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Rendhagyó megemlékezés 
Csutkai Jenôrôl

Levél Pócsi László erdômérnöknek 
Zürichbe

Kedves Laci!
Március 9-én

Tokajban, 86 éves
korában eltemettük
hajdani fônöködet,
Jenô bácsit. Illô,
hogy értesítselek a
történtekrôl:

Jenô bátyánk To-
kajban kívánt nyu-

godni. Március 7-én volt egy requiem érte
Pesten a piarista kápolnában.

A messzi Tokaj miatt a család nem számí-
tott nagy részvételre. A Miskolci Gazdaság-
tól többen eljöttek Korek Károly vezetésé-
vel. Volt munkahelyedrôl, az ERDÔTERV-tôl
Lutonszky Zoltán, Fleck Ernô, Schulteisz
György, Hegedûs János és Dorka János jött
el. A Pilisbôl Hibbey Albert, Madas László,
Horváth Sándor, Hibbey Alpár, Balogh Lász-
ló és jómagam álltunk a ravatalnál.

Jenô Bátyánk temetése méltó volt egyé-
niségéhez, bizonyára elégedetten mosoly-
gott odafentrôl: Én még ilyen, mondhatni vi-
dám temetésen sohasem voltam!

A pap nagyon szép beszédet mondott.
Egyik kritikusa – Hibbey Albert – mondta:
Olyan szépen beszélt, hogy még tovább is
elhallgattam vóna.

Az erdészek nevében én búcsúztattam Je-
nô bácsit. Elküldöm Neked, tett el emlékbe.

Kedves Jenô Bácsi!
Néhány évvel ezelôtt együtt voltunk az or-

szág túloldalán – Hegykôn – Pankotai Gábor
temetésén. A szertartás végeztével letörtél egy
kis gallyat a melletted álló fáról. Bemártottad a
szenteltvíz-tartóba, majd egyedül visszamen-
tél a sírhoz, meghintetted, és a következôket
mondottad: Gábor! Készítsd elô nekem is az
utat. Február 25-én erre az útra tértél.

Meggyôzôdésem, hogy ha Krúdy Gyula
ismert volna, regényt írt volna Rólad. Életed

számtalan fordulatáról, sikereidrôl, kudarca-
idról, eredményeidrôl.

Marosvásárhelyen születtél.
A debreceni piaristák után jogászhallgató-

nak iratkozol. Monok nagyura, Széchenyi gróf
kér fel személyesen, hogy hagyd ott a jogászi
pályát, menj Sopronba erdésznek azért, hogy
diplomád kézhez vétele után Te irányítsd ha-
talmas területû erdei gazdálkodását.

Soproni tanulmányaid tovább tartanak,
mint amennyi egy erdész képzéséhez szük-
séges. Az elsô bécsi döntés után semmi és
senki sem tud visszatartani. Csutkai Jenô be-
áll egy törvényen kívüli, a magyar hazáért
harcoló alakulatba, a Rongyos Gárdába.
Csapatának úriemberhez méltó viselkedését
a Csallóközbe telepített szerencsétlen sorsú
és jószándékú cseh parasztemberek dicsé-
rik. A rongyos gárdistaságért a nemzetvédel-
mi kereszttel tüntetnek ki.

Alig fejezôdik be a Rongyos Gárdában
töltött szolgálat, a hívó szóra azonnal jelent-
kezel, és indulsz Finnországba, hogy a pará-
nyi finn nép oldalán részt vegyél a finn–szov-
jet háborúban. A Molotov–Ribbentropp pak-
tum már él, Hitler nem engedi át Lengyelor-
szágon keresztül a 850 fôs magyar különít-
ményt. A fél világot bejárván Jugoszlávián,
Olaszországon, Franciaországon, Anglián,
Norvégián és Svédországon keresztül érkez-
tetek Finnországba. A harci cselekmények-
ben tanúsított bátor magatartásodért elisme-
résképpen nem kisebb ember tûzi zubbo-
nyodra a Fehér Rózsa Rend Lovagkeresztjét,
mint a finn hadsereg fôparancsnoka,
Mannerheim tábornok. Mintegy 50 év után,
az Antall-kormány idején kéri a Finn Köztár-
saság a Magyar Kormányt: kutassa fel a még
élô hajdani magyar önkénteseket. Mindössze
néhányat találnak. Helsinkibe visznek ben-
neteket, ahol a legmagasabb rangú finn álla-
mi méltóságok jelenlétében a finn védelmi
miniszter két napiparancsot ad ki. A jelenle-
vô magyar önkénteseket a finn hadsereg ez-
redesévé nevezi ki, majd nyugállományba
helyezi ôket.

