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becsüljük meg! Nem lehet kétely a pén-
zügyi forrás megteremtésében.

Puskás Lajos: Hosszú távú sikereket
jól fizetett „katonákkal” tudunk elérni.
Én szükségesnek látom az alkalmazást,
a pénzügyi többletet meg tudjuk sze-
rezni. 

Tihanyi Gyula: Szakmailag támoga-
tom, fõként a PR miatt még jobb ered-
ményeket érhetünk el, a bérhez szüksé-
ges forrást meg kell tudnunk teremteni.
Kell a tagdíjakat is emelni. Sok apró be-
vétellel, takarékossággal megteremthe-
tõ a pénzügyi háttér.

Kiss László: Én tartózkodni fogok a
szavazásnál, noha Sárvári János kiemel-
kedõ személyiségét teljesen elismerem.
A kérdés váratlanul ért, a döntéshez
idõre van szükségem, nem vagyok elég
tájékozott. Szeretnék a régiómban is
egyeztetni.

Máté Zoltán: Én elõkészítetlennek
tartom az elõterjesztést, úgy gondolom
az elnöknek és fõtitkárnak már egyezte-
tett elõterjesztést kellett volna ebben a
kérdésben benyújtani. Tartok tõle,
hogy külsõ vélemény szerint az Egyesü-
let túl sok pénzt költ saját önfenntartá-
sára, ami nem biztos hogy kellõ támo-
gatottságot élvez a tagság körében.

Petõ József: Nem akarok ebben ön-
állóan dönteni, nem látszik, hogy
hosszú távon tud e mûködni. Át kell
gondolni, hogy a feladatokat újra
osszuk és a fõtitkár munkájának meg-
osztása is szóba jöhet. Kérdés, hogy
más költségeink visszafoghatók-e?

Ormos Balázs: Így is támogatom a
fõfoglalkozású alkalmazást s a többlet
pénzügyi forrás biztosítását is vállalom.
Emiatt az elnökség szavazza meg Sárvá-
ri János kérését.

Kertész József: Imázs a könyvtár. Év-
tizedeken átívelt mûködése. Állandó
munkahellyel ez a szerep növekedhet.
Teremtsük meg a lehetõséget és szavaz-
zuk meg.

Sárvári János: Köszönöm a bizalmat.
Az elnökség vitáját hallgatva azonban
olyan bizonytalannak érzem a támoga-
tást, aminek következtében nem szeret-
nék fõállásban dolgozni az Egyesület-
nél. Az eddigi megbízatásomat a jelen-
legi javadalmazás mértékét alapul véve
megbízás alapján  továbbra is ellátom,
de többletfeladatokra nem vállalko-
zom.

Petõ József: Segítsünk, hogy egy hó-
napon belül leülhessünk megbeszélni,
hogy miként mûködjön tovább az

Egyesület, figyelembe véve a könyvtár
ügyét is. November közepén térjünk
vissza a témára.

3. napirendi pont
Alkalmazotti munkaszerzõdések,

költségtérítések
Az elnökség tagjai a teljes dokumen-

tációt megkapták levélben, a témával
kapcsolatban érdemi vita nem volt.

Pethõ József elnök megköszönte az
elnökség munkáját és az ülést bezárta.

Kmf.
Máté Zoltán
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Szigeti Nándor
(1932–2008)

1932. március 19-én Csepregen született ér-
telmiségi családban. Édesanyja születésekor
meghalt. Az elemi iskola négy osztályát Zsi-
ván, középiskolai tanulmányait Kõszegen a
bencés, majd az állami Jurisics Miklós gim-
náziumban végezte.

Tanulmányait Sopronban folytatta, itt ka-
pott erdõmérnöki oklevelet az Erdõmérnöki
Fõiskola erdõmûvelési szakán. 1956 januárjától
a Dunaártéri Állami Erdõgazdasághoz került,
ahol 1960-ig két erdészetnél, az Érsekcsanádi
és a Hajósszentgyörgyi Erdészetnél szolgált.

1960 áprilisától a Szilvásváradi erdészet-
hez került fahasználati-mûszaki, majd erdõ-
mûvelési-mûszaki vezetõnek.

1970 júliusától a Borsodi Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság központjába helyezték
fahasználati elõadói munkakörbe.

1971. január 1-jétõl az Állami Gazdasá-
gok Központja Borsod–Heves megyei Fõ-
osztályánál erdészeti szaktanácsadó. Az
ÁGK szolgálatában töltött évek alatt 15 álla-
mi gazdaság ügyeit irányította.

