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Kaán Károly Emlékérmet kapott – és Rá-
kosi Józsefet – aki Elismerô Oklevél kitün-
tetésben részesült.

Az ülés szakmai részében elôször
Káldy József vezérigazgató – aki szakosz-
tálytag is – adott tájékoztatást az erdôgaz-
daság jelenlegi helyzetérôl, fejlesztési el-
képzeléseirôl. Ezt követôen Németh Szil-
veszter gépesítési vezetô részletesen be-
számolt az erdôgazdaság gépesítési hely-
zetérôl, illetve az erdôgazdaság vonzás-
körzetében lévô gépes vállalkozók gépel-
látottságáról.

A következô napirendi pont a ma-
gyarországi Cranab-daruk jubileumához
kapcsolódott, ugyanis eddig az idôpon-
tig a Technitrade Kft. 100 hidraulikus da-
rut értékesített az országban. Mikhel
Orsen és Veress László rövid tájékoztatást
adtak a Cranab-daruk gyártásának múlt-
járól, jelenérôl és a fejlesztési elképzelé-
sekrôl.

A gyakorlati gépbemutatón a résztve-
vôk Cranab-daruval szerelt univerzális
traktort, tehergépkocsit és kihordót láthat-
tak, továbbá dr. Papp Tivadar vezérigaz-
gató-helyettes szakszerû kalauzolásával
újulatkímélô közelítést láthattak. Ennek
lényege, hogy:

– az LKT csuklós traktor az 5 m-nél
nem hosszabb választékot teljesen fel-
emelve közelíti, illetve

– a hosszabb választéknál a közelítés
az SR–8 kihordóra alapozva folyik.

A délután programjában szerepelt még
egy vállalkozói kézben lévô faipari üzem
megtekintése is.

Az egyebek között a szakosztály:
– tagjai közé választotta Molnár Lászlót

(Poplar Kft.), Pósa Józsefet (Verga Rt.) és
Sztregova Istvánt (Egererdô Rt.);

– megfogalmazta a jövô évi programját;
továbbá

– Remenyik Imre elôadásában tájékoz-
tatást hallgatott meg a dr. Káldy József
Erdôgépfejlesztô Központ üzemanyag-
beszerzés koordinálásával kapcsolatos
eddigi tevékenységérôl.

Dr. Horváth Béla
szakosztályelnök

***
Az Erdészeti Vízgazdálkodási Szak-

osztály október 26-án kihelyezett, terepi
programot tartott az Ipolyerdô Rt. Kemen-
cei Erdészetének területén. A rendezvény
témája – a Kemence-patak példáján – az
erdei kisvízfolyásokon kialakuló árvízi je-
lenségek, árvízi károk és a helyreállítási
munkálatok voltak. A résztvevôk megvi-
tatták mindezek mûszaki hidrológiai vo-
natkozásait is.

Mint tudjuk, tapasztaljuk, a megszo-
kottól eltérô, különleges, sôt szélsôséges

csapadékesemények idôrôl-idôre bekö-
vetkeznek, de az utóbbi néhány évben
viszonylag gyakrabban fordultak elô,
mint korábban. Ennek következtében
nemcsak a nagyobb folyókon, de a ki-
sebb vízfolyásokon, erdei patakokon is
olyan árvizek és árvízi károk keletkeztek,
amelyek felvetnek néhány kérdést a mér-
tékadó vízhozammal, a mûtárgyak mére-
tezésével és kialakításával, az árvízi biz-
tonsággal kapcsolatban. Ezek a kérdések
nem újak, csak most ismét elôtérbe ke-
rültek.

A vízépítési tervezési gyakorlat egyik
alapelve a mértékadó vízhozamra törté-
nô méretezés, amelynek gyakorlati alkal-
mazása során azonban nem veszünk fi-
gyelembe egy fontos körülményt. Azt,
hogy az árhullámok levonulásakor nem-
csak a vízhozam növekszik, hanem ezzel
együtt megmozdul a meder is. Ekkor
nemcsak a korábban lerakódott fino-
mabb hordalékot sodorja magával az ára-
dat, hanem a kisebb-nagyobb köveket,
akár köbméteres nagyságú kôtömböket,
faágakat, rönköket és mindent, ami az út-
jába kerül.

