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Cserép János elnök köszöntötte az ülésen
megjelent meghívottakat és az elnökség
tagjait. Külön köszöntötte dr. Magas
László vezérigazgatót, Kocsis Mihály ve-
zérigazgató-helyettest és Kocsis László er-
dészeti igazgatót a KAEG Rt. munkatársa-
it, az idei Vándorgyûlés szervezôit. Az el-
nökség tagjai közül megjelentek: dr. Péti
Miklós magánerdôkért felelôs alelnök,
Apatóczky István technikus alelnök, Mol-
nár György, Puskás Lajos, Pallagi László
régióképviselôk, Bejczy Péter megbízott
régióképviselô; kimentését kérte: Duska
József alelnök, Firbás Nándor, Csiha Im-
re régióképviselôk, dr. Szikra Dezsô Er-
dészeti Lapok SZB elnök; meghívottak
közül megjelentek: Ormos Balázs fôtit-
kár, Pápai Gábor fôszerkesztô, Riedl
Gyula könyvtárvezetô, dr. Sárvári János
MEGOSZ fôtitkár, Mester Gézáné titkár-
ságvezetô. Az elnökség hét fôvel határo-
zatképes.

Cserép János elnök ismertette az elô-
re kiküldött napirendi pontokat, melye-
ket az egyebekkel együtt az elnökség
elfogadott.

1. 2004. évi Vándorgyûlés prog-
ramjának megbeszélése. 

Dr. Magas László vezérigazgató, Kocsis
Mihály vezérigazgató-helyettes és Kocsis
László erdészeti igazgató tájékoztatást ad-
tak az idei Vándorgyûlés elôkészületeirôl.
A baráti találkozó helyszíne a Vitnyédtôl 4
km-re, az erdôben található Göbösmajor
lesz 2004. július 2-án, a Küldöttközgyûlés
színhelye a kapuvári színház, idôpontja
július 3. A jelmondat még nem került meg-
fogalmazásra, de az EU-ba lépett ország
erdôgazdálkodóihoz célszerû igazítani az
üzenetet. Ezúton kérik a szervezôk a tag-
ság javaslatait is. Négy program került elô-
készítésre, egy kultúrális, egy erdômûve-
lési, egy vadgazdálkodási és egy tájreha-
bilitációs, intenzív nemesnyár-gazdálko-
dási téma. A szállások a szûk térségben
biztosíthatók. A Vándorgyûléssel kapcso-
latos információk a KAEG Rt. és az OEE
honlapján is elérhetôk lesznek. Az elnök-
ség tagjai a tájékoztató meghallgatása után

kérdéseket és kiegészítô javaslatokat tet-
tek a rendezôk felé. 

1/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség meghallgatta a 2004.
évi Vándorgyûlés szervezôinek, a
KAEG Rt. munkatársainak tájékoz-
tatóját az elôkészületekrôl és azt el-
fogadta. Az elnökség úgy döntött,
hogy a végsô, a költségvetést is tar-
talmazó tervezetet külön ülésen tár-
gyalja meg és hagyja jóvá, még mie-
lôtt a meghívók kiküldésre kerülné-
nek. (A jelenlévô hét elnökségi tag
a határozatot megszavazta.)

2. Küldöttközgyûlés elé terjeszten-
dô szerkesztett anyagok ismertetése. 

Az elnökség megtárgyalta az írásban
elôterjesztett Alapszabály módosítási ja-
vaslatokat és azt a kiegészítésekkel
együtt elfogadta.

2/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség megtárgyalta az
Alapszabály-módosítási javaslato-
kat, azokat elfogadta és a Küldött-
közgyûlés elé terjeszti jóváhagyásra.

A 4. pont helyébe: 
4. Az Egyesület pecsétje: A körpe-

csét az emblémával azonos, de egyszí-
nû zöld, az erdészcsillag kitöltött, de a
körben feliratot tartalmazó sáv nem.  

Az 5. pont helyébe:
Az Egyesület emblémái, jelvényei:

Az Egyesület ünnepi emblémája kör
alakú, körben vörös sávval, melyet
mindkét oldalán arany csík szegé-
lyez, a vörös sávban, arany betûkkel
felírt következô szöveggel: „ORSZÁ-
GOS ERDÉSZETI EGYESÜLET”,
„1866”, középen fehér mezôben sö-
tétzöld erdészcsillaggal, arany sze-
géllyel, az alsó két levél között „1851”
szám zöld színnel, mely utal a 150
éves erdészeti múltra. Az ünnepi jel-
vény azonos az emblémával. A hét-
köznapi embléma és jelvény meg-
egyezik a pecséttel. 

