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Oláh Tibor
(1939–2012)

Sopronban a Fõisko-
la Ady Endre utcai
kollégiumát 1960
õszén nyitották meg.
A negyedévesek
összenyíló két kama-
rában laktak a folyo-
só egyik oldalán, vi-
szonylag kényelme-
sen. Mi balekok – tí-

zen – a velük szemközti kamarában, emele-
tes vaságyakkal, középre helyezett hosszú
asztallal és néhány székkel, továbbá mûhe-
lyekbõl kiszuperált fémlemez munkás-öltö-
zõszekrényekkel körbevéve.

A negyedévesek között volt Oláh Tibor,
akit – bár félig-meddig földiek voltunk – ad-
dig nem ismertem. Késõbb tudtam meg,
hogy technikus, és a II. világháború utáni év-
tized talán legnehezebb négy évét töltötte az
erdészeti technikum padjai között. Tanárait,
osztálytársait mindig szeretettel emlegette,
Tibornak köszönhetem, hogy késõbb, már
mérnökként, szakmai és emberi kapcsolatba
kerülhettem Kollwentz Ödön tanár úrral.

Sopronban a kollégiumban irigyeltük a
firmákat. Oldottak voltak, jó kedvûek, nem
zavarta õket a komfort hiánya, a poloskák
éjszakai támadása. Délutánonként elegán-
san felöltözve mentek randevúra, miközben
mi ábrázoló példákat, matek feladatokat ol-
dottunk meg, vagy éppen a kémiai reakció-
egyenleteket magoltuk. Keveset beszéltünk,
nagy volt a távolság a diplomája csücskét
már megcsípõ negyedéves firma és a benn-
maradásért küzdõ elsõéves balek között.

Jó néhány esztendõ múltán ismét közel
hozott egymáshoz a sorsunk: a Felsõtisza-vi-
déki Vízügyi Igazgatósághoz kerültem, õ már
akkor ott mezõgazdasági fõmérnök volt. Egy
folyosóról nyílt a szobánk, õ persze külön
irodában – ahogy egy fõmérnökhöz illik, én
negyedmagammal ugyanakkorában. Tibor
akkor is oldott, könnyed volt, gyorsan elin-
tézte benti hivatali feladatait, gépkocsival, so-
fõrrel járta a töltések melletti véderdõket, csa-
tornaparti fásításokat. Ha bent volt dolga a hi-
vatalban, a szobámban kávézott, és ilyenkor
szívesen beszélt legutóbbi találkozásáról Hib-
bey Bercivel, más fõhatósági – erdész- és vi-
zes szakmában ismert nevû – szaktekinté-
lyekkel. Közben szakmérnökire járt Sopron-
ba, hozta az új ismereteket, az ember és erdõ
kapcsolatának korábbiaktól eltérõ hangsú-
lyait. Nagyon szép hullámvédõ erdõsávokat
tervezett és jól képzett szakaszmérnökségi er-
dészek segítségével kivitelezték. A gyorsan
növõ fafajokból álló, gondosan nevelt erdõ-
sávok hamar feleslegessé tették a rõzsekolbá-
szos hullámverés elleni védelmet. Szakasz-
mérnök koromban néha együtt utaztunk
megnézni az új víztározó melletti fásításokat.
Ilyenkor iparkodott úgy szervezni a napi prog-
ramot, hogy Nyírbátor – Tibor szülõvárosa –
útba essen. A mûemlék templom melletti ta-
nítói lakásban laktak a szülei. (Ilyen templom
mellett felnõni életre szóló élmény, lelki fun-
damentumot is ad az embernek.)

Az 1970. évi árvíznél Tibor a vásárosna-
ményi szakaszon volt védelemvezetõ. Ne-

héz órákat élt át, addig soha elõ nem fordult
árvíztõl kellet a gyenge, bizonytalan állagú
védvonalakat megvédenie. Határozott volt
és mindig optimista. Végül sikerrel védték ki
az akkor hihetetlennek tûnõ 912 cm-en tetõ-
zõ vízállástól a gátakat. 

