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Steiner László
(1941–2011)

Búcsúzunk tõled,
kedves barátunk!

Az erdõ a világ
legcsodá la tosabb
életközössége örök,
de az erdész, aki
szolgálja, sajnos mú-
landó. Tragédiád a
közvélemény elõtt
csak hír: Steiner Lász-

ló erdõmérnök a Mecseki Erdészeti Rt. nyu-
galmazott gazdasági vezérigazgató-helyette-
se élt 70 évet. Nekünk, munkatársaidnak és
barátaidnak így kegyetlen és személytelen.
Az erdõ ennél méltóságteljesebben mond
végsõ istenhozzádot szolgáinak.

Te elmentél. A szíved eltörött. Az az erdei
ösvény, amelyen közel 70 évig lépkedtél, és
amely hol fényben fürdött, máskor esõ áztat-
ta, most véget ért.

Ugye, Kedves Barátunk, így békésebb a
hazatérésed!

Ha az életutad nem is volt olyan hosszú,
de emberileg és szakmailag annál gazda-
gabb. Miért volt ez így? Azért mert mindig
hittünk a jó Istenben és a családban, mert
évszázadon keresztül a közvetlen természet-
re és a családunkra voltunk utalva. Az er-
désznek nem katarzisra, hanem lelki békére
van szüksége hivatása gyakorlásához. Ezt
kaptad meg feleségedtõl, Mártitól és leá-
nyodtól, Esztertõl. Így már érthetõ volt a be-
lõled sugárzó béke és belsõ derû, amelyet
keretbe foglalt szerénységed.

Hidd el, ezért volt gazdag életutad, szere-
tettel és tisztelettel övezve. Minden olyan tu-
lajdonságod és erényed megvolt, hogy akár
mint lelkipásztor is segítsd munkatársaidat.
De nem ezt választottad. 

Életed végéig hû szolgája voltál ennek
a gyönyörû mediterrán környezetnek.
Csak a munkaköröd változott, ahogy érde-
meid és gazdag tapasztalataid révén végig-
jártad nagy ívû pályádat. Mint az Árpádte-
tõi erdészet fahasználati mûszaki vezetõjé-
nek – a mecseki szénbányászat virágkorá-
ban 1966–1978 között – naponta kellett
igazságot osztani az erdészeti gyakorlat
legkeményebb területén, a fahasználati
ágazatban a város peremérõl szervezõdõ
fakitermelõk és a fizetésnapok után néha
kezelhetetlen fogatosok között. A csendes
szó itt gyakran nem használt. A megszer-
zett tapasztalat azonban annál többet segí-
tett, mert 1979-tõl kezdõdõ központi pá-
lyafutásod ahhoz a munkaügyhöz kap-
csolt, amelyhez kellett az esõben, sárban,
fagyban és ködben dolgozó munkások lé-
lektanának ismerete. 

Tudtad, hogy a számokkal keretbe foglalt
tervek emberi sorsokról is szólnak. 1993-tól
jött a legnagyobb kihívás, közgazdasági ta-
nulmányaid koronájaként a Mecseki Erdé-
szeti Rt. gazdasági igazgatója, majd gazdasá-
gi vezérigazgató-helyettese lettél.

Ezen idõszakod uralkodó hányadát még
nem kötötte béklyóba a késõbb felerõsödõ
kegyetlen monetáris politika, a szakember-
áldozatokkal járó hatékonysági mutatók
mindenhatósága. A szíved közben már biz-
tosan jelzett. Tiszteletre méltó nyugalmad,
csendes hangon elmondott érveléseid mö-
gött olyan hatalmas mérvû önuralom állt,
amely a több száz éves tölgyet is kikezdte
volna.

2000-tõl kezdõdtek békés, nyugdíjas
éveid boldog hétköznapokkal és rád jellem-
zõ szolid távlati tervekkel. Megérdemelted. 

Betegeskedõ szíved miatt szükséged volt
a belsõ békére és harmóniára. A sors más-
képp döntött.

Kedves Laci! Örök álmod legyen békés,
mert mint erdész tudod, a fák tavasszal ismét
kivirágzanak, az élet megy tovább.

A jó Isten nyugtasson békében
Üdv az Erdésznek

Dr. Papp Tivadar erdõmérnök

Huber Mihály
(1956–2010)

2010.október 3-án
Székesfehérvárott 54
éves korában váratla-
nul elhunyt Huber
Mihály erdész, faipari
mérnök.