Finnország után a szovjet front. A sok él-
ménybôl, a sok megpróbáltatásból vajon mit
kellene most elmondani? A Voronyezs mel-
letti tûzérségi harci tetteidért a Sigmum
Laudis érdemérmet kapod.

Már Magyarországon esel szovjet fogság-
ba. Három év Szibéria.

Budapestre betegen, rongyosan, piszko-
san érkezel. A malária és a flekktífusz gyötör.

Csodával határos módon gyógyulsz meg.
A MÁV-nál helyezkedsz el. A vasút helyreál-
lítási munkálatainál dolgozol. Rövid idôn
belül a Debreceni Igazgatóság Osztálymér-
nökségének vezetôje, majd a fôvárosban a
Vasútépítô Üzemi Vállalat fômérnöke leszel.

Ugyanez jellemzô az ERDÔTERV-es
évekre is. Az ERDÔTERV-nél 1963-tól dol-
gozol mint mélyépítési osztályvezetô. Sok
év erdôterves szolgálat után az alumínium-
iparba kerülsz. Az ALUTERV fôosztályveze-
tô-helyetteseként a fél világot bejárod. Min-
denünnen kapok Tôled egy képeslapot.

Lenyûgözô egyéniségeddel mindenkit
meghódítottál. Egy alkalommal, amikor a vi-
segrádi karácsonyi tarokkpartin a 11 éves
Panni lányom házikisasszony volt, odajött
hozzám, és sugárzó, mosolygós arccal kö-
zölte: Apa, én már kiválasztottam a kedvenc
bácsim – és Rád mutatott. Hosszú-hosszú
éveken keresztül minden karácsonyunk és
húsvétunk elôtt csengett a telefon. Felvéve a
kagylót az ismert, a jellegzetes reszelôs orgá-
numú hang közölte: Itt Jenô! És minden szé-
pet és jót kívántál nekünk.

Kedves Jenô Bácsi! Már napok óta ha-
ladsz az elôkészített úton. Lucien Aimè
Duval, a világhírû francia jezsuita szerzetes
mondja egy interjúja alkalmából: Amikor
majd meglátom Jézus Krisztust, köszöntöm
ôt. Jó napot, Monsieur mi Urunk Jézus Krisz-
tus, és megkérdezem Tôle, mit iszunk? Ô
szereti a jókedvet, nyilvános mûködését a
kánai menyegzôvel kezdte és az utolsó va-
csorával fejezte be.

Jenô Bácsi! Katolikus vallásod, hited so-
hasem tagadtad meg. Kérj alázatos fiúi tisz-

gos tisztségviselôire, valamint egyesüle-
ti kitüntetésekre.

A szakosztályülés befejezéseként a
közelgô „Víz világnapja” kapcsán meg-
emlékeztünk annak 1992-ben történt
meghirdetésérôl, az elôzményekrôl, tíz-
éves történetérôl, a világnap jelentôsé-
gérôl és 2002. évi üzenetérôl.

Dr. Kucsara Mihály
* * *

Az Erdôfeltárási Szakosztály 2002.
március 21-én a VERGA Rt.-nél tartott
szakosztályülést. Az összejövetelnek
az adta az idôszerûségét, hogy a
VERGA Rt.-nél a Jásdi II. o. erdészeti
feltáróút földmunkáit nagyon kedvezô
árfekvésben, kotró vezérgépre alapo-
zott technológiával az Osztrák Állam-
erdészet Steinkogl-i Mûszaki Erdésze-
te (Österreichische Bundesforste AG.
Forsttechnik Steinkogl) építi. A kotró
vezérgépre alapozott földmûépítést