Egy áteresztô vagy kishíd szabad nyílá-
sának méretezésekor csak a vízhozam nö-
vekedését, s ennek az átvezetését, a vízát-
bocsátó képességét vesszük figyelembe, a
víz által elragadott, görgetett kövek, fák át-
jutását természetesen nem. Ahol azonban
az áradat akadályba ütközik, ott lerakva a
hordalék egy részét, az akadályt megkerü-
li vagy elárasztja. A mûtárgyak kialakítása-
kor ezt az elkerülhetetlenül bekövetkezô
eseményt körültekintôbben kellene figye-
lembe venni.

Az erdei patakot nem feltétlen kell
minden körülmények között a mederben,
illetve a mûtárgyakban tartani, mert egy-
szerûen nem lehetséges. „Meg kell enged-
ni” vagy legalábbis számítani kell arra,
hogy a patak idônként kilép medrébôl,
szétterül a völgyben, idôlegesen mûtár-
gyakat (utat, áteresztôt) borít el. Ennek
megfelelôen a patakok közelében lévô
mûszaki létesítményeket úgy kell kialakí-
tani, hogy azok különösebb károsodás
nélkül elviseljék az alkalmi vízhatást, s leg-
feljebb eseti karbantartásra legyen szük-
ség. A Kemence-patak árvize és az árvízi
károk is rámutattak arra, hogy voltak eme
elvárásnak megfelelô és voltak nem meg-
felelô patak- és útszakaszok, áteresztôk és
kishidak is.

Egyebek mellett e gondolatokat szem
elôtt tartva jártuk be Karnis Gábor fômér-
nök vezetésével a Kemence völgyét, több
helyen megállva, megtekintve és megvi-
tatva a különbözô mûszaki megoldásokat.

Dr. Kucsara Mihály

Elhunyt Walter Ferenc

Mély fájdalommal tudatja a gyászoló család,
hogy dr. Walter Ferenc életének hatvan-
hatodik évében meghalt. A kecskeméti Béke-
fasori temetôben helyezték örök nyugalomra.

Papp Antal

Megkondult a gyászharang, mely egy tevékeny
élet végét jelentette Papp Antal erdésztechni-
kus kollégánk számára, aki 1941. június 5-én
született Budapesten, és alig töltötte be 60. élet-
évét, máris elragadta a könyörtelen végzet sú-
lyos betegség képében.

A nagyhírû Soproni Erdészeti Technikum-
ban 1959-ben szerzett technikusi oklevelet, és
mily érdekes az élet, elsô munkahelye a Sopro-
ni Tanulmányi Erdôgazdaság Fûrészüzemében
volt. Részvénytársaságunk jogelôdjénél, a Cser-
háti Állami Erdôgazdaságnál 1960-tól dolgo-
zott. Magam személyesen 1967-ben a Salgótar-
jáni Erdészetnél találkoztam vele elôször, mint
igen lelkes erdômûvelôvel a Gyurtyánosi kerü-
letben. Szakmai büszkeséggel mutatta be az
ún. állomány alatti csemetekertet, és együtt
szenvedtünk Huszár Karcsi bácsival karöltve a
tv-torony alatti PAX-BÉKE feliratfenyôvel törté-
nô beerdôsítésével. Talán erdôfelügyelô sosem
nyilvánította befejezetté ezt az erdôtelepítést –
mivel többször leégett –, mégis azt mondhat-
juk, hogy embert próbáló feladat volt egy fiatal,
agilis kerületvezetô erdész részére.

A salgótarjáni évek után 1972-ben kis kitérô
következett kollégánk számára Békés megyé-
be, de úgy látszik, Petôfi szavaival élve: „lenn
az Alföld tengersík vidékén” nem tudott meg-
szokni, és az 1973-as év már az Ipolyvidéki Er-
dô és Fafeldolgozó Gazdaság Nagymarosi Er-
dészetének nagybörzsönyi kerületében találta,
ahová nemcsak a hegyvidéki erdôk, hanem a
„szívét sebzô égô szerelem” is csábította. Fele-
ségével, Erzsikével itt alapozták meg családjuk
boldog jövôjét, amely most villámcsapásszerû-
en végeszakadt.

Visszatérve a közelmúlthoz; Erdôgazdasá-
gunk vezetése meglátva a tettrekész szakem-
berben a többet tenni akarást, 1979-ben a köz-
pontba, Balassagyarmatra nevezte ki szállítási
elôadónak, majd 1981-tôl fahasználati elôadó-
nak. Tevékenységét négy alkalommal Kiváló
Dolgozó, két alkalommal Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetéssel ismerték el.

