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A találkozó a túristvándi vízimalomnál
kezdõdött. Rövid idõre vízimolnárok-
ká váltunk a 2014-ben kiválóan felújí-
tott, mûemlék malomban. Talán keve-
sen tudják, hogy a felújítás és a kivite-
lezés egy erdõmérnök-kollégánknak,
Babos Rezsõnek köszönhetõ.  A kihagy-
hatatlan „molnárcsepp” elfogyasztása
után Szatmárcsekére vitt utunk. Ott
megemlékeztünk a „csónak alakú”
kopjafás, védett temetõben nyugvó
eleinkrõl,  majd  a magyar himnusszal
tisztelegtünk írója, Kölcsey Ferenc em-
lékmûve elõtt.

Kedden a tákosi és csarodai reformá-
tus templomokban töltõdtünk fel, meg-
ismertük különös történetüket. A lelki
élmények után a Bockerek-erdõ gyer-
tyános-kocsányos tölgyes szálalóvágá-
sos felújításait elemeztük. Megállapítot-
tuk, hogy a vízjárás durva megváltozta-
tása után ez az erdõfenntartási mód
roppant nehézkes. Amennyiben tény-
leg sikereket kívánunk elérni, úgy a ter-
mészetvédelem nem viselkedhet ven-

dégként (akinek semmi sem számít),
hanem kizárólag partnerként, akinek
minden döntéséért (legyen az jó vagy
rossz) vállalnia kell a felelõsséget is.  A
beregi program szervezését Tóth János
erdészeti igazgatónak köszönhetjük,
aki kiváló ismerõje e tájnak, és a szó
legnemesebb értelmében vett lokálpat-
riótája is.

Nyugat felé haladva, Baktalóránthá-
zán Bíró Imre erdészeti igazgató ven-
dégszeretetét tapasztaltuk meg. Az
igazgató átfogóan ismertette az akác-
gazdálkodás szakmai fortélyait. (Talán
közismert, hogy az akácot az erdészek
a Nyírség aranyának is nevezik.) Az
ebéd elfogyasztását követõen a mária-
pócsi görög katolikus székesegyházhoz
vezetett utunk, ahol a „Könnyezõ Ma-

donna” képét õrzik. A jelenlegi kegy-
templomot 1731-ben bazilita szerzete-
sek kezdték el építeni, az építkezés 25
évig tartott, de a templombelsõ kialakí-
tása (ikonosztáz, oltárok, szobrok) nap-
jainkig. 

A templomlátogatás után az erdészet
ófehértói rakodóján és fagyártmányü-
zemében gyarapítottuk az akáccal kap-
csolatos ismereteinket. Az estét és éj-
szakát az erdélyi kollégák magyar ta-
nulmányútjai során kihagyhatatlan püs-
pökladányi Farkas-szigeten töltöttük,
Csiha Imre állomásigazgató és kollégái
társaságában. 

Szerdán búcsút vettünk a Tiszántúl-
tól és Bugacra buszoztunk, ahol Koczka
Zoltán termelési vezérigazgató-helyet-
tes, OEE csoporttitkár és Fodor Mihály
erdészeti igazgató fogadta a társaságot
a KEFAG Zrt. képviseletében. Ismerte-
tést kaptunk az erdészet tevékenységé-
rõl, a homokfásítás múltjáról, jelenérõl,
sõt kicsit jövõrõl is. Az Alföldfásítási
Múzeum megtekintése után a fehér-
nyár, valamint erdei- és feketefenyõ fel-
dolgozására szakosodott fûrészüzem-
ben tettünk rövid sétát, majd megtekin-
tettük a helyben található fenyõcseme-
tekertet is.

A homokfásítás „bölcsõjétõl” elbú-
csúzva irányt vettünk Pörböly felé. Út-
közben rövid idõre megálltunk a kiskun-
halasi Csipkemúzeumban, ahol képet
kaphattunk a csipkekészítés fortélyairól. 

A pörbölyi Ökoturisztikai Központ-
ban Csonka Tibor vezérigazgató, Keller

EGYESÜLETI ÉLET

Az OEE Erdélyi Helyi Csoportjának alföldi
tanulmányútja

Az Erdélyi Magyar Tudományos Tár-
saság Erdészeti Szakosztályával,
amelybõl az OEE Erdélyi Helyi Cso-
portja is alakult, már több mint egy
évtizede ápolunk szakmai kapcsola-
tot. E kapcsolat részét képezik a kö-
zös tanulmányutak, felváltva Erdély-
ben, illetve Magyarországon. Az idén
az Alföld fogadta a mintegy 20 fõnyi
erdélyi küldöttséget június 1. és 6.
között. 
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Az Országos Erdé-
szeti Egyesület ed-
digi egyetlen hatá-
ron túli szervezete,
az Erdélyi Helyi
Csoport 2010. má-
jus 18-án a Mecsek-
erdõ Zrt. Sellyei
Erdészetének ta-
nácstermében ala-
kult meg. Az ese-
ményre emlékezve 2015. június 29-én
emléktáblát avatott az egyesület Sellyén.

A megalakulás elõzménye az erdélyi
erdészek belépési szándéka volt az
egyesület tagjai sorába. Hamar kiderült,
hogy az alapszabály nem tartalmaz
semmilyen korlátot a külföldi szakem-
berek tagságával kapcsolatban, így nem
volt akadálya a belépésnek. 