1956-ban Várpalo-
tán született. Az álta-
lános iskolát itt vé-
gezte, majd 1970-ben

felvételt nyert Sopronba a Roth Gyula Erdé-
szeti Szakközépiskolába. A középiskola
meghatározó volt életében, neves mérnök-
tanárok nevelõ munkája mellett a humán
tárgyakat is magas szinten oktatta a tanári
kar. Mindig fogékony volt az irodalom, tör-
ténelem, ének-zene iránt, ez az irányultság
áthatotta személyiségét, igazi humanista
volt.

Érettségi után közgazdasági pályával
próbálkozott, sikertelenül, egy évig erdész-
kedett Zámolyon, majd az Erdészeti és Fai-
pari Egyetem Faipari Mérnöki Karára nyert
felvételt 1975-ben. Egy év katonáskodás
után 1976-ban kezdte meg mérnöki tanul-
mányait Sopronban.

Évfolyamtársai talpig becsületes, megbíz-
ható embernek ismerték, akinek volt tartása
és belsõ kisugárzása. Nem volt bohém, de a
közösségi életben mindig aktívan részt vett.
A selmeci hagyományokat lelkesen ápolta, a
közös nótázások, rendezvények alapembe-

A PEFC kritériumai:
1. Az erdei erõforrások fenntartása,

lehetséges elõmozdítása és ezek hozzá-
járulása a globális szénkörforgalomhoz.

2. Az erdei ökoszisztéma egészségé-
nek és életerejének fenntartása.

3. Az erdõk gazdasági funkciójának
(fa- és másodlagos termékek) fenntartá-
sa és elõmozdítása.

4. Az erdei ökoszisztémák diverzitá-
sának fenntartása, megõrzése és lehet-
séges javítása.

5. Az erdõgazdálkodás védelmi
funkcióinak (különösen talaj és víz)
megõrzése és lehetséges elõmozdítása.

6. Az erdõk szocio-ökonómiai funk-
cióinak és feltételeinek fenntartása.

Az FSC már betört a magyar erdõgaz-
dálkodásba is, hol tart a PEFC?

2004. évben a Fõvárosi Bíróság beje-
gyezte a PEFC Magyarország Egyesületet.

2007 októberében a Tihanyban ren-
dezett FAGOSZ Fakonferencián jelen-
tette be dr. Lengyel Atilla, a PEFC Ma-
gyarországi Egyesület fõtitkára, hogy a

PEFC Magyarország Egyesület és a
NYME RET együttmûködése keretében
2007 szeptemberétõl megindult a PEFC
magyar nemzeti szabvány kidolgozá-
sa. A cél az volt, hogy 2008 végére akk-
reditált PEFC magyar szabvány alapján
a gyakorlati erdõtanúsítás regionális
egységekben megindulhasson, illetve a
faterméklánc-követési tanúsítás elter-
jedhessen. A szabványrendszer leírja az
erdõgazdálkodás tartamos és fenntart-
ható gyakorlatát, illetve követhetõvé te-
szi a fatermék termékpályáját.

A tanúsított erdõgazdálkodó, illetve
faipari és fakereskedelmi cég a tanúsí-
tás során önkéntesen vállalja a hazai
szabványrendszer betartását. Az önkén-
tes vállalás teljesítését igazolja a függet-
len tanúsító szervezet. 

Tudomásom szerint az országban 3
faipari cég rendelkezik PEFC fatermék-
lánc-követési tanúsítással.

Magyarországon a PEFC tanúsítási
rendszer kidolgozása még nem fejezõ-
dött be, meg kellene vitatni és elfogad-

tatni. Ha mûködik, lehetõséget ad egyé-
ni, csoportos és régiós tanúsításra is, ami
költségcsökkentési lehetõség.

A magyar erdõgazdálkodás jelenlegi
mûködése gyakorlatilag megfelelhet a
PEFC erdõtanúsítás követelményeinek,
nem kell átalakítani, csak ügyes tálalás
és dokumentálás szükséges.

Ma a bevezetés feltétele: elsõsorban
szándék és a tanúsítási díj megfizetése.