Az áthelyezés maga után vonta, hogy a csa-
lád Balassagyarmatra költözött, és felesége a
központ TB ügyintézôje lett.

1989-ben, miután ott volt rá szükség,
Romhányi Erdészetünkhöz került fahasználati
mûszaki vezetônek. Ez idô tájt, a rendszervál-
tást követôen saját dolgozóink helyett egyre
több vállalkozó dolgozott az erdészeti ágazat-
ban, viszont a nagyüzemi fafeldolgozás szinte
megszûnt. Ebben látva lehetôséget Papp Antal
kollégánk 1991-ben elhagyva az állami szek-
tort, „HOLZTEK” fantázianévvel fafeldolgozó
vállalkozásba kezdett, melyet élete utolsó per-
céig folytatott. Milyen különös is a sors, techni-
kusi pályafutásának kezdete és vége azonos és
ezáltal szinte megdöbbentô.

E tartalmas életút után búcsút veszünk Tô-
led, s bár elszállt az élet, mégsem ért véget, jó
munkád megmaradt, emléked élni fog. Búcsú-
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zunk a cserháti, börzsönyi erdôk és szakembe-
rek nevében; kérjük az Égieket, legyen Neked
könnyû a föld a befogadó sírban. És ha utolér-
néd az elôtted égi ösvényre indult kollégáinkat,
számolj be nekik arról, hogyan teljesítettük el-
várásaikat a magyar erdôk érdekében.

Üdv az Erdésznek! Nyugodj békében!
Zorvánné Müller Klára

Valovics József emlékére
(1939–2001)

A halál híre mindig lesújtó. Különösen, ha egy
szeretett és tisztelt kolléga halálhírét kapjuk
meg.

Nekem jutott a feladat, hogy az Északerdô
Rt. és az OEE nevében elbúcsúzzam Tôled, ki
aktív életed teljes idôszakát ennél a cégnél, il-
letve jogelôdeinél töltötted.

Búcsúzáskor említsük meg életed alakulá-
sát. 1939-ben születtél Polgáron. Édesapád a II.
világháborúban, 1943-ban meghalt. Öcséddel
együtt özvegy édesanyád nevelt fel.

1953-tól 1957-ig az erdészeti technikumot
végezted el Debrecenben és Szegeden.

Szolgálatodat az Északborsodi Állami Erdô-
gazdaságnál kezdted, a Rudabányai Erdészet-
nél. 1959-ben tényleges katonai szolgálatra vo-
nultál be, ahonnan 1962-ben ôrmesteri rendfo-
kozattal szereltél le. Ezután rövid ideig a Bán-
horváti Erdészetnél szolgáltál, ahonnan 1962.
október 1-jén kerültél a Mérai Erdészethez er-
dôhasználati mûszaki vezetônek. Mûszaki ve-
zetôi munkakört töltöttél be nyugdíjazásodig.

1963-ban találkoztunk, részint szorosan vett
szakmai feladatok során, az Országos Erdésze-
ti Egyesület rendezvényein és a szakszervezeti
munkában.

Szakmai munkádat mindig magas színvo-
nalon végezted, szolgáltad a Borsodi és Abaúji
erdôket.

Szakmai munkád során a tájegység termé-
szetes tölgytársulását helyezted elôtérbe, cse-
metével a makkvetéssel.

Az Erdészeti Tudományos Intézettel közö-
sen vegyszeres gyomirtási kísérleteket végeztél
az erdôfelújítások sikere érdekében.

Magatartásod, emberi kapcsolataid példa-
mutatóak voltak.

Az OEE és a szakszervezeti munkában
munkatársaid problémáit mindig felvállaltad és
legjobb tudásod szerint megoldottad. Mindkét
szervezetben 44 évig dolgoztál.

Jó munkád elismeréséül három alkalommal
kaptál Vállalat Kiváló Dolgozója és egy alka-
lommal Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést.

Ez év szeptember 3-án Sopronban az egye-
tem évnyitó ünnepségén az Ember az Erdôért
emlékérmet még személyesen vehetted át.

Sopronból Miskolcig történô hazautazá-
sunk alatt hosszasan beszélgettünk megoldan-
dó szakmai problémákról, tervekrôl, emberi
kapcsolatokról. Mi tudtuk, hogy szervezeted
küzd a kór ellen. Te végig bizakodó voltál, to-
vábbi munkád terveirôl beszéltél. Ez volt utol-
só beszélgetésünk...