A 6. pont módosítása:
„...Egyesület ünnepi jelvénye...”
A 2.§ helyébe a következô lép:
2.§ Az Egyesület célja
Az Országos Erdészeti Egyesület

célja, az 1867. évben elfogadott és
1889-ben módosított Egyesületi
Alapszabályokban foglalt gondola-
tokkal egyezik meg, demonstrálva
Egyesületünk céljainak tartósságát
és folyamatosságát.

Az Országos Erdészeti Egyesület
célja, a 2. §-ban meghatározott esz-
közök által Magyarország erdôgaz-
dálkodásának érdekeit megóvni és
elômozdítani.

Az egyesületi célok elérésére a
következô eszközök szolgálnak:

a) idôszakonként az ország külön-
bözô vidékein erdôgazdasági ügyek-
ben tartandó egyesületi gyûlések;

b) a hazai erdôgazdálkodás ágaza-
tainak állapotáról és az ország egyes
vidékein lévô erdôknek, valamint
azon erdôkezelési eljárásoknak és
módoknak, melyek vidékenként az
erdôgazdaság célszerû fejlesztésére
szolgálnak, megismertetése;

c) az erdészeti magyar irodalom fej-
lesztése, saját folyóirat kiadása, vala-
mint alkalmas erdészeti munkák meg-
írásának és kiadásának elômozdítása;

d) jeles ifjak erdészeti képzésé-
nek segélyezése;

e) szakembereknek, az erdôgazda-
sági ismeretek bôvítése érdekében,
bel- és külföldön való utaztatása;
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f) erdészeti szakismeretek terjesz-
tése és az erdészeti képzés fejleszté-
sében való közremûködés;

g) szakkönyvtár alapítása, annak
fenntartása és gyarapítása;

h) a kormány által az egyesület
elé terjesztett erdészeti kérdésekre
adandó véleményezés;

i) az erdôgazdálkodás bármely
területére vonatkozó javaslatoknak
a kormány elé terjesztése;

j) az erdôgazdálkodók és a tagság
fölszólítására szakképzett egyesüle-
ti tagoknak erdészeti hivatalokba
való ajánlása;

k)  szakkérdésekben az egyesület
tagjainak szaktanáccsal való segítése; 

l) egyesületi tagok és erdészeti
dolgozók segélyezése az e célra lét-
rehozott Erdészcsillag Alapítvány-
ból, annak szabályai szerint;

Továbbá:
m) az erdô, mint megújítható ter-

mészeti erôforrás természeti értékei
megóvásának elôsegítése, valamint
a társadalom hosszú távú érdekei-
nek és a fenntartható fejlôdés   szak-
mai alapelveinek a  képviselete;

n) erdészeti kérdésekben az
Euroatlanti integráció elôsegítése;

o) az Egyesület tagságának érdek-
védelme. 

A 4.§ 3. pont második bekezdése
az alábbiakkal bôvül:

Az Egyesület, tagjainak belépését
az 1868-ban megalkotott és 1941-
ben azonos formában és tartalom-
mal átvett oklevél kiadásával ismeri
el. Az A/4-es formátumra kicsinyített
oklevélen a 2004. évszámot, a felújí-
tás évét,  fel kell tüntetni. Minden új
belépô megkapja az Egyesület Alap-
szabályát is.

A 17.§ 3. pontja a következôkkel
egészül ki:

Jóváhagyásra elôkészíti az Egye-
sület szakmai programjait, részt
vesz annak megvalósításában.

A 22/A §-sal bôvül az Alapszabály,
a következôk szerint:

22/A. §. Az Egyesület intézményei
1. Az Egyesület, mint tulajdonos

mûködteti a Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtárat és az Erdészeti
Lapok folyóiratot.

2. Az Egyesület felhatalmazza az El-
nökséget, hogy – a közgyûlés részére
beszámolási kötelezettséggel – a
Könyvtár és a folyóirat mûködésével,
gazdálkodásával kapcsolatos döntése-
ket meghozza, a szükséges dokumen-
tumokat megalkossa, elfogadja, a
szükséges intézkedéseket megtegye.

