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Már másodszor szólt rájuk, hogy üljenek
le ebédelni, mire egy árnyékos helyre
hurcolkodtak a szatyorral, vízzel, de jó
távolra az ebédelõ erdésztõl. De azért az
erdész kíváncsi szeme észrevette, hogy
az asszony egy gyufásdoboznyi szalon-
nát kétfelé vág a két férfinak, míg lányá-
val csak hagymát evett kenyérrel. Hát ezt
szégyellték a bõven kirakodó Jóska
elõtt, ezért vonultak tisztes távolba. Ná-
luk jobban már csak a fiatal erdész jött
zavarba, gyorsan elcsomagolva a fasir-
tot, sült oldalast csípõs almapaprikával.

De nem hagyta szó nélkül, mondta

nekik bõven: „emberek eddig is tudták,
hogy az erdészethez lehet jönni erdõ-
mûvelõnek, nem kellett volna megvár-
ni, hogy ilyen bajba kerüljenek. A mai
keresetükbõl például majd egy hétig
bõven ehetnek. Ha minden nap jönnek,
még az életük is megváltozhat.” „Tud-
tuk, hogy van felvétel – mondta az anya
– mondtuk is többször, hogy el kéne
jönni, de ezért-azért halogattuk. Most
már látjuk, hogy megy ez, rendesen fo-
gunk jönni.”

Aznap reményteljesen elváltak, jöttek
még egy-két napig, de aztán elmaradtak.

Ezeket az emberi titkokat soha
nem tudtuk megfejteni, nem elsõsor-
ban a lustaság, inkább a bennük ural-
kodó bizonytalanság és a beletörõdés
(majd lesz valahogy) motiválhatta
õket. 

Az erdészetek régen is, mai is sok
ehhez hasonló embernek adnak mun-
kát, reményt, megélhetést, késztetnek
gondolkodásra, némi tervezésre. Sze-
rény lehetõség, de kínálkozik. Hátha
több ember él vele. Talán.

Vagy mégsem?
Szöõr Levente

Az OEE Magán és Társult Erdészeti Szak-
osztály eredetileg 1996-ban, OEE Ter-
melõszövetkezeti Erdõgazdálkodási
Szakosztály néven alakult meg az OEE
Helyi Csoportjaiban tevékenykedõ és
termelõszövetkezetekben dolgozó er-
dészeti szakemberek részvételével.

1. Az OEE Magánerdészeti
Szakosztály alapítása

Az alapítás célja, oka, körülménye-
inek, idõpontjának leírása

Az alapítás idõpontja 1996. január 22. 
Az alapítás célja: Az országban me-

zõgazdasági termelõszövetkezetekben,
részben pedig állami gazdaságokban
dolgozó erdészeti szakemberek (ága-
zatvezetõk, erdészeti csoportvezetõk
stb.) igényelték, akik az Országos Erdé-
szeti Egyesület különbözõ helyi cso-
portjaiban – elsõsorban erdõgazdasági
helyi csoportokban – rendelkeztek
egyesületi tagsággal. Igényük volt,
hogy az OEE-n belül hozzanak létre
olyan belsõ szervezeti egységet, amely-
ben az azonos témával, problémákkal,
gondokkal foglalkozó erdészeti szak-
emberek megbeszélhetik a szakmai té-
mákat, és akár érdekképviseletet ellát-
hat a szervezet.

Egyesületi kereten belül az azonos
munkaterületen dolgozó erdészeti szak-
embertagok számára csakis a Szakosz-
tály megalakítása lehetett ez a fórum.

A legismertebb személyek 53 fõ rész-
vételével alakították meg az OEE Ter-
melõszövetkezeti Erdõgazdálkodási
Szakosztályát. Majd pedig 2005-ben Ré-
pászky Miklós közismert és lelkes szak-
emberünk, egyéb egyesületi tisztségvi-
selõ (magánerdõ-gazdálkodó alelnök)

akkori szakosztályelnök javaslatára, ne-
vet változtatott, a megváltozott külsõ
körülményekhez igazodva: OEE Magán
és Társult Erdészeti Szakosztály nevet
vette fel.

