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Inokai Balázs ismertette szakmai pá-
lyafutását, beszélt erdész felmenõirõl,
különös tekintettel nagyapjáról, vitéz
Szekeres Károlyról, aki igen változatos,
küzdelmes életpályája során a Magyar
Erdészeti és Vadászati Mûszaki Segéd-
személyzet Országos Egyesületének
(MEVME) utolsó elnöke volt. Ezután az
elnök vázolta, hogy a jövõben a fõ té-
mák mellett/után folytatjuk a megkez-
dett hagyaték jellegû tapasztalatok köz-
readását, illetve DVD-vetítéseket, kultu-
rális jellegû programokat iktatunk be.
Majd az ülés érdemi részének bevezetõ-
jeként röviden ismertette a véleménye-
zésre kiküldött mûködési rend terveze-
tének lényeges elemeit és vázolta a ter-
vezetrõl szóló vita rendjét.

A vitába konstruktívan bekapcsolód-
tak: dr. Halasy Gyula, Tollner György,
Czebei Sándor, Zachar Miklós, dr.
Szász Tibor, Kondor Endre, Bóna Jó-
zsef, Virágh János, Köveskuti György, il-
letve Fehér István írásban tett figyelem-
re méltó, a Tanács alakulása során is
felmerülõ javaslatot.

Halász Gábor titkár a vitát nem le-
zárva, inkább ahhoz csatlakozóan tar-
tott ismertetõt a mûködési rend készíté-
sének elõzményeirõl, körülményeirõl,
továbbá az OEE mûködésével kapcso-
latban a titkárságtól érkezett dokumen-
tumokról, a Tanács munkáját is befolyá-
soló Kitüntetési Szabályzatról és arról a
fejleményrõl, hogy a Fõvárosi Törvény-
szék 2013. október 22-én jóváhagyta az
OEE Alapszabályát. Beszámolt arról is,
hogy 2013. november. 20-án a Budapes-
ti Erdõrendezési Helyi Csoport ülésén
módja volt Csépányi Péter régió képvi-
selõtõl tájékoztatást kérni, hogy az új
Alapszabályban meghatározott „tiszte-
letbeli tagság” és az OEE legmagasabb
rangú kitüntetéseként ismert „Tisztelet-
beli Tagsági Díszoklevél” adományo-
zottjai közötti fogalmi különbözõséget
hogyan kívánja rendezni az Elnökség.

Csépányi Péter tájékoztatta a jelenlé-
võket, hogy ezt a problémát érzékelték
és a kitüntetésekrõl szóló szabályzat-

ban kívánják megoldani. Ugyanis a
„tiszteletbeli tagság” fogalmát a PTK le-
foglalta és másként értelmezi, mint a mi
korábbi magas rangú kitüntetési értel-
mezésünk volt. A Tiszteletbeli Tagság
helyett bevezetik az „Örökös Tagság”
fogalmát, amelyet a Kitüntetési Szabály-
zatban részletesen kidolgoznak. 

A közreadott ismertetõje alapján vá-
zolta még Szeniorok Tanácsa megalakí-
tásának az Erdõ szaklapunkban rögzült
néhány korábbi eseményét, nevezete-
sen a Tanács eredeti célját, keletkezése
körülményeit, indíttatását, majd annak
idõbeli változásait, melyet a Tanács új
mûködési szabályainak lefektetése elõtt
érdemes megismerni. 

A rendelkezésünkre álló adatok sze-
rint az Országos Erdészeti Egyesületnél
elsõ alkalommal 1982 második felében
jelent meg a szeniorok ügye, amikor „a
Kormány felkérte a Mûszaki és Termé-
szettudományi Egyesületek Szövetségét,
hogy a nyugdíjas mûszaki értelmiség
problémáinak feltárásában, ezek meg-
oldására tervezett intézkedésekre javas-
lataival mûködjön közre.” A MTESZ, az
OEE-et is bevonta a munkába. A
MTESZ Szeniorok Tanácsában egyesü-
letünket Fila József képviselte.

