Az OEE Pest Megyei Magánerdõgazdálkodási Helyi Csoport története
Az OEE Pest Megyei Magánerdõ-gazdálkodási Helyi Csoport eredetileg
megalakulásakor, 1970-ben az OEE
Pest Megyei Mg. Tsz Helyi Csoport néven alakult meg elsõsorban a Pest megyei mezõgazdasági termelõszövetkezeteiben és részben az állami gazdaságaiban dolgozó erdészeti szakemberek
részvételével.
A névváltozásra 1995-ben került sor,
miután az mgtsz-ek lényegében megszûntek és az ott dolgozó erdészeti szakemberek gyakorlatilag munkájukat, beosztásukat elvesztették. Az idõpont
majdnem egybeesik a kárpótlási törvény megjelenésével.

1. Az alapítás
A megalakuláskor (1970 februárjában)
az alapítás célja az volt, hogy az Országos Erdészeti Egyesületben legyen
olyan Helyi Csoport, amelyik az adott
megyében, jelen esetben Pest megyében, mezõgazdasági szövetkezetekben
és részben állami gazdaságokban dolgozó erdészeti szakemberek egyesületi
tagok legyenek – ha még nem voltak –
vagy akik más Helyi Csoportban tagok,
azonos munkaterületen dolgozókként,
azonos feltételrendszerben tevékenykedõk, ebbõl adódó azonos problémákkal, gondokkal küszködve egy
egyesületi szervezeti egységben tömörüljenek. Ez a szervezeti egység egyesületi keretek között mûködjön és fejtse ki
tevékenységét.
A fentiekbõl vezethetõ le az alapítás
oka is: Az mgtsz-ekben dolgozó erdészeti szakemberek egymástól elszakadva, egy-egy mezõgazdasági üzemben dolgozva, nem kaphattak erkölcsi,
szakmai és érdekképviseleti támogatást, segítséget. Egyedi küzdelemre
voltak kényszerítve. A Helyi Csoport
viszont biztosította az egységes fellépést, szakmai gondok megoldásában a
segítséget. Különösen érvényes volt ez
Pest megye területére, mivel a nagyszámú mezõgazdasági üzemben szinte
mindenütt volt erdõterület, amelynek
szakszerû gazdasági mûködtetését
csak szakképzett erdészeti szakember
tudta ellátni. A megyében volt olyan
idõszak, amikor 115 fõ erdészeti szakember dolgozott mgtsz-ben és állami
gazdaságban. A Csoport létszáma még
1990-ben is 123 fõ volt, mert még erdõ
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felügyelõségi és megyei tanácsi dolgozók, erdõmérnökök is tagjai voltak.
Sajnos napjainkra ez a létszám: a szövetkezeti erdõgazdálkodás megszûnése, az ott dolgozó erdészeti szakemberek állásvesztése, magánerdõgazdálkodásban való önállósodás,
legfõképpen idõs kor elérése és ami a
legmegrázóbb ok, az elhalálozások és
kilépések következtében 37 fõre
csökkent.
Nyilvánvaló, hogy ezek szervezeti
összefogására szükség volt. Ez pedig
csak az OEE keretén belül, önálló HCs
egységben volt megvalósítható.
A megalakulás körülményei
Az 1970-es esztendõben és utána
még hosszú éveken, évtizedeken át a
megyei tanácsok mezõgazdasági és
élelmezésügyi osztály felügyelete alá
tartoztak az mgtsz-ek és irányítást, valamint szakmai döntési- hatósági feladatokat látott el a mezõgazdasági üzemek tevékenysége, ezen belül az erdõgazdálkodás, valamint az abban foglalkoztatott erdészeti szakemberek felett.
(pl: nyilvántartás, eskütétel, támogatás,
stb.).
Ebbõl következõen az OEE Pest Megyei HCs alapításának kezdeményezése
is ezen osztálytól, a megyei erdészeti
fõfelügyelõtõl indult.
A Pest Megyei HCs alakulásának
megszervezését, alapítását a fenti osztály és a megyei erdészeti felügyelõ bonyolította le, amely elsõ kezdeményezésre is sikeres volt, amit bizonyít, hogy
az alakuló ülésen szinte hiánytalanul
részt vett az összes, mezõgazdasági
üzemben alkalmazott erdészeti szakember. Az OEE küldöttközgyûlése, illetve vezetõ testületei (pl. elnökség)
észrevétel, megjegyzés nélkül azonnal
elfogadták az OEE Pest Megyei Mg. Tsz
Helyi Csoport megalakulását.
A megalakulás idõpontja:
A bevezetõben már említettek szerint az 1970-es esztendõben történt. Sajnos a pontos dátumra vonatkozó iratot
nem leltük fel, mivel azok az akkor még
Pest Megyei Tanács VB. Mezõgazdasági
és Élelmezésügyi Osztály irattárába,
majd pedig elõbb a Megyei Levéltárba
és sajnálatos módon a Megyei Földmûvelésügyi Hivatal megalakulása után,
1991-ben selejtezésre kerültek.

