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Dr. Horváth László
1926 – 2000

Dr. Horváth László erdômérnök, a
Bugaci Erdészet legendás hírnevû és tu-
dású nyugalmazott vezetôje 74 éves korá-
ban elhunyt. Temetésére nagy részvét
mellett 2000. augusztus 2-án került sor a
bugaci temetôben, ahol a következô bú-
csúztatások hangzottak el.

Tisztelt gyászoló Család, Munkatársak
Kollégák, Ismerôsök, Egybegyûltek
A sors kegyetlen törvénye miatt gyüle-

keztünk e ravatalnál, hogy elkísérjük utol-
só útjára dr. Horváth László kollégát, a
Bedô Albert- és Mathiász János-díjjal ki-
tüntetett tudóst, az erdészeti ismeretek
doktorát, az erdészeti tudományok kandi-
dátusát, a munka érdemrend bronz foko-
zatának és a köztársaság csillagrendjének
birtokosát, a három kiváló dolgozói cím
kitüntetettjét, a címzetes egyetemi tanárt,
a mindenki Laci bácsiját.

Az erdészeti termelôi gyakorlatban lé-
vô szakemberek közül ô szerzett elsônek
tudományos fokozatot.

Megrendülten állunk e koporsó mel-
lett, alig tudjuk felfogni a veszteséget, ami
történt, nem halljuk többé bíztató szavait.

Erdészcsaládban született Eszterházán
1926-ban.

Erdômérnöki oklevelet 1950-ben ka-
pott, soproni tanulmányainak befejezése
után. Ez év szeptemberében kapta volna
meg az aranydiplomát, melynek átvételé-
re nagyon készült, de a kegyetlen sors
már nem tette lehetôvé.

Igaz erdészként élte tartalmas életét.
Szakemberek körében történt társalgó be-
szélgetések alkalmával is gyakran a cse-
metekertrôl, az erdôsítésrôl, a vadászat-
ról, kísérleteirôl, a szakmáról szólt. Min-
dig a jobbat kereste, s alkotott maradan-
dót a homokfásítás terén. Tapasztalatait,
kísérleteinek eredményét szívesen meg-
osztotta érdeklôdô kollégáival.

Szakmai tevékenységét a Duna-Tisza
közén, a Homokháton végezte. Bugacon
kezdett dolgozni 1950-ben – néhány hó-

nap kitérô után – innen ment nyugdíjba
1989-ben. A 40 év szolgálatból 35 évig
volt erdészetvezetô. A munkák további
irányítását gyermekének, ifj. Horváth
Lászlónak adta át. Betegsége már ezt
megelôzôen kikezdte egészségét.

Munkálkodása folyamán több, mint
10 000 ha erdô telepítésénél bábáskodott
– munkatársai segítségével –, beosztásá-
tól függôen más-más szinten. Volt olyan
esztendô, amikor a Bugaci Erdészet
egyetlen erdôsítési idényben több, mint
1000 ha erdôt létesített.

Fáradhatatlanul nagy akaraterôvel vé-
gezte munkáját, ami ôrölte egészségét. A
nagy munkabírásánál csak a tudása volt
nagyobb.

Egyetemi tanulmányutunk alkalmával
találkoztunk elôször 1956 tavaszán. Mint
kezdô mérnök, nagy lelkesedéssel ma-
gyarázta kísérleteit, a mély barázdába tör-
ténô fenyôerdôsítést. Mi, mint végzôs
hallgatók feszülten figyeltük a barázdá-
ban mért klimatikus méréseinek eredmé-
nyeit. Még ma is elôttem van a kép, ahogy
állt a barázdában és lendületes elôadásá-
ból a szakma igaz szeretete csengett ki.
Személyemet érintôen talán ez volt az el-
sô alkalom amikor a kietlen körülmények
között is ráeszméltem szakunk igaz szép-
ségére, gazdagságára.

Ezt a sokrétû, kísérletezô, nagy energi-
át igénylô munkát csak a család, a mindig
érte aggódó, gondoskodó, egészségét fél-
tô felesége segítségével tudta elvégezni,
akivel 48 évig élt boldog, meghitt házas-
ságban.

