-
lyokat, és 87 évvel az elsõ polgári er-
dõtörvény elfogadása után a mai Euró-
pai Unión belül az egyik leghatéko-
nyabb erdõgazdálkodási törvényrõl be-
szélhetünk.

Ez a Vándorgyûlés a magyar erdész-
szakma múltja, jelene és jövõje elõtt kí-
ván tisztelegni. Én azt kívánom önök-
nek, hogy legyen alkalmunk a követ-
kezõ évtizedekben is tisztelettel és bol-
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Dr. Bitay Márton Örs államtitkár
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dogan gondolni a magyar erdésztársa-
dalomra, tisztelettel és boldogan eljön-
ni a következõ vándorgyûlésekre.

Tisztelet a bátor és becsületes magyar
erdészeknek, tisztelet a magyar erdõk-
nek! Jó szerencsét, üdv az erdésznek!”

Az államtitkár után Zambó Péter az
Egyesület elnöke állt az elõadói pulpi-
tushoz és tartotta meg ünnepi beszé-
dét:

„Tisztelt államtitkár úr, helyettes ál-
lamtitkár úr! Tisztelt elnök úr, kor-
mánymegbízott úr, képviselõ úr! Tisztelt
tagtársaim, hölgyeim és uraim!”

Köszöntöm önöket Kaszón, a fenn-
állásának 151. évébe lépõ Országos Er-
dészeti Egyesület hagyományos ván-
dorgyûlésén!

Két esztendõ után visszatértünk a
dunántúli régióba – most „Somogy
zöld szívét”, a megye másik erdõgaz-
daságát látogatjuk meg. Köszönet a há-
zigazdának, a KASZÓ Zrt.-nek e nagy-
szerû lehetõségért!

Az idõközben történteknek a 150.
jubileum ünnepei adtak különleges ke-
retet. Közülük is kiemelkedett a Szé-
kelyföldön pontosan egy éve megélt,
átütõ erejû vándorgyûlés.

Külön üdvözlöm sorainkban a kár-
pát-medencei léptékû szervezés része-
seit, valamint kedves határon túli tagja-
inkat és vendégeinket!

150. születésnapunk felsõházi ün-
nepségén a jövõnk alapjának tekintet-
tük az Egyesület történelmi szolgálatát
a magyar erdõk és erdészek érdeké-
ben. Hatalmas mérföldkövet hagytunk
magunk mögött, az ünnepeken túl pe-
dig új hétköznapok kihívásai tornyo-
sulnak elénk.

Az Erdészeti Lapok archívumát ta-
nulmányozva láthatjuk, hogy a nagy
ünnepek után elõdeink tettei, írásai és

beszédei rendre a jövõrõl szóltak. Jó
példákat találunk a további építkezés-
hez. Bedõ Albert 21 évvel az alapítás,
közvetlenül a székházba költözés után
az addig elért eredményeket a »kitartó
munka, becsület és bátorság« javára ír-
ta, ezeket nyomatékosította a jövõre
vonatkozóan is: „Föl tehát, szaktársak
és erdõbirtokosok, a leggondosabb er-
dõkezelésre!”

Bund Károly így tekintett a 40 éves
jubileum óta eltelt idõszakra a pécsi
közgyûlésen: „Rövid az idõszak, amely-
re jelentésem vonatkozik. Ha ennek da-
cára sok tárgyról kell megemlékeznem,
úgy ez annak jele, hogy egyesületi éle-
tünk élénk volt. Saját elhatározásból
több oly lépést tettünk, mely céljaink elé-
résére, az erdõgazdaság érdekeinek
megóvására alkalmasnak látszott, más-
felõl a külsõ impulzusok nyújtotta al-
kalmakat sem mulasztottuk el.”

Madas András a keszthelyi gyûlésen
„mindig megújulni képes 100 éves
Egyesületrõl” beszélt.

Eljött a 151. évünk. 2017-ben nem
az a fõ kérdés, hogy mit alkottunk az
elmúlt másfél évszázadban, hanem
hogy mit teszünk ma, hogyan alakítjuk
Egyesületünk és ágazatunk jövõjét.
Bund Károlyhoz hasonlóan örömmel
jelenthetem, hogy az Egyesület már az
évforduló óta eltelt rövid idõszakban is
jelentõs lehetõségeket ragadott meg.
A szakmai jogszabályok, fõképpen az
Erdõtörvény módosításának végigvite-
lében gyakorolt szerepünk széles kör-
ben ismert, most elsõsorban az OEE
gyarapodásáról, valamint közönség-
kapcsolati, ismeretterjesztõ tevékeny-
ségérõl fogok szólni.

A sikeres belsõ építkezés, megerõ-
södésünk egyik tanújele éppen az idei
Vándorgyûlés. Az Egyesület ismét ve-
zetõ szerepet tud vállalni e rendezvé-
nyek megszervezésében, jelentõs segít-
séget nyújtva a házigazdáknak. Ez le-
hetõvé teszi, hogy ünnepi eseményünk
olyan helyszínekre is eljusson, ahol
még nem találkozhattak elõdeink.
Több mint hétszázan vagyunk most a
rendezvénysátorban, sorainkban szá-
mos erdélyi és felvidéki kollégával. Az
Egyesület erõsödését mutatja a 3700
fõre növekedett taglétszámunk is.

A stabil szervezetre alapozva min-
den korábbinál jelentõsebb programok
megvalósítását vállalhattuk el. Ezek leg-
inkább a nagyközönségnek szólnak, és
az erdõkkel kapcsolatos társadalmi
hozzáállás alakítását segítik elõ.

A Földmûvelésügyi Minisztérium tá-
mogatásával indított környezeti nevelé-
si program fontos elemei a 21. század
emberét, különösen a fiatalokat céloz-
zák meg. Ennek alapjaként egy orszá-
gos, reprezentatív közvélemény-kuta-
tást készítettünk, amely feltárja a mai
magyar társadalom erdõvel és erdõgaz-
dálkodással kapcsolatos ismereteit,
hozzáállását, és feltérképezi az erdõlá-
togatási szokásokat. Az eredmények
további lépésekre biztatnak.

Miközben a társadalom erdõkkel
kapcsolatos tudásszintje kifejezetten
alacsony, nagy az érdeklõdés az erdé-
szeti tevékenységgel, az erdõk állapo-
tával kapcsolatban. Egyelõre még szûk
az aktív erdõjáró réteg, amely a pozitív
folyamatokat személyes tapasztalattal
köti a magyar erdészek tevékenységé-
hez – de az imázsunk javulóban van.
Ez a kutatás már nem azt a negatív er-
dészképet mutatja, mint az évtizeddel
korábbi elemzések. A társadalom ko-
moly elvárásokkal fordul az erdészek
felé. Rajtunk múlik, hogy milyen isme-
reteket adunk át nekik.

VÁNDORGYÛLÉS

Zambó Péter elnök
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Az ismeretátadás középpontjába a
fenntarthatóság témáját állítottuk. Az
erdõgazdálkodás választ adhat korunk
nagy kihívásaira: mérsékli a klímavál-
tozás hatásait, megújuló nyersanyago-
kat biztosít a gazdaságnak. Mindezt el-
sõsorban a fiatal nemzedékkel kell
megismertetni. Erdei iskoláink hagyo-

mányosan az általános iskolás korosz-
tállyal foglalkoznak, ezért a most elin-
dított programban a középiskolások és
a fiatal felnõttek irányába nyitottunk:

Több mint 170 középiskolás csapat
jelentkezett a Fedezd fel az örökséged!
online vetélkedõnkre, amelynek záró-
feladataként egy erdei túrát bemutató
videót készítettek a résztvevõk. Több
alkotás született, melyek a televízióban
is megállják a helyüket!

A középiskolásokat célozza meg a
Fiatalok az európai erdõkben nemzet-
közi vetélkedõ, melynek döntõjét az
idén Magyarország fogadja az OEE
szervezésében, Sopronban.

A fiatalok mellett a mai mobiltech-
nológia minden használójának szól a
Fa Book névre keresztelt fahatározó
applikáció. Már a nyilvános meghirde-
tés elõtt mintegy kétezren töltötték le,
ami mutatja a technológiában rejlõ po-
tenciált. A nyár folyamán erre épülõ is-
meretterjesztõ kampányt tervezünk,
amely megjeleníti az erdészeti ágazatot
az „online generáció” életében.

