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Megjelent

Kapocsy György: 
A magyarság nevezetes fái

Helikon Kiadó, Budapest, pp. 112,
ára 2760 Ft

Remek kivitelezésû képeskönyvvel
lepett meg minket Kapocsy György fo-
tómûvész és a Helikon Kiadó. A millen-
nium évében, annak tiszteletére a még
megmaradt híres magyar fáknak állí-
tanak emléket és alkotnak egyben mara-
dandó dokumentumot. A kötet segítsé-
gével az olvasó barangolást tehet a Kár-
pát-medencében, ahol Árpád fejedelem,
Mátyás király, Zrínyi Miklós, II. Rákóczi
Ferenc, Mikes Kelemen, Kazinczy Fe-
renc, Berzsenyi Dániel, Kisfaludy Sán-
dor, Széchenyi Ferenc, Petôfi Sándor,
Kossuth Lajos, az aradi vértanúk,
Batthyány Lajos, Madách Imre és Arany
János emlékfáival ismerkedhet meg. A
mûvészi felvételeket a fákhoz kapcsoló-
dó történetek, a hozzájuk választott iro-
dalmi idézetek gazdagítják. A könyv
egyben felhívás is annak a több évszáza-
dos néphagyománynak a megôrzésére,
mely a magyarság kiemelkedô alakjai-
nak állít emléket a fák segítségével. De
vészkiáltásnak is beillik, mert történelmi
jelentôségû fáink – a gondozás hiánya
miatt is – fogynak, s mostanában nem
nagyon törôdünk azzal, hogy néhány fa-
egyedet, facsoportot hagyjunk megöre-
gedni, kivénhedni. S nem utolsósorban
magyarságtudatunk erôsítését is szolgál-
ja, hiszen ezek a fák némán ôrzik a Kár-
pát-medencei magyarság viharos törté-
nelmének fontosabb mozzanatait.

A kiadó pedagógusoknak, termé-
szetvédô egyesületeknek és csoportok-
nak, szakmai intézményeknek 20%-os
kedvezménnyel ajánlja a könyvet.

Dr. Bartha Dénes
*

Bedô Albert Erdészeti Szakiskola
(Ásotthalom)

Igényes füzetecskét jelentetett meg a
szakiskola az elmúlt évben. Az oktatási
intézmény történetét bemutató kiad-
ványból az olvasó átfogó képet kap a
patinás iskola múltjáról és jelenérôl. A
kiadványt kísérô képeslapok – megfele-
lô címzetthez juttatva – növelhetik az is-
kola, történelmi távlatokból nézve is –,
jó hírnevét.

Helyreigazítás
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7. old., 6. szakasz, 5. sor VII. kézirati hiba VI.
8. old., 1. szakasz, 5. sor MÁM MÉM
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Bauer Zsoltné Hedl Teréz,
1948–2000

2000. október hó 6-án a soproni evangéli-
kus temetôbe rendkívül nagy részvét mel-
lett kísértük utolsó útjára Bauer Zsoltné
Hedl Teréz erdésztechnikust. Búcsúbe-
szédet Németh Ferenc, a soproni Erdész
és Faiparos Diákok Baráti Körének elnö-
ke mondott.

Tisztelt Gyászolók!
Szomorú kötelezettségünknek teszünk

eleget, amikor Bauernét, a kedves Hedl
Terikét megtiszteljük, méltatjuk rövid
életútját és elkísérjük utolsó útjára.

Terike, az ERDÉSZ leánya, az erdész-
lány, az erdô és a természet szeretetét a
családból és otthona (Brennberg) csodá-
latos környezetébôl hozta magával, ami-
kor az erdészhivatást választotta élete cél-
jául. Az erdôt és annak életközösségét,
növény- és állatvilágát elmélyülten szeret-
te és tisztelte.

1968-ban kapta meg erdésztechnikusi
oklevelét. A sors és az élet úgy hozta,
hogy nem lehetett külsô, erdôt járó er-
dész, mert e feladat a férfi erdésztársak ki-
váltságának számított.

Rövid, még nem egészen 52 éves élet-
útja folyamán azonban végig az erdô szol-
gálatában állt. Munkásságának elsô évét,
illetve éveit tanszéki technikusként említ-
jük, majd ezt követôen a Tanulmányi Er-
dôgazdaságnál több szakmai beosztásban
dolgozott, míg végül vadászati elôadói
munkakörébôl került kényszernyugdíjba,
korai és tartós betegsége miatt.

Erdôgazdasági munkássága folyama-
tos önképzést igényelt, így számítógép-is-
meretét és német nyelvtudását jól tudta
hasznosítani szakmai munkájában.

Azon fák sokasága, melyet még diák-
ként, gyakorlati évei alatt ültetett, ma már
34–36 évesek. Kedves emlékét nemcsak a
gyászolók, hanem az erdô fái is ôrzik, me-
lyeket ô ültetett, és azóta már e fák is az
erdô templomának tartóoszlopaivá növe-
kedtek.

Búcsúzunk tôled Terike, családod, a
szomorú gyászolók, volt munkatársaid,
volt iskolád és a Soproni Erdész és Faipa-

ros Diákok Baráti Kör több száz fôs tagsá-
ga nevében is az erdészhimnusz magasz-
tos gondolataival:

Feledve rég a külvilág,
Csendes az életem –
És mégis megsebzé szívem,
A kínzó gyötrelem.
Eltávozóban int felém,
Az erdôm s életem
Örökre nyugodalmat ád,
A sír majd énnekem.

Ember József

Ember József erdésztechnikus, a Nagymaro-
si Erdészet kerületvezetô erdésze 2000. ok-
tóber 26-án az egyeztetett idôben nem tért
vissza családjához, nagymarosi lakásukba.

A végzetes szívinfarktus miatt bekövet-
kezett halála mély megrendülést váltott ki
mindannyiunkban, hiszen fiatal, rendkí-
vül becsületes ember távozott közülünk,
itthagyva fiatal feleségét és három kiskorú
gyermekét.

Ember József nehéz életútja 1957-ben
indult el Vácott.

A Szegedi Erdészeti Technikumban
szerzett erdészképesítést, elôbb beosztott
erdészként dolgozott, majd rövidesen ke-
rületvezetô erdésszé nevezték ki. A Nagy-
marosi Erdészet tízezer hektár erdejének
tizedéért ô felelt. Nehéz került volt az övé,
hiszen a szakmai feladatokon kívül meg
kellett védenie az erdôt a város közelsé-
gétôl is. Munkáját nagy hozzáértéssel, be-
csületesen végezte, amit jelez számtalan
kitüntetése, dicsérete, jutalma. Rábízott
feladatait mindig maradéktalanul végre-
hajtotta, korrekt keménysége, pontossá-
ga, szakismerete közismert volt. Szakértô
keze nyomát ôrzik a nagymarosi erdôk.
Személyében kiváló erdészt, kollégát, csa-
ládapát veszítettünk el.

A Nagymarosi Erdészet szépen meg-
munkált kopjafát állított a halála helyszí-
nén, a Nagymarosi temetôben több szá-
zan kísérték utolsó útjára november 4-én,
délután.

Kedves Ember József, nyugodjál béké-
ben!

Vajda Pál


