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ság munkáját, jó érzékkel koordinálva a
szakmai és egyesületi életben kimagasló
teljesítményt nyújtó kollégák elismeré-
sét. 1985-89 között az OEE Elnökségé-
nek tagja, majd a rendszerváltást köve-
tõen négy éven át a Választmány tagja.
1971-tõl kezdõdõen tíz éven át szerve-
zõje és felelõse a Mûszaki Napok meg-
rendezésének. A Vándorgyûléssel
együtt szervezett szakmai rendezvény
kiemelkedõ és hiánypótló szerepet töl-
tött be az akkor nehezen megismerhetõ

európai és világszínvonalú technológi-
ák, technikai fejlesztések hazai bemuta-
tásában. Emellett az ERTI Helyi Csoport-
nak elnöke, az Erdõmûvelési szakosz-
tálynak titkára volt. 1985-ben kiemelke-
dõ szakmai munkássága mellett a kora-
beli indoklás szerint „harminc év aktív
egyesületi tevékenységét” ismerte el az
Országos Erdészeti Egyesület a Bedõ Al-
bert-díj adományozásával. Külön öröm
számomra, hogy ennek az évfordulónak
az évében szakmai eredményei, emberi

tartása és egyesületi tevékenysége alap-
ján az idei évben az Egyesület legmaga-
sabb kitüntetésére, a Tiszteletbeli Tagsá-
gi Oklevélre javasolhattam Bondor An-
talt. Már nem titok, hogy ezt a javaslatot
a Küldöttgyûlés teljességgel támogatta.
Így hadd nyújtsam majd át a Vándor-
gyûlésen az Egyesület születésnapi aján-
dékát, a Tiszteletbeli Tagsági Oklevelet.
Isten éltessen Tóni bátyánk, jó egész-
ségben és töretlen aktivitásban!

Zambó Péter

A Vidékfejlesztési Minisztérium, az
MFB Zrt. képviselõinek részvételé-
vel, a társerdõgazdaságok vezetõi-
nek, Szolnok város prominens sze-
mélyiségeinek jelenlétében adták át
a NEFAG Zrt. új központi épületét.

A több mint 60 éves múlttal rendelke-
zõ NEFAG Zrt. alapításától kezdve szol-
noki kötõdésû. Története elsõ évtizedei-
ben számos létesítményben kapott he-
lyet, míg végül saját „otthont” építhetett a
József Attila úton. 1978-tól napjainkig eb-
ben az irodaházban élte történelmének
jelentõs idõszakát az erdõgazdaság. 

Az ésszerûség és a gazdaságosságra
való törekvés arra irányította a vezetés
gondolatait, hogy egy kisebb költséggel
fenntartható, modern technikai hátteret
biztosító és „zöldebb” igazgatási hely-
színt alakítson ki. Az impozáns épület a
Szolnoki Erdészet és az Erdei Mûvelõ-
dés Házának helyt adó épület kibõvíté-
sével valósult meg.

Az avató ünnepség Dégi Zoltán ve-
zérigazgató beszédével vette kezdetét.
Emlékeztetett, hogy a társaság célja a
természeti adottságok által szabott ke-
retek közötti legjobb gazdálkodás az ál-
lam rájuk bízott javaival. A részvénytár-

saság több évtizede eredményesen gaz-
dálkodik, árbevétele alapján Jász-Nagy-
kun-Szolnok megye tíz legnagyobb me-
zõgazdasági ágazatba tartozó vállalko-
zása között tartják számon.

Hangsúlyozta, hogy az alföldi embe-
rek számára, akik az élet más területein
is küzdelemre kényszerülnek, az álta-
luk nagy nehézségek árán létrehozott
vagy fenntartott erdõk éppolyan kedve-
sek, mint az erdõs vidékek lakói számá-
ra a saját rengetegük. Ezt a munkájukat
évtizedek, évszázadok óta végzik nap
mint nap, amelyért tisztelet jár.

Egyet lehet érteni azzal, hogy életünk
során azokat az eredményeket tudjuk iga-
zán szeretni, amelyért komolyan küzdeni
kellett. Megköszönte a MFB Zrt. vezetésé-
nek és a társaság FB tagjainak a beruházás
megvalósításához való konstruktív támo-
gató hozzáállását. Köszönetet mondott a
kivitelezési mun-
kákban közvetlenül
résztvevõknek. 

Dr. Szabó Csa-
ba vidékfejlesztési
miniszteri biztos
köszöntõjében ki-
emelte, hogy a
mezõgazdaság, a
vadgazdálkodás és
az erdõgazdálko-
dás a vidékfejlesz-
tés olyan alappillé-
rei közé tartoznak,

amelyek nemcsak a vidéki Magyaror-
szág jólétét, hanem az egész nemzet va-
gyonának gyarapítását szolgálják.

Rámutatott, hogy az Alföldi erdõgaz-
dálkodás speciális felkészültséget és
rendkívül nagy odafigyelést kíván az ott
dolgozó erdõgazdálkodóktól. A szélsõ-
ségesebb termõhelyi tényezõk miatt
alacsonyabb hozamok mellett sokkal
nagyobb ráfordítások jellemzik az ott
folyó erdõgazdálkodást.

Szalai Ferenc, Szolnok város polgár-
mestere beszédében hangsúlyozta,
hogy a régóta kialakult és egyre mélyü-
lõ jó kapcsolat további lehetõségeket
kínál az együttmûködéshez.

A tulajdonos – Magyar Fejlesztési
Bank – részérõl dr. Seregi János ügyve-
zetõ igazgató beszédében fontosnak
ítélte azt az összefogást és támogató
együttmûködést, amely az erdészeti
részvénytársaságok között kialakult, és
amelyet kiválóan reprezentál az avató
ünnepségen megjelent társ-erdõgazda-
sági vezérigazgatók jelentõs száma.

Az avatás után a megjelentek megte-
kintették az épületet, benne Máté Bence
természetfotós rendkívüli felvételeibõl ké-
szült vándorkiállítással, valamint az erdõ-
gazdasági központ egyéb létesítményeit. 

Hajnal Imre

Székházavató ünnepség Szolnokon




