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EGYESÜLETI ÉLET

Az Országos Erdé-
szeti Egyesület ed-
digi egyetlen hatá-
ron túli szervezete,
az Erdélyi Helyi
Csoport 2010. má-
jus 18-án a Mecsek-
erdõ Zrt. Sellyei
Erdészetének ta-
nácstermében ala-
kult meg. Az ese-
ményre emlékezve 2015. június 29-én
emléktáblát avatott az egyesület Sellyén.

A megalakulás elõzménye az erdélyi
erdészek belépési szándéka volt az
egyesület tagjai sorába. Hamar kiderült,
hogy az alapszabály nem tartalmaz
semmilyen korlátot a külföldi szakem-
berek tagságával kapcsolatban, így nem
volt akadálya a belépésnek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tag-
sága mindig is az elõrehaladás, az egy-
más iránti segítés elkötelezett szerveze-
te volt. Az OEE akkori fõtitkára, Ormos
Balázs javasolta, hogy az egyesületi
munkába úgy tudnak hatékonyan be-
kapcsolódni az erdélyi kollégák, ha he-
lyi csoportot alakítanak. Erre kiváló al-
kalom kínálkozott a pécsi 141. vándor-
gyûlésen. A Székelyudvarhelyi Magán-
erdészet és a Sellyei Erdészet ekkor már
több éve szoros partnerkapcsolatot
ápolt egymással, így a helyi csoport
megalakulására a legjobb helyszínt a
Mecsekerdõ Zrt. Sellyei Erdészete biz-
tosította. Az ünnepi aktuson az egyesü-

let akkori vezetõi,
valamint a Bara-
nya Megyei Helyi
Csoport tisztségvi-
selõi képviselték
magukat. Az OEE
Erdélyi Helyi Cso-
portjának elnöke
Szakács Sándor
(Széke lyudva r -
hely), titkára Or-

bók Ilona (Csíkszereda) lett.
Ennek éppen öt éve, a különleges

alkalomra ünnepséget szerveztek az
egyesület helyi csoportjának tagjai. Az
egész napos szakmai program mellett a
Sellyei Erdészet épületén elhelyezett
emléktábla avatásával emlékeztek a
megalakulásra, a rendezvényre a bara-

nyai erdészek mellett Erdélybõl és Hor-
vátországból érkeztek magyar kollégák. 

Az OEE elnöksége nevében Lomniczi
Gergely fõtitkár, az erdélyi csoport ne-
vében Szakács Sándor elnök, a bara-
nyai erdészek nevében Hirmann Antal
elnök mondott köszöntõ beszédet. A
rendezvény végén mintegy 50 erdész
énekelte el az erdész- és a székely him-
nuszt.

Az esemény külön aktualitása, hogy
az Országos Erdészeti Egyesület jövõre,
Székelyföldön tervezi megrendezni az
éves vándorgyûlését. Az ünnepi ese-
mény egészének az elmúlt 107 évben
most adna elõször otthont határon túli
magyar közösség.

Mecsekerdõ Zrt.
OEE Baranya Megyei HCs

József OEE csoportelnök és Kaitz Zol-
tán OEE csoporttitkár és kedves kollé-
gáik erdészbarátsággal fogadtak, a be-
szélgetés késõ éjszakába torkolt.

Csütörtökön egész napos, kisvonato-
zással egybekötött, csodálatos prog-
ramban vettünk részt, olyan érdekessé-
gek meglátogatásával, mint a nagyrezé-
ti Méhészeti Múzeum, a lassi Halászati
Múzeum, a Molnárka tanösvény, a ke-
selyûsi Fogadóépület. A Sárköz népmû-
vészetébõl is benyomást szerezhettünk
a decsi Sárközi Tájházban, ahol a Gö-
rönd citerazenekar és a  helyi  néptán-
cosok  is bemutatták tudásukat.

Este a Bátaszéki Erdészet gurovicai
pincéjében tettük meghitté a sok él-
ményt.  

Péntek délelõtt Mohácson, a Törté-
nelmi Emlékhelyen végiggondoltuk

nagy nemzeti sorsfordító csatánkat. A
jól kiépített bemutatókon szinte éreztük
az 1526-os tragédiát.

Délután visszatértünk a Duna-Tisza
közére, az Ásotthalmi Erdészetnél Lun-
ka Lajos igazgató és Juhász Pál vadá-
szati ágazatvezetõ üdvözölte az Erdélyi
Helyi Csoportot, majd a Bedõ Albert Er-
dészeti Szakképzõ Iskolában töltöttünk
felejthetetlen perceket. Az este Gyula-
Városerdõn ért. Puskás Lajos, a Tájé-
koztatási Központ oktatási igazgatója
fogadott, kalauzolásával városnézésre
is nyílt lehetõség a régi fényében ragyo-
gó Gyulán. Szombaton, miután meg-
néztük a Városerdõn lévõ tölgyesek ál-
landó erdõborítású átvezetésre irányuló
kísérleteket, elköszöntünk erdélyi kol-
légáinktól, akik Székelyország felé vet-
ték az irányt. 

Az alföldi tanulmányút igen hasznos
tapasztalata volt, hogy az állami tulajdo-
nú erdõgazdálkodók gondos gazdái a
rájuk bízott javaknak. Amikor a jövõbe
tekintenek, nem felejtik a múltat és en-
nek számos emléket állítanak. 

Az erdélyi kollégák nevében köszön-
jük minden utunkat egyengetõ munka-
társunknak a színvonalas szervezést.
Külön köszönjük Csonka Tibor, Spiegel
Endre, Sulyok Ferenc, Szalacsi Árpád
vezérigazgató uraknak, Borovics Attila
intézetigazgató úrnak, és Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó igazgató asszonynak, il-
letve munkatársaiknak, hogy e kiváló
programra lehetõséget nyújtottak.
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Öt éve alakult meg az Erdélyi Helyi Csoport
Emléktábla-avatás Sellyén


