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Czimber Béla 
(1937–2014)

Megrendülten bú-
csúznak a Vas megyei
erdészek Czimber Bé-
la aranyokleveles er-
dõmérnök kollégá-
juktól. 77 éves korá-
ban nyugdíjasként is
tevékeny szakmai pá-
lyafutás után távozott
közülünk. 

A Veszprém megyei Homokbödögérõl,
pedagóguscsaládból származott, majd a pá-
pai Tür István Gimnáziumon keresztül veze-
tett az útja a mosonmagyaróvári Mezõgazda-
sági Akadémiára. Elsõ évfolyamos hallgató-
ként részt vett az 1956. novemberi tünteté-
sen és szemtanúja volt a sortûzzel feloszla-
tott véres eseményeknek. Ez a megrázó él-
mény egész életében végigkísérte, és szere-
pet játszott abban, hogy Sopronban folytatta
a tanulmányait, s 1961-ben erdõmérnöki dip-
lomát szerzett. 

Szakmai pályafutását a veszprémi erdõ-
rendezõségen kezdte. 1962-ben házasság-
kötése kapcsán kérte áthelyezését a Vas me-
gyei államerdészethez. Végigjárta a szakmai
lépcsõfokokat, volt erdészetnél szakelõadó,
gépesítési mûszaki vezetõ, fahasználati mû-
szaki vezetõ, magas- és mélyépítési mûszaki
vezetõ, tervezésvezetõ.

1985-ben kinevezték tervezési fõmér-
nöknek, majd 1992-tõl a szombathelyi állam-
erdészet termelési fõmérnöke, késõbb ter-
melési vezérigazgató-helyetteseként dolgo-
zott, egészen 1998. május 31-én történt
nyugdíjba vonulásáig. 

Közel 40 éves pályafutását meghatározta
az erdõ és az ott dolgozó ember iránti elhi-
vatottság, 

Az erdõ és környezetének tudományos
szintû ismerete meghatározta a napi tervezõ,
irányító és ellenõrzõ munkáját. Ez az alapos
szakmai ismeret tette lehetõvé, hogy mun-
kája megszilárdította a rendszerváltás utáni
hatékony állami erdõgazdálkodást Vas me-
gyében. Szakmai, helytörténeti ismeretei
nemcsak elméleti, hanem gyakorlati tudásá-
ban is kiteljesedtek, amelyet szívesen osztott
meg másokkal, erdészekkel és szakmán kí-
vüliekkel is. 

Aktív tagja volt az Országos Erdészeti
Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportjának
és a TIT Asztaltársaságnak. Közvetlen barát-
ságos természete révén nagyon könnyen
megtalálta a közös hangot az erdõben dol-
gozó erdészekkel, munkásokkal is. Az er-
dész összejöveteleket vidámsága, nótás ked-
ve mindig ünneppé tette számunkra. Ki-
egyensúlyozott életét, munkáját nagyban se-
gítette az erdészcsaládból származó szeretett
felesége, két gyermekük, akik közül a fiata-
labb, folytatva a családi hagyományokat, er-
dõmérnök képesítést szerzett. 

Nyugdíjba vonulása után sem tudott el-
szakadni az erdõtõl, hisz közbirtokossági és
saját erdeiben irányította és végezte, sok
esetben saját kezûleg, az erdei munkát. Éle-
te utolsó napját is a szeretett erdejében töl-
tötte. Életmûvére az erdõ iránt megnyilvánu-
ló mélységes alázat és szeretet, munkájában

a precizitás, életfelfogásában a határozottság
és erkölcsiség volt a jellemzõ. 

Példaképe a mai Vas megyei erdész ge-
nerációnak is. Emlékedet megõrizzük, nyu-
godjál békében!

OEE Szombathelyi Helyi Csoport 
Szombathelyi Erdészeti Zrt.

Csepregi János
(1927–2014)

Csepregi János egy-
szerû munkáscsalád
harmadik gyermeke-
ként született 1927.
szeptember 27-én, Sü-
megen. Tanulmányait
a sümegi Kisfaludy
Gimnázium befejezé-
se után Sopronban, a
Budapesti Mûszaki

Egyetem Erdõmérnöki Karán folytatta, ahol
1952-ben erdõmérnöki diplomát szerzett. A
Keszthely Állami Erdõgazdaság Nyirádi Erdé-
szeténél kezdett dolgozni, majd rövid ideig
elõadóként tevékenykedett az Állami Erdé-
szetek Minisztériumában, Budapesten.
1953–55-ig erdészetvezetõként dolgozott Za-
laszántón, azután 1969-ig elõadó, osztályve-
zetõ, igazgatóhelyettes fõmérnök, majd igaz-
gató lett Keszthelyen az erdõgazdaságnál.
1970. január 1-jétõl keszthelyi székhellyel
megalakult a Balatonfelvidéki Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság, melynek igazgatója Csep-
regi János lett. Az egyesülést követõ évek a
nyugodt alkotó munka jegyében teltek. 1978-
tól erdészeti igazgatóhelyettes fõmérnökként
dolgozott tovább, majd 1985-tõl a mezõgaz-
dasági és élelmezésügyi miniszter enge-
délyezte számára is a vezérigazgató-helyette-
si cím használatát. Az erdõgazdaság szakmai
tevékenységét 1987. évi nyugállományba vo-
nulásáig irányította, melynek minõségét az
Erdészet Kiváló Dolgozója, a Faipar Kiváló
Dolgozója, valamint a Munka Érdemrend
arany fokozata kitüntetésekkel ismerték el. 

