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Rádi József
erdômérnök

1994-tôl a Helyi Csoport elnöke. Aktívan
részt vesz az egyesület élet munkájában, a
különbözô rendezvények szervezésében,
szakmai bemutatók megtartásában. Haté-
kony közremûködésével létesült Pörbölyön
az Erdészeti Múzeum és az Erdei Iskola. 

A Gemenci Állami Erdô- és Vadgazdaság
Bajai Erdészetét vezette 26 éven át. A vesztesé-
ges erdészetbôl – munkatársaival – kiváló ered-
ményeket elérô termelôegységet alkotott. Ré-
szese volt a világrekord terítéket elérô lenesi fá-
cántelep és fácánoserdô létrehozásának. Az
érsekcsanádi fûrészüzem is eredményesen
mûködött erdészetvezetôi irányításával.

Kiváló nemes nyárasok, fûzesek dicsérik az
ô és munkatársai munkáját. Termelési vezér-
igazgató-helyettesként küzdött Gemenc meg-
mentéséért.

1977-tôl vezeti a pörbölyi és dávodi fû-
részüzem rekonstrukcióját. Sikerült mun-
katársaival bebizonyítani, hogy nemcsak
privatizált üzem képes nyereségesen mû-
ködni. Segíti a Gemenci Erdei Vasút felújí-
tási munkáit, s igyekszik megmenteni ha-
zánk egyetlen faanyagszállító hajóállomá-
nyát.

Részt vett az ÁPV Rt. természetvédelmi
problémákkal foglalkozó „ad hoc” bizottsá-
gában. Fakitermelési megtakarításai révén
megmaradt a Bajai Erdészet Veránkai Kerü-
letének páratlan szépségû közel 100 ha-os
rezervátuma. Kemény harcot vívott a termé-
szetvédôkkel, melynek eredményeként a
bédai és szekszárdi üzemtervek lettek egy-
ben a Kezelési Tervek is. Sikerült elérni,
hogy a tájidegen fafajokat hosszú távon (80
év) lehessen lecserélni. Mindig a csoport-
munka híve volt, s munkatársaival közösen
érte el a jó eredményeket.

Dr. Pethô József 
erdômérnök
1966-tól kezdve tagja az Országos Erdésze-
ti Egyesületnek. Tizenhét évig az OEE
Szombathelyi Csoportot titkárként, majd
elnökként vezette. Az Erdôhasználati Szak-
osztály elnöke lett 1998-ban. 

1966–67 között a Szombathelyi Erdôren-
dezôségen kezdi szakmai életútját, majd a
Szombathelyi Erdészeti Rt.-nél és annak jog-
elôdjeinél dolgozik.

Megszerzi fahasználati és faanyag-moz-
gatási szakmérnök diplomáját, mûszaki dok-
torátust tesz fahasználati témakörben.

A 2000-es évben a Savaria Tudományos
Társaság állandó tagjai közé fogadja. Szû-
kebb hazájában is képzett és legtöbbet tévô
erdôgazdálkodási szakembernek tartják.

Magyarországon egyik úttörôje – és máig
elismert szakembere – a kiszállító szerelvé-
nyes fahasználati mód elterjesztésének. A Fa-
használati Szakosztály elnökeként komoly
tudományos és mûszaki tevékenységet foly-
tatott. A szakosztályülések témáinak kialakí-
tásakor mindig sikerrel igyekezett a legfris-
sebb tudományos és gyakorlati eredménye-
ket tagtársaival megismertetni, megvitatni.

1992. január 1-tôl a Szombathelyi Erdé-
szeti Rt. vezérigazgatója – evvel egyben elsô
számú felelôse a gazdaság szakmai és pénz-
ügyi munkájának.

Kiváló gazdasági és szakmai eredményére
legjobb példa az 1992-es gazdasági év, amely
a jogelôdtôl örökölt 100 milliós veszteség át-
vállalása mellett már az elsô évben – a többi
erdészeti Rt. eredményével összehasonlítva is
– jelentôs nyereséggel zárta az évet.

Mint elsô számú vezetônek, komoly érde-
mei vannak az egyesület anyagi és erkölcsi tá-
mogatásában, országos szintû fejlôdésében.

Erkölcsi és etikai elvei példaként állítha-
tók a fiatalabb generációk számára.

Emberi tulajdonságaiban mindig a humá-
num dominál, a problémák megoldásában
mindig ez áll az elsô helyen.