Vendégszeretetével sokszor visszaél-
tünk. Késô estébe nyúlóan beszélgetve
raboltuk el idejét. Bár megkésve, ezen
utolsó alkalmat nem elmulasztva, elnézést
kérve sokunk nevében, kell megköszön-
nöm kedves feleségének, családjának a
megértô türelmét az elrabolt idôkért.

Édesanyja istenfélô intelmei végigkí-
sérték a küzdelmes úton. A nehéz idô-
szakban a szülôi háztól hozott útravalója
szolgált kapaszkodóul. A családot szere-
tô, összetartó, azért küzdeni tudó maga-
tartását a szülôi háztól hozta magával.
Utolsó kívánságai között többször han-
goztatta, hogy még nagyon szeretné látni
szülei sírhalmát. Már az idôpontot is meg-
határozta az utazásra, de a sors sajnos
közbeszólt.

A család, a szakma, a haza szeretete
gazdag, nagyon gazdag életúttal ajándé-
kozta meg. A Szózat szellemében élt és
nevelt. Szó szerint értelmezte „itt élned,
halnod kell”. 

Szülôföldje térségében alussza örök ál-
mát a legnagyobb magyar, akinek szelle-
mi örököseként élt, tervei megvalósításá-
ban részt vett. Széchenyi már több, mint
150 éve írta naplójába, hogy „befásítom a
nagy magyar sztyeppét” ô ezt tette egy
életen keresztül! „Oázist teremtett a siva-
tagban”! Nekünk alföldieknek ez lett „a vi-
lág legszebb nemzeti parkja”.

De ô a legnagyobb magyar erdész, egy
székely ember intelmeit is magáévá tette.
Bedô Albert leírt utolsó gondolatait szinte
végrendeletként hagyta ránk. Ô szerette
„hazánkat, nemzetünket, szakunkat igaz
hûséggel”.

Ô még ôszinte szívvel imádkozott és
aggódott „Magyarország feltámadásáért”.

Köszönjük a sok fáradozást, amit a ma-
gyar erdôkért, a jövendô nemzedékért
tett, küzdelmes, de gazdag életútján.

Búcsúzom: a gyászolók, a barátok, a
munkatársak, a kollégák, az ismerôsök
nevében a KEFAG Rt. halottjától.

Kedves Laci bácsi!
Kisfaludban most, hogy nyugovóra

térsz, a harang Érted szól.
A bugaci erdôk Neked susognak, az

égi madarak Rólad énekelnek
S Te hallgatod ott lent a síri csendben.
Isten áldjon, ezerszer áldjon meg!
Isten Veled!
Nyugodj békében.

Beliczay István

Kedves Laci Bátyám!
A fájdalom, a hiányérzet hozott össze

bennünket. Búcsúznunk kell! Itt a tested,
de összeszorul a szívünk, mert tudjuk ez
már nem igazán Te vagy.

Mégis úgy érezzük, hogy valamikép-
pen itt vagy, ezért szólok hozzád a tanít-
ványok nevében.

Beliczai Pista bácsi, a kortárs, ismertet-
te életutadat, elért szakmai eredményei-
det, én az emlékeimet idézem.

Halálod lesújtó hírére az elsô gondola-
tom egy emlékkép volt:

1957-ben mikor édesapám társaságá-
ban egy ijedt kisfiúként jelentkeztem a
Bugaci Erdészetnél gyakornoki munkára,
bátorítóan megveregetted a vállam.

Ez a bátorítás egész életem során végig
kísért!

Hány, de hány gyakornokot és kollé-
gát indítottál el a szakma göröngyös útján,
szigorú, de mindig melegszívû egyénisé-
ged kisugárzásával.

Emlékszem az ötvenes évek körülmé-
nyeire: az erdészet területén nem volt kö-
vesút, villany, alig voltak gépek és igen
szerények az erdôgazdálkodás feltételei.

A dunántúli Kisalföld szülöttjeként,
megszeretve e tájat, küzdöttél a fejleszté-
sekért, a fejlôdésért.

Emlékszem örömödre, amikor az elsô
aggregátor hajtotta szalagfûrész a major-
ban elkezdett dolgozni.

