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– Elnök Úr! Egyesületünk történetében
kiemelkedõ jelentõségû év van mögöt-
tünk. A küldöttgyûlés múlt évi határo-
zata a 2016-os esztendõt jubileumi év-
vé nyilvánította, mely méltó keretet
adott a másfél évszázados alapítás meg-
ünneplésének.  Visszatekintve hogyan
értékeled a határozatban rögzített célok
megvalósulását?

– A jubileumi évrõl szóló határozat
kettõs célt fogalmazott meg: méltó mó-
don emlékezzünk meg az elõdökrõl, és
egyben erõsítsük az összetartozást a je-
lenkor tagsága között. Azt hiszem,
emelt fõvel tekinthetünk vissza az
Egyesület elmúlt egy évére, és bátran
kijelenthetjük, hogy a jubileumi év
mindkét célkitûzését sikerült megvaló-
sítanunk. 

Az évforduló örömteli pezsgést ho-
zott az egyesületi életben. Talán nem
túlzok, ha azt mondom, hogy az idén
mindannyian gazdagabbak lettünk. Sok
új ismerettel gyarapodtunk nagy elõde-
ink munkásságával kapcsolatban, az
egész társadalomnak méltó módon mu-
tattuk be hagyományainkat, de mindezt
úgy, hogy egyértelmûvé vált: az Egye-
sületnek a 21. században is jövõje, kül-
detése van. Az emlékezés nem vált ön-
célúvá, hanem a következõ idõszak
építkezéséhez ad erõs alapot.

– A 150 éves évforduló alkalmából
szervezett jubileumi rendezvények, ün-
nepek közül melyek voltak a legna-
gyobb hatásúak? Melyeket emelnéd ki
és miért?

– Az egész közösségnek és személy
szerint nekem is az erdélyi vándorgyû-
lés volt a csúcspont. Aki állhatott a kál-
noki temetõ tölgyfája alatt, aki részese
lehetett a határokon és korokon átnyú-
ló találkozásoknak, az életre szóló él-
ménnyel gyarapodott. 

Az ünnepélyesség mellett fontosnak
tartom azt is kiemelni, hogy a vándor-
gyûléssel bebizonyosodott: az Egyesü-
let képes egy ekkora vállalkozást lebo-

nyolítani. Megvan bennünk az ehhez
szükséges potenciál. Komoly tapaszta-
lat ez, ami okot ad az önbizalomra.

Természetesen meg kell emlékezni a
hazai rendezvényekrõl is. A jubileumi
év parlamenti zárása szintén kivételes
alkalom volt. Különleges élmény abban
a felsõházi teremben énekelni az er-
dészhimnuszt, ahol korábbi elnökeink,
Bánffy Dezsõ vagy éppen Waldbott Ke-
lemen igazgatták az ország sorsát. De
szólhatunk a Földmûvelésügyi Minisz-
tériumban rendezett programokról, a
jubileumi év megnyitásáról és Bedõ Al-
bert szobrának avatásáról is, vagy ép-
pen a Köztelek utcai emléktábla avatá-
sáról – mind egy életerõs, tettre kész
közösség megnyilvánulásai voltak.

– Az egyesületi élet alapját a helyi
csoportok és a szakosztályok mûködése
jelenti, amelyeknek szintén lehetõségük
volt, hogy önálló rendezvényekkel részt
vegyenek a megemlékezések eseményso-
rában. Hogyan látod, a jubileumi év
kapcsán mennyire sikerült bevonni,
aktivizálni õket és rajtuk keresztül a
tagságot?

– Ahogy látom a rendezvényeken
részt vevõ kollégákat, olvasom vagy
hallom a visszajelzéseket, úgy érzem,
hogy nincs olyan tag, akit ne érintett
volna meg a 150 éves hagyomány ereje
és nagyszerûsége. 

Közhelynek számít, hogy mi, erdé-
szek hosszú távon, évszázadokban
gondolkozunk. Mégis jó dolog azzal

szembesülni, hogy ilyen idõtávot átfo-
gó szervezetünk is létezik, és ehhez ne-
künk, tagoknak személyes közünk is
van. Az egyesületi tagok személy sze-
rint részesei másfél évszázad történel-
mének. Ez nemcsak felemelõ érzés, ha-
nem kötelezettséget is ró ránk, amibõl a
helyi csoportok és szakosztályok prog-
ramjain, a megemlékezéseken a legtöb-
ben részt is vállaltak. 