Az Erdõ 1983. szeptemberi számá-
ban Fila József, az OEE Szeniorok Taná-
csának elnöke arról számolt be, hogy az
Elnökség – dr. Herpay Imre elnöklése
és dr. Király Pál fõtitkársága idején –
létrehozta a Szeniorok Tanácsát azzal a
céllal, hogy a szakma nyugdíjasai szer-
vezetten – a helyi csoportok közremû-
ködésével – tudjanak részt venni erdõ-
gazdaságunk fejlesztésében. Az Elnök-
ség szakmai-társadalmi fórumot kívánt
teremteni, ahol a nyugdíjasok kifejthe-
tik szakmai véleményüket és ahol rend-
szeres szakmai tájékoztatást kaphatnak. 

Az idõsebb korosztály iránti tisztele-
tet példázó gazdag cselekvési tervbõl
érdemes idézni: „Szeretnénk nyugdíja-
sainkat a szakmai közéletbe érdem-
legesen bekapcsolni, a szakemberek
nemzedékei között a kölcsönös bizal-
mat, megbecsülést, harmonikus együtt-
mûködést elõsegíteni, az idõsebb szak-
emberek szakmai és emberi elszigetelõ-
dését megelõzni, feloldani. Törekszünk
sokoldalúan fejleszteni a nyugdíjas és
aktív szakemberek közös klubéletét.
Programunkban szerepel szakmánk
múltjának ápolása, a szakmai emlék-
helyek feltárása, gondozása, nyilván-
tartása, a jelentõsebb szakmai életmû-

vek, tevékenységek megörökítése, közis-
mertté tétele, a szakmai memoáriroda-
lom ösztönzése útján.”

A nyugdíjas szakemberek aktivizálá-
sa mellett kitûzték feladatul, hogy folya-
matosan figyelemmel kísérik a nyugdí-
jas tagjaink életkörülményeit, szociális
ellátottságát és megadják e téren a le-
hetséges segítséget, reális, tartós megol-
dásokat kezdeményeznek.

„Számba kell vennünk nyugdíjasa-
ink életkörülményeit jellemzõ tényeket,
szándékaikat, törekvéseiket, esetleg sérel-
meiket. A munkaadóknak és szakszerve-
zeti bizottságuknak az eddigieknél na-
gyobb figyelemmel kellene a nyugdíjvá-
rományos dolgozók közérzetét gondoz-
ni, hogy sérelemérzet nélkül kerüljenek
nyugdíjba és volt munkaadójukkal,
munkaközösségükkel nyugdíjas állapot-
ban is tartalmas, hasznos emberi és
szakmai kapcsolatuk lehessen.”.

Az ügy gondozását tekintve jelzés ér-
tékû, hogy a Szeniorok Tanácsa és a he-
lyi csoportoknál alakult nyugdíjas bi-
zottságok áldozatos és kitartó munkájá-
nak – meg a Kormány hajlandóságának
– köszönhetõen Gáspár Hantos Géza
az 1986. évi fõtitkári beszámolójában
igen eredményes tevékenységrõl adha-
tott számot: 

A Szeniorok Tanácsa kialakult fela-
datait kísérõ fejlemény volt, hogy 1988-
ban az OEE Elnöksége dr. Szász Tibort
kérte fel az egész ország erdész-nyugdí-
jasainak ügyeivel is foglalkozó tevé-
kenység korszerûsítésére. A kidolgo-
zott, majd elfogadott javaslat alapján, az
1989-tõl átalakult Szeniorok Tanácsá-
nak (SzT) irányítását kezdetben  Boros
György –  tiszteleti elnök –, dr. Szász Ti-
bor, Hibbey Albert társelnökök és Cso-
bánci Erzsébet titkár látták el, az új vá-
lasztásokig.

A SzT 1990-tõl korszerûsödõ szer-
vezeti kereteit, majd célkitûzéseit
1992-ben tovább fejlesztették. Az OEE
választmányának 1994. március 25-én
tartott ülésén elfogadott Alapszabály-
módosítások szerint, a Szeniorok Ta-
nácsa, az OEE szakosztály jogállású ta-
nácsadó szerveként folytatta munkáját.
Ebben az elnökségi ciklusban (1994-
1998) fogalmazta meg újólag a SZT sa-
ját célkitûzéseit és feladatait, amelyet a
„A Szeniorok Tanácsa megalakulása,
célja, 1990 – 2010 közötti tevékenysé-
ge” címmel az OEE Elnöksége felkéré-
sére, 2010. januárban készült összeállí-
tásban rögzített.

