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MÚLT-KOR

Az Egri Erdõgazdaság — mai nevén
EGERERDÕ Zrt. — története bõvelkedik
apró, megmosolyogtató eseményekben.
Ezek leírva nem lettek, szájhagyomá-
nyok õrizték meg, idõs kollégák elbe-
széléseibõl ismerem azokat a vidám
epizódokat, amelyekbõl átnyújtok egy
csokorral kedves olvasóimnak.

Mátrafüreden, a Dél-Mátrai Állami Er-
dõgazdaság elsõ igazgatója Vitai József
volt, foglalkozására nézve seprõkötõ,
1950-ben ugyanis a szakmai ismeret
nem volt feltétele az igazgatói beosztás-
nak. Vitai gondoskodott arról, hogy a
vele történteken még fél évszázaddal
késõbb, ma is derüljünk.

Egy alkalommal az igazgató és a fõ-
mérnök – akkor apám, Wágner Lajos
töltötte be az utóbbi posztot – a minisz-
tériumba volt rendelve. Egy szûk vasúti
fülkében foglaltak helyet. Az ablaknál
egy csinos nõ ült, Vitai mindjárt elhe-
lyezkedett a hölggyel szemben. Látha-
tólag minden eszközzel igyekezett fel-
hívni magára a hölgy figyelmét, izgett-
mozgott, még az óráját is nagy ívben a
füléhez tartotta. Mindez azonban nem
volt eredményes, ezért megszólalt: „Elv-
társnõ, maga párttag?”. A hölgy arcán
némi durcásság jelent meg, és a buzgó
férfit válasz nélkül hagyta.

Vitairól szól a
következõ kis tör-
ténet is. A Dél-Mát-
rában dolgozott
akkoriban bizo-
nyos Szucsák nevû
erdõmérnök, mé-
réseket végzett er-
dõrendezéshez. A
mérésekhez kivá-
gott egy vékony

bükkfát, ebbõl készített karókat. A kollé-
gák figyelmeztették, hogy ebbõl nagy baj
lehet, akkoriban az engedély nélküli fa-
kitermelést súlyosan büntették. Javasol-
ták, hogy menjen be az igazgatóhoz, is-
merje be bûnét és gyakoroljon önkritikát.

Így is történt, mire Vitai elégedetten
így szólt: „nagyon helyes Csucsák elv-
társ, hogy bevallotta bûnét, és önkritikát
gyakorolt, ezért nem büntetem meg”. Ér-
dekes, a vallás tanai között is szerepel-
nek a bûnbánat, megbocsátás, feloldo-
zás fogalmai, az akkori közismerten val-
lásellenes politikában hasonló kifejezé-
sek jelennek meg a hatalom képére át-
formálva azzal a megjegyzéssel, hogy a
megbocsátás nem volt gyakori.

Azokban a kemény években nagy
nyomás nehezedett az erdõgazdaságok-
ra. Minden eszközzel növelni kellett a
fakitermelést, errõl „dekádjelentések-
ben” kellett beszámolni. Vitai igazgató
személyesen ellenõrizte a teljesítést,
Gyöngyöstarjánban, az erdõbõl leveze-
tõ úton megállva számolta a fával meg-
rakott szekereket. A fogatosok azonban
túljártak a fõnök eszén, ugyanazzal a
rakománnyal egy kerülõ úton többször
megjelentek a számlálásra.

Vitai esküvõjérõl is fennmaradt egy
kis epizód. A házasságkötõ terembõl ki-
lépve elégedetten nézett végig a népes
vendégseregen, és így szólt újdonsült fe-
leségéhez: „elvtársnõ, most már megcsó-
kolhat, mert házasok vagyunk”. Utólag
már nehéz eldönteni, hogy ezt komo-
lyan gondolta, vagy csak tréfálkozott.