Emlékszem amikor mi gyakornokok,
szakmai kísérleteidben elvégzett feladata-
inkról jelentést tettünk neked.

Atyai tanítómesterünk voltál!
Munkád során a fejlôdés óriási: teljes

szakmai vertikum, a szolgáltatások, az új
szakmai módszerek bevezetése, a korsze-
rû üzemek kiépítése, több ezer hektár er-
dô telepítése, a mintaszerû vadgazdálko-
dás és természetvédelem fokozatos kiala-
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kítása, az Alföldfásítási Múzeum és Okta-
tási Centrum létrehozása, a cseperedô kis
falu Erdôszéplak, és még nagyon hosszú
a sor..., a Te életmûved.

Emlékszem boldogságodra fiad szüle-
tésekor!

Emlékszem a selmeci nóták különle-
ges csengésére társaságodban.

Emlékszem jókedvû vadászatokra,
bölcs szavaidra egy-egy cimbora vadásszá
avatásakor.

A vezetéseddel szervezett szakmai be-
mutatók, továbbképzések, tanulmányu-
tak során; sok ezer diák, bel- és külföldi
kolléga, vendég ismerte – szerette meg e
tájat. Az erdészek munkáját.

Emlékszem más tájakon dolgozó erdé-
szekkel folytatott beszélgetésekre – sokan
közülük a Te karizmatikus egyéniséged-
re, villódzó elôadásaidra emlékeztek –
mikor az alföldi erdôgazdálkodás volt a
téma.

Tanszéket, egyetemi katedrát csináltál
a bugaci erdôkbôl!

Emlékszem, az Emberre!
Szent Pál apostol írta a korinthoszi ta-

nítványainak:
„(6)Én ültettem, Apolló öntözte, de a

növekedést Isten adta. (8)Az ültetô és az
öntözô egyek, el is nyeri mindegyik a ju-
talmát fáradozásához mérten.”

Bele kell nyugodnunk a változtathatat-
lanba! Életed értékes, sokaknak hasznos,
tökéletes egész volt. Soha nem tudunk,
nem is akarunk elfelejteni.

Isten Veled – hitünk szerint – viszont-
látásra!

Laci bá! Nyugodj békében!
Dr. Göbölös Antal

igazgató

Tisztelt Gyászoló Rokonság, Kedves
Kollégák!

A Nyugat-Magyarországi Egyetem és az
Erdômérnöki Kar vezetése, oktatói kara és
hallgatói, valamint a magam nevében mély
tisztelettel emlékezem meg dr. Horváth
László, az erdészeti tudományok kandidá-
tusának tudományos és nevelô munkássá-
gáról, az oktatással, kutatással való kapcso-
latáról, az oktatók, hallgatók segítésérôl.

Tudományos érdeklôdésének, vizsgála-
tainak a témakörét is a kezdeti erdôtelepí-
tési és erdômûvelési munkák határozták
meg. Az e téren végzett kutatásai alapján
tudományos fokozatban részesült. Az er-
dôgazdálkodást, benne a csemeteterme-
lést, az erdônevelést, a vadgazdálkodást és
az erdôsítések korosbodásával már a faki-
termelést is természetes egységben kezel-
te. Sôt a megvalósítás mûszaki feltételeit, a
megtermelt fa gazdaságos hasznosítását
biztosító fafeldolgozást is szorgalmazva
komplex egységgé fejlesztette a Bugaci Er-
dészetet. Ez az erdôgazdálkodás teljessé-
gét felölelô tevékenység vált bemutatható-
vá az oktatásban a hallgatók részére, de a
külföldi szakmai látogatók számára is.

Tudománya gyakorlatorientált volt, a

mindig új megoldandó feladatokhoz, ki-
hívásokhoz keresett és talált eszmei meg-
alapozásra, ennek birtokában megbízható
megvalósításra. Ezt a tudományát adta át
évek hosszú során a mérnök és technikus
nemzedékeknek, jó szóval, barátsággal,
meleg házigazda fogadtatással. Helyszíni
oktatói tevékenysége hatékonyságát bizo-
nyítja, hogy kollégái addig is és ezután is
mint kedves elôadójukra emlékeznek.