Az OEE erre érzékeny szakosztályai
kezdeményezhetnék, a magánerdõ-tulaj-
donosok támogathatnák a PEFC Magyar-
ország kiépítését. A szabvány létrehozása
néhány millió forintba kerülne, de a PEFC
Magyarország Egyesületnek nincs pénze,
a gazdálkodóknak kellene összeadniuk. 

Kérem a Közönségkapcsolatok Szak-
osztály tagjait, fõleg azokat, akiknél
már mûködik erdõtanúsítási rendszer
(FSC, PEFC), hívják fel a szakmabeliek
figyelmét arra, hogy az erdõtanúsítás
valóban üzleti elõnyt és hasznot hoz, és
segítsék a PEFC elterjesztését!

Iványi Miklós
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rének számított. Jó társasági ember volt,
ugyanakkor érzékeny lélek is, ha megbán-
tották, nehezen engesztelõdött ki.

1981-ben, a mérnöki oklevél megszerzé-
sét követõen egyik évfolyamtársával – és
egyben legjobb barátjával – együtt Hajdúbö-
szörményben kezdett faipari üzemben dol-
gozni. Dunántúli születésû lévén hiányoztak
neki a hegyek és a rokonok, fél év elteltével
kereste a szülõföldjére való visszatérés lehe-
tõségét. Ez sikerült is, 1982-tõl 2004-ig a szé-
kesfehérvári Garzon bútorgyárban dolgoz-
hatott szakmai tervezõként. 1983-ban a vár-
palotai bányászkórusban ismerkedett meg
Magdival, akivel rövidesen összekötötték
sorsukat. Házasságukat négy fiúgyermekkel
áldotta meg a Teremtõ, akiket nagy szeretet-
ben, egyetértésben neveltek.

2004-ben egy leépítési hullámmal utcára
került a gyárból, egy évig munkanélküli
volt, majd 2005-ben Csákváron egy nyílászá-
rókat gyártó üzemben tervezõként kapott
munkát, itt dolgozott haláláig.

A nehéz években sem szakította meg a
kapcsolatot évfolyamtársaival. Ragaszkodott
azokhoz, akiket szeretett, találkozóinkra ak-
kor is eljött, mikor nagyon szerény körülmé-
nyek között éltek. Ekkor sem panaszkodott,
nem terhelte a társaságot személyes gondjai-
val. Magánéleti problémáit is a leghumánu-
sabban igyekezett megoldani. Nem lázadt
sorsa ellen, inkább csendesen, belül õrlõdött,
végül lelke feladta a földi harcot és teste is ve-
le együtt, október 3-án örökre elaludt.

A székesfehérvári Béla úti temetõben
2010. október 16-án vettünk tõle végsõ bú-
csút az erdész- és a faiparos himnusz hang-
jainál. A faiparos évfolyamtársak nevében
Bihari Zoltán, az erdész osztálytársak részé-
rõl pedig e sorok írója köszönt el Misu bará-
tunktól.

Kóródi Sándor 

Fábián István
(1943–2010)

1943. július 12-én
született a Ravazdon.
Édesapja az erdõgaz-
daság helyi erdésze-
ténél dolgozott, és õ
is itt ismerkedett elõ-
ször az erdei mun-
kákkal, amikor közép-
iskolai tanulmányai
megkezdése elõtti

gyakorlatát töltötte. 
1958-ban került Sopronba, az erdészeti

technikumba, ahol 1962-ben érettségizett és
szerezte meg technikusi oklevelét.

A technikum elvégzése után a Kisalföldi
Erdõgazdaság Dél-hansági Erdészetében
kezdett gyakornokként, majd hamarosan a
Gyõri Erdészethez került szakirányító er-
désznek. A szakirányítóként töltött évek
alatt jól megismerte az akkori termelõszö-
vetkezeti erdõket, az itteni erdõgazdálkodás
rendszerét, nehézségeit, problémáit. 

Amikor 1971-ben átkerült az Erdõfelü-
gyelõségre természetesen adódott, hogy a
termelõszövetkezeti erdõk felügyeletét bíz-
ták rá. Körzete kiterjedt szinte a megye
egész területére, szülõfalujától, Ravazdtól

egészen Fertõd, Kapuvár környéki községe-
kig, egy idõben még a Sopron környéki ma-
gánerdõk is fennhatósága alá tartoztak.