Kollégáid nevében búcsúzom most Tôled,
köszönjük, hogy munkatársaid lehettünk.

Biztos vagyok benne, hogy onnan föntrôl
két cirruszfelhô közül ôrzôn figyeled az általad
kezelt erdôk további sorsát, mi is ezt tesszük itt
lent.

Haláloddal kapcsolataink nem szakadnak
meg, itt élsz bennünk tovább. Megôrizünk jó
emlékezetünkben.

Isten veled, Jóska! Nyugodj békében!
Üdv az Erdésznek!
Alsóméra, 2001. október 26.

Korek Károly

Búcsú Nádudvari Jenôtôl, a
gyémántdiplomás 

erdômérnöktôl

Az erdésztársadalom nevében szeretnék tisz-
tességgel búcsút venni Nádudvari Jenôtôl, Je-
nô bácsitól, a baráttól, a kollégától, a gyémánt-
diplomás erdômérnöktôl.

Halálhíre nem ért váratlanul bennünket,
mégis nehéz volt elhinni, hogy egy örökké te-
vékenykedô kiváló ember földi életpályája
azon a vasárnap reggelen visszavonhatatlanul
végetért.

1913-ban született Szilágysomlyón, ahol ro-
konai ma is élnek, és ahová gyakran visszajárt
egész életében.

Itt kezdte el tanulmányait, majd Kolozsvá-
ron a Római Katolikus Fiúgimnáziumban volt
gimnazista. Ezután következtek az esemény-
dús egyetemi évek Sopronban, ahol 1940-ben
szerzett diplomát.

Pályáját tanársegédként kezdte az Egyetem
Erdômûvelés Vad- és Halgazdasági Tanszékén.
Innen Kárpátaljára, a Rahói Erdôrendezôség-
hez került, majd 1941 ôszén a borgói Magyar
Királyi Erdôgazdasághoz nevezték ki vezetô-
nek. 1945 nyarán áthelyezték az akkor felállí-
tott Egri Állami Erdôigazgatóság központjába.
Ezt követôen a Heves megyei Tanácsnál, majd
Miskolcon az EMÉRT kirendeltségen dolgozott
mint elôadó. 1951 ôszétôl az EMÉRT Egri Ki-
rendeltségének vezetôje annak 1952-es meg-
szûnéséig. Ezután ismét az Erdôgazdaságnál
dolgozik, mint melléktermék elôadó, majd va-
dászati, késôbb fahasználati elôadó 1974-es
nyugdíjazásáig.

1964-tôl 70-ig az egri Dobó István Gimnázi-
um és Szakközépiskola gyakorlatvezetô taná-
ra. 10 évig az OEE helyi csoportjának ügyveze-
tô titkára.

Több kitüntetést kapott, a Nemzetvédelmi
Kereszt tulajdonosa.

A közel 90 éves életút során a családtagok,
a munkatársak és ismerôsök sokasága, az egy-
befonódó nemzedékek két évezred és három
évszázad szülöttei.

Most egy életút végére érve, a család, a ba-
rátok, a munkatársak, az Egererdô Részvény-
társaság, az Országos Erdészeti Egyesület ne-
vében arra tehetek ígéretet, hogy emlékét meg-
ôrizzük.

Búcsúzóul az ôsi selmeci dalt helyeztük el
koporsójára, jelképesen, mint virágcsokrot:
„Fiúk, ha majd remeg kezemben
e bús nedûvel telt pohár,
a vén kaszás ágyam fejénél
már végórámra vár.
Ne féljetek, elrendelém már rég
a tort, mit értem tartsatok.
S ha elmennék is én közületek,
Fiúk! mulassatok, vígadjatok!”
Az Erdészhimnusz hangjaival kísértük el

utolsó útjára.
Wágner Tibor

Csomor Nándor
(1914–2001)

Csomor Nándor bácsit 2001. november 14-én
helyezték örök nyugalomra a Vámosmikolai
köztemetôben. Felesége, gyermekei, unokái és
régi kollégái, valamint a fél „Perôcsény” adta
meg a végtisztességet.

Nándi bácsi kétméteres alakja nem tûnik fel
többé a Kemencei Erdészet erdeiben, nem lát-
juk kiballagni az apróvadas vadászterületre.