(A jelenlévô hét elnökségi tag a ha-
tározatot megszavazta.)

Az Egyesület elnöksége ismét megtár-
gyalta a korábban jóváhagyott Kitünteté-
sek Adományozási Szabályzatát.  Vita után
változatlan formában terjeszti a Küldött-
közgyûlés elé jóváhagyásra azzal, hogy
több érv is szól a változtatás ellen és mel-
lette is. Célszerû volna az elnökség által jó-
váhagyott változatot kipróbálni ez évben.

3/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség a korábbi, 12/2003.
(nov.4.) sz. határozatának megfele-
lôen, az akkor módosított formá-
ban fogadta el a Kitüntetések Ado-
mányozásának Szabályzatát és ter-
jeszti a Küldöttközgyûlés elé jóvá-
hagyásra. (A jelenlévô hét elnöksé-
gi tag a határozatot megszavazta.)

Az Erdészcsillag Alapítvány módosí-
tásához nem érkezett újabb észrevétel
az elnökségi ülésen, így a korábbi el-
nökségi határozat került megerôsítésre.

4/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség áttekintette az Er-
dészcsillag Alapítvány Alapító Ok-
iratát és a 20/2003. (dec.11.) sz. ha-
tározatát megerôsítve terjeszti a
Küldöttközgyûlés elé jóváhagyásra:
„3. Az alapítvány közhasznú tevé-

kenysége és célja
Közhasznú tevékenység:
Szociális tevékenység, családse-

gítés, idôskorúak gondozása.
Nevelés és oktatás, képességfej-

lesztés, ismeretterjesztés. 
A fenti közhasznú tevékenységet

az alábbi céljainak elérése érdeké-
ben végzi:

a/ Az elhunyt erdészek és erdé-
szeti dolgozók gyermekeinek párt-
fogásában, esélyegyenlôségük meg-
teremtésében, anyagi helyzetük ja-
vításában való részvétel.

b/ Hozzájárulás a nehéz anyagi
körülmények között élô erdészek
anyagi helyzetének javításához.

c/ Az idôskorú erdészekrôl törté-
nô gondoskodás.

d/ Hozzájárulás a kiváló tanul-
mányi eredményeket és közösségi
szellemet felmutató tanulók képzé-
si költségeihez. 

e) Erdészeti kiadványok és az Erdé-
szeti Lapok kiadásának támogatása.”
(A jelenlévô hét elnökségi tag a ha-
tározatot megszavazta.)

Az elnökség megtárgyalta a Wagner
Károly Erdészeti Szakkönyvtár Alapító

Okiratának, SZMSZ-nek és tevékenységi
leírásának dokumentumait. A kiegészíté-
sek után az Alapító Okiratot a Küldött-
közgyûlés elé terjeszti jóváhagyásra:

5/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség a Küldöttközgyûlés
elé terjeszti a Wagner Károly Erdé-
szeti Szakkönyvtár Alapító Okiratát
jóváhagyásra. (A jelenlévô hét elnök-
ségi tag a határozatot megszavazta.)

Az elnökség vita nélkül, elfogadta az
erdészeti képzésben részt vevô tanulók
ösztöndíj szabályzatát és a Küldöttköz-
gyûlésnek elôterjeszti jóváhagyásra.

6/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség a 9/2003. (szept. 23.)
sz. határozatát, az erdészeti képzés-
ben részt vevô tanulók ösztöndíj sza-
bályzatáról, változatlan formában
terjeszti a Küldöttközgyûlés elé jóvá-
hagyásra. (A jelenlévô hét elnökségi
tag a határozatot megszavazta.)

Az elnökség áttekintette az új Díj Bi-
zottság megválasztásával kapcsolatos te-
endôket és a következô határozatot hozta:

7/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség a 13/2003. (nov. 4.)
sz. határozatát terjeszti a Küldöttköz-
gyûlés elé, a Díj Bizottság elnökének
és hat tagjának megválasztására:

Elnök: Bogdán József; tagok: dr.
Papp Tivadar, Fejes Dénes,
Répászky Miklós, Kertész József,
Szöôr Levente, Dr. Rónai Ferenc,
dr. Czerny Károly, Greguss László,
Csiha Imre, Szabó Sándor (Ipoly-
erdô Rt.) (A jelenlévô hét elnökségi
tag a határozatot megszavazta.)