Így aztán nagyon sok helyen ismerték,
faluhelyen, mezõgazdasági körökben talán
a legismertebb erdész-szakember volt. Még
mostanában is gyakran fordul elõ, hogy
ügyeiket a hivatalba intézni jött idõsebb em-
berek elõször õ utána érdeklõdnek és jó
szívvel emlegetik.

Munkája – a hivatalából adódva – a már
említett tsz-erdõkben folyó erdõgazdálko-
dás engedélyezésének és szakszerû végre-
hajtásának ellenõrzése volt. A gazdálkodók
azonban legkevésbé szigorú ellenõrként lát-
ták, sokkal inkább közvetlen, segítõkész
munkatársként ismerték, aki szinte baráti
kapcsolatot tudott kialakítani az általa felü-
gyelt gazdálkodók többségével. 

Hivatali ideje elsõ idõszakában a terme-
lõszövetkezetekben nem nagyon voltak er-
dész képzettségû dolgozók, ezért gyakran
kellett besegítenie a beadandó papírok ki-
töltésében ahhoz, hogy azok idõben és jól
kitöltve érkezzenek a hivatalhoz. Munkája
során mindig segítõkész volt, mindemellett
szigorú is tudott lenni, és ha szükségét látta,
keményebben is fel tudta hívni a mulasztá-
sokra, hiányosságokra a figyelmet. 

Nemcsak a gazdálkodóknak, hanem köz-
vetlen munkatársainak, kollégáinak is szíve-
sen segített, osztotta meg széles körû isme-
reteit hasznosítandó a felmerülõ problémák
megoldásában.

A rendszerváltással és a privatizációval
járó változásokat követõen munkaköre a
magánerdõ-gazdálkodók felügyeletévé ala-
kult át.  Az átmenet a magántulajdon világá-
ba nem volt egyszerû feladat, tudatosítani
kellett az új tulajdonosokkal, hogy a magán-
erdõkre is vonatkoznak törvények, szabá-
lyok, amelyeket meg kell ismerni, be kell
tartani. Ez bizony néha-néha határozottabb
fellépést igényelt részérõl, amit igyekezett a
lehetõ legkisebb konfliktusok mellett meg-
oldani, javarészt sikerrel.

1990-es évek közepétõl indult be nagy
ütemben a magánszektorban az erdõtelepí-
tés, melynek megyei súlypontja a mûködési
körzetében lévõ Mórichidára, Tétre és a kör-
nyezõ községekre esett. Ezen erdõtelepíté-
sek ügyeinek intézése, hivatalbeli koordiná-
lása legnagyobbrészt reá hárult. A pályáza-
tokra adható állami támogatások igazságos
elosztása nem mindig ment zökkenõmente-
sen, az igények és a rendelkezésre álló
pénzkeretek nem mindig voltak összhang-
ban. Az így keletkezett konfliktusok leveze-
téséhez jó érzékre volt szüksége, jó kapcso-
latot kellett tartania mind a földtulajdono-
sokkal, mind azokkal az erdészkollégákkal,
akik az erõtelepítések kivitelezésében részt
vettek.

2004-ben nyugdíjazták, ami után egy ide-
ig még tovább foglalkozott magánerdõ-gaz-
dálkodók ügyeinek intézésével, de idõköz-
ben súlyos betegség támadta meg szerveze-
tét, amelyet már nem tudott leküzdeni. 

2010. október 30-án hunyt el, november
12-én a gyõri köztemetõben családja, nagy-
számú barátja, tisztelõje körében búcsúztat-
tuk. Emlékét megõrizzük.    

Greguss László Géza

Tarr József
(1933–2010)

1933. február 20-án
született a Gyõr köze-
li Ménfõ községben.
Édesapja földmûves
volt, anyja háztartás-
beli. Öten voltak test-
vérek. Általános isko-
láit kitûnõre végezte,
de továbbtanulásra
nem volt lehetõsége,

mivel édesapja korai halála miatt már 15
évesen édesanyjának kellett segítenie a test-
vérei felnevelésében.

1959–1963-ig bányában dolgozott, majd
erdei munkásnak állt a Kisalföldi Állami Er-
dõgazdaság Ravazdi Erdészetéhez. 

Továbbképezte magát, 1965-ben elvé-
gezte Sárváron az erdészeti szakmunkás-
képzõ iskolát, ettõl kezdve motorfûrészes-
ként dolgozott mint favágó.

