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A NYÍRERDÕ Nyírségi Erdészeti Rt. 2004
tavaszán indította a NYÍRERDÕ Akadé-
miáját, melynek soron következõ konfe-
renciájára 2005. szeptember 23-án  a
Guthi Erdészet lovagtermében került
sor. A megjelent több mint 80 fõs szak-
mai hallgatóságot Kaknics Lajos vezér-
igazgató köszöntötte. Az Akadémia ed-
digi témái többségében a szakmáról
szóltak, most viszont a konferencián két
nemrég megjelent – a kiadásukban a
Nyírerdõ Rt. által is támogatott – könyvet
mutattak be személyesen, az erdészet-
hez, vadászathoz közel álló szerzõk. 

Bányai József múzeológus és dr.
Oroszi Sándor erdõmérnök, a Mezõgaz-
dasági Múzeum fõmuzeológusa szer-
kesztésében megjelent Ebestõl-Guthig

címû könyvet, dr. Oroszi Sándor mutat-
ta be. A könyv egy vadászdinasztia, a
Kovassy-család lõjegyzékét dolgozza fel
olvasmányosan. A könyv érdekessége,
hogy bepillantást enged – 1850-tõl
1950-ig – a korabeli feljegyzések alapján
az akkori vadbõségbe, megismertet a
régi fegyverekkel és vadászati módsze-
rekkel, valamint megfelelõ korrajzot
nyújt az 1865-1950 közötti idõszakról. 

A másik könyvet dr. Szemerédy Miklós
az Rt. nyugdíjas, okleveles erdõmérnöke
írta, Gut-Keled nemzetség és a Guti erdõ
címmel. Az író az Árpád-házi királyoktól
kezdve végighalad a magyar történel-
men, megismertet a számunkra más ta-
nulmányokból is ismert nemzetségekkel,
országosan ismert családokkal, hiszen a

Gut-Keledeknek birtokaik voltak Fejér-
ben, Beregben és Hajdúban egyaránt. Le-
származottaik révén kötõdnek Szat-
márhoz, ahonnan a Báthoryak és a Köl-
cseyek eredeztethetõk. A szerzõ azonban
nem feledkezik meg a jelenrõl sem, hisz a
könyv teljesen napjainkig dolgozza fel a
Guthi Erdészet történelmét, gazdag fotó-
gyûjteménnyel társítva  az olvasnivalót.  

A rendezvény jó alkalom volt arra,
hogy a Guthi Erdészet nyugdíjas mun-
katársai találkozhassanak az erdészet
aktív dolgozóival – tette hozzá Kaknics
Lajos, aki mint kiderült ezzel a rendez-
vénnyel hagyományt szeretne teremte-
ni a Guthi Erdészeti Napoknak.

Dr. Halmágyi János
Fotó: Tóth János

A Guthi Erdészet krónikásai

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter a magyar államalapítás ünnepe alkalmából Feiszt Ottó vezérigazgató ré-
szére a Pro Silva Hungariae (Magyar Erdõkért) díjat adományozta. Dr. Szabó Gyula okl. erdõmérnököt, a köztársasági el-
nök a NyME székesfehérvári Geoinformatikai Faiskolai Kar tanárát eredményes felsõoktatási, tudományszervezõi, szakmai
és vezetõi munkásságának elismeréseként nyugállományba vonulása alkalmából a Magyar Köztársasági Arany Érdem-
renddel tüntette ki.

A köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemrenddel tüntette ki dr.h.c., dr. Gencsi László okl.
erdõmérnököt, a mezõgazdasági (erdészet) tudományok kandidátusát, a NyME ny. tanszékvezetõ egyetemi tanárát több
mint négy évtizeden át folytatott szakmai, oktatói és tudományos tevékenysége elismeréseként.

A  Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét adományozta a köztársasági elnök prof. dr. Horváth Béla okl. gé-
pészmérnöknek, a mezõgazdasági tudomány kandidátusának Pattantyús-díjas, a NyME Erdészeti-Mûszaki és Környezet-
technika Intézete és egyben Géptani Tanszéke igazgatójának szakmai, tudományos munkássága elismeréséül.


