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tõk. A diákok a környékkel, az alig sós
vizû tengerrel, a közelben összeverõ-
dött népes és hangos darucsapatokkal,
az ízletes vörös- és feketeáfonyával ve-
zetett túrákon ismerkedtek meg. Ter-
mészetesen az egyes országok diákjai
között is kötõdtek ismeretségek, barát-
ságok is kialakultak (integration by
education). A mi diákjaink is számos le-
ány email címével és telefonszámával
gazdagodtak a két nap alatt.

(Mindeközben a szervezõk és a
nemzetközi versenybizottság tagjai ke-
ményen dolgoztak: többkörös megbe-
széléseken máris megkezdõdött a
2011/2012-es versenysorozat értékelé-
se, a tapasztalatok levonása, s – különö-
sen, ami az anyagi hátteret illeti – a ver-
seny jövõjének megtárgyalása.)

Versenyzõket köszöntötte Ott Ots-
mann, az Észt Erdészeti és Faipari Szö-
vetség ügyvezetõ igazgatója, Hardi Tul-

lus, az észt Erdészeti Egyesület elnöke,
valamint Krista Keedus, a Sagadi Erdé-
szeti Központ vezetõje. A versenyt nyo-
mon követték – kifejezett érdeklõdéssel
– a versenyt szponzoráló erdészeti és
faipari vállalatok képviselõi is. 

Diákjaink az észtországi versenyen a
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatá-
sával, az Országos Erdészeti Egyesület
szervezésében vettek részt.

A versennyel és a döntõvel kapcso-
latban további információk a hazai
szervezõk és a verseny nemzetközi
honlapján érhetõk el: www.ypef.eu;
www.oee.hu;

A YPEF 2013-as versenysorozata a ter-
vek szerint még az idén meghirdetésre ke-
rül. A hazai szervezõk, az Országos Erdé-
szeti Egyesület és a Kitaibel Pál Tanulmányi
Verseny, bíznak benne, hogy a kitûnõ
nemzetközi eredmények a YPEF hazai is-
mertségének növekedésében, szakmai
színvonalának további emelkedésében, és
a versenyt támogatni szándékozó szponzo-
rok számábanban is meg fog nyilvánulni. 

A nemzeti és a nemzetközi verseny-
bizottság szeretettel meghív minden
diákot, hogy vegyen részt a YPEF verse-
nyen 2013-ban is!

AKTUALITÁSOK

A Vértesi Erdõ Zrt. székházában
2012. november 9-én nyitotta meg
Kocsis Mihály vezérigazgató azt a ki-
állítást, amely Vitéz Szekeres Károly
(1896–1975) egykori MEVME (Ma-
gyar Erdészeti és Vadászati Mûszaki
Segédszemélyzet Országos Egyesüle-
te) elnök és Esterházy uradalmi fõer-
dész életének és munkásságának be-
mutatása nyomán az 1920-as évektõl
kezdve nyújt betekintést az erdészeti
élet mûködésébe, a korábbi vadászatok szervezésébe. Az
eredeti dokumentumok által bepillanthatunk a hivatalos le-
velezésekre, valamint az erdész szakmában akkoriban tevé-
kenykedõ emberek hivatástudatáról és megbecsülésükrõl is
meggyõzõdhetünk. Vitéz Szekeres Károly sokoldalú érdeklõ-
dése, mûveltsége, mély hazaszeretete az, ami õt érdemleges-
sé teszi arra, hogy személye által mutassa be a Vértesi Erdõ
Zrt. ennek a kornak a legjellemzõbb momentumait az erdész
szakma múltját érintõen.

A kiállítási anyag Inokai Balázs erdõmérnöknek köszönhe-
tõen jött létre, aki gondosan összegyûjtötte és megõrizte na-
gyapjának, Vitéz Szekeres Károlynak az egykori hivatalos csa-
ládi iratait, fényképeit, könyveit és a magas rangú vadászven-
dégek ajándéktárgyait.  A látogatók tematikusan csoportosí-
tott gyûjteményt szemlélhetnek meg, amely a következõk sze-
rint épül fel: életrajzi dokumentumok, katonai elismerések,
erdészeti munkafolyamatok képekben; vadászatok és vadász-

vendégek bemutatása. Továbbá a ko-
rabeli magyar irodalmi élet gyöngy-
szemei, melyek akkoriban az Erdélyi
Helikon Kiadónak köszönhetõen ke-
rültek kiadásra, többek között Vitéz
Szekeres Károly irodalompártoló tá-
mogatása által.  Ezen felül az Ester-
házy uradalom és a Magyar Állami Er-
dészet hivatalos levelezései láthatóak.

S, hogy történelmünk legnagyobb
tragédiáját – a Trianoni Békeszerzõdést

– milyen megrendülten fogadta és kínkeservvel viselte a magyar-
ság – köztük a Szekeres család is –, annak az a szarvasagancsból
készült kínáló tál is ékes bizonyítéka, amely naponta díszítette a
család terített asztalát azzal a felirattal: Nem, nem soha! 

A kiállítás megnyitóján tiszteletét tette Lomniczi Gergely,
az Országos Erdészeti Egyesület titkára, Schweighardt Ottó
az OEE Vértesi Helyi Csoport korábbi elnöke. Bemutatásra
került az a 1926-ban, apácák által kézzel hímzett MEVME
zászló, melyet 1938-ban a Szent István Bazilikában szentelt
fel Bayler István plébános. Kocsis Mihály vezérigazgató el-
mondta, a kiállítási anyag 2013-ban, a Vértesi Erdõ Zrt.  szer-
vezésében megrendezésre kerülõ vándorgyûlés idején min-
den bizonnyal a tatai Esterházy-kastélyban kerül bemutatás-
ra. Addig a Vértesi Erdõ Zrt. székházában, bejelentkezés ese-
tén látogatható.

Sárainé Illés Edina
Vértesi Erdõ Zrt.

Vitéz Szekeres Károly kiállítás 
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