
pát tenyere nagyon hamar eljárt), vagy
B): reggel jelentkeznek az irodában tû-
zifát hasogatni.

Másnap reggel lelkesen elkezdték a
favágást. Az egész iroda dicsérte a mér-
nök urakat és a praktikus megoldást.
Kora délután az irodába visszaérkezõ
mérnök uraknak jelentette a két fatolvaj,
hogy kész a munka. Mindkettõjüknek
leesett az álla. A kétnaposra tervezett
munka bõ fél nap alatt elkészült, a haso-
gatott tûzifa szemet gyönyörködtetõ gú-
lában állt. Ez az akció jól sikerült. Míg-
nem a takarítónõ egy hét múlva cifra ká-
romkodás közben kihívta az egész iro-
dát a szerényen megünnepelt tûzifagúlá-
hoz. A megbontott oldalán látható lett a
belseje. A mennyiség döntõ többsége
változatlanul kugliban maradt és mûvé-
szi precizitással ezt a halmot rakták körül

telehasogatott fával. Ilyenkor csak na-
gyot nyelni lehet. És röhögni.

Azt viszont nem lehet mondani,
hogy a harsogó tél csak kellemetlen él-
ményekkel jár. 

1962. január végén a gúthi legénylakás
nagy lázban égett. Tibor barátom – aki
már akkor beosztott erdész volt – vala-
hogy egy ceglédi kanna borhoz (vagy ah-
hoz hasonlóhoz) jutott. Megszerveztünk –
egyik agglegény brigádtagunknál – egy
kiadós kolbászos tojásrántotta vacsorát.
Másik brigádtársunkat, Lacit is meghívtuk
a hegedûjével (apja már kisgyerek korától
a debreceni konzervatóriumba járatta).

A buli várakozáson felül sikerült.
Odakinn dermesztõ hideg, benn gõzfel-
hõben nótáztunk. Laci hegedûvirtuóz-
ként mûködött. (Mellesleg a tenyere
olyan kérges volt a rakodói munkától,

hogy a cigarettacsikket csak egyszerûen
elmorzsolta eldobás elõtt.)

Elérkezett a csúcspont; illedelmes bú-
csú a házigazdától, és a teleholdas nap-
pali világosságban hazaindultunk. Az el-
sõ percekben nem kaptunk levegõt, –20
°C alatt lehetett a klíma. De kristályerdõ
vett körül, lépéseink alatt visított a hó. És
sikoltott a hegedû, mert Laci játszott fo-
lyamatosan. Könyörögtünk, hagyja abba,
lefagy az ujja. De csak játszott.

Az útkeresztezõdés után már egy ki-
lométert mehettem, még mindig hallot-
tam a hegedûszót: „piros rózsák beszél-
getnek…” Mámorítóan szép volt.

Valahogy mégis csak el kellene vé-
gezni azt az egyetemet.

Mert erdésznek lenni jó.
Valószínûleg.

Szöõr Levente
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Mersich Endre
(1925–2010)

Életének 86-ik évé-
ben rövid betegség
után elhunyt Mersich
Endre gyémántokle-
veles erdõmérnök. 

A családtagok, ro-
konok, barátok, gim-
náziumi és egyetemi
diáktársak, tisztelõk
2010. aug. 6-án vettek

Tõle végsõ búcsút  a Farkasréti temetõben,
evangélikus szertartás szerinti temetésén. 

Mersich Endre 1925. jan. 4-én  Bükön
született. 

Az elemi iskolát Kapuváron, a gimnáziu-
mot Sopronban az evangélikus Líceumban
végezte, mindvégig kitûnõ tanulmányi ered-
ménnyel. Egyetemi tanulmányait  1943-ban
a József Nádor Mûszaki- és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Bánya-, Kohó- és Erdõmér-
nöki Karán mint erdõmérnök-hallgató
kezdte meg. A háború alatt, 1944. okt.–
1945. május között az I. és a II. évfolyamon
szünetelt az oktatás. Katonaság, hadifogság,
országhatár-változások és sok egyéb körül-
mény miatt a nyári pótszemesztereken ta-
nulmányaikat csak kevesen tudták folytatni,
az évfolyam „oldott kéve”-ként esett szét. 

