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Varga Mónika, a Kecskeméti Városi Te-
levízió bemondónõje az alábbi szavakkal
köszöntötte az emlékezõ ünnepségen
résztvevõket: „E hely avatása 25 évvel
ezelõtt az OEE Vándorgyûlése alkalmá-
ból történt. Ekkor hangzott el a követke-
zõ gondolat: »Ötven éve elõdeinknek az
alföldfásítás elõkészítése mellett a gya-
korlati végrehajtásból kevés jutott, ne-
künk annál több. Az a lehetõség, ami
számunkra itt megnyílt, mindennapunk
munkájává vált. Eredményeinket és tevé-
kenységünket értékeljék úgy, mint az Al-
föld sívó homokján végzett munkánk
gyümölcsét.« 165 800 hektár erdõ jelenti
ezt a gyümölcsöt, fogalmazott Kiss Béla,
mint az OEE Helyi Csoportjának akkori
elnöke, aki így folytatta: »Az elõdök és mi
magunk is hozzájárultunk az emberek-
nek munkát, megélhetést nyújtó és egy
élõbb környezet és táj kialakításához. Mit
üzenhetünk a társadalom és a jövõ felé?
Mi erdészek továbbra is hiszünk az
összefogás erejében, a közös célokért tett
erõfeszítéseink eredményében. Hiszünk
akkor is, ha korunk gyorsan változó vilá-

gában a társadalmi és politikai elismerés
elmarad, ha továbbra is az agrárágazat
mostohagyermekei vagyunk.«”

Ezután Szabó Tibor, termelési vezéri-
gazgató-helyettes szólt arról az erkölcsi
és anyagi erõfeszítésrõl, melyet a kiskun-

sági erdészek tettek a múzeumegyüttes
megvalósulásáért. Dr. Gõbölös Antal
nyugalmazott ERSZ igazgató emlékezett
vissza az igazi hõskorra, amikor nemcsak
a múzeumot, hanem az arborétumot is a
semmibõl teremtették elõ. Majd felhívta a
figyelmet arra a tablóra, ami gyûjtemé-
nyébõl készült és megtekinthetõ és fel-
idézi a közel- és régmúltat. Dr. Pethõ Jó-
zsef, az OEE elnöke köszöntõjében nem-
csak az egyesület jókívánságait tolmá-
csolta, hanem rámutatott arra a felelõs-
ségre is, melyet az erdészek az egyes tér-
ségekben végzett munkájukkal, példa-
mutató magatartásukkal viselnek.

Ezután Kiss Béla vezérigazgató és
Pethõ József megkoszorúzta a 2007. évi
Vándorgyûlésen felavatott Mag címû
szobrot.

Az ünnepség után, mely egybeesett a
helyi nyugdíjasok találkozójával, megte-
kinthettük az idén ötödik éve mûködõ
Kiskunsági Õszi Alkotótáborban készült
munkákat. Jó egészséget és hosszú életet
kívánunk a kiskunsági nyugdíjasoknak.

Kép és szöveg: Pápai Gábor 

25 éves a bugaci Alföldfásítási Múzeum




