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Cserép János elnök köszöntötte a megje-
lenteket, az elnökség tagjait és a meghí-
vottakat. (Megjelentek: Duska József al-
elnök, dr. Péti Miklós magánerdõkért
felelõs alelnök, Bejczy Péter, Molnár
György, Firbás Nándor, Puskás Lajos,
Pallagi László (késõbb érkezett)
régióképviselõk; dr. Szikra Dezsõ Erdé-
szeti Lapok SZB elnök, kimentésüket
kérték: Doros István erdésztechnikus al-
elnök segítõ, Firbás Nándor, Csiha Imre
régióképviselõk, meghívottak közül
megjelentek: Kolozsvári Ákos EB elnök;
Kulcsár Zsolt vezérigazgató (HM VERGA
Rt.), Diósi Gyula vezérigazgató-helyettes
(Bakonyerdõ Rt.), Stubán Zoltán HCS
titkár (Pápai HCS), Schumacher István
HCS titkár (Veszprém HM), dr. Sárvári
János MEGOSZ fõtitkár, Pápai Gábor
fõszerkesztõ, Ormos Balázs fõtitkár,
Mester Gézáné titkárságvezetõ). 

Cserép János elnök megállapította,
hogy az elnökség 7 fõvel határozatké-
pes. Az írásban elõre jelzett napirend-
del az elnökség egyeértett.

1. Emlékezés Riedl Gyula könyvtár-
vezetõre. 

Dr. Sárvári János könyvtárunk dol-
gozója, Riedl Gyula legközelebbi mun-
katársa emlékezett a nyáron eltávozott
könyvtárvezetõnkre. Kiemelte, hogy
mind emberileg, mind szakmailag pó-
tolhatatlan veszteség érte egyesületün-
ket, de az egész erdésztársadalmat. Em-
lékét, halála évfordulóján, 2006. au-
gusztusában, egy emlékszoba kialakítá-
sával és megnyitásával õrizzük meg az
utókor számára. A szoba, a volt könyv-
tári dolgozószobájában valósul meg,
mely most is õrzi utolsó munkanapját.
Pápai Gábor fõszerkesztõ, felhívásban
fordul a tagtársakhoz, hogy Riedl Gyu-
lával kapcsolatos emlékeket adomá-
nyozzanak az emlékszoba kialakításá-
hoz. Az elnökség és a jelenlévõk mél-
tatták a kiváló ember életútját. 

15/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség mély megrendüléssel
emlékezik Riedl Gyula könyvtárve-

zetõre. Távozásával Egyesületünk
egyik legkiválóbb szellemisége távo-
zott körünkbõl. Tisztessége, becsüle-
tessége, emberi segítõkészsége, szak-
mai tudása méltán emeli egyesüle-
tünk legnagyobb alakjai közé. Az el-
nökség megbízza dr. Sárvári Jánost és
Pápai Gábort, Riedl Gyula könyvtári
dolgozószobájának emlékszobává va-
ló kialakítására, halálának elsõ évfor-
dulójára. (A jelen lévõ 7 elnökségi
tag a határozatot egyhangúan meg-
szavazta.)

2. Könyvtárvezetõ személyének ki-
választása, megbízása.

Cserép János elnök elõterjesztette ja-
vaslatát könyvtárunk új vezetõjének sze-
mélyére. Jelöltje dr. Sárvári János volt,
aki eddig is könyvtárunkban végezte
munkáját és Riedl Gyula közvetlen mun-
katársa volt, felsõfokú tanulmányait,
könyvtári szakon, a közeljövõben fejezi
be. Ormos Balázs, Kolozsvári Ákos és
Duska József is támogatta hozzászólalá-
sában az elnök javaslatát és kiemelték a
jelölt szakmai és emberi alkalmasságát. 

16/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség felkéri az elnököt,
hogy a Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtár vezetésével dr. Sárvá-
ri Jánost bízza meg és kösse meg ve-
le a munkáltatói szerzõdést, 2006.
január 1-jével. (A jelen lévõ 7 elnök-
ségi tag a határozatot egyhangúan
megszavazta.)

3. 2006. évi egyesületi választások
elõkészítése.

Cserép János elnök ismertette, hogy
2006-ban egyesületi választások lesz-
nek, melyek során a tisztségviselõket
kell megválasztani. Erre Országos Vá-
lasztási Bizottság felállítását kell meg-
szervezni, illetve megválasztani. Az el-
nökség a bizottság elnökére, a régiók a
tagokra tesznek javaslatot a küldöttköz-
gyûlésnek. Cserép János, a bizottság el-
nöki tisztére, elõzetes egyeztetés után
Halász Gábor erdõmérnököt javasolta.