Oklevelét 1948-ban szerezte meg, ezt
megelõzõen azonban az Egyetem Épület-
szerkezettan Tanszéken mint demonstrátor,
majd egy építészmérnök magántervezõi iro-
dájában szerkesztõként dolgozott. 1949-
1951 között a MALLERD-nél, majd az Erdõ-
központban mint építésvezetõ Kõszeg és
Tatabánya térségében feltáró utakat épített.
1952-1985 között, nyugdíjazásáig az erdé-
szeti felsõ irányítás területén - Állami Gazda-
ságok és Erdõk Minisztériuma, Országos Er-
dészeti Fõigazgatóság, Mezõgazdasági és
Élelmezésügyi Minisztérium – csoportvezetõ
fõmérnök, osztályvezetõ, miniszteri taná-
csosként az ágazat mûszaki beruházásait irá-
nyította. Aktív szerepe volt a Mohácsi Farost-
lemezgyár, a szombathelyi és a vásárosna-

ményi forgácslap üzemek beruházásában,
bõvítésében, a fûrészüzemi rekonstrukciós
program megvalósításában.

Több éven át minisztériumi felelõse volt
az élelmiszeripari nagyberuházásoknak is. 

1962-ben mérnök-közgazdász oklevelet
szerzett, angol és német nyelvbõl felsõfokú
nyelvvizsgát tett. Idegen nyelv ismeretei
alapján mint szakfordító a Magyar Távirati
Iroda külsõ munkatársa volt. Nyugdíjas éve-
iben a FALCO budapesti vevõszolgálat iro-
dájában szaktanácsadó. Szakmai munkássá-
gáért Kiváló Dolgozó kitüntetésben több-
ször is részesült, nyugállományba vonulása-
kor pedig a Munka Érdemrend bronz foko-
zatával tüntették ki. 

Mersich Endre a közösségi munka terén
is kiemelkedõ személyiség volt. 1945 nyarán
az Ifjúsági Kör újjáélesztésére összehívott
alakuló közgyûlés ügyvezetõ elnökéül vá-
lasztotta. 

A politikai vezetés már ekkor elhatározta
a „reakciós ifjúsági tömbnek” minõsített sop-
roni karok elkülönítését. Ezt megelõzendõ
Verebély László mûegyetemi rektor, Sébor
János dékán, dr. Tárczy Hornoch Antal pro-
fesszorok, az Ifjúsági Kör részérõl Mersich
Endre  az együvé tartozás mellett érvelve tár-
gyaltak vezetõ politikusokkal, Tildy Zoltán-
nal, Dálnoki Miklós Bélával, Rákosi Mátyás-
sal, Szakasits Árpáddal. A terv megvalósítá-
sát azonban megakadályozni nem tudták.
Az OEE-ben húsz éven át az Oktatási Bizott-
ság titkáraként mûködött. Nyugdíjas évei-
ben sikeresen szervezte, tartotta egybe a
szétszóródott évfolyam tagjait a negyedéves
összejövetelekkel. Ismerte sorsukat, életü-
ket, ha tudott segített. Nemcsak az élõket
tartotta számon, hanem az elhunytakat is.
Pontosan ismerte az elõdök, a szakma nagy-
jainak, munkatársainak sírhelyét. Minden-
szentek elõtt rendszeres temetõlátogatást
szervezett. Szorosan kötõdött az evangéli-
kus egyházhoz, ennek gyökerei még a gim-
náziumi évekbõl származtak. A soproni Li-
ceumi Öregdiákok Szövetségének több cik-
luson át elnöke volt. A temetésen – ezt a
funkciót betöltõ utóda – Winkler Barnabás

méltatta sikeres munkáját, amit az Egyház
tulajdonába visszakerült iskola felújítása és
korszerûsítése terén végzett. 

Az évfolyamtársak részérõl dr. Csesznák
Elemér vett végsõ búcsút az elhunyttól, em-
lékezve a háborús és az azt követõ nehéz
évekre, méltatva az Ifjúsági Körben vállalt
felelõsségteljes munkáját, a közösség össze-
tartására irányuló törekvéseit. Egy rendkívü-
li munkabírású, szerény jó baráttól búcsú-
zunk, akire mindig számíthattunk.

Emlékedet megõrizzük. Nyugodjál béké-
ben!     

Dr.Erdõs László

Szabó László
(1936–2010)

Zalavég községben
született, és gyermek-
éveit is itt töltötte. A
táj természetes szép-
sége, az erdõ, a me-
zõség, a vízivilág for-
díthatták figyelmét az
erdészélet felé. Az ál-
talános iskola elvég-
zése után erdészeti

elõgyakorlatosként dolgozott a zalai erdõ-
gazdaságban. Az egyéves szakmai gyakorlat
után felvételt nyert Sopronba az Erdészeti
Technikumba.