A ’80-as évek közepén Tibor az erdõgaz-
daság központjába került osztályvezetõnek,
akkor már én erdõfelügyelõ voltam. Újra
együtt dolgoztunk. Munkaköri kötelessé-
günk volt az egyeztetés. Nem emlékszem
rossz ízû vitára, összeszólalkozásra. Egy idõ-
ben magánmérnökként is együttmûköd-
tünk. Neki is volt egy gazdasági munkakö-
zössége, nekem is. Kisegítettük egymást
munkavállalásban is és munkavégzésben is. 

A barátság maradt. Antal Antal barátunk
nyugdíjazása után lehetõséget adott arra,
hogy hetente egy délutánt együtt töltsünk
náluk zsíros kenyér, hagyma, egy palack bor
– no meg tarokk mellett. Kellemes esték vol-
tak, melyeken Tibor tájékoztatott a Közjólé-
ti Szakosztály munkájáról, legfrissebb szak-
osztályi összejövetelen, tanulmányúton
szerzett élményeirõl – Tóni távozásáig. Saj-
nos, nagyon korán ment el õ is.

Tibor a megye legjobb apróvadas terüle-
tén volt vadásztársasági tag. A társas nyúl-,
fácánvadászataik egyikére majd minden esz-
tendõben meghívott. Hangulatos vadásza-
tok voltak ezek. Tibor ebben az idõben
meglehetõsen korpulens volt, szeretett jó-
ízûeket enni, rá könnyû bort vagy fröccsöt
inni. Túlsúlya ellenére fürgén mozgott a
szántásban vagy a bogdányi gyümölcsös-
ben, s irigylésre méltóan jól lõtte a nyulat. 

A ’90-es évek eleje megpróbáltatások
sorozatát hozta. Új szempontok, új szervezet
– más prioritásokkal, mint korábban. Mind-
ketten a FEFAG, átalakítás után a NYÍRER-
DÕ Rt. munkatársaként próbáltuk az adott
helyzetbõl – szándékunk szerinti – legjobbat
kihozni. Az erdõgazdálkodási osztályvezetõ
fõmérnöki munkaköréhez tartozott az ingat-
lanvagyonnal és az erdõvagyonnal való gaz-
dálkodás irányítása, a társaságnál folytatott
kutatómunkák összehangolása, oktatási in-
tézményekkel, kutatóintézetekkel, valamint
az erdészeti hatóságokkal és társszervekkel
való kapcsolattartás. Az ISO 14001 minõség-
biztosítási rendszer (KIR) vezetõje volt. 

Úgy vélem, az erdésztársadalom egyetér-
tésével találkozott az, hogy a NYÍRERDÕ-
nél tartott 2001. évi vándorgyûlésen közü-
lünk õ vehette át a Bedõ Albert Emlékérmet.
Joggal volt nagyon büszke rá.

Nyugdíjasként még néhány évig szaktanács-
adóként dolgozott. Nagyobb igénybevételt
jelentõ elfoglaltságot betegségei miatt nem
vállalhatott. Sokat olvasott ekkor is. Tibor na-
gyon mûvelt ember volt; érdekelte a földrajz,
a történelmünk, az erdõvel és vadgazdaság-
gal, vadászattal kapcsolatban minden. Ta-
rokkparti közbeni meglepõ tájékozottsággal
beszélt olyan dolgokról, melyekrõl nekünk,
társainak fogalmunk sem volt. Örömmel és
szeretettel foglalkozott három unokájával. Az
erdésztársadalommal a kapcsolatát nem sza-
kította meg, jelen volt számos egyesületi or-
szágos és helyicsoport-rendezvényünkön.
Készült aranydiplomájának átvételére, az Al-
ma Materrel és a volt évfolyamtársakkal való
újabb találkozásra. Nem érhette meg, váratla-

nul hagyta itt szeretteit és minket, volt kolle-
gáit, barátait, tisztelõit.

Hamvait Nyíregyházán, az Északi teme-
tõben helyeztük örök nyugalomra õsei hite
szerinti szertartással.

Kovács Gábor

Pénzes Gyula
(1922–2011)

1940-ben érettségi-
zett a Váci Piarista
Gimnáziumban, majd
beiratkozott erdõ-
mérnök-hallgatónak.