A teljes társadalom felé nyitunk az Er-
dõvarázs Családi Nap szervezésében va-
ló szerepvállalással. Tavaly 550 iskolás
gyerek és közel 8000 látogató szerezhe-
tett kézzel fogható élményeket a magyar
állami erdõgazdálkodás értékeibõl.

2017-ben ezek folytatása mellett a
klímaváltozás hatásaival kapcsolatos is-

meretterjesztõ kampányt indítunk,
amely az erdõgazdálkodást mint meg-
oldási lehetõséget mutatja be.

Nevesítjük és erõsítjük a természet-
járás ügyében vállalt évszázados szere-
pünket is. Nemcsak az alapszabályba
vette be a küldöttgyûlés az ezzel kap-
csolatos tevékenységeket: a Magyar

Természetjáró Szövetséggel egy a mai
napon aláírandó együttmûködési meg-
állapodásban rögzítjük kölcsönösen tá-
mogató szándékunkat.

Rögtön az idei évben konkrét prog-
rammal is szolgáljuk a magyar termé-
szetjárást. A Természetjáró Szövetség

által elõkészített alapokon Egyesüle-
tünk vállalta az Erdei Vándortáborok
koordinálását. A program során a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium támo-
gatásával kialakított öt útvonalon ter-
vezzük újraindítani a felsõs és középis-
kolás diákokkal való vándortáborozást.

Az útvonalakat a helyi erdõgazdaságok
közremûködésével alakítjuk ki, és tesz-
teljük is õket, hogy jövõre teljes kapa-
citásban mûködhessen az 5000 diák fo-
gadására alkalmas program.

A májusban elindult pedagógus-to-
vábbképzésre rövid idõ alatt közel 300
tanár jelentkezett, akik elsõ kézbõl sze-
rezhetnek tapasztalatokat ágazatunk
erdõpedagógiai munkájáról. Hatalmas
a feladat, amely közelebb viszi az erdé-
szeket a fiatalokhoz, a csoportokat ve-
zetõ pedagógusokhoz, a szülõkhöz, az
egész társadalomhoz.

A kapcsolódó pályázatok révén a
gazdálkodásunk pénzügyi keretei is a
többszörösükre növekedtek, ami lehe-
tõséget ad titkárságunk érdemi fejlesz-
tésére is. Van tehát erõ az Egyesület-
ben!

Jövõt építve tekintünk vissza idén
ünnepelt elõdeinkre. Két jeles évfordu-
lóról kell megemlékezünk: Kaán Ká-
roly születésének 150. és Madas And-
rás születésének 100. évfordulójáról.

Mi sem aktuálisabb ma, mint a gaz-
dálkodás ügyét a természetvédelem-
mel és a turizmussal egyesítõ Kaán Ká-
roly munkásságának felidézése. Szak-
mai érdemei széles körben ismertek,
de azt talán kevesen tudják, hogy „ter-
mészetjáró” szavunkat neki köszönhet-
jük. Õ a 20. század kezdetén már a 21.
századi ember szemléletével rendelke-
zett, már akkor lerakva a ma korszerû
szakmai önmeghatározásunk alapjait.

Tisztelgünk Madas András emléke
elõtt is, aki szintén a korát meghaladó
módon hívta fel a figyelmet a fenntart-
hatóság ma már általánosan használt
fogalmának elemeire. Az ezzel kapcso-
latos javaslatai nemcsak hazai, hanem
nemzetközi szintre is eljutottak és for-
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málták a világ erdeinek megóvásáért sík-
ra szálló szervezetek és szakemberek
gondolkodásmódját. Elnöksége alatt az
Egyesület tagságában is gyarapodott,
valamint megtalálta nemzetépítõ fel-
adatait is – a kor adta keretek között.

Ünnepi közgyûlésünk késõbbi napi-
rendjében életútjuk rövid feleleveníté-
sével tisztelgünk munkásságuk és
egyéniségük elõtt. Mindketten részei
annak a nagy egésznek, amit Országos
Erdészeti Egyesületnek hívunk, és ami-
nek bemutatására hosszú évek elõké-
szítése után megszületett a 150 év tevé-
kenységét összefoglaló Almanach. A mai
alkalomra megjelent elsõ kötet a törté-
nelmünket idézõ rövid tanulmányok
után azon személyek, események adat-
tárát tartalmazza, akik és amelyek aktív
szerepet játszottak az egyesületi élet
alakításában. Szívbõl ajánlom minden-
kinek a kötetet, amelyet hamarosan
követ a szerkesztés alatt álló második:
Helyi csoportjaink és Szakosztályaink
történetének bemutatása.

Szintén érdemes beszerezni, megis-
merni Egyesületünk további kiadvá-
nyait: az erdõgazdálkodás hazai törté-
netét képekben bemutató albumot, a
Gyökerek és Lombok frissen megjelent
10. kötetét, és nem hiányozhat az erdé-
szek otthonának faláról Bedõ Albert hí-
res erdõtérképének plakátméretû, re-
print kiadása sem!

Tisztelt vendégeink, kedves kollé-
gáim! Köszönöm a megerõsítést, ame-
lyet aktivitásukkal, a taglétszám növe-
lésével, az Erdészeti Lapok olvasottsá-
gával, a teltházas rendezvényekkel
visszajelezve az OEE vezetésének ad-
nak! Az elnökség és munkatársaim ne-
vében válaszul azt ígérhetem, hogy to-
vább építjük Egyesületünket, amelynek
jó dolog a tagjának lenni! Jó szerencsét!
Üdv az erdésznek!

Zambó Péter, az OEE elnöke után dr.
Neszményi Zsolt köszöntötte a Vándor-
gyûlést és a megjelenteket.  A kormány-
megbízott kiemelte: méltó helyszíne a
programnak nemcsak Kaszó, hanem So-
mogy is, hiszen a megyének mintegy 32
százalékos az erdõsültsége, ezzel pedig
Somogy országos tekintetben a második
legtöbb erdõterülettel rendelkezõ me-
gye. Mint hatóság a Somogy Megyei
Kormányhivatal Erdészeti osztálya több
feladatot is ellát az erdészet, az erdõgaz-
dálkodás területén. 9 erdõfelügyelõje
pedig napi szinten járja a megye erdõte-
rületeit. Dr. Neszményi Zsolt hozzátette:
az erdészek munkája hivatás is, amellyel
a felnövekvõ nemzedéket is tanítják az
erdõkultúrára, a környezet védelmére.

Erre jó példa a SEFAG Zrt. több beruhá-
zása és a Kaszó Zrt. által májusban át-
adott lombkorona-tanösvény is.

Az ünnepi beszédek sora és a Bara-
nya Kürt Együttes elõadása utát Lom-
niczi Gergely fõtitkár fordult a közgyû-
léshez: „Tisztelt Ünnepi Közgyûlés!
A magyar erdészek egy évszázaddal
ezelõtt ott bábáskodtak a szervezett
természetjárás születésénél. Kaán Ká-
rolynak köszönhetjük „természetjáró”
szavunkat. Napjainkban reneszánszát
éli a bakancsos turizmus, olyan új lá-
togatási formák honosodtak meg szé-
les körben, mint például a kerékpáro-
zás, melyek legfontosabb célpontját az
erdõk jelentik. Az erdõk az egyik leg-
látogatottabb belföldi turisztikai cél-
pontnak számítanak hazánkban. Helyi
szinten napi kapcsolattartás zajlik a
természetjáró szervezetek és az erdé-
szetek között. Ezt a hosszú hagyomá-
nyokra visszanyúló kapcsolatot erõsíti
meg ma országos szinten két civil szer-
vezet, a Magyar Természetjáró Szövet-
ség és az Országos Erdészeti Egyesület

közös együttmûködési megállapodás
aláírásával.” 

A dokumentum ünnepélyes szigná-
lása elõtt a fõtitkár felkérte az MTSz el-
nökét, hogy ossza meg gondolatait a
közgyûlésen részt vevõkkel. Garancsi
István elmondta, hogy az utóbbi évti-
zedben megváltozott a hazai turizmus,
egyre többen járnak az erdõkben, so-
kan keresik föl a közelmúltban épült
létesítményeket. Új kihívást jelentenek
a mai generációk, amelyek másként
gondolkodnak, más eszközöket hasz-
nálnak. Õket is föl kell állítani a számí-
tógép mellõl, hogy jöjjenek és ismerjék
meg az országot.

