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Vajda Pál amatôr festô Nagymarosról küldte a mellékelt fényképet. A
festmény az augusztusban Zebegényben megrendezett amatôr
versenyen I. díjban részesült. Mérete 60x50 cm-es, címe: „Az én
bükkösöm”. A közléssel örömmel teszünk eleget kérésének, annál is
inkább, mert mint írja, közel 50 éve elôfizetôje lapunknak.

Mester József 
okleveles erdõmérnök

1928 – 1995

1928. IX. 11. Mohácson született. 1995. V. 30. Mohácson hunyt el, és
ott is temették el. Édesanyja neve: Belvaracz Erzsébet. 1947-ben
Mohácson érettségizett. Erdõmérnöki tanulmányait Sopronban
1951-ben fejezte be. Elsõ munkahelye az Üzemtervezési Iroda volt,
de a részletek nem ismertek.

A Mecseki Erdészeti Rt. jogelõdjénél 1957. IX. 15-én lépett szol-
gálatba a Hetvehelyi Erdészetnél mint fahasználati mûszaki vezetõ.
1958-tól a Kárászi Erdészetnél szintén fahasználati munkakörben
dolgozott. 

1968-tól Mecseknádasdon az erdõgazdaság oktatási központját
vezette, amely szakmunkás végzettséget adott. Ezután az erdõgaz-
daság központjában fahasználati elõadó, majd késõbb oktatási elõ-
adó volt. A barcsi és a szõcsénypusztai iskolák szervezésében a be-
tanítottmunkás-képzést irányította és szervezte. Elsõsorban a gép-
tant, de esetenként az összes tárgyat oktatta. 

Nyugdíjazása elõtt a Mûszaki Erdészetnél volt munka- és tûzvé-
delmi elõadó. 

Nagy tudású, szorgalmas, szerény ember volt. Az oktatást nagy
türelemmel végezte. Az igazságos osztályozásra nagy súlyt fektetett.
Tanítványai nagy tisztelettel beszéltek róla. Személyes bátorságának
köszönhetõ, hogy a Kárászi Fûrészüzem nem égett le. Egyszerû éle-
tet élt, de könyvekre sokat költött. Nagy szakkönyvtára volt, amely-
rõl sokszor mesélt. 

Az OEE Pécsi Csoportjának gazdasági felelõse és pénztárosa volt
éveken keresztül. Családja nem volt. Beteg édesanyját hosszú éve-
kig ápolta. Édesanyja halála után egyedül élt Mohácson. Köztiszte-
letben álló, szerény, dolgos, nagy tudású jó kolléga volt. 

A munkatársak elbeszélése alapján lejegyezte:
Dr. Tóth Aladár

fõerdõmester

A felvidéki Hybbén található XVIII. században épült templom Balassi
Bálint nyughelye. A költô 1554. október 20-án született Zólyom várá-
ban. Születésének 450 éves évfordulójára emlékezünk.

Karácsonyra
• Gyökerek és lombok I-II-III. kötet 2000,-

Ft/kötet áfa-val együtt
• Erdõgazda társasjáték 5640,- Ft/db áfa-val együtt

H-2730 Albertirsa, Baross u. 85/II.
Telefon/Fax: 06/53/370-206

E-mail: danoskft@axelero.hu

FLEX-GUARD facsemetevédõ
DÁNOS® fejlesztésû egye-
di SPIRÁL formájú háló-
tömlõ
UV stabilizált , 3x3 mm
szemméretû háló
Egy mozdulattal a fa
törzsére illeszthetõ
Csak emberi kéz tudja
eltávolítani
Rugalmas, lágyan követi a
fa növekedését
Ideális árnyékolást és szel-
lõzést nyújt a fatörzsnek
Többször is felhasznál-
ható, hosszú élettartamú

Méretek(névleges átmérõ×hossz):
Ø6cm×55cm Ø6cm×80cm Ø6cm×110cm
Ø11cm×55cm Ø11cm×80cm Ø11cm×110cm
Ø15cm×55 cm Ø15cm×80cm Ø15cm×110cm
Ø3,5cm×60cm Ø3,5cm×120cm


