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A mai jeles és mindannyiunk számára
lélekemelõ ünnepi eseményen dr. h. c.
dr. Bondor Antal Bedõ Albert-díjas, arany-
okleveles erdõmérnököt, egyetemünk
díszdoktorát és professor emeritusát, az
egyetemi ifjúság szeretve tisztelt egyko-
ri tanárát, s nem utolsó sorban a XX.
század utolsó harmadának és száza-
dunk mai valóságának egyik legna-
gyobb formátumú magyar erdészét 80.
születésnapja alkalmából köszöntjük.
Az értékes és szépséges erdõkben gaz-
dag Zala megye erdésztársadalma ne-
vében elsõként tolmácsolom Tóni bá-
tyánknak õszinte nagyrabecsülésünket,
jókívánságainkat. A Jóisten éltesse, él-
tessen erõben és egészségben sokáig!

A patinás ünnepi alkalom nagyszerû,
egyben kötelezõ, ám lehetõséget kínál,
hogy felidézzem egy páratlanul sokszí-
nû erdészéletpálya kezdeti szakaszát,
amely 1955-tõl egy teljes évtizeden át
Zalához, a zalai erdõkhöz kötõdött.  

Elemi iskoláját szülõvárosában, Kis-
kunfélegyházán, majd Székesfehérvá-
ron, Nagykanizsán végezte. A nagyka-
nizsai piarista gimnázium volt szellemi
bölcsõje.

A pályaválasztásnál meghatározó le-
hetett az egyéniségébõl adódó mély
természetszeretete, és ez vezérelte 1950
õszén Sopronba. Mély hatással volt rá
és évfolyamtársaira az akkor mélyen til-
tott selmeci–soproni hagyományok tit-
kos ápolása, amely az együvé tartozást,
az „egy mindenkiért, mindenki egyért”
gondolatot és cselekvést erõsítette.  

A friss diplomás fiatal erdõmérnök
életpályájának elsõ állomása a Nagyka-
nizsai Állami Erdõgazdaság Kiskomáro-
mi Erdészeténél volt. Ez az idõszak kö-
zel egybeesett az Országos Erdészeti
Fõigazgatóság megalakulásával, amikor
a magyar erdészet háború utáni, arany-
kornak is nevezett idõszaka jött el, mely
800 ezer hektár új erdõt eredményezett. 

Kiskomáromi mûködése során fi-
gyelt fel az erdészeténél Zalaújlak és
Zalamerenye községhatárokban talál-
ható, igen szép növekedést produkáló
szelídgesztenyésekre, amit a késõbbi-
ekben doktori értekezésben dolgozott
fel „A szelídgesztenye telepítésének le-
hetõségei a Nyugat-Dunántúlon” cím-
mel, melynek sikeres megvédésével
1965-ben mûszaki doktorátust szerzett.

Kiskomáromban az erdészetvezetõi
poszt betöltésével is megbízták. 1957-
ben a Dél-zalai Állami Erdõgazdaság
központi állományába helyezték át

szakfelügyelõi munkakörbe, ezt köve-
tõen a központ termelési osztályvezetõ-
jévé, majd rövidesen az újonnan kiala-
kított erdõmûvelési csoport élére ne-
vezték ki Egyik legelsõ intézkedése
volt, hogy üzemi talajlaboratóriumot
alakított ki, megteremtve ezzel a bizton-
ságos erdõsítési munkákhoz szükséges,
megelõzõ talajvizsgálatok szakszerû le-
hetõségét.  

A ’60-as évek eleje egyben a lendü-
letben lévõ erdõgazdálkodásunk irány-
mutató szakirodalmi megalapozásának
idõszaka volt, amikor – a fõhatósági
elõírásoknak megfelelõen – elkészült
Magyarország erdõgazdasági tájai erdõ-
felújítási és erdõtelepítési irányelveinek
kidolgozása, melynek során megszület-
tek az úgynevezett zöld könyvek.
Oroszlánrészt vállalt a helyi munkából.  

A szakirodalmi tevékenységet azon-
ban értelemszerûen megelõzték az er-
dõmûvelés nem kevés napi feladatai, a
gyakorlati munka mindenre kiterjedõ
irányítása. Különösen az országos hírû
göcseji bükkösök erdõnevelése, gon-
dozása jelentett kiemelkedõ feladatot.
Mindezt jelentõs mértékben hangsú-
lyossá tette egyrészt az a tény, hogy a
Göcseji bükktájban – a mai nomenkla-
túra szerint a Göcseji dombságon – volt
található az akkori dél-zalai erdõgazda-
ság területének kétharmada, mintegy
17 ezer hektár kiváló minõségû erdõ,
másrészt itt van az országban a bükk
optimuma, ami azt jelenti, hogy 100
éves korban 1 ha bükkös fatérfogata
meghaladja a 600 köbmétert.  