A megalakulás oka tulajdonképpen
az eddig leírtak. Azzal a kiegészítéssel,
hogy az erdõgazdasági és más szakterü-
letû (ERTI, HM, Erdészeti Hatóság) OEE
Helyi Csoportokban a termelõszövetke-
zeti, majd pedig azok megszûnése után
kialakuló magánerdõ-gazdálkodás és a
társult erdõgazdálkodás témái, problé-
mái, azok megoldásának lehetõségei
sajátosságuknál fogva szinte egyetlen
helyi csoportban sem kerültek napi-
rendre.

Igazából a mellõzöttség ilyen helyze-
te jelentette azokat a körülményeket,
amelyek hozzájárultak az egyesületen
belül az önálló Szakosztály létrehozásá-
hoz.

2. Az eddigi tisztségviselõk
Elnökök: 

a) Répászky Miklós, mg.tsz. ágazat-
vezetõ, Abádszalók. 1996. január 22-tõl,
2006. február 22-ig.

b) Dr. Balázs István okl. erdõmér-
nök 2006. február 22-tõl napjainkig.

Titkárok: 
a) Dr. Balázs István okl. erdõmérnök,

1996. január 22-tõl 2006. február 22-ig
b) Heim Márton erd.techn. 2006. feb-

ruár 22-tõl napjainkig. Magánerdõ-gaz-
dálkodási szakember, erdõtulajdonos.

Az elsõ alkalommal megválasztott
elnököt és titkárt az 1998. január 20-án
tartott szakosztályi tisztújító, választási
gyûlés tisztségükben megerõsítette, az

utána 4 évenként tartott választásokon
is napjainkig, azzal, hogy Répászky
Miklós sokirányú elfoglaltságára hivat-
kozva elnöki tisztségérõl lemondott és
a titkári tisztséget vállalta. Jelenleg a
fenti két tisztségviselõ vezeti a Szak-
osztályt.

Kiemelhetõ, hogy mindkét egyesüle-
ti tag, erdészeti szakember immár 39-40
éve elhivatott és határozott képviselõje,
korábban a mezõgazdasági termelõszö-
vetkezeti, majd pedig a magánerdõ-
gazdálkodási tevékenységnek és ben-
nük dolgozott, dolgozó erdészeti sza-
kemberek érdekei képviseletének.

3. Nevezetes, kiemelt rendezvé-
nyek az OEE Magán és Társult Er-

dészeti Szakosztály életében.
A Szakosztály érdemi munkája abból
állt és jelenleg is ez jellemzi, hogy éven-
te megtartotta és megtartja két szakosz-
tályi ülését, elfogadja éves pénzügyi és
munkatervét. Ez utóbbi alapján a tevé-
kenysége alapvetõen abban nyilvánult
meg, hogy szervezi a tagok OEE éves
vándorgyûléseken való részvételét, egy
alkalommal helyszíni bemutatót és ta-
nácskozást szervez a magánerdõ-gaz-
dálkodás aktuális témájában valamelyik
jól mûködõ magánerdõ-gazdálkodó,
vagy integrátor területén. Ilyen kiemelt
témák voltak a közelmúltban: a magán-
erdõ-gazdálkodás támogatása, volt szö-
vetkezeti erdészek elhelyezkedésének
értékelése, lehetõségek megteremtése;
magánerdõ-gazdálkodás bemutatása,
MEGOSz nagyrendezvényein részvétel,
az NFA szerepe a magánerdõ-gazdálko-
dásban, madarak és fák napja rendezé-
se stb.

Az OEE Magán és Társult Erdészeti
Szakosztály története
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Fontos feladatnak határoztuk meg,
hogy a Szakosztály tagjai, miután az or-
szág minden tájáról verbuválódtunk,
minden országos és helyi egyesületi
vagy más jellegû erdészeti rendezvé-
nyen vegyenek részt, és ha adódik lehe-
tõség, akkor mindig tegyék szóvá a ma-
gán- és társult erdõgazdálkodás aktuális
problémáit, megoldási javaslataikat és
az eredményeket is ismertessék.