1969-ben megnõsült. Két gyermek édes-
apja lett.

A tanulni vágyás mindig erõsen munkál-
kodott benne, így nehéz fizikai munka és
család mellett felnõtt fejjel beiratkozott a Sop-
roni Erdészeti Szakközépiskolába. 1977-ben
sikeres érettségi vizsgát tett, majd egy évre
rá 1978-ban megszerezte az erdésztechniku-
si minõsítõ oklevelét is. Ezután még egy évig
fizikai állományban dolgozott, majd 1979-
ben, 46 éves korában nevezték ki kerületve-
zetõ erdésznek, amivel régi álma teljesedett
be. A Kisalföldi Erdõ és Fafeldolgozó Gazda-
ság Ravazdi Erdészeténél a Várlátói kerület-
ben másfél évtizedig dolgozott ebben a be-
osztásban 1993-ban történt nyugdíjba vonu-
lásáig. Szerette a munkáját, boldog volt,
hogy álma beteljesedett. 

Több éves hosszú, türelemmel viselt be-
tegség után 2010. január 27-én hunyt el. Em-
lékét megõrzik az egykori munkatársak, ro-
konok, a szeretett ravazdi erdõk. 

Greguss László Géza

Szalai László
(1930–2010)

Életének 81-dik évé-
ben hosszú beteges-
kedés után elhunyt
Szalai László erdõ-
mérnök, a Nagybajo-
mi Erdészet nyugal-
mazott igazgatója.

A Somogy megyei
Belegen született,
szülei földmûveléssel

foglalkoztak. A jó eszû fiú Kaposváron, a
Táncsics Mihály gimnáziumban érettségizett
1949-ben és felvételt nyert a Soproni Erdõ-
mérnöki Fõiskolára. Sikeres államvizsgát
1953 karácsonya elõtt két nappal tett. 

Erdõmérnöki pályafutását Zamárdiban,
az Észak-somogyi Állami Erdõgazdaságnál
kezdte. Elõször erdészetvezetõ-helyettes,
majd a központban bér- és munkaügyi elõ-
adói munkakört töltött be. 1957 februárjától
két éven keresztül a Szõlõsgyöröki Erdészet
vezetõjeként tevékenykedett.

1959-tõl a Közép-somogyi, majd átszer-
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vezés révén a Dél-somogyi Állami Erdõgaz-
daság erdõgazdálkodási felügyelõje volt
1967 júliusáig. Ezután rövid ideig a HM
Veszprémi Erdõgazdaságnál, majd Kaposvá-
ron a MÉM Erdészeti Hivatalánál felügyelõs-
ködött.

1969-tõl az MN Erdõ- Vad- és Mezõgaz-
daság Kaszópusztai Erdészeténél volt erdé-
szetvezetõ-helyettes. Innen 1978. május 1-
én került a SEFAG-hoz. A Nagybajomi Erdé-
szetnek lett a vezetõje, illetve 1984-tõl az
igazgatója. Ezt a beosztását 1989-ben bekö-
vetkezett nyugdíjazásáig töltötte be.

A Nagybajomi Erdészetnél eltöltött évek
alatt kiemelkedõ szakemberré, az erdésztár-
sadalom meghatározó egyéniségévé vált.
Nagy mûveltségû ember, jól képzett mérnök
volt.

Az erdõ ismerete mellett, az ott dolgozó-
kat is tisztelte. Tudott szerényen nyerni, ele-
gánsan veszíteni.

Szolgált a somogyi erdõkért, az erdõ ér-
dekében tett mindent, csendben, alázattal.

Erdész munkatársai

Udvari Zoltán
(1946–2010)

1946. február 2-án
született a Keszthelyi
hegységben fekvõ
Várvölgyön, a falu fö-
lé magasodó Rezi vár
és Tátika vár árnyé-
kában. A gyönyörû
természeti környezet
már korán megérin-
tette a lelkét, s ez az

alapélmény befolyásolta pályaválasztásában
is. Népes családba született, s így hamar
megtanulta, hogy a megosztott csokoládé
sokkal édesebb, mint az egyedül elfogyasz-
tott. Az általános iskolás fiút a nyári szünidõ-
ben a kora reggel már rendszeresen az er-
dõn találta, ahol az erdész irányításával az
erdõsítésekben dolgoztak. Kisebb korában
vizet hordott az erdõmûvelõknek, késõbb
már a kézi ápolásokban, sarlózásban, olló-
zásban maga is részt vett. Elmondása szerint
itt tanulta meg megkülönböztetni a csert és a
tölgyet.