Az ’50-es években nevelési és tu-
datformálási célból gyakran tartottak
szemináriumokat. Apám az egyik
ilyen szemináriumról hazatérve el-
mondta, hogy a kiküldött elõadó a
szocializmus építésérõl beszélt. El-
mondta, hogy a szocializmus után a
kommunizmus következik, amikor
mindenki képességei szerint dolgozik,
és szükségletei szerint részesedik a ja-
vakból. Apám megkérdezte, hogy ki
állapítja meg, hogy kinek mi a szük-
séglete, a válasz: a párt.

Szintén az 50-es évekbõl származik a
következõ kis történet. A háromszoros
olimpiai bajnok Papp Laci és edzõje
Ádler Zsiga (ez volt a közismert nevük)
hosszabb idõt töltött Egerben. Papp La-
ci az erdõgazdaság hátsó udvarában
vastag göcsös tuskók hasogatásával
edzett, javította erõnlétét. 

Egyik alkalommal a Tardosi Sporttá-
borban jártak, ahol tûzön sütögettek
jobbnál jobb falatokat. Ádler szigorú
edzõ volt, egy pohár bort engedélyezett
a kitûnõ bokszolónak. Pál Dezsõ, a
sporttábor vezetõje mesélte, hogy ami-
kor Ádler Zsiga nem látta, Papp Laci
még egy pohár bort kért azzal, hogy az
edzõ meg ne tudja. Késõbb Ádler is kér-
te, hogy töltsenek neki, de azt Papp La-
ci nem tudhatta meg.

Fotónk az erdõgazdaság udvarán ké-
szült, Papp Laci és Ádler az erdõgazda-
ság embereivel (Pallagi Béla, Dely
György, Macz István, Bekény Miklós,
Langer Jenõ és Csillag László) láthatók.
Ma már csak Dely György él.

Antal Pálról is vannak apró humoros
jelenetek, õ párttitkár volt és egyben va-
dászati felügyelõ Egerben. Egyik évben a
cég eredménye vészesen alacsony volt,
mindössze 15 millió. Értekezletet hívtak
össze, mindenki ott volt, aki labdába rúg-
hatott, dörgedelmes intelmek hangzottak
el, mert így „nem mehet tovább”. 

Antal Pál is hozzászólt, a következõ-
ket mondta: „elvtársak, a vállalat ered-
ménye 15 millió, a vadászat hozott 10
milliót, akkor kérdem én, a többiek mit
csináltak?” Persze, tudott dolog volt,
hogy a költségek nagy részét kitevõ vad-
kár és sok más költség a mûvelési ágaza-
tot terhelte, lényegében csak az árbevé-
tel jelent meg a vadászati rovatban. 

Ugyancsak a vadászati felügyelõrõl
mesélték a következõ történetet. Egy je-
lentõs személyiség érkezett az egriek-
hez vadászni. Ilyen embereknél biztos-
ra kell menni, nem lehet semmit a vélet-
lenre bízni, ezért Antal azt a megoldást
választotta, hogy egy szép – a vendég

Vidám történetek az Egererdõ életébõl

Vitai József

Papp Laci és Ádler Zsiga az erdõgazdaságnál
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számára kiszemelt – trófeás vadat nem
kis erõfeszítéssel betereltek egy vadke-
rítéssel körülvett területre. Antal és a
vendég a biztos siker reményében a
célpont felé tartott, amikor a kérdéses
terület felelõs erdésze – aki nem volt
beavatva az akcióba –, megállította
õket, és tájékoztatta a fõnököt, hogy
egy bika bent volt a kerítésen belül, alig
tudták kihajtani. Antal fõvadász erre
úgy reagált, hogy módosított addigi
nyugodt – és elégedettséget tükrözõ –
arckifejezésén, egyúttal különbözõ szín-
árnyalatok jelentek meg fején.

