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Ismét beszámolhatok róla, hogy az
1998 óta havonta megtartott klubnapok
2005-ben is változatlan érdeklõdés mel-
lett folytatódtak, általában 25–40 fõ
résztvevõvel.

A KEFAG Rt. központi tárgyalójában
év elején Sódar Pál vezérigazgató úr,
helyi csoportunk elnöke ismertette a
társaság 2004. évi munkáját, gondjaikat,
2005. évi terveiket. Megemlítette, hogy
jelenleg a faárak eléggé nyomottak, en-
nek ellenére erdész szemmel mégis visz-
szás dolog jó minõségû, ipari célra is al-
kalmas minõségû faanyagot égetni az
erõmûvekben, ilyesmi még nálunk gaz-
dagabb országokban sem fordulhat elõ.
Át kell értékelni az erdészeti tevékeny-
ségünket a társadalmi igények, elvárá-
sok szem elõtt tartásával, ehhez szak-
mánknak nagyobb hangsúllyal kell
megjelenni a társadalomban. A tagság
véleménye a beszélgetések során: ön-
zetlen, bátor, karizmatikus vezetõkre
van szükség az erdészet irányításában
(talán más helyeken is).

Májusban a Hetényegyháza – nyíri er-
dészháznál és Vackor-vár erdei iskolánál
Madácsi Sándor erdészetvezetõ tájékoz-
tatott a 15 000 ha-os Észak-kiskunsági
Erdészet munkájáról terveirõl, majd Szu-
lyovszky László kopjafájánál emlékez-
tünk az 1948-49-es gyûjte-
mény lelkes létrehozójára. A
koszorúzás után Pölhe József
kollégánk elénekelte a Hon-
foglalás c. film betétdalát,
amely elhunyt barátunk ked-
ves dala volt. Ezután Bognár
Gábor csoporttitkár ismertette
a 60 jelenlévõvel a „Párbeszéd
a vidékért” c. OEE felhívást, és
aláírásunkat kérte, hogy ezzel
mi is demonstráljuk az orszá-
gos vezetõknek: a 2007-2013
közötti európai uniós fejlesz-

tésekbõl a mezõgazdaság mellett az er-
dészet is kapjon lehetõséget. A jól sike-
rült klubnap vacsorával zárult. Vendé-
günk volt Dánfy László, a megyei
MTESZ ügyvezetõ igazgatója is.    

Novemberben kihelyezett klubnap,
tanulmányút volt Budapesten. Itt a
Mezõgazdasági Múzeum  erdészeti kiál-
lítását dr. Oroszi Sándor, az egyesület
budakeszi úti könyvtárát dr. Sárvári Já-
nos, a budakeszi arborétumot pedig
Apatóczky István kollégánk mutatta be.

Egy-egy kihelyezett klubnapot tar-
tottunk nyáron Bíró Tibor tagtársunk
lajosmizsei tanyáján, valamint Kecske-
méti István magánerdõ-gazdálkodó,
tiszteletbeli erdész tagtársunk kerek-
egyházi telephelyén. Utóbbin Begya
Lajos beszámolt a soproni aranydiplo-
ma-átadási ünnepségrõl.

Négy klubnapunkat a kötetlen be-
szélgetésen felül tagtársaink színesítet-
ték vetített képes elõadásaikkal.

Dr. Tóth József: „Elsõ számú közellen-
ség, a gyapjaslepke”. Tökéletes védeke-
zés nincs, az erdõben nem is célszerû,
csak a lakóhelyek, üdülõterületek kör-
nyékén indokolt.

Dr. Gõbölös Antal: „Kecskemét vá-
ros zöldövezete”. Az elõadó beszélt
még a kecskeméti szabadidõ központ

jelenlegi állapotáról, fejlesztési, haszno-
sítási elképzelésekrõl, esetleges bõvíté-
sérõl.

Koczka Zoltán: A Belorussziában,
Minszk környékén rendezett európai
erdész sífutóversenyrõl tartott élmény-
beszámolót.

Spiegl János: az ÁESZ Kecskeméti
Igazgatóságának igazgatója Bács-Kis-
kun megye erdõgazdálkodásáról tartott
tájékoztatót. Megállapította, hogy a me-
gyében még most is mintegy 18 ezer
hektár erdõ gazdálkodási viszonyai ren-
dezetlenek.

Decemberi évadzáró összejövetelün-
kön Bognár Gábor csoporttitkár diave-
títéssel felelevenítette az év folyamán
lebonyolított rendezvényeket, találko-
zókat. Tájékoztatott az egész éves mun-
káról, következõ évi tervekrõl. Megem-
lékeztünk az elmúlt évben elhunyt kol-
légákról: Kékedi Károly erdésztechni-
kus, Kelebia; Horváth Ferenc erdész,
Kelebia; Bacsa Árpád, az ÁESZ erdõter-
vezési irodájának vezetõje, Szeged; Vén
Zoltán erdésztechnikus, kertész üzem-
mérnök, Kecel.

Megemlítem még, hogy részt vettünk
Riedl Gyula bátyánk, szeretett firmánk
búcsúztatásán-temetésén, Budapesten,
továbbá a császártöltési – kalocsai – ha-

jósi KEFAG Rt. által szervezett
nyugdíjas találkozón (100
személy), és a Borbála-napi
solti hagyományos erdész-
bányász-kohász találkozón
(kecskeméti, Fejér megyei
bányászokkal, kohászokkal
együtt).

Köszönet a KEFAG Rt.-
nek, a szervezõknek, ven-
déglátóknak az önzetlen tá-
mogatásért, mellyel a rendez-
vények sikerét elõsegítették.
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