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2018. augusztus 30-án tartotta tiszt-
újító taggyûlését a Szombathelyi Helyi
Csoport a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Saághy István utcai központjában.

Bakó Csaba leköszönõ elnök – egyben
mint a tisztújító taggyûlés levezetõ el-
nöke – köszöntötte a megjelent tagtár-
sakat, felelevenítve az elmúlt négy év
legfontosabb egyesületi történéseit,
eseményeit, rendezvényeit. 

A csoport létszáma az elmúlt négy
évben folyamatosan emelkedett, jelen-
leg 173 fõvel a hatodik legnagyobb
taglétszámú csoportja az Egyesületnek.
A Helyi Csoport az elmúlt négy évben
közel 60 rendezvény szervezésében
vett részt, vagy fogadta más helyi cso-
portok tagjait, illetve vettek részt a tag-
jai különbözõ egyesületi rendezvénye-
ken. Kilenc alkalommal fogadták más
helyi csoportok tagjait, illetve a szom-
bathelyiek hét alkalommal látogattak el
különbözõ csoportokhoz. Beszéde vé-

gén megköszönte a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. támogatását a rendezvé-
nyek megszervezésében, valamint
megköszönte Horváth Gábor titkár ed-
digi kiváló munkáját.

Elsõként a Helyi Választási Bizottság
elnökének és tagjainak a Helyi Cso-
port, nyílt szavazással egyhangúlag
megválasztotta Varga Pétert, illetve
Gángó Csabát és dr. Kovács Ádámot.
Az OEE 2018. évi tisztújításának szabá-
lyait Varga Péter ismertette, majd dr.

Marosi György, az OEE Országos Vá-
lasztási Bizottságának tagja tájékoztatta
az egybegyûlteket a választás meneté-
rõl, fõbb tudnivalóiról. Ezután a jelen
lévõ, szavazásra jogosult 63 fõ egyesü-
leti tag aláírás ellenében átvette a sza-
vazólapokat és ajánlóíveket és meg-
kezdõdött a szavazás. 

Amíg a Választási Bizottság tagjai
összesítették a szavazatokat, addig a
jelenlévõk Both Gyulának, a Magyar
Növényvédõ Mérnöki és Növényorvo-
si Kamara Vas Megyei Területi Szerve-
zete elnökének rendkívül érdekes elõ-
adását hallgathatták meg, a hazánk
erdeiben és közterületein már elõfor-
duló és a közeljövõben várható új kár-
tevõkrõl.

Az elõadás végére megszületett a vá-
lasztás végeredménye, amelyben a tag-
ság az elõzõ vezetésnek ismét bizalmat
szavazott az elkövetkezendõ négy évre.
A régi-új elnök, Bakó Csaba és a titkár,
Horváth Gábor munkáját segítendõ, há-
rom vezetõségi tagot is választottak, Ba-
logh Csaba Gyõzõ, Tóth Péter és Varga
Anna Judit személyében. Az OEE orszá-
gos tisztségeire is megtették ajánlásukat
a helyi csoport tagjai.

Szöveg: Horváth Gábor, Varga Péter
Fotó: Markó András
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2018. szeptember 25-én tartotta tiszt-
újító taggyûlését a Pápai Helyi Csoport
a Bakonyerdõ Zrt. pápai Központjában.

Varga László vezérigazgató köszöntötte
a megjelent tagtársakat és kívánt ered-
ményes szavazást. dr. Patocskai Zoltán
levezetõ elnök külön köszöntötte dr.
Marosi Györgyöt, az OEE Országos Vá-
lasztási Bizottságának tagját, majd a he-
lyi csoport nyílt szavazással egyhangú-
lag megválasztotta a Helyi Választási
Bizottság elnökének és tagjainak Hip-
ság Istvánt, illetve Gosztola Júliát és
Bán Gábort. A határozatképtelenség
megállapítása után fél óra múlva folyta-
tódott a tisztújító gyûlés, amely 74 fõvel
már határozatképessé vált. 

