
Borsányi László
(1938–2002)

Elmentél hát Te is tizedikként az 1957-ben
Szegeden végzett IV/A 24 tanulójából.

1954-ben jöttél az akkor éppen Pallag-
pusztán székelô Erdészeti Technikumba.

Erôs felépítésû, jó tanuló, jó sportoló, ko-
moly fiatalembert ismertünk meg benned. 

A technikum elvégzése után a Keletbük-
ki Állami Erdôgazdaságnál beosztott erdész,
majd kerületvezetô erdészként tevékeny-
kedtél, voltál tsz ágazatvezetô, de pályafutá-
sokat a Bánvölgye tsz Erdôgazdálkodási és
Fafeldolgozási Társulatnál erdészként fejez-
ted be.

Az elmúlt évben Sopronban, amikor
egy-egy kávé mellett beszélgettünk, azt
mondtad: „Egyre kevesebben leszünk, fi-
gyeljünk, vigyázzunk egymásra, azokat a
kedves emlékeket, amelyeket fiatal ember-
ként együtt átéltünk, minél többen és minél
tovább vigyük, ne adjuk meg magunkat az
elmúlásnak.”

Kedves Laci barátom, családoddal, osztály-
társaiddal, volt munkatársaiddal örökké emlé-
kezünk Rád. Nyugodjál békében.

Vajda Pál

Kovács Béla
(1926–2002)

„Egy nap leszáll a köd
és szûkre fogja szemhatár-köröd.
S egy éj is jön, mely csillagfényt sem ad,
S évmilliókig nem lesz sugarad.”

Áprily Lajos

Kovács Béla 1926. ok-
tóber 26. Született
Szatmárnémetiben. A
Református Fôgimná-
ziumban érettségizett
s z ü l ô v á r o s á b a n ,
melyre mindig nagy
szeretettel emléke-
zett. Kapcsolatát a
szülôfölddel és a csa-

láddal haláláig ápolta.
1946-ban a Soproni Erdészeti Akadémiára

került és 1950-ben erdômérnöki diplomát
szerzett. 

1950. október 6-án bevonult katonának, és
mint mérnököt a hadtáptiszti iskola tanfolya-
mára vezényelték. A tanfolyamot elvégezve a
hadsereg állományában maradt, mint ezredes
ment nyugdíjba 1981-ben.

Akik közelebbrôl ismerték tudták, hogy
nem ízig-vérig katona. Becsülettel viselte az
egyenruhát, teljesítette feladatát, de lélekben
sokkal humánusabb volt, mint ami a katonai
szolgálathoz kellett.

Tisztté avatása után a Soroksári úti Elhelye-
zési Szolgálathoz került, elôbb az 1.sz. Építési
Felügyelôséghez, majd 1955 novemberében
az 5. Elhelyezési Felügyelôséghez parancsnok
helyettesnek. 1965. december 1-jén lett az 5.
EFÜ parancsnoka és az átszervezéskor átala-
kuló szervezetek igazgatója.

Mint parancsnok kiváló nevelô volt, sok fi-
atal került szárnyai alá és onnan felelôs beosz-
tásba.

Erdômérnökként a faanyagvédelemre
szakosodott, ebbôl adódóan évtizedeken
keresztül bújta a poros padlásokat, mint
faanyagvédelmi szakértô. A Mûemlékvé-
delmi Hivataltól kezdve a magánlakások
épületszerkezetéig sok – 1300-nál több –
szakvéleményt készített el, köztük olya-
nokat, mint a Keleti Pályaudvar épület-
együttese.

Kedves munkahelye volt a Soroksári úti te-
lep, melynek parkosítását az ô irányítása alatt
végezték el. 

Ugyanezt tette a Csorna utcai lakóházak
környezetének kialakításával is. Kedvenc fáját,
a mamutfenyôt itt is  elültette. 

1950-ben megnôsült, s közel öt évtizeden
keresztül élt boldog házasságban. Leánya, An-
namária 1951 -ben született.

Az Erdôk a Közjóért Szakosztálynak 1978
óta aktív tagja.

Mindannyian úgy emlékezünk rá, mint
mindig vidám, nyitott érdeklôdésû és egyenes
gondolkodású kollégára, segíteni kész, szere-
tetreméltó barátra.

Barátai, kollégái

Vidács Attila
(1964-2003)

Kecskeméten, 1964.
november 30-án
születtél. Középisko-
lai tanulmányaidat
1979-ben a szegedi
Kiss Ferenc Erdésze-
ti és Faipari Szakkö-
zépiskolában kezd-
ted. 1983-ban érett-
ségi vizsgád évében

felvételt nyertél Sopronba. Az Erdészeti és
Faipari Egyetem erdômérnök hallgatója let-
tél.

