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elnök november 16-án esedékes látoga-
tásáról, amikor az Egyesület beszámol az
S.O.S. – Bajban az erdõ! program ered-
ményeirõl. Az UPS Magyarország mint-
egy 4 millió forintos támogatást nyújtott
az erdészeti erdei iskola hálózat népsze-
rûsítésére, amibõl a minõsített iskolák
számára közös logó, holnap és kiadvá-
nyok készülnek. Szentpéteri Sándor utá-
najár a Bedõ-térkép digitalizálási lehetõ-
ségeinek. Az erdész panteonban szere-
plõ személyek száma év végére eléri a
100 fõt; a jubileum kapcsán meg kell szó-
lítani a helyi csoportokat a sírhelyek és az
emlékek gondozására. Szabó Tibor ré-
gióképviselõ szorgalmazta az FM vála-
szának sürgetését az erdõtörvény módo-
sítási javaslat munkaanyagának nyilvá-
nossá tételével kapcsolatban.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.
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EGYESÜLETI ÉLET / DISPUTA

A „Kossuth téri tölgyfa története” c. cik-
kem az Erdészeti Lapok 2015. szeptem-
beri számában jelent meg. A cikk leírja
egy fa történetét, ami a Földmûvelésü-
gyi Minisztérium elõtt áll. A fa egyike a
kevés erdészeti emléknek a minisztéri-
um környezetében.

Az Erdészeti Lapok 2016. januári
számában az elõbbi cikkel kapcsolat-
ban „Helyesbítés helyett” címmel írást
közöl. Szerzõje több pontban részben
jogos észrevételeket tesz, de ezen kí-
vül és túlnyomórészt, az írásomhoz
egyáltalán nem köthetõ dolgokról ír.
Ami viszont szokatlan, hogy szemé-
lyeskedõ hangnemet üt meg velem
kapcsolatban. 

A cikk stílusa és tartalma tõlem ide-
gen, nem is kell reagálnom rá. Jelen
esetben nem az a lényeg, hogy mi volt
a hivatalvezetõ titulusa, hogy elírás
miatt két jobb szárnya van a MÉM-nek,
vagy hogy a szobor kaszája jobbra vagy
balra áll-e. Ezek gyerekes kérdések. Et-
tõl derék tölgyfánk még szépen elálldo-
gál a téren. A lényeg az, hogy az Erdé-

szeti Lapokban ilyen jellegû cikknek
van-e helye. Az Erdészeti Lapok tudo-
másom szerint egyesületi és szakmai
fórum. Szakmai viták természetesen le-
hetnek és legyenek is. De a kritika álar-
ca mögé bújó személyeskedõ írások
jobb, ha nem jelennek meg. A szerzõ el-
sõdleges felelõssége pedig alapvetõ, fõ-
leg abban az esetben, amikor homályo-
san fogalmazva utal olyan dolgokra,
aminek hátterérõl a szakközönség 99
százalékának fogalma sincsen. 

Mindezek ellenére én azt a kis fát to-
vábbra is szeretni fogom, bárki ültette,
bárki gondozta. A Népstadiont vagy a
6:3-at sem tagadjuk meg, holott tudjuk,
hogy melyik korszakhoz köthetõk. A
dolog részemrõl be van fejezve. Me-
gyek játszani az unokáimmal és elmesé-
lem nekik, hogy áll egy fa a Kossuth té-
ren, amit magyar erdészek ültettek vala-
mikor a 20. század végén. És csupán
ennyi, amit kedves kollégáim Nektek is
el szerettem volna mesélni.

Gerely Ferenc
okl. erdõmérnök

A Kossuth téri tölgyfáról
még egyszer

2015. november 20-án az OEE Kecs-
keméti Helyi Csoportja és az OMBKE
Kecskeméti Helyi Szervezete immáron
17. alkalommal tartotta meg, ezúttal
elõször Kecskeméten, a közös évzáró
hagyományápoló szakestélyét. 

A meghívást elfogadó erdész, bányász
és kohász szakembereket a KEFAG Zrt.
részérõl Sulyok Ferenc vezérigazgató, a
helyi csoport elnöke és Koczka Zoltán
vezérigazgató-helyettes, a helyi csoport
titkára fogadták. 

A társasághoz ezúttal is csatlakoztak
a Miskolci Gépészekért Alapítványt
képviselõ gépészmérnök kollégák. A
résztvevõk már délután hat órától gyü-
lekeztek a helyszínen. A kellemes be-
szélgetés alatt – újdonságként – a kive-
títõn az elmúlt 10 év találkozóinak és
közös rendezvényeinek fényképei fu-
tottak, melyeken nagyon sokan jó ér-
zéssel ismerték fel magukat és emlékez-
tek a közös élményekre.

A selmeci hagyományokat éltetõ szak-
estély este hét óra után vette kezdetét,

melyen az egybegyûltek Szûcs Imre ali-
as Lenint választották meg elnöknek,
aki Major Domusnak Koczka Zoltán
alias Koceket jelölte ki. A háznagy meg-
nevezte a további „szalagos tisztségvi-
selõket”. Cantus Praeseseknek Gácsi
Zsolt alias Dokit és dr. Bárány Gábor
alias Tádét, Kontrapunktnak Dánfy
László alias Bubut. 

A himnuszok felhangzása és a házi-
rend hitelesítése után a többi nem sza-
lagos tisztségviselõ is felkérést kapott
hivatala lelkiismeretes végzésére. Az el-
nöki „komoly pohár” ez alkalommal az
államerdészet megkérdõjelezhetetlen
tisztasága mellett érvelt, utalva a közel-
múlt eltúlzott sajtóvádjaira. 

Ezt követõen Dánfy László vetített
képes illusztrálás mellett megemléke-
zett a védõszentekrõl, majd a velük
kapcsolatos mondák felelevenítése
után a Szent Hubertus fohász és a
Szent Borbála himnuszima felolvasásá-
val zárta felszólalását. Számos komoly
és vidám hangvételû hozzászólás kö-
zül megemlítjük Koczka Zoltán meg-

emlékezését dr. Barányi Lászlóról, a
KEFAG Zrt. jogelõdjének volt legendás
igazgatójáról. Említésre méltó még
Bognár Gábor alias Pagát 20 évet át-
ívelõ visszaemlékezése az elsõ kecske-
méti bányász, kohász, erdész szakes-
télyrõl, valamint Kismarczi Attila alias
Marcinak az alföldi erdõgazdálkodás
szép példáit felidézõ és egyben féltõ
elemzése. 

Jó volt hallgatni a rendezvény Ultra
supra veteranissimusának, a 84 éves
Beliczay István alias Cicvareknek az
1956-ban Kanadába emigrált soproni
diákok emlékére a millecentenárium
évében telepített tompai emlékerdõ lé-
tesítésérõl szóló hozzászólását.

Jó néhány további selmeci nóta into-
nálása után, a jól sikerült szakestély hi-
vatalos befejezését követõen a résztve-
võk kisebb csoportokban folytatták a
baráti beszélgetést, ezzel is segítve a je-
len lévõ fiatalabb új kollégák beilleszke-
dését a már jól összeszokott csapatba.

Dánfy László
OEE Kecskeméti HCs

Hagyományápoló Kiskunsági Szakestély


