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NEKROLÓG

Bakk József 
( 1956–2012)

Kapuváron született,
édesanyja helybeli
volt, édesapja belügyi
szolgálata révén került
ide és lett a város ren-
dõrkapitánya. A család
köztiszteletnek örven-
dett a kisvárosban.

Az általános iskolát
és gimnáziumot is itt

végezte. Érettségi után felvételt nyert az Erdé-
szeti és Faipari Egyetem Erdõmérnöki Karára,
ahol 1975-ben, egyéves szegedi katonásko-
dást követõen kezdte meg tanulmányait.

Egyetemi éveiben jó társasági emberként
beilleszkedett az évfolyamba, kialakult bará-
ti köre megmaradt egész életében. Jó felfo-
gása, felkészültsége révén az akadályokat is
sorra leküzdötte, tudással felvértezve állha-
tott munkába 1980-ban  egyetlen munkahe-
lyén, a Kisalföldi Erdõgazdaságnál.

A Rábaközi Erdészetnél töltött másfél
évet gyakornokként, majd elsõ kinevezését
a Dél-hansági Erdészethez, fahasználati mû-
szaki vezetõ munkakörbe kapta 2002 január
1-jétõl. Az erdészetnél ekkortól kezdett ki-
cserélõdni a régi erdészgárda, a fiatal erdé-
szek elõször a fahasználatba voltak bevetve,
mint vágásvezetõk. Józsi érdeme, hogy
összefogta õket, nem csak a munkaterüle-
ten, de rendszeres sporttevékenységgel is. A
kispályás focicsapattal, tekecsapattal több
városi bajnokságot is nyertek. Nem mulasz-
tották el a névnapok közös ünneplését sem,
fokozatosan egy összetartó csapatot ková-
csolt munkatársaiból.

Szakmai munkájában fogékony volt az új
technikákra, a számítógéppel elõször barát-
kozott meg és a munkatársakat õ tanította be
a használatára. 

Az adminisztrációban mindig gyors és
precíz volt, hamar túltette magát rajta.

1997-tõl lett az erdészet vezetõje, össze-
tartó, jó felkészültségû csapatot vezetett,

akikre a cégvezetés mindig számíthatott. A
nagy elõdöktõl tanultakat továbbvitték,
mind az erdõmûvelés, mind a fahasználat te-
rén minõségi munkát végeztek. Új feladat-
ként jelentkezett a vadgazdálkodás, ezzel
teljesedett ki az erdészek munkája, a teljes
vertikumot gyakorolták az erdõkezelésben.

Magánéletében nem választott társat ma-
gának, szüleivel élt. Elõször édesanyját ve-
szítette el, innentõl beteg édesapja gondozá-
sa, felügyelete volt a fõ elfoglaltsága. 2007-
ben õt is elveszítette, így magára maradt, a
munkatársak számítottak a társaságának. 

A kapuvári erdészetek összevonásakor
nem számolt további munkájával a cégvezetés
az új egységben, a felajánlott központi munka-
kört pedig nem fogadta el. 2010 januárjától
megszûnt a munkaviszonya, innentõl jelentõs
anyagi tartalékaiból tartotta fenn magát. 

Munkatársai, barátai, ismerõsei 2012. au-
gusztus 31-én a kapuvári Szent Kereszt teme-
tõben vettek tõle végsõ búcsút, a családi sírhe-
lyen nyugszik.

Kóródi Sándor
OEE Gyõri Erdõgazdasági HCS. elnök

Szákovics Imre
(1948–2012)

1948-ban született
Fertõendréden, az ál-
talános iskolát itt vé-
gezte, ezt követõen
1963-tól fizikai állo-
mányban dolgozott
elsõ és egyetlen mun-
kahelyén, a Kisalföldi
Erdõgazdaság Rába-
közi Erdészeténél.

1965-ben elvégezte  Szõcsénypusztán a
szakmunkásképzõ tanfolyamot, majd 1966-
68 között Ásotthalmon az erdészképzõt.

Elõször a Gyõri Erdészet Patkányosi ke-
rületében volt beosztott erdész, majd vissza-
került Kapuvárra. A termelõszövetkezeti er-
dõk kezelésére az erdõgazdaság gesztorsá-
gával létrejött integrációban szakirányító er-

dészként ténykedett. Nagy odaadással, kö-
rültekintéssel végezte a hozzá tartozó 25 tsz
adminisztrációját, a fakitermelések, fafelvá-
sárlások, erdõfelújítások szakirányítását.