Egyetemi diákévei
alatt Sopronban kivá-
ló sportrepülõ, sõt
oktató is volt, még a
B kategóriájú repülõ-

vizsgát is megszerezte. 
A háború és az összeomlás miatti állapo-

tok miatt erdõmérnöki oklevelét 1946-ban
szerezte meg. Oklevele megszerzése után a
MÁLLERD Balassagyarmati Erdõigazgatóságá-
nál kezdett dolgozni mint mûszaki elõadó. Ezt
követõen a Váci Erdõigazgatóságra került,
ahol mûszaki elõadóként, majd üzemvezetõ-
ként szolgált. 1949-ben erdõgondnok volt
Romhányban, majd Vácott mûszaki elõadó-
ként, késõbb erdõgondnokként dolgozott.
1949-1950 között ugyanilyen beosztásban
dolgozott Ságújfalun, majd Szécsényben.

1950-tõl Balassagyarmaton lett mûszaki elõ-
adó, csoportvezetõ 1951-ig, majd Budapesten
mûszaki elõadóként, csoportvezetõként, épí-
tésvezetõként és ismét csoportvezetõként tevé-
kenykedett. 1953-tól az Erdõgazdasági Építõ
Vállalatnál mûszaki elõadó és fõ-építésvezetõ
beosztásba került. 1956-1960 között a Buda-
pesti Állami Erdõgazdaságnál erdõmûvelési
elõadó, fagyártmány-termelési elõadó, majd
mûszaki csoportvezetõ lett. 1963-ban átkerült a
Váci Erdõgazdasághoz, ahol, építésvezetõi és
fagyártmány-termelési elõadó beosztásban
dolgozott. 1970-1972 között Balassagyarmaton
termelési felügyelõ volt, majd gyártmányfej-
lesztési fõelõadó és fafeldolgozási elõadó mun-
kakörökben tevékenykedett. 1973-1982 között
a Pilisi Parkerdõgazdaságnál szakelõadóként,
erdészetvezetõként, fafeldolgozási elõadóként
dolgozott, majd 1982 végén innen vonult
nyugállományba. Több idegen nyelvet ismert
és hasznosított munkája, során. A Pilisi Parker-
dõgazdaságnál idegennyelvtudását felhasznál-
va nyugdíjasként is dolgozott. A Börzsöny Bér-
kilövõ Vadásztársaság örökös elnöke.

Munkáját több alkalommal Kiváló Dolgo-
zó kitüntetéssel ismerték el. 

Zenei érdeklõdése, hangszeres tudása
magas szintû elismerést is kiérdemelt, Vác
városától két ízben kapott elismerõ plakettet
városi munkásságáért. A „Vox Humana” kó-
rusban kifejtett munkájáért 1978-ban Pozs-
gai minisztertõl kapott kitüntetõ jelvényt.

1996-ban aranyoklevelet, majd 2006-ban
gyémántoklevelet vett át. 2011 szeptember
13-án vasoklevelet vett át a Nyugat-magyar-
országi Egyetemen Sopronban.

Hamvait 2011. december 16-án helyezték
örök nyugalomra a váci székesegyházban
családja és barátai körében.

Hábel György
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Princzes József 
(1947–2011)

Princzes József kollé-
gánk a rá jellemzõ
önfegyelemmel visel-
te éveken át betegsé-
gét, mely rövid nyug-
díjas idõszakát is
megkeserítette. Már
nagyon fiatalon elkö-
telezte magát az er-
dõvel, technikumi ta-

nulmányai elõtt egy évig a Hegyvidéki Erdé-
szetnél gyakornokoskodott.

Erdésztechnikusi oklevelét 1966-ban sze-
rezte meg Sopronban, majd visszatért a
Hegyvidéki Erdészethez. Elõször az erdészet
fagyártmány üzemét irányította, majd 1970-
ben átvette nyugdíjba vonuló édesapjától a
harkai erdészkerületet. Különbözõ beosztá-
sokban, de nyugdíjba vonulásáig a hegyvi-
déki erdõkben dolgozott. Az erdészet szer-
vezetének változásai következtében volt fa-
kitermelõ erdész, fõerdész, majd újra kerü-
letvezetõ a kányaszurdoki kerületben. 1997-
tõl vadászai feladatokat is ellátott.

