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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




