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Sopronban, 1962. augusztus 25-i kezdettel tartották meg a II. Országos 
Gombász Vándorgyűlést es Gombakiáliítast, amelyet az Országos Erdészeti 
Főigazgatóság és az Egészségügyi Minisztérium támogatásával a Soproni Erdő
mérnöki Fői kola és az Országos Gombaszakoktatá.i Bizottság azOmz. Erdészeti 
Egye illet Mikológiái Szakosztályával és a TIT Győri Gombaszati Szakkörével 
együttesen rendezett. A Vándorgyűlés a FőLkola Kultúrházában ismerkedési 
esttel kezdődött, amelyen a nagy.zámban mégjelent résztvevőket és a külföldi 
vendégeket a Városi Tanács VB és a Hazafias Népfront elnöke üdvözölték. 
A háromnapos Vándorgyűlés a Főiskola Kultúrházának ízlése en feldí zített 
nagytermében kb. 150 résztvevő előtt zajlott le, akik között ott voltak a magyar 
mikológiái tudományos élet összes képviselőin kívül a mikológiával foglalkozó 
erdészeti kutatók, orvosok, gyógy zerészek, tanárok, konzervipari és kere ke- 
delmi szakemberek, valamint az ország különböző vidékeiről összegyűlt gomba
gyűjtők, gombaviz gáló ellenőrök és gombaterme ztők képviselői is. A Vandor- 
gyűlé en ré-zt vett a Német Demokratikus Köztársaságból 10, Lengyelországból 
pedig 3 meghívott szakember is, akik közül 9-en előadó t is tartottak. A Ván
dorgyűlést a Fői kola igazgatója üdvözlő szavai után az Erdészeti Főigazgatóság 
vezetőjének helyettese nyitotta meg. Az elhangzott 9 külföldi és 16 magyar 
előadás tárgykörében el ő orban az erdéczeti és építészeti farontógombákkal 
kapcsolatos tématerületekre terjedt ki. Említést érdemel, hogy az előadások 
nagy része az emberi kórokozó gombákkal és a gyógyászatban haszno ítható 
gombákkal fogír lkozott, ez volt ugyanis az első eset, hogy a mikológiái egye
sületi együttműködésbe az orvosi és a gyógy.zerészeti mikológusok is bekap
csolódtak.

A Vándorgyűlés előadásait kiegészítette a Sopron város festői hegyvidékében 
megrendezett tanulmányi kirándulás, amelyen a száraz időjárás miatt c ekély 
mennyiségű gombákon kívül megumerkedhettek a résztvevők Sopron külön
leges növényvilágának számos érdekességével is.

A Vándorgyűléssel egybekötött Gombakiállítás a Főiskola rajztermében 
igen művészies elrendezésben mutatta be a gombákon kívül azokat a tudnivaló
kat, amelyek a gombák gyakorlati felhasználásával, értéke ütésével, t a r to z á 
sával, valamint a gomb'unérgezé-ek leküzdésével kapcsolatosak. A kiállítás 
művé zi részét adta a gombafényképkiállítás és érdekersé tette a gombaplakát- 
kiállítás.

A Vándorgyűlés és Gombakiállítás sikeres megrendezése elsősorban a 
Soproni Erdőmérnöki Főiskola vezetőcégének és dolgozóinak köszönhető. Mesz- 
szemenő anyagi támogatással tette lehetővé annak megrendezését azonban az 
Országos Erdészeti Főigazgatóság, az Erdei Termékeket Értéke ítő Vállalat, 
a Gombatermelési Vállalat, a Győrmegyei Közegé-zségügyi Járványügyi Állo
más, a TIT Győrmegyei Szervezet és Sonron Város Tanácsa is. A gyűlés megren
dezésének, a számos érkező vendég el zállásolásának és ellátásának zavartalan 
lebonyolítása pedig az ügybuzgó rendezőbizottságnak köszönhető.