Nyugodjék békében.

Fullér József
1936–2008

2008. augusztus 3-án ismét szegényebb lett a
zalai erdésztársadalom, 72 éves korában el-
hunyt Fullér József, a ZALAERDÕ Zrt. nyugal-
mazott erdésztechnikusa. 1936-ban született
Valkonyán, a híres göcseji bükkösök övezte

parányi településen. A
természet, az erdõ sze-
retetétõl áthatva, nem
volt véletlen, hogy az
általános iskola befeje-
zése után, útja a soproni
Erdészeti Technikumba
vezetett, ahol 1954-ben
szerzett erdésztechni-
kusi képesítést. Mozgal-

mas szakmai pályafutását így a magyar erdé-
szet háború utáni fellendülésének korszakjelzõ
esztendejében, 1954-ben gyakornokként
kezdhette meg szûkebb pátriájában, a Bánok-
szentgyörgyi Erdészetnél. Bõ egy év múlva,
1955. november 1-jétõl kerületvezetõ erdésszé
nevezték ki, az az évben alakult Dél-zalai Álla-
mi Erdõgazdaság Budafai Erdészetéhez. 1960
februárjában a Tornyiszentmiklósi Erdészethez
kerül, s itt figyeltek fel erdõgazdasági felettesei
megbízható, igényes szakmai munkájára. Ez
azt is jelentette, hogy életének egyik meghatá-
rozó dátuma lett 1960. november 1-je, amikor
is erdõmûvelési mûszaki vezetõ munkakörbe
helyzeték át a kiváló erdeirõl és gímszarvasai-
ról mesze földön híres Szentpéterföldei Erdé-
szethez. Munkájában derekasan helytállva, egy
évtized után, 1971. július 1-jétõl „megörökölte”
az erdészetvezetõi beosztás is, mivel erdészet-
vezetõje, Hopp József erdõmérnök az erdõgaz-
daság vadászati felügyelõje lett. Ez az idõszak,
amely egyben pályája csúcsát is jelentette,
1980. január 31-ig tartott. Munkáját többek kö-
zött Erdészet Kiváló Dolgozója miniszteri ki-
tüntetéssel honorálták. Ezután rövid ideig az
erdõgazdaság nagykanizsai központjában fa-

használati elõadóként, majd 1980 szeptembe-
rétõl a Letenyei Erdészet erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõjeként dolgozott. 1983 tavaszán a
Nagykanizsai Erdészethez került, ahol három
éven át szállítási mûszaki vezetõi munkakört
töltött be. Az 1986-os év eleje ismét szeretett er-
dõmûvelési ténykedésében találta mûszaki ve-
zetõként a Letenyei Erdészetnél, majd 1990-
1993 között – ugyanilyen beosztásban – a Baj-
csai Erdészetnél fejezte be idõben és térben
változatos, aktív pályafutását.

Fullér József felkészült, lelkiismeretes sza-
kember volt, aki hivatástudattal, felelõsségtel-
jesen szolgálta a zalai erdõket. Hamvai Nagy-
kanizsa kiskanizsai városrészének temetõjé-
ben nyugszanak. Emlékét kegyelettel õrzik
mindazok, akik ismerték csendes, nyugodt,
megnyerõ egyéniségét, szakmaszeretetét.

Dr. Baráth László

Új belépõk

Zalaegerszegi HCs: Czigányné
Hóbor Mária e. felsõfok., Bedõ
István e. középfok, Bedõ Attila e.
középfok, Németh Lajos e. felsõfok,
Bp. ÁESz HCs: Szolnyik Csaba e.
felsõfok, Tatabányai HCs: Léber
György e. középfok.

Kerületvezetõ erdészek figyelem!

Az Erdészeti Lapok szerkesztõsége kéri a
kerületvezetõ kollégákat, hogy  aki meg-
õrizte szolgálati naplóját, juttassa el a
szerkesztõségbe. Szeretnénk ezekbõl a
feljegyzésekbõl kivonatolni, és a tanulsá-
gos, érdekesebb eseményeket, megfigye-
léseket közreadni. A naplókat természete-
sen visszajuttatjuk a feladónak. Ha fény-
másolatot kapunk az is alkalmas a szer-
kesztésre. Megkülönböztetett figyelem-
mel várjuk  idõs erdészek feljegyzéseit. 

A szerkesztõség