Munkáját mindig lelkiismeretesen, fárad-
ságot nem ismerve végezte. Hivatásának
érezte az erdõ szolgálatát. Szakmai felké-
szültségéhez és gyarapodó tapasztalatához
jó szervezõkészség is párosult. Õ valóban
gazdája volt kerületének!

Pedig a megszokott munkákon kívül
rendkívüliek is voltak:

– Az Erdõgazdaság tanulmányi jellegébõl
adódóan Tuskó László technikumi igazgató
vörösfenyõ fajta-nemesítési kísérleteinek
egyik jelentõs utódvizsgálati területét a ke-
rületében, a Tövis-süvegen  kellett kialakíta-
ni és kezelni.

– A 80-as évek második felétõl egyre erõ-
teljesebben lépett fel a Hegyvidék területén a
fenyvesekben a szúkárosítás. Az elsõ jelentõ-
sebb kár a kerületében jelentkezett. A megnö-
vekedett fakitermelés, majd a nagyobb gyen-
ge termõhelyû vágásterületek újraerdõsítése
õshonos fafajokkal komoly próbatétel volt.

– A szállító-utak karbantartásával intenzí-
ven foglalkozott. Mindig megtalálta a módját,
hogy az elromlott útszakaszokat kijavítsa.

Kollégáinak készségesen adta át tapasz-
talatait, beosztottjairól messzemenõen gon-
doskodott, de meg is követelte tõlük a pon-
tos munkát. Kölcsönösen jó kapcsolatot ala-
kított ki a határõrséggel, még segítséget is
tudott szerezni az idénymunkák elvégzésé-
hez. Ezt csak az értékelheti igazán, aki dol-
gozott ilyen határövezeti területen!

Munkáját az erõdgazdaság több ízben is
jutalmazta, de a szakma is elismerte. 2006-ban
munkáltatója a TAEG Zrt. Aranygyûrûje kitün-
tetésben részesítette, 2010-ben pedig „Decrett
József Emlékérem” kitüntetésben részesült.

Bár még szeretett volna dolgozni, egész-
ségi állapota miatt 2007-ben nyugdíjba vo-
nult. Ám továbbra is kijárt kerületébe és se-
gítette utódjainak munkáját.

Akik veled dolgoztunk, szeretettel õrizzük
emlékedet, s a kezed alatt felnõtt erdõk még
sokáig fogják hirdetni kiváló munkásságodat!

Nyugodj békében!
Molnár Ákos

Zágoni István
(1924–2011)

Rövid, súlyos beteg-
ségben 2011. novem-
ber 26-án elhunyt Zá-
goni István gyémántdip-
lomás erdõmérnök.
Hamvait szûk családi
körben Budapesten a
Szt. Gellért Kápolna al-
templomában helyez-
ték örök nyugalomra. 

Kolozsvárott 1924-ben született, középis-
koláit ugyanitt az Apáczai Csere János Refor-
mátus Kollégiumban végezte. Közlése sze-
rint tanulmányai végzéséhez a ref. egyház
anyagi segítséget nyújtott. 1943-ban iratko-
zott a M. Kir. József Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Bánya-, Kohó- és
Erdõmérnöki Kar erdõmérnöki osztályára.

A háborús események során megváltoz-
tak anyagi és családi körülményei, ezért ta-
nulmányai folytatását földmérési és egyéb
munkákból fedezte. Már egyetemi évei alatt
kitûnt kiváló rajzkészségével és a mûszaki
tantárgyak iránti érdeklõdésével. Oklevelét
1949-ben szerezte meg. Mûködését a Zalae-
gerszegi Erdõgazdasági Nemzeti Vállalat
Csömödéri Faraktár-és Vasútüzem üzemve-
zetõ-helyetteseként kezdi, majd itt üzemve-
zetõ. 1950–1953 között a Nemzeti Vállalat,
ill. a Zalaegerszegi Erdõgazdasági Egyesülés
Központjában a mûszaki osztály vezetõje.
Ezekben az években indult meg a az államo-
sított Esterházy hitbizomány nagy kiterjedé-
sû erdeinek a feltárása, a már mûködõ kisva-
súti hálózat fejlesztése. Irányításával létesül-
tek iparvágányok, szárnyvonalak, magas ra-
kodók, feltáró utak, hidak, erdészházak, iro-
daház, munkásszállók stb. infrastruktúrát
szolgáló létesítmények. 