A tudomány és a gyakorlat kapcsolatát
hosszú idôn át erôsítette. Bugac számos
tudományos fórumnak adott otthont, az
MTA bizottsági és egyetemi kollégáinkkal
legutoljára múlt év ôszén lehettünk jelen a
„Területfejlesztés és az erdô” konferenci-
án. A Bugaci Erdészet méltó helye marad
most már hosszú idôre a dr. Horváth Lász-
ló munkásságára való emlékezésnek. Az
utódok kötelezettsége szellemének to-
vábbvitele.

Professzor Úr! Az Alma Mater kegyelet-
tel ôrzi emléked. Nyugodj békében!

Dr. Lett Béla
egyetemi tanár,

Búcsúzó levél egy kiváló homok-
fásítóhoz

Dr. Horváth László ny. erdészetvezetô
úrnak

Bugac helyett az Örök Vadászmezôkre

Kedves Laci!
Hát eltávoztál Te is, a homokfásítók

egyik legkiválóbbja! Szomorúság vezeti a
tollat, fájdalommal rovom e sorokat.
Alkotó szellemed most már valahol az
elérhetetlen messzeségben munkál, mi
pedig – barátaid, pályatársaid –
megrendülten búcsúzunk Tôled.
Hozzájuk csatlakozom soraimmal.

Ha Bugac nevével találkoztam, régóta
nem a csikósok ostorpattogása, nem a
ménes doboló futása, még csak a békésen
legelészô szürkemarha- és rackanyáj se
jut eszembe. Helyettük egy középter-
metû, korábban szôkés, utóbb már
megritkult hajú, kicsit bicegôs járású
ember alakját látom, akinek volt mersze
megzabolázni a pusztát, volt mersze ha-
szontalan parlagok gyomtengerét és
széltôl magasba táncoltatott homokját
erdôvé varázsolni. Méltóságos lombozatú
fenyvesekké, mert csak ilyet tûrt meg a
silány homok. És volt mersze ehhez új
módszereket kitalálni, kisárkos és
mélyárkos ültetést, eke húzta mély baráz-
da falára ragasztott fenyôcsemetéket,
amiket a visszaforduló traktor egy másik
barázda földjével betakart és hozzá jól
kifundált módon nevelt hosszú gyökerû
fenyôcsemetéket teremteni. És aki buz-
galmában még a homokot is megôrölte,
hogy biztosabb legyen a siker, több víz
jusson a zsenge fenyôcsemetéknek.

És kilátót is épített az egyik kerület
magasabb pontján. Ha valaki felka-
paszkodott rá, nem pusztát és nem sárgál-
ló homokot látott, hanem szépen hul-

lámzó zöldet, összeboruló fenyôko-
ronákat. De nemcsak onnan a magasból,
hanem körös-körül, ameddig az erdészet
határa engedte. A Te munkád volt ez,
Laci, a Te terveidet valósította meg a
munkás kéz, varázsolt szépen díszlô
virányt ott, ahol korábban az ördögszekér
járta a táncot, és az elszáradt ballagófû
indult vándorútra, ha megfújta a szél.

És soha nem féltél újat próbálni.
Amikor a mélyfúrásos nyárültetés elter-
jedt, Te rögtön kipróbáltad ezt is, nem
nyárral, hanem az alföld ôsi fájával,
tölggyel. Régen láttam próbálkozásod
eredményét. Nem tudom, elérted-e a célt.
De ez nem is fontos. Megpróbáltad.
Hátha. És ez volt ebben az érdem!

És megbecsülted az elôtted Bugacon
erdôgondnokoskodó Bakkay József
emlékét is. Soha nem felejtetted el érde-
meit bemutatni, ha látogatók jártak az
Alföldfásítási Múzeum udvarán. Tôle vet-
ted a példát, hogyan kell az erdôbôl kite-
kintve térségben gondolkodni. Ezért épít-
tettél lakóházakat munkásaidnak, lak-
janak ott és meg ne szökjenek az isten
háta mögötti helyrôl.

És kitûnô vendéglátó is voltál. Az erdô
alján süttettél nyárson csirkét külföldi
vendégseregnek, elôtte lángolt kolbászt
kóstolhattak, és mindezt nyárfából vágott
tetszetôs fakorongra helyezett papírtál-
cáról fogyaszthatták.

