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EGYESÜLETI ÉLET

Különleges alkalomból gyûltünk össze
az Országos Erdészeti Egyesület Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtárában, má-
jus 8-án. A résztvevõket: Illés László nyu-
galmazott dantártábornokot, Daróczy
Mártont, a MEVME egykori elnökének
unokáját, Inokai Balázst, Dr. Király
Pált, Kocsis Mihályt, Köveskúti Györgyöt,
Pápai Gábort, Schweighardt Ottót és Dr.
Tollner Györgyöt az egyesület nevében
Dr. Sárvári János köszöntötte. 

Inokai Balázs, a Magyar Erdészeti és
Vadászati Mûszaki Segédszemélyzet
Országos Egyesületérõl (MEVME) és
annak jelentõségérõl emlékezett meg.
Külön szólt nagyapjáról, a MEVME egy-
kori elnökérõl, akinek életútját az OEE
honlapján is olvashatják.

Kocsis Mihály, a Vértesi Erdõ Zrt. ve-
zérigazgatója a MEVME szerepérõl és
megjelenítésérõl tájékoztatta a megje-
lenteket a soron következõ Vándorgyû-
lés eseményeihez kapcsolódóan. El-
mondta, hogy az ebben a témakörben
tervezett emlékmûavatáson és kiállítá-
son kívül a Vándorgyûlés valamennyi
résztvevõje megkapja az egykori MEV-
ME jelvény hû mását is.

A rendezvény emlékezetes pillanata
volt, amikor Inokai Balázs erdõmérnök
átnyújtotta az 1938-ban felszentelt
MEVME zászló idõközben elkallódott,
különleges, fehér színû rúdjának általa
elkészíttetett másolatát. A zászlórúd
összecsavarozható részében idõkap-
szulát helyeztek el a következõ felirat-
tal: „ Ezt a zászlórudat Inokai Balázs –

akinek nagyapja vitéz Szekeres Károly
volt – csináltatta a MEVME emlékére, és
a zászló felszentelésének 75. évforduló-
jára. Ebben a Vértesi Erdõ Zrt., Kocsis
Mihály vezérigazgató úr, Schweighardt
Ottó és Dr. Sárvári János a Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtár õre, erdõ-
mérnökök segítették.”

A Jó Pásztor Nõvéreknél hímzett zász-
lóselyem, a felújított csúcsdísz és a most
elkészített zászlórúd összeszerelése után
a MEVME zászlaja háromnegyed évszá-
zad elteltével újra teljessé vált!

A résztvevõk kötetlen beszélgetés-
ben elevenítették fel a MEVME-vel kap-
csolatos emlékeket, amelynek során
Schweighardt Ottó elmondta, hogy a
zászló elõállítási költségeihez zászló-
szegekkel lehetett hozzájárulni és hogy
a MEVME erõs szálakkal kötõdött Er-
délyhez. Dr. Király Pál felidézte, hogy
milyen nehéz küzdelem volt az egykori
erdészek társadalmi elismerésének kiví-
vása. Elmondta, hogy a MEVME, mint
oly sok más civil szervezet gyakorlatilag
megszûnt, nem újította fel mûködését a
II. világháború után. Dr. Tollner György
javasolta, hogy a Temesvári Szakiskola
képviselõjét is hívjuk meg az OEE idei
Vándorgyûlésére. 

Befejezésül Inokai Balázs minden
résztvevõnek átnyújtotta a nevére szóló
egykori MEVME címerrel díszített Emlék-
lapot.  

Dr. Sárvári János
a Könyvtár õre

A MEVME zászló felszentelésének 
75. évfordulójára emlékeztünk

Kilenc iskola tíz csapata jutott a „Fiata-
lok az európai erdõkben” („Young Peo-
ple in European Forests” – YPEF) nem-
zetközi tanulmányi verseny 2013. évi
magyarországi döntõjébe, ahol a Baár-
Madas Református Gimnázium csapata
második ízben is megvédte elsõ helyét. 

A nemzetközi versenyt 2013-ban az
Országos Erdészeti Egyesület (OEE) és a
YPEF Nemzetközi Versenybizottság im-
már harmadszor hirdette meg, a lebo-
nyolítást az OEE mellett a Kitaibel Pál Kö-
zépiskolai Biológiai-, Környezetvédelmi
Tanulmányi Verseny szervezõi végezték.

A verseny kiíróinak célja, hogy a
résztvevõ középiskolás diákok megis-
merjék Európa és az egyes országok er-
deit, a természet- és környezetvédelem-
ben betöltött szerepüket, és az ehhez
kapcsolódó erdészeti tevékenységeket. 

A kezdeményezéshez 19 európai or-
szág csatlakozott, a 2013-as versenyben
11 ország több ezer diákja méri össze
tudását. 

A magyarországi verseny elsõ fordu-
lója – melyben csaknem félszáz iskola,
mintegy kétszázötven diákja vett részt -
szoros eredményt hozott, csupán né-
hány pontnyi különbség döntött annak
az elsõ 10 csapatnak a javára, akik beju-
tottak az országos döntõbe. 

A döntõben a verseny feladatait an-
gol nyelven kellett megoldani. A jó
eredményhez alapvetõ volt tehát a sta-
bil angol nyelvtudás, mivel a legered-
ményesebben szereplõ csapat képvisel-
heti hazánkat a nemzetközi döntõben,
melynek helyszíne 2013-ban Portugália. 

A döntõben ugyancsak szoros volt a
küzdelem, az elsõ két helyen pont-
egyenlõség alakult ki. Végül újabb fel-
adat megoldása döntött a Baár-Madas
Református Gimnázium csapata javára. 

További információ és a részletes
versenyleírás a hazai szervezõk honlap-
ján és a verseny nemzetközi honlapján
érhetõ el: www.ypef.eu; www.oee.hu; 

Országos Erdészeti Egyesület

A Baár-Madas nyerte a döntõt


