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A Gyulaj Erdészeti és Vadászati Zrt.
központi és erdészeti irányító alkalma-
zottai karácsony elõtt tartották a szoká-
sos, évzáró összejövetelüket, mely ün-
nepség Gõbölös Péter vezérigazgató
szakmai évértékelésével, köszönetével
kezdõdött. Sokéves hagyomány már, és
a vezérigazgatói értékelésnek a része, a
„Gyulaj Zrt.-ért” aranygyûrû átadása. A
Gyulaj Zrt. kollektívája ezzel honorálja
egy, a részvénytársaságért átlagon felü-
li áldozatot hozó kollégáját. A 2010. év-
ben ezt a kitüntetést a Hõgyészi Erdé-
szet erdõmûvelési és fahasználati mû-
szaki vezetõje, Gál László erdõmérnök
vehette át (balra).

Mindennapi feladatai mellett sokat
vállalt annak érdekében, hogy a Len-
gyel-Annafürdõn létesült Turisztikai és
Természetismereti Központ létrejöhes-
sen, fennmaradhasson és lehetõség sze-
rint még gyarapodjék is, a szûkös idõk,
körülmények ellenére. Az elmúlt 10 év-
ben közcélú fejlesztések sorát valósítot-
ta meg projektvezetõként, elsõsorban
Lengyel-Annafürdõn, közel 200 millió
forintos támogatási összértékben. Így
jött létre elõször egy 48 férõhelyes erdé-
szeti erdei iskola, melyet az Országos
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kola Szakosztálya és a Környezetvédel-
mi- és Természetvédelmi Oktatóköz-
pontok Országos Szövetsége is kitûnõ-
en minõsített. Elképzelései szerint park-
erdei beruházásként pihenõtavak, va-
daspark, tanösvények sora következett.
A Tolnai-hegyhát déli részérõl az elsõ
turistatérkép és több ismeretterjesztõ fü-
zet szerkesztése is hozzá fûzõdik. Az er-
dei iskola további fejlesztését már EU-s
támogatások segítségével szervezte, így
számos környezetbarát technológia be-
szerzése és bemutatása vált lehetõvé,
többek közt napkollektorok, napele-
mek, szélerõgépek, szürkevíz rendszer,
nádgyökérzónás szennyvíztisztító. A fej-
lesztés során a hagyományos építészeti
megoldásokat sem feledte el, így csupa
természetes építõanyag beépítésére ke-

rült sor (vályog, fa, nád, agyagcserép
stb.) az épületek felújításánál. Mindezt
oly módon, hogy a látogató csoportok
környezettudatos magatartásának kiala-
kulását nagymértékben elõsegíthesse. A
projekt során létrejött ökoháznál hagyo-
mányos népi foglalkozások, munkák
bemutatását és ökogazdálkodás beindí-
tását is tervezi. Elsõként régi magyar
gyümölcsfajtákból állított össze egy ki-
sebb gyûjteményt. Erdészeti tevékeny-
ségének köszönhetõen a Hõgyészi Er-
dészetnél magtermelõ állományok fej-
lesztése, kocsánytalantölgy-plantázs lét-
rehozása, a folyamatos erdõborítást
eredményezõ erdõgazdálkodási mód-
szer bevezetése és számos erdõszerke-
zet-átalakítás fûzõdik nevéhez. Aktívan
vesz részt a Gyulaj Zrt. szakmai munká-
jában, elõsegítve a jobb és tartamos er-
dõgazdálkodást.

Munkáját elismerve idén január else-
jétõl, a vezérigazgató, a Zrt. erdõmûve-
lési és közjóléti ágazatvezetõjévé ne-
vezte ki.
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A Pilisi Parkerdõgazdaság Zrt. Visegrádi
Erdészete 2010. október 22-én egy vég-
telenül felemelõ hangulatú kopjafa-ava-
tó ünnepséget szervezett a 94-éves ko-
rában elhunyt édesapám (Papp Sán-
dor) kerületvezetõ erdész emlékére, aki
42 évig szolgálta a visegrádi erdõket. A
színhely – a Kispap-hegytetõ – megvá-
lasztása egyik kedvenc gyakornok,a a
ma már Deckrett József-díjas erdész,
Koncz Antal nevéhez köthetõ, aki egyik
szervezõje is volt a káprázatos õszi ve-
rõfényben tartott rendezvénynek.