1974-ben kötött házasságot, neje ezt kö-
vetõen az erdészet adminisztrációjában dol-
gozott. Elõször Osliban laktak, majd építke-
zést követõen 1982-ben költöztek Kapuvár-
ra. Leérettségizett, megszerezte az erdész-
technikusi képesítést. 

Ekkortájt egyre több tsz alkalmazott saját
erdészt a feladataihoz, az erdõgazdasági sza-
kirányítás talaját vesztette. 1985 októberétõl
jutott erdészkerülethez Imre, a Rábaközi Er-
dészet Iharosi kerületének volt erdésze
2009. januári nyugdíjba vonulásáig.

Munkássága idejére esett a nyár-anyate-
lep kialakítása dugványvágó, hûtõtároló, és
szociális épület megépítésével együtt. A ka-
rácsonyfatelepek felújítása, cseréje is folya-
matosan történt. 1997-tõl vadászterülettel is
rendelkezett az erdészet, az Iharosi köz-
pontban került a hûtõkamra elhelyezésre,
melyet szintén õ kezelt.

Munkáját mindig az alaposság, megbízha-
tóság jellemezte, a felmerült problémákat – a
mûszakiakat is – igyekezett önállóan megol-
dani, igazi ezermesterként. Emellett Kapuvár
közelsége okán gyakran keresték fel diákcso-
portok a kerületét, melyeket szakértõ módon
kalauzolt, ízes beszédét, tájszavait nagy élve-
zettel hallgatták. Az autóspihenõ és parkerdõ
fenntartása is állandó odafigyelést igényelt.

Nyugdíjas éveiben  a család körében fog-
lalta el magát, mindig talált teendõt, aztán
jött a betegség, az utolsó két évet ezzel
szemben harcolta.

Nem sajnáltatta magát, igyekezett meg-
könnyíteni a hozzátartozók életét, akik min-
dent megpróbáltak, hogy segíthessenek rajta.

2012 június végén adta fel a szervezete a
harcot a gyógyíthatatlannal szemben, roko-
nok, barátok, munkatársak, ismerõsök szá-
zai kísérték utolsó útjára július 5-én a Kapu-
vár-gartai temetõben.

Kóródi Sándor
OEE Gyõri Erdõgazdasági HCS. elnök

Javaslattételi felhívás a „Kétmilliomodik hektár magyar erdõ” emlékérem adományozására

Az Országos Erdészeti Egyesület és a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága a sajtó azon képviselõi teljesítményének elismerésére, akik a magyar erdõkkel, a
magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos információknak kellõ teret adnak, és azokat kellõ tárgyilagossággal közvetítik, „Kétmilliomodik hektár magyar
erdõ” megnevezéssel emlékérmet alapított 2008-ban. A díj az idei évben is átadásra kerül. 

Az emlékérem odaítélésének fõbb szabályai:
– Az emlékérem kizárólag egyéni teljesítmény elismerésére szolgál.
– Évente egy darab emlékérem adományozható.
– Az emlékéremhez pénzdíj nem kapcsolódik. 
– Az emlékérmet az írott és elektronikus sajtó azon munkatársai, újságírók kaphatják, akik munkájuk során huzamosan és aktívan részt vettek a magyar

erdõkkel, a magyar erdõgazdálkodással kapcsolatos kommunikációban, legyen az a médiában megjelenõ híradás, szakmai tartalmú mûsor szerkesz-
tése, tényfeltáró újságírás, erdész szakemberek kommunikációs oktatása. 

– Az elismerés alapja lehet életút, vagy egyedi kiemelkedõ teljesítmény. 

A díjazásra javaslatokat jogi és magánszemélyek egyaránt beküldhetnek a NÉBIH Erdészeti Igazgatósága (1370 Budapest, Pf.: 345.), vagy az Országos
Erdészeti Egyesület (1021 Budapest, Budakeszi út 91.) részére, 2012. szeptember 18-ig, kizárólag írásos formában.
A határidõn túl érkezõ ajánlásokat nem áll módunkban elfogadni. 
A javaslatnak tartalmaznia kell: 
– a javasolt személy részletes életútját, kiemelten azokat a tevékenységeit, amelyek indokolják az emlékérem adományozását, valamint 
– a javasolt személy fõbb adatait (adatlap letölthetõ a www.oee.hu és a www.nebih.gov.hu honlapokról).

Az emlékérem az „Erdõk hete” nyitórendezvényén kerül átadásra. 

Wisnovszky Károly, igazgató Zambó Péter, elnök
NÉBIH Erdészeti Igazgatóság Országos Erdészeti Egyesület




