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Talán magunk sem gondoltuk amikor
hat éve megszerveztük az OEE Kiskun-
sági Csoportjánál a havi klubnapokat,
hogy ez nem szalmaláng, felbuzdulás,
hanem minden kényszer nélkül is tartós
marad éveken át.

Ez azt mutatja, hogy különösen napja-
inkban mindig vannak erdészeti szakmai
és társadalmi kérdések, melyek érdeklik a
tagságot. Mondhatjuk, hogy ezek a talál-
kozások, beszélgetések mindnyájunknak
kedvesek és hiányt pótolnak. Röviden be-
számolok a korábbi tájékoztatóm óta eltelt
mintegy két és fél évrõl.

Minden összejövetelen Bognár Gá-
bor csoporttitkár ismertette az idõszerû
egyesületi rendezvényeket, terveket.

Idõsebb kollégáinkat felkértük, hogy
egy-egy találkozó során beszéljenek er-
dészpályájukról. Így került sor eddig
következõ tagtársainkra: Sipos Sándor,
Szerverényi István, Mihályka Tibor,
Koncz János, dr. Barányi László, Nagy
Mihály, Begya Lajos. Élvezetes, tanulsá-
gos élmény volt idõsebb kollegáink

„pályarajzának” végighallgatása a fiata-
labbak számára.

Minden év decemberében Borbála-
nap táján erdész-bányász-kohász talál-
kozót tartunk Szûcs Imre kollégánk
szervezésében egy solti pincegádorban,
szakestély keretében. Itt lelkes irány-
mutatást kaptunk a közelgõ népszava-
zásra is, ennek sikertelensége nem az
ötven jelenlévõn múlt.

A bugaci erdészetnél két alkalommal
találkoztunk, ahol Almási István ismer-
tette az erdészet munkáját, terveit, majd
megkoszorúztuk dr. Horváth László
volt erdészetvezetõ emléktábláját. Ez
évben dr. Tóth József látta vendégül a
csoportot Bedõ-díja alkalmából. Egy-
ben emlékeztünk rá, hogy OEE csopor-
tunkból így már hat Bedõ Albert-díja-
sunk és két Kaán Károly-díjasunk van.

A Hetényegyháza-nyíri erdészháznál
és erdei iskolánál szintén két esetben vol-
tunk. Megkoszorúztuk az itteni 1848-49-es
gyûjtemény létesítõjének, Sulyovszki
Lászlónak kopjafás emlékhelyét. Madácsi

Sándor erdészetvezetõ pedig a Kerekegy-
házi erdészet munkáját ismertette.

Egy-egy alkalommal Kecskeméten
diavetítéses elõadást tartott dr. Barna
Tamás az atlaszcédrusról, illetve dr.
Csóka György „Közelharc állatok és nö-
vények között” címmel.

Szintén a kecskeméti erdészeti köz-
pontban voltak a következõ rendezvé-
nyek: Horvátországi tanulmányútjukról
kaptunk diavetítéses tájékoztatást Koczka
Zoltán és Szulcsán Gábor kollégáinktól.
A megyei MTESZ munkáját Dánfy László
igazgató ismertette, dr. Iványosi Szabó
András, a Kiskunsági Nemzeti Park ig.
helyettese dr. Tóth Károly volt igazgatóról
tartott megemlékezést.

Kecskeméti István tiszteletbeli er-
dész-kollégánál három alkalommal ta-
lálkoztunk kerekegyházi tanyáján és
magánerdejében, szíves vendéglátással.

A volt nyárjasi erdészet, jelenleg a
Tölgy Egyéni Vállalkozás telephelyét
Tóbi István erdésztechnikus mutatta be
és látta vendégül a résztvevõket.

Tartottunk még külsõ klubnapot a
kecskeméti egymilliomodik hektár
emlékerdõben, az év végeken pedig az
erdõgazdasági központban diavetítést az
elmúlt év eseményeirõl. A klubnapokon
általában 25-50 személy vesz részt.

Elhunyt tagtársainkról mindig meg-
emlékezünk. Sajnos a beszámolási
idõszakban is eltávozott közülünk né-
hány szeretett kolléga: Faragó Sándor,
dr. Tóth Károly, Ifkovics László, Erhardt
János, Rostás István.

Köszönet a szervezõknek, vendéglá-
tóknak a sikeres rendezvényekért, a tá-
mogatásért pedig a KEFAG vezetõségnek
és az Erdészeti Szolgálatnak!
Kép és szöveg: Sipos Sándor ny. em.
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