Technikumi tanulmányait 1955. évben si-
keresen befejezte, friss erdésztechnikusi ok-
levéllel a Nyugatbükki Állami Erdõgazdaság-
nál helyezkedett el. 1958-ban kérelmére, élve
a lehetõséggel, áthelyezéssel a Sárvári Állami
Erdõgazdasághoz került. Új munkahelyén a
Csepregi Erdészet Alsóerdei erdészkerületé-
nek lett a vezetõje. A lomb- és tûlevelû erdõk,
valamint a vegyeslombú csemetekert változa-
tos munkát jelentõ feladata nagyon megra-
gadta. Az elõhasználati és véghasználati faki-
termeléseihez még jelentõs feladattal társult a
fenyõpusztulás okozta fakitermelés. Elisme-
rõen gondot fordított a különbözõ fafajú és
egészségi állapotú faanyag leggazdaságo-
sabb választékolására. Kerületében, mint
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akár máshol, az erdész számára izgalmas,
embert próbáló feladat egy természeti csapás
sújtotta erdõ felújítása. Éppen a különbözõ
erdõfelújítási feladatok váltották ki csemete-
kertjében a szaporítóanyag különbözõségét.
A csemetetermelést kimondottan szakmasze-
retettel végezte, és abban elismert szakmai ta-
pasztalatra tett szert.

Munkakörében változást eredményezett
a szakmai igényességgel végzett erdõfelújí-
tás, erdészeti csemetetermelés. Kerületveze-
tõi munkakörébõl kiemelték, és az erdészet
erdõmûvelési mûszaki vezetõi munkaköré-
be kinevezték. Új munkakörében tovább
bõvítette tapasztalatait az erdészeti szaporí-
tóanyag elõállítása terén.

Idõközben szervezeti változásokkal az
erdészet Szelestei Erdészet lett, a gazdaság
fúzió révén Szombathelyi Állami Erdõgazda-
sággá alakult, amelynek késõbbi neve
Szombathelyi Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság lett.

Gazdasági tevékenysége mellett bekap-
csolódott a Szombathely városi parkerdõ
tervezésébe. A csapatmunkában megterve-
zett erdei tornapálya kivitelezési munkáit
személyesen irányította.

Igyekezett részese lenni az erdõgazdasá-
gi csemetetermelési és maggazdálkodási fej-
lesztéseknek. Vezetõi szakmai tudására,
szakmai törekvésére felfigyelve, központi
szaporítóanyag-termelési elõadói munka-
körbe nevezték ki. Új munkakörében na-

gyobb szakmai önmegvalósítási lehetõséget
kapott. Nagy ambícióval csatlakozott a mag-
gazdálkodás, a csemetetermelés szakterüle-
tére megfogalmazott fejlesztésekhez. Jelen-
tõs része volt az acsádi (cikotai) fenyõmag-
termelõ plantázs kivitelezésének, annak
mindkét ütemében. Biztosította az elvárható
szakszerûséget, a pontos anyagkönyvveze-
tést. Szakmai felkészültségét gyümölcsöztet-
te a bejegyertyánosi nagyüzemi csemetekert
kialakításában. Ott alkalmazásba vettek a
csemetetermelésben korábban nem alkal-
mazott fóliasátras, Paperpot szelencés, mû-
anyagtölcséres módszereket. A burkoltgyö-
kerû csemetetermelés jelentõsen megnövel-
te az erdõsítésre fordítható idõt.

Szabó László munkája kiterjedt az egész
magkezelésre. Részt vett a magtermelõ plan-
tázsokhoz kapcsolódó tobozszedés emelõ-
gépesítési és fenyõtoboz pergetõ mûszaki
kivitelezésében és a munkatechnológiájá-
nak kidolgozásában. Megvalósították a fe-
nyõmagvak többéves hûtött tárolását. A
magvak fafajonként szigorú technológia sze-
rinti tárolása, kezelése, nyilvántartása, for-
galmazása fegyelmezett munkát igényel.

Újabb szervezeti változásként létrehozták
a Nyugat-magyarországi Fagazdasági Kom-
binát Erdõgazdaságát. A szervezeti módosí-
tás kapcsán a szaporítóanyag-termelés terü-
letérõl a faanyag-forgalmazás területére ke-
rült át. Munkáját folytatta az újabb szerveze-
ti formájú FALKO kereskedelmi osztályán

mint kereskedelmi elõadó Feladata volt a
több mint 300 000 m3 faanyag forgalmazása
szigorú fafaj, minõség, mennyiség, idõ be-
osztásában.

Feladatait a soproni technikusképzésben
szerzett sokoldalúságával végezte. A válto-
zatos, képességeit próbára tevõ munkakö-
rök után 1990-ben a LIGNOR Kft. kereske-
delmi vezetõje lett. A nagy forgalmat bonyo-
lító munkakörbõl 1995. évben nyugdíjba
ment.

