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VÁNDORGYÛLÉS

Az egyesületi kitüntetések átadása
után az ünnepi közgyûlésen részt ve-
võ tagság és a meghívott vendégek
átgyalogoltak a rendezvénysátorból
a kaszói vadászház mellett leleple-
zésre váró faragott kopjafához, hogy
együtt avassák fel az elsõ kaszói
vándorgyûlés emlékére, és egyben
megemlékezzenek az erdélyi vándor-
gyûlés óta elhunyt tagtársakról, er-
dész kollégákról.

Az avató ünnepség kezdeteként
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdál-
kodási Kamara elnöke tartott ünnepi
köszöntõt. 

„Tisztelt ünneplõ közönség, kedves
erdész kollégák! Köszönöm szépen a
meghívást, és nagyon örülök, hogy újra
itt lehetek önökkel ezen a rangos esemé-
nyen. 

A mellettünk leleplezésre váró kop-
jafa emléket fog állítani az elsõ kaszói
erdészvándorgyûlésnek, de az idei év
nem csak errõl lesz emlékezetes a
szakma számára, hanem más okból is
jelentõs évszámot írunk. 

Az idei évben lehetõségünk volt két
és fél éves elõkészítõ munka után hoz-
zányúlni az erdõtörvényhez. Ahhoz az
erdõtörvényhez, amit nagyon sokan és
nagyon sok oldalról próbáltunk meg
jobbá tenni. 

Mindenképpen meg kell köszönnöm
az FM illetékes államtitkárságának az
elõremutató partnerséget, amit minden
olyan szervezet irányába mutatott,

amelyik legjobb tudása, lehetõsége
szerint próbálta meg az erdõtörvény
módosításának ügyét elõrevinni.  

Büszkék vagyunk arra, hogy az or-
szággyûlés több mint kétharmados
többséggel támogatta a jogszabályvál-
tozást, amelyrõl úgy gondolom, hogy
érdemi és pozitív változást fog hozni
az erdõgazdálkodás érdekében. 

Ebben az évben talán a törvény mó-
dosításával is méltóképpen tiszteleg-
tünk a 150 éve született Kaán Károly
emléke elõtt, aki meghatározó alakja
volt a Trianon utáni sokkból ébredõ er-
désztársadalomnak és aki nagy-nagy
segítséget nyújtott az egész magyar

gazdaságnak azzal, hogy erdõterülettel
és fával látta el hazánkat. Az a fajta
szellemiség, amit a munkássága jelent,
ma is útmutatás mindannyiunknak,
akik ebben a szakmában dolgozunk. 

Köszönöm, hogy együtt tudtunk dol-
gozni az Országos Erdészeti Egyesülettel
az elmúlt néhány évben, sok alkalom-
mal volt lehetõségünk közösen gondol-
kodni és közösen tenni, melyek közül
az erdõtörvény ügye emelkedik ki. 

Nagyon remélem, hogy az a fajta
együttmûködés, ami a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara és az Erdészeti Egye-
sület között kialakult, mindenki számá-
ra pozitív értéket jelent. Remélem, hogy
olyan szinergiákat tudtunk mozgósíta-
ni, amelyek pozitív irányba billentettek
át nehéz szakmai kérdéseket, hiszen ha
közösen léptünk fel, akkor jóval na-
gyobb erõt tudtunk kifejteni. 

Az idei év másik szintén fontos ese-
ménye az év végi kamarai választások
lesznek. Nagyon remélem, hogy az a
munka, amit megkezdtünk, folytatódni
fog a sikeres választás után is. Ehhez
ajánlom és kérem is a szövetséget. 

Gratulálok ahhoz, hogy ismét ilyen
nagy számban és ismét ilyen színvona-
las rendezvényen tudtak részt venni és
tudták azt megszervezni. Köszönöm,
hogy meghallgattak!”

Gyõrffy Balázs beszédét követõen a
kopjafát dr. Bitay Márton Örs államtit-
kár és Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. ve-
zérigazgatója leplezte le. 

Kopjafaavatás, emlékezés és
eredményhirdetés

Gyõrffy Balázs, a NAK elnöke ünnepi avatóbeszédet tart
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Vándorgyûléseinken hagyomány,
hogy megemlékezünk az elmúlt talál-
kozó óta elhunyt kollégáinkról, tagtár-
sainkról. Az újonnan avatott kopjafa
közvetlen szomszédságában dr. Sárvári
János, egyesületi könyvtárunk õre em-
lékezett meg az eltávozott erdészekrõl.