Az elnök rövid beszéde után az Or-
szágos Erdészeti Egyesület és a Magyar
Természetjáró Szövetség közötti együtt-
mûködési megállapodást Zambó Péter,
az OEE elnöke és Garancsi István, az
MTSz elnöke látta el kézjegyével.

Az együttmûködés célja, hogy a két
szervezet együttesen munkálkodik a
környezettudatos természetjárás és a
fenntartható erdõgazdálkodás össz-
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hangjának megteremtésén; a természet-
járást, mint egészséges kikapcsolódási
lehetõséget népszerûsítik; a természet-
járás és az erdészet társadalmi elismer-
tetésének legmagasabb szintre történõ
emelése érdekében együttmûködnek.
Törekednek arra, hogy közöttük tartós
és eredményes szakmai munka ala-
kuljon ki, amely mindkét fél javát
szolgálja. Eszközeikkel és lehetõsége-
ikkel segítik a természetjárás és az er-
dõgazdálkodás összehangolását, a kö-
zös szempontok szerint kívánatos
fejlesztéseket.

A tavalyi egyesületi jubileum után
idén kiemelkedõ személyek évfordulóit
ünnepeltük. 150 évvel ezelõtt született
Kaán Károly államtitkár, az Alföld-fásítás
úttörõje, a magyar természetvédelem
atyja. Személyére, munkásságára emlé-
kezett a közgyûlés nyilvánossága elõtt
dr. Sárvári János, a könyvtár õre, ami-

kor elõadásában felelevenítette életútját.
(Az emlékelõadás szövegét jelen lapszá-
munkban a Kaán Károlyra emlékezõ te-
matikus cikkek között olvashatják önál-
ló írásként az Olvasók – a szerk.)

Kaán Károly mellett másik jeles er-
dész személyiséggel, Madas Andrással
kapcsolatban is kerek évfordulót ünne-
pelhetünk: születésének 100 éves jubi-
leumát. Szerencsére vannak még a tag-
jaink között olyanok, akik ismerték õt,
dolgozhattak vele. Sárvári János elõadá-
sa után örökös tiszteletbeli elnökünkre
Csóka Péter, a FAO Erdészeti Bizottság
titkára emlékezett. A Vándorgyûlésen
részt vettek a Madas család tagjai is,
akik az emberi és szakmai örökségét is

ápolják, hiszen segítségükkel jelentek
meg az elmúlt években Madas András
emlékiratai. (Az emlékelõadás szövegét
jelen lapszámunkban önálló cikként ol-
vashatják az Olvasók – a szerk.)

A két elõadást követõen az ünnepi
közgyûlés elsõ fele lezárult, a rendkí-
vüli melegre is tekintettel a résztvevõk
rövid félórás szünetben frissülhettek
fel.
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Dr. Sárvári János, a könyvtár õre
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Az ünnepi közgyûlés folytatásában
az OEE fõtitkára köszöntötte az idõ-
közben megérkezõ dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettest, majd felkérte
ünnepi beszédének megtartására.

„Tisztelt ünneplõ Közgyûlés! A kö-
rülményekre tekintettel hadd kezdjem
egy személyes anekdotával. Gyermek-
koromban volt nekem egy nagyon
kedves plébános bácsim, akitõl egy
életre szóló életbölcsességet tanultam.
Õ azt mondta nekem egyszer: „Zsolti-
kám, jegyezd meg: kétféle prédikáció lé-
tezik. Vagy rövid, vagy rossz”. Az utób-
bit szeretném elkerülni, fõleg ebben a
melegben, így csak egy rövid gondo-
latcsokorra szorítkoznék.

Elsõként szeretném megköszönni
Zambó Péternek, az Egyesület elnöké-
nek, hogy 2010-ben, amikor a kormány
megkezdte a munkáját, felkérhettem
arra, hogy egy jövõbeli erdészeti tör-
vény megújításának szakmai koncep-
cióját vázolja fel, és õ ezt a feladatot
készséggel elvállalta. Egyben szeret-
ném megköszönni az erdész kollégák-
nak, hogy ezt a koncepciót elkészítet-
ték, amely alapjául szolgált a késõbbi
erdõtörvény-módosításnak.

A koncepcióban megfogalmazott
számos gondolat közül néhány menet-
közben is megvalósulhatott, például
hogy az állami erdõgazdaságokkal a
végleges vagyongazdálkodási szerzõ-
déseket meg lehetett kötni.  

A koncepció kimunkálása óta eltelt
idõszakban négy alapvetõ törvényt al-
kottunk, és azt gondolom, hogy ezek
emberöltõkön át kiállják majd az idõ
próbáját.

Az elsõ a fegyvertörvény volt, mely
megszüntetett számos értelmetlen jog-
szabályt, amely a fegyverrel hivatássze-
rûen dolgozók munkáját, mindennapi
tevékenységét feleslegesen megnehe-
zítette, idõnként megkeserítette. Így
életszerû és a józan észre alapuló jog-
szabály jöhetett létre.

Konszenzussal megalkottuk a vadá-
szati törvényt is. Felelõsséggel állítha-
tom, hogy ma ez Európa egyik legjobb
vadászati törvénye. 

A harmadik lépcsõben megalkottuk
a vadászkamarai törvényt, melynek kö-
szönhetõen az állam annyi pénzt hagy
az Országos Magyar Vadászkamaránál,
ami lehetõvé teszi, hogy olyan vadgaz-
dálkodási alapot tudunk létrehozni,
ami a magyar vad minõségének a biz-
tosítékát jelenti. 

Külön köszönöm dr. Jámbor László
kamarai elnök úrnak, hogy a Vadász Ka-
mara és az Agrár Kamara között feszülõ
legkényesebb kérdést, nevezetesen a
vadkár ügyét, konszenzusos alapon ren-

dezni tudtuk. 
Végül negyedik-

ként megalkottuk
az erdõtörvényt,
amely méltó ah-
hoz a sorozathoz,
amely még Mária
Terézia korabeli
jogalkotással in-
dult el és amely
meggyõzõdésem
szerint hosszú idõ-
re biztosítja a ha-
zai erdõgazdálko-
dás alapjait. Ez

azért is fajsúlyos kérdés, mert a szántó-
földi gazdálkodással ellentétben az er-
dõgazdálkodásban vétett szakmai hi-
bák hosszú évtizedeken keresztül fejtik
ki káros hatásukat, így az erdõhöz min-
den esetben nagyon megfontoltan kell
nyúlni. 

A jelen erdõtörvény a fenntartható-
ság és a konszenzus egyensúlyát kép-
viseli. Egyensúlyt a gazdasági és termé-
szetvédelmi szempontok között. Józan
szemléletet a parkerdõ és az iparifa-
alapanyagot elõállító ültetvényszerû
gazdálkodás szabta határok között,
egyszerre teremtve meg a népjóléti,
közjóléti és a gazdasági szempontok
differenciált, okszerû érvényesülésé-
nek alapjait. Mindezt a vidékfejlesztés
keretrendszerébe helyezve. 

Az erdõtörvényben konszenzusra
jutott az állami erdõgazdálkodás és a
magán-erdõgazdálkodás is.  Ez is jelzi,
hogy az összes releváns szereplõvel si-
keresen zajlott le az érdemi szakmai
egyeztetés, és ennek következtében
minden érintett akceptálható szem-
pontjai érvényre juthattak a jogszabály-
alkotás folyamatában.

Külön szeretném megköszönni a
magyar erdésztársadalomnak, hogy
mindig egyetemes magyarságban gon-

dolkodott, és a nehéz idõk szomorú
örökségének fényében sem szorítko-
zott csupán a megcsonkított Magyaror-
szág területére a szakma és a szaknyelv
megõrzése során. 

Az elszakított területek magyar erdé-
szei ma is integráns részei a magyar er-
dészszakmának. Ennek volt tavaly szép
szimbóluma a háromszéki vándorgyû-
lés. És most is itt vannak velünk az er-
délyi, kárpátaljai, határon túli kollégák.
Ez az egyetemes kárpát-medencei ma-
gyarságszemlélet a garanciája a magyar
erdészeti szakma és szaknyelv jövõbe-
ni fennmaradásának. 

