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Egy fatermelô erdész, egy
kerületvezetô erdész és
egy nyugalmazott erdôren-
dezôségi igazgató. Ôk a
SEFAG Rt. által adományo-
zott Somogyi Erdôkért
aranygyûrû idei kitüntetett-
jei. Bensôséges ünnepsé-
gen, hagyományosan az
október 23-i ünnepségen
adta át Barkóczi István ve-
zérigazgató a vállalat ran-
gos kitüntetését az arra ér-
demeseknek.

Szívvel és tudással a 
somogyi erdôkért

Szenyéri József hároméves kora óta,
ötvennégy éve él a Nagyatád-közeli
szellôsi erdô mellett. A favágó édesapa
mellett ô is az erdôt választotta. Két évig
erdômûvelô munkás, majd három évig
fogatos volt. 1963-ban kezdte a favá-
gást, és hamarosan erdészeti szakmun-
kás lett.

1974-ben az erdészet vezetôje a
megnövekedett fakitermelési feladatok
levezetésére két hétre a kerületvezetô
erdész mellé osztja be kisegítônek. Ezu-
tán már soha nem lett kétkezi favágó.
Már nem kezével és erejével, hanem jó-
zan megfontoltságával, tudásával szol-
gálja a somogyi erdôket. 1983-ban vá-
gásvezetô, ‘84-ben kerületvezetô erdész
kinevezést kapott.

Ôsszel, télen vágásvezetô, tavasszal,
nyáron mûvelô erdész. Kisujjában van a
szakma minden fortélya, a technológiai
rendtôl a különbözô szabványokig.
Négy évtizedes erdei tapasztalatával az
erdôsítéseknek és az erdômûvelési
munkáknak is kiváló ismerôje és irányí-
tója lett.

Hûséggel több mint négy
évtizede

A zselici kis faluban, Boldogasz-
szonyfán született Wéber József, majd
az erdôk által övezett Vitorágpusztán
gyerekeskedett. Egész életére szóló-
an meghatározó élményt jelentettek
számára a szép zselici erdôk, irányít-
va ôt az erdészhivatás felé. A Soproni
Erdészeti Technikum elvégzése után
1958-ban helyezkedett el a Közép-

somogyi Állami Erdôgazdaság Szent-
balázsi Erdészeténél. Gyakornoki
idejét letöltve 1959-ben önálló kerü-
letet kapott a Lipótfai Erdészetnél.
Mai napig kitartott elsô munkahelyé-
nél.

A Zselic talán legvadregényesebb ré-
szén, a megyehatár két oldalán elterülô
vitorági kerület gazdája. Hosszú éveken
keresztül kint lakott Pacsérvisnyén az
erdészházban. A régi házat megvásárol-
ta, szabadidejét ott tölti.

Erdészeti pályafutása során többféle
beosztásban, mindig kiemelkedô szor-
galommal, szakmaszeretettel, nagy
szakmai hozzáértéssel dolgozott. Az er-
dészeti átszervezések során volt vágás-
vezetô, fahasználó, kerületvezetô er-
dész.

A zselici erdôk érdekében végzett ki-
emelkedô szakmai munkája elismerésé-
ül az 1993-as somogyi vándorgyûlés
alkalmával Kaán Károly Emlékérem ki-
tüntetésben is részesült.

A somogyi erdôgazdálko-
dás múltját kutatja

Elôfordult már, hogy a Somogyi Er-
dôkért kitüntetést nem SEFAG-os dol-
gozó kapta. Így volt ez idén is, hiszen
Szántó Gábor erdômérnök aktív korá-
ban a Kaposvári Erdôfelügyelôség igaz-
gatója volt.

Kisújszálláson született, Somoggyal
1953-ban, katonáskodása idején ismer-
kedett meg. Megtetszett a táj, és az
egyetem befejezése után a Nagyberki
Erdészetnél kezdett dolgozni. Késôbb
az Állami Erdôrendezôséghez, majd az
Erdôfelügyelôséghez került. Alföldi
gyökerei ellenére mára már somogyi-
nak tartja magát.

Az Erdôfelügyelôség vezetôjeként
munkájával, kimagasló szakmai tudásá-
val erdei környezetünk javítása érdeké-
ben tevékenykedett.

Újságcikkek, könyvek szerzôje, társ-
szerzôként ismereteit szívesen megosz-
totta másokkal. Publikációi a téma ala-
pos ismeretét, jó felkészültségét bizo-
nyították. A megye erdô- és vadgazdál-
kodását, a természeti értékeket bemuta-
tó, negyedszázada megjelent Széptájú
Somogy címû könyve sokaknak ma is
féltett kincse.

Nyugdíjasként is példamutató pon-
tossággal végzi azt a töretlen munkát,
ami mindig is jellemzô volt rá.
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