Az Országos Erdészeti Egyesület tag-
sága mindig is az elõrehaladás, az egy-
más iránti segítés elkötelezett szerveze-
te volt. Az OEE akkori fõtitkára, Ormos
Balázs javasolta, hogy az egyesületi
munkába úgy tudnak hatékonyan be-
kapcsolódni az erdélyi kollégák, ha he-
lyi csoportot alakítanak. Erre kiváló al-
kalom kínálkozott a pécsi 141. vándor-
gyûlésen. A Székelyudvarhelyi Magán-
erdészet és a Sellyei Erdészet ekkor már
több éve szoros partnerkapcsolatot
ápolt egymással, így a helyi csoport
megalakulására a legjobb helyszínt a
Mecsekerdõ Zrt. Sellyei Erdészete biz-
tosította. Az ünnepi aktuson az egyesü-

let akkori vezetõi,
valamint a Bara-
nya Megyei Helyi
Csoport tisztségvi-
selõi képviselték
magukat. Az OEE
Erdélyi Helyi Cso-
portjának elnöke
Szakács Sándor
(Széke lyudva r -
hely), titkára Or-

bók Ilona (Csíkszereda) lett.
Ennek éppen öt éve, a különleges

alkalomra ünnepséget szerveztek az
egyesület helyi csoportjának tagjai. Az
egész napos szakmai program mellett a
Sellyei Erdészet épületén elhelyezett
emléktábla avatásával emlékeztek a
megalakulásra, a rendezvényre a bara-

nyai erdészek mellett Erdélybõl és Hor-
vátországból érkeztek magyar kollégák. 

Az OEE elnöksége nevében Lomniczi
Gergely fõtitkár, az erdélyi csoport ne-
vében Szakács Sándor elnök, a bara-
nyai erdészek nevében Hirmann Antal
elnök mondott köszöntõ beszédet. A
rendezvény végén mintegy 50 erdész
énekelte el az erdész- és a székely him-
nuszt.

Az esemény külön aktualitása, hogy
az Országos Erdészeti Egyesület jövõre,
Székelyföldön tervezi megrendezni az
éves vándorgyûlését. Az ünnepi ese-
mény egészének az elmúlt 107 évben
most adna elõször otthont határon túli
magyar közösség.

Mecsekerdõ Zrt.
OEE Baranya Megyei HCs

József OEE csoportelnök és Kaitz Zol-
tán OEE csoporttitkár és kedves kollé-
gáik erdészbarátsággal fogadtak, a be-
szélgetés késõ éjszakába torkolt.

Csütörtökön egész napos, kisvonato-
zással egybekötött, csodálatos prog-
ramban vettünk részt, olyan érdekessé-
gek meglátogatásával, mint a nagyrezé-
ti Méhészeti Múzeum, a lassi Halászati
Múzeum, a Molnárka tanösvény, a ke-
selyûsi Fogadóépület. A Sárköz népmû-
vészetébõl is benyomást szerezhettünk
a decsi Sárközi Tájházban, ahol a Gö-
rönd citerazenekar és a  helyi  néptán-
cosok  is bemutatták tudásukat.

Este a Bátaszéki Erdészet gurovicai
pincéjében tettük meghitté a sok él-
ményt.  

Péntek délelõtt Mohácson, a Törté-
nelmi Emlékhelyen végiggondoltuk

nagy nemzeti sorsfordító csatánkat. A
jól kiépített bemutatókon szinte éreztük
az 1526-os tragédiát.

Délután visszatértünk a Duna-Tisza
közére, az Ásotthalmi Erdészetnél Lun-
ka Lajos igazgató és Juhász Pál vadá-
szati ágazatvezetõ üdvözölte az Erdélyi
Helyi Csoportot, majd a Bedõ Albert Er-
dészeti Szakképzõ Iskolában töltöttünk
felejthetetlen perceket. Az este Gyula-
Városerdõn ért. Puskás Lajos, a Tájé-
koztatási Központ oktatási igazgatója
fogadott, kalauzolásával városnézésre
is nyílt lehetõség a régi fényében ragyo-
gó Gyulán. Szombaton, miután meg-
néztük a Városerdõn lévõ tölgyesek ál-
landó erdõborítású átvezetésre irányuló
kísérleteket, elköszöntünk erdélyi kol-
légáinktól, akik Székelyország felé vet-
ték az irányt. 

Az alföldi tanulmányút igen hasznos
tapasztalata volt, hogy az állami tulajdo-
nú erdõgazdálkodók gondos gazdái a
rájuk bízott javaknak. Amikor a jövõbe
tekintenek, nem felejtik a múltat és en-
nek számos emléket állítanak. 

Az erdélyi kollégák nevében köszön-
jük minden utunkat egyengetõ munka-
társunknak a színvonalas szervezést.
Külön köszönjük Csonka Tibor, Spiegel
Endre, Sulyok Ferenc, Szalacsi Árpád
vezérigazgató uraknak, Borovics Attila
intézetigazgató úrnak, és Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó igazgató asszonynak, il-
letve munkatársaiknak, hogy e kiváló
programra lehetõséget nyújtottak.

Garamszegi István
titkár, OEE Egri HCs

Fotó: Toronyay P. Áron
OEE Egri HCs 

Öt éve alakult meg az Erdélyi Helyi Csoport
Emléktábla-avatás Sellyén