És minden ízedben vadász is voltál. Te
kezdted a mesterséges fácántenyésztést
arrafelé. Keltetôgéped nem volt, de
találékonyságod annál több. Szétküldted
erdészeidet a tanyavilágba: szerezzenek
kölcsönkotlósokat a tojások kikeltéséhez,
csibék nevelésére. Szeretted a hajnali ôzle-
seket, az ébredô erdô varázsos hangulatát,
a fák lombján áttûzô napfényt, az erdôt.

Nem idegenkedtél a fafeldolgozástól
sem. Ha nem volt hozzá elég munkáskéz,
segített a közeli szovjet katonai tábor. A
kopasz fiúk örültek a szabadabb légkörnek,
szívesen vállalták a rakodólapok, miegye-
bek gyártását. Az üzemi ebédre meg aztán
végképp nem lehetett panaszuk. Vagyis:
néhány üveg pálinka és egy talpraesett
erdészetvezetô, ez elég volt.

Jóban voltál a Nemzeti Park ter-
mészetvédôivel is. Ha az ôsborókás mel-
letti öregfenyvest csak természetes úton
engedték felújítani, Te erre is találtál
megoldást. Igaz, a gyom itt közbeszólt, de
Te megpróbáltad ezt is!

Szívvel-lélekkel erdész voltál, minden-
hez értô, magát mindig ügyesen feltaláló
ember. És nagyon szeretted az erdôt, tet-
tél is érte, nem is keveset. Méltán lehettél
példakép fiataloknak, idôsebb pályatár-
saidnak is. Kedves Laci! Köszönjük a
helytállást, áldozatos életet. Maradandót
alkottál. Ígérjük, emlékedet, tapasztalatai-
dat megôrizzük, a fiataloknak továbbad-
juk. Nyugodj hát békében, Isten Veled,
kedves Cimbora!

Dr. Szodfridt István



MÓROTZ GYULA
erdésztechnikus

1934. március 20. – 2000. április 22.

1934. március
20-án Szombat-
helyen született.

Elemi, illetve
általános iskolái
elvégzése után
az Erdészeti
T e c h n i k u m o t
Esz tergomban
kezdte el és Sop-

ronban fejezte be 1952-ben.
Elsô munkahelye a Bajai Erdôgazda-

ság, Veránkai Erdészkerületénél kezdô-
dött, mint vágásvezetô 1952. augusztus
16-án.

1953-ban Székesfehérvárra helyezték,
ahol csemetekert-kezelô (pagonyerdész),
majd vágásvezetô, késôbb kerületvezetô
lett.

1957-ben, már a katonai szolgálat letöl-
tése után, a Szombathelyi Erdôgazdaság-
nál, a Körmendi Erdészetnél kerületveze-
tô erdész.

1958-ban a Szolnoki Erdôgazdaság
Abádszalóki Erdészeténél dolgozik mint
fahasználati mûszaki vezetô. Késôbb az
erdôgazdaság mûszaki felügyelôje, majd
1962-tôl fahasználati csoportvezetôje.

1965-tôl áthelyezéssel a Vértesi Erdô-
gazdaság fahasználati elôadója, majd mû-
szaki felügyelôje. 1975-tôl az Oroszlányi
Erdészet vezetôje, 1992-tôl pedig a Tata-
bányai Erdészet vezetôje 1993 végéig,
nyugdíjazásáig.

Az Erdészeti Egyesületnek 1957. de-
cember 20-tól tagja egészen haláláig. Ak-
tív pályafutása során munkáját két minisz-
teri és egy SZOT ezüsttel és több vállalati
kitüntetéssel ismerték el.

Halála mindnyájunkat nagyon váratla-
nul ért. 2000. április 28-án kísértük utolsó
útjára Tatabányán, az Újtelepi temetôben.