Stubán Zoltán leköszönõ titkár ele-
venítette fel az elmúlt négy év legfon-
tosabb egyesületi történéseit, esemé-
nyeit, rendezvényeit. A csoport
létszáma az elmúlt négy évben folya-
matosan emelkedett, jelenleg 177 fõvel
a negyedik legnagyobb taglétszámú
csoportja az Egyesületnek.

A Helyi Csoport az elmúlt négy év-
ben közel 25 rendezvény szervezésé-

ben vett részt, fogadta más helyi cso-
portok tagjait, illetve vettek részt a
tagjai különbözõ egyesületi rendezvé-
nyeken. Beszámolt a tagdíjak idõbeni
és maradéktalan befizetésérõl, a mû-
ködési keret felhasználásáról, megem-
lékezett a négy év alatt elhunyt tag-
társakról és kiemelte az egyesületi
kitüntetést elnyert kollégákat. Beszé-
de végén megköszönte a Bakonyerdõ
Zrt. támogatását a rendezvények meg-
szervezésében.

Az OEE 2018. évi tisztújításának sza-
bályait Hipság István ismertette, majd a
jelen lévõ, szavazásra jogosult 74 fõ
egyesületi tag aláírás ellenében átvette
a szavazólapokat és megkezdõdött a
szavazás.

Amíg a Választási Bizottság tagjai
összesítették a szavazatokat, addig a je-
lenlévõk dr. Patocskai Zoltánnak, a Ba-
konyerdõ Zrt. erdõmûvelési osztályve-
zetõjének rendkívül érdekes elõadását
hallgathatták meg, a Lakitelken meg-
tartott Agrárklíma 2. projektzáró ren-
dezvényrõl, melynek mottója: Felké-
szülés a változásokra volt.

Az elõadás végére megszületett a
választás végeredménye, amelyben a
tagság elnöknek dr. Szekrényes Ta-
mást, titkárnak Stubán Zoltánt, titkár-
helyettesnek Rosta Katalint választotta
meg. A három küldött: Gombási Ká-
roly, Rosta Katalin és Stubán Zoltán. A
helyi csoport tagjai az OEE országos
tisztségeire is megtették ajánlásukat.

Az ülés végén az új elnök megkö-
szönte a bizalmat, ismertette az idei év-
ben hátralévõ programtervet, jövõbeni
elképzeléseit, majd a levezetõ elnök
bezárta az ülést.

Szöveg és kép: Stubán Zoltán
titkár, OEE Pápai H. Cs.
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Az Erdõmûvelési Szakosztály 2018.
szeptember 19-én tartotta soron követ-
kezõ ülését az Erdészeti Információs
Központban. A rendezvény egyben tiszt-
újító ülés is volt. A Szakosztály jelen lé-
võ tagjai szoros verseny eredménye-
ként ismét Reményfy Ritát választották
meg titkárnak és Urbán Pált elnöknek.

A rendezvényen Nagy Imre tagtársunk
két – korábbi publikációira alapozott –
érdekfeszítõ elõadása hangzott el.

Az akácgazdálkodás idõszerû kérdé-
seirõl szóló elõadás sokak által eddig fi-
gyelmen kívül hagyott, vagy nem ismert
tényekre hívta fel a figyelmet. Az akác
a legszélsõségesebb klímáinkat is elvi-
seli, az eddigi 35 éves átlagos vágáskor
helyett 20 éves vágáskor mellett van a
legnagyobb hozama, az egyetlen fafa-
junk, ahol sarjgazdálkodás mellett nincs
gazdasági küszöb alatti állomány!