2. Az eddigi tisztségviselõk.
Elnök:
Dr. Balázs István okl. erdõmérnök,
megalakulástól (az említett 1970. évtõl) napjainkig folyamatosan. A megalakuláskor a Pest Megyei Tanács Mg.
és Élelmezésügyi Osztály erdészeti, vadászati, és természetvédelmi felügyelõje, fõfelügyelõje, majd pedig csoportvezetõje 1991-ig. Onnantól a Földmûvelésügyi Minisztériumban az Erdészeti Hivatal szakmai tanácsadója,
majd a Humánpolitikai fõosztály vezetõje. Az elnöki tisztséget a megalakulástól kezdve folyamatosan, jelenleg is
betölti, választásokkal.
Titkárok:
1. Valentin Károly erdésztechnikus,
korábban a Hernád Március 15. Mg. Tsz.
Erdészeti ágazatvezetõ, majd magánerdõ-gazdálkodó erdészeti szakember.
Titkári tisztsége idõtartama: 19701999. szeptember 24.
2. Telegdy Pál erdõmérnök Nagykõrös TSz Erdõgazdaság, majd Erdõszöv.
Pilis, szakmai vezetõje, Erdõgazda Kht.
Titkári tisztség idõtartama: 1999. szeptember 24-tõl 2006. február 22.
3. Heim Márton erdésztechnikus:
Korábban a Pilisvörösvári Mg. Tsz erdészeti szakembere, jelenleg pedig önálló
vállalkozóként, magánerdõ-tulajdonos
és gazdálkodó.
Titkári tisztsége idõtartama: 2006. február 22-tõl napjainkban is.
Tisztségviselõk: (vezetõségi tagok)
Deszpoth László erdésztechnikus
2365 Inárcs, Vöröshadsereg u. 1. Elhalálozott. Bedõ A. díjas
Bágyi János erdõmérnök. Magánerdõ-gazdálkodó. 1118. Bp. Csikihegyek
14. VII. 31.
Dr. Czerny Károly erdõmérnök. Magánerdõ-gazdálkodó OEE elnökségi tag
is volt Kaán Károly díjas.
Hevesi Ferenc erdõmérnök, nyugdíjas gazdasági felelõs. Elhalálozott.
Nagy István erdésztechnikus 2367
Ujhartyán, Malom u. 1. Elhalálozott
Pávó Árpád erdésztechnikus Jelenleg területi erdõfelügyelõ. 2315 Szigethalom, Szabadkai u. 256/3
Simon Gyuláné vezetõségi tag,
nyugdíjas, 2146 Mogyoród, Csíkvölgyi
u. 11.
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3. Nevezetes események
A Helyi Csoport intenzív mûködése 1970tõl 1995-ig tartott. Ezen idõszakban és
idõtartamban jellemzõ volt, hogy a nagy
létszámú (123-115 fõ) szövetkezetekben
dolgozó erdészeti szakemberek részvételével évente legalább két csoportgyûlést
tartottunk, amelyeken minden alkalommal több napirendben elõadások és tájékoztatók hangzottak el, részben a mgtsz
erdõgazdálkodás aktuális témáiról, míg
az év elsõ csoportgyûlésén az erdõfelügyelõség(ek) (Budapesti és részterületen
a Váci) éves szöveges értékeléseinek ismertetésére került sor.
Minden évben, a megye más-más mg.

tsz-ének területén tartottuk meg a terepi,
helyszíni bemutatóval egybekötött megyei mgtsz. erdészeti rendezvényt, amelyek keretében kerültek átadásra a fásítási
emlékérmek, kitüntetések, oklevelet.
Ezen felül pedig vagy Budapesten, a megyei tanács elõadótermében vagy ismét
valamelyik mgtsz. területén tartottuk meg
a Madarak és Fák Napja megyei ünnepségét. Amennyiben a rendezvényt Budapesten tartottuk, azon szakmai elõadások
mellett a Madarak és Fák Napja megyei
ünnepségének megnyitóját rendeztük
meg. Késõbb, 1996 után igyekeztünk az
Erdõk Hete rendezvényt is, több- kevesebb sikerrel és résztvevõvel megtartani.

A Csoport rendkívül eredményesen és szervezetten mûködött a kárpótlási törvény megszületéséig,
majd utána még egy évig. Utána az
évenkénti nagyszámú (esetenként
3-4 terepi bemutatóval egybekötött
rendezvény) csoportrendezvény lecsökkent a tagság létszámának
csökkenésével és mgtsz. erdészeti
szakemberek állásvesztésével.
Jelenleg évente egy-két szervezett
csoportgyûlést, benne esetleg egy terepi bemutatóval egybekötött rendezvényt tartunk.
Dr. Balázs István
elnök