Végezetül felhívnám a figyelmüket
arra, hogy 2021-ben nagyszabású vadá-
szati világkiállítást szervezünk az 1971-
es kiállítás félévszázados évfordulója al-
kalmából, a létfenntartó vadászattól a
fenntartható vadászatig mottóval, a va-
dászat és természet gondolatkörében. 

Nemcsak a szorosan értelmezett vadá-
szat, vadászati kultúra, vadgazdálkodás
lesz a fókuszban, hanem a kapcsolódó
részterületek is, mint a lovasok, kutyá-
sok, solymászok, sportlövõk, a magyar
gasztronómia és borászat, a mûvészet a
vadászatban, vadászat a mûvészetben
kulturális értékeink. És természetesen
a magyar erdészet, erdõgazdálkodás,
az erdészeti hagyományok, kultúra és
tudomány, mely páratlan a maga ne-
mében a világon. 

Megragadva az alkalmat ezúton is
tisztelettel felkérem az Országos Erdé-
szeti Egyesületen keresztül a magyar
erdészszakmát, hogy a vadászati világ-
kiállításon minél magasabb színvona-
lon mutassa majd be értékeit.

Az Isten tartsa meg a magyar erdé-
szeket és erdészetet! Üdv az erdésznek
és a vadásznak! Tisztelet az erdõnek és
a vadnak! Hódolat a Teremtõnek!”

A miniszterelnök-helyettes köszöntõ
szavai után az egyesületi kitüntetések
átadása következett. Egyesületünk éle-
tében és tevékenységei között az arra
érdemes tagok kitüntetése kiemelt ün-
nepnek számít. 

Az Örökös Tagsági Díszoklevelet és
a Bedõ Albert-emlékérmet dr. Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes és Zam-
bó Péter elnök, a Kaán Károly-emlék-
érmet dr. Bitay Márton Örs államtitkár
és Kiss László általános alelnök, a Dec-
rett József-emlékérmet Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó technikus alelnök és Ug-
ron Ákos Gábor helyettes államtitkár,
az Elismerõ Okleveleket Mocz András
magánerdõs alelnök és Zambó Péter
elnök adta át. 

Szerkesztette és képek: Nagy László
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Az Országos Erdészeti Egyesület
2017-ben ÖRÖKÖS TAGSÁGI DÍSZ-
OKLEVÉL kitüntetést adományozott

Kovács Gábor 
okleveles erdõmérnöknek 

Kovács Gábor Szegeden, 1941-ben
született. Édesapja Bedõ-díjas erdész
volt, jó emlékû nyírségi erdõmûvelõ.

Nyíregyházán, 1960-ban érettségizett,
még abban az évben felvételt nyert az
Erdõmérnöki Fõiskolára. A közben egye-
temmé vált intézményben 1965-ben er-
dõmérnöki képesítést szerzett.

A Nyírségi Állami Erdõgazdaságnál
egy évig erdõrendezéssel foglalkozott,
majd erdõmûvelési és fahasználati mû-
szaki vezetõként dolgozott.

1969-tõl tizennégy éven át a Felsõ-
Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnál
tervezõmérnök, árvízvédelmi szakága-
zati vezetõ, majd szakaszmérnök volt.
Az 1970. évi Tisza-völgyi árvíz során
több védvonalon teljesített sikeres szol-
gálatot, ezért elismerésben is részesült.
Az árvíz után a védmûvek újjáépítésé-
ben, megerõsítésében volt lehetõsége
részt venni. Közben a Budapesti Mû-
szaki Egyetemen megszerezte a vízgaz-
dálkodási szakmérnöki képesítést. Elsõ
publikációi a Vízügyi Közleményekben
és más vízgazdálkodási témájú kiadvá-
nyokban jelentek meg árvízmentesítési
és folyószabályozási témakörökben. 

A víztározás és a vízpótlás erdõállo-
mányokra gyakorolt hatása, a hullám-
tér célszerû hasznosítása, a környezet-
és természetvédelem, valamint a víz-
gazdálkodás kapcsolata érdeklõdésé-
nek és mérnöki tevékenységének meg-
határozó eleme volt. Természetvédelmi
területek (Csarodai lápok, Bátorligeti
õsláp) vízpótlására készített mûszaki

kiviteli terveket, ezek megvalósítását
irányította.

A Debreceni Erdõfelügyelõség Sza-
bolcs-Szatmár megyei területi osztály-
vezetõjeként dolgozott 1983-tól. Sike-
res erdõtelepítési programot hajtottak
végre. A megye erdõterülete tízéves er-
dõfelügyelõi munkája során 20 ezer
hektárral nõtt. A szatmár-beregi tájban
elsõsorban az õshonos fafajokból erdõ-
ket hoztak létre, míg a nyírségi homo-
kon az akác- és nyárgazdálkodás fej-
lesztését tartotta feladatának. Számos
üzemi kísérlet beindításának volt a
kezdeményezõje, a tudományos ered-
mények gyakorlati alkalmazását szor-
galmazta.

1993-tól a Felsõ-Tiszai Erdõ- és Fa-
feldolgozó Gazdaság, majd a jogutód
NYÍRERDÕ Rt. vezérigazgatója. Irányí-
tásával az erdõgazdaság szakmailag és
pénzügyileg stabilizálódott, a térség
meghatározó jelentõségû szakmai mû-
helyévé vált. Magyarországon elsõként
szereztek FSC nemzetközi eredettanú-
sítást a két észak-alföldi megye állami
tulajdonú erdeiben folyó természetba-
rát erdõkezelés elismeréseként. Akác-
termesztésük színvonalát jelzi, hogy
Kínában és Chilében az Erdészeti Tu-
dományos Intézettel közösen mutat-
hatta be a nyírségi akáctermesztési ta-
pasztalatokat. A nyártermesztésben
elért eredményeket az 1996-ban Ma-
gyarországon tartott nemzetközi nyár-
fakongresszus résztvevõi – tanulmány-
útjukon – elismeréssel illették, a kong-
resszus kiadványában az e témában írt
tanulmánya a világ minden fontos
nyártermesztõjéhez eljuthatott.

Az irányítása alatt álló részvénytársa-
ság az akác, tölgy és nyárfa hasznosítá-
sa terén figyelemre méltó eredményeket
ért el. Nyugat-Európában mind többen
ismerik fel az akác kiváló tulajdonságait,
kereskedõk és felhasználók megbízha-
tó, jó minõségû terméket szállító part-
nernek tekintették a NYÍRERDÕ Rt.-t.
Árbevételük ötödét az EU piacán érté-
kesített exporttermékekért kapták.

A gazdasági stabilitásnak fontos ele-
me a költségtakarékos szervezet. Tíz
év során sikerült olyan vezetési struk-
túrát kialakítania, amely jól illeszkedett
a két megyében szétszórtan elhelyez-
kedõ állami tulajdonú erdõkhöz. Eb-
ben a térségben az állam – erdõ tekin-
tetében – már tulajdonosi kisebbség-
ben van, a versenykényszer is valószí-
nûsíthetõen részese a NYÍRERDÕ Rt.
sikereinek.

Az erdõkezelés része a vadgazdál-
kodás. A Kovács Gábor által irányított
részvénytársaságnak sikerült a termé-
szetvédelem, erdõgazdálkodás és a
vadgazdálkodás harmóniáját megõriz-
ni. Az okszerû vadgazdálkodás ered-
ménye a 21. század elsõ nagy magyar
vadászsikere: a Gúthi Erdészetnél 2002
októberében terítékre került dámbikát
a nemzetközi trófeabíráló bizottság vi-
lágrekordnak minõsítette, amit az azóta
eltelt idõ eredményei is követtek (Ed-
mont Blanc-díj).

Kovács Gábor a Debreceni Egyetem
címzetes egyetemi tanáraként tanít
több agrár-felsõoktatási intézményben,
munkakapcsolatot tart a hazai és szá-
mos külföldi erdészeti kutatóintézettel,
egyetemi tanszékekkel. Az alföldi er-
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dõtelepítéssel, a Nyírség erdészeti és
vízgazdálkodási problémáival, a nyár-
fatermesztés gyakorlati kérdéseivel, va-
lamint a dámvaddal foglalkozó publi-
kációi a hazai erdészeti szaksajtóban,
külföldi kiadványokban olvashatók.