Egy másik alkalommal Antal Pál a
színházzal szemben álló Lenin-szobor
mellett várta az autót, amivel vadászni
indultak. Éppen arra ment gépkocsijá-
val Barta Oszkár gépkocsivezetõ, aki
valóságos tréfamester hírében állt,
mindenbõl viccet csinált. Látva a szo-
bor mellett álló embert, puskával a
vállán, ezekkel a kedves szavakkal il-
lette: „Õrséget állunk Pali bátyám?”
Antal dühbe gurult, és keresetlen sza-
vakkal „melegebb hely” célállomást
megjelölve elküldte Oszkár barátun-
kat a helyszínrõl.

Ettõl a Barta Oszkártól származik az
a meghatározás, amellyel egy központi
dolgozót jellemzett. Az mondta, a szó-
ban forgó nagy tudású személy tudás-
szomját szüleitõl örökölte, a tudást any-
jától, a szomjat pedig az apjától.

Nem kell bemutatnom azt a kiváló
jellegzetesen erdész-vadász egyénisé-
get – Zádor Oszkár bácsit –, akitõl sok
vadásztörténetet ismerünk. Gazdag
életpályája Szilvásváradon kezdõdött,
ahol Pallavicini õrgróf vadászmestere
volt, majd hosszú idõn át erdészetveze-
tõ Fényes-pusztán, nyugdíjasan gond-
nok Rudolf-tanyán, ahol népes baráti
köre emléktáblát helyezett el a tisztele-

tére. Még idõs korában is gyakran volt
kísérõje vadászvendégeknek.

Tõle származik a következõ kis törté-
net. A ’70-es években megbízták egy
magas rangú vendég kísérésével nagy-
vadvadászaton. Amikor az ráfogta fegy-
verét egy vadra, Zádor szólt, hogy azt ne
lõje, tilalmas. Az illetõ megkérdezte,
hogy korábbi gazdájának, Pallavicini õr-
grófnak is ugyanígy meg merte monda-
ni? Oszkár bácsi válasza: annak nem kel-
lett mondani. 

Wágner Lászlóról, aki egy év alatt
„elvégezte” a Soproni Egyetemet, már
részletesen írtam. Róla mindig elõkerül-
nek apró humoros morzsák, ezek közül
néhányat megosztok olvasóimmal.

Wágner Laci néhány társával a Bükk-
fennsík egyik erdészházába érkezett,
ahol mindjárt idegenvezetõi szerepet
vállalt. Bemutatta a falon lévõ képeket,
a fõfalon látható festményre azt mond-
ta, hogy az Jézus Krisztus érett felnõtt-
ként. A család tizenéves fiú tagját ábrá-
zoló képrõl pedig ezt: „ez pedig Jézus
suhanc korában”.

A toalett – mint mondta – egy 20.
században épült neogótikus épület,
amelyben a gótika jegyeit a benne lévõ
csúcsíves formában felmagasodott ér-
ték képviselte.

Egerben pedig az történt, hogy egy tu-
ristacsoport megállította és érdeklõdött:
hogyan lehet eljutni a Gárdonyi-házhoz.
Laci részletesen elmagyarázta, majd ami-
kor elindultak, utánuk szólt: most ne ke-
ressék, mert nincs otthon az öreg.

Egy alkalommal barátaival Pestrõl
Egerbe készültek, a Keleti pályaudva-
ron László bátyám megkérdezte a ka-
lauzt: „Mondja kérem, mikor indul az
étkezõkocsi Egerbe?”

Az egyetem egy éve után erdészetek-
nél (Szilvásvárad, Ózd, Arló) végzett kü-
lönféle munkákat, rakodástól a bérelszá-

molásig. Arlóban Barabás Lajos erdé-
szetvezetõnél jelentkezett munkára,
megkérdezte, hogy mi lesz a feladata.
Barabásra nem volt kimondottan jellem-
zõ a gyors gondolkodás, ezért viszonylag
hosszú idõ telt el a kérdés feltevése után.
Laci erre elõvett belsõ zsebébõl egy la-
pos üveget, és így szólt: „Lajos bátyám,
egy kis fürgítõvel megkínálhatlak?”