Áprily Róbert erdõmérnök, Ballók
Lajos erdésztechnikus, id. Balogh
János egyéb felsõfokú, dr. Balogh
Zoltán erdõmérnök, Bánszegi József
erdõmérnök, Bartha László gépkar-
bantartó technikus, Becsy Bálint er-
désztechnikus, Bessenyei István er-
dõmérnök, Botos Géza erdõmérnök,
Czeglédi Lajos erdésztechnikus, Czi-

gány Ernõ erdésztechnikus, Csóka
Imre erdésztechnikus, Csucska Ist-
ván erdõmérnök, Dörnyei Ferenc
erdésztechnikus, Dublecz Gyula er-
désztechnikus, Dvorszki István vad-
gazdatechnikus, Elekes Huba Lehel
erdõmérnök, Erõss Zsuzsanna
egyéb középfokú végzettségû, Fad-
gyas Ferenc erdésztechnikus, Farkas
János erdésztechnikus, id. Foder-
mayer Vilmos erdõmérnök, Fröhlich
András Kaán Károly-díjas erdõmér-
nök, Gerencsér Attila erdõmérnök,
Glóbits Jenõ erdésztechnikus, Gönc-
zöl Imre erdõmérnök, Horváth
György erdésztechnikus, Horváth
Miklós erdõmérnök, dr. Jereb Ottó
Kaán Károly-díjas erdõmérnök, Je-
szenszky András Decrett József-díjas
erdésztechnikus, Kanka Tibor va-
dásztechnikus, prof. dr. h.c. dr. Ko-
vács Jenõ Bedõ Albert-díjas erdõ-
mérnök, Kutyik Mihály erdésztech-
nikus, Leveleki István erdésztechni-
kus, Licskai József erdésztechnikus,
faipari mérnök, Manfred Zielke kül-
földi tiszteletbeli tag, Marth Ferenc
erdõmérnök, Máté Károly erdõmér-
nök, Mirkóczki György erdésztech-
nikus, dr. Mollay Jánosné Madas
Gabriella Kaán Károly-díjas erdõ-
mérnök, id. Molnár István erdész-
technikus, Molnár József Kaán Ká-
roly-díjas, aranyokleveles erdõmér-
nök, Molnár Tibor erdésztechnikus,
Nagy György erdésztechnikus, Nagy
János erdésztechnikus, ifj. Niczinger
János erdésztechnikus, Rencz János
erdõmérnök, Sándor András er-
désztechnikus, Sasics Szvetozár er-
dõmérnök, Simai Jenõ erdésztechni-
kus, Simon Sándor erdésztechnikus,
Simos József erdésztechnikus, Soltész

Nagy Lajos erdésztechnikus, Szabó
Józsefné adminisztratív vezetõ, Sza-
bó Vendel erdésztechnikus, Szalai
Ádám erdésztechnikus, Szegedi Ist-
ván gépésztechnikus, Tanács Sán-
dor erdésztechnikus, Tárnok Mihály
erdésztechnikus, Tihanyi Gyula er-
dõmérnök, Tokodi Mihály erdõmér-
nök, Vaczó András erdésztechnikus.

A kegyelet pillanatait követõen dr.
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes
és Zambó Péter, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke helyezte el az emlé-
kezés koszorúját a kopjafa tövében.

A Vándorgyûlés programja ezután
rövid szünettel folytatódott, mely köz-
ben ismert vadászfestõk és Bencze
László csontfaragó mûvészi munkáit, il-
letve a térségbeli rendellenes trófeákat
lehetett megtekinteni a helyszínen felál-
lított kiállításon.

A rövid pihenõt követõen immár az
ünnepi vacsorához és az azt követõ ba-
ráti találkozóhoz berendezett rendez-
vénysátorban gyûlt össze az Egyesület
tagsága, ahol elsõként az Év erdésze-
verseny idei országos döntõjének hiva-
talos eredményhirdetés következett. 

Az egyes versenyszámok gyõztesei-
nek és az összetett versenyben elsõ há-
rom helyezést elérõ erdész kollégáknak
a díjakat Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
technikus alelnök és Ugron Ákos Gábor
helyettes államtitkár adta át. Az egyes
versenyszámok elsõ helyezettjei okleve-
let, könyvjutalmat és a támogatók által
felajánlott tárgyjutalmat kaptak.

