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Felavatta gróf Nádasdy Ferenc, az Or-
szágos Magyar Vadászati Védegylet
(OMVV) alapítója mellszobrát Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes, az
OMVV elnöke és Nádasdy Borbála, a
gróf dédunokája a Budakeszi Erdészet

szoborparkjában. Monori Sebestyén al-
kotását a Pilisi Parkerdõ Budakeszi Er-
dészetében állították fel, a bronzból ké-
szült mellszobor az egykori Károlyi-kas-
tély kertjében kapott helyet. Nádasdy
Ferenc gyerekkorából hozta magával a
vadászat szeretetét. Szemléletére jellem-
zõ volt, hogy mintagazdaságot terem-
tett, nagyszerû könyvtárat hozott létre,
és az elsõk közt vezette be például a te-
lefont - hangoztatta ünnepi beszédében
Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyet-
tes emlékeztetett arra, hogy 1848-49-es
forradalom és szabadságharc bukása
után rendezetlen jogi viszonyok, a vad-
orzás következtében óriási vadkár kelet-
kezett és kaotikus állapotok jöttek létre.
Nádasdy Ferenc és baráti köre elhatá-
rozta, hogy létre kell hozni a magyar va-

dászat szervezeti keretét. Rendkívül de-
mokratikus szabályrendszerrel megal-
kották a vadászat szervezeti struktúráját
és intézményi rendszerét. Az egylet cél-
ja többek között az volt, hogy a törvény-
hozásban a kor legmodernebb, legidõ-
állóbb és szakmailag legmegalapozot-
tabb törvényét tudják megalkotni. Az
1883-ban általa is inspirált vadászati tör-
vény lényegében 1961-ig fennállt–
emelte ki Semjén Zsolt. A miniszterel-
nök-helyettes szerint ma az a feladat,
hogy évtizedekre szóló vadászati tör-
vény szülessen. „Olyan vadászati tör-
vényt kell alkotni, amely szakmailag
megalapozott, hosszú ideig képes fenn-
maradni, és nem rossz kompromisszu-
mokon nyugszik” – mondta a politikus.
Hozzátette: a törvény szakmai elõkészí-
tése még a nyáron megkezdõdik, a
munkába bevonják a hivatásos vadászo-
kat, a vadászati szervezeteket és a Nem-

zetközi Vadászati és Vadvédelmi Taná-
csot (CIC) is.

(MTI) Fotó: Pápai G.

Érdekes, és fõleg hasznos kiadványt
kaptam Bõsze Aladár erdõmérnök kol-
légánktól. Manapság, amikor egyre
többször vehetünk részt közjóléti léte-
sítmények átadásán, avatásán, bizony
nem árt, ha betekinthetünk az izgalmas-
nál izgalmasabb építmények tervezési,
kivitelezési munkáiba. Nemcsak a habi-
tust mutatja be a szerzõ, hanem térképi
melléklettel a terepet is.

Hozzáértõnek sokat mond a kottá-
zott kereszt- és hosszmetszet is. 

Ajánlom Bõsze Aladár gyémántdip-
lomás erdõmérnök kiadványát minden
olyan kollégának, aki a közjóléti ber-
uházások területén dolgozik. 

Postacím: Bõsze Aladár 8800 Nagy-
kanizsa, Fõ u. 3.

Pápai Gábor

Felavatták gróf Nádasdy Ferenc szobrát

Könyvismertetés
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A szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban az évzáró ünnepély
kezdete elõtt a tanáriban fogadást rendeztek tiszteletünkre. Halápi
Nándor igazgató ünnepi beszédét követõen átadta az iskola 50 éves év-
könyvét és az alkalomhoz illõ díszoklevelet. Kádár Zoltán vezérszóno-
kunk jelentette létszámunkat. A 36 fõbõl elhunyt 11 fõ, a maradék 25
fõbõl hárman egészségügyi okokból nem lehettek jelen, 1 fõt nem si-
került fellelni. Beszédében kihangsúlyozta az iskola megbecsülését és
sikereket kívánt a mai tanulóifjúságnak.

Az ünnepségen megje-
lent osztálytársak:

Bársony Lajos, Becsi Já-
nos, Budaházy Zoltán,
Deme Béla, Dorogi Már-
ton, Eidenpenz József, Fa-
zekas Attila, Gacsal Imre,
Iványos László, Kadlicsek
János, Kádár Zoltán, Lip-
ták Elek, Manga Jenõ, Pa-
taki Miklós, Putnoki Bá-
lint, K. Szabó Ferenc, Sze-
mes Ferenc, Szil György,
Tóth Béla, Tömöri László,
Zanócz István. (A máso-
dik sorban balról a máso-
dik Bak István tornataná-
runk.)

Szil György
1962-ben végzett diák

Ötvenéves találkozó Szegeden Hasznos forrásmû