Erôs, magas ember volt és arany szíve, iga-
zi embersége, költôi lelkülete. A hajdanvolt er-
dészbálok szavalója. Segítôkészsége, erdôsze-
retete messzeföldön híres volt. A jó bort és a
mulatást különlegesen szerette. Az élet nem kí-
mélte, hiszen hosszú ideig volt orosz hadifog-
ságban, volt primaciai erdész – ahogy ô mond-
ta –, volt levelezô technikumi hallgató és legfô-
képpen klasszikus erdész.

Hosszú évtizedeken keresztül volt erdômû-
velési mûszaki vezetô, így is vonult nyugállo-
mányba 1974-ben.

Nándor bácsi nagyon fogsz hiányozni.
Nyugodjál békében.

Vajda Pál

Remitzky Endre
(1943–2001)

Kedves Barátunkat, Kollégánkat kísértük utol-
só erdei útjára, végsô nyughelyére november
10-én.

Remitzky Endre 1943. augusztus 17-én
született Budapesten. Az általános iskola el-
végzése után a Soproni Erdészeti Techni-
kumban szerezte meg a szakmai tudásához
szükséges alapismereteit. Kiváló technikum
kiváló tanulójaként került ki az erdészeti
szakmába a Börzsöny-hegység lábánál fek-
vô Szob nagyközségbe, a Szobi Erdészet-
hez. A kezdeti beosztott erdészkedést ha-
marosan követte a kerületvezetôi beosztás.
Életrevaló, nagy szakmai tudású, kereske-
delmi vénával is megáldott erdész nevelô-
dött belôle. A kerületvezetôi beosztást MÁV
rakodó-kezelôi beosztás követte. A Szobi
MÁV rakodón évente 8–10 ezer köbméter
primér választék, 2–3 ezer köbméter fa-
gyártmány, az uszályrakodón további 6–8
ezer köbméter papírfa fordult meg évente.
Munkáját nagy szeretettel, hozzáértéssel és
rugalmassággal végezte, melyet jelez szám-
talan kitüntetése is.

Remitzky Endre mindenki Bandija volt. Sze-
rették ôt a felettesei, kollégái, fizikai dolgozói
egyaránt. Szerették Bandit a különbözô cégek,
a MERT átvevôi is, hiszen mindig betartotta a
megállapodásokat.

Víg kedélyû ember volt, aki szerette a jó
magyar bort, a mulatozást-nótázást is. Barátja
volt a Börzsöny és a Cserhát valamennyi szak-
emberének, a környék lakóinak. „Ha megha-
lok, engem a Kopasz-hegyre temessetek” –
szokta mondani. Végakaratát a rokonok, er-
dészbarátai híven teljesítették, hiszen hamvait a
Kopasz-hegy csúcsán egy picinyke sírban Há-
mori Tibor helyezte el. A sír felett márványtáb-
la jelzi halálát.

Utolsó útjára gyalogosok és terepjárók
egész hada kísérte fel a 600 méter magas Ko-
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pasz-hegyre. A verôfényes idô, a csodálatos
panoráma, a búcsúzó ezerszínû erdô méltó
keretet adott a magas csúcson megtartott te-
metési szertartásnak, melyen az erdészek
képviselôje búcsúbeszédben emlékezett
meg, köszönt el Tôle.

Kedves Barátunk, mi is elköszönünk, de va-
lahányszor felnézünk a Kopasz-hegyre, meg-
erôsítjük emlékezésünket.

Nyugdjál békében.
Vajda Pál

Dérföldi Antal
Bedô-díjas, rubinokleveles 

erdômérnök
(1906–2001)

Dérföldi Antal
1906. október 14-
én született, a tria-
noni békeszerzô-
déssel Ausztriához
csatolt, burgenlan-
di Dérföldön
(Dörfl). Édesapja
családjával Maurer
Antal néven ott élt
és dolgozott az

