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Örömmel számolhatok be róla, hogy
OEE Csoportunk rendezvényei már
több, mint három év óta új színfolttal
gazdagodtak: minden hónap második
szerdáján klubdélutánra jönnek össze
az érdeklôdô tagtársak Kecskeméten az
erdôgazdasági központban (télen) vagy
körzetünk valamelyik szép erdészeti
helyén (az év többi idôszakában).

A résztvevôk száma általában 20 és
50 között ingadozik. Ezeknek az össze-
jöveteleknek nincs kötött napirendje.
Megbeszéljük az idôszerû erdészeti kér-
déseket, és ezzel kapcsolatban elmond-
juk egymásnak elképzeléseinket, javas-
latainkat. A helyszíneken látottakhoz
véleményt fûzünk. Érdeklôdünk egy-
más személyes dolgai iránt, megemlé-
kezünk a betegekrôl, elhunytakról. Sok
esetben szakmai elôadásra is sor kerül
és esetleg video- vagy diavetítés.

Az eddigi találkozók közül többet kü-
lön is felsorolok (nem idôrendben). Bog-
nár Gábor csoporttitkárunk minden alka-
lommal tájékoztat az elôzô idôszak fonto-
sabb szakmai és társadalmi eseményeirôl,
a tervekrôl. Néhány esetben ôt Várkonyi
Vilmos kollégánk helyettesítette.

Az egyik klubnapon Ormos Balázs
fôtitkárunk is részt vett a kecskeméti ar-
borétumban és részletesen tájékoztatott
bennünket az egyesületben folyó mun-
káról, a volt OEE székház ügyérôl.

Más alkalommal az erdôgazdasági
központban Puskás Lajos régiófelelô-
sünk aktuális egyesületi dolgokról be-
szélt és beszámolt a gyulai csatornázott
öntözéses tölgyerdôk eddigi eredmé-
nyeirôl.

A KEFAG Rt. munkájáról a problé-
mákról és sikerekrôl Sódar Pál vezér-
igazgató tájékoztatott bennünket az
egyik központi klubdélutánon. Más al-
kalommal Mézes Lajos osztályvezetô-
helyettes az erdôgazdaság fakeres-
kedelmérôl beszélt.

Két kecskeméti klubnapon dr.
Barányi László kollégánk diavetítéses be-
számolót nyújtott namíbiai, illetve USA-
beli vadászati útjáról, tapasztalatairól.

Ugyancsak az erdôgazdasági köz-
pontban két alkalommal számolt be dr.
Tóth József kollégánk ÉNy-németorszá-
gi, illetve kínai tanulmányútjáról, vetí-
tett képekkel illusztrálva.

Szintén kecskeméti klubnapon tájé-
koztatott bennünket Koncz János kollé-
gánk a megyei lapban írt cikkérôl, mely
nagymértékben hozzájárult ahhoz,
hogy az egymilliomodik hektár emlék-
fásítás megmaradt és nem települt rá
üzletlánc.

Egyik rendezvényen Koczka Zoltán
tagtársunk számolt be észtországi, sítú-
rával egybekapcsolt tanulmányútjáról
diavetítéssel.

Két központi klubdélutánfolyamán
Sipos Sándor adott tájékoztatást: egyi-
ken „A mi nyelvünk” c. könyvet propa-
gálta, megállapítva, hogy a mû támoga-
tóinak negyedrésze a mi OEE csopor-
tunk tagjaiból áll; másik alkalommal be-
számolt a jól sikerült nyírségi OEE ván-
dorgyûlésrôl.

A helyi arborétumban tartott összejö-
vetelen dr. Gôbölös Antal, az erdészeti
szolgálat vezetôje kalauzolta a megje-
lenteket. Ezen részt vett Dánfy László, a
megyei MTESZ igazgatója is.

A kecskeméti regionális erdészeti
szaporítóanyag-termelési központban
tartott klubnapon Bagaméri Gáspár
(OMMI) az USA-beli nyárfa kong-
resszusról számolt be diavetítéssel egy-
bekapcsolva.

A KEFAG Juniperus kertjét klubdél-
után során Szûcs Dezsô tagtársunk mu-
tatta be, és ugyanott Nagy Tamás kollé-
gánk diaképek vetítésével beszámolt a
Bihar-hegységben tett turistaútjáról.

Nyárlôrinci tanyáján Kiss János kollé-
gánk látta vendégül csoportunkat és

bemutatta az itt lévô nemesnyár-szürke-
nyár-akác rudaskorú mintegy 30 hektá-
ros szépen fejlôdô erdejét.

Lajosmizsei tanyáján Bíró Tibor né-
hány éves sikeres erdôsítését tekintet-
tük meg, és ez a bejárás fehér asztalnál
folytatódott.