Az erdõgazdaság életében nagy rit-
kán elõfordultak gépírói elírások, bakik.
Ezek közül kettõt említek, amelyek
bennem megmaradtak. Az egyik a ’70-es
években történt, amikor központunk
egy terjedelmes, stencilgépen sokszoro-
sított levelet küldött ki az erdészetekhez,
értékelve a szocialista brigádok teljesít-
ményét és feladatait. Valahol a negyedik
oldalon gépelési tévedés folytán a szo-
cialista szó helyett „nacionalista” jelzõ
került a levélbe. A legérdekesebb, hogy
ezt egy ember, Fónagypál Géza vette
észre, aki akkor mint ifjú titán, mindent
alaposan átolvasott.

A másik baki az 1984-es fogathajtó
világbajnokság idején történt. A rendez-
vény programjáról készült belsõ hasz-
nálatra egy elõzetes program, ebben
szerepelt a népviseletbe öltözött népi
táncosok bemutatója. A baj csak annyi
volt, hogy népviselet szó helyett „népvi-
zelet” került az irományba. Szerencsére
ezt idõben észrevették, nyomtatásba
nem került ki.

Befejezésül Estók Bertalant, a Dobó
Gimnázium akkori tanárát idézem. A ta-
nár úr nagy turista volt, diákjaival együtt
bükki barlangok kutatásával is foglalko-
zott, ez ügyben gyakran megkeresett
bennünket, erdõgazdaságiakat. Több-
ször kért tõlem segítséget barlangi rob-
bantásokhoz. Tõle tudom a következõ
kis történetet. 

Néhány „Dobós” diákkal együtt a
Bükkben túráztak, és a Felsõtárkányi Er-
dészet valamelyik erdei kunyhójában
szállásoltak. Az ottani erdész mindig tar-
tott a kunyhóban ivóvizet, szalonnát,
amit az éhes fiatalok jóízûen elfogyasz-
tottak. Amikor az erdész megérkezett,
sûrûn kérték elnézését mohóságuk
miatt, de az megnyugtatta õket: „sebaj,
gyerekek, a szalonnával úgyis csak az
aranyeremet kenegettem”.

Ezekkel az apró történetekkel –
amelyek csak egy törekékét idézik fel
az elmúlt fél évszázad vidám esemé-
nyeinek –, talán sikerült egy kis mo-
solyt, jókedvet becsempésznem a szür-
ke hétköznapok nem mindig örömteli
folyamába.

Wágner Tibor
okl. erdõmérnök

MÚLT-KOR

Wágner László
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EGYESÜLETI ÉLET

Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ (1021 Bp. Buda-
keszi út 91.)

Jelen vannak:
Elnökség: Zambó Péter elnök, Kiss

László, Andrésiné dr. Ambrus Ildikó és
Mocz András alelnökök, dr. Oroszi Sán-
dor SZB elnök, Gencsi Zoltán, Köves-
kuti Zoltán, Szabó Tibor és Szentpéteri
Sándor régióképviselõk (9 fõ).

Tanácskozási joggal: Bak Julianna
EB elnök, Lomniczi Gergely fõtitkár,
Nagy László EL fõszerkesztõ, dr. Sárvári
János, a Könyvtár õre.

Kimentését kérte: Dobre-Kecsmár
Csaba, Spingár Péter régióképviselõk.

Az ülést megnyitva Zambó Péter kö-
szöntötte a megjelent elnökségi tagokat,
meghívottakat. A napirend tárgyalásá-
nak elején az elnök megállapította, hogy
az elnökség 9 fõvel határozatképes. A
jegyzõkönyv vezetésére Lomniczi Ger-
gelyt, a hitelesítésre Köveskuti Zoltánt és
Szentpéteri Sándort kérte fel, majd is-
mertette a napirendet. Fentieket az el-
nökség egyhangúan elfogadta.

