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Az Erdészeti Múze-
um 2000-ben is si-
keres évet zárt, me-
lyet mi sem bizo-
nyít jobban, mint a
2000. V. 20-án a
Múzeumok Majáli-
sán kapott Elismerô
Oklevél.

Múzeumunk az
elmúlt évben 17 105
látogatót fogadott,
ami 5000 fôvel
több az 1999. évi-
nél. A látogatók
60,66%-a volt diák.
Hat árvízkárosult
település diákcso-
portjait is fogadta a
Múzeum a „Sopron
segít” akció kere-
tén belül. A látoga-
tók 2/3-át változa-
tos idôszakos kiál-
lításainkon regisztrálhattuk, melyek az
alábbiak voltak.

1. Elsôként a 2000. évben az 1999-
bôl átfutó karácsonyi és újévi képes le-
velezôlapokat bemutató tárlatunkat lát-
hatták az érdeklôdôk január 23-ig.

2. Péchy Tamás: Barangolások a ter-
mészetben címû festménykiállítását ja-
nuár 27-én dr. Faragó Sándor, az Erdô-
mérnöki Kar dékánja nyitotta meg. A ki-
állított képekben február 20-ig gyö-
nyörködhettek a látogatók.

3. Diákhagyományaink: Emlékkorsók
címmel nyitottunk február 24-én kiállí-
tást, melyen több, mint 300 hallgatói, il-
letve egyetemünkhöz kapcsolódó korsó
került bemutatásra. Hangulatos tárlatun-
kat Kurucz Péter V. ofmh. adta át az ér-
deklôdôknek a hallgatói kórus nótázása
mellett. A bemutató március 27-ig tartott
nyitva és rendkívül sok látogatót vonzott.

4. Boros Zoltán és Udvarnoki And-
rás vadászfestôk munkáit bemutató tár-
latunkat III. 31-én dr. Kôhalmy Tamás
intézeti igazgató nyitotta meg és IV. 24-
ig volt látogatható.

5. Mi készül a fából? címen nyitot-
tunk modell- és makett-kiállítást IV. 28-
án. A dr. Winkler András intézeti igaz-
gató által átadott kiállításon az alkotá-
sok mellett helyet kaptak a legfonto-
sabb szerszámok, háztartási és díszítô-
eszközök is. Összesen csaknem 500
tárgy került bemutatásra.

A kiállítás nagy érdeklôdést váltott

ki, nagyon sok iskolás és kiránduló cso-
portot, családi és egyéni tárlatlátogatót
vonzott.

6. Schármár Károly soproni építész
emlékkiállítására június 24–július 9. kö-
zött jöhettek az érdeklôdôk. A kiállítást
dr. Kubinszky Mihály ny. egyetemi ta-
nár nyitotta meg.

A tervrajzok és megvalósult épületek
fotói mellett emelte a tárlat értékét a
Schármár-család néhány bútordarabja
is, melyet egy soproni gyûjtô bocsátott
rendelkezésünkre.

7. Bognár László: A fa nála újra élni
kezd címen nyitotta meg következô ki-
állításunkat július 13-án Kormos Ernô c.
egy. docens. Az alkotó lágy vonalú
szobraival július 31-ig ismerkedhettek
meg az érdeklôdôk. Az elegáns installá-
ciót a Balaton Bútorgyár kölcsönözte a
kiállításra, mely emelte a bemutatott
tárgyak szépségét. Sokan voltak kíván-
csiak a szobrokra.

8. Megrendeztük a hagyományosan
kétévenként nálunk bemutatott VIII.
Országos Vadászati, Halászati és Ter-
mészetvédelmi képzômûvészeti kiállí-
tást. A tárlatot augusztus 3-án Barátossy
Gábor, az FVM EH elnöke nyitotta meg,
melyet augusztus 27-ig nagyon sokan
tekintettek meg.

