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Nemes Kálmán
1930–2001

Nyugdíjas erdôtervezô – ezzel a foglalkozási
megjelöléssel jelent meg hozzászólása az Er-
dészeti Lapok 2000. novemberi számában
Vita az erdôrôl címmel.

Jelzésértékû számomra ez az eset, mert az
embert túléli az írása, gondolatai, munkája.

Nemes Kálmánnak nehéz sors jutott osz-
tályrészül. 1950-ben a nagyhírû Pápai Refor-
mátus Gimnáziumban érettségizett. Ez továb-
bi sorsát meghatározta. Volt állatforgalmi iro-
dán szakmunkás, benzinkútkezelô, anyagkia-
dó, váltóôr. Az osztály- és békeharcot folytató
kor nem akarta képességeinek megfelelô
munkakörben alkalmazni. Részt vett az 1956-
os forradalmi eseményekben. Ez közrejátszott
abban, hogy eltávolították munkahelyérôl,
csak fizikai munkát végezhetett. Így került
1967-ben Veszprémbe mint segédmunkás, az
akkori 2. számú Erdôrendezôséghez. Itt kitûnt
szorgalmával, becsületességével, megbízható-
ságával, igyekezetével. Mint segédmunkás el-
végezte a szegedi Kiss Ferenc erdésztechniku-
mot és 1972 novemberétôl kinevezett üzem-
tervezô lett.

Szorgalmával igyekezett minden munkát
a legnagyobb odaadással végezni. Nem vá-
logatott a munkában, örült, hogy emberhez
és képességéhez méltóan dolgozhat, mint
erdôtervezô. Humán beállítottságú ember
volt, aki szeretett irogatni. Az Isten kezét lát-
ta abban, hogy az erdôhöz közel kerülhetett,
azt megismerhette és megszerethette.

Családi vonatkozásban is kötôdött az er-
dészethez. Felesége dédapja volt az a Gáty
István, aki 1841-ben megírta az elsô magyar
nyelvû háromkötetes erdészeti mûvet: „erdé-
szet a Haza jelen szükségeihez alkalmazva”,
amely kéziratban volt meg a második világ-
háború elôtt. Bízunk benne, hogy valahol
lappang és egyszer elôkerül. Nemes Kálmán
egész életében kereste ezt a munkát és remél-
te, hogy megtalálja. Ezt tartotta volna az erdé-
szetért végzett tevékenysége betetôzésének.

Mi, akik körülálltuk 2001. február 6-án az
ösküi temetôben a sírját, amelyet dolomit-
sziklából csákányoltak ki, éreztük, hogy egy
szikla egyéniségû társunktól búcsúzunk, aki
megharcolta a rámért harcot itt, a földi olda-
lon és odaát nyeri el méltó jutalmát.

Veszprém, 2001. július 3.
Mészáros Gyula

Munkatársat keres – JOBBÖRSE

Großhandel Schnittholz und
Holzwerkstoffe

Kundenorientierung, Seriosität und Vertrauen kennzeichnen unsere
Geschäftstätigkeit.
Wir sind ein innovatives Großhandelsunternehmen auf dem Sektor
Schnittholz und Holzwerkstoffe und bieten nicht nur eine
umfassende und hochwertige Produktpalette, sondern auch kompe-
tente Beratung und perfektes Service.

Für den Aufbau unserer Niederlassung in Ungarn suchen wir eine(n)

Außendienstmitarbeiter/in

Als künftiger Mitarbeiter unseres Verkaufteams werden Sie den
Erfolg unseres Unternehmens is Ungarn maßgeblich mitgestalten.
Wir wünschen uns eine ehrgeizige Persönlichkeit (idealerweise mit
Berufspraxis in der Holzbranche) mit kaufmännischer oder techni-
scher Ausblidung und guten Deutschkentnissen. Ein präzise selbst-
ständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Kommunikations-
fähigkeit und Verhandlungsgeschick zeichnen Sie aus. Wir bieten
Ihnen einen überdurchschnittlichen Einkommensrahmen sowie ein
Dienstfahrzeug mit privater Nutzung und Autotelefon.

Betriebsleiter/in

Als direkt der Geschäftsleitung untersteller technischer Leiter des
gesamten Betriebes sind Sie verantwortlich für den kontinuierlichen
aufbau eines flexiblen, dynamischen und teamorientierten
Mitarbeiterstabes und der optimalen Produktivität.
Wir wenden uns an etablierte Persönlichkeiten mit betriebs-
wirtschaftlichen denken und handeln sowie Zielstrebigkeit und
Führungserfahrung. Weitere Voraussetzungen sind eine
entsprechende schulische Ausbildung, Deutsch in Wort und Schrift,
fundierte EDV-Kenntnisse, Erfahrung in der Holzwirtschaft (Handel
oder Industrie) und einige Jahre Praxis in ähnlichen Positionen.
Wir bieten Ihnen größtmöglichen selbstständigen Entscheidungsspiel-
raum sowie ein der Position entsprechendes attraktives Einkommen.

Wenn Sie einen der Aufgabenbereiche in einem Unternehmen
anstreben, das durch Dynamik, Erfolg und Qualität gekennzeichnet
ist, so sollten Sie sich bewerben!!
Ihre aussagekräftigen Unterlagen mit Foto senden Sie bitte unter
Bezugnahme auf die angestrebte Position an:

DONAU
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs-Ges.M.B.H.

A-1060 Wien, Lehargasse 1
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ÖREGLAK

AZ ÖN MEGBÍZHATÓ PARTNERE 

AZ ÖREGLAKI VADFELDOLGOZÓ KFT.

Cégünk a belföldön elejtett szarvas, vaddisznó és ôz meny-
nyiségének jelentõs részét vásárolja és dolgozza fel, majd

forgalmazza a külföldi és a hazai piacon egyaránt.

Minden mennyiségben vásárolunk lõtt szarvast, 
vaddisznót és õzet a legmagasabb piaci áron, 

kedvezõ fizetési kondíciókkal.

Az alábbi telefonszámon várjuk 
leendõ partnereink jelentkezését:

85/530-019, 530-018, 530-014

Címünk: Öreglaki Vadfeldolgozó Kft.
8697 Öreglak, Vasadi-hegy
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