Kimagasló teljesítménye és vezetõi adott-
ságai alkalmassá tették magasabb beosztás-
ra, 1953-ban az országot átfogó Erdõgazda-
sági Építõ Vállalat fõmérnöke. 1956-ban az
Országos Erdészeti Fõigazgatóság Faipari
Fõosztályára helyezik a Mohácsi Farostle-
mezgyár irányító-szervezõ fõmérnöki mun-
kakörbe. Mûködésével elkészül az ország
legnagyobb teljesítményû faipari üzeme, az
ártéri erdõk és a nyárfatelepítések faanyagá-
nak feldolgozását szolgálva. Széles körû
szakmai és nyelvismeret birtokában mint ki-
nevezett képviselõ két évtizeden át a FAO
Európai Fabizottságában falemezipari szak-
értõ, nemzetközi konferenciák szekció-, vi-
tavezetõje. 1966-tól az Országos Tervhivatal-
ban a faipari beruházások felelõse. 1972-tõl
1986-ig, nyugállományba vonulásáig az Er-
dõgazdasági és Faipari Tervezõ Irodában,
mint az igazgató elsõ helyettese, a falemez-
ipari beruházások tervezését irányítja. Nyug-
díjasként még hat évig a LIGNIMPEX Válla-
latnál a faipari beruházásokat koordinálja. 

Hivatali mûködése mellett kiterjedt szak-
irodalmi és társadalmi munkát végez: címze-
tes egyetemi docens, elõad és vizsgabizott-
sági tag a NYME Faipari Karon, tankönyvek,
szakcikkek, lexikonok szerzõje, társszerzõ-
je. Az OEE-nek 1950-tõl tagja, közremûkö-
dik az Erdõfeltárási Szakosztály megalakítá-
sában. Munkáját számos kitüntetéssel ismer-

ték el, Munka Érdemrend ezüst fokozat,
Szocialista Munkáért Érdemérem, Faipar Ki-
váló Dolgozója, Építõipar Kiváló Dolgozója,
Kiváló Feltaláló arany fokozat.

Sopronból választott feleségével – Irén-
kével – hatvankét évet élt harmonikus há-
zasságban. Három gyermekük született, két
fia a Drezdai Mûszaki Egyetem Faipari Ka-
rán szerzett oklevelet, leánya okleveles köz-
gazdász. A kolozsvári és a református egy-
házhoz fûzõdõ kapcsolatait folyamatosan
ápolta, fenntartotta, esetenként anyagilag is
támogatta. 

Az elhunytban a barátok, volt munkatár-
sak, évfolyamtársak egy kiváló, a közössé-
get hûen szolgáló személyt veszítettek el,
aki élete munkájával a magyar erdészet és
faipar megalapozását szolgálta. 

Emlékedet kegyelettel megõrizzük ! 
Nyugodjál békében. 

Dr. Erdõs László

Sipos Sándor
(1923–2012)

Hamvait 2012. január
20-án Kecskeméten a
Szent Miklós (Bará-
tok) templomban
gyászmise keretében
búcsúztatták családja,
tisztelõi és az erdész
kollégák, majd az al-
templom urnateme-
tõjében került elhe-

lyezésre. Az erdészek nevében dr. Gõbölös
Antal Bedõ-díjas erdõmérnök búcsúztatta.

A viharos huszadik század Sanyi bácsi
egyéni életében is végigvonult. Magyar ál-
lampolgárként Aradon született 1923-ban.
Eredeti anyakönyvi kivonata román nyelven
készült el, ezzel élete során többször volt
gondja. A trianoni határ nemcsak az orszá-
got, de a családot is megosztotta. Nagycsa-
ládból származott, édesapja tanító volt.

Elemi iskoláit Békés megyében Nagyka-
maráson végezte, keresztény szellemiségû
családi környezetben.