Az elnökség megerôsítette korábbi
határozatát a Szociális Bizottság elnöké-
nek megválasztásáról:

8/2004. (febr.11.) sz. elnökségi
határozat: 

Az elnökség a 19/2003. (dec. 11.)
sz. határozatát terjeszti a Küldött-
közgyûlés elé jóváhagyásra, mely
dr. S. Nagy László tagtársunkat java-
solja a Szociális Bizottság elnöké-
nek. (A jelenlévô hét elnökségi tag
a határozatot megszavazta.)

Az elnökségi ülésen a továbbiakban
megbeszélésre került a soron követke-
zô Titkári, Szakosztály vezetôi értekez-
let és a Küldöttközgyûlés programja, a
gyûlésekkel kapcsolatos teendôk.

Egyebekben elfogadásra került, hogy
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Elment Pista Bácsi

A vigándpetendi
bognárt a hetvenes
években ismertem
meg. Az akkori tsz
bognármûhelyében
ténykedett, javítva
kocsikereket, ké-
szítve ajtót, ablakot.
Õsrégi egylapos
horizontgat teren
metszette a környék

erdeibôl beszállított rönköket pallóvá, desz-
kává. Soha nem mondott nemet egy-egy
munka kérésekor. Jellegzetes járása felis-
merhetô volt vasárnaponként, a falu fôutcá-
ján a templomba igyekvôk közül. A karza-
ton hallgatta a szentmisét, követve a liturgia
kötelezô mozdulatait. Õsei a templomdom-
bon lévô temetôben nyugszanak, hisz ô is
itt, a faluban élte le szorgalmas, becsületes
életét. Késôbb, amikor a fûrészüzemet fel-
számolták, otthoni mûhelyében gyalultat-
tam, gyalultam a kapolcsi malom felújításá-
hoz szükséges fûrészárut. Amikor a mezôn
vagy a szôlôben volt dolga, mûhelye akkor
is nyitva állt elôttem, mert tudta, hogy a szû-
kös szabadság meghatározza a mûhelyben
való ténykedésemet.

A környék legkiválóbb méhésze volt. A
monostorapáti erdészettôl vett hársanyagból
készítette a kaptárok kereteit, mert a hárs a

legjobb erre a célra, mondta. Gépbeállítása-
inak akkurátus mozdulatai közben mesélt
érdekes, számára oly sok változatosságot je-
lentô katonaéveirôl.

Amikor végeztünk egy-egy napi munká-
val, és otthon volt, soha nem engedett el
anélkül, hogy ne kínált volna meg hegyi ki-
tûnô borával. Hová rohanunk, mondotta.
Igyunk egy pohárral. A kínálásban nem is
annyira az egy-két pohár bor kortyolgatásá-
nak élvezete volt a fontos, hanem a mûvelet
alatti idôben váltott gondolatok semmivel
nem pótolható hangulata.

Hamiskásan mesélt a faluban olykor tör-
tént eseményekrôl, unokája fák utáni érdek-
lôdésérôl. Mindig beszámolt arról, hogy az
olykor küldött Erdészeti Lapokból mit olva-
sott el az azóta szakemberré serdült unoka.

A Vigándpetenden szervezett hajdani fafa-
ragó tábor sikere nélküle elképzelhetetlen
lett volna. Az erdélyi mesterek nem cipelhet-
ték Székelyföldrôl valamennyi szerszámukat,
így elôbb-utóbb Pista Bácsi mûhelyében kö-
töttek ki. S ha néha nem egyezett vélemé-
nyük egy-egy munkamûvelet megoldásában,
csendesen hátravonult, nemlétezõ bajsza
alatti mosollyal nyugtázta, ha elôbb-utóbb ki-
derült, hogy neki volt igaza. Soha nem kért
anyagi ellenszolgáltatást a fafaragó táborok-
nak végzett munkáiért. Tudta, hogy az alko-
tások a szülôfaluját, a környéket gazdagítják.

Mi maradt utána az utókornak? Ajtók, ab-
lakok, nemcsak a megújuló családi házak-

ban, nyaralókban, hanem a templom felújí-
tásakor szükséges asztalosremekekben is.

Remélhetô, hogy a vigándpetendi Szabó
Pista bácsi emlékét e néhány sor is ôrzi.