Az elsõ napirendi pontban Zambó
Péter elnök értékelte a 147. Vándorgyû-
lést, amely az elnökség véleménye és a
résztvevõk visszajelzései alapján sikere-
sen zárult. A Vándorgyûlésen 943 fõ
regisztrált vendég vett részt, illetve Sep-
sikõröspatakon további 50 fõ helyi meg-
hívott, Kálnokon pedig mintegy 250 he-
lyi lakos csatlakozott a rendezvényhez.
A regisztrált vendégek között 794 fõ volt
az Egyesület tagja, ebbõl kereken 100 fõ
az Erdélyi Helyi csoporthoz tartozó kol-
léga. Magyarországon és Erdélyen kívül
érkeztek résztvevõk a Felvidékrõl, Kár-
pátaljáról, Szlovéniából, Horvátország-
ból, Ausztriából és Németországból.
Magyarországi állami vezetõk közül
részt vett a Vándorgyûlésen dr. Áder Já-
nos köztársasági elnök, dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, dr. Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter és
dr. Bitay Márton Örs állami földekért fe-
lelõs államtitkár, továbbá Gyõrffy Ba-
lázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
elnöke. A rendezvényrõl 60 különbözõ
médium összesen 110 cikkben és tudó-
sításban számolt be. Az Erdészeti Lapok
július-augusztusi száma részletesen be-
mutatta a Vándorgyûlés minden mozza-

natát. A rendezvény pénzügyi zárása fo-
lyamatban van, errõl részletes beszámo-
lót a következõ elnökségi ülésen lesz
mód elõterjeszteni. A támogató partne-
rek felé az elszámolás megtörtént, illet-
ve folyamatban van, a beszámoló és kö-
szönõ leveleket a titkárság elküldte az
OTP Bank, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara, a Bethlen Gábor Alapítvány, az
OPÁL Tartálypark Zrt., az OT Industries,
a Grube Kft., a Cont-Eco Kft. és a Kos
Fashion Kft. részére. Az elnök köszöne-
tét fejezte ki az Északerdõ Zrt. és az
Ipoly Erdõ Zrt. részére, hogy többek kö-
zött munkájukkal támogatták a lebo-
nyolítást.

A beszámolót követõen az elnökség
megvitatta azt a kérdést, hogy a jövõ-
ben az Egyesület miként tud szervezési
segítséget nyújtani a hazai Vándorgyû-
lések szervezéséhez. A Vándorgyûlés
2017-ben Kaszón, 2018-ban a DALERD
Zrt.-nél gyulai helyszínen lesz, majd
kecskeméti és gyulaji helyszín tervezett.

15./2016. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az elnökség – a párto-
ló tagi tanács elõzetes tájékozta-
tása mellett – kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a jövõben az Or-
szágos Erdészeti Egyesület titkár-
sága legyen a vándorgyûlések fõ
szervezõje, amely munkához
szükséges a titkárságon a megfe-
lelõ kapacitások fenntartása.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 1
tartózkodás, 0 nem.

Az elsõ napirendi pont folytatása-
ként Lomniczi Gergely fõtitkár tájékoz-
tatott a Jubileumi Év hátralévõ rendez-
vényeirõl. Sárvári János felajánlásából
az Egyesület emléktábla elhelyezését
készíti elõ az alapítás helyszínéül szol-
gáló Köztelek utcai épületen, majd de-
cember 9-én az Országgyûlés Felsõházi
termében tartott rendezvénnyel tervezi
zárni az ünnepi évet. Az emléktábla fel-
irata: „Ezen a helyen állt a „Köztelek”
épülete, amelyben 1866. december 9-
én megalakult az Országos Erdészeti
Egyesület.

Fennállásának 150. évfordulója al-
kalmából állíttatta az Országos Erdé-
szeti Egyesület. 2016.” A rendezvények
szervezése mellett zajlanak a jubileum-

hoz köthetõ kiadványok elõkészítõ
munkálatai. A kiadványok tagsághoz
való eljuttatására az Erdészeti Lapokban
hirdetés jelenik meg, és egy rendelési
felületet alakítanak ki a honlapon.