Esterházy-birtok erdôgondnokaként. A családi
nevét szülôhelyére emlékezve 1935-ben ma-
gyarosította Dérföldire. Gimnáziumi tanulmá-
nyait Kôszegen a bencéseknél kezdte és
Pannonhalmán, ugyancsak a bencéseknél fe-
jezte be. Érettségi után egy éven át a papi hiva-
tás gondolatával foglalkozva, Pannonhalmán
továbbtanult, majd beiratkozott az Erdômér-
nöki Fôiskolára, Sopronba, ahol 1930. április
28-án szerzett oklevelet. Diplomázása után a
füzérradványi Károlyi-uradalomban helyezke-
dett el, ahol már mint szigorló erdômérnök is
gyakornokoskodott. 1930-tól 47-ig Kemence-
patakon végigjárta az akkori erdômérnöki pá-
lya több fokát (erdômérnök-gyakornok, se-
géd-erdômérnök, erdômérnök, erdôgondnok,
fôerdômérnök). A második világháború, majd
az erdôk államosítása után még 1947-ig
ugyanott, mint erdôgondnok dolgozott. A ke-
mencepataki tevékenységét szép bükk-, tölgy-
és fenyôállományok, jól kitûzött és megépített
feltáró utak dícsérik. 47 után az illetékesek fel-
figyeltek nagy munkabírására, vas szorgalmá-
ra, átlagot messze meghaladó szaktudására, és
úgyszólván évente újabb és újabb feladatokkal
bízták meg. Így a Felvidéki Építési és
Fakereskedelmi Rt. kisvaszari üzemének a ve-
zetését, utána az Erdôgazdasági Nemzeti Vál-
lalat (Sátoraljaújhegy), majd a Pestvidéki Áll.
Erdôgazdaság (Budapest) fahasználati ügyei-
nek az intézését kapta feladatul. Az utóbbi
munkahelyén igazgatóhelyettes is lett. Ezt kö-
vetôen helyezték az FM Erdészeti Fôosztályára
mûszaki elôadónak. Innen a Budapesti Erdô-
telepítô Állomás vezetô fômérnöki beosztásá-
ba került. 1954-ben helyezték át az Erdészeti
Tudományos Intézetbe, ahol két évig tud.
munkatársként, azt követôen tud. osztályveze-
tôként dolgozott az 1970-ben történt nyugdíj-
ba vonulásáig. Mint nyugdíjas több, mint tíz
évig szaktanácsadóként segítette az ERTI mun-
káját. Kutatóként és osztályvezetôként az er-
dôhasználat fejlesztésén dolgozott. Idôszako-

san rábízták a gépesítési és erdészeti gazda-
ságtani kutatások irányítását és szervezését is.
Nevéhez fûzôdik többek között a rakásolt er-
dei választékok ûrméter-köbméter átszámító
tényezôinek, a kitermelési és számbavételi
apadékok mérôszámainak a megállapítása és
a méretcsoportos vágásbecslési és választék-
tervezési eljárás és a szerfa-táblázatok kidolgo-
zása, amely módszer ERTI szolgálati szabada-
lom lett. Az ERTI gépkísérleti üzemében az ô
irányítása alatt készült el a fogatos közelítô-
kerékpár, amelyiknek a használata gyorsan or-
szágosan elterjedt. Kutatási eredményeit több,
mint 30 tanulmányban, illetve társszerzôként
könyvben adta közre. Az Országos Erdészeti
Egyesület 1964-ben Bedô Albert-díjban része-
sítette. De tulajdonosa lett több akkori állami
kitüntetésnek is.

Gazdag életútját a harmonikus családi élet,
majd 1956 után fiának, késôbb a két leányának
az USA-ba történt távozása miatti aggodalom
és félelem jellemezte. Alapfelfogása volt az,
hogy az életben a szakmai munkával és nem a
politikai helyezkedéssel kell boldogulni. Ezért
az akkori uralkodó pártba többszöri ráhatás el-
lenére sem volt hajlandó belépni.

Hamvait 2001. szeptember 28-án helyezték
a felesége mellé örök nyugalomra a mátyásföl-
di Ilona-köztemetôben.

Tóni Bátyánk! Mi, akik közelrôl ismertünk
és Veled dolgozhattunk, emlékedet életünk vé-
géig igaz erdészbarátsággal ôrizzük!

Szász Tibor

Kovács András erdômérnök
(1951–2001)

Rokonok, barátok,
ismerôsök, pálya-
társak nagy részvé-
telével kísérték
utolsó útjára Ko-
vács András 50
éves erdômérnö-
köt 2001. szeptem-
ber 25-én a Debre-
ceni köztemetô-
ben.

Tisztelt Gyászolók!
Nekem jutott az a megtisztelô, de fájdalmas

feladat, hogy elköszönjek Kovács András erdô-
mérnöktôl és atyánkfiától az erdészkollégák és
a Nyírbátori Református Gyülekezet nevében.

