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A két társszervezet 2003. november 19-
20-án Pécsen tartotta szokásos rendez-
vényét. A Mecseki Erdészeti Rt. szerve-
zésében, házigazdaként kiválóan bizto-
sította a rendezvény lebonyolításához a
körülményeket. A konferencia témája a
„Az erdészet és a faipar helyzete a kor-
mányzati irányításban”. Sajnos kiemelt,
felkért elôadónk az FVM Erdészeti Hi-
vatalától nem érkezett meg, így csonká-
ra sikeredett a konferencia. Elôadáso-
kat tartottak dr. Molnár Sándor NyME
FMK dékán, Káldy József MEFA Rt. ve-
zérigazgató, Kurusa László PANNON
Fa- és Bútoripari Klaszter társelnök. A
másnapi program a MOFA Rt. vendég-
látásában üzemlátogatással, Mohácson
fejezôdött be.

Az OEE programjában szerepel az
együttmûködések körének bôvítése.
A konferencia ünnepélyes alkalmát
kihasználva kerültek aláírásra az OEE
és a NyME Faipari Mérnöki Kar, vala-

mint az OEE és a Faipari Tudomá-
nyos Egyesület közötti megállapodá-
sok.

Ormos Balázs
fôtitkár

A következô „Hagyományozható ese-
mények” címû napirendben a Szeniorok
Tanácsa egyhangúan megszavazta az el-
nök azon javaslatát, amely szerint a jö-
vôben minden év utolsó ülésén, közö-
sen és ünnepélyesen köszöntik a
tárgyévben 75, 80, 85 és 90 éves, „kor-
osztályos” Szeniorokat, Emléklap átadá-
sával. Az Emléklap a következô egysé-
ges szöveggel készült, de „korosztá-
lyonként” más aktuális versidézettel:

Név..................................
részére

Az Országos Erdészeti Egyesület és a
Szeniorok Tanácsa
75,, 80,, 85,, 90.

évedben nagy tisztelettel és megbecsü-
léssel kívánnak

további jó egészséget, megköszönve a
szakunkért kifejtett

közéleti tevékenységedet.
Budapest, dátum

OEE pecsét
Szeniorok Tanácsa az OEE

elnöke elnöke

Az elsô köszöntöttek:

75 éves
Dr. Marjai Zoltán

„Emberi törvény, kibírni mindent
s menni mindig tovább
még akkor is, ha nem élnek már
benned, remények és csodák.”

Hemingway
80 éves

Jancsó Gábor, 
Dr. Szász Tibor,

Zathureczky Lajos

„Ah! vén vagyok: tapasztalásom tárháza
megtelt gazdagon:
Ott van, romok közt életemnek
vezére, széttört csillagom;
Ott egy szakadt fonál: ez a hit,
egy csonka horgony: a remény
Ily gyûjteménynek birtokában
az ifjú hogyne volna vén!”

Arany János

85. éves
Pechtol István

„Minden évbôl van egy percem
Egy órácskám, egy napom.
Félre tettem ôket csendben
Így élek most gazdagon.

Nem lehet más kincs ily kedves
Ércnek nincs ily dallama,
S a múlt annál fényesebb lesz,
Minél sötétebb a ma.”

Falu Tamás

90 éves
Abonyi István

„Lobog a lelked mindhiába,
ha tested egyre fárad,
még hív az ég, de húz a föld,
karja kinyúl utánad.

Tartsd hát magad! Csak addig élsz,
míg benned mécsnyi láng ég.
Késôn döbbensz rá: csoda volt
minden perc, szép ajándék.”

Tollas Tibor

A jelenlévôk köszöntése után az el-
nök tájékoztatást adott Az Erdôk Hete
megnyitója alkalmából a Parlament
Felsôházi Termében rendezett Nyílt
Nap eseményeirôl és a tapasztalatok-
ról, továbbá az Elnökség levelében
foglaltakról.

Az Egyebek napirend keretében a
Sz. T. állandó tagjai közé egyhangú sza-
vazással beválasztotta Tokody Mihályt
és Ipsits Lajost. A f. év február 25-i állás-
foglalás értelmében tagtársak javaslatá-
ra a következô póttagokat egyhangú
szavazással felvette a „Meghívottak”
névjegyzékébe: Köveskuti György, dr.
Tóth Béla, Tollner György. A Szeniorok
Tanácsa tagjai megerôsítették azon ko-
rábbi állásfoglalásukat, hogy az állandó
tagok azokból választhatók, akik az
üléseken – mint meghívottak – rendsze-
resen részt vesznek.

A szervezeti kérdéseket követôen az
elnök az aktív részvételt megköszönte
és az ülést bezárta.

Budapest, 2003. november 15.
Dr. S. Nagy László

elnök

A FATE–OEE együttmûködési megállapodásokat kötött

Balról: Winkler András, Ormos Balázs, Molnár Sándor

Hagyományozható események