Munkánk lehetne aktívabb is, talán
eredményesebb is, de a tagság zöme
nap mint nap kemény munkát végez
saját erdejében, a szakmai irányításban
vállalt erdõk kezelésében, vagy az in-
tegrátori szervezetben. Kevés idejük
marad a társadalmi munkára.

Azért nem kell szégyenkeznünk,
mert folyamatosan szép számmal jelent-
keznek a Szakosztályba új és új tagok.
Ami pedig a legnagyobb örömünk – és
erre nyitottak vagyunk, meg is hirdet-

tük –, hogy az új jelentkezõk 90 száza-
léka nem erdészeti szakember, hanem
magánerdõ-tulajdonos. Ennek eredmé-
nyeként nyilvántartott tagságunk – je-
lentõs személyi változások után – tartja
még a tagrevízió után az 54 fõt.

Az aktivitás ezt a létszámot bizony
nem éri el.

Álláspontunk szerint az OEE Magán
és Társult Erdészeti Szakosztály fontos
kohéziós szerepet tölt be a magánerdõ-
gazdálkodásban, mint az OEE civil szer-
vezetében helyi csoportokban tagként
szereplõ és magánerdõ-gazdálkodás-
ban dolgozó személyek egyesületi szer-
vezete. Nem a MAGOSZ céljait, tevé-
kenységét, szerepét tölti be, hanem a
teljes erdészeti szakmában egyesületi
szinten van jelen és lát el szakmai ér-
dekképviseletet, a tagok szabad akara-
tából létrejött egyesületi csoportosulás-
ként.

Az egyik legfontosabb rendezvényün-
kön 2008. november 28-án éppen ez volt
az egyik legfontosabb téma, ahol a magán-
erdõ-gazdálkodás aktuális kérdéseivel és
problémáival foglalkoztunk az OEE veze-
tõi és a MAGOSz vezetõi részvételével. A
vita során felmerült a kettõs érdekképvi-
selet (OEE-MAGOSz) jelenléte és annak
kérdése, hogy van-e létjogosultsága a
MAGOSz mellett az OEE-en belül a ma-
gánerdõ gazdálkodási helyi csoportok-
nak és a Szakosztálynak.

Álláspontunk szerint ez nem lehet vita
tárgya. A két szervezet nem azonos tevé-
kenységet, szerepet tölt be az erdészeti
szakmában. Az OEE a teljes erdészeti szak-
mát, a MAGOSz pedig a magánerdõ-gaz-
dálkodást képviseli, végzi tevékenységét.

Szakosztályunk léte, tevékenysége
nem kérdõjelezhetõ meg.

Dr. Balázs István
szakosztályelnök

1978-ban egyhónapos ösztöndíjas meg-
hívást kaptam az akkori NSZK-ban talál-
ható festõi szépségû, ódon városban,
Hann. Mündenben mûködõ hosseni Er-
dészeti Kutatóintézethez. A hívást az 56-
ban Sopronból kirajzó, ám az öreg kon-
tinenst elhagyni nem kívánó kis csoport
tagja, Lyubomir Dimitri járta ki nekem.
Tanulságos, szép õszi hónapot tölthet-
tem ott. Ráadásul akkor még Kecskemé-
ten dolgoztam, és a Kiskõrös-közeli Kas-
kantyúból való Balázs Árpádék vendég-
szeretõ és nekem családias környezetet
teremtõ házánál lakhattam, étkezhettem.

Innen tudtam, hogy az idõközben
Göttingenbe átköltözött, ám eredetileg
Hann. Mündenben mûködõ Erdészeti
Fõiskolán diplomát szerzett, de továbbra
is ott lakó egykori diákok vasárnapon-
ként egy kiskocsmában törzsasztalt bé-
relve ultipartira jönnek össze, persze né-
mi árpalével kiegészítve. Kibicként több-
ször ültem közéjük, és élveztem játékuk
örömét, ami rossz lapjárás vagy baki miatt
elhangzott szaftos kifejezéseket se nélkü-
lözõ ugratásokban is megnyilvánult.