A második napirendi pontban Kö-
veskuti Zoltán régióképviselõ ismertet-
te a halottak napi megemlékezéssel
kapcsolatos felhívás tervezetét, amely-
ben a tagságot felhívják az egyesületi
élet jeles személyiségei sírhelyeinek
rendbetételére, megemlékezések tartá-
sára.

16./2016. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az elnökség Halottak
Napja alkalmából országos meg-
emlékezést hirdet. Felkéri a Helyi
Csoportokat és Szakosztályokat,
hogy keressék fel, és szükség ese-
tén hozzák rendbe az Erdész Pan-
teonban szereplõ egykori egyesü-
leti tisztségviselõk sírjait, vala-
mint tartsanak megemlékezése-
ket elhunyt elõdeink emléke elõtt
tisztelegve. Az Egyesület bruttó
10 000 forintos keretet biztosít
minden, a titkárság által kiadott
listán szereplõ egykori egyesületi
személyiséggel kapcsolatos sír
esetleg szükséges rendbetételére,
koszorú készíttetésére.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A harmadik napirendi pontban dr.
Sárvári János, a Könyvtár õre ismertette,
hogy az egyesületi Almanach számára
minden szakosztály megküldte az anya-
gokat, viszont még mindig van 11 helyi
csoport, ahonnan nem érkezett meg az
ígért szöveg. Ismertette a lehetséges tar-
talmai elemeket, úgymint a történész ál-
tal írt tanulmányrész, statisztikák és
adatok az Egyesület tevékenységével
kapcsolatban, illetve a helyi csoportok
és szakosztályok története. Az elnökség
ezt követõen megvitatta a tartalmi fel-
osztás és a kiadás egyéb kérdéseit.

17./2016. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az elnökség felkéri a
titkárságot, hogy az Egyesületi Al-
manach megjelentetését két külön-
álló kötetbe szerkesztve készítse
elõ (1: Fejezetek az OEE történeté-
bõl, Az OEE rövid története, Adat-
tár; 2: Helyi Csoportok és Szak-
osztályok története). A kézirathoz
szükséges beszerezni az összes
helyi csoport anyagait, amit a kért
terjedelemre a szerkesztõ rövidít
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az adott helyi csoportnak történõ
visszamutatással.

A szavazáson jelen van 9 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 9 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A negyedik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár elmondta, hogy
2017. július 2-án lesz Kaán Károly szü-
letésének 150. évfordulója, amellyel
kapcsolatban országos szintû megemlé-
kezés szervezését javasolja. A progra-
mokkal kapcsolatos ötletek között Gen-
csi Zoltán régióképviselõ a debreceni
Nagyerdõ védetté nyilvánításának aktu-
sára, többen pedig a nagykanizsai Kaán
Károly szoborra hívták fel a figyelmet.

18./2016. (09. 02.) elnökségi
határozat: Születésének 2017-ben
esedékes 150. évfordulója alkal-
mából Kaán Károly szobrának el-
készítését és a Földmûvelésügyi
Minisztérium árkádsorán való el-
helyezését kezdeményezi az el-
nökség, amirõl egyeztetést kezd a
Minisztériummal. Az évforduló al-
kalmából: az Egyesület kiemelten
részt vesz a Kaán Károly Országos
Környezet- és Természetismereti
Verseny megvalósításának támo-
gatásában; megemlékezést kezde-
ményez Kaán Károly nagykani-
zsai szobránál és a 2017. október
10-i évforduló alkalmából a Deb-
receni Nagyerdõ védetté nyilvání-
tásával kapcsolatban. 

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok:8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

Az ötödik napirendi pontban Zambó
Péter elnök ismertette egy gazdasági
társaság alapításával kapcsolatos elkép-
zelést. Az OEE által alapított társaság le-
hetõséget teremtene a közhasznú mel-
lett vállalkozási tevékenység folytatásá-
ra, magán erdõterületek haszonbérlet
formájában történõ kezelésére, és a ké-
sõbbiekben az idõsotthon mûködteté-
sére. Az elnökség a kérdés megvitatása
után a következõ határozatot hozta.