1933–1941. között a Gyulai Római Katoli-
kus Gimnázium tanulója és a Szalézi Intézet
(kollégium) bentlakója. Országosan elismert
tanárai voltak, a nyolc év alatt végig emi-
nens tanuló. Kiváló sportoló, szép eredmé-
nyekkel: atlétikából és szertornából.

1941 szeptemberében kezdte meg tanul-
mányait Sopronban, az Egyetem Erdõmér-
nöki Karán. A selmeci hagyományok, a sel-
meci szellem nagy hatással volt a csendes,
szerény fiúra. Aktív közösségi életet élt, jól
tanult.

A nyári szünetekben a két-három hóna-
pos gyakorlatokat jól kihasználta. Szívesen
emlékezett az 1943-ban a veszprémi püspök-
ség Nyírádi Erdõgondnokságán a Bakony-
ban, vagy az 1944-ben a Csíkszeredai Erdõ-
igazgatóság területén eltöltött, Bucsin-tetõt is
többször érintõ erdõrendezõi munkákra. A
háború, a front hullámzása sok megpróbálta-
tást okozott egyéni és családi életében is. A
hagyományoknak megfelelõen 1945-ben a
valétaszalag felkötésével a zavaros történel-
mi idõszak miatt évekig elhúzódó valétálás
kezdõdött. Az utolsó két félév sûrített lehall-



gatásával szigorló erdõmérnök lett. A szigor-
lati dolgozat elkészítése, a végszigorlat leté-
tele idõszakában dolgozott Sopronban és a
Békéscsabai Erdõgondnokságon is.

1948 júliusában megkapta diplomáját, ezt
követõen megnõsült, majd munkába állt a
MALLERD Szegedi Igazgatóságánál. Hosszú
munkás évek következtek.

Az adott korszak politikailag és gazdasá-
gilag egyaránt hektikus, lázas kor volt, bi-
zony nem lehetett könnyû megélni.

Sándor bácsi 1948 júliusától októberéig a
MALLERD Szeged, majd 1948 novemberétõl
1950. februárig a Szeghalmi Erdõgazdaság-
nál erdõmûvelési, szikfásítási területen tevé-
kenykedett. Alkalma volt szakmánk jeles
szakembereivel is együtt dolgozni, pl.: Tóth
Bélával vagy dr. Fehér Dániel professzorral.

Az idõ tájt az erdészeti szervezetekbe be-
épültek a politikai komiszárok, megnehezít-
ve a szakmai munkát.

1950 márciusától augusztusig Tiszado-
bon erdõgondnok, 1950 szeptemberétõl
1951 áprilisáig a Nyíregyházi Erdõgazdaság-
nál az erdõmûvelés szakmai megszervezésé-
ben tevékenykedett.

1951 májusától 1958 júniusáig végre egy
hosszabb idõszak következett a Gyulai Erdõ-
gazdaságnál, szûkebb hazája területén. Szü-
lei 1947-tõl Magyarbánhegyesen laktak, édes-
apja itt ismét taníthatott, így szívesen vállalta
az itteni feladatot. Erdõmûvelési elõadó,
majd csoportvezetõként elkészítette Békés
megye erdészeti, középtávú fejlesztési tervét.
Ezt a munkáját a MTA elsõ díjjal jutalmazta. A
sarkadremetei csemetekert fejlesztésében –
amely az Alföldfásítás egyik jelentõs objektu-
ma volt – meghatározó szerepet vállalt. A tá-
ji kutatások során segítette: Botvai Károly,
Gyõrfi János soproni professzorok, Babos
Imre ERTI kutató táji munkáit.

1956 októberében beválasztották a Munkás-
tanácsba. Az „1956-os ügyek” miatt fegyelmi
büntetésként a Vésztõi Erdészetnél dolgozott.

Feleségét is kipiszkálták tanítói állásából.
1958 júliusától a Kiskunsági Erdõgazdaságnál
Kecskeméten vállalt munkát. Itt a politikai
szélsõségek kevésbé érvényesültek. Az erdõ-
mûvelési osztályon dolgozott, ahol csemete-
termelési elõadóként maradandót alkotott.

Késõbb a Kecskeméti Erdõfelügyelõség-
nél a Bugaci Erdészet felügyelõjeként a szak-
mai tisztesség határán belül számos szakmai
vita korrekt lezárása fûzõdött nevéhez.