9. A tanévkezdés idejére hoztuk létre
a Diákhagyományaink: Balekélet címû
kiállítást. A Lomniczy Gergely emh. által
méltatott és a Firmák énekkarának nó-

tázásával kísért
megnyitó után a
tárlatot valamennyi
újdonsült egyetemi
hallgató megtekint-
hette sok más ér-
deklôdôvel együtt.
A bô tárgyi és do-
kumentációs anya-
got tartalmazó
összeállítás szep-
tember 1.–október
30. között volt láto-
gatható.

10. Szekeres Er-
zsébet textilmûvész
képeit és textiljeit
bemutató anyagun-
kat november 3-án
Kovács Gergelyné
kul túr tör ténész,
múzeumigazgató
meleg szavakkal
nyitotta meg. De-

cember 1-éig fogadta a látogatókat.
11. Taschner Frigyes: Barangolás a

soproni erdôben címû festménykiállítá-
sát, mely üde színekkel ábrázolja az er-
dôt az év minden szakában, december
13-án nyitotta meg Molnár Ákos erdô-
mérnök és 2001. január 14-ig tartott
nyitva.

Idôszakos kiállításaink nem jöhettek
volna létre támogatóink önzetlen ada-
kozása nélkül. Ezúton is köszönetet
mondunk az FVM Erdészeti Hivatala, az
Ember az Erdôért Alapítvány, a Mecseki
ERFA Rt. (Pécs), a Pilisi Parkerdô Rt.
(Visegrád), a Balatonfelvidéki EFAG Rt.
(Keszthely), a Zalai EFAG Rt. (Nagyka-
nizsa) és Gefferth István (Ausztrália)
anyagi segítségnyújtásáért, a Lak-Kar
Bt. (Budapest), Perkovátz Tamás (Sop-
ron), a Soproni ÁSZOK, Gellért Zoltán
(Sopron) és Muray Lászlóné (Sopron)
dologi támogatásáért.

Letéti anyagunk 2000-ben 900 db
fényképészeti anyaggal, 13 db térkép-
pel, 5 db képzômûvészeti alkotással, 183
ok- és kézirattal, 386 db aprónyomtat-
vánnyal, 248 db könyvtári tétellel és 179
db tárgyi anyaggal gyarapodott. Köszön-
jük adományozóinknak a bizalmat és ér-
tékmegôrzô munkánk segítését.

Az alábbi természetes és jogi szemé-
lyek járultak hozzá anyaggyarapodá-
sunkhoz: dr. Ádámfi Tamás (Bp.), Ápri-
ly Róbert (Bajna), dr. John Balatinecz
(Torontó), Bereczné Küttel Ágnes (Sop-
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ron), Bogár István (Bp.), Boros Zoltán
(Bp.), dr. Csapóné Tábori Hajnalka
(Debrecen), Cseke Bence (Sopron), dr.
Engler Péter (Székesfehérvár), Feiszt Ot-
tó (Nagykanizsa), Fritsch Ottó, Füzi Edit
(Sopron), Horváth György (Sopron),
Iszló Pálné (Sopron), Kertész József (Vi-
segrád), Köveskuti György (Bp.),
Kurucz Péter (Sopron), Laborci György
(Sopron), dr. Meskó Sándor (Bp.), dr.
Molnár Sándor (Sopron), Németh Fe-
renc (Bp.), dr. Németh Gyula (Székesfe-
hérvár), dr. Oroszi Sándor (Bp.), Pauló
Tamás (Bp.), Pálné Nagy Éva (Bp.), dr.
Rácz József és neje (Sopron), dr. Rónay
Károlyné (Sopron), Rózsa Gábor (Szen-
tes), Rumpf Barnabás (Sopron), dr.
Rumpf János (Sopron), Sági Pálné (Sop-
ron), Simon M. Veronika (Székesfehér-
vár), dr. Skultétyné Fekete Ágnes (Sop-
ron), dr. Szabó Gyula (Székesfehérvár),
Szabó József (Szeged), dr. Szabó Tibor
(Bp.), Sztojkov Demeter (Nyíregyháza),
Tihanyi Gyula (Nagykanizsa), Tóvölgyi
Józsefné (Bp.), Turós László (Vajszló),
Ungvári Mihály (Kötegyán), dr. Varga
Ferenc (Sopron), Vámosi Tamás (Pécs),
Vihernikné Locsmándy Erzsébet (Sop-
ron), valamint Erdész és Faiparos Diá-
kok Baráti Köre (Sopron), FATE (Bp.),
Bánya-, Gépész-, Kohó-, Erdô- és Faipa-
ri mérnöki karok Valétabizottságai,
NYME, Rektori, Rektorhelyettesi és Erdô-
mérnöki Kar Dékáni Hivatala, OEE
Nagykanizsai Csoportja, Öntödei Múze-
um, Soproni Levéltár, Tószegi Ált. Isk.,
VADEX (Székesfehérvár), Vásáros-
naményi Fafaragó Kör.