Pápai Gábor
erdômérnök

Pápai Gábor 1990 óta az EL fôszerkesztôje-
ként az évszázados lapunk történetében új
fejezetet nyitott, de még ennél is fontosabb,
hogy igyekszik megismertetni a társadalmat
„velünk”, röviden: kitörni saját, szûk szak-
mai körünkbôl.
„Ember és az erdô” címû videofilm-soro-

zat írója, szerkesztôjeként az ifjúság körében
végez felbecsülhetetlen értékû munkát. A
határon túli erdésztársadalommal, elsôsor-
ban az erdélyivel kialakított kapcsolatokkal,
szakcikkek, szakkönyvek megjelentetésé-
nek elôsegítésével, tanulmányutak szerve-
zésével stb. hozzájárul mindkét oldal erdô-
gazdálkodásának fejlesztéséhez.

A „Csemetekert” és az „Erdôgazdák
könyve” címû kötetek szerkesztôjeként az
erdészeti szakmai ismeretek népszerûsítôje.

Megszállottan keresi szakmánk helyét a
társadalomban, és építi a hidakat a „nem er-
dészekkel”. Az eddig elmondottakon kívül
néhány példa erre: „Így látom az erdôt” címû
több ezer gyermeket megmozgató pályázat,
a vigándpetendi nemzetközi fafaragó tábor,
négy könyv teljes fotóanyagának elkészíté-
se, a szakmától független lapokban való
publikálás (Környezetvédelem, Élet és Tu-
domány, Magyarok Világlapja), nyilvános
vitafórumon való szereplés.

Itt kell megemlíteni és kiemelni az „Er-
dészportrék” címû videofilm-sorozat elké-
szítését (talán nem is szabad múlt idôben ír-
ni, hiszen a sorozat még folytatódik). Ez a
vállalkozás szakma- és kultúrtörténeti szem-
pontból is rendkívüli érték. Kevés szakma
büszkélkedhet ilyennel.

Annak érdekében, hogy szélesebb kö-
zönséghez – és nem csak a szakközönség-
hez – is eljuthasson ez az egyedülálló riport-
sorozat szerkesztett változatban, könyv
alakban is (eddig) már két kötetben megje-
lent.

Bedô Albert 
emlékéremmel

kitüntetettek
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Papp László 
erdômérnök

Mûszaki vezetôtôl az igazgatóig végigjárta
az összes ranglétrát, úgy, hogy közben volt
felügyelô, erdészetvezetô, osztályvezetô és
fômérnök is. Kiváló teljesítményt nyújtott er-
dészetvezetôként is, hiszen a Bátaszéki Er-
dészet a Gemenci Állami Erdô- és Vadgaz-
daság legjobb erdészete volt, s a dombvidé-
ki természetes felújításokban is maradandót
alkotott. Az erdôk, amelyek irányítása alatt
cseperedtek fel, most már meggyôzôen
bizonyítják a szakemberek áldozatos
munkáját.

Igazgatósága idején ért el a gemenci vad-
gazdálkodás egyazon évben kétszer is világ-
rekordot. (Karapancsai gím világrekord és a
lenesi fácánteríték.) Ezeknek a vadászatok-
nak zökkenômentes megszervezése nem
volt kis feladat, nemcsak a közvetlen irányí-
tóknak, hanem a vezérigazgatóknak sem,
mert kormánytagok vadászatáról lévén szó,
meglehetôsen körültekintô munkát igényelt.
Tökéletesen élvezte a felsô vezetés bizalmát,
mely az ezirányú munkák elvégzéséhez
alapvetôen szükséges volt.

A mai napig is a gazdaság boldog békei-
dejének nevezik a vezetése alatt eltöltött
éveket, amikor minden ágazata sikerágazata
volt Gemencnek.

A mûszaki fejlôdést fontosnak tartotta,
ezért támogatta Érsekcsanád és Pörböly fa-
ipari fejlesztését, a közelítési és erdôápolási
munkák gépesítését.

Szorgalmazta a rontott nemesnyár állo-
mányok átalakítását.

Ember a szó nemes értelmében, aki biz-
tatta és hagyta munkatársait eredményesen
dolgozni.

Erdészeti egyesületi helyi csoportjának
hosszú ideig volt elnöke.

Dr. Mátrabérci Sándor 
erdômérnök
Dr. Mátrabérci Sándor 1965. augusztus 1-tôl
szolgálta a zalai erdôket. 25 évet töltött mû-
szaki vonalon.

