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Az OMBKE Fémkohászati Szakosztály
Kecskeméti Helyi Szervezete és az OEE
Kecskeméti Csoportja 2008. november
29-én már 11-ik alkalommal tartotta
meg az évzáró rendezvényét.

A 16-órától gyülekezõ résztvevõket
házigazdaként Szûcs Imre  okl. erdõmér-
nök alias Lenin, a Monitor Kft. ügyveze-
tõ tulajdonosa fogadta  kedves feleségé-
vel Szûcsné Mónika alias Négyfias  er-
désztechnikussal. A megjelentek kisebb
csoportokban szakmai és szakmaközi
beszélgetéseket folytattak a vacsorát
megelõzõen. A bõséges étkezés után
kezdõdött a Védõszenteket méltató szak-
estély, melynek elnökévé Dánfy László
okl. vegyészmérnököt  alias Bubut a
Kecskeméti Helyi Szervezet vezetõjét vá-
lasztották némi válogatás után a nemes
firmák. A Házirendet Bognár Gábor okl.
erdõmérnök alias Pagát ismertette a Ma-
jor Domus  szerepkörben. A  Visszhang
tisztet az esten Széll Pál okl. gépészmér-
nök a Tiszántúliak Társaságának vezetõ-
je alias Izaura, a Cantus Praesesek Csur-
gó Lajos okl. kohómérnök alias Ifjúma-
dár vezetésével Tímár József okl. erdõ-
mérnök alias Csávó és Clement Lajos
okl. kohómérnök alias Fradi kitûnõ hang-
erõvel  elevenítették fel a hagyományos
selmeci-soproni és miskolci dalokat. A
Védõszenteket méltató szakestély ven-
dégei között dr. Tolnay Lajos OMBKE el-

nök urat  másodszor, Petrusz Béla Fém-
kohászati Szakosztály elnök urat elõször
köszönthettük körünkben. Vendégeink
voltak a helyi tagságon túl az OMBKE
Székesfehérvári Területi szervezetének
vezetése és több tagja, a Vaskohászati
Szakosztály, a Fémkohászati Szakosz-
tály, valamint a Bányászati Szakosztály
több tagja. Az erdészeket a monori és so-
mogyi erdészet szakemberei, valamint a
Bács megyei erdészek Koczka Zoltán
okl. erdõmérnök alias Kocek vezetésé-
vel képviselték. A Védõszentek és a mai
kor szakmagyakorlóinak lehetséges
kapcsolatrendszerét Dánfy László elnök

elemezte, kiemelve a Védõszentek em-
beri helytállását és meggyõzõdésükhöz
kapcsolódó hitét, a Komoly Pohárban
dr. Tolnay Lajos alias Dromedár a hazán-
kat és ezen belül szakmáinkat is érintõ
nemzetközi pénzügyi-gazdasági válság
helyzetrõl és a nagyvállalkozások elõtt
lehetségessé váló kitörési pontokról be-
szélve, „vigyázó szemeiteket Pekingre
vessétek” aktualizált idézettel zárta gon-
dolatait. A Vidám Pohár keretei között
Kiss Csaba okl. bányamérnök alias Bal-
hés Charley az eddig megszokott „állítás
és tézis” gyûjteményének gyöngyszeme-
ivel kápráztatta el az isteni fényben tün-
döklõ firmákat. A megjelent egykori va-
létaelnökök  közül Kindla  Norbert okl.
erdõmérnök alias Jose hozzászólásában
kiemelte, hogy az idén 200 éves erdésze-
ti felsõfokú képzés keretei között az év-
folyamuk volt az utolsó, amely még a
hagyományosan széles körû oktatásban
részesülve kapta meg diplomáját. Miha-
lecz József okl. bányamérnök alias Go-
lyó a Pécsi Szent Borbála Akadémiai Kör
üdvözletét tolmácsolva zárta a felszóla-
lók sorát. A  nótázás hajnali három óráig
tartott,  melynek hangulatához hozzájá-
rult Bese  Botond kecskedudás zenéje és
Ésik Tibor erdész  honfoglaláskori ha-
gyományõrzõ  ruházatban elõadott  dal-
tudása.   

Dánfy László

Ismét zengett a selmeci nóta...

Több évi szünet után 2008. június
27-én ismét találkoztak a Zemplén
hegységben egykor több évtizedet
szolgáló nyugdíjas erdészek. A
rendezvény házigazdája az Észak-
erdõ Hegyközi Erdészeti Igazgató-
ság volt. A meghívottak (42 fõ)
többsége õsz halántékkal, meg-
rokkant egészséggel, de vidám,
derûs arccal köszöntötte egymást
a kemencepataki erdei vasút pál-
házai indóházánál. (1.sz. kép) A
rendezvényre a többség a nosztal-
gia erdei vasút külön szerelvényével uta-
zott a rostallói munkásszállás udvarára. A
jó hangulatú úton mozdony sípja – amely
minden régi megállóhelyen megszólalt –
emlékeztetett a boldog idõszakra, ami-
kor még a személy- és faanyagszállítás
zömét az erdei vasúton végezték 1980.
november 30-ig a Kemencepatak völgyé-
ben.

A helyszíni baráti, meleg fogadtatás
után Fehér István ny. erdõmérnök em-
lékbeszédében méltatta a volt Zemp-
lénhegységi Állami Erdõgazdaság
(1949–1969) történetét. A megjelentek
többsége 1955-tõl részese volt az erdõ-
gazdaságban elért eredményeknek.
Szomorú szívvel, meghatottan, sokan
könnyes szemmel hallgatták a 2007-

2008-ban elhunyt (9 fõ) volt er-
dészkollegák neveit a tisztelet-
adás során.

A házigazda erdész és vadász
kollégái által készített ízletes vad-
pörkölt elfogyasztása, a koccintá-
sok közben jól esett hallani a kö-
zös emlékfoszlányokból, hogy a
volt nehézségek ellenére is életük
legszebb idõszakát jelentette a
volt Zemplénhegységi Állami Er-
dõgazdaság kötelékében eltöltött
szolgálat. Erre emlékezett vissza a

86 éves Nagy György makkoshotykai
erdész is, aki a Nagy-Milictõl a Három-
huta Eszkáláig több kerületben teljesí-
tett szolgálatot nyugdíjazásáig, s álmai-
ban idõnként újra végigjárja az országos
Kék túra útjába esõ erdõállományokat,
László tanyától Makkoshotykáig.

Fehér István
ny. erdõmérnök

A zempléni nyugdíjas erdészek