Magyarországon erdészeti utak építé-
sénél eddig még nem alkalmazták,
ezért az a szakemberek érdeklôdését
felkeltette. A szakosztályülésen Mé-
száros Gyula vezérigazgató-helyettes
ismertette a feltáróút építésének indo-
kait, majd dr. Kucsara Mihály egyete-
mi docens az út vezetô tervezôjeként a
mûszaki megoldást befolyásoló felté-
teleket, majd magát a mûszaki megol-
dást mutatta be. Ervin Stampfer igaz-
gató a kapcsolatok létrejöttérôl és a
kotrós földmunka elônyeirôl tartott
elôadást. A résztvevôk a terepen is
megismerhették a kotrós útépítést. Az
esôs idôjárásban a földmûvön végig-
sétálva tanulmányozni lehetett a kész
földmû állapotát, majd a kotró által el-
végzett fôbb munkamûveleteket (tus-
kókiemelés, humuszlefejtés, töltésala-
pozás, bevágásnyitás, töltésépítés). A
résztvevôk nem folytattak mélyreható

szakmai vitát a megismert módszerrôl,
azt egy késôbbi idôpontra halasztot-
ták, hogy a benyomások letisztulja-
nak. Egy alapvetô és fontos megállapí-
tás azonban megfogalmazódott: a
mélyépítési terveket csak az építési
technológia ismeretében lehet úgy el-
készíteni, hogy azok a megvalósítás
folyamatát hatékonyan szolgálják. Az
osztrák tervezési filozófia és a kotrós
útépítés az adott geológiai, domborza-
ti és klimatikus viszonyok között be-
vált, annak hazai bevezetése körülmé-
nyeinkhez illesztve elképzelhetô. A
VERGA Rt. dinamizmusának köszön-
hetôen a résztvevôk egy új építési
technológiát ismerhettek meg. Az ér-
dekes és tanulságos szakosztályülésért
köszönetünket fejezzük ki a 21 fô
résztvevô nevében is.

Dr. Kosztka Miklós
a szakosztály elnöke
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telettel bebocsátást a Mennyek Országába.
Kérd Krisztustól vétkeid megbocsátását. Ô
megbocsát Néked, majd meg fog kínálni
gyermekkorod földjének, Tokajnak nemes
borával. Jenô Bácsi! Isten éltessen Téged az
örökkévalóságban!

Ezután elkísértük a koporsót a sírhoz. A
koporsó után közvetlenül – egy cigány ha-
ladt. Kezében hegedû és vonó. A cigány ke-
zében gyönyörû nótákat sírt a hegedû. Gye-
re Bodri kutyám... Gyerünk csak jó pajtás,
menjünk csak elôre. Majd csak megpihe-
nünk künn a temetôbe’.

A sírnál a pap befejezte a szertartást. Utá-
na elénekeltük az Erdész himnusz elsô és
harmadik versszakát.

Bükkfák smaragdja sápadoz az ôszi
lombokon,

Ha ballag már a vén idô az ôsi dombo-
kon.

Eltávozóban int felém hazám és életem.
Örökre nyugodalmat ád az erdô énne-

kem.
Ezután megint húzta a cigány, amíg föl-

delték és virágozták a sírt. A nótákat Hor-
váth Sándor vezérletével halkan énekeltük.
Késôbb Fleck Ernô odaállt a kereszthez és
szép hangon intonálta a Fiúk, ha majd re-
meg kezemben-t. És hiába fejeztük be, hogy
Fiúk! Vigadjatok, ne sírjatok! – Azért sem vi-
gadtunk, és azért is sírtunk egy cseppet.

A temetés után átvonultunk a templom-
ba, ahol egy rövid gyászmise volt.

A gyászmise után volt a tor. Az unokák és
a velük egykorú fiatalok kórusa azonnal
összeállt. Magyarországi süldô lányok éne-
keltek, szavaltak együtt az ausztráliai, kana-
dai, egyesült államok- és brit királyság-béli
leszármazottakkal. Vidám népdalokat éne-
keltek, verses népi mondókákat mondtak.
Nem tudom leírni, milyen megható volt.

Sokat beszélgettem Jenô bácsi Eszter leá-
nyával. Egyszer csak megkérdezte: „Ugye
maga jóval fiatalabb, mint Apuka?” – Biztosí-
tottam róla, hogy jól látja.