A nemesnyár-gazdálkodásról ösz-
szeállított elõadásában sok figyelem-

re méltó megállapítást tett. Így pél-
dául: 

– bár a széles fajtaválaszték alkalmas
lenne a termõhelyi skála optimális
kihasználására, ennek ellenére
csupán négy klónnak van 5% fe-
letti felhasználási részaránya;

– a gyors kéregparásodása miatt a
vad általi kéreghántásra legkevés-
bé érzékeny, de a piac által nem
a legértékesebbnek árazott Pan-
nónia klónnak van a legnagyobb
területfoglalása;

– az, hogy a nemesnyárasaink terü-
lettel súlyozott átlagos fatermési
osztálya az V. FTO-ba esik, na-
gyon gyenge termõhelyekre és
számottevõ kiterjedésben veszte-
séges gazdálkodásra utal; 

– az alkalmazott vágáskorok a leg-
nagyobb hozamot adó korok fö-
lött vannak;

– a gazdaság faanyagigénye miatt
jó és közepes termõhelyeken to-
vábbra is támogatni kellene a ne-
mesnyárasok létrehozását, vi-
szont a gyenge termõhelyeken
lévõket célszerû lecserélni, de ne
a legértéktelenebb szürke nyárra.

Az elõadásuk után a jelenlévõk né-
hány feltett kérdést beszéltek meg. 

Urbán Pál elnök, 
OEE Erdõmûvelési Szakosztály
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Az Országos Erdészeti Egyesület, az
egyik legrégebbi szakmai szervezet
idén õsszel tart tisztújítást.

A borsodiakat képviselve a Miskolci
Helyi Csoport tagjai Fónagyságon meg-
erõsítették elnöki tisztségében Zay
Adorjánt, az Északerdõ Zrt. vezérigaz-
gatóját, a titkári pozíciót pedig tovább-
ra is Bányai Péter, az erdõgazdaság er-
dõmûvelési vezetõje tölti be. 

Vezetõségi taggá választották Tajnai
Róbertet, a Lillafüredi Erdészeti Igazga-
tóság vezetõjét. Egyesületi küldött Zay
Adorján és Bányai Péter mellett Hor-
nyánszky Antal lett.  

A zempléni erdészeket tömörítõ
Sárospataki Helyi Csoport Bózsván
tartott – szakmai nappal egybekötött –
tisztújító közgyûlést. A három ciklus
után leköszönõ Buday Péter helyett
Hulják Péter, a Telkibányai Erdészeti
Igazgatóság igazgatója lett az elnök.
Titkárrá ismét Sándor Zsoltot, a Sá-
rospataki Erdészet vezetõjét válasz-
tották. Õk ketten kaptak küldötti
megbízást is.     

A csoportnál már hagyomány, hogy
több vezetõségi tag segíti a munkát. Az
ülésen úgy döntöttek, hogy az erdõ-
gazdaságot Buday Péter, a nyugdíjas
tagságot Fehér István, az erdészeti ha-
tóságot Szentesi Zoltán, a magánerdõ-
gazdálkodókat pedig Tóth László kép-
viselje a következõ ciklusban.

OEE Miskolci és Sárospataki H. Cs. 

Az 1866-ban alapított Országos Erdé-
szeti Egyesület idén tisztújító választást
tart, melynek keretén belül a Kelet-
Magyarországon mûködõ helyi csopor-
tok is új vezetõséget választottak ma-
guk közül.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei He-
lyi Csoport tagjai Nyíregyházán rendez-
ték meg a tisztújító ülést. Ezen megerõ-
sítették elnöki tisztségében Szalacsi
Árpádot, a Nyírerdõ Zrt. vezérigazga-
tóját. A Helyi Csoport titkára Pák Atti-
la, a Fehérgyarmati Erdészet mûszaki

vezetõje lett. Egyesületi küldöttnek Pák
Attilát és Szokolovszki Gézát, a Nyír-
egyházi Erdészet erdõgondnokát vá-
lasztották.

A Debreceni Helyi Csoport a cívis-
városban tartotta a tisztújítást. Itt a ko-
rábbi vezetõk kaptak bizalmat: az el-
nök ismét Gencsi Zoltán, a titkár pedig
Dufla Ferenc, a Hajdúhadházi Erdészet
igazgatója lett. Küldöttnek Gencsi Zol-
tánt jelölték a tagok.