1970-tôl tevékeny résztvevôje a mûveleti
gépesítés végrehajtásának, az új technológi-
ák bevezetésének, adaptálásának.

Gépészmérnöki diplomáját jól kamatoztat-
va géptervezéssel, adaptációk és összeépíté-
sek megvalósításával gazdagította az erdésze-
ti gépek palettáját (tuskókiemelô, csemeteker-
ti vetôgép, tekercsbe iskolázó gép, Warynsky
átalakítás faanyag rakodásra, hidraulikus daru
és processzor összeépítés, közelítô MTZ,
Zetor+HIAB/KCR összeépítések, faanyagszál-
lító tehergépkocsi felépítmények).

1980-tól a fejlesztési osztály vezetôjeként
irányítja a teljes körû vállalati mûszaki fej-
lesztést, a koncepciótól az üzembe helyezé-
sig (erdôfeltárások, vadászházak és erdésze-
ti központok korszerûsítése, fûrészipari fej-
lesztések, URH rendszer stb.).
„Fô mûve” a letenyei furnér- és falemezü-

zem zöldmezôs beruházásának megvalósí-
tása.

A nyolcvanas években a Mezôgazdasági
Könyvkiadó megbízásából három kötet
„Géptan” tankönyv megírásával járult hozzá
az erdészeti és faipari szakközépiskolai ok-
tatás tankönyv hátterének megteremtéséhez
(ma is ezekbôl a tankönyvekbôl tanítanak a
szakközépiskolában).

Nagyszerûen párosult munkássága alatt
az elméleti tudás  és a gyakorlat részérôl
megkívánt igényesség.

Tizenhárom éve védte meg egyetemi
doktori disszertációját „A fahasználat ener-
gia-felhasználásának racionalizálása” c. té-
makörben.

Az erdôgazdaságnál és az OEE Gépesíté-
si Szakosztályában végzett kiemelkedô,
szorgalmas munkájával jelentôs mértékben
járult hozzá az erdôgazdálkodás mûszaki
fejlesztéséhez.

Dr. Rácz József 
erdômérnök

1960-tól 1996-ig, nyugdíjba vonulásáig a
Soproni Egyetem (Erdômérnöki Fôiskola,
Erdészeti és Faipari Egyetem) oktatója.
1977-tôl nyugdíjazásáig egyetemi docens-
ként dolgozik. Az erdészeti szállításban, az
útépítés és a vízgazdálkodás magas szintû
oktatásával hozzájárult ahhoz, hogy e szak-
mai területeken jól képzett erdômérnökök
kerültek ki a gyakorlatba.

1981 és 1984 között az Erdômérnöki Kar
dékánhelyettese, 1993-tól nyugdíjba vonulá-
sáig az Erdôfeltárási és Vízgazdálkodási Tan-
szék vezetôje.

Több, mint 220 km erdészeti út tervezését
irányította fôtervezôként, emellett tervezett 3
víztározót, és elkészítette 3 fûrésztelep teljes
tereprendezési, úthálózat- és térburkolási ter-
vét is. 

1971-ben mûszaki (egyetemi) doktori cí-
met szerzett „az erdészeti vontató csörlôk” té-
makörében. E szakterületen az ország egyik
legleismertebb szakértôjeként tartják számon.

Részt vett az Erdészeti szállítástan címû
tankönyv megírásában.

Jelentôs szerepe volt az Erdészeti vízgaz-
dálkodás címû tantárgy kidolgozásában.
Társszerzôként több fejezet megírásában
vett részt a Mezôgazdasági vízgazdálkodás
címû tankönyv elkészítésében. Mindössze-
sen 25 könyv, könyvrészlet és egyetemi
jegyzet írásában vett részt.

Az általa oktatott tantárgyakhoz kapcsoló-
dóan számos kutatási és mûszaki fejlesztési
munkát végzett. Tanulmányai, szakcikkei je-
lentek meg az erdészeti anyagmozgatás, a
csörlôs anyagmozgatás, valamint a biológiai
jellegû vízpartvédelem témaköreiben is. Vizs-
gálatokat folytatott a közúti közlekedés víz-
szennyezô hatásairól az autópályák esetében.

Az OEE Erdôfeltárási Szakosztályában
szakmai tudásának átadásával jól szolgálta
az erdészeti útépítés elméletének és gyakor-
latának magas szintre történô fejlesztését.

Kaán Károly 
emlékéremmel

kitüntetettek