Szakmai munkássága a Berettyó-vi-
déktõl északra a Tiszántúl egészére ki-
terjed. Különösen a Nyírségben érzi
otthon magát, talán ennek is köszön-
hetõ, hogy több mint ötven esztendeje
lakik Nyíregyházán. Környezet- és ter-
mészetvédelmi, vadgazdálkodási szer-
vezõ és irányító társadalmi tevékenysé-
ge ehhez a vidékhez kötõdik.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
55 éve tagja. Az 1980-as években – tár-
sadalmi megbízatásként – fõleg a bel-
területi fásítások tervezésébõl és kivite-
lezésébõl vette ki a részét. A nyolcvanas
évek második felében, majd a kilenc-
venes évek elején az Egyesület helyi
csoportjának titkáraként számos ren-
dezvényt szervezett, ekkor bõvült a
helyi csoport tagsága a termelõszövet-
kezeti és állami gazdasági erdészkollé-
gákkal, s érte el mindmáig legnagyobb,
124 fõs létszámát. A Szabolcs-Szatmár-
Bereg megyei Helyi csoport elnökévé
1994-ben választották meg, ezt a tiszt-
ségét 2010-ig viselhette. Az OEE Díjbi-
zottságának 2006-ban lett a tagja, ezt a
megbízást a 2010-ben megválasztott el-
nökség újra megerõsítette.

Munkásságát számos kitüntetéssel
ismerték el:

• Árvízvédelemért-emlékérem (Orsz.
Vízügyi Hivatal 1970, 1974);

• Tiszteletbeli egyetemi docens
(Debreceni Agrártudományi Egye-
tem 1997);

• Bessenyei-emlékérem (Bessenyei
Tanárképzõ Fõiskola 1999);

• Ember az Erdõért-emlékérem (Em-
ber az Erdõért Alapítvány 2003);

• Életmûdíj (ÁPV Rt. 2003);
• Magyar Köztársaság Érdemrend

Lovagkeresztje (2004. márc. 15.);
• Alföldi Erdõkért-emlékérem (Al-

földi Erdõkért Egyesület 2004);
• Címzetes egyetemi tanár (Debre-

ceni Egyetem 2005);
• Westsik Wilmos-díj (Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Közgyûlés
2007);

• Bedõ Albert-emlékérem (Orszá-
gos Erdészeti Egyesület 2012).

Kovács Gábor már aktív vezérigaz-
gatóként több kezdeményezõ lépést
tett mind a szlovákiai, a kárpátaljai és a
partiumi területek – elsõsorban az álla-
mi erdészet szervezeteivel – történõ sok-
oldalú együttmûködésre, az erdészeti

szakmai, fakereskedelmi területeken
kívül vadgazdálkodási, vízgazdálkodá-
si, képzési-kulturális és szakmatörténe-
ti területeken is. Az egyes rendezvé-
nyeken és tapasztalatcseréken az OEE
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei és
Debreceni Helyi csoport tagjai is részt
vettek.

A fõbb kapcsolatépítési irányok
Szlovákiában a Csallóközi területeken
nemesnyár-gazdálkodást folytató pala-
rikovoi (Tótmegyer) erdészet, Kárpát-
alján korábban a Zakarpatlesz, utóbb
Uzslesz erdõgazdaság, Romániában a
Satu Mare-i (Szatmárnémeti), Baia Ma-
re-i (Nagybánya) és oradeai (Nagyvá-
rad) Romsilva-igazgatóságok.

Az együttmûködés keretei között
folytatott kölcsönös látogatások, tanul-
mányutak sorából kiemelkedik a Tisza
vízgyûjtõ területén érintett országok –
Szlovákia, Ukrajna, Románia – vízügyi
és erdészeti szakembereinek részvéte-
lével megtartott nemzetközi konfe-
rencia, ahol rávilágítottak a vízgyûjtõ
terület vízvisszatartó képessége és az
erdõborítottság szoros összefüggésére:
csak az erdõborítottság növelésével
csökkenthetõ az árvízveszély a Tisza
völgyében.

Személyes elhivatottságából eredõ-
en kutatta Wagner Károly életmûvét,
aminek eredményeképpen sikerült két
emlékkövet is állíttatnia. Az egyiket
Wagner Károly egykori munkahelyén,
Kárpátalján, a Nevickei vár oldalában,
ahol ma az Uzslesz ókemencei erdé-
szete gazdálkodik. Avatására 2011. má-
jus 12-én került sor. A másikat Wagner
Károly szülõfalujában, Aknasugatagon,
a Nagybányai Erdõigazgatóság elhiva-
tott munkatársainak segítségével állít-
tatta. Avatására 2012. szeptember 7-én
kerülhetett sor.

Az alapkõletétek is bizonyítják,
hogy Kovács Gábor az egyesület hatá-
ron túli munkájában, megjelenítésében

elévülhetetlen érdemeket szerzett, hi-
dat verve a magyar–magyar erdészkap-
csolatok újragondolására és erõsítésé-
re. Szomszédaink sajátos és egyedi
szabályozási közegében nagy kitartásra
és elhivatottságra volt szükség, hogy a
kapcsolatok újrafejlõdjenek, az emlék-
helyek méltó módon kialakításra kerül-
jenek.

A Helyi csoportok rendezvényeinek
sorában szinte éves rendszerességgel
történtek szakmai tanulmányutak, ta-
pasztalatcserék, elsõsorban a szomszé-
dos erdõgazdák (közöttük nem utolsó-
sorban határon túliak) tölgyfelújítási
próbálkozásainak tanulmányozása terü-
letén. A hozzánk látogatók pedig érdek-
lõdve figyelték a térségünkben folyó
akáchasznosítást, illetve a tölgy termé-
szetszerû felújítási próbálkozásainkat.

Életmûve, a magyar erdõgazdálko-
dásért és az Országos Erdészeti Egye-
sületért végzett több évtizedes odaadó
tevékenysége méltóvá teszi az Örökös
Tagsági Díszoklevél kitüntetésre. 

VÁNDORGYÛLÉS
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VÁNDORGYÛLÉS

CSONKA TIBOR 
okleveles erdõmérnök

1974 óta tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek. Az ország legnagyobb ár-
téri erdõgazdálkodó cégének vezetõje-
ként jelentõs szerepet vállal az Egyesület
céljainak, kommunikációs és közjóléti
feladatainak megvalósításában. 

Hazai és nemzetközi vadgazdálkodá-
si programok szervezõje. Szakmai ér-
dekképviseletben tevékenykedik a Ma-
gyar Vadgazdálkodók Egyesületében és
a Vadgazdálkodási Szakosztály keretein
belül. A Wagner Károly Alapítvány kura-
tóriumi tagjaként szívén viseli a szak-
könyvtár sorsát.

Három és fél évtizedes szakmai mun-
kája meghatározó az ágazatban. Jelentõ-
sen elõmozdította mind a hagyományos
erdõ- és vadgazdálkodási, mind pedig a
közcélú, közjóléti területek munkáját. 

Az Alsó-Duna-völgyben megteremtet-
te az erdõ- és vadgazdálkodás, a termé-
szetvédelem és az ökoturisztika össz-
hangját. Szinte a semmibõl hozta vissza
a Gemenc Zrt. csaknem elfeledett érté-
keit: a karapancsai kastélyt és majorsá-
got, a gemenci erdei vasutat. Közjóléti
fejlesztéseinek eredményeképpen a Ge-
mencre látogatók valóban azt érzik,
hogy az állami erdõ mindenkié.

A legmagasabb szinten gondoskodik
Gemenc növény- és állatvilága genetikai
vagyonának megõrzésérõl. Kiemelkedõ
tevékenységet folytat az apróvad-gazdál-
kodáson belül a fogoly visszatelepítésé-
ben. Tevékenysége jelentõsen hozzájárul
ahhoz, hogy a társadalom megismerhes-
se mindazon erõfeszítéseket, amelyeket
a terület szakemberei tesznek azért, hogy
ez az egyedülálló természeti kincs fenn-
maradhasson, és magas eszmei, illetve
piaci értéket képviselhessen.

FODOR MIHÁLY
okleveles erdõmérnök

1989 óta tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek. Az irányítása alá tartozó
Bugaci Erdészet kiemelt közjóléti sze-
repvállalásából adódóan is rendszeres
vendéglátója és szervezõje hazai és
nemzetközi szakmai rendezvényeknek. 

