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EGYESÜLETI ÉLET

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