A mezõgazdasági technikumban tett
érettségi után a Soproni Erdészeti és Faipari
Egyetem Erdõmérnöki Karára nyert felvételt.
Az egyetemen jól tanult, de maradt ideje a
sportra is: elsõsorban futballozni szeretett. A
sport iránti érdeklõdése, a selmeci–soproni
hagyományok tisztelete és az ehhez kapcso-
lódó erdésznóták szeretete egész életében
elkísérték. Okleveles erdõmérnöki diplomá-
ját 1970-ben szerezte meg. A tanulást ké-
sõbb sem hagyta abba, folyamatosan képez-
te magát. 1979-ben a soproni egyetemen ok-
leveles fahasználati és faanyag-mozgatási
szakmérnöki képesítést szerzett.

Elsõ munkahelye a Bács Megyei Állami
Építõipari Vállalatnál volt, ahol ösztöndíjas-
ként két évet dolgozott mûszaki vezetõ be-
osztásban. Ezután a MN Veszprémi Erdõgaz-
daságának Dudari Erdészeténél helyezke-
dett el szállítási mûszaki vezetõként. Kilenc
évvel késõbb a Devecseri tsz erdészeti ága-
zatvezetõi posztját foglalta el, ahol több mint

12 éven át tevékenykedett. Utolsó munka-
helye a Vértesi Erdészeti és Faipari Zrt. volt.
Közel két évet a Sikárosi Fûrészüzem fõmû-
vezetõjeként dolgozott Pusztavámon, majd
1995-tõl 2009 végéig, nyugdíjba vonulásáig,
a Csákvári Erdészet erdõmûvelési mûszaki
vezetõjeként ténykedett.

Szép, teljes szakmai életút jutott osztályré-
széül. Az erdõmérnöki tudomány minden
ágában, az erdõgazdaság minden ágazatában
tevékenykedhetett. Dolgozott útépítésen, er-
dészeti ágazatvezetõként, és mûszaki vezetõ-
ként irányította a fahasználati, a mag-csemete,
az erdõmûvelési és a fafeldolgozási ágazatot
is. A másodlagos erdei haszonvételek közül a
faszéntermelést és a bányászatot is vezette.
Pályája végén a vadgazdálkodásban és a va-
dászatban is tevékenykedett. Emellett kitûnõ-
en ismerte a különféle kõzeteket és ásványo-
kat, és szívesen gyûjtötte õket. Kiválóan is-
merte a gombákat is, nagy szakértelemmel se-
gített másoknak is a gombák felismerésében.

Nem volt karrierista, soha sem gázolt át
másokon és nem volt elvtelen ember. A Du-
dari Erdészetnél az erdészetvezetõi beosztás-
hoz be kellett volna lépnie a pártba, de ezt õ
sem akkor, sem késõbb a többszöri agitáció
ellenére sem tette meg. Szerényen, csende-
sen, becsületesen élt és dolgozott. A munká-
sokkal jó kapcsolatokat ápolt, szociálisan ér-
zékeny vezetõ volt. Keze nyomát viseli szá-
mos jól sikerült erdõfelújítás és fiatal erdõ,
melyek sok embernek okoznak örömet. 

A vértesi kollégák és a Csákvári Erdészet
dolgozói nevében búcsúzunk Tõled! 

Tamás Antal

Varga László
(1931–2010)

79 éves korában, rö-
vid szenvedés után
2010. október 8-án,
Keszthelyen elhunyt
Varga László, a Ba-
konyerdõ jogelõdje a
Balatonfelvidéki Er-
dõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság (BEFAG)
nyugdíjas erdésztech-

nikusa. Megrendülten, mély részvéttel októ-
ber 15-én búcsúztattuk a keszthelyi Szent
Miklós temetõben. Utolsó útjára több száz
ember kísérte el.

1931-ben született Aszófõn földmûves
családban. Itt végezte az elemi iskolát, majd
Balatonfüreden a polgári iskolát. Ezt követõ-
en erdész szakiskolába járt.