2007-ben a kecskeméti vándorgyûlé-
sen a bugaci program házigazdája volt.
Az Alföldfásítási Múzeum mûködtetése
során végzett tevékenysége kiemelt egye-
sületi szerepvállalást is jelent. A sporttal, a
környezeti neveléssel és az alkotómûvé-
szetekkel kapcsolatos sokévnyi munkája
ezreket hozott közelebb a homoki erdõk-
höz és az ott gazdálkodó erdészekhez.

A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskolában töltött éveirõl Fodor
Mihály így emlékezik meg az iskola fenn-
állásának 50. évfordulójára megjelent
ünnepi kiadványban: „Ez az iskola
egyértelmûen az életre nevelt, itt oltották
belénk a szakma alapjait és szeretetét, itt
tanultuk meg, mit jelent egy közösség
tagjának lenni, itt ismertük meg az önál-
ló döntés felelõsségét.” Ezek alkotják ma
is ars poeticáját.

A KEFAG Zrt. Bugaci Erdészete igazi
szakmai kihívás, amellyel Fodor Mihály
másfél évtizede sikeresen néz szembe.
A csemetetermeléstõl a raklapüzemen át
a vadgazdálkodásig minden megtalálha-
tó benne, még saját ivóvízrendszert is
mûködtet lakossági igényeket kielégítve.

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgató-
sággal a megvalósítható kompromisszu-
mok elvén tart fenn eredményes kap-
csolatot. A szélsõséges homoki termõhe-
lyek adta kereteken belül törekszik a ter-
mészetközeli erdõgazdálkodás megte-
remtésére.

Példás családapa és példamutató kö-
zösségi ember.

VISSI GÉZA 
okleveles erdõmérnök

1982 óta tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek. 1998-tól a Zalaegerszegi
Helyi csoport titkára. Kiváló szervezõ-
és kapcsolatépítõ képességének kö-
szönhetõen számos hazai és külföldi
szakmai program szervezõje és köz-
ponti alakja. 

A 2011. évi zalaegerszegi vándor-
gyûlés magánerdõs programját szer-
vezte meg nagy sikerrel. Megálmodója

és megvalósítója az ezreket megmoz-
gató Zala kincse az erdõ címû évente
ismétlõdõ rendezvénynek. Sikeres
egyesületi szervezõmunkája eredmé-
nyeképpen helyi csoportjának taglét-
száma jelentõsen megemelkedett.

Erdõrendezõi, majd erdõfelügyelõi
munkája során nagy hangsúlyt helyez a
természetes erdõfelújítások népszerûsí-
tésére. Fontosnak tartja, hogy ne csak az
erdész, hanem az erdõgazdálkodó is ért-
se a szakmai elgondolások lényegét.

A Natura 2000-es területek hatás-
vizsgálatát úttörõként alkalmazza a
körzeti erdõtervrendelethez. Az általa
elkészített hatásvizsgálat mintaként
szolgált a késõbbiekben is. A termé-
szetközeli erdõgazdálkodás híve, an-
nak népszerûsítésébõl is kiveszi részét. 

Aktívan közremûködik az átalakító
üzemmódú erdõk kezelési tervének el-
készítésében és minõsítésében. 2015-tõl
vállalkozóként erõsíti a Zalaegerszegi
Helyi csoport magánerdészeti jellegét, és
biztosítja a magas szakmai színvonalat.

Példás férj és családapa, öt gyerme-
ket nevel.

Bedõ Albert-
emlékérmet kapott
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VÁNDORGYÛLÉS

BIRÓ FERENC
okleveles üzemgazdász

1954-ben Sárváron született. Zalaegersze-
gen, a Pénzügyi és Számviteli Fõiskola
Pénzügyi-Számviteli Karán 1976-ban ok-
leveles üzemgazdász képesítést szerzett.

A szombathelyi Fakombinátnál 1992-
ig üzemgazdasági gyakornok, terv- és
üzemgazdász, belsõ ellenõr, pénzügyi
elõadó, pénzügyi osztályvezetõ-helyet-
tes, végezetül pénzügyi osztályvezetõ
munkakörökben dolgozott. 

1992-tõl a Szombathelyi Állami Erdõ-
gazdaság fõkönyvelõje, az átalakulást kö-
vetõen a Szombathelyi Erdészeti Rt. gaz-
dasági vezérigazgató-helyettese, majd a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. gazdasági
igazgatója. 

Szakértõ kézzel irányította az önál-
lóvá váló erdõgazdaság pénzügyi gaz-
dálkodását. Feladatai közé tartozott az
erdõgazdaság közgazdasági, pénzügyi,
számviteli, informatikai tevékenységé-
nek kiépítése, megszervezése, irányítá-
sa, ellenõrzése, a társaság pénzügyi
egyensúlyának és gazdaságos mûködé-
sének folyamatos biztosítása.

A közvetlen irányítása alatt álló mun-
kavállalókat megbecsüli, összetartó, jól
együttmûködõ csapatot alakított ki, segí-
tõkész és fogékony az egyéni problé-
mák megoldására is.

Az Országos Erdészeti Egyesület
Szombathelyi Helyi csoportjának 1992-
tõl, az Egyesület Közgazdasági Szakosz-
tályának pedig újjáalakulásától kezdve
aktív tagja. Az OEE 2005. évi nagy sike-
rû Vas megyei Vándorgyûlésének egyik
fõszervezõje volt. 

BODRI KÁROLY
okleveles faipari üzemmérnök 

Faipari üzemmérnöki végzettségét az Er-
dészeti és Faipari Egyetemen szerezte
meg 1977-ben. Ezután 1983-ban kiegé-
szítõ érettségit tett a Kiss Ferenc Erdé-
szeti Szakközépiskolában erdészeti
szakmai tantárgyakból.

Az egyetem elvégzése után rövid ide-
ig a soproni bútorgyárban dolgozott,
majd körülbelül két évig a Dombóvári
Unió Ipari Szövetkezetben termelés-elõ-
készítõ volt, késõbb a somogyszobi Gön-
gyölegellátó Vállalatnál kapott munkát,
majd Kaszóba került vágásvezetõnek. 

Ezután a segesdi termelõszövetkezet
fûrészüzemében két évig dolgozott
üzemvezetõként. 1984 nyarán visszatért a
KASZÓ Zrt. jogelõdjéhez, ahol 2012-ig
kerületvezetõ erdészként tevékenykedett. 

A rábízott erdõkerületekben precí-
zen, lelkiismeretesen hajtotta végre a
feladatokat. Munkáját beosztottai és fe-
lettesei egyaránt kiválónak értékelik.
Szakmai munkája alapján 2012-ben er-
dészeti osztályvezetõi kinevezést kapott. 

Azóta öt erdészkerület mûvelési, fa-
használati és egyéb munkáit fogja össze,
irányítja és ellenõrzi. Élenjárója volt a
cserebogárpajor elleni védekezés új
technológiájának erdõgazdaságnál törté-
nõ bevezetésében, valamint sikeresen
kísérletezett az erdõsítésekben köztes
mûveléssel. A hozzá tartozó erdészkerü-
leteket érintõ szakmai programok meg-
szervezésében tevékenyen részt vesz.

1985-ben a megalakuló Kaszói Helyi
csoport alapító tagja volt, s azóta töret-
len lelkesedéssel vesz részt az egyesüle-
ti munkában.

Munkatársaival az egyszerû munka-
kapcsolaton túl mélyebb barátságot ápol.
Beosztottjai, fiatalabb kollégái bármikor
fordulhatnak hozzá szakmai segítségért.

SERFÕZÕ LÁSZLÓ
okleveles erdõmérnök

1946-ban született Geszten. Erdõmér-
nöki diplomát szerzett a Soproni Erdé-
szeti és Faipari Egyetemen, majd a Fel-
sõ-Tiszai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság
Halápi Erdészeténél helyezkedett el
mint erdõmûvelési mûszaki vezetõ. 

Az itt eltöltött tíz év alatt megismer-
kedett az alföldi erdõgazdálkodás ne-
hézségeivel és szépségeivel. Munkáját
mindig nagy odaadással, becsületesen,
nagy szakmai igényességgel végezte. 