1977 õszétõl 1983 decemberéig, nyugdíja-
zásáig az Országos Minõsítõ Intézet dolgozója-
ként körzeti erdészeti és díszfa-szaporítóanyag
területi felügyelõje volt. Mûködési körzete Kö-
zép-Magyarország jelentõs területét lefedte.

Nyugdíjasként tovább dolgozott,
1984–1990 között a Kiskunsági Erdõgazda-
ság, 1991–1996 között a Szikrai Erdészeti
Kft. alkalmazásában.

Sándor bácsi igazi közösségépítõ kollé-
gaként Kecskeméten 26 évig volt az OEE he-
lyi csoportjának titkára. Nagyon sok sikeres
helyi és országos rendezvény, számos emlé-
kezetes kül- és belföldi tanulmányút szerve-
zõje. Hazáját nagyon szerette.

Melegszívû, tiszta lelkû, szeretett kollé-
gánk volt.

Szabó Ferenc teológus, irodalomtörté-
nész, szerzetes költõ versével búcsúzom:

„…most már végleg a tûzbe vetve
mindazt mit megéltem de nem szerettem
Kereszted zászlaja lobogjon felettem
Jézus örökre tartozzam Hozzád
mert ahol Te vagy ott az Ország!”

Nyugodj Békében!
Gõbölös Antal

Gillay József
(1921–2010)

ahogy én emlékezem...

Gillay József vasdiplomás erdõmérnök, aki
30 éven át igazgatóhelyettese volt a soproni
Erdészeti Technikumnak, majd Szakközépis-
kolának, 2010. december 5-én szintén eltá-
vozott az iskolát alapító öreg tanárok közül.

Gillay József Szegváron, Csongrád megyé-
ben született (1921. 01. 16.) tanító szülõk csa-
ládjában. Két testvérével a Szeged melletti Sán-
dorfalván járt elemi iskolába, majd Szegeden
gimnáziumba, ahol 1939-ben érettségizett. Eb-
ben az évben került a soproni egyetemre és
1943-ban megszerezte erdõmérnöki oklevelét. 

Kárpátalja visszatérte után egy éven át a
Huszti Erdõfelügyelõségen dolgozott. Ottani
terveit a háború elsodorta, katonaság majd
angol hadifogság következett. A hadifogság
ideje alatt is lehetõsége nyílt szakmai munkát
folytatnia, ahol a Ruhr-vidéken hadifoglyok
által végzett fakitermelõ munkákat irányított. 

1946-tól az Egri Erdõfelügyelõségen he-
lyezkedett el. 1947 és 1950 között a Bükk-
zsérci Erdõfelügyelõségen dolgozott, majd
1950 szeptemberében került a soproni Erdé-
szeti Technikumba, ahol 1951-tõl 30 éven ke-
resztül az iskola igazgatóhelyettese lett. Sok-
rétû munkája mellett mindvégig nagy oda-
adással és szakértelemmel oktatta a kémiát és
a termõhelyismeret-tant (éghajlattan, talaj-
tan), sõt osztályfõnöki feladatot is vállalt. 

Tuskó László igazgatóval, volt évfolyam-
társával együttmûködve úgy kellett irányíta-
ni, vezetni az iskolát igen nehéz idõszakban,
hogy közben állandóan változtak a célkitû-
zések, a képzési rendszer és a tantervek. Sze-
rencsére ez idõben a minisztériumban is
olyan ember dolgozott (Szõnyi László), aki
szívvel-lélekkel azt támogatta, hogy a sopro-
ni iskolában végzett szakemberek a jövõ er-
dõgazdálkodása számára minden követel-
ménynek megfeleljenek. Néhány év alatt si-
került egy olyan stabil, megbízható tantestü-
letet kialakítani, amely az Erdészeti Techni-
kumot országos hírû, magas színvonalú in-
tézménnyé tette.