OEE Szabolcs-Szatmár-Bereg Me-
gyei Helyi Csoport és Debreceni

Helyi Csoport

Tisztújítás az Erdõmûvelési Szakosztályban

Tisztújítás a borsodi és zempléni erdészeknél

Egyesületi tisztújítás Kelet-Magyarországon

Fotó: Rosta Katalin

Fotó: Rosta Katalin
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„Ha valaki beéri azzal, hogy a villa-
mos csörömpölése helyett kakasku-
korékolásra ébred, megbékél azzal,
hogy a kocsma este tízkor bezár és
a munkahelyére sem 3 perc alatt jut
el, egyszóval nyugodt és biztonsá-
gos életre vágyik, Csikvándon meg-
teheti. Aki itt él, tudja.”

A Rába-menti Helyi Csoport 2018.
szeptember 27-én 15 órakor, nyugodt
és biztonságos körülmények között
tartotta tisztújító választási gyûlését
Csikvándon, a Csikvándi család kas-
télyának felújított pincéjében. 

Ahogy már korábban többször elõ-
fordult csoportunkkal, házigazdánk
Kozma Béláné Erzsike volt. Most sem
történt másként, friss meleg szõlõma-
gos pogácsával várta tagtársait, akik
Vas és Gyõr-Moson-Sopron megye kü-

lönbözõ szegleteibõl érkeztek a tiszt-
újításra. 

A tavaszi küldöttgyûlést megelõzõ
30. napig regisztrált 42 fõ választó és
választható tagtársunkból – a valós tag-
ság ennél néhány fõvel több – 15 órá-
ig 21 fõ érkezett meg. 

Jövetelét sajnos betegség miatt 2 fõ
lemondta, így a részvétel éppen az
50%-os küszöböt érte el, az a bizonyos
plusz egy fõ végül hiányzott. 

Nagy Imre leköszönõ elnök köszön-
tötte a résztvevõket, majd átadta a szót
Pintér Csaba leköszönõ titkár levezetõ
elnöknek. 

A Helyi Választási Bizottság elnöké-
nek Bognár Tibort, tagjainak Kozma
Béláné Erzsikét és Faragó Sándort vá-
lasztották meg. 

A választás során az új elnök dr. Szép
Tibor erdõmérnök, a régi-új titkár, kül-
dött Pintér Csaba erdész-vadgazda mér-
nök és a régi-új gazdasági felelõs Kocsis
Gábor erdész-informatikus lett, mind-
hárman egyaránt 21-21 szavazattal. 

A jegyzõkönyvek elkészítését köve-
tõen jólesett Erzsike marhapörköltje
galuskával és utána a jó csikvándi vö-
rösbor. 

Pintér Csaba
Rába-menti Erdõgazdálkodási és

Vadgazdálkodási H. Cs.
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2018. szeptember 6-án tartotta meg
tisztújító közgyûlését a Visegrádi Helyi
Csoport Budapesten. 99 szavazásra jo-
gosult fõ jelent meg az összejövetelen,
így sikerült megválasztani újabb négy
évre a Helyi Csoport tisztségviselõit.

A választási bizottság már a februári
közgyûlésen megválasztásra került,
melynek vezetõje Szabó Csilla volt. Az
Országos Választói Bizottságot Bogdán
József képviselte, aki egyébként Helyi
Csoportunk tagja is.

A közgyûlést dr. Csépányi Péter el-
nök köszöntötte, majd összefoglalta az
elmúlt négy esztendõ eseményeit. Ki-
terjedt szakmai munkájára hivatkozva
nem vállalta tovább a Visegrádi Helyi
Csoport elnöki tisztségét.

