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Az elõzetes meghívóban jelzett idõ-
pontban, 2010. március 10-én Kecske-
méten a Juniperus Parkerdészet épüle-
ténél gyülekeztek a Helyi Csoport tagjai
a Tisztújító Közgyülésre. Mintegy 70 fõ
részvételével kezdõdött meg a rendez-
vény, ahova Lajosmizsétõl–Kelebiáig,
Solttól–Lakitelekig egész Bács-Kiskun
megyébõl érkeztek a meghívottak.

Bognár Gábor levezetõ elnök üd-
vözölte a megjelent tagtársakat, külön
köszöntve Sere Ferencet, az OEE Orszá-
gos Választási Bizottságának tagját.
Ezután a  Helyi Csoport elmúlt négy évi
munkájáról adott számot a vezetõség. 

Elõször Kiss Béla a csoport elnöke
beszélt arról, hogy érdemes volt dolgoz-
ni, mert a tagok körében nagy volt a fo-
gadókészség a szervezett programokra. 

Koczka Zoltán titkár részletesen
beszámolt az elmúlt ciklus történései-
rõl, melyek közül kiemelkedett és nagy
kihívást jelentett a 2007-ben rendezett,
a visszajelzések alapján kiválóan sike-
rült Vándorgyûlés. Beszélt az évente az
ország más-más tájaira szervezett kirán-
dulásokról, amelyek mindig nagy sikert
arattak, és igen jó hangulatúak voltak.
Kiemelte az immár 11 éve folyamatosan
Kecskeméten mûködõ Erdészklubot,
amely azóta is havi rendszerességgel
tartja összejöveteleit. A klubrendezvé-
nyeken alkalmanként átlagosan 30 fõ
vesz részt, és mûködése a Helyi Cso-
port egyesületi életének motorja. A KE-
FAG Zrt. támogatásának köszönhetõ,
hogy évente megjelenhetett a Kiskunsá-
gi Erdész, a Kecskeméti Helyi Csoport
hírlevele, amely színes tudósításokban
számol be csoportunk életérõl. Kiemel-
te, hogy igen sokat köszönhetünk a KE-
FAG Zrt. anyagi és erkölcsi segítségé-
nek, hiszen nélküle az igen nagy létszá-
mú (208 fõ) csoport, amely az ország
legnagyobb megyéjét fogja át, a nagy
távolságok miatt szinte mûködésképte-
len lenne.

Bekõné Polner Katalin gazdasági
felelõs rövid tájékoztatást adott a Helyi
Csoport gazdasági és pénzügyi helyze-
térõl, szólt a tagdíj befizetésének hely-
zetérõl is.

Az elhangzottakhoz hozzászólt Bog-
nár Gábor, dr. Gõbölös Antal, Sipos Sán-
dor, Mihályka Tibor, Herczeg Imre, Sza-
bó Balázs. A hozzászólók megköszönték
a leköszönõ vezetõség munkáját, a KE-
FAG támogatását. Észrevétel hangzott el
az Erdészeti Lapokról, az évente megren-
dezett nyugdíjas találkozóról, az Erdész-

klub színvonalas programjairól. Megem-
lékeztünk az elmúlt ciklusban eltávozott
tagjainkról is. Elhangzott, hogy a jelenle-
gi Kecskeméti Helyi Csoport helyett cél-
szerû volna a Kiskunsági Helyi Csoport
nevet használni.

Ezek után dr. Almási János a helyi
Választási Bizottság elnöke ismertette a
Bizottság munkáját, és megnevezte a
HCs vezetõségébe jelöltek névsorát. A
szavazólapok elkészítése és kiosztása
után megkezdõdött a titkos szavazás. E
közben az OEE Országos Választási Bi-
zottságának tagja, Sere Ferenc tájékoz-
tatást adott tevékenységükrõl, és az ed-
dig megtartott tisztújító közgyûlések ta-
pasztalatairól beszélt.

A szavazás eredményeképpen a köz-
gyûlés által megválasztott Helyi Csoport
Vezetõsége a következõ: Elnök: Kiss
Béla erdõmérnök, titkár: Koczka Zol-

tán erdõmérnök, gazdasági felelõs:
Bekõné Polner Katalin erdõmérnök,
déli összekötõ: Gõbölös Péter erdõ-
mérnök, északi összekötõ: Almási Ist-
ván erdõmérnök, magánerdõs össze-
kötõ: Góhér Zoltán erdésztechnikus,
nyugdíjas összekötõ: Becsy Bálint er-
désztechnikus. A megválasztott három
fõ küldött: Bognár Gábor, Fodor Mi-
hály és Koczka Zoltán.

Az újonnan megválasztottak nevében
Kiss Béla elnök köszönte meg a bizal-
mat, és röviden felvázolta elképzeléseit.

A közgyûlés ezután javaslatot tett az
országos elnökség tagjaira is.

Végezetül a levezetõ elnök felkérte a
most megválasztottakat, hogy a köz-
gyûlés résztvevõi elõtt mutassák meg
magukat, és az így összegyûlt csapatról
elkészült az elsõ fénykép.

Bognár Gábor  

Tisztújító közgyûlés Kecskeméten

Április 23-án tartották meg a Dél-Dunátúli
Régió erdészeti erdei iskoláinak nyílt nap-
ját Pörbölyön, a Gemenc Zrt. Ökoturiszti-
kai Központjában. Az érdeklõdõ iskolák
képviselõi információkat szerezhettek a
régió erdészeti erdei iskoláinak a minden-
napos oktatásra épülõ, minõsített erdõpe-
dagógiai és szabadidõs programkínálatai-
ról, valamint ízelítõt kaphattak a Gemenc
Zrt. erdõ- és vadgazdálkodásáról, erdei-
nek és vizeinek növény- és állatvilágáról,
kultúrtörténetérõl, illetve a környék nyúj-
totta kirándulási lehetõségekrõl.

Elsõsorban azon oktatási intézmények
képviselõi jelentek meg a nyílt napon,
akiknek pedagógiai programjukban ki-
emelt szerepet kapott a környezeti neve-

lés és az erdei iskolai program, továbbá
olyan osztályfõnökök és szabadidõ-szer-
vezõk érdeklõdtek, akik osztálykirándu-
lásokra, táborokra, a szabadidõ élmé-
nyekkel teli eltöltésére helyszínt és prog-
ramlehetõséget keresnek.

A rendezvényt szervezõ erdészeti er-
dei iskolák: Gemenc Zrt. Erdészeti Er-
dei Iskolája, Pörböly, Gyulaj Zrt. Turisz-
tikai és Természetismereti Központja,
Lengyel-Annafürdõ, Mecseki Erdészeti
Zrt. Kikerics Erdészeti Erdei Iskolája,
Sasrét, Mecseki Erdészeti Zrt. Mókus
Suli Erdészeti Erdei Iskolája, Árpádtetõ, 
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Lábodi
Vadászerdészete, Sziágyi Erdei Iskolája

(ForestPress)

Erdészeti erdei iskolák nyílt napja Gemencen 