Gillay József mindenkor becsületes, tisz-
tességes, szigorú erkölcsi mércék mentén
élt, és ezt a szemléletet nemcsak önmagától,
hanem közvetlen környezetétõl, tanítvá-
nyaitól is megkövetelte. Kemény következe-
tessége mellett igazságos, megértõ, segítõ-
kész ember volt, aki nemcsak szeretettel, lel-
kesen oktatta tantárgyait, hanem a diákok
sorsát, problémáit is figyelemmel kísérte.

Az ’50-es években, a kevés fizetés mel-
lett, népes családja (5 gyermek: 3 lány, 2 fiú)
fenntartása érdekében kitanulta a rádió- és
TV-szerelést, javítást, és mint fõfoglalkozású
igazgatóhelyettes mászkált a tetõkön, hogy
antennát szereljen.

Az élet súlyos veszteségeket mért rá,
elõbb felesége, majd legidõsebb lánya,

egyik veje, késõbb egy unokája, végül na-
gyobbik fia is elhunyt.

Utolsó éveiben már csak néha tett pár lé-
pést a Fõtér környékén, majd egy idõ után
ágyhoz kötötten töltötte a napjait. 2010 szep-
temberében még szerettem volna megláto-
gatni (ahogy évente többször is megtettem),
de sajnos épp egyedül volt otthon és nem tu-
dott ajtót nyitni.

Békés szívvel, erõs hittel, felkészülten
várta az utolsó nagy utazást, és 2010. decem-
ber 5-én végleg eltávozott a Földrõl. Az isko-
la és a kollégium folyosóin kirakott tablókon
még ránk köszönnek a fényképei, emlékét
pedig õrizzük magunkban mindannyian,
akik ismertük, tiszteltük, szerettük.

Dr. Jereb Ottó

Takács Zoltán
(1961–2012)

Élete delelõjén, 50
éves korában eltávo-
zott közülünk kedves
kollegánk és bará-
tunk Takács Zoltán
erdõmérnök-tanár, a
szombathelyi Her-
mann Ottó Szakkép-
zõ Iskola szakmai
igazgató-helyettese. 

Szombathelyen született, iskoláit is itt vé-
gezte. Érettségi után egy évig a Vas megyei
Földmérésnél dolgozott. Ezután került a sop-
roni Erdészeti és Faipari Egyetem Erdõmér-
nöki Karára, ahol 1985-ben erdõmérnöki ok-
levelet szerzett. Végzése után az Állami Er-
dõrendezési Szolgálat Szombathelyi Igazga-
tóságán kapott állást. Az itt töltött néhány év
alatt megszerezte a környezetvédõ – és táj-
rendezõ szakmérnöki, majd ezt követen az
erdõmérnök-tanári oklevelet is.

Ezután került – akkori munkahelye bele-
egyezésével – a szombathelyi Hermann Ottó
Szakképzõ Iskolába tanárnak. Erre a feladatra
szakmai felkészültségén kívül kiváló elõadó-
készsége, nagyfokú empátiája, a mindenben a
jót keresõ és megtaláló szemlélete tette alkal-
massá. Nevéhez fûzõdik a környezetvédelmi
szakma elindítása iskolájában. Szakmai terüle-
tének országos szakértõje volt, ezzel össze-
függésben hosszú évek óta vizsgaelnöke, tan-
könyvírója, vizsgafeladatok összeállítója té-
makörének. Az ország más iskoláiból is meg-
keresték, ahol környezetvédelmi (természet-
védelmi) szakot szándékoztak indítani.

Tanítványai kedvelték: eredményesen ta-
nított buktatás és büntetési fokozatok nélkül
is. Több mint három cikluson keresztül volt
a szakmai tárgyak igazgatóhelyettese. 

Betegsége az utóbbi hónapokban hatal-
masodott el rajta, amin már orvosai sem tud-
tak segíteni.

Temetésén nemcsak iskolájának tanárai
és diákjai, hanem volt tanítványai, gimnáziu-
mi és egyetemi évfolyamtársai közül is so-
kan megjelentek, sõt több városi és megyei
erdész, vadász, és környezetvédelmi szerve-
zet is képviseltette magát. Az urna elhelye-
zésekor vadászkürtösök búcsúztatták.

Felesége, két kiskorú gyermeke, testvére
és erdõmérnök édesapja gyászolja.

Emlékét megõrizzük! Nyugodjék békében!
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