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A fenntartható fejlõdésrõl tárgyalt,
majd a Pilisi Parkerdõ Zrt. Budake-
szi Vadasparkjába látogatott Só-
lyom László magyar köztársasági el-
nök meghívására a görög, a horvát
és az osztrák államfõ.

A „zöld elnökök” találkozója alkal-
mából a Budakeszi Vadasparkba láto-
gatott a magyar, a görög, a horvát és az
osztrák államfõ. Sólyom László, Karolos
Popoulias, Stjepan Mesic és Heinz Fischer

elnököket Zambó Péter, a Pilisi Parker-
dõ vezérigazgatója üdvözölte. A félórás
séta során Somhegyi Tamás, a Vadas-
park Kht. igazgatója mutatta be a nagy-
vadkifutók lakóit. A népes csoportok-
hoz hozzászokott állatok ez alkalom-
mal is kíváncsian közeledtek a magas
rangú látogatókhoz. Különösen nagy si-
kert arattak a bégetõ muflonbárányok,
a barcogó dámszarvasbika és az euró-
pai bölények. A 2005-ben felújított kis-
ragadozó-házban lakó borzok is meg-

tisztelték a vendégeket azzal, hogy elõ-
bújtak másfél méter mélyre ásott föld-
alatti várukból. A zöld elnökök sétájuk
végén egy Vadasparkba igyekvõ gye-
rekcsoporttal is találkoztak, így szemé-
lyesen tájékozódhattak a Pilisi Parker-
dõnél folyó környezeti nevelésrõl.

Az 1979-ben alapított Budakeszi
Vadaspark célja a Magyarországon és Eu-
rópában honos vadon élõ állatok termé-
szetes élõhelyükön történõ bemutatása.
A mintegy 26 hektáros területen jelenleg
32 faj közel 120 egyede él. A nagyvadfa-
jok tágas kifutói az erdõ fái között he-
lyezkednek el. A Vadasparkban kilátó, a
bejáratnál erdei pihenõhely várja az
évente mintegy százezer látogatót.

A terepi program végén Sólyom Lász-
ló a Vadaspark Étteremben adott ebédet
vendégei tiszteletére. Ugyanitt bemutat-
kozott a Buda Vidék Zöldút program,
melynek célja a térség 12 településén a
természeti és kulturális örökségen ala-
puló aktív turizmus megteremtése. A Bu-
dakeszi Vadaspark a Zsámbéki-
medencében futó Zöldút kapujaként ak-
tív szerepet vállal a térség fejlesztésében.

A vadasparki látogatást megelõzõen
az államfõk a Magyar Tudományos Aka-
démián rendezett Nemzetközi Tudo-
mány Világfórum keretén belül a fenn-
tartható fejlõdés lehetõségeirõl tárgyaltak.

Lomniczi Gergely
Fotó: Budakeszi Iránytû/
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Államfõk a Budakeszi Vadasparkban

Az államfôk

Sólyom László a gyerekekkel A magyar államfô Zambó Péter vezérigazgatóval



A harmadik oldal

E rdészszakmánk sokszínû világa az ellentmondásos és
nehézségekkel teli hétköznapjait – idõnként – bensõséges
és felemelõ pillanatokkal töri meg. Ez utóbbiak sorába

tartozik nemzetünk és egyesületünk sorsfordító történelmi ese-
ményei elõtti tisztelgés, azok örömöt adó megidézése, õszinte
szembesülés múltunkkal. Ez évrõl tudósításainkból még elma-
radt három megható esemény hû tükörképe volt mindennek.
Idézzük fel, „mert elfut a víz és csak a kõ marad” (Wass A.).

A vancouveri Brit Kolumbia Egyetemen (UBC), 2007. júni-
us 14-16-án ünnepélyes keretek között emlékeztek meg a sop-
roni Erdõmérnöki Fõiskolát 50 évvel ezelõtt elhagyó menekült
tanárok és diákok második Alma Mater-be történõ érkezésérõl.
Amikor 2007. június 14-én 11 óra után a 141 itt végzett erdõ-
mérnök közül 75 fõ az egyetem aulájából elindult ezen az
egyedülálló ballagáson, s átlépve az általuk készített székely
kapun elhaladt diák- és felnõtt életüket szimbolizáló kopjafa
elõtt s a rangos vendégek sorfala között és közben ajkukról fel-
csendültek a soproni nóták szívbemarkoló, érzelmes, vidám és
szárnyaló dallamai – mindenki érezte, itt egy rendkívüli és
megismételhetetlen eseménynek lett a tanúja. A Kanadában
végzett erdészeti fakultás eltökélt akarattal az Újvilágban elül-
tette a magyar erdészeti kultúra magját, amely napjainkra te-
kintélyes fává terebélyesedett. Büszkeség töltött el, hogy magyar
erdészként közöttük lehettem.

Egyéves elõkészítõ munka eredményeként az OEE a GEO-
ENVIRON Környezetvédõ Egyesülettel közösen 2007. augusztus
18-22. között Kárpátaljára emléktúrát szervezett, hogy szembe-
süljön az OEE 125 évvel ezelõtt (1882. augusztus 21-25.) Mára-
maros megyében tartott vándorgyûlésével, közgyûlésével. Mi is
elindultunk augusztus 20-án Kõrömezõrõl, hogy a Fekete Tisza
folyását követve eljussunk annak forrásához, majd az oklai
fennsíkon, a közgyûlés egykori helyszínén felavassuk Tisza La-
jos volt elnökünk megújított emléktábláját és ünnepi megemlé-
kezést tartsunk ugyanott, ahol elõdeink az erdõs Kárpátok erdõ-
gazdálkodásáról meghozták nagyívû döntéseiket. A korabeli
részletes beszámolók is az akkori „életrevaló” egyesületünk er-
kölcsi és szakmai erejét közvetítették felénk. A táj varázslatos
szépsége pedig eltávolított bennünk a féligazságokra épülõ ha-
zai valóságtól. Jó érzés kerített hatalmába bennünket azért,
mert magyar erdészként nagyszerû elõdök nyomdokain jár-
tunk, tarsolyunkban hozva az emlékezés mához szóló üzenetét.

A Kárpát-medencei erdészek I. találkozója Budapesten,
2007. szeptember 20-21-én került megrendezésre. Az OEE
volt székházában, ahonnan a XIX-XX. század fordulóján el-
indult az a szellemi kisugárzás, mely a térség erdõgazdálko-
dását európai színvonalra emelte, tanácskoztak a meghívott
erdélyi, felvidéki, vajdasági, szlavóniai, Mura-vidéki, szerb és
osztrák erdészek a magyar erdészek reprezentánsaival. Ahol
„az erdész szíve mindig az erdõn marad” mondat elhangzik,
onnan joggal indítható az egységes szemléletû Kárpát-me-
dencei erdõgazdálkodás programja. Az elsõ lépést jó irányba
mindannyian megtettük.

Dr. Pethõ József
OEE elnök
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