Bondor Antal erdõmûvelési csoport-
vezetõ irányításával 1960 nyarán 12 du-
nántúli állami erdõgazdaság vezetõ er-

dõmûvelési szakembereinek részvéte-
lével a Göcseji bükktáj bánkürtösi er-
dészkerületében rendeztek nagy jelen-
tõségû bemutatót, ahol egységes állás-
pontot sikerült kialakítani a bükkösök
természetes felújítását illetõen.

Bondor Antalnak – kollégái példás
együttmûködésével elért – szakmai
eredményei hamarosan országos is-
mertséget, ha szabad így fogalmazni: a
szakmában jól csengõ nevet szereztek. 

Minden fórumon következetesen ki-
állt az ágazat alapvetõ erdõgazdasági
szerepe és fontossága mellett.

1965-ben felhelyezték Budapestre,
az Országos Erdészeti Fõigazgatóságra,
ahol fõelõadói kinevezéssel erdõmûve-
lési munkakörben dolgozott továbbra
is, de immár országos szintû és jelentõ-
ségû feladatokat koordinálva.

Bondor professzor évtizednyi zalai
munkássága szakmai sikertörténet volt.
Zalai gyökereit, kollégáit azonban so-
hasem felejtette.  

Mára már sajnos nagyon megfogyat-
kozott azoknak a zalai kollégáinak a
száma, akiknek megadatott, hogy félév-
századdal ezelõtt, közelrõl is ismerhet-
ték és együtt dolgozhattak vele. Emlé-
kezetük úgy õrzi õt, mint egy talpig be-
csületes, egyenes jellemû, szerény,
nagy tudású és munkabírású, mindig
segítõkész, õszinte, nyíltszívû kollégát.

Megtisztelõ, hogy most személyüket,
idõs kollégáimat is képviselve köszönt-
hetem Õt jeles születésnapja alkalmából.
Szívbõl kívánjuk, hogy a Teremtõ adjon
számára egészségben töltendõ, további
hasznos és szép éveket kedves családja
és az erdésztársadalom örömére!

Rosta Gyula
(A Nyugat-magyarországi Egyetem szená-

tusi termében elhangzott beszéd részlete.)

* * *

Bondor Antal 1955 óta, több mint fél
évszázada tagja az Egyesületnek. Ez azt
jelenti, hogy élete átfogja Egyesületünk
történetének egyharmad részét. Nem-
csak tag, de a kezdetektõl aktív tag volt,
egyesületi munkájára is jellemzõ volt a
szakmai és tudományos életben tanúsí-
tott aktivitása. 1972-tõl tíz éven át tagja
és titkára az egyesület Oktatási Bizottsá-
gának, ugyanekkortól huszonkét éven
át tagja Az Erdõ szerkesztõbizottságá-
nak, ahol számos saját írása is megje-
lent, mind tudományos, mind egyesüle-
ti témákban. 1987-tõl 2003-ig, tizenhat
éven át elnökként vezette a Díj Bizott-

A 80 éves Bondor Antal köszöntése
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ság munkáját, jó érzékkel koordinálva a
szakmai és egyesületi életben kimagasló
teljesítményt nyújtó kollégák elismeré-
sét. 1985-89 között az OEE Elnökségé-
nek tagja, majd a rendszerváltást köve-
tõen négy éven át a Választmány tagja.
1971-tõl kezdõdõen tíz éven át szerve-
zõje és felelõse a Mûszaki Napok meg-
rendezésének. A Vándorgyûléssel
együtt szervezett szakmai rendezvény
kiemelkedõ és hiánypótló szerepet töl-
tött be az akkor nehezen megismerhetõ

európai és világszínvonalú technológi-
ák, technikai fejlesztések hazai bemuta-
tásában. Emellett az ERTI Helyi Csoport-
nak elnöke, az Erdõmûvelési szakosz-
tálynak titkára volt. 1985-ben kiemelke-
dõ szakmai munkássága mellett a kora-
beli indoklás szerint „harminc év aktív
egyesületi tevékenységét” ismerte el az
Országos Erdészeti Egyesület a Bedõ Al-
bert-díj adományozásával. Külön öröm
számomra, hogy ennek az évfordulónak
az évében szakmai eredményei, emberi

tartása és egyesületi tevékenysége alap-
ján az idei évben az Egyesület legmaga-
sabb kitüntetésére, a Tiszteletbeli Tagsá-
gi Oklevélre javasolhattam Bondor An-
talt. Már nem titok, hogy ezt a javaslatot
a Küldöttgyûlés teljességgel támogatta.
Így hadd nyújtsam majd át a Vándor-
gyûlésen az Egyesület születésnapi aján-
dékát, a Tiszteletbeli Tagsági Oklevelet.
Isten éltessen Tóni bátyánk, jó egész-
ségben és töretlen aktivitásban!