Ezután a Kecskeméti Erdõfelügyelõ-
ségen vállalt munkát. Szakmai felké-
szültségével, emberismeretével, jellemé-

vel új munkahelyén is hamar megbe-
csült tagja lett a kollektívának. Az igaz-
gatásban eltöltött évek alatt számtalan
erdõgazda (az állami és magánszektor-
ban egyaránt) tisztelhette benne „az er-
dõk Laci bácsiját”, aki szigorúan és kor-
rekten végezte felügyeleti feladatait.

Több ezer hektár erdõ telepítésében
mûködött közre, számos közjóléti beru-
házás (erdei iskola, arborétum, park-
erdei és ökológiai fejlesztések stb.)
tervezésében, létesítésében játszott ak-
tív szerepet. Kiemelkedõ munkát
végzett a Fekete-Körös menti erdõk
ökológiai vízpótlását célzó évtizedes
munkálatok felügyelõjeként a Gyula-
Városerdõn létrehozott erdei iskola
beruházása során.

Képességei, erdõ- és munkaszerete-
te, korrektsége folytán nem véletlenül
lett elsõ embere a Gyulai Erdõfelügye-
leti és Hatósági Osztálynak, amelyet
nyugdíjba vonulásáig vezetett.

Igazi közösségi emberként aktívan
részt vesz az OEE Gyulai Helyi cso-
portjának életében, szakmai és közös-
ségi eseményein. 

Kaán Károly-
emlékérmet kapott
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LIEBHARDT ISTVÁN 
erdésztechnikus

Szakmai tanulmányait 1965-ben kezdte
meg a Kiss Ferenc Erdészeti Szakkö-
zépiskolában. Gyakornoki éveit 1970.
július 1-jétõl a Pilisi Parkerdõ Zrt.
Szentendrei Erdészeténél beosztott
erdészként kezdte meg. 1973-ban ki-
nevezték kerületvezetõ erdésszé,
1975-ben erdõmûvelési szakosított er-
dészként, 1988-tól kezdõdõen fahasz-
nálati vezetõként folytatta szakmai
munkáját. 

Pályafutása alatt több mint ezer hektár
kocsánytalan tölgy sarjerdõ átalakítását
végezte el. Kollégáit türelemre tanítot-
ta, ami az erdõkezelés egyik legfonto-
sabb ismérve. Az erdõgazdaság egyik
úttörõje volt a tölgyesek természetes
felújításában. „Az erdõhöz türelem
kell!” – hangoztatta. 

Számtalan erdõrészletben kezdte
meg az örökerdõ-gazdálkodáshoz
szükséges elsõ lépéseket. Emberséges
jellemét és rátermettségét mutatták sze-
mélyi ügyekben hozott döntései is. 

2000-tõl az Üzemi Tanács, 2002-tõl
kezdõdõen a Pilisi Parkerdõ Zrt. Fel-
ügyelõbizottságának volt tagja egészen
2011-ig. 

A megújulásra való képességét és az
új technológiák irányában tanúsított
nyitottságát sok kolléga csodálta. 

Nyugdíjba vonulása óta is aktív. Az
OEE Visegrádi Helyi csoportjában re-
mek szervezõmunkát végzett, emel-
lett a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti
Technikummal való kapcsolatot a
végzése óta ápolta, õ volt a parkerdõ
és az iskola közötti események fõ-
szervezõje. Háromgyermekes család-
apaként munkáját mindvégig hivatá-
saként végezte.

GÁL SÁNDOR
erdésztechnikus

Szegeden, a Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskolában érettségizett, 1986.
szeptember 1-jén kezdett dolgozni a Za-
laerdõ Zrt. jogelõdjénél, ahol 1990. janu-
ár 1. óta kerületvezetõ erdész. Türelem-
mel és tapintattal azon dolgozik, hogy a
Zalakaros környéki erdõgazdálkodás
magas szakmai színvonalon, a lakosság
legkisebb zavarásával és a rekreációs
igények figyelembevételével folyjon.

A Zalaerdõ Zrt.-nél bevezetett erdé-
szeti készletkezelõ számítógépes prog-
ram fejlesztésében aktív szerepet vállalt,
javaslataival nagyban hozzájárult a beve-
zetés sikeréhez. 

A Zalakaroson megvalósított Csiga-tú-
ra tanösvény 2015-ben elnyerte az Év
Ökoturisztikai Tanösvénye-díjat. A terve-
zésében és a megvalósításban is szerepet
vállalva csoportokat vezet a tanösvényen,
miközben észrevétlenül ismerteti meg a
kirándulókkal az erdõgazdálkodást, gom-
baszakértõként az erdei gombákat. 

A Zalaerdõ Zrt. szakszervezetének el-
nöke, önkormányzati képviselõ a helyi
testületben. Négy fia közül a legidõsebb
erdõmérnök-hallgató. 

Szabadidejében vadászik és horgá-
szik, tagja a Karos Fúvósegyüttesnek,
természetfotókat készít. 2010 után 2016-
ban is megnyerte az országos versenyt,
így kétszer is elnyerte az Év erdésze ki-
tüntetõ címet. 

Sokoldalú, vidám, színes egyénisége
az OEE Nagykanizsai Helyi csoportjának,
lelkesedése és derûje erõsíti a Helyi cso-
port összetartását.

SIMON ATTILA
erdésztechnikus

Veszprémi születésû, a soproni Roth
Gyula Erdészeti Technikum elvégzése
óta a Bakonyerdõ Zrt.-nél, illetve an-
nak jogelõdjeinél dolgozik, 1989 óta
kerületvezetõ erdészként, jelenleg
mintegy 1300 ha-on, Csopaktól Bala-
tonalmádiig.

Az általa kezelt erdõk a Balaton-vi-
dék legfrekventáltabb térségében he-
lyezkednek el, itt szükségszerûség a
természeti folyamatokra alapozott er-
dõkezelés. 

Ennek keretében a kerületében
pusztuló feketefenyves-állományok át-

alakításában ért el sikereket, ezekben
az erdõkben ma szinte szálaló szerke-
zetû, elegyes tölgyeseket találunk. 

A Balatonalmádi mellett kialakított,
arra alkalmas szálaló erdõtömb gon-
dos kezelése szakmai körökben is is-
mertté vált, amikor Pro Silva nagyren-
dezvényt tartottak a helyszínen. 

Munkájában nagy hangsúlyt kapott
a közjóléti szerepvállalás, kezdõként a
parkosításokban, késõbb a balatonfü-
redi Koloska-völgy, ma a balatonalmá-
di Malom-völgy kezelésében, mely
helyszíneken évente tízezres nagyság-
rendben fordulnak meg látogatók. 

Tíz év óta a hivatásos vadászi felada-
tokat is ellátja kerületében, így gazdag
szakmai életútja változatos feladatokkal
látta el, amelyeknek mindenütt kiváló-
an megfelelt, ebben segítségére volt
derûs természete, kiváló humora. 

A szakmai napok, rendezvények,
tanulmányutak házigazdájaként széles
körben ismerik, aki tevékenységével
hozzájárul az erdõgazdálkodás, illetve
az erdészszakma társadalmi megítélé-
sének javításához.

Decrett József-
emlékérmet kapott
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Az Országos Erdészeti Egyesület
ELISMERÕ OKLEVÉL
kitüntetését kapta:

Bodrogi Pál erdõmérnök, az Erdélyi
Hcs. alapító tagja, a Székelyudvarhelyi
Magánerdészet mûszaki vezetõje, aki a
magánerdõ-gazdálkodás megerõsítésé-
ben és az erdõtulajdonosok szakmai tá-
mogatásában tevékenykedik eredmé-
nyesen.

Csiszár Attila erdésztechnikus, a
Szolnoki Hcs. tagja, tápiószecsõi kerület-
vezetõ erdész, a gyenge termõhelyeken
folyó erdõnevelés és szerkezetátalakítás
felkészült és lelkiismeretes szakembere.

Dr. Hartl Éva egyetemi docens, a
Soproni Hcs. és a Közönségkapcsola-
tok Szakosztály tagja, tanszékvezetõ
egyetemi docens, a fiatalok környezet-
tudatos nevelését és az erdészeti szak-
mai kommunikációt kreatívan mûvelõ,
elhivatott oktató.

