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Szõnyi László iratkozásakor, 1939-ben
jelentkezett az Országos Erdészeti
Egyesületbe, így Egyesületünknek
most õ a legrégebbi tagja (ld. cikkün-
ket! – a szerk.). Csodálatra méltó, hogy
sok év elmúltával, 95 éves korában is
élénken emlékszik nemcsak egykori
munkatársainkra, de a leszármazottaik-
ra is, kapcsolatot tart velük, és érdeklõ-
déssel követi sorsuk alakulását.

Hazautazás elõtt a Szõnyiek felkeres-
ték a mátrafüredi temetõt. Ragaszkodó
szeretettel emlékeztek a személyes
gyökerekre, több külföldi lucfenyõ-
származás és gondozó kutatóik hely-
színi felkeresését célzó nagy utaikra.
Négy generációjuk helyezte el virágát
tisztelettel a nagy kísérlet egykori kivi-
telezõje és felelõse, a kedves jó barát,
Ujvári Ferenc egykori ERTI kísérleti ál-

lomásigazgató, tudományos fõmunka-
társ sírhantján.

Közel 50 évvel ezelõtt, a nagy kísér-
let telepítése után vendégkönyvet nyi-
tottunk. Egyre több oldal telik meg.
Hazai, külföldi érdeklõdõk és értõk,
szakmai tanulmányutak résztvevõinek
elismerõ sorai jelzik az igényt a folyta-
tásra. Mi is örömmel szorítottuk sorba
útravalónkat:

„Keresni van lehetõségünk a szava-
kat, kifejezésére hálatelten azért a nagy
ajándékáért az életünknek, ami évtize-
dek múltán is tiszta, boldog barátság-
ban õriz egy csodálatos fafaj erdõként
ölelõ koronája alatt.”

Ujváriné dr. Jármay Éva
erdõmérnök, 

ny. tudományos tanácsadó,
NAIK–ERTI, Mátrafüred
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78 éve
OEE-tag…!

Mi mindent láthatott az, aki 50 esz-
tendeje tagja az Országos Erdészeti
Egyesületnek. Hát még ha 60 éve…
De milyen jelzõkkel illessük a 78
éves tagsági viszonyt? Merthogy
ilyen is van! 

Dr. Szõnyi László ugyanis az Erdõ-
mérnöki Karra való beiratkozásakor,
1939-ben lépett be az Egyesületbe.
Erdõmérnöki oklevelét 1943-ban
kapta meg. Lenyûgözõ számok, év-
számok ezek! 

Ami talán még ennél is lenyûgö-
zõbb, hogy az OEE legidõsebb tagja
96 évesen szakmánk iránti töretlen el-
hivatottsággal, naprakész tájékozott-
sággal, tûéles memóriával, makulát-
lan szellemi frissességgel, egyenes
tartással és olyan stílussal bír, amit a
nála sok évtizeddel fiatalabbak (pl. e
sorok írója) is csak irigyelni tudnak. 

Mindezekrõl 2017. május 18-án a
Mátrában is megbizonyosodhattunk
(ld. korábbi cikkünket!), ahová Szõ-
nyi László családjával (4 generáció!)
egy szûk körû szakmai/baráti talál-
kozó és a nyírjesi IUFRO lucfenyõ-
származási kísérlet felkeresése céljából
látogatott el. Ez a kísérlet egyébként
50 évvel ezelõtt éppen az õ kezde-
ményezésére jött létre. 

Lélekemelõ, ragyogó nap volt ez
(meteorológiai szempontból is) min-
den résztvevõ számára. Laci bácsi!
Maradj még sokáig az OEE legidõ-
sebb tagja!

Szöveg és kép: dr. Csóka György
A bejáráson és tanácskozáson részt vevõk csoportja (fotó: Csóka György)

Koronájukat vesztett, lefejezett lucfenyõk csoportja a kísérletben (fotó: Mátyás Csaba)



Az OEE fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléktárgyakat és kiadványokat készíttet, melyeket
minden érdeklõdõ megrendelhet. 

Megrendelés  a www.oee.hu honlapon elérhetõ termékmegrendelõ alkalmazás segítségével, vagy az
Erdészeti Lapok 2016. októberi számában található  Megrendelõ lapon. 

A megrendelt termékek személyesen az OEE titkárságán (1021 Budapest, Budakeszi út 91). vehetõk át,
vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket. 

További részletekért látogasson el honlapunkra!

Legyen maradandó emléke a 150 éves jubileumról, várjuk megrendelését!
OEE Titkárság

Az OEE fennállásának 150. évfordulója alkalmából emléktárgyakat és kiadványokat készíttet, melyeket
minden érdeklõdõ megrendelhet. 

Megrendelés  a www.oee.hu honlapon elérhetõ termékmegrendelõ alkalmazás segítségével, vagy az
Erdészeti Lapok 2016. októberi számában található  Megrendelõ lapon. 

A megrendelt termékek személyesen az OEE titkárságán (1021 Budapest, Budakeszi út 91). vehetõk át,
vagy postai utánvéttel a megadott címre küldjük õket. 

További részletekért látogasson el honlapunkra!

Legyen maradandó emléke a 150 éves jubileumról, várjuk megrendelését!
OEE Titkárság

Az Országos Erdészeti Egyesület legszebb hagyomá-
nyait folytatja, amikor útjára bocsátja dr. Oroszi
Sándor erdõmérnök-erdészettörténész szerkeszté-
sében a magyar erdõgazdálkodás történetét ké-
pekben megjelenítõ, háromkötetes egyedi album-
sorozatát.

Erdészcsillag kitûzõ
Jubileumi tagsági jelvény

A tradicionális ötosztatú tölgy-
falevél erdészcsillag-stilizáció,
15 mm-es átmérõ-
ben, ezüstbõl,
egyedi ötvös-
munka, zöld
bársonnyal borított
mûanyag dobozká-
ban, csomagolva.

Az erdészéletpá-
lyákat bemutató
interjúsorozat 
8. kötete 
Pápai Gábor
szerkesztésében.

Gyökerek és Lombok
Erdészportrék, 8. kötet 

A híres Bedõ-féle erdõtérkép digitálisan felújított, kiváló felbontásban meg-
jelenített, színes kivitelû, ofszet íves nyomással, B1-es méretben (98 × 63 cm)
gyártott, mûanyag kupakkal záródó papírhengerbe (tuba) csomagolt és
címkével ellátott reprint kiadása.

A teljes
terméklista a
www.oee.hu

egyesületi honlapon
érhetõ el.

A magyar állam összes erdõségeinek átnézeti térképe
1896 

Ár: 5800 Ft/kötet Ár: 4300 Ft/db

Ár: 3500 Ft/db

Ár: 2625 Ft/db

A magyar erdõgazdálkodás képes története 
I–II. kötet