A helyi megemlékezések közül a leg-
fontosabbnak elõdeink sírjainak felkere-
sését, rendbetételét tartom. Olyan kezde-
ményezés ez, ami túlmutat az idei éven,
hosszú távon is lehetõséget ad a múltból
való töltekezésre. A jövõ építéséhez tisz-
tában kell lenni a gyökereinkkel.

Nem véletlenül fogalmazta meg cél-
ként a jubileumi évet elindító határozat,
hogy az évforduló kapcsán az egyesület
jelen tagsága között erõsíteni kell az
összetartozást. Nagy lehetõség a jubile-
um arra, hogy tudatosítsuk magunkban
idõtálló értékeinket. Nem kell e tekintet-
ben szerénynek lennünk. Igenis, mutas-
suk meg önmagunknak és a társadalom-
nak, hogy a szakmánk által képviselt ér-
tékrend több pillanatnyi divatoknál.

A tagság bevonása tekintetében fon-
tosnak tartom a jubileumi év kapcsán
megjelentetett termékeket is. A Bedõ-
térkép plakátméretû reprint kiadása, az
erdészettörténeti albumsorozat vagy
akár egy ezüst erdészcsillag kitûzõ be-
szerzése mind az adott közösséghez
tartozást erõsíti.

SZÁZÖTVEN ÉV

A méltó ünneplés a jövõnk alapja
Beszélgetés az OEE elnökével 

Napra pontosan december 9-én ün-
nepeltük az Országos Erdészeti
Egyesület megalapításának másfél
évszázados évfordulóját. A tavaly
decemberben megnyitott jubileumi
év zárása alkalmából Zambó Péter
egyesületi elnökkel beszélgettem.  

Zambó Péter elnök december 9-én a Parlamentben
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– A jubileumi év jelmondata – 150
éve az erdõk szolgálatában – jól össze-
foglalja az Egyesület eddigi másfél év-
százados mûködésének a kulcsát. A
múlt tisztelete mellett azonban ilyenkor
érdemes elõre is tekinteni. Csak a közel-
jövõre fókuszálva miben látod az OEE
legfontosabb szakmai és egyesületi cél-
jait? Milyen úton lehet ezeket a célokat
megvalósítani?

– Az Egyesület mindig is kapocs volt
az erdészszakma és a társadalom kö-
zött. Ezt a szerepet kell a mai viszonyok
között fenntartani. Meg kell ismerni a
mai társadalom erdõkkel kapcsolatos
igényeit, és ki kell dolgozni rá a szak-
mailag helyes válaszokat. 

Ebben az egyesület mindkét oldal
számára ad valamit. Az egyre inkább fel-
értékelõdõ környezeti nevelés, az isme-
retterjesztés a társadalom gondolkodá-
sát hivatott pozitív értelemben befolyá-
solni, egyben széles körben bemutatja a
szakmánk által felkínált megoldásokat
az egyes kérdésekre. 

A rendszeres képzések, szakmai ta-
lálkozások, mûhelyek, tanulmányutak
pedig az ágazaton belüli gondolkodást,
innovációt ösztönzik.

Az Egyesületen belül pedig nem le-
het más célunk, mint a közösség erõsí-
tése. Ehhez hozzátartozik az informáci-

ós felületeink folyamatos fejlesztése, az
idõs és elesett tagjainkról való gondos-
kodás, hagyományaink és értékeink
ápolása éppúgy, mint a korrekt és meg-
bízható ügyrendi munka. 

Ha jól gazdálkodunk az elmúlt idõ-
szakban összegyûjtött bizalmi tõkével,
akkor lesz lehetõségünk nagyobb hatá-
sú programokba is belekezdeni, akár az
ismeretterjesztés és képzés, akár a szo-
ciális tevékenység területén.

– Nem megkerülhetõ, hogy az er-
dészszakma jelenlegi legfontosabb
szakmai kérdésköre az erdõtörvény jog-
szabályalkotása körül forog. Mi ebben
az Egyesület szerepe? Milyen szakmai
álláspontot képvisel az OEE és hogyan
látod ennek a megvalósíthatóságát? 