Emlékülés az akasztói Halascsárdában
Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály
Kecskeméti Helyi Szervezete és az OEE
Kecskeméti Csoportja 11. alkalommal
tartotta meg az évzáró rendezvényként
is elfogadott hagyományos emlékülését, ahol mindkét egyesület tagsága a
szakmák választott Védõszentjeirõl emlékezett meg kérve azok további oltalmát a szakmát gyakorlók irányában.
A rendezvényt idén már második alkalommal fogadta az Akasztó közeli Halascsárda, ahol rendkívül kulturált és
kellemes körülmények között tudott
mindkét egyesület tagsága egymással és
az idelátogató vendégekkel találkozni.
A résztvevõket házigazdaként Szûcs
Imre okl. erdõmérnök, alias Lenin, a Monitor Kft. ügyvezetõ tulajdonosa és felesége Szûcsné Mónika, alias Négyfias erdésztechnikus fogadta. A megjelentek kisebb
csoportokban szakmai és szakmaközi beszélgetéseket folytattak, majd elkezdõdött
a védõszenteket méltató szakestély, melynek elnökévé Dánfy László okl. vegyészmérnököt, alias Bubut, a Kecskeméti Helyi Szervezet vezetõjét választották némi
válogatás után a nemes firmák. A házirendet Bognár Gábor okl. erdõmérnök, alias
Pagát ismertette a Major Domus szerepkörben .A Visszhang tisztet az esten Széll
Pál okl. gépészmérnök, a Tiszántúliak
Társaságának vezetõje, alias Izaura, a
Cantus Praesesek Csurgó Lajos okl. kohómérnök, alias Ifjúmadár vezetésével Tímár József okl. erdõmérnök, alias Csávó
és Clement Lajos okl. kohómérnök, alias
Fradi kitûnõ hangerõvel elevenítették fel a
hagyományos selmeci-soproni és miskolci dalokat. A Védõszenteket méltató szakestély vendégei között dr. Tolnay Lajos
OMBKE elnök urat másodszor, Petrusz
Béla Fémkohászati Szakosztály-elnök urat

elõször köszönthettük körünkben. Vendégeink voltak a helyi tagságon túl az
OMBKE Székesfehérvári Területi szervezetének vezetése és több tagja, a Vaskohászati Szakosztály, a Fémkohászati Szakosztály, valamint a Bányászati Szakosztály
több tagja. Az erdészeket a monori és somogyi erdészet szakemberei, valamint a
Bács megyei erdészek Koczka Zoltán okl.
erdõmérnök, alias Kocek vezetésével
képviselték. A Védõszentek és a mai kor
szakmagyakorlóinak lehetséges kapcsolatrendszerét Dánfy László elnök elemezte, kiemelve a Védõszentek emberi helytállását és meggyõzõdésükhöz kapcsolódó hitét. A Komoly Pohárban dr. Tolnay
Lajos, alias Dromedár a hazánkat és ezen
belül szakmáinkat is érintõ nemzetközi
pénzügyi-gazdasági válsághelyzetrõl és a
nagyvállalkozások elõtt lehetségessé váló
kitörési pontokról beszélve, „vigyázó szemeiteket Pekingre vessétek” aktualizált
idézettel zárta gondolatait. A Vidám Pohár
keretei között Kiss Csaba okl. bányamérnök, alias Balhés Charley az eddig megszokott „állítás és tézis” gyûjteményének
gyöngyszemeivel kápráztatta el az isteni
fényben tündöklõ firmákat. A szakestély
további felszólalói munkás hétköznapjaikból és a nemzetet érintõ, megoldásra
váró feladatokról fejtették ki magvas gondolataikat az aggódás és a jobbítás szándékával. Meg kellett állapítani, hogy minden akaratunk ellenére ez a 11-ik, Védõszenteket méltató rendezvény komolyabb
hangvételû volt, mint a megelõzõk. A
megjelent egykori valétaelnökök közül
Kindla Norbert okl. erdõmérnök, alias Jose hozzászólásában kiemelte, hogy az
idén 200 éves erdészeti felsõfokú képzés
keretei között az évfolyamuk volt az utolsó, amely még a hagyományosan széles
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körû oktatásban részesülve kapta meg diplomáját. Mihalecz József okl. bányamérnök, alias Golyó a Pécsi Szent Borbála
Akadémiai Kör üdvözletét tolmácsolva
zárta a felszólalók sorát. A záró nótát és a
székely, valamint a jelenlegi és az õsi magyar Himnuszt, majd a Szózatot követõen
az elnök bezárta a szakestély hivatalos részét. A fehér asztal melletti nótázás hajnali három óráig tartott, melynek hangulatához hozzájárult Bese Botond kecskedudás
zenéje és Ésik Tibor erdész honfoglalás
kori hagyományõrzõ ruházatban elõadott
daltudása.
Dánfy László
Fényképészek, alkalmi fotósok
figyelem!

A Szerkesztõség örömmel fogadja
mindazokat a fotókat, melyek a
természet furcsaságairól, bizarr
alakzatokról, meghökkentõ hasonlóságokról készültek. A legjobbakat természetesen közöljük.
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