1. Az összetett szakmai írásbeli fel-
adatsor megoldásában és a tró-
feabecslésben Gál Sándor, a Za-
laerdõ Zrt. erdésze bizonyult a
legjobbnak.

2. A felismerés versenyszám gyõz-
tese Donkó Ferenc, a NEFAG
Zrt. erdésze lett.

3. Az erdõfelújítás leírása, a fama-
gasság- és térfogatbecslés ver-
senyszámok gyõztese Vámos
Károly, az EGERERDÕ Zrt. er-
désze lett.

4. Az állományleírás, a körlapmé-
rés és a golyós lövészet ver-
senyszám gyõztese Szehágel Ist-
ván, a SEFAG Zrt. erdésze lett.

5. A gyérítésjelölés versenyszám
gyõztese Kovács Péter az IPOLY
ERDÕ Zrt. erdésze lett.

6. Az erdõkárbecslés és a korong-
lövészet versenyszámok gyõzte-
se Altrichter Sándor, a Kisalföl-
di Erdõgazdaság Zrt. erdésze
lett.

VÁNDORGYÛLÉS
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7. A választékolás versenyszám
gyõztese Király László, a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. erdésze
lett.

8. A rönkszámbavétel verseny-
szám gyõztese Nánási Zsolt Ist-
ván, a VADEX Mezõföldi Zrt. er-
désze lett.

9. A sarangszámbavétel verseny-
szám gyõztese Csikós Béla, a
KEFAG Zrt. erdésze lett.

10. A közjóléti feladatot legeredmé-
nyesebben Baracs Zsolt, a Vér-
tes Erdõ Zrt. erdésze oldotta
meg.

A harmadik díj a túrafelszerelések
specialistája, a Mountex Kft. felajánlá-
sából 150 000 Ft Fjäll Raven és Han-
Wag vásárlási utalvány volt. Az Év Er-
désze-verseny harmadik helyezettje
Vámos Károly, az EGERERDÕ Zrt.
erdésze lett.

A második díj az erdészeti és vadá-
szati termékeket forgalmazó Grube
Kft. felajánlásából 200 000 Ft vásárlási
utalvány. Az Év Erdésze-verseny máso-
dik helyezettje: Baracs Zsolt, a Vértes
Erdõ Zrt. erdésze lett.

Az elsõ díj az Andreas STIHL Kft.
felajánlásából STIHL-, és VIKING-ter-
mékekre vonatkozó 300 000 Ft értékû
vásárlási utalvány. Az Év Erdésze-ver-
seny elsõ helyezettje és az ÉV ERDÉ-
SZE-cím birtokosa: Szehágel István, a
SEFAG Zrt. erdésze lett.

Hagyomány, hogy a verseny gyõzte-
se a következõ versenyig megõrzi az
Év Erdésze-Vándorserleget és CGP Inst-

ruments fejlesztését, egy fából készült
digitális átlaló prototípusát, melyet Sze-
hágel István vett át.

Az eredményhirdetést követõen
Gyõrffy Balázs, majd Galamb Gábor és
végül Zambó Péter mondott rövid po-
hárköszöntõt. Az Egyesület elnöke a
következõ szavakkal nyitotta meg az
ünnepi vacsorát és baráti találkozót:

„Kedves Kollégák! A pohárköszöntõk
mûfajánál talán kicsit komolyabb húrt
is megpendítenék. Wass Albertnek volt
egy olyan mondása, miszerint három
embertípus van a világon: vannak a
rontó emberek, vannak a gyûjtõ embe-

rek és vannak a látó emberek. Én na-
gyon-nagyon bízom abban, hogy az
egyesület 3700 tagja a látó emberek ka-
tegóriájába tartozik. Akik látják a jövõt,
akik tenni akarnak a jövõért, akik úgy
gondolják, hogy érdemes dolgozni
ezért a szakmáért, ezért az ágazatért,
ezért az Egyesületért, ezért a hazáért.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok min-

denkinek a mai este során nagyon-na-
gyon jó szórakozást, és köszönöm még
egyszer, hogy ismételten ilyen szám-
ban tisztelték meg rendezvényünket.
Egészségükre!”

Szerkesztette és képek: Nagy László
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Az Év erdésze verseny idei döntõsei

Zambó Péter elnök pohárköszöntõjében Wass Albert gondolatait idézte


