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EGYESÜLETI ÉLET

Rendszeresen látogatjuk Mollayné
Madas Gabriellát, Gabi nénit, hogy
magányát enyhítsük, és együtt eleve-
nítsük fel a szakma múltját, közös em-
lékeinket. Legutóbb szóba került
Göncz Árpád és felesége Zsuzsanna
részvétele az 1991-ben, Sopronban
megrendezett vándorgyûlésen. 

Gabi néni egyik fõszervezõje volt, én
pedig a TAEG igazgatójaként és az OEE
Soproni Helyi Csoportjának titkáraként
felelõse voltam a kiemelt rendezvény-
nek. Emlékszem, mikor térden csúszva
a földön, személyesen tûzte fel a tölgy-
leveleket az akkori vándorgyûlési nagy-
méretû logóra, mely fát ábrázolt.

Megkérdeztem tõle, hogy hogyan
került a rendezvényre Göncz Árpád
köztársasági elnök és felesége Zsuzsan-
na. Gabi néni elmondta, hogy az Egye-
sület új zászlót készített, és ennek fel-
szenteléséhez kerestek zászlóanyát.
Gabi néni együtt járt egy egészségügyi
tanfolyamra Zsuzsannával, igen jóba
lettek, barátság alakult ki közöttük, így
javasolta Zsuzsanna meghívását. Az el-
nökség elfogadta és Gabi néni meghív-
ta Zsuzsannát, aki örömmel jött. 

Én is emlékszem arra, hogy a sopro-
ni sportcsarnokban tartott ünnepi köz-
gyûlésen közel ezer tagunk részvételé-
vel zajlott a rendezvény. Dauner Már-
ton, az akkori Erdészeti és Faipari Hiva-
tal elnöke váratlanul rám bízta Göncz
Árpád köztársasági elnök kísérését. A
felkérést igyekeztem a legjobban telje-

síteni. Rájöttem, hogy mindig
mondani kell az elnök úr-
nak, hogy mit csináljon. Áll-
jon meg! Forduljon jobbra,
menjen be az ajtón! Vicces
esetek is történtek. Gyógy-
szert akart bevenni elnök úr
és kimentünk a gépkocsijá-
hoz, ahol magához vette a
gyógyszereit. A nagy tömeg
miatt a testõrei már sehol
sem voltak. Bekalauzoltam a
sportcsarnok egyik szobájá-
ba, ahol tudtam, hogy van
pohár és víz. Bent ült egy
ember. Újdonsült személyi
kísérõként határozottan fel-
szólítottam az illetõt, hogy
hagyja el a szobát. Õ csak
nézett rám és nem szólt.
Nem érti, hagyja el a szobát!
– mondtam erélyesen. Én va-
gyok elnök úr sofõrje –
mondta és kiment a szobá-
ból, így kettesben marad-
tunk és beszélgettünk, míg a
gyógyszert bevette.

Mint a hadsereg fõpa-
rancsnokának, a mucki vendégházban,
a határõrségnél volt a hivatalos ebéd.
Ahogy haladtunk felfelé, igyekeztem
bemutatni az erdõt. „Nem kell, minden
bokrot ismerek!” Utalt arra, hogy udvar-
lás közben gyakran látogatták a sopro-
ni erdõket Zsuzsannával.

Idén bizonyára megemlékezünk a 25
éve Sopronban tartott vándorgyûlésrõl, a

zászlószentelésrõl, az osztrák határon állí-
tott kopjafáról, az ottani határnyitásról és
mindenki, aki részt vett a vándorgyûlé-
sen, emlékezhet saját élményeire. A törté-
neteket is olyan céllal tárom az egyesüle-
ti közvélemény elé, hogy késõbb ne kell-
jen kutatni az információk után.

Ormos Balázs
OEE Soproni HCs

25 éve szenteltük fel Egyesületünk zászlaját

Az OEE Budapesti FM Helyi Csoport
2015. november legvégén tartotta év-
záró szakmai rendezvényét, 21 tagtárs
részvételével, az Erdészeti Informáci-
ós Központban.

Rövid elnöki megnyitó keretében emlé-
keztünk meg az elmúlt esztendõben el-
hunyt tagtársainkról: dr. Danszky Ist-
vánról, Haják Gyuláról és Pandula
Zoltánról. Köszöntöttük a különbözõ
elismerésekben részesült tagtársainkat:
dr. Király Pált, dr. Erdõs Lászlót, dr.
Verbay Józsefet és (távollétében) dr.
Barátossy Gábort. Tájékoztattam a kol-
légákat arról, hogy 2016-ban, az OEE
150. jubileumi éve alkalmából, közös

rendezvényt tervezünk az Erdészettör-
téneti Szakosztállyal.

Ezután Ugron Ákos Gábor helyettes
államtitkár adott tájékoztatást aktuális
ágazati témákban, majd kérdésekre vá-
laszolt. Külön szólt az Európai Erdõk 7.,
Madridban megrendezett konferenciá-
járól, amelyen Fazekas Sándor minisz-
ter vezetésével vett részt.

Ezt követõen dr. Mózes Csaba fõosz-
tályvezetõ-helyettes számolt be a dél-
afrikai Durbanban megtartott ENSZ
FAO 14. Erdészeti Világkongresszusról.
A témához kapcsolódva dr. Király Pál
javasolta, hogy a 2016-os jubileumi év
keretében, emlékezzünk meg az 1936-
ban Budapesten, sikeresen megrende-

zett 2. Erdészeti Világkongresszusról,
annak 80. évfordulóján.

Végül dr. Schiberna Endre NAIK-ERTI
osztályvezetõ tartotta meg rendkívül
magas színvonalú elõadását „Az erdõ-
gazdálkodás szervezeti és ökonómiai
háttere” címmel, melynek során újfajta
szemléletmóddal, széles körû, hiteles
adatbázisokon alapuló elemzésekkel
„nyûgözte le” hallgatóságát, három fõ
témakörben:

– erdõk, az erdõalapú iparágak
(ezen belül a foglalkoztatás stb.),

– magán-erdõgazdálkodás,
– vadgazdálkodás.
Természetesen ezek a témakörök

önállóan is, akár egy-egy napos megvi-
tatást is elbírnának, de éppen ezért is-
mertük el rendkívülinek a hallottakat és
a látottakat. 

Holdampf Gyula, elnök  

Madridtól Durbanig