Egészsége megromlott, és 2010. július 16-
án elhunyt. Nagy részvét mellett 2010. július
22-én a csepregi temetõben helyezték örök
nyugalomba.

Búcsúznak tõle: a családja, az osztálytár-
sai, az osztályfõnöke, kollégái. Nyugodjon
békében!

Muth Endre

László Endre
(1927–2010)

Nyolcvanhárom éves korában elhunyt Lász-
ló Endre, a Szegedi Kiss Ferenc Erdészeti
Technikum hajdani matematikatanára. Sze-
geden, a Belvárosi Temetõben helyeztük
örök nyugalomra. A búcsúztatáson a szûk
családi körön kívül jelen voltak az 1963-ban
végzettek, akik 44 rózsaszállal díszített ko-
szorúval köszöntek el osztályfõnöküktõl,
valamint barátai és számos tanítványa.

Nyugodjék békében.

Elõször került hazánkban két fiatal
fehér gólyára mûholdas nyomkö-
vetõ, melyek segítségével végigkö-
vethetjük a madarak elsõ vándor-
útját afrikai telelõhelyükre. A pro-
jektet, amelynek részeként a gó-
lyák útja is láthatóvá válik, az Eco-
caritas Egyesület irányítja. Az Eu-
rópai Unió támogatásával a két je-
lölt gólya: Apaj és Ipoly hazai élõ-
helyein megvalósuló program fõ
célja a középfeszültségû elektro-
mos szabadvezetékek madárbarát-
tá tétele, azaz a „madárgyilkos” tar-
tóoszlopok és szerelvényeik meg-
felelõ szigetelése.

Évrõl évre bizonyítottan rengeteg vé-
dett és fokozottan védett madár szen-
ved áramütést a középfeszültségû sza-
badvezeték-hálózat oszlopain, vagy üt-
közik vezetékeknek.  A madarak pusz-
tulása és sérülése hatalmas természet-
védelmi károkat okoz országszerte. A
Magyar Madártani és Természetvédelmi
Egyesület (MME) közelmúltban megje-
lent tanulmánya alapján, a hazai veze-
tékhálózaton évente minimálisan 30
ezer madár, köztük számos világszerte

veszélyeztetett faj (kerecsensólyom,
parlagi sas, kék vércse) esik áramütés
áldozatául.

Az Apaj névre keresztelt gólya a Kis-
kunságban kelt ki és nevelkedett termé-
szetes körülmények között. Kirepülése
után néhány kilométeres körzetbe járt ki
szüleivel táplálékot keresni, majd au-
gusztus elején kezdte meg vonulását. A
legfrissebb információnk szerint már a
szudáni fõváros, Kartúm közelében van.

Ipoly embernél nevelkedett kisgó-
lya, aki három társával együtt július vé-
gén egy, az Ipoly folyó mellett kialakí-
tott röpdébe került, ahol fokozatosan
szoktatták vissza a természetes „gólya-
élethez”. Szabadon engedése után csat-
lakozott egy gólyacsapathoz és augusz-
tus közepén õ is útra kelt társaival. Je-
lenleg kissé Apaj mögött jár, éppen
Egyiptomban, a Nílus menti Qena váro-
sától pár kilométerre délre  tartózkodik.

Apaj és Ipoly, a két fiatal gólya törté-
nete és elsõ vándorútja nyomon követ-
hetõ a www.greenmania.hu webolda-
lon és partner oldalunkon, a www.gili-
ce.hu-n. A velük történõ legfontosabb
eseményekrõl hírt adunk, térképen kö-
vethetõ a vonulásuk. Bízunk benne,

hogy szigeteletlen szabadvezeték háló-
zaton nem éri õket baleset!

Az Ipoly és Apaj nevû gólyák mûhol-
das nyomkövetése az Európai Unió tá-
mogatásával valósul meg, a Közép-Ma-
gyarországi Operatív Program - Vonalas
létesítmények természet- és tájromboló
hatásának mérséklését szolgáló beruhá-
zások (KMOP-2009-3.2.1/C-0001 és
0002) keretein belül. Kedvezményezett
az Ecocaritas Egyesület.

További információ:
Kis Ferenc, projektvezetõ, Ecocaritas

Egyesület
tel.: +36 70 778 0859, 
e-mail: ferenc.kis@ecocaritas.hu

Megy a gólya vándorútra

Gólya az adó-vevõvel. 
Fotó: Molnár István Lotár