Pápai Gábor

Kovács Lajos
(1932–2004)

Súlyos betegség után eltávozott közülünk
Kovács Lajos (a Bunyós) erdésztechnikus.
1932. szeptember 10-én született egy Bara-
nya megyei kis faluban, Hörnyéken.

1952-ben Sopronban fejezte be tanulmá-
nyait, aztán kezdôdött az igazi „erdészélet”!
Az Egri Eg.-nál 14 évet, az ERTI-nél 4 évet,
majd a Magyar Néphadsereg Kaszói Eg.-nál
fejezte be tevékenységét.

Az erdészszakmát nagyon szerette, kitû-
nôen meg is tanulta, amit gyakorlatszerzés-
sel együtt tökéletesen végrehajtott.

A „létra” alsó fokán kezdett, de lelkiismere-
tes munkájával, szókimondásával, abszolút
igazságérzetével, az emberek szeretetével,
erdôfelügyelôi tevékenységével fejezte be
szakmai tevékenységét. Mindezek eléréséhez
nagyon sokan segítették, de a legnagyobb el-
ismerés Firbás Oszkár osztályfônöknek jár.

Akik életben vannak, ne felejtsék el Bu-
nyóst, akárhol élnek a „Világban”! Sírját ne ke-
resse senki, ebbe a kis Magyarországba szüle-
tett, és ebbe az „anyaföldbe” helyezték örök
nyugalomra.

a mátrafüredi Vadas Jenô erdészeti isko-
lában kerüljön elhelyezésre az OEE zász-
laja és az OEE-t ismertetô kis tábla. Tájé-
koztató hangzott el az Év erdésze ver-
seny elôkészületeirôl. Az OEE arculati
programja folytatódik, az elôkészített
anyagot a soron következô elnökségi
ülés tárgyalja. Az Erdôfeltárási Szakosz-
tály ünnepi rendezvényét, mely dr. Her-
pay Imre volt elnökünk 80 éves évfordu-
lójához kapcsolódik, támogatja az elnök-
ség saját szerepvállalásával is. Az elnök-
ség támogatja a tagsági kezdeményezést,
mely szerint a Vállalkozók Pártoló Tagi
Tanácsa bôvüljön az Erdészeti Vállalko-
zók Pártoló Tagi Tanácsává és célozza
meg az erdészet területén munkát vállaló
legjobb gépes vállalkozók összefogását
és érdekvédelmét.

Az elnök megköszönte a vendéglátó
KAEG Rt. munkatársainak, dr. Magas
László vezérigazgatónak, hogy helyet és
ellátást adott az elnökségnek, megkö-
szönte a jelenlévôk munkáját és bezárta
az ülést.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzôkönyvvezetô
Cserép János

elnök
Hitelesítôk: Molnár György,

Apatóczky István

FELHÍVÁS
Kedves Tagtársak, Tisztelt Támogatók!
A hatályos törvényeknek megfelelôen idén is lehetôség nyílik a személyi
jövedelemadó 1%-át kedvezményezett szervezeteknek felajánlani.

Kérjük, hogy az 1%-nyi összeggel az 
Országos Erdészeti Egyesület ERDÉSZCSILLAG

ALAPÍTVÁNY-át támogassák.

Egyesületünk ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY-t mûködtet, melynek
idéntôl kibôvített támogatandó céljai a következôk:
• Rászoruló erdészeti dolgozók és családtagjainak támogatása
• Kiváló erdészeti tanulók ösztöndíjának támogatása 
• Szakmai kiadványok, könyvek, Erdészeti Lapok támogatása

Tájékoztatásul közöljük, hogy az ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY a
következô évtôl jogosult az 1%-ot önállóan meghirdetni, ezért szükséges
még ez évben az Egyesület, mint alapító közbeiktatása.

Kérjük, támogassa az ERDÉSZCSILLAG ALAPÍTVÁNY céljait!

A januári Erdészeti Lapokban megjelentettük a „Rendelkezô nyilatkoza-
tot”, melyet kérjük, hogy kitöltes után az Ön adózási nyomtatványaival
együtt nyújtsa be a területileg illetékes APEH-hoz! 

Egyesületünk adószáma, melyet fel kell tüntetni a rendelkezô nyilatkoza-
ton: 19815905-2-41

Az Országos Erdészeti Egyesület tagsága nevében köszönjük a
támogatást.

Cserép János
elnök