Lacikám! Jenô bácsival elment egy világ,
mely már soha többé nem lesz. Ez a világ
lassan eltûnik. Helyét elfoglalja a dizájn, a
Coca-Cola, a globalizáció, a show. A lélek is
befekszik a föld alá. No de Te ezt ott Svájc-
ban már régen tudod.

Este nyolckor otthon voltunk.
Ölellek!

Bánó László

Marcsisin Tibor erdésztechnikus
(1946–2002)

Marcsisin Tibor éle-
te élô történelem!
Született valamikor
a második világégés
romjain, csonka ha-
zánk legkeletibb
csücskében, a festôi
szépségû Aporliget
– Új tanyán. Abban
a kis községben,

ahol különös ereje volt az emberek össze-
tartozásának, de azt a kétes dicsôséget is
magukénak tudják, hogy itt vezették be
utoljára a villanyt. Mérhetetlen szegénység-
ben, de csodálatos lelki gazdagságban töl-
tötte el gyermekéveit. Szoktuk mondani –

talán az volt az utolsó mezítlábas nemze-
dék.

Aztán jött a pályaválasztás, nem tájékoz-
tatókból, tanácsadóktól, hanem szükségbôl.

Kis klottgatyás nebulók mentek kômû-
vesnek, ácsnak, villanyszerelônek, trakto-
rosnak. Mi, kiválasztottak mehettünk er-
désznek. Örökölt kofferunkba csomagolt
szegénységünkkel nekivágtunk a nagyvilág-
nak Szegedre, Ásotthalmára. Jöttek a csoma-
gok, levelek, hiszen olyan közegbôl szaba-
dultunk ki, ahonnan azelôtt szinte egy egész
napra sem távoztunk.

Néhány év múlva felnôtt építô ember-
ként tértünk vissza.

Hálát adhatunk az Úrnak, hogy szak-
mánkban a mindennapi gyötrelmes, sokszor
értelmetlenül erôltetett teljesítménykényszer
mellett is mindig voltak apró örömök, új fel-
fedezések.

Tibi barátunk nagyon szép éveket, évti-
zedeket töltött el a Kereknádi Erdészkerület-
ben, aminek minden talpalatnyi földjét, min-
den fáját, minden bokrát ismerte.

Emellett családi boldogság Jutka asz-
szonnyal, szeretett gyermekeivel, Tamással
és Krisztinával.

Soha nem láttam rosszkedvûnek, még a
halálos ágyában is ô vigasztalta, bíztatta re-
ménykedésével a látogatókat.

Tolonganak a közös élmények, a munka-
sikerek, a kirándulások, a kártyapartik, a fe-
lejthetetlen csíksomlyói búcsújárás, ha a Jó
Isten úgy rendeli, még talán lesz sok hangta-
lan beszélgetésünk.

Nekünk, pályatársaknak munkáddal, em-
berségeddel példát adtál. Köszönjük!

A Jó Isten ôrködjön nyugalmad felett!
Juhász Mihály

Zsaludek István
kerületvezetô erdész

1921–2002
A budapesti születé-
sû asztalosmester
harminc éves korá-
ban döntötte el,
hogy a holt fa meg-
munkálása után az
élô fa mûvelését vá-
lasztja élethivatásul.

Elszegôdött er-
dômunkásnak 1951-

ben a Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rt. jog-
elôdjéhez, ahol harminc éven át dolgozott
nyugdíjazásáig.

Fizikai munka mellett megszerezte tech-
nikusi oklevelét, majd kerületvezetôi szolgá-
latot teljesített a Nyárjasi, Dunavecsei és a
Kerekegyházi Erdészet több kerületében.

Az erdôgazdálkodás szinte valamennyi
ágazatában dolgozott eredményesen. Volt
csemetekert-kezelô, MÁV-rakodó kezelô,
szakirányító erdész. Általános kerületvezetô
munkája során része volt az erdômûvelési és
fakitermelési fôágazatok munkafolyamatai
mellett az erdei mellékterméktôl kezdve a
mezôgazdaságon és fogatüzemen keresztül
a fagyártmány termelés munkáihoz is.

Sokoldalúságára jellemzô, hogy a hagyo-
mányos védelmi szolgálattal egyenrangúnak
tartotta a természet védelmét is. Részben
ezen törekvésének köszönhetô, hogy a ma

is fennálló Kunpeszéri gyöngyvirágos töl-
gyesek és a szomszédos rétek védelem alá
kerültek.

