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Péter István
(1925–2014)

2014. március 14-én
Szilvásvárad temetõ-
jében a gyászolók so-
kasága állta körül Pé-
ter István erdésztech-
nikusnak, a Szilvás-
váradi Erdészet egy-
kori Bükk-fennsíki
erdészének és vadá-
szának ravatalát.

Végsõ búcsút vettek tõle családtagjai, roko-
nai, barátai, a Szilvásváradi Erdészet egykori
nagy családjának még élõ tagjai, mindazok,
akik szerették és tisztelték.

Életútja hosszú, nehéz és küzdelmes,
ugyanakkor nagyon szép volt, hiszen meg-
töltötte értékes tartalommal. 

1925-ben Keszthelyen látta meg a napvi-
lágot. Apja katonai szolgálata miatt gyermek-
éveit az Alföldön töltötte. Kárpátalja vissza-
csatolásával id. Péter István tiszthelyettest a
túrjaremetei honvédségi méneshez vezé-
nyelték, így a polgári 4. osztályát már Kárpát-
alján végezte, ahol eljegyezte magát az erdõ-
vel. Mielõtt azonban erdészi képesítést szer-
zett volna, õt is elsodorta a háború vihara,
mint leventét besorozták katonának és csak
1946-ban tért haza szovjet hadifogságból.
Útja Zalába vezetett, ahol nagybátyjánál ta-
lált otthonra addig, míg nyugatról hazatért
szüleit megtalálta. Zalában erdészgyakor-
nokként dolgozott mindaddig, míg 1949-
ben beiskolázást nyert Sopronba, az erdé-
szeti szakiskolába. Nagy hatással volt rá az
iskolai év, élete végéig nagy tisztelettel em-
lékezett egykori igazgatójára, dr. Szõnyi
Lászlóra. 

Erdészként elsõ munkahelye 1950-ben a
Bükki Állami Erdõgazdaság Lillafüredi Üzem-
egységénél volt. Szolgálata során többször
megfordult a Szilvásváradi Erdészetnél, itt is-
merte meg Makó Teréziát, késõbbi felesé-
gét, aki házastársaként és „munkatársaként”
aktívan kivette részét családi otthonuk és
annak környezetének mûvészi kialakításá-
ban.

Késõbb a Hernádvölgyi, majd a Zemplé-
ni, azután pedig a Nyírségi Állami Erdõgaz-
dasághoz kapott áthelyezést. Szakmai felké-
szültségét elismerve két évig a Baskói Erdé-
szet vezetõje volt. 

1959-ben „tértek haza” Szilvásváradra. A
Bükk-fennsíkon dolgozott és Feketesáron,
távol a községtõl élt családjával a nyugdíja-
zásáig, 1985 decemberéig. 

Péter István munkáját mindig a rendsze-
retet, a szakszerûség és a megbízhatóság jel-
lemezte. A Bükk-fennsík számos erdõrészle-
te dicséri munkáját. Az 1964. évi OEE Ván-
dorgyûlés szakembereinek õ mutatta be az
ERTI bükkös-lucfenyves kísérleti területét,
de tevékeny részese volt a Tiszavasvári Al-
kaloida Gyár õszikikerics-kísérleteinek is. 

Munkája mellett 1969-ben erdésztechni-
kusi oklevelet szerzett. Hivatásos vadász-
ként büszke volt arra, hogy tõle külföldi va-
dászvendég soha nem ment haza üres kéz-
zel, és az általa lövetett 150 db szarvasbiká-
ból egy sem kapott mínusz pontot a trófea-
bírálatokon.

Nyugdíjba vonulása után egyre inkább
kedves hobbijának, a fafaragásnak és az
agancsból készülõ dísztárgyak készítésének
szentelte idejét. Mûvészi képességeit, kéz-
ügyességét, szorgalmát és alkotói fantáziáját
számos mestermunka dicséri. Több mint 50
emlékoszlopot és több székelykaput fara-
gott, melyek közül egyik a Szalajka-völgyben
a felújított Erdei Múzeum bejáratát díszíti. 

