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társunkra, továbbá a 150 évvel ezelõtt
született Kaán Károlyra és a 100 éve
született dr. Madas Andrásra. Elmond-
tam, hogy március elsején már volt egy
közös rendezvényünk az Erdészettör-
téneti Szakosztállyal. Ami az OEE jubi-
leumi 2016-os esztendejének második
félévét illeti, Helyi csoportunk 10 fõvel
képviseltette magát a november 25-i
emléktábla-avatáson a Köztelek utca 8.
szám alatti épületnél; ezt megelõzõen
koszorúzást és megemlékezést tartott
Budapesten, a Farkasréti Temetõben
november 10-én Wagner Károly, Bund
Károly és Jérôme René elõzõleg rend-
betett sírjainál. A három kiemelkedõ
személyiség életútja és tevékenysége

átfogja és jelképezi Egyesületünk és a
szakma másfél évszázadát. Wagner Ká-
roly mint a Selmecbányai Akadémia ok-
tatója, az Erdészeti Lapok alapító tulaj-
donosa, a magyar erdészeti szaknyelv
egyik megalkotója, az OEE megalapítá-
sának egyik kezdeményezõje, majd el-
sõ alelnöke, a levert 1848–49-es sza-
badságharcot követõ idõszak és az
1867-es kiegyezés korának képviselõje.
1879-ben hunyt el. Bund Károly, aki
1890-ben vette át erdõmérnöki okleve-
lét Selmecbányán, a történelmi Magyar-
ország hatalmas erdõvagyonán alapuló
nemzetgazdasági ágazati súly korszaká-
nak képviselõje volt, a már tekintélyes
OEE-nek harminc éven át titkára, egy

megszakítással az Erdészeti Lapok fõ-
szerkesztõje 25 éven keresztül. Át kel-
lett azonban élnie az elsõ világhábo-
rút és Trianont is. 1931-ben halt meg.
Jérôme René már Sopronban szerzett
erdõmérnöki oklevelet 1934-ben. A
második világháborút követõ idõszak-
ban az Erdészeti Lapok fõmunkatársa
(illetve fõ munkatársa) volt egészen
1998-ban bekövetkezett haláláig. A
legnehezebb idõkben is racionális
gondolkodású, modern szemléletû,
„globális” nemzetközi kitekintésû sza-
kember volt (akár a 21. században is
tevékenykedhetne).

Holdampf Gyula
HCs-elnök
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A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az
OEE Szombathelyi Helyi csoportja ta-
pasztalatcserén vett részt a Bakonyer-
dõ Zrt. és az OEE Pápai Helyi csoport-
jának meghívására a Keszthelyi
Erdészet területén 2017. június 14-én.
A bakonyi erdészek most viszonozták
a Pápai Helyi csoport két évvel eze-
lõtti õrségi látogatását.

Rövid utazás után érkeztünk meg a
szinte a szomszédban lévõ Bakonyer-
dõ Zrt. Keszthelyi Erdészetének Sarva-
lyi pihenõjéhez, ahol a házigazdák már
vártak minket azon a verõfényes szer-
dai reggelen. Szakács István, az erdé-
szet igazgatója röviden bemutatta a te-
rületi adottságokat, a helyi jelentõségû
kulturális és természeti értékeket, és is-
mertette velünk az aznapi programot,
amely nagyon érdekesnek ígérkezett.
A Vas megyei erdészek részérõl Bakó
Csaba, a Helyi csoport elnöke üdvö-
zölte a vendéglátókat.

A délelõtt során tölgyes-, illetve bük-
kösfelújításokat tekintettünk meg tere-
pen, úgymint a Sümeg 12 D bükkösál-

lományt, amely fo-
kozatos felújító
bontóvágással ke-
rült felújításra nagy
sikerrel, vagy a Za-
laszántó 52 F töl-
gyes természetes
felújítást, amely-
ben szintén szép
természetes újula-
tot láttunk. 

Kis pihenés és
egy szendvicsebéd
után történelmi és
kulturális programként a 13. század-
ban épült Rezi-vár jelenleg fellelhetõ
romjait látogattuk meg, ahonnan cso-
dálatos kilátás nyílik a Balatontól Sü-
megig. 

Még színesebbé téve a napot közjó-
léti létesítmények megtekintése követ-
kezett. Kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt hasznos kikapcsolódást kínál a
gyenesdiási Természet Háza, amely
2014-ben nyitotta meg kapuit az érdek-
lõdõk elõtt. A látogatóközpontban a
Keszthelyi-hegység élõvilágát, termé-

szeti értékeit meg-
ismerni vágyók az
interaktív látvány-
elemekkel, fotóil-
l u s z t r á c iókka l ,
akusztikus és vi-
zuális effektekkel
színesített kiállítás
bejárása során be-
pillantást nyerhet-
nek a hegység la-
kóinak világába.
A szomszédos Fes-
tetics Imre Állat-

parkban pedig, amely kicsit korábban,
már 2012 tavaszán megnyílt, különféle
vadon élõ, illetve õsi magyar háztáji ál-
latokkal is találkozhattunk.

A délután folyamán két kilátót is
megtekintettünk, elsõként a balaton-
györöki Batsányi-kilátót, ahonnan fe-
lejthetetlen panoráma tárult elénk a
Balatonra. Kulturális programunk zárá-
saként átbuszoztunk Szigligetre, ahol
megmásztuk az Óvár lépcsõit, s kicsit
más nézõpontból ismét rátekintettünk
a gyönyörû tájra.

A mozgalmas nap után Nemesvitán,
a Csali Szõlõbirtokon érdekes borkós-
tolón és egy finom vacsorán vettünk
részt Csali János borosgazda vezetésé-
vel. A tapasztalatcsere méltó zárásaként
még megnézhettük a „krokodilhegyre”
vetülõ naplemente fényeit, ami igazán
szép búcsúja volt a napunknak.

Köszönjük a házigazdáknak ezt a
nem mindennapi programsorozatot, és
várjuk vissza a bakonyi erdészeket Vas
megyébe!

Schendlné Farkas Zsuzsanna
Kép: Markó András
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