A családom nevében elmondandó
köszönõ szavaimnak különleges érzel-
mi töltést ad az a tény, hogy az én szak-
mai bölcsõmet is itt, Visegrádon ringat-
ták és több mint négy évtized elteltével
visszatérve, ott állhattam édesapám
kopjafája mellett.

Ezt a már soha vissza nem térõ él-
ményt köszönöm Zambó Péter vezéri-
gazgatónak, aki a lehetõséget biztosí-
totta és személyes jelenlétével megtisz-
telte az ünnepséget. Köszönöm Erdõs

Péter faragómûvésznek, aki egy csodá-
latos remekmûbe álmodta meg édesa-
pám emlékét. Köszönöm Ocsovai Zol-
tán erdészetvezetõnek, aki bár nem is-
merte édesapámat, de „ennyivel tarto-
zik az erdészet az emlékének” gyönyö-
rû szavaival az egész ünnepséget keret-
be foglalta.

Végezetül köszönöm Kertész József
barátomnak, aki csodálatos orgánum-
mal elõadott verssoraival túlszárnyalva
a csúcson süvöltõ szelet, közénk hozta
az erdõ és az erdész kapcsolatának
meghitt békéjét.

Kedves visegrádi erdészek! Ti nem-
csak kopjafát állítottatok egy kiváló er-
désznek. Ez több annál! Ismerve dicsõ
történelmünkbõl a Pilis szakrális kisu-
gárzását, ti a hely szellemébõl fakadóan
egy búcsújáró helyet teremtettetek csa-
ládunk számára. Ennél többet erdész
nem adhat!

Szívbõl köszönjük.
Erdészüdvözlettel

dr. Papp Tivadar

Kopjafaavatás

Gillai József
(1921–2010)

A Soproni Erdészeti
Technikum igazgató-
helyettese volt 38 éven
át. Aranydiplomás er-
dõmérnök tanár. 1939-
ben érettségizett, ta-
nulmányait az erdõ-
mérnökin folytatta. 

1943-ban kapta
meg erdõmérnöki

oklevelét Sopronban.
Elsõ munkahelye a Huszti Erdõfelügyelõ-

ség volt. Majd átkerült a Soproni Erdõfelügye-
lõséghez. Innen az Egri Erdõfelügyelõséghez.
1947-tõl a Bükkzsérci Erdõgondnokságot ve-
zette.

1951-ben a minisztériumból kapott egy távi-
ratot, hogy kinevezték tanárnak Sopronba. Je-
lentkezett Tuskó László igazgatónál, aki közöl-
te vele, hogy a tantárgyakat elosztották már
egymás között a tanárok. Csak a kémia, termõ-
hely, éghajlattan van szabadon. Így lett kémia-
tanár. Olyan lelkesen tanított, hogy egy év múl-
va egy kémiaszakos tanfelügyelõ ellenõrizte és
dicséretben részesítette. Hamarosan megírta a
az Erdészeti kémia és termõhelyismeret címû
tankönyvet, amiért nívódíjban részesült. 

Kitûnt segítõkészségével, emberségével.
Ha valahol meglátott egy szomorkodó diá-
kot, kifaggatta, hogy mi a problémája. Segí-
tette és vigasztalta a rászorulókat. 

December 4-én reggel hagyta el a földi
életet Sopronban. 

Köszönöm a gondviselésnek, hogy tanít-
ványa lehettem. Emlékét kegyelettel, tiszte-
lettel õrizzük.

Petz Ádám