Továbbá javasolta a titkári, szakosztály-
vezetõi értekezleten elhangzottak alap-
ján, hogy a Vándorgyûlést megelõzõ
küldöttközgyûlésen legyen a tiszt-
ségviselõk megválasztásának admi-
nisztratív része és az ünnepélyes beik-
tatás és átadás a Vándorgyûlésen tör-
ténjen  meg. Bejelentette az elnökség-
nek, hogy a közelgõ tisztújításon nem
indul az elnöki tisztért. A meghívott
vendégek és az elnökség tagjainak hoz-
zászólásai után határozatban rögzítette
az elnökség a döntéseit a választások-
kal kapcsolatosan. (Közben megérke-
zett Pallagi László régióképviselõ, így
az elnökség 8 fõvel határozatképes.)

17/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség javasolja a küldött-
közgyûlésnek, hogy a 4/2005.
(ápr.7.) sz. küldöttközgyûlési  hatá-
rozat végrehajtása 2006. december
31-ig történjen meg. (A jelen lévõ 8
elnökségi tag a határozatot egyhan-
gúan megszavazta.)

18/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség Halász Gábor tagtár-
sunkat jelöli az Országos Választási
Bizottság elnökének és felterjeszti a
küldöttközgyûlés elé, megválasztásra.
(A jelen lévõ 8 elnökségi tag a hatá-
rozatot egyhangúan megszavazta.)

19/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a tisztújító küldött-
közgyûlés idõponját, 2006. május 26-
ra (péntek) tûzi ki, Helyszíne: Buda-
pest, Fõ u. 68. sz., MTESZ székház. (A
jelen lévõ 8 elnökségi tag a határoza-
tot egyhangúan megszavazta.)

4. A 2006. évi Vándorgyûlés
elõkészítése.

Kulcsár Zsolt a szervezõk nevében
számolt be a 2006. évi Vándorgyûlés
szervezésének állásáról. A program Ba-
latonkenesén és Pápán kerül megrende-
zésre a hagyományoknak megfelelõen,
2006. június 9-10-én. Szakmai tanul-
mányutakat szerveznek a térségben és
az ünnepi összejövetel Pápán kerül
megtartásra. A szervezõk a jelmondatot
is elõterjesztették, melyhez javaslatokat
kértek. Az elnökség tudomásul vette a
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jól elõkészített rendezvényrõl szóló be-
számolót.

20/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2006. évi Vándor-
gyûlés jelmondatának a szervezõk
javaslatát fogadja el. „ÉLHETÕ TÁJ-
ÉRT, ÉRTÉKES FÁÉRT, EGYÜTT –
TERMÉSZETESEN” (A jelen lévõ 8 el-
nökségi tag 6 igen, 2 tartózkodás-
sal, ellenszavazat nélkül, a határo-
zatot megszavazta.)

21/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség úgy döntött, hogy a
2006. évi Vándorgyûlésen, dr. Sárvá-
ri János könyvtárvezetõ emlékezzen
meg az Egyesület magalakulásának
és a Székház felépítésének évfordu-
lójáról. (A jelen lévõ 8 elnökségi tag
a határozatot egyhangúan megsza-
vazta.)

22/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség a 2006. évi Vándor-
gyûlés létszámkeretének meghatá-
rozásánál az eddig bevált létszámel-

osztási gyakorlatot követi. (A jelen
lévõ 8 elnökségi tag a határozatot
egyhangúan megszavazta.)

23/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség felkéri Sódar Pál ve-
zérigazgató urat, a Kecskeméti Helyi
Csoport elnökét és a HCS tagságát, a
2007. évi Vándorgyûlés megszerve-
zésére. (A jelen lévõ 8 elnökségi tag
a határozatot egyhangúan megsza-
vazta.)

5. Egyebek:
Dr. Sárvári János fõtitkár (MEGOSZ)

az ágazatot kedvezõtlenül érintõ 2006.
évi állami költségvetés (nulla közcélú
támogatás) ügyében felhívás szövegét
terjesztette az elnökség elé támogatást
kérve. Az elnökség vita és módosítás
után a javaslatot megszavazta.

24/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség támogatja, hogy az
erdészeti ágazat költségvetési támo-
gatásának növelése ügyében közcé-
lú hirdetés jelenjen meg, ennek
pénzügyi vonzatát vállalja. (A jelen

lévõ 8 elnökségi tag a határozatot
egyhangúan megszavazta.)

Dr. Sárvári János és Ormos Balázs a
volt Alkotmány utcai Székházunk bir-
tokba vétele ügyében tett lépésekrõl tá-
jékoztatta az elnökséget. Mód nyílik a
Székházban lévõ ERDÉSZTEREM rész-
beni berendezésére, mely tárgyak listá-
ját az elnökség elé terjesztették.

