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a szegedi „Kiss Ferenc” Erdészeti Szakkö-
zépiskola kollégiumának klubszobájában
tartotta éves közgyûlését. 134 tagtársunk
közül 54-en jelentek meg. Közgyûlésün-
ket megtisztelte Barátossy Gábor, az Erdé-
szeti Hivatal elnöke, Cserép János, az OEE
elnöke és Duska József, az OEE általános
elnökhelyettese. Mind a hárman vitaindító
és tájékoztató elôadást tartottak.

Barátossy Gábor az erdôgazdálkodás
mai szervezeti rendszerét és a gazdálko-
dás mutatóit ismertette. Kitért arra, hogy a
magántulajdonban lévô erdôk területébôl
még 250 ezer ha rendezetlen. A vadgaz-
dálkodás esetén a fokozódó vadkárok

oka a felduzzasztott vadállomány. A ter-
mészetvédelemnél: az állami erdôk 34%-
át valamilyen védelmi korlátozás terheli,
míg a fejlett EU-s tagállamok esetében ez
lényegesen kisebb, 6–8% körüli. Nem a
védelmi és a gazdasági korlátozással van
probléma, hanem a gazdasági szabályozó
rendszerrel – a korlátozás ellentételezése
még mindig megoldatlan.

Ismertette a Nemzeti Földalapkezelô
Szervezet létrehozását és ebbe az erdôk és
az erdészek szerepét. Kitért az európai
uniós csatlakozás kérdéseire is.

Cserép János, mint az OEE elnöke is-
mertette a 2002–2006. évek cselekvési

programját, egyesü-
leti célkitûzéseit. Ér-
dekképviselet és ér-
dekérvényesítés
fontosságát hangsú-
lyozta. Az állami tu-
lajdonú, nem védett
területen lévô ter-
môföldön gazdálko-
dás új szervezete az
NFA, melyen belül a
helyi birtokhaszno-
sítási bizottságok-
ban szerep jut az er-
dészeti érdekképvi-
seletnek, így az
OEE-nek is. Kitért az
Egyesület és a Ter-
mészetvédelmi Hi-
vatal közötti együtt-
mûködésre is.

Duska József al-
elnök az erdészet és
a természetvéde-
lem közötti konflik-
tusok helyi megbe-
széléses kezelését
tartja a legfonto-
sabb megoldásnak.

Történeti visszatekintésében utalt arra,
hogy az erdôk irtása hozta létre az erdész-
szakmát abból a célból, hogy az erdôk fel-
újítását és szakszerû kezelését megoldja. A
gazdálkodók az elôállított termékbôl él-
nek. Az erdészszakmában a kitermelt fa-
anyagot tekintik terméknek, holott az er-
dôt kellene annak tekinteni a teljes életkö-
zösségével és szolgáltatásaival.

Az elôadások után a tagságunk aktívan
hozzászólt a hallottakhoz. Kérdések
hangzottak el a rendezetlen erdôterületek,
az európai uniós csatlakozás, a magáner-
dô-gazdálkodás képviselete, a természet-
védelmi korlátozás az akácfafaj indokolat-
lan mellôzése ügyében.

A titkári beszámoló és az ez évi munka-
terv elôterjesztése után törzsgárda-tagjaink-
ról is megemlékeztünk oklevél átadásával
– a 25 éves tagságra díszkorsót adtunk.

Cserép János, Egyesületünk elnöke is
köszöntötte törzsgárda tagjainkat és sze-
mélyesen adta át a megemlékezô okleve-
let Mayer György tagtársunknak 60 éves
egyesületi tagsága alkalmából.

Sere Ferenc

Húsz év múlva
Egyszer kisfiammal elmentem sétálni.
Ahogy mentünk, a régi iskolaudvarra néz-
tem, és megláttam a nagyra nôtt tölgyfát,
és azt mondtam a fiamnak:

– Látod, gyermekem! Ezt a fát még
édesanyád ültette gyermekkorában.

Aztán bementünk az udvarra, s a fa alá
leültünk. Nagyon hûvös volt, egy picit fáz-
tunk, de hirtelen kisütött a nap, és már
nem dideregtünk. Kisfiam hozzámbújt, és
kíváncsian kérdezte tôlem:

– Édesanya, mikor ültették ezt a fát, és
miért?

Könnyes szemmel mondtam el gyer-
mekemnek azt a szép szeptemberi napot,
mikor elültettük a tölgyfát. Páli Szent Vin-
cét, iskolánk védôszentjét ünnepeltük.
Napsütéses délelôtt volt, mikor tanító né-
nink azt mondta, hogy menjünk le az ud-
varra, mert fát ültetünk. Az osztályból
mindenki izgatottan rohant le, hogy meg-
nézhesse a fontos eseményt. A nagyok
már sürögtek-forogtak a fának kiásott gö-
dör körül. Énekszóval köszöntöttük az „új
lakót” az iskolában. Tanáraink felhívták fi-
gyelmünket, hogy gondozzuk, öntözzük,
mert majd gyermekeink is alatta játszanak.

És íme, valóban így van. De ezt már fi-
am nem hallotta, mert a lenge szél és a jó
levegô elaltatta karjaimban.

Remélem, sok vidám percet tölt kisfi-
am e szép, terebélyes fa alatt.

Bognár Ildikó

A Csongrád Megyei Helyi Csoport
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Mayer György (oklevéllel) 60 éve tagtársunk