Nagyszerû munka- és munkásszervezô
volt. A korabeli gyakorlat szerinti munkaver-
senyekben munkacsapata többszöri elôkelô
helyezése mögött kiváló mennyiségi és mi-
nôségi teljesítmények álltak. Ehhez pedig a
kerületvezetô erdész pontos munkaszerve-
zése és szakmai odafigyelése volt szükséges.

Munkáját két vállalati és egy miniszteri
„Kiváló Dolgozó” kitüntetés is elismerte.

Húsz nyugdíjas év után feleségét három
évvel követve itt hagyott bennünket.

Emlékét ôrzik a családtagok, barátok,
kollégák.

Várkonyi Vilmos

Atyus elment
Gál István tanár úr
a szegedi Erdészeti
Technikum oktatója
volt a hetvenes
években. Akiket ta-
nított szakmára, kul-
túrára, emberségre,
magyarságra, bizo-
nyára nem felejtik el
mindig mosolygós

arcát. Hosszú, földig érô, zöld malaclopóját,
melyben hideg, szeles idôben közlekedett az
iskola és a tér másik oldalán lévô kollégium
között, ahol családjával lakott a szolgálati la-
kásban. A kolostor méteres, nedves falai sok-
szor visszhangozták a tanár úr aszmatikus
köhögési rohamait. A falnak dôlve rázta a
köhögés, miközben kezével intett, hogy
menjünk csak tovább, rövidesen megnyug-
szik. Évtizedekkel késôbb tudtam meg, hogy
alig három hónaposan Csíkszeredából me-
nekülve fázott át a szülôk gondviselése elle-
nére. A tüdôgyulladásból krónikus asztma
lett, mely végigkísérte egész életén.

Erdészeti géptant és fahasználatot taní-
tott, ízesen keverve a gyakorlat tanulságaival
és sajátos humorával. Egy géptanórán a
bütykös elôtolásról beszélt a súrlódó
dörzspofák között, miközben huncut ka-
csintással jelezte, hogy itt nemcsak rideg
gépelemek viszonyulásáról van szó.

Zenei mûveltségét adta közzé délutáni
elôadásaival, amikor valóságos komolyze-
nei lemezbemutatót tartott, melynek híre az
iskolafalakon kívül is hozzájárult Szegeden
az erdészek megbecsüléséhez.

Gál István tanár úr ismertette meg velünk
a Székelyföld világát, a magyarság határon
túli létét, melyrôl annak idején beszélni sem
szabadott. Különösen nem pedagógusnak.
Ô volt az, aki Pósa János tanár úrral majd-
nemhogy hagyományt indított el a ballagó
diákok esküfáival. Az esküfa amolyan jogar-
féle esztergált fa volt, melyben apró fémla-
pocskákra írva olvashattuk a négy évben el-
ért osztályzatokat, majd a koronarészben az
érettségi vizsgán elért jegyeket. Az esküfára
kötözött nemzetiszínû szalag végül is nem
tetszett az internacionalistáknak, s így rövi-
desen az esküfagyártás megszûnt. Nyugdíjas
éveit Pécsett és Komlón töltötte. Istenáldotta
tehetségét a fafaragás mûvészetében kama-
toztatta. Tanári szerény fizetését faragásaival
pótolta, melyek a világ számtalan pontjára
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eljutottak, motívumaikkal hirdetve a székely
nép életének mozzanatait.

Alkotásai közül a Kôvágótöttösön lévô
mûemlékkápolnában található feszületre
volt a legbüszkébb. A juharfából faragott,
majd embernagyságú alkotásban nemcsak
a keresztfára feszített Krisztust láthatjuk,
hanem a székelység szenvedéseit is át-
érezheti a szemlélôdô, aki tudja, hogy Gál
István erdômérnök több volt, mint család-
apa, mint erdész, mint tanár... ô az Atyus
volt.

Pápai Gábor

Bobrovszki János
1917–2002

Meghalt Bobrovszki János nyugdíjas erdész,
a KEFAG Rt. Nyárjasi Erdészetének volt ke-
rületvezetôje. A Kecskeméti temetôben kí-
sértük utolsó útjára.

Bobrovszki János nyugdíjas erdész er-
dészcsaládból származott.