Az egyetemen eltöltött évek alatt szakmai
ismereteid elmélyítése mellett megismerhetted
a selmecbányai hagyományokat, amelyeket
mindig szívesen ápoltál.

Még egyetemi hallgató voltál, amikor meg-
nôsültél és megszületett elsô fiad, Gergely.

Alföldi emberként kötôdtél a Kiskun-
sághoz, ezért biztos volt, hogy munkássá-
godat a Duna-Tisza közén, a hajdan volt
Kiskunsági Erdô és Fafeldolgozó Gazda-
ságnál kezded el. Így kerültél 1990. július
1-vel elsô és egyben egyetlen munkahe-
lyedre, a gazdaság Kelebiai Erdészetéhez
erdômérnök-gyakornok munkakörbe.
Mindössze 8 hónap szakmai tapasztalat-
szerzés után 1991. március 1-vel az erdé-
szet erdômûvelési mûszaki vezetôjévé ne-
veztek ki.

1993. júniusában mezôgazdasági környe-
zetvédelmi szakmérnök oklevelet szereztél.

1994. év februárjában második kisfiadnak,
Andrásnak örülhettél.

Sokszor szabadidôdet feláldozva, hivatá-
sod fontos részének tekintetted, hogy gyakran
és lelkesen vidd a környék óvodásait, iskolása-
it a közeli erdôkbe. A terület növényzetének
és állatvilágának bemutatásán keresztül so-
kunkat oltottad be az erdô iránti vonzalom-
mal, tisztelettel.

Közös rendezvényeinken a selmeci hagyo-
mányok ápolásában meghatározó társként
vettél részt. Jókedvû lényed a jó hangulat meg-
alapozója volt.

Az utóbbi évek felgyorsult világában, a
homokpuszta kíméletlen klímája kikezdte
egészségedet. A család jelentette számodra a
menedéket, harmadik kisfiad Balázs Bence
megszületése ismét büszkeséggel töltött el.

Megdöbbentô gyorsasággal vitt el a sors
közülünk, anélkül, hogy elköszönhettünk vol-
na egymástól.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
Nyugodj békében.

Tóth Attila 

Szabó Róbert
(1942-2003)

A kegyetlen beteg-
ség 1986-ban táma-
dott elôször. Akkor
még senki nem gon-
dolt arra, hogy egy
életvidám, szakmai
teljesítménye csú-
csán lévô, melegszí-
vû kolléga és kiváló
barát akár áldozattá

is válhat.
Nem, mert Szabó Róbert erdésztechnikus

körül izzott a levegô, ha alkotni kellett, ugyan-
akkor kedves egyénisége békét és szeretetet
sugárzott.

Igen, kedves Barátom, többször elhagytál
bennünket, hogy a csodával határos módon
újra visszatérj. Többször álltunk tehetetlenül
betegágyad mellett búcsúimát mondva, hogy
aztán ismét ránk tekints és érdeklôdj a kollé-
gák, a munka felôl. Az utolsó hetekben már
csak a lelked élt, a tested elhagyott. Majd a lé-
lek is megtört. 

1957-ben vajszlói erdészgyakornokként ta-
lálkoztál elôször az erdôvel, amelynek örök
szolgája lettél. Szerencsés voltál Robi, mert
egész szakmai pályafutásod során azt tehetted,
amit szeretsz.

Tetted ezt bükkháti, majd árpádtetôi kerü-
letvezetôként 1965-1981 között, mûszaki veze-
tôként ugyanitt 1984-ig.

Erdômûvelési elôadóként 1994-ig, hogy
mag- és csemetetermelési fômunkatársként
dolgozz halálodig, mert a jó Isten nem enged-
te meg, hogy nyugdíjasként élvezd hátralévô
életed.

Pedig megérdemeltél volna néhány nyu-
godt évet, hiszen szakmai kitüntetéseid je-
lezték, hogy elfáradhattál az állandó hôfokú
tevékenységben. Ezt próbálta kifejezni há-
rom Kiváló Dolgozói cím mellett 1974-ben
az Erdészet Kiváló Dolgozója, valamint
1981 és 1984-ben a Kiváló Munkáért minisz-
teri kitüntetés.

Maradandót alkottál kedves Barátom éle-
ted fô mûvével a Pécsi Hôerômû zagykazettá-
inak biológiai rekultivációjával. Ez az Európá-
ban mind a mai napig páratlan méretû alkotás
köt örökre össze Téged és kollégáidat, amikor
naponta elhaladunk mellette.

Kedves Robi! A jó Isten nyugtasson béké-
ben. Üdv erdész lelkednek!

Dr. Papp Tivadar
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Megjelenik várhatóan évente tíz alkalommal. Az újság bemutatja az egyetem 
hét karának oktatási és nevelô munkáját, az egyetem életét.