Ôszinte, nyíltszívû, bátor ember voltál,
aki oda tudott figyelni beosztottaid és a
kisemberek gondjaira is. Szívünkbe zár-
tunk és nem felejtünk.
„Adj Uram örök nyugodalmat neki,
és az örök világosság fényeskedjék ne-

ki!”
Schweighardt Ottó

IHAROS FRIGYES
gyémántdiplomás, „Bedô Albert-

díjas” erdômérnök
Sopron, 1915 – Veszprém, 2000

Szomorú szívvel
búcsúztattuk a
veszprémi alsó-
városi temetô-
ben 2000. április
28-án, mi bako-
nyi erdészek a
legöregebb pá-
l y a t á r s u n k a t ,
m i n d n y á j u n k

drága „Frici” bácsiját, akitôl szakmai elkö-
telezettséget, emberi magatartást tanul-
tunk az elmúlt évtizedekben.

1938-ban szerezte meg erdômérnöki
oklevelét Sopronban, majd a Szeged mel-
letti Királyhalmi Alerdész Szakiskolában
tanított. 1943-ban elkerült a kárpátaljai
Husztra erdôgondnoknak. Élete legszebb
szakmai feladatának tartotta az erdôgaz-
dálkodást a Kárpátokban. Dálnoki Miklós
Béla (1945 utáni elsô miniszterelnök) ta-
nácsa alapján 1944. október 15-én elin-
dult vissza Sopronba. 1945-ben a földre-
form területén dolgozott Mosonmagyar-
óvárott.

1946. január 1-jétôl Veszprémben élt és
dolgozott. Veszprém Kelet Erdôgondnok-
ságnál egyik megszervezôje volt az állami
erdészetnek. Ez nagy nehézségekkel és
veszélyekkel járt. Például Dégre való le-
menetelekor a zabráló „dicsôséges vörös
hadsereg katonái” el akarták venni az Er-
dôgondnokság egyetlen lovát. Leszállt a
kocsiról és feltartotta az oroszokat. Eköz-
ben a kocsi el tudott menni, ô pedig ké-
sôbb megszökött az oroszoktól. Nem volt
veszélytelen feladat erdésznek lenni a Ba-
konyban 1945 után.

Az 1949-es nagy átszervezéskor elô-
ször tervelôadó, majd erdômûvelési cso-
portvezetô lett a Veszprém központú
Balatonfelvidéki Erdôgazdaságnál. Er-
dômûvelési fômérnökként 1956-ban
részt vett a forradalom és szabadság-
harcban, ezért természetesen 1957-ben
internálták. Ennek tudható be az is,
hogy 1967-ben azon személyek közé
tartozott, akit nem vett át a Magyar Nép-
hadsereg Veszprémi Erdôgazdasága, no-
ha az egyik legkiválóbb szakember volt.
Ezért került a Nyugatdunántúli Erdôgaz-
dasági Egyesülés fejlesztési osztályveze-
tôi beosztásába, majd 1970. január 1-
jétôl a MÉM Veszprémi Állami Erdôren-
dezôség fôfelügyelôje, illetve 1971-tôl
igazgatóhelyettese lett.

1976-ban „Bedô Albert-díjat” kapott er-
dészeti munkásságáért. 1976. december
31-ével nyugdíjba ment. Utána nyugdíjas-
ként az Erdészeti és Faipari Egyetem ba-
konyi kísérleti területének ügyeit intézte
1978 szeptemberéig.

Nyugdíjba vonulásakor kérdeztem,
hogy mire a legbüszkébb négy évtizedes
erdészeti munkálkodása során. A Veszp-
rém környéki több ezer hektáros kopárfá-
sítást tartotta legmaradandóbb munkájá-
nak. Ennek eredményeként zöld erdô-
gyûrû veszi körül a várost. Tervezésében,
a kivitelezés szervezésében, majd annak
ellenôrzésében Iharos Frigyes meghatáro-
zó munkát végzett.

Másik fontos munkájának az 1963-ban
megjelent IV. Dunántúli-középhegység
Erdôgazdasági Tájcsoport kötetének meg-
szerkesztését tartotta, amelynek fômun-
katársa volt. Fôleg a 41 Bakonyalja és 42
Magasbakony erdôgazdasági táj erdômû-
velési alapelveit dolgozta ki.

Büszke volt erdôfelügyelôi munkájára
is, fôleg arra, hogy jó kapcsolatot tudott
kiépíteni az erdôgazdálkodókkal.

Az Országos Erdészeti Egyesületben is
szorgos munkát végzett, hosszú idôn át
tagja volt az országos választmánynak, Az
Erdô szerkesztôbizottságának, 1970-tôl
1973-ig az OEE Veszprémi Erdôrendezô-
ségi Helyi Csoportjának titkári teendôit
látta el.

Mint ember, példaképe volt sokunk-
nak, csendes, megfontolt modora és fel-
tétlen igazságérzete miatt. Amikor Tömpe
István fôigazgató a Magyar Dolgozók
Pártjába való belépésre agitálta, kitért a le-
hetôség elôl, és kérte, hogy munkája után
ítéljék meg.

Nyugdíjba vonulása után Balatonalmá-
diba költözött, ahol szôlôjét kezelte és
öröme telt a családja, unokái nevelésé-
ben. Élete utolsó éveit súlyos betegsége
árnyékolta be. Felesége gondos ápolása
könnyítette megpróbáltatásainak elviselé-
sét.

Még megérhette, hogy megkapja a
„Gyémánt Erdômérnöki Oklevelet”, ami-
nek nagyon örült és büszke volt rá.

Azok az erdészek, akik a sírt körüláll-
ták a temetéskor, érezték és tudták,
hogy egy nagy bakonyi erdész egyénisé-
get temetnek, aki azonban tovább él a
telepített erdôkben és a nevelt erdészek-
ben.

Lehet-e ennél nagyobb erdészcélt
megvalósítani, ami sikerült Iharos Frigyes-
nek?

Mészáros Gyula
Veszprém

CSÁKVÁRI ISTVÁN
1964–2000

Az Egri Erdészet ismét gyászol. Különö-
sen szívszorító azonban egy, még a férfi-
kora delét el sem ért kollégát gyászolni.

Csákvári István 1964. október 13-án
született Egerben. Az általános iskola el-
végzése után jelentkezett a Dobó István
Erdészeti Szakközépiskolába, ahol 1983-
ban érettségizett és 1986-ban technikus
vizsgát tett.

Rövid erdôrendezési gyakorlat és a
katonai szolgálat letöltése után 1985
szeptemberétôl szolgált az Egri Erdé-
szetnél gyakornokként, rakodókezelô és
kerületvezetô erdészként Bélapátfalván
és Balatonban. Munkáját igyekezett min-
dig becsületesen ellátni, fogékony volt
az újra, idôsebb kollégái tanácsait meg-
hallgatta.

Családi élete is kiegyensúlyozott volt.
Boldogságban élt feleségével és két kisfi-
ával a bélapátfalvai szolgálati lakásban.

Ám úgy látszik, belül mégis valami
emészthette. Nemrég vesztette el édesap-
ját, és a tragédia megtörte. Július 11-én
több betegségtôl gyötörve kórházba ke-
rült, ahol végig öntudatlan, és augusztus
9-én visszaadja lelkét teremtôjének.

Garamszegi István
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MANITOU MC
terepes villástargonca

A Manitou ajánlata – melyet a világhírû cég fejlesztett ki, mint az anyagmozgatás „number
one”-ját – megoldást jelent a különbözô piacokon megjelenô és a szokványostól eltérô igé-
nyek kielégítésére.
A Manitou MC diesel gépeinek választéka választ jelent különbözô terepviszonyok közt je-
lentkezô anyagmozgatás kérdéseire.

A magas szintû technológia és a Manitou minôség egy exkluzív targoncát eredményezett a
következôket egyesítve:

– kényelem, robusztus megjelenés és megbízhatóság az intenzív használat során;

– compack építés, kiváló körkörös kilátás, az ipari raktárakban nélkülözhetetlen biztonságos
és gyors manôverezéshez szükséges precizitás;

– alacsony zajszint és környezetvédelmi szempontból is kifogástalan tisztaság;

– sokoldalúság mind beltéri, mind kültéri egyenetlen terepen történô használat során.

MEZÔGAZDASÁGI GÉPEK, ALKATRÉSZEK ÉS SZERVIZ
Központ: H–6500 Baja, Szegedi út 8.

Tel./fax: (36) 79/525-400
Alk. fax: (36) 79/525-469

http://www.axial.hu

AXIÁL KFT.