25/2005. (nov.22.) sz. elnökségi
határozat:

Az elnökség hozzájárul, hogy a be-
mutatott listán szereplõ, az Egyesület
tulajdonát képezõ tárgyak a volt
Székházba kerüljenek áthelyezésre.
Az átadás és megõrzés feltételeirõl
szerzõdés rendelkezzen. (A jelen
lévõ 8 elnökségi tag a határozatot
egyhangúan megszavazta.)

Cserép János megköszönte az elnök-
ség aktív munkáját és az ülést bezárta.

kmf.
Ormos Balázs

jegyzõkönyvvezetõ
Cserép János

elnök
Hitelesítõk:  Molnár György

Puskás Lajos

Kõnig Tibor emlékére
(1939–2005)

Életének 66. évében,
türelemmel és méltó-
sággal viselt gyógyít-
hatatlan betegség-
ben, 2005. április 9-
én Keszthelyen el-
hunyt Kõnig Tibor, a

Bakonyerdõ Rt. jogelõdjének nyugdíjas
erdésztechnikusa.

1939. november 7-én a Somogy me-
gyei Szentán született erdész családban.
Ez a körülmény egész életére hatással
volt. Számára az erdõért végzett munka
teljes pálya futása során hivatást jelentett.

Különös szeretettel kötõdött
szülõhelyéhez, az elsõ munkahelyéhez,
az ottani erdõkhöz, amelyek sorsát éle-
te végéig figyelemmel kísérte.

Általános iskolai tanulmányait Seges-
den, ill. Csurgón végezte, 1954-tõl 1958-ig
a Soproni Erdészeti Technikum tanulója,
ahol erdésztchnikusi oklevelet szerzett.

Tanulmányai befejezése után Szentán
kezdte meg a szakmai munkát, ott is élt.

1963. október elsején került az akkor
Keszthelyi Erdõgazdaság Sümegi Erdé-
szetéhez, majd a Keszthelyi Erdészetnél
folytatta a munkát, ahol a zalaszántói, a
bottyánháti, ill. a fenékpusztai erdészke-
rületek vezetõje volt.

Széleskörû szakmai tudását, tapaszta-
latait elismerve és értékelve 1975-ben fa-
használati mûszaki vezetõvé nevezték ki. 

Ebben a munkakörben 1989 júliusá-
ig dolgozott, majd saját kérésére az ak-
kor Balatonfelvidéki EFAG keszthelyi
központjába került, ahol munkaügyi
elõadóként dolgozott. Ebbõl a
munkakörbõl ment nyugdíjba saját ké-
résére 1996. december 31-én.

Minden területen nagy szakmai hozzá-
értéssel, szorgalmasan, lelkiismeretesen,
fegyelmezetten látta el feladatait. Munka-
társaival szemben türelmes, segítõkész,
mások gondjára, problémájára figyelõ,
másokkal együtt érzõ ember volt.

Maradéktalanul bízott a szeretet, a
tisztesség, a barátság erejében.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
folyamatosan tagja volt, szívesen vett
részt a szakmai rendezvényeken. Nagy
érdeklõdéssel gyûjtötte és olvasta szak-
irodalom kiadványait, a szakmához
kapcsolódó mûveket. 

A Soproni Erdész és Faiparos Diákok
Baráti Körének kezdettõl fogva támogató
tagja volt.

Korábbi munkatársaival nyugdíjazása
után sem szûnt meg a kapcsolata. A nyug-
díjas klub alapító tagja volt. Vezetõségi
tagként is mint korábban is, mindig és
mindenben lehetett rá számítani, a közös-
ségért mindig kész volt fáradni.

Kiváló énekhangjával és tánctudásá-
val a társas rendezvények kedves színes
egyénisége volt.

Távozása, nagy veszteség a család-
nak, a barátoknak, a kollégáknak egy-
aránt. Egy szeretetteljes családfõ, egy
igaz barát, egy szakmaszeretõ kolléga
távozott.

Megrendülten, mély részvéttel, az er-
dészhimnusz hangjai mellett búcsúztat-
tuk április 15-én a keszthelyi új
temetõben.

Utolsó útjára több száz ember kísérte
el. Sírját és annak környékét elborította
a sok-sok virág.

Hamvainak egy részét családi kör-
ben a szentai erdõkben szórták szét. Ez-
zel régen megfogalmazott kívánsága
teljesült. Visszakerült oda, ahonnan el-
indult. Abba az erdõbe, amelyet már
nagyon fiatalon a szívébe zárt.

Emlékét szeretettel és kegyelettel
megõrizzük.

Nyugodjon békében!
Zachar Miklósné

Helyreigazító
A novemberi számban megjelent
Kaán Károly vetélkedõ helyezési
táblázatairól lemaradt, hogy az elsõ
táblázat az ötödikesek, a második a
hatodikosok helyezési sorrenje.