Munkája mellett, 1970-tõl 1975-ig a Me-
gyei Tanács, 1970 és 1989 között Keszthely
Város Tanács tagja volt. Eredményes közéle-
ti tevékenységét a Veszprém Megyéért Ér-
demrend, három alkalommal a Keszthely
Városért kitüntetés és a Nyisztor György Em-
lékérmek bizonyítják. 

Munkájához a nyugodt családi hátteret
felesége teremtette meg, akivel a Zalaszán-
tói Erdészetnél ismerkedett meg. 1954-ben
kötöttek házasságot. Két gyermekük szüle-
tett, Zoltán és Klára. Gyermekei házasságá-
ból három unokája született, akik öt dédu-
nokával ajándékozták meg. Nyugdíjba vo-
nulása után nagyon hiányzott neki a termé-
szet, aminek nyugalmát és minden szépsé-
gét Cserszegtomajon találta meg. Nagy sze-
retettel gondozta új otthonának környezetét,
amíg egészségi állapota lehetõvé tette. 

Türelemmel viselt betegségének elõreha-
ladtával szeretõ, gondoskodó felesége és
családja segítette át a nehézségeken. 

Csepregi János gyémántdiplomás erdõmér-
nök 2014. február 12-én békésen megpihent. 

Ahogyan a fák nem vándorolnak, hanem
õrzik területüket; ahogyan a fák csemeteko-
ruktól ragaszkodnak gyökereikkel az anya-

földhöz és egész életüket egy helyen élik le,
úgy kötötte szakmai életét Csepregi János a
Keszthelyi Erdõgazdasághoz, illetve annak jog-
utódaihoz. Mélyen együtt érezve családoddal,
a Bakonyerdõ Zrt. valamennyi volt és jelenle-
gi dolgozója együtt búcsúzik Tõled. Nyugodj
olyan békében, amilyen szeretettel õrizzük
meg emléked, amely immár búcsúszavad nél-
kül élhet szívünkben. Isten Veled!

Üdv az Erdésznek!
Bakonyerdõ Zrt. 

Horváth Lajos
(1924–2014)

A Vas megyei erdészet
nagyjainak arckép-
csarnokában újabb
gyászkeret. 2014. feb-
ruár 13-án elhunyt
Horváth Lajos gyé-
mántokleveles erdõ-
mérnök. Szerettei,
tisztelõi, volt munka-
társai a szombathelyi

Jáki úti temetõben búcsúztak el Tõle. Ezúttal
megidézzük barátságos alakját, szembesü-
lünk szakmai pályájának meghatározó állo-
másaival.

A II. világháború kataklizmája után, a Vas
megyei Sorkikápolnából induló ifjú tehetség
1949-ben – Sopronban – erdõmérnöki dip-
lomát szerzett. Akkor, annak az erdésznem-
zedéknek a soraiba lépett, s lett elismert tag-
ja, amelynek tevékenysége révén olyan
eredmények születtek e hazában, melyrõl a
szakma nem is álmodhatott. 

A 20. század negyvenes éveinek végétõl
a rendszerváltásig tartó 40 évet a magyar er-
dõ- és fagazdaság jelentõs fejlõdése jelle-
mezte. Ennek a megújulásnak a Vas megyei
erdészek is részesei voltak, egyik elsõszámú
vezetõként, Horváth Lajos okl. erdõmérnök-
kel. Oklevelének megszerzésétõl, a kezde-
tektõl nyugdíjazásáig magas íven ,,futott” a
pályája - végig vezetõ szerepet töltött be a
Vas megyei állami erdõgazdálkodás irányí-
tásában. Vallotta, hogy a munka az élet leg-
szilárdabb gránitoszlopa, amibe akkor is be-
le lehet kapaszkodni, ha a föld is megrendül
alattunk. Az egész élete, annak szakmai állo-
másai mindenre hû igazolásul szolgálnak. 

Az erdészet tõmellettiségében történõ rö-
vid merítkezés után már 1953-tól a Sárvári
Állami Erdõgazdaság, majd 1961-tõl az
egész megye állami erdeit magába foglaló
Szombathelyi Állami Erdõgazdