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VÁNDORGYÛLÉS

A 148. OEE Vándorgyûlés kaszói szervezõi
Régi hagyomány a Lapokban, hogy a közelgõ
egyesületi nagyrendezvény elõtti lapszámban a
közös erdész ünnepünkre, az egyesületi vándor-
gyûlésre irányítjuk az olvasói figyelmet. A követ-

kezõ szakmai névjegyek és a hozzárendelhetõ arc-
élek segítségével ezt kívánjuk szolgálni, bemu-
tatva a házigazda Kaszó Zrt. szervezési-rendezé-
si feladatokat segítõ szûkebb csapatának tagjait.

PÁLMAI KATALIN

okleveles környezetmérnök (2007),
közgazdász – turizmus-vendéglátás
szak (2017)

A Vándorgyûlés fõszervezõje, a prog-
ramok koordinátora. 2011 február-

jától dolgozik a KASZÓ Zrt-nél erdészeti elõadóként.
2011 júniusa óta üdülési és marketing osztályvezetõ. Az
Egyesület tagja.

SZALAI KITTI

okleveles erdõmérnök (2012), okleve-
les erdészeti növényvédelmi szakmér-
nök (2014), vadgazdamérnök (2015)

A KASZÓ Zrt.-nél 2012 óta dolgozik er-
dészeti elõadóként, 2016 óta pedig pá-

lyázati irodavezetõként végzi a szakmai munkáját. Az
Egyesület tagja, a Kaszói Helyi Csoport titkára. A Ván-
dorgyûlésen szakmai program szervezésért felelõs.

HORVÁTH LÁSZLÓ

okleveles erdõmérnök (2005)

2011 óta dolgozik a Társaságnál,
belsõ ellenõri pozícióban. Majd
2012 februárjától a Keleti pagony
erdészeti osztályvezetõje. Az OEE

Kaszói Helyi Csoport tagja. A 2017-es Év erdésze ver-
seny fõszervezõje.

SASHALMI MIKLÓS

erdõgazdálkodási technikus (1980)

1980 óta dolgozik a Társaságnál.
Korábban pagonyvezetõ fõerdész-
ként, 2012 óta a Déli pagony erdé-
szeti osztályvezetõjeként végzi a

szakmai munkáját. A Vándorgyûlésen szakmai prog-
ram szervezésért felelõs.

BODRI KÁROLY

okleveles faipari üzemmérnök (1977)

1984 óta dolgozik a Társaságnál ke-
rületvezetõ erdészként. 2012-tõl a
Nyugati pagony erdészeti osztályve-
zetõjeként végzi szakmai munkáját.

Az Egyesület tagja. A Vándorgyûlésen szakmai program
szervezésért felelõs.

VERECZKEY MÁRTON

okleveles erdõmérnök (2007), faipari
mérnök (2009)

2010 óta dolgozik a KASZÓ Zrt.-
nél kereskedelmi osztályvezetõ-
ként. Az OEE Kaszói Helyi Csoport

tagja. A Vándorgyûlésen szakmai programok szerve-
zésért felelõs.

GERENCSÉR NOÉMI

okleveles természetvédelmi mérnök
(2012), okleveles erdõpedagógiai szak-
mérnök (2015)

2014 óta dolgozik a Társaságnál az
Ökocentrum vezetõjeként. Az Egye-

sület Erdei Iskola Szakosztályának és a Kaszói Helyi Cso-
port  a tagja. A Vándorgyûlésen szakmai program szer-
vezésért felelõs.

JANCSÓ ANDRÁS

okleveles erdõmérnök (1993.), okle-
veles vadgazdálkodási szakmérnök
(1998.)

2017 óta a KASZÓ Zrt. vadászati
osztályvezetõje, az erdõgazdaság

vadgazdálkodási feladatainak koordinálásával végzi
szakmai munkáját. A Vándorgyûlésen szakmai prog-
ram szervezésért felelõs.