Kovács András 1951. szeptember 19-én
született Kabán, vasutas családban.

1977-ben erdômérnöki diplomát szerzett a
soproni Erdészeti és Faipari Egyetemen.

A megérdemelt utolsó vakációt ki sem tölt-
ve, azonnal munkába állt a tiborszállási erdé-
szetnél erdômûvelési mûszaki vezetôként.

Ezzel egy idôben megházasodott, családot
alapított.

1981-tôl a jogutód Nyírbátori Erdészeti
Üzemigazgatóságnál lett erdômûvelési ágazat-
vezetô, majd igazgatóhelyettes fômérnök sú-
lyos betegségéig, 2001. március 20-ig.

A sors megadta nekem, hogy ennek a 24
éves megszakítatlan pályafutásnak több, mint
10 évig munkatársként részese lehettem.

Kovács András alapos és bölcs ember volt,
a Szentírás tanítása szerint „mindent ékesen,
szépen” megtervezett, talán tudat alatt tisztában

volt vele, hogy neki nem adatik meg a kitérô, a
holt idô, rövid életpályáját megszakítatlanul
kell végigfutnia.

Mi, erdészek az Úr különös kegyeltjeinek
mondhatjuk magunkat, hiszen nap mint nap
hozzátehetünk valamit a teremtett világhoz,
vagy újjáépíthetjük azt, amit mások lerombol-
nak. Kovács András a mi csodálatos szakmán-
kon belül is a legszebbet választotta, végig ER-
DÔMÛVELÔ volt, csupa nagybetûvel írva és
kimondva. Soha nem vakította el a pillanatnyi
siker, nem hódolt be a manapság oly divatos és
szinte mindent uraló pénz bálványozásának.

A Szentírás szerint az embert szabad lelkiis-
merettel ruházta fel az Úr, ugyanakkor annak
bûntudatával is. Kovács András barátunk azon
kevesek közé tartozott, akik nem adósodtak el
ezzel az isteni adománnyal.

Szerény, nem hivalkodó, mély érzésû, be-
csületes ember volt. Ekként dolgozta végig rö-
vid életét, és gyakorolta hitét, példát állítva az
utódoknak.

Bandi Barátunk! Köszönjük!
A jó Isten ôrködjön nyugalmad felett!
Üdv a lelkednek!
Üdv az Erdésznek!
(A búcsúbeszédet elmondta Juhász Mihály

erdômérnök, a Nyírbátori Református Gyüle-
kezet gondnoka.)

Osztrogonácz János 
erdômérnök
(1946–2001)

Oroszországban, 55 éves korában váratlanul
elhunyt Osztrogonácz János okl. erdômér-
nök.

A Bács-Kiskun megyei Dávod községben
született 1946-ban. Erdésztechnikusi képesítést
a szegedi erdészeti technikumban szerzett,
egyetemi tanulmányait a volt Szovjetunióban
végezte. Erdômérnöki oklevelét Leningrádban
szerezte meg.

Szakmai pályafutását a Gemenci Állami Er-
dô- és Vadgazdaság pörbölyi vasútügyi és ha-
józási erdészeténél kezdte meg. Gemencrôl
Kecskemétre vezetett az útja, ahol a Kiskunsá-
gi EFAG fômérnöke lett.

1981-ben nevezték ki a Felsôtiszai EFAG
vezérigazgatójává, ezt a beosztást töltötte be
1990-ig.

Felelôs tisztségben is aktív részese volt a
szakma társadalmi életének. Tagja volt az MTA
Erdészeti Bizottságának, elnöke volt az Egye-
sület Szabolcs-Szatmár-Beregi helyi csoportjá-
nak.

Kitûnô nyelvtudását hasznosította a szakma
nemzetközi kapcsolatainak építése során, ma-
ga is számos programot szervezett a Magyaror-
szágra látogató külföldi delegációk számára, s
személyesen részt vett azok lebonyolításában.
Segítôkész támogatását számos alkalommal él-
vezhette az Országos Erdészeti Egyesület is.

A rendszerváltást követôen, mint az OSTRO
Tanácsadó és Szolgáltató Bt. alapítója és ügy-
vezetôje – helyismeretét és nyelvtudását hasz-
nosítva – fakereskedelemmel foglalkozott. A
váratlan szívroham is üzleti úton, Szibériában
érte.

Szülôfalujának temetôjében, Dávodon te-
mették el, nagy részvéttôl kísérve.