Az ember- és erdôszeretetével lelkesedé-
sét magával hozva kezdte meg erdészeti pá-
lyafutását a Nyárjasi Erdészetben, ahol
nyugdíjaztatásáig, 1977 végéig dolgozott.
Több mint 30 év szakmai munkássága mel-
lett hû maradt az alföldi erdôkhöz, és el-
évülhetetlen érdemeket szerzett több 100
ha erdô felújításában, új erdôk telepítésé-
ben, erdôállományok szakszerû kezelésé-
ben és védelmében. Szorgalommal és hoz-
záértéssel vezette és irányította az erdészet
mezôgazdaságát.

Kedves, humoros elbeszéléseivel, vissza-
emlékezéseivel hozzájárult az erdészet mun-
kaközössége, igazán jó kollektív szellemé-
nek ápolásához.

Eredményes munkásságát, emberi maga-
tartását több alkalommal jutalmazással, ki-
tüntetéssel ismerték el.

Az Erdôgazdaság, a Nyárjasi Erdészet, az
Erdészeti Szakszolgálat és Országos Erdé-
szeti Egyesület vezetése, dolgozói, volt
munkatársaid és barátaid nevében búcsú-
zom Tôled.

Isten veled, nyugodj békében!
Szeverényi István

Pölcz Kálmán erdésztechnikus,
1927–2001

Erdészcsa l ádbó l
származott, édesap-
ja kerületvezetô er-
dész volt Fehérvár-
csurgón.

Szolgálatát a
Gödöllôi Állami Er-
dôgazdaság Valkói
Erdészeténél kezdte
1953-ban, mint er-

dômûvelési mûszaki elôadó. Szorgalmas,
munkaszeretô erdész volt. A csemeteterme-
lési, a rontott erdôk átalakítási munkálatait,
az erdôfelújítási és erdôtelepítési feladatok
megoldását példamutatóan látta el.

A nyugdíjas klub és helyi csoport munká-
jában aktívan nagy szorgalommal vett részt.

Míg él az ember,
örömét, ürömét issza,
de lentrôl panasszal
nem tért még senki vissza.

Tán igaz a közhely,
hogy ott lent már
nem fájhat semmi...
Miért, hogy mégis
úgy félünk, félünk... elmenni!

Kocsárdi Károly

Markovics Ferenc, 1914–2001
1933-ban Galga-
mácsán, mint gya-
kornok kezdte meg
erdész pályáját.

1935-ben Eszter-
gomban szerzi meg
erdészeti szakkép-
zettségét.

Rátermettsége és
szervezôkészsége

több fontos beosztás betöltésére tette alkal-
massá: irodaerdész, fatelepvezetô, bányave-
zetô, vasútüzemvezetô, erdészetvezetô.

1974-ben ment nyugdíjba, nyugdíjba-
vonulása után még 13 évig mint tsz-i erdész
hasznosította kiváló képességeit és széles
körû szakmai tapasztalatait.

A Helyi Csoport életében – magas kora
ellenére – nagy lelkesedéssel vett részt.

Filip István
1929-2002

Tisztelt gyászoló Család, Hozzátartozók,
Munkatársak, Barátok!

Filip István a nyugalmazott pagonyveze-
tô fôerdész sírjánál állunk.

Gyászol a család, és gyászolunk mi, erdé-
szek is.

Szakonyfaluban született 1929. decem-
ber 10-én. Szülei is itt gazdálkodtak, volt
szántó és erdô is a tulajdonukban. Öccsével,
Ferenccel gyerekkoruktól fogva sokat dol-
goztak a családi birtokon, ismerték és sze-
rették a természetet.

1948-ban már erdészeti szakirányú tanfo-
lyamot végez Szombathelyen. Közvetlenül a
háború után történik mindez, a fiatal erdész-
jelölt bízik a harcok alatt tönkrement ország
és az erdôk megújulásában.

A Szentgotthárdi Erdôgondnokságon be-
osztott erdészként, a Felsôszölnöki, valamint a
Szakonyfalusi erdészkerületekben, majd a
Szentgotthárdi Erdészetnél tevékenykedett.

1953-ban beiratkozik az ásotthalmi er-
dészképzô iskolába, amelyet sikeresen elvé-
gez.