Németh Imre tagtársunk két alkalom-
mal vezette a társaságot általa patronált
magánerdô-birtokosok tanyájára Kecs-
kemét környékén. Egyik esetben Csík
Mihály, majd László Károly szakszerû
és sikeres erdôsítését-fásítását tekintet-
tük meg, és nem mellékesen szíves fo-
gadtatásban volt részünk. A látottak
alapján megállapíthattuk: magánerdô-
ben is lehet példamutatóan jó munkát
végezni, ha a tulajdonos úgy áll hozzá
és az erdészeti szakember irányítását,
tanácsait elfogadja.

A tiszaalpári vadászházban tartott
összejövetelt Szeverényi István szervez-
te, kitûnô vendéglátással. Emellett az itt
folyó fácánneveléssel is megismerked-
tünk.

A Kecskemét nyíri erdôben tartott
klubnapot Madácsi Sándor és Mikulási
Béla kollégáink szervezték. A szívélyes
vendéglátás mellett meglátogattuk az it-
teni, magánerôbôl létesült 1848–49-es
múzeumot, a Szent Hubertus kápolnát,
Szulyovszki László elhunyt kollégánk
kopjafás emlékhelyét.

Solton Kiss József és Szûcs Imre tag-
társaink szervezték a klubnapot. A cse-
metekertben nemes nyár, szürkenyár,
kocsányostölgy és más lombfafajok
szakszerû nevelését láthattuk, majd szí-
vélyes vendéglátásban volt részünk.

A Kiskunsági Nemzeti Park körzeté-
be esô Lakitelek–Tôserdôn Felföldy
Zoltán erdészetvezetô ismertette a
nyárjasi erdészet fôbb munkáit, problé-
máit, terveit, majd ez a találkozó is fe-
hér asztalnál fejezôdött be.

A jelenlegi beszámolási idôszakban
elhunytak: Szulyovszki László kerületve-
zetô, Méntelek, Bognár József ny. erdé-
szetvezetô, Mélykút, Gergelyfi Pál ny. ke-

Kiskunsági klubnapok
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rületvezetô, Kecskemét, dr. Horváth
László ny. erdészetvezetô, Bugac; az
utóbbi hónapokban pedig dr. Walter Fe-
renc és dr. Papp László ny. erdômérnö-
kök Kecskeméten. Horváth Laci emlék-
tábláját néhány hónapja avattuk fel
Bugacon, Szulyovszki Laci emlékhelyét
évente megkoszorúzzuk a nyíri erdôben.

A klubnapok költségeinek jelentôs

részét a Kiskunsági Erdôgazdaság, vala-
mint a Kecskeméti Erdészeti Szolgálat
szokta vállalni, fôleg az üzemi gépko-
csik biztosításával, amit ezúton is meg-
köszönünk.

Megemlítem, hogy az OEE Kiskunsá-
gi Csoportja munkálkodásának az utób-
bi 5–6 évben egy másik új színfoltja is
van: az OMBKE Kecskeméti Szerveze-

tével a megyei MTESZ útján jó kapcso-
lat alakult ki, ami sok közös rendez-
vényben ölt testet. Ez egyébként meg-
érdemelne egy külön beszámolót.

Végül: bízom benne, hogy a jövôben a
nem nyugdíjas egyesületi tagok is na-
gyobb arányban látogatják a klubnapokat.

Kép és szöveg: Sipos Sándor
ny. erdômérnök

A Szeniorok Tanácsa (SzT) 2002. márci-
us 19-én tartotta tisztségválasztó gyûlé-
sét. Az ülésen a 25 fôs tagságból 17-en
vettek részt, tehát szavazatképesek vol-
tak. A leköszönô Szász Tibor elnök az
üdvözlések után Halász Aladár tagtársat
kérte fel az ülés levezetésére. Az OEE el-
nökségét a választáson Schmotzer And-
rás képviselte.

A levezetô elnök felkérte Szász Ti-
bort, mint a jelenlegi formában mûködô
SzT-nek a létrehozásában közremûkö-
dôt, hogy az SzT fiatalabb tagjai és az
utókor számára ismertesse a Tanács
megalakulásának történetét és mûkö-
dése fontosabb mozzanatait.

Az 1992 óta jelenlegi jogállásban mû-
ködô SzT-nek két elôdje volt. Az egyik
az akkori MÉM OEE Helyi Csoportjában
Boros György által vezetett Szenior Bi-
zottság, a másik az OEE elnökség felké-
résére, Fila József vezette, esetenként
felkért tagokból álló, ad hoc feladatokat
ellátó Szenior Tanács volt. Fila József
ezenkívül megbízást kapott arra, hogy
az OEE-t képviselje az MTESZ Szociális
Bizottságában.