A szavazatok számlálása alatt két
elõadást is meghallgathatott a tagság.
Elõször dr. Csépányi Péter A folyama-
tos erdõborítást biztosító erdõgazdálko-
dás nevezéktanáról adott összefogla-

lót, majd dr. Bordács Sándor Az erdé-
szeti génmegõrzés szerepe és lehetõsé-
gei az erdõgazdálkodásban címû elõ-
adását tartotta meg.

A közgyûlés a tisztújítás eredményé-
nek ismertetésével folytatódott.

Az Országos Erdészeti Egyesület Vi-
segrádi Helyi Csoportjának megújult
vezetõsége:

Elnök: Kovács András
Titkár: Kelecsényi Szilárd
Vezetõségi tag: Kissné Szabó Gabriella
Küldöttek: Kissné Szabó Gabriella,

Kelecsényi Szilárd, Kovács András
A közgyûlés az OEE következõ cik-

lusának elnökére és a Felügyelõ Bizott-
ság tagjaira is tett ajánlást, akiket már
az új küldöttek fognak megszavazni
november 28-án az Országos Erdészeti
Egyesület tisztújító küldöttgyûlésén.
Az új elnökség megköszönte a bizal-
mat, majd bezárta a közgyûlést.

Kissné Szabó Gabriella
OEE Visegrádi H. Cs.

Megújuló tisztségek
és emléktábla-avatás

a Mecsek lábánál
Az Országos Erdészeti Egyesület Bara-
nya Megyei Helyi Csoportja 2018. szep-
tember 11-én tartotta meg tisztújító ülését,
ahol a tagság részben új vezetõséget
választott. 

Az elkövetkezõ négy évben a régi-
új elnök Hirmann Antal lett, míg Kis
Sándor, a Mecsekerdõ Zrt. kereskedel-
mi ágazatvezetõje tölti be a titkári tiszt-
séget. 

Ezúton is köszönjük Horváth Péter
Brúnó tagtársunk, elõzõ titkárunk 8
éves munkáját. Két új küldött választá-
sára került sor Partos Kálmán és Pálfi
Norbert személyében, a korábbi kül-
döttek munkáját szintén köszönjük.

A tisztújító ülést követõen a Mecsek-
erdõ Zrt. székháza elõtt felállított er-
dész-emlékmûvön újabb gránittábla ke-
rült elhelyezésre, Molnár István
aranyokleveles erdõmérnök születésé-
nek 100. évfordulóján. A megemléke-
zésen – dr. Tóth Aladár személyes em-
lékeit megidézve – Hirmann Antal, a
helyi csoport elnöke köszöntötte a ven-
dégeket. Ifj. Molnár István édesapját
méltató szavait koszorúzás, majd a táb-
la leleplezése követte.

Molnár István 1954-es megalakulá-
sától az Országos Erdészeti Egyesület
Baranya Megyei Helyi Csoportjának tit-
kára volt, 20 éven keresztül. Erdész hi-
vatástudat, valamint aktív egyesületi és
kutatómunka jellemezte, alapító tagja
volt a Magyar Madártani Egyesület ba-
ranyai csoportjának. Emlékét a Lapison
2017-ben átadott erdei pihenõ is õrzi.

OEE Baranya Megyei H. Cs.

Szerzõi helyreigazítás
Az Erdészeti Lapok 2018. májusi
számában megjelent Kilencven éve
tört fel Sikondán a termálvíz címû
írás kéziratából nem tûnt ki egyér-
telmûen, hogy a Kolossváry Andor
erdõmérnök munkásságával kapcso-
latos kutatás oroszlánrészét Muth
Endre végezte, akinek áldozatos ku-
tató-gyûjtõ munkájáért ezúton is kö-
szönet jár!

Horváth Péter Brúnó
OEE Baranya Megyei H. Cs

Választás az OEE Visegrádi Helyi Csoportnál

Hirdessen az 
Erdészeti Lapokban!

Tisztújítás a Rába-menti Erdõgazdálkodási
és Vadgazdálkodási Helyi Csoportnál


