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A gyülekezõket Németh Tamás tárogató-
játéka köszöntötte, aki népdalokat és
népénekeket adott elõ. A leendõ gróf
Ambrózy Migazzi István emlékház alap-
kõ letételének ünnepségéhez Nagy Esz-
ter adta meg az alaphangot, aki Káldi
János: „Semper vireo” címû versét
mondta el. Ezt követte a Vasi Népdal
Stúdió, akik moldvai népdalokkal ismer-
tették a jelenlévõket. Pontosan ¼ 8-kor
a mûsorvezetõ felkérte Pethõ Józsefet,
hogy mondja el köszöntõjét. 

A Szombathelyi Erdészeti Rt. vezéri-
gazgatója röviden ismertette a vasi
erdészek erõfeszítését a közjóléti beru-
házásokkal kapcsolatban, egyben saj-
nálatát fejezte ki, hogy nem emlékházat
avatunk, hanem csak az alapkõletétel-
nek örvendhetünk. Mint leköszönõ
vezérigazgató sok erõt, kitartást kívánt
utódainak és kifejezte reményét, hogy a
mostani alapkõletételt rövidesen épít-
kezés követi.

Ezután Nagy Krisztina magyar nép-
dalokat énekelt, majd Németh Imre,
országgyûlési képviselõ, a Hegyhát szü-
lötte mondott beszédet, melynek szer-
kesztett változatát közöljük. 

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim !
Tisztelt Vándorgyûlés !
A Jeli Arborétumban az elmúlt évek-

ben a Szombathelyi Erdészeti Rt.
komoly anyagi ráfordításával, az Állami
Erdészeti Szolgálat Szombathelyi Igaz-
gatóságának segítségével és a Földmû-
velésügyi és Vidékfejlesztési Minisztéri-
um támogatásával jelentõs infrastruktu-
rális fejlesztés valósult meg. A fejleszté-
si program keretében az arborétum
területén pihenõházak, kerti bútorok,

az arborétum területén kívül vendéglá-
tó erdei pavilon,  szociális épület, par-
kolók épültek. 

A mai napon a csodálatos arboré-
tumhoz méltó infrastruktúra-fejlesztés
befejezéseként tesszük le a Jeli Arboré-
tum megalapítójának emléket állító
Ambrózy-ház alapkövét.

Ambrózy-Magazzi István grófnak –
az „örökké zöldellõ kertek”-nek, a hazai
természeti adottságaink közötti megva-
lósítása volt az életcélja. A sors rendkí-
vüli botanikai tudással és szellemmel
áldotta meg. Tanulmányozta az örök-
zöld fák és cserjék életfeltételeit és azok
ismeretében úgy társította ezeket a
növényeket, hogy kölcsönösen nyújta-
ni tudják egymásnak az életben mara-
dásukhoz szükséges feltételeket, min-
denekelõtt a félárnyékos, párás környe-
zetet. Saját írása szerint „… hogy az örök-
zöldek lomb- és tûlevelüket megtartsák,
az szükséges, hogy a szárító szelektõl és
a téli és a tavaszi napsugártól óvni kell
õket.” 

A második világháború a birtokviszo-
nyokat megváltoztatta. A terület az álla-
mi erdészet kezelésébe került. Átmeneti
tanácstalanság után – lévén a park gaz-
daságilag nem hasznosítható terület –

1953-ban védetté nyilvánították a parki
részt és a Hét-forrás környékét. 

1959-ben már 70 hektár vált termé-
szetvédelmi területté. A 60-as és 70-es
években erõteljes rhododendron-tele-
pítéseinek eredménye az alátelepített
erdeifenyvesek, amelyek a kert szín-
pompás látnivalóját kínálják.

Ma 75,1 ha-os arborétum és az
Ambrózy-sír környéke, valamint az arbo-
rétumot kiszolgáló létesítmények tesz-
nek ki összesen 106,6 ha védett területet.

Ma ehhez a  csodálatos arborétumhoz
méltó  fejlesztés befejezéseként tesszük
le a Jeli Arborétum megalapítójának
emléket állító Ambrózy-ház alapkövét. 

Bízom abban, hogy  az épület mind
funkcióját, mind megjelenését tekintve
méltó emléket fog állítani Jeli zseniális
alapítójának Ambrózy-Migazzi István-
nak, továbbá segíti az erdõgazdálkodá-
si tevékenység és annak közjóléti szere-
pének megértését és ezáltal emelni
fogja nemcsak itt, hanem országosan is
az erdõ és az erdõvel foglalkozó szak-
emberek megbecsülését.

Baráti Találkozó, Jeli
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Az alapkõletételt követõen a megszo-
kott mederben folytatódott a baráti est és
végre, oly hosszú idõ után, elviselhetõ
hangerõvel szólt a zene, illetve a színpa-
di produkciók, melyben fõszerepet a Sit-
key Citerazenekar vállalt. A vacsorát a
vasvári Kármentõ Együttes népzenei
kíséretének hangjai alatt fogyaszthattuk.
Pethõ József és Ormos Balázs ezután fel-
kérte a  határon túli magyar erdészeket és
a külföldi meghívottakat, hogy szóljanak
a vándorgyûléshez.

A megjelent határon túliak névsora:
Bratkovic Vlado, igazgató, erdõfelü-

gyelõség, Szlovénia,
Thomas Bashny, Bécsi Élelmiszeri

Minisztérium és
Friedrich Ganster, Osztrák Erdészek

Szövetségének elnöke, Ausztria
Nemestóthy Miklós erdõmérnök,

fõerdõmester és
Lois Berger erdõmérnök, az eisen-

stadti katolikus egyház erdõügyekkel
foglalkozó vezetõje, Burgenland

Lebocky Tibor erdõmérnök, Szlová-
kia,

Bakó Csaba erdõmérnök, a Hargita
megyei Erdõigazgatóság mûszaki igaz-
gatója,

Bakó Katalin erdõmérnök, a Hargita
Megyei Erdõigazgatóság Zetelaki erdé-
szetének vezetõje, 

Ábrahám István erdõmérnök a Har-
gita Megyei Erdõigazgatóság Csíkszere-
dai  erdészetének vezetõje,

Oláh Zoltán erdõmérnök, a Taxus
Kft. ügyvezetõ igazgatója és

Orbók Ilona erdõmérnök, az Erdélyi
Magyar Mûszaki Társaság Erdészeti Szak-
osztály titkára, Erdély

Prof. Dr. Slavkó Mitac, a Horvát
Erdészeti Egyesület titkára és

Kresimir Zagar Nasice erdõgazdaság
gazdálkodási igazgató, Horvátország

Roland Migende fõerdõtanácsos, az
OEE tiszteletbeli tagja, Németország,

Olaf von Lövis of  Mennar erdõmér-
nök, a Bajor Termõhelyfeltáró Egyesü-
let igazgatója,

Sepp Spann, a Magánerdõ Szövetség
alelnöke,

Friedrich Grundner, az altenstadti
Biomassza-erõmû igazgatója, 

Franz Kitzing erdõmérnök, Erdésze-
ti térképészeti cég tulajdonosa,
Bajorország,

Dr. Dobroszláv Lajos ny. vezérigazgató,  
Horváth Alexandra szervezõ és tol-

mács, CASTANEA környezetvédelmi
egyesület Sopron.