A Szeniorok Tanácsa évzáró rendezvénye
A megnyitóban, dr. S. Nagy László el-
nök köszöntötte a névnapjukat, illet-
ve, születésnapjukat a közelmúltban
ünneplõ szeniortársakat. Üdvözölte a
Szeniorok Tanácsa tevékenysége
iránt érdeklõdõ, Inokai Balázs tag-
társunkat és felkérte rövid bemutat-
kozásra. 
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Az elõadottak és az elõzmények
megismerését követõ hozzászólások-
ban a következõ témakörökhöz tettek
észrevételeket, javaslatokat, illetve ezek
a tisztázandó kérdések maradtak: 

• A Szeniorok és Tiszteletbeli Tagok
Tanácsa (továbbiakban: Tanács),
milyen direkt, vagy más módon se-
gítheti az Elnökség munkáját?

• Milyen legyen a Tanács kapcsolata
az OEE különbözõ szervezeti egy-
ségeivel, különös tekintettel a he-
lyi csoportokkal és az Erdész Csil-
lag Alapítvánnyal mint alapítása
közremûködõjének?

• Mi legyen a Tanács tevékenységé-
ben a vállalható feladatok súly-
pontja, az eddigi mûködési gyakor-
latot miben kell újrafogalmazni?

• Hogyan érvényesüljön a szeniori-
tás, tapasztalás elismertsége, és
hogyan alakuljon a tagságon belül
a különbözõ jogállású tagok hely-

zete, tiszteleti, törzs-, (illetve dön-
tési jogú) és tanácskozási jogú
tagság megtartása stb.?

• A Küldöttközgyûlés által válasz-
tott tagokon túl, a létszámnak le-
gyen-e felsõ határa, vagy csak a
korlátlan létszámú tagságból au-
tonóm módon választott döntési
jogú, „törzstagság” létszáma le-
gyen meghatározva?

A vélemények, javaslatok elhangzá-
sa után összegezve a napirend történé-
seit, a tagság úgy döntött, hogy az el-
hangzott észrevételek figyelembevéte-
lével módosított tervezetet, ad hoc
munkacsoporttal megvitatja. Az így ki-
alakult anyaggal kezdeményez tisztázó
egyeztetést az SzT elnöke és titkára az
Elnökség illetékesével. Az egyeztetés
eredményeként kerülhet az „átalakult”
Mûködési rend a tagság elé elfogadásra.

Az évzáró ülés második felében dr. S.
Nagy László elnök, ünnepélyes hangu-

latban a Szeniorok Tanácsa által 2003.
évben alapított Emléklapok, illetve szö-
vegeinek idézésével köszöntötte azokat
a szeniortársakat, akik ebben az évben
töltötték be a 75., 85. és 90. életévüket:

– 75 éves életkori emléklapot vett át
Hegedûs János és Kondor Endre,

– 85 éves életkori emléklapot kapott
dr. Ghimessy László,

– 90 éves életkori emléklappal ünne-
peltük Lutonszky Zoltán és dr. Szász
Tibor dicsõ firma tagtársainkat.

Köveskuti György szeniortársunk, az
általa készített vaddisznót formázó
deszkalapokkal ajándékozta meg az
ünnepelteket. Gratulálunk, az évfordu-
lójukat ünneplõ szeniortársainknak!

Az elnöki zárszóval és az ünnepi jó-
kívánságok jegyében, majd egy afrikai
természetfilm megtekintésével fejeztük
be évzáró rendezvényünket.