Drága Jó Pista Barátom!
Azzal búcsúzom el tõled, hogy megkö-

szönöm néked a küzdelmes munkában
együtt töltött 24 évet és a sírig tartott, önzet-
len, õszinte barátságot!

A Jóisten fogadjon oltalmába!
Nyugodjál békében!

Leic József

Borsodi Imre
(1929–2014)

A középiskolát a soproni Kereskedelmi
Szakközépiskolában végezte, ahol gyors- és
gépírást, valamint könyvelést tanult. Ez a kö-
rülmény jelentõsen befolyásolta szakmai pá-
lyafutását. A középiskola után egy évig, a fõ-
iskolai felvételi elõtt, egy szövetkezetben
könyvelõként dolgozott.

1954-ben szerezte meg erdõmérnöki dip-
lomáját, amely után a Zirci Állami Erdõgazda-
ság Zirci Erdészetéhez került fahasználati mû-
szaki vezetõ beosztásba 1955. január 5-én.

1957. február 1-jén a Balaton-felvidéki Álla-
mi Erdõgazdaság Zirci Erdészetének vezetõjé-
vé nevezték ki. 1966. április 1-jével áthelyezés-
sel a Nyírségi Állami Erdõgazdasághoz került,
ahol fõmérnökként dolgozott. A Honvédségi
Erdõgazdaságok kialakításakor, 1967. szep-
tember 1-jétõl a Honvédelmi Minisztérium
Veszprémi Erdõgazdaság igazgatója kinevezést
kapta. Ebben a beosztásban 24 évig tevékeny-
kedett, innen vonult nyugállományba.

Munkássága során többek közt Kiváló
Dolgozó, Munka Érdemrend arany és bronz

fokozatai, Haza Szolgálatáért, Veszprém me-
gyéért, Kiváló Munkáért, Április 4. Érdem-
rend kitüntetéseket vehetett át. Közéleti te-
vékenysége során 1974–1982 között Veszp-
rém Város Tanácsának, 1972-1982 között a
Hazafias Népfront megyei vezetõségének,
1977–1985 között az Országos Erdészeti
Egyesület Elnökségének tagja volt.

Erdészetvezetõként lelkesen kapcsoló-
dott be az erdõgazdaság újító mozgalmába.
Számos új technológiát, munkaszervezési
módszert õ alkalmazott elõször a Zirci Erdé-
szetnél. Hozzáértésével, kitartásával kivívta
felettesei és kollégái elismerését.

Igazgatói munkásságában tükrözõdött
közgazdasági szemlélete. Már a ’60-as évek
végén, országosan is az elsõk között vezette
az erdészek önelszámolását, majd ennek
alapján azt az információs rendszert, amely
alapul szolgált az anyagi ösztönzési rendszer
bevezetéséhez.

Elengedhetetlennek tartotta a fafeldolgo-
zás fejlesztését, amelyhez a szükséges forrá-
sokat a cég eredményes mûködése biztosí-
totta. A technológia korszerûsítésének és a
fejlett munkamódszerek elsajátításának kö-
szönhetõ magasabb készültségi fokú ter-
mékelõállítás lehetõvé tette a bútorgyárak-
kal való kooperációt. Példaértékû együttmû-
ködést alakított ki a Balaton Bútorgyárral.

A vezetése alatt a Veszprémi Erdõgazda-
ság két évtizeden keresztül országosan is a
legjobbak között volt, és e hagyomány a mai
napig tart. Legfõbb törekvése a tartamosság
biztosítása volt az erdõállomány-gazdálko-
dásban, és az eredményességben egyaránt.
Maximálisan kihasználta az adódó bérfejlesz-
tési lehetõségeket. Vezetõként munkatársait
tisztelte, a fizikai dolgozókat megbecsülte, fa-
kitermelõi zömét nevén szólította.

Kollégái, barátai 2014. május 7-én bú-
csúztak el tõle a veszprémi Szent Margit-
templomban.

Szedlák Tibor

NEKROLÓG
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