2001. évi idôszakos kiállításaink ter-
ve:

Január 18.–február 11. Soproni Fafa-
ragó Kör, valamint Horváth Tamás és
Kovács András II. emh.-k kiállítása

Február 15.–március 11. Gráf Ildikó
természetfotói

Március 14.–április 29. Diákhagyo-
mányaink: Szakestélyek

Május 4.–június 4. Ungvári Mihály
millenniumi festményei

Június 8.–augusztus 5. Györkös Fe-
renc népi fafaragó munkái

Augusztus 9.–szeptember 2.
Csipkekiállítás

Szeptember 6.–október 21. Diákha-
gyományaink: Ifjúsági csoportok
Selmecen

Október 25.–november 18. Simon M.
Veronika festményei

November 21.–december 4. Hárs
György soproni építész emlékkiállítása

December 12.–2002. január 13.
Pintér Éva festômûvész képei

Dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó

Az Erdôk a Közjóért Szakosztály ôszi
szombathelyi ülésérôl Pápai Gábor
szép írásban számol be.

Leírja a térségben lévô nevezetessé-
geknél tett látogatást. Így említést tesz a
Szent Vid kápolnáról. Megjegyzi, hogy a
kápolna híres búcsújáróhely. (Sajnálatos
a fotócsere.) Igen. Évente egyszer odaza-
rándokolnak a Szombathely és Kôszeg
között található Perenye község polgárai.

1849. augusztus 13-án Világosnál
Rüdiger orosz tábornok elôtt tették le a
fegyvert a magyar honvédek. A vesztett
szabadságharc után szétszéledt egysé-
gek honvédei az ellenség elôl rejtôz-
ködve igyekeztek a lakóhelyükre jutni.
Így sikerült a perenyei szabadságharco-
soknak községükbe visszatérni.

A sok nélkülözés és a sanyarú körül-
mények között menekülôk megbete-
gedtek. Vérhasjárványt hurcoltak be a
községbe. A veszedelmes kór sok em-
bert támadott meg. Naponta többeket
kísértek a temetôbe.

A lakosság Szûz Máriához esedezett,
megfogadva, hogy a járvány megszûnte
után minden évben hálát adni elzarán-
dokolnak a Szent Vid kápolnához. A
járvány szeptember végére megszûnt.
Azóta tart búcsút minden év szeptem-
ber utolsó vasárnapján Perenye lakos-
sága. Gyermekektôl aggastyánokig
több százan – még a Perenyérôl elszár-
mazottak is – részt vesznek a búcsún.
Az öregeket valamikor szekéren vitték,
most már gépkocsival, autóbusszal
utaznak az idôsebbek.

1999-ben, a 150. alkalommal tartott
búcsút, melyen megerôsítették elôdeik
fogadalmát, dr. Konkoly István megyés
püspök vezette.

A zarándoklat a zászlódíszbe öltözött
Velem községen halad át, ahol a község
polgármestere rövid beszédében kö-
szönti a búcsújárókat.

A kápolnában tartott szentmise után,
a hívôk visszatérve Velembe, fogyaszt-
ják el a magukkal vitt elemózsiát, majd
folytatva az utat, Kôszegszerdahelyen
litánián vesznek részt. Perenyére dél-
után 5–6 óra között érkeznek, és a
templomban egyházi énekeket énekel-
ve adnak hálát.

Schalkház Lipót

Egy búcsújárás és
története

Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a STIHL nyuszi