– Az Országos Erdészeti Egyesület
2012-ben kapott elõször felkérést az
erdõtörvény módosításával kapcsola-
tos anyag összeállítására, azóta gya-
korlatilag ugyanazt az álláspontot
képviseljük. 

Akkor a MEGOSZ-szal és a FAGOSZ-
szal írtuk alá a közös javaslatokat, amit
2015-ben egy újabb felkérésre 33 pont-
ban foglaltunk össze, ami azóta is ol-
vasható az Egyesület honlapján. Ennek
szellemében véleményeztük a most,
2016 novemberében közigazgatási
egyeztetésre bocsátott anyagot is. 

Sajnáljuk, hogy 2016-ban ismét
nem került az Országgyûlés elé a ja-
vaslat, hiszen az OEE – és mellette a
többi szakmai szervezet is – évek óta
egy civil szervezet erejét és képessé-
geit meghaladó határidõkön belül ad
véleményt, fogalmaz meg javaslato-
kat, amik a törvény eredeti céljainak
megtartása mellett mind arra irányul-
nak, hogy az elmúlt évek tapasztalatait
felhasználva a gazdálkodói gyakorlat
számára reálisan teljesíthetõ kereteket
jelöljön ki.

– Ha korunk erdészeként, egyesületi
Elnökként lehetõséged lenne egy szelle-
mi idõkapszula segítségével, csupán rö-
viden üzenni a következõ másfél évszá-
zad magyar erdészei számára, mit tol-
mácsolnál a jövõ tagságának, a jövõ
erdészkollégáinak? 

– Ne szakadjanak el a természettõl!
Szakmánk minden értéke a természet
szeretetén, a természeti folyamatok re-
ális ismeretén alapszik. A napi erdõjá-
rással megalapozott szaktudás az, ami
hozzásegíti társadalmunkat, hogy az er-
dei életközösség javait fenntartható mó-
don kezelje és hasznosítsa. Maradjunk
meg erdészként e szaktudás letétemé-
nyeseinek.

– Köszönöm a beszélgetést!
Nagy László  

SZÁZÖTVEN ÉV

Tisztelt Tagtársak!
Az Országos Erdészeti Egyesület küldöttgyûlése változatlanul hagyva, a következõkben állapította meg a 2017. évi tagdíjakat:

Tagdíj kategória Éves tagdíj, 2017.
Kedvezményes (diák, GYES-GYED, munkanélküli, külföldi) 1200.- Ft
Nyugdíjas 3600.- Ft
Aktív dolgozó 9600.- Ft

A tagdíj igény esetén két részletben fizethetõ. Az elsõ részlet fizetésének határideje: 2017. február 1. 
(egész éves vagy 6 havi tagdíj). A második részlet fizetésének határideje: 2017. június 15. (hat havi tagdíj).
A fizetés történhet:
1. Egyénileg az Erdészeti Lapok 2016. decemberi számához mellékelt vagy a helyi csoportok

titkáraitól beszerezhetõ postai csekken. FIGYELEM! A lekérdezési kód változása miatt az eset-
leg még meglévõ, több évvel ezelõtti csekkek nem használhatók, csak a 2012-ben vagy
ezután kiosztott csekkeken történhet a befizetés!

2. Egyénileg banki átutalással az Országos Erdészeti Egyesület K&H Banknál vezetett
10200830-32310126-00000000 számú bankszámlájára. Banki átutalás esetén a
közlemény rovatban a befizetõ nevét, lakcímét és a tagsági kártya számát kérjük
megadni, ezek hiányában a befizetõ azonosítása problémás lehet.

3. Csoportosan a helyi csoportokon keresztül. A helyi csoportok a befizetõ tagok nevét,
címét és tagsági kártyájuk számát tartalmazó lista mellékelésével csekken vagy
átutalással küldik be az összegyûjtött tagdíjakat.

A tagsági kártyák érvényesítése a 2017 márciusában kiosztott matricával történik, a 2016-os kártyák
2017. február 28-ig érvényesek.

Tisztelettel kérem a tagdíjfizetéssel kapcsolatos határidõ betartását!

Minden Tagtársunknak áldott karácsonyt és boldog új esztendõt kívánok!

Budapest, 2016. december 1. Lomniczi Gergely, fõtitkár
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