
...volt a címe annak az elõadássorozat-
nak, melyet Szodfridt István professzor
75. születésnapjának tiszteletére rende-
zett a Termõhelyismeret-tani Intézeti
Tanszék és az Erdészeti Tudományos
Intézet. Sok hasonló rendezvényen vol-
tam, de azt a példaértékû pontosságot
és elõadói fegyelmet, mint amivel itt ta-
lálkoztam, nem tapasztaltam sehol.
Büszke lehet Szodfridt professzor utó-
daira, kutatótársaira. Faragó Sándor

rektor köszöntése után Járó Zoltán tu-
dományos tanácsadó az ünnepelt ERTI-
beli munkásságáról tartott elõadást.
Majd pergõ gyorsasággal következtek
az elõadók: 

– Führer Ernõ: Bükkös ökoszisztéma
szénkészlete

– Kovács Gábor: A Hanság megválto-
zott termõhelyi viszonyai és értékelé-
sük.

– Víg Péter: Az erdõ energiaforgalma.

– Sitkey Judit: Vízforgalmi vizsgála-
tok erdei ökoszisztémákban.

– Manninger Miklós: Az erdõ, a csa-
padék és az elfolyás összefüggései a
mátrakereszetesi árvíz kapcsán.

– Bidló András: Meszezési kísérlet a
soproni hegyvidéken.

– Szemerey Tamásné: Talajzoológiai
vizsgálatok a Soproni-hegységben.

– László Richard: Iváni termõhely-
térképezés eredményei.

Az elõadásokat követõen a jelen-
lévõk háromemeletes tortával köszön-
tötték az ünnepeltet. Isten éltessen Pro-
fesszor Úr!

Kép és szöveg: Pápai Gábor
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A termôhelyi kutatás aktuális kérdései...

Elsô sor (balról jobbra): Stark Miklósné – laboráns, Varga Zsófia – laboráns, dr. hc. dr. Szod-
fridt István, dr. Szodfridt Istvánné (Júlia), dr. Szemerey Tamásné – tudományos kutató, mb.
levéltár igazgató, Farkas Lászlóné – adminsztrátor. Hátsó sor (balról jobbra), dr. Kovács
Gábor egyetemi docens, Jakab Jenô erdômérnök, Bokán Antalné – (volt) laboráns, dr. Vig
Péter – egyetemi docens, dr. Bidló András – egyetemi docens, Király Angéla – PhD. hallgató,
dr. László Richárd – egyetemi docens, Patocskai Zoltán – PhD. hallgató.

A németországi  Észak-Rajna-Vesztfália tartomány Környezet- és Természetvédelmi,
Mezôgazdasági és Fogyasztóvédelmi Minisztériuma és a magyarországi FVM között kör-
nyezeti nevelés terén folyó együttmûködés keretein belül tett viszontlátogatást Horváth
Ernô, a NEFAG Rt. Szolnoki Erdészet Erdei Mûvelõdési Házának vezetôje Németországban.
A tapasztalatcserén kívül a téma a megújuló energiák  alkalmazása és felhasználása volt az
obereimeri Ifjúsági Erdei otthonban. A képen balról jobbra: Georg Colett, Hajdú Ferenc,
Horváth Ernô, Roland Migende és Ralf Neuheuser

Új évi recept

Vegyél 12 hónapot.
Gondosan tisztítsd meg a
keserûségtõl,
kicsinyességtõl,
félelemtõl,
haragtól.
Azután oszd fel a hónapokat
30 vagy 31 napra.
Minden napot készíts el
1 rész munkából
3 rész jóakaratból és
egy gyûszûnyi derûbõl.
Mindehhez adj
3 evõkanál optimizmust,
1 csipetnyi iróniát,
1 késhegynyi tapintatosságot.
A kapott masszát bõven öntsd le 
szeretettel.
A kész ételt mindig díszítsd
apró figyelmességgel
és tálald fel mosolygó arccal.