Illusztris volt a társaság, befutott, jó-
kedvû emberek ülték körül az asztalt. L.
Dimitri fõosztályvezetõ volt a Kutatóin-
tézetnél, fõleg erdõvédelmi vonalon
vált ismertté. Balázs Árpi ugyanott volt
erdõ-hidrológus kutató, Rácz Jóska pe-
dig az Erdészeti Szakfõiskola igazgató-

helyetteseként mûködött. Kató Feri pe-
dig az Erdészeti Gazdaságtan pro-
fesszora volt, aki a Göttingennel szoros
kapcsolatban álló NYME-el szemben a
„másik” felet képviselte.

Kató Ferihez többször kaptam va-
csorameghívást. Felesége, Sigrun, jól
beszélte nyelvünket, és Bogáncs néven
egy tõlünk származott pulikutya õrizte
a házat. Elsõ látogatásomra némi aggo-
dalommal készültem, mert ismeretlen
kutyától mindig tartottam. Csak akkor
nyugodtam meg, amikor kiderült, hogy
egy török vendégprofesszor is hivatalos
a vacsorára. Úgy gondoltam: ha az eb
magyar és ezt neve és fajtája igazolta,
akkor elõször az effendirõl szedi le a
nadrágot, és én csak utána következem,
de addigra a gazdi már lecsitítja. Nos, az
aggodalom felesleges volt, a kutyman
udvarias házigazda volt, egyikünk láb-
szárának sem esett neki.

Az egykori ultiparti játékosai idõköz-
ben megritkultak. Rácz Jóska valamelyik
délkelet-ázsiai országban szaktanácsadói
szerepet vállalt, és az ott szerzett beteg-
ség vitte el világunkból. Lyubi egészségi
állapotáról is kedvezõtlen híreket hallani,
mígnem Kató Feri állt fel utoljára a kár-
tyaasztal mellõl. Immár véglegesen.

Elszomorodva és megdöbbenve vet-
tem a hírt. Kedvessége, õszinte segítõ-
készsége lenyûgözõ volt. Most már a

Balaton melletti üdülõje sem láthatja
nyaranta megszokott lakóját.

Sokan kötõdtünk Ferihez barátsággal
és szeretettel, és a költõ mondata rémlett
fel bennem: „Pusztulunk, veszünk, S
mint oldott kéve, széthull nemzetünk.”

Kedves, jó Feri! Fájdalmas üresség ma-
radt Utánad, és ha majd – remélhetõen
sok év múltán – újra összejön valahol a
magasságokban az egykori ultis csapat,
ugye, odaülhetek én is kibicelni, úgy
ahogy a mündeni kiskocsmában tehet-
tem? Isten Veled, békés nyugalmat kívá-
nok azokkal, akiknek segítettél, akikhez
jó voltál és akiknek hiányozni fogsz!

Dr. Szodfridt István

Feloszlott az ulti-parti
(Kató Ferenc emlékére)

Új belépõk

Soproni Hallgató Csoport:
Mészáros Bálint, Tóth Péter, Juhász
Pál, Lunk Eszter, Sáros Viktor,
Rakonczay Péter, Rozovits Ferenc
Péter, Szalai Kitti, Nagy Levente,
Szalai László, Boglári Zoltán,
Toronnyay Péter Áron, Sütõ Péter
Pál, Zagyvai Bence, Soltész Kristóf,
Geipel Dávid, Csizmadia Ákos

Az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma
2009. október 5-i ülésén tárgyalta a 2009.
évi szociális segélykérelmeket. Az Alapít-
vány pályázati felhívására beérkezett 34 ké-
relembõl a Kuratórium 2 fõt 80 000.- Ft, 11
fõt 60 000.- Ft, 15 fõt 40 000.- Ft és 5 fõt
30 000.- Ft szociális segélyben részesített.

Gémesi József
a Kuratórium elnöke