Hámori Sándor erdésztechnikus,
a Szombathelyi Hcs. tagja, sárvári kerü-
letvezetõ erdész, a Rába menti erdõál-
lományok természetességének megtar-
tását aktívan vállaló szakember, gondos
vendéglátó és a népmûvészeti hagyo-
mányok õrzõje.

Horváth Miklós erdésztechnikus,
a Pápai Hcs. tagja, lovászpatonai kerü-
letvezetõ erdész, változatos összetételû
erdõállományok gondos gazdája, törté-
nelmi emlékek kutatója és kultúrtörté-
neti programok szervezõje.

Kiss Gábor erdész, a Balassagyar-
mati Hcs. tagja, nyugdíjas kerületveze-
tõ erdész és rakodókezelõ, a példás
szakmai múltat felmutató börzsönyi er-
dészgeneráció egyik elismert egyénisé-
ge.

Limp Tibor ifj. erdõmérnök, a Vi-
segrádi Hcs. tagja, a Bajnai Erdészet
mûszaki vezetõje, a talajvizsgálati labo-
ratórium létrehozója és üzemeltetõje, a
termõhelyfeltárás agilis, felkészült szak-
embere, kiváló érzékû természetfotós.

Major Attila földmérõmérnök, a
Kaposvári Hcs. tagja, erdõtervezõ-tér-
képész, az erdõtervezés számítástech-
nikai, térinformatikai, térképészeti te-
rületeinek kiváló mûvelõje és fejlesztõ-
je, szakmai rendezvények aktív szerve-
zõje.

Mitró János erdész, nyugdíjas, a
Sárospataki Hcs. tagja, a zempléni er-
dõterületek felkészült és nagy szakmai
gyakorlatot szerzett kezelõje, egyesüle-
ti és közéleti aktív személyiség.

Moczné Szabó Erika, a Kaszói Hcs.
tagja, a somogyszobi Mocz és Társa
Magánerdészet Kft. résztulajdonosa és
ügyvezetõje, aki a magánerdõk közjó-
léti szerepének megerõsítésén és a fia-
talok környezettudatos nevelésén aktí-
van és eredményesen dolgozik.

Mogyorósi Zsolt erdésztechni-
kus, a Gyõri Erdõgazdasági Hcs. tagja,
mórichidai kerületvezetõ erdész, aki
munkáját kiemelkedõ szakmai színvo-
nalon végzi, emellett erdészversenyek
résztvevõje és élénk közösségi életû
ember.

Palatitz Ferenc erdõmérnök, a
Budapest HM Hcs. tagja és közgyûlési
küldöttje, nyugdíjas erdõfelügyelõ, aki
eredményesen segítette az általa fel-
ügyelt állami erdõk gazdasági és hon-
védségi kettõs célú kezelését.

Rácz Károly erdõmérnök, a Vi-
segrádi Hcs. tagja, budai erdõgondnok,
a fõváros környéki erdõk szakmai érté-
keket szem elõtt tartó kezelõje, akinek
a lakosság és a civil szervezetek ki-
emelt figyelmének közepette kell helyt-
állnia.

Sereg Róbert erdõmérnök, a
Kecskeméti Hcs. tagja, tompai erdõmû-
velési mûszaki vezetõ, a kiskunsági

A 148. OEE-Vándorgyûlésen kitüntetettek és családtagjaik csoportja Kaszón



Erdészeti Lapok CLII. évf. 7–8. szám (2017. július–augusztus) 223

VÁNDORGYÛLÉS

kedvezõtlen adottságú erdõterületek
lelkiismeretes erdõnevelõ szakembere,
egyesületi tisztségviselõ.

Tasi Lilla erdésztechnikus, a Kecs-
keméti Hcs. tagja, erdõgazdálkodási
ügyintézõ, az elektronikus adatgyûjtés
és -értékelés, valamint a pályázati
rendszer mûködtetésének szakembere,
kimagasló helyi egyesületi munkát
végzõ személy.


Az Egyesületi kitüntetések átadása

után, az ünnepi közgyûlés zárásaként
az Erdészeti Tudományos Intézet által
adományozott Vadas Jenõ-díj átadása
következett. 

A díjjal az Erdészeti Tudományos
Intézet azon szakemberek tevékeny-
ségét ismeri el, akik sokat tettek a ha-
zai erdészeti kutatás fejlesztéséért. A
díjat dr. Borovics Attila, a NAIK Erdé-
szeti Tudományos Intézet fõigazgatója
adta át.

A 148. Vándorgyûlés alkalmával a
NAIK Erdészeti Tudományos Intézet
Vadas Jenõ-díjjal ismerte el Molnár Ta-
más erdõmérnök munkáját.

Molnár Tamás tevékeny résztvevõje
a Mecsekerdõ Zrt. progresszív szelle-
miségû, kutatást segítõ, az eredménye-
ket gyakorlatba bevezetni szándékozó
közösségének. 

A Sellyei Erdészet igazgatójaként ki-
váló példáját mutatja a tudományosan
megalapozott ismeretek gyakorlati
hasznosításának. A Bogdácsa-Körcsö-
nyepusztai kocsányos tölgy magter-
mesztõ ültetvény kapcsán végzett önál-
ló tudományos tevékenysége mellett
híd szerepet vállal a gyakorlat és tudo-
mány között az erdészeti szaporító-
anyag-gazdálkodás fejlesztése területén.
Tölgy utódszármazások létesítésével

úttörõ munkát végzett. Elévülhetetlen
érdemei vannak az erdélyi erdészeti
együttmûködések ápolásában.

Mielõtt a közgyûlés résztvevõi elin-
dultak volna az elsõ kaszói egyesületi
vándorgyûlés tiszteletére állított kopja-
fa ünnepélyes felavatásához, a közgyû-
lés zárásaként a résztvevõk közösen
énekelték el az Erdész Himnuszt.

Szerkesztette: Nagy László
Képek: Nagy László

Dr. Borovics Attila (balra) adta át az idei Vadas Jenõ-díjat Molnár Tamásnak

Dr. Sárvári János, Nagy László (szerk.): OEE Almanach I.
Az Országos Erdészeti Egyesület alapításának 150. évfordulója alkalmából, Egyesületünk egyik legnemesebb hagyományát követve,

2016-ban jubileumi könyvkiadási sorozatot indított útjára, melyet 2017-ben is új kiadványok megjelenése fémjelez. 
A Országos Erdészeti Egyesület alapításának másfél évszázados jubileumának kívánunk emléket állíta-

ni azzal, hogy szervezetünk legfontosabb történeti emlékeit, vívmányait két kötetbe foglalva
mutatjuk be a szakmai és nem szakmai érdeklõdõ közönségnek. 

Az Egyesületi Almanach gondolata elõször 2009-ben vetõdött fel és mára öltött testet.
Rendkívül sok adatgyûjtés és egyeztetés elõzte meg a szerkesztés, összeállítás munkáját. Az
elsõ kötetben Egyesületünk történetének rövid ismertetése után olyan tanulmányokat adunk
közre, amelyek egy nem szakmabeli, de avatott történész szemével láttatja múltunk, mûkö-
désünk egyes szakaszait és annak összefüggéseit a történelmi eseményekkel. A harmadik
fejezetben áttekintjük Egyesületünk neves személyiségeit, kitüntetéseinket, rendezvényeinket
és eredményeinket, amelyekre joggal lehetünk büszkék.

A reményeink szerint rövidesen megjelenõ második kötetben az Országos Erdészeti Egye-
sület helyi csoportjainak és szakosztályainak történetét, életét, mûködését adjuk közre, hi-
szen ezek között a keretek között zajlottak és zajlanak ma is szövetségünk szakmai, baráti,
az erdészek összetartozását folytonosan megerõsítõ mindennapjai.

Az Almanach igényes mûvészeti szerkesztésben, minõségi kivitelezésben készült, matt fó-
liázott keménytáblás borítóval, cérnafûzött kötészettel, teljes színes megjelenésben, álló B5
formátumban. 

Az OEE Almanach I. kötet közvetlenül megvásárolható vagy megrendelhetõ 
az Országos Erdészeti Egyesület Titkárságán 

(e-mail: titkarsag @oee.hu, telefon: +36(1)201-6293) vagy a 
www.oee.hu honlap Termékrendelés alkalmazása segítségével, 

3000 Ft/kötet áron.