1968-ban, Boros György lemondása
után az SzT most leköszönô elnökét
ügyvezetô, Boros Györgyöt pedig tisz-
teletbeli elnöknek választotta. 1988-
ban az OEE elnöksége a Szenior Ta-
nács ügyeinek intézését ugyancsak a
most leköszönô SzT elnökre bízta.
1990-ig a két szervezet párhuzamosan
mûködött. Az akkor megválasztott új
OEE elnökség e két szervezetet meg-
szüntette, és felkérte Szász Tibort,
hogy tegyen javaslatot egy, a jövôben
az OEE elnöksége alatt mûködô, az
egész ország erdész-nyugdíjasainak az
ügyeivel foglalkozó „Szeniorok Taná-
csa” létrehozására. A kidolgozott és el-
fogadott javaslat szerint az SzT szak-
osztályjellegû és jogkörû szervezet lett,
25 fôs budapesti és vidéki lakosú,
szakmánk köztiszteletû nyugdíjasaiból
választott létszámmal. Az évente ren-
dezett legalább két összejövetelen a

tagságon kívül a megalakulástól napja-
inkig, mint meghívottak részt vettek
azok a szakmai közösséget pártoló
nyugdíjasok, akik a Tanácsból kihalók
helyére várományosak. Az SzT fontos
erdészeti szakmai és egyesületi ügyek-
ben nyilvánítja véleményét és segíti az
OEE elnöksége munkáját. Képviseli az
OEE-t az MTESz Szociális Bizottságá-
ban, az OEE elnöksége által felkért SzT
tag irányítja az Egyesület Szociális Bi-
zottságának a munkáját és részt vesz
az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriu-
mában.

Az SzT eddigi legfontosabb tevé-
kenységei:

– Segítette az OEE elnökségét 1990-
tôl az erdészet sorsát meghatározó tör-
vénytervezetekkel kapcsolatos vélemé-
nyek kialakításában.

– 1990-ben, a rendszerváltoztatás fel-
fokozott légkörében az OEE elnöksége
és a MÉM Erdészeti Hivatala közötti
szakmai vitában az Egyesület elnöksé-
gét támogató állásfoglalást állítottak
össze és küldtek el az Erdészeti Hivatal
vezetôjének.

– 1993-ban írásban felhívták a mi-
niszterelnök figyelmét azokra a veszé-
lyekre, amelyek az erdôk privatizálásá-
ból fakadnak. Javasolták a további pri-
vatizálás leállítását.

– Javaslatot készítettek 1998-ban az
FVM részére az árvízkárok csökkenté-
sét segítô erdészeti feladatok tárgyában.
A munkák megtervezéséhez és végre-
hajtásához felajánlották a segítségüket.

– Közremûködtek az OEE elnökség
Alapszabályt, Szervezeti és Mûködési
Szabályzatot, Választási Szabályzatot
korszerûsítô és újabban az Erdészeti
Etikai Kódexet kidolgozó munkájá-
ban.

– Halász Aladár SzT-tag felvetésére
javaslatot készítettek és tevékenyked-
tek a nagy emlékû Modrovich Ferenc
professzor szobrának a felállítása érde-
kében.

Szász Tibor befejezésül megköszön-

te a tagság 16 éven át kifejtett tevékeny-
ségét és bejelentette az elnökségrôl va-
ló lemondásukat. Haják Gyula elnök-
helyettes nevében is kérte, hogy a veze-
tés fiatalítása érdekében a tagság kettô-
jüket ne szerepeltesse a megválasztásra
jelöltek között.

A levezetô elnök felkérte a Választá-
si Bizottság elnökét, Haják Gyulát és a
Bizottság két tagját, Pandula Zoltánt és
dr. Marjai Zoltánt, a titkos választás le-
vezénylésére. A Tanács tagjai elnöknek
dr. S. Nagy Lászlót, titkárnak Csobánci
Erzsébetet egyhangúlag választották
meg.

S. Nagy László a titkár nevében is
megköszönte a megelôlegezett bizal-
mat és ígéretet tett arra, hogy az SzT
eddigi irányvonalát megtartva igye-
keznek tevékenykedni. Ápolni fogják
a rájuk maradt „Szellemi hagyatékot”
és „Közösségi szellemet”. Meggyôzô-
dése, hogy csak a lélekben is erôs em-
berek képesek az egységes cselekvés-
re. A fiatalabb generációnak ebben a
szellemben kívánnak majd példát mu-
tatni.

Terveiket a következôkben foglalta
össze:

– az eddig bevált szellemû ülések és
tapasztalatcserék szervezésének folyta-
tása;

– a nemzetérdekû ügyekben párt-
semleges állásfoglalások kialakítása;

– az egymás iránti bizalmatlanság
felszámolása, a szakmai problémák kö-
nyörtelen jelzése;

– az erkölcsös, példaértékû Nagyja-
ink emlékének ápolása, az Erdészeti
Etikai Kódex megalkotásának folyama-
tos szorgalmazása és segítése;

– az ifjú erdészekkel való együttgon-
dolkodás lehetôségeinek feltárása.

Az új elnök javaslatára a múlt meg-
becsülése és a folyamatosság megte-
remtése érdekében a tagság dr. Szász
Tibort „Örökös tiszteletbeli elnöknek”
választotta.

Szász Tibor

Beszámoló