19./2016. (09. 02.) elnökségi ha-
tározat: Az elnökség felhatalmazza
az elnököt, hogy az Ellenõrzõ Bi-
zottsággal való egyeztetés után a
küldöttgyûlés számára elõkészít-
sen egy önálló gazdasági társaság
(kft.) alapításáról szóló javaslatot.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A hatodik napirendi pontban Lom-
niczi Gergely fõtitkár beszámolt az
YPEF tanulmányi verseny 2017-es nem-
zetközi döntõjének elõkészületeirõl,
amelyhez a költségkeret megállapítását
kérte az elnökségtõl.

20./2016. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az elnökség a 2017.
évi YPEF verseny nemzetközi
döntõjének költségkeretét 6 mil-
lió forintban állapítja meg.

A szavazáson jelen van 8 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 8 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A hetedik napirendi pontban Szent-
péteri Sándor régióképviselõ elõterjesz-
tette a HM Budapesti Helyi Csoport
azon kérését, hogy a Választási Szabály-
zatban foglaltak alól kivételesen fel-
mentést kapva, a sikertelen titkárválasz-
tást egy éven belül megismételhessék,
ami a csoport megfelelõ mûködéséhez
elengedhetetlen lenne.

21./2016. (09. 02.) elnökségi
határozat: Az elnökség hozzájá-
rul, hogy a HM Budapesti Helyi
Csoport 2016. április 18-i sikerte-
len titkárválasztását a Választási
Szabályzat erre vonatkozó ren-
delkezéseit feloldva, egy éven be-
lül ismételten megrendezhesse.

A szavazáson jelen van 7 fõ el-
nökségi tag. Szavazatok: 7 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

A nyolcadik napirendi pontban Zam-
bó Péter elnök ismertette az EGERERDÕ
Zrt. megkeresését, amelyben az Állami
Számvevõszék erdõgazdaságok va-
gyongazdálkodását érintõ vizsgálatá-
nak megállapításai alapján kérte az
Egyesület közremûködését a számviteli
törvény módosításának kezdeményezé-
sében. Az elnökség egyöntetû vélemé-

nye alapján a kérdésben a FAGOSZ
megkeresése és bevonása szükséges,
hogy az erdészeti szervezetekkel közös
álláspont szülessen a kérdésben.

Az egyebek napirendi pontban Bak
Julianna, az Ellenõrzõ Bizottság elnöke
ismertette S. Nagy László megkeresését,
amiben a Szeniorok Tanácsának törté-
netét tartalmazó kötethez kért támoga-
tást. Zambó Péter elnök elmondta,
hogy a felajánlott kis példányszámú ki-
adás lehetõségét nem fogadta el a szer-
zõ, így a kiadásról javasolt a Szeniorok
Tanácsával egyeztetni. 

Lomniczi Gergely fõtitkár ismertette
a VERGA Zrt. javaslatát, hogy az Er-
dész Idõsotthont a volt veszprémi Far-
kas Laktanyában lehetne kialakítani,
amit az elnökség köszönettel fogadott,
de egyelõre a soproni helyszín a meg-
valósításra ideálisabbnak látszik. A fõ-
titkár ismertette továbbá az Erdõvarázs
Családi Nap, a 20. Erdõk Hete és az Er-
désznõk Országos Találkozójának prog-
ramjait, valamint a Földmûvelésügyi
Minisztérium támogatásával megvaló-
suló környezeti nevelési programot,
amelynek keretében az Egyesület töb-
bek között középiskolásoknak szóló
erõismereti vetélkedõt hirdet, fahatá-
rozó mobiltelefonos applikációt fej-
leszt és az erdõlátogatási szokásokkal
kapcsolatos országos közvélemény-
kutatást végez.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.

kmf.
Zambó Péter

elnök  
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ
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Szentpéteri Sándor

régióképviselõ 
Köveskuti Zoltán

régióképviselõ  

EGYESÜLETI ÉLET