Elsõ munkahelye a Pápai Erdõgazdaság
Kupi Erdészete volt. Itt ismerkedett a szak-
mával, az erdész feladataival és közben le-
töltötte a katonaidõt.

Ezután a Monostorapáti Erdészetnél szál-
lításvezetõi munkakört látott el. Ezt követõ-
en az 1955–77 közötti idõszakban a Keszthe-
lyi Erdõgazdaság, majd a BEFAG központjá-
ban fásítási elõadó volt.

Fásítási elõadóként munkájához tartozott
– többek között – a Tapolcai medence, a
Zánkai Úttörõtábor, a Balatonfüredi Tagore
sétány, a Balaton északi részén lévõ csator-
nák és még több kiemelt terület fásítási
munkáinak irányítása. 

Szakmai ismereteinek bõvítése érdeké-
ben a Soproni Erdészeti Technikum levelezõ
tagozatán 1959-ben technikusi oklevelet
szerzett. Választott szakmája teljes pályafutá-
sa során, számára hivatást jelentett.

Minden munkakörét nagy szakmai hoz-
záértéssel, szorgalmasan, lelkiismeretesen,
fegyelmezetten látta el, ennek elismerése-
ként Kiváló Dolgozó és Kiváló Fásító kitün-
tetést kapott.

1977-tõl nyugdíjba vonulásáig a BEFAG
Szakszervezeti Bizottságának titkára volt.
Munkássága ebben a feladatkörben teljese-
dett ki. Segítõkész, mások gondjára, pro-
blémájára figyelõ, másokkal együtt érzõ
emberként, határozottan, becsülettel és
emberséggel, eredményesen képviselte
munkatársai érdekeit, de széles körû szak-
mai tapasztalatai, felkészültsége alapján
mindig egyensúlyt tudott tartani a vállalati
és a dolgozói érdekek között. Ebben az
idõben a vállalati alkalmazottak létszáma
meghaladta a 3000 fõt.

Széles látókörû, szakmailag felkészült,
higgadt emberként, ugyanakkor józan érték-
ítélettel tudott eljárni, a vállalat teherbíró ké-
pességét is figyelembe véve: a bérfejleszté-
sek, az egyéb juttatások, támogatások, segé-
lyek, üdülési lehetõségek, jutalmazások, ki-
tüntetések odaítélése során.

A vállalat életében kellemes, a közössé-
get összetartó események, mint a majális jel-
legû sportnap, a nyugdíjas találkozók, a vál-
lalati ünnepségek megszervezésében, lebo-
nyolításában mindig jelentõs munkát vállalt.

Munkatársai, a fizikai dolgozóktól a vál-
lalati vezetõkig, tisztelték és becsülték, de
személye a vállalaton kívül is ismert és elis-
mert volt. Kitüntetései is ezt jelzik: FM és
MEDOSZ Dicsérõ Oklevelek és 1982-ben a
Munkaérdemrend Ezüst fokozata.

Szívesen vadászott, de mindig mértéktar-
tóan és fegyelmezetten, tiszteletben tartava
vadásztársai, az erdõ és vadállomány érde-
keit és lehetõségeit.

1976-ban elvégezte az Erdészeti és Faipa-
ri Egyetem Felsõfokú Vadgazdálkodási Tan-
folyamát.

1970-tõl 1990-ig a vadásztársaságban tit-
kár, illetve vadászmester volt.

1975-ben Nimród Vadászérem kitünte-
tést kapott.

1952-tõl tagja volt az Országos Erdészeti
Egyesületnek.

Családját gondoskodó szeretettel vette
körül, példás családi életet élt. Házasságából
két fiúgyermek született.

2005. évben elveszítette szeretett felesé-
gét, akit betegsége idején nagy odaadással
ápolt. Ettõl kezdve egészsége is megrendült,
de erõs akarattal próbálta a feladatait to-
vábbra is ellátni. A családi kapcsolatok mel-
lett gondosan ápolta a baráti, munkatársi
kapcsolatokat is. Maradéktalanul hitt a sze-
retet, a tisztesség, a barátság erejében.

Távozása nagy veszteség a családnak, a
barátoknak, a kollégáknak egyaránt. Nem
tûnik már fel többé szálfa termetével, barát-
ságos mosolyával.

Emlékét szeretettel és kegyelettel meg-
õrizzük.

Nyugodjon békében!
Zachar Miklós