1954-ben nevezik ki önálló kerületveze-
tôi munkakörbe a rábafüzesi, majd 1955-tôl
az orfalusi kerületbe.

1982-ben, az erdôgazdaság szervezeti
felépítésének megújításakor fontos beosz-
tást kap: pagonyvezetô fôerdész lesz, irányí-
tása alá tartoznak az erdészkerületek.

1989-es nyugdíjazásáig ezt a munkakört
látja el tisztességgel és felelôsséggel.

Elsôként alkalmazta a modern közelítô-
gépes technológiát. Erdôfelújítási munkái
között kiemelkedô volt a luc-, jegenye-
fenyves-állományok fokozatos felújítóvágá-
sainak vezetése.

Számos szakmai elismerést is kapott, ezek
közül kiemelkedô az 1968-ban a Mezôgazda-
sági és Élelmezésügyi Minisztertôl kapott, az
Erdészet Kiváló Dolgozója kitüntetés.

Utódaid, s így mi, ma szolgáló erdészek

sem felejthetnek el, és büszkén mondhatjuk,
hogy azt az erdôt, amit Filip Pista bácsi ülte-
tett, ültetôjérôl nevezzük el.

Nyugodj békében!
Kutas Lajos

Brellos Tamás
1938–2001

Brellos Tamás életé-
nek hatvanhárom
évében ötvenet az
erdô és a természet
szeretete és szolgá-
lata töltötte ki. Min-
dig tevékeny sze-
replôje volt a közös-
ségnek, légyen az
szakmai, baráti vagy

községi. Kóspallagtól Szokolyán keresztül
Kismarosig szinte mindenki ismerte ôt.

A debreceni erdészeti technikumban ké-
szült az erdész hivatásra, majd néhány év
Balaton-felvidéki gyakorlat után került a Ki-
rályréti Erdészethez, ahol 40 évig szolgálta a
börzsönyi erdôket.

A Madártani Egyesület Börzsönyi Helyi
Csoportjának titkáraként tevékenykedett. Na-
gyon értett a gyerekek nyelvén, a táborokban
és a környékbeli erdei iskolákban diákok szá-
zait tanította a természet szeretetére és meg-
óvására. A Börzsönyi Borostyán Vadásztársa-
ságban is vezetô tisztséget töltött be.

A börzsönyi erdôk egyik legnagyobb tudású
gyakorlati szakemberét vesztettük el halálával.
Élete teljes volt, szeretô család vette körül,
munkájában azt csinálhatta, amit szeretett.
Munkásságát minden emlékmûnél hívebben
megôrzik a Királyrét környéki erdôk.

Barton Zsolt

A Magyar Madártani és Természetvédel-
mi Egyesület Országos Elnöksége úgy hatá-
rozott, hogy kitüntetést alapít, amit minden
évben az kap, aki a legtöbbet tett az ifjúság
természetszeretetre való nevelésében. A ki-
tüntetés neve Brellos Tamás Emlékérem
lesz.

Béres Ferencné
(1929–2002)

Ez év elején kaptuk a szomorú hírt, hogy Bé-
res Ferencné, Verácska január 13-án meghalt.

Erdômérnöki oklevelét a Harkovi Mezô-
gazdasági Egyetem Erdômérnöki Karán sze-
rezte meg. Magyarországra telepedése után a
Budapesti Erdôigazgatóság Pesti Erdészeté-
nél, mint fásító erdôtelepítô mûszaki vezetô
dolgozott. Munkáját mindig lelkesedéssel,
nagy odaadással végezte.

Az 1970-es évektôl nyugdíjazásáig az Ál-
lami Erdészeti Szolgálatnál és annak jogelôd-
jénél dolgozott mint a Budapesti Erdészet és
a budai termelôszövetkezetek felügyelôje.

Családi élete harmonikus, boldog volt, két
leányát nevelte férjével, mindkettônek segí-
tett a diplomát megszerezni. Nehéz és szerte-
ágazó munkaköre mellett családjának élt.

Orosz anyanyelve és származása ellenére
egész életében a magyar erdôgazdálkodást
szolgálta. Munkatársait megnyerte kedves
egyéniségével, jó szívével.

Emlékét szívünkben megôrizzük.
Erdôk a Közjóért Szakosztály nevében