Dr. S. Nagy László, elnök,  
Halász Gábor, titkár

Az Országos Erdészeti Egyesület Szom-
bathelyi Helyi Csoportjának vezetõsé-
ge 2013. december 12-én a Saághy
István Konferencia Központban tartott
évzáró rendezvényre hívta a tagtársa-
kat. Színvonalas és izgalmas élmény-
beszámolókat hallgathattunk az elõ-
adásokra felkért tagtársaktól.

Az évzáró rendezvény programterveze-
te szerint elsõként Bakó Csaba elnö-
künk köszöntötte az egybegyûlteket,
valamint értékelte a 2013-as évet. Az

elõzõ év legfontosabb rendezvényei-
nek sora a hagyományos Családi Nap-
pal kezdõdött, májusban a veszprémi
Helyi Csoportnál tett szakmai utunkkal,
júniusban a zalai kollégák látogatásá-
val, júliusban pedig a tatai 144. OEE
Vándorgyûléssel folytatódott. Majd
szeptemberben a Vértesi Helyi Csoport
tagjai látogattak a Szombathelyi Erdé-

szeti Zrt. mûködési területére. Október
elején a Szajki-tavak környékén elterü-
lõ erdõkben végzett átalakító üzemmód
eddigi tapasztalataival ismerkedhettek
meg tagtársaink, majd a hónap végén a
Zalaerdõ Zrt.-nél tett tapasztalatcserén
vehettek részt. 

Ezután Zsuppán Ernõ titkárunk tájé-
koztatása következett a decemberi kül-
döttközgyûlésrõl, egyesületi hírekrõl,
továbbá a tagsági kedvezmények igény-
bevételének lehetõségeirõl és módjáról.
Az idénre tervezett programok alapján

ismét mozgalmas évnek
nézünk elébe.

Az évértékelõt és az
egyesületi híreket köve-
tõen Németh Máté ter-
mészetfotós munkájából
nyílt kiállítás „Erdõk, Me-
zõk, Éjszakák” címmel.
A kiállítást Varga László
tagtársunk nyitotta meg,
felolvasva Máté levelét,
mivel õ sajnos személye-
sen nem lehetett jelen. A

képek lenyûgözõ, varázslatos látványt
közvetítettek.  

Dr. Borovics Attila fõigazgató a cso-
dálatos Dél-Koreába kalauzolt minket
az „Erdõk és erdõgazdálkodás Dél-Ko-
reában” címmel tartott elõadásában. A
rengeteg képpel illusztrált beszámolót
figyelve úgy érezhettük, mintha mi is
éppen ott járnánk a bemutatott helyszí-

neken. Elõször Dél-Korea átfogó bemu-
tatásával kezdte, hogy ráhangolja a tag-
társakat az ország történetére, kultúrájá-
ra, az ott élõk szemléletére, fejlettségé-
re. Hallhattuk, hogy az ERTI hároméves
szerzõdést kötött a dél-koreai Erdészeti
Tudományos Intézettel, az ottani akác-
termesztés technológiai fejlesztését
szolgáló feladatok elvégzésére. Az or-
szág területének 2/3-át domb- és hegy-
vidék alkotja, ahol a talajerózió megállí-
tására az akác tûnik a legalkalmasabb-
nak. Az akácerdõsítések döntõ többsé-
gét ismeretlen genetikai eredetû mag-
ból nevelt csemetével végezték és el-
maradt az akácosok szakszerû nevelése
is. A zömében a dombvidékek lejtõin
tenyészõ akácosokra nincs kidolgozott
és általánosságban alkalmazott ter-
mesztési technológia. A szakmai ta-
pasztalatok mellett élvezetes volt hall-
gatni az elõadót a kulturális és gasztro-
nómiai élményekrõl is.

A rendezvény végén Hunyadi Géza
tagtársunk vetített képeket a 2013-as év
eseményeibõl. A fotókon mindenki vi-
szontláthatta magát és kellemes emlé-
keket idézhette fel e szép délutánon.

A vezetõségnek köszönjük a mun-
kásságát a 2013-as évben rendezett tar-
talmas és színvonalas programokért!
Tagtársainknak sikerekben gazdag bol-
dog újévet kívánunk.

Aranyos Péter,
OEE Szombathelyi HCS

Évértékelés és fotókiállítás-megnyitó