Zambó Péter

A Vidékfejlesztési Minisztérium, az
MFB Zrt. képviselõinek részvételé-
vel, a társerdõgazdaságok vezetõi-
nek, Szolnok város prominens sze-
mélyiségeinek jelenlétében adták át
a NEFAG Zrt. új központi épületét.

A több mint 60 éves múlttal rendelke-
zõ NEFAG Zrt. alapításától kezdve szol-
noki kötõdésû. Története elsõ évtizedei-
ben számos létesítményben kapott he-
lyet, míg végül saját „otthont” építhetett a
József Attila úton. 1978-tól napjainkig eb-
ben az irodaházban élte történelmének
jelentõs idõszakát az erdõgazdaság. 

Az ésszerûség és a gazdaságosságra
való törekvés arra irányította a vezetés
gondolatait, hogy egy kisebb költséggel
fenntartható, modern technikai hátteret
biztosító és „zöldebb” igazgatási hely-
színt alakítson ki. Az impozáns épület a
Szolnoki Erdészet és az Erdei Mûvelõ-
dés Házának helyt adó épület kibõvíté-
sével valósult meg.

Az avató ünnepség Dégi Zoltán ve-
zérigazgató beszédével vette kezdetét.
Emlékeztetett, hogy a társaság célja a
természeti adottságok által szabott ke-
retek közötti legjobb gazdálkodás az ál-
lam rájuk bízott javaival. A részvénytár-

saság több évtizede eredményesen gaz-
dálkodik, árbevétele alapján Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye tíz legnagyobb me-
zõgazdasági ágazatba tartozó vállalko-
zása között tartják számon.

Hangsúlyozta, hogy az alföldi embe-
rek számára, akik az élet más területein
is küzdelemre kényszerülnek, az álta-
luk nagy nehézségek árán létrehozott
vagy fenntartott erdõk éppolyan kedve-
sek, mint az erdõs vidékek lakói számá-
ra a saját rengetegük. Ezt a munkájukat
évtizedek, évszázadok óta végzik nap
mint nap, amelyért tisztelet jár.

Egyet lehet érteni azzal, hogy életünk
során azokat az eredményeket tudjuk iga-
zán szeretni, amelyért komolyan küzdeni
kellett. Megköszönte a MFB Zrt. vezetésé-
nek és a társaság FB tagjainak a beruházás
megvalósításához való konstruktív támo-
gató hozzáállását. Köszönetet mondott a
kivitelezési mun-
kákban közvetlenül
résztvevõknek. 

Dr. Szabó Csa-
ba vidékfejlesztési
miniszteri biztos
köszöntõjében ki-
emelte, hogy a
mezõgazdaság, a
vadgazdálkodás és
az erdõgazdálko-
dás a vidékfejlesz-
tés olyan alappillé-
rei közé tartoznak,

amelyek nemcsak a vidéki Magyaror-
szág jólétét, hanem az egész nemzet va-
gyonának gyarapítását szolgálják.

Rámutatott, hogy az Alföldi erdõgaz-
dálkodás speciális felkészültséget és
rendkívül nagy odafigyelést kíván az ott
dolgozó erdõgazdálkodóktól. A szélsõ-
ségesebb termõhelyi tényezõk miatt
alacsonyabb hozamok mellett sokkal
nagyobb ráfordítások jellemzik az ott
folyó erdõgazdálkodást.

Szalai Ferenc, Szolnok város polgár-
mestere beszédében hangsúlyozta,
hogy a régóta kialakult és egyre mélyü-
lõ jó kapcsolat további lehetõségeket
kínál az együttmûködéshez.

A tulajdonos – Magyar Fejlesztési
Bank – részérõl dr. Seregi János ügyve-
zetõ igazgató beszédében fontosnak
ítélte azt az összefogást és támogató
együttmûködést, amely az erdészeti
részvénytársaságok között kialakult, és
amelyet kiválóan reprezentál az avató
ünnepségen megjelent társ-erdõgazda-
sági vezérigazgatók jelentõs száma.

Az avatás után a megjelentek megte-
kintették az épületet, benne Máté Bence
természetfotós rendkívüli felvételeibõl ké-
szült vándorkiállítással, valamint az erdõ-
gazdasági központ egyéb létesítményeit. 

Hajnal Imre

Székházavató ünnepség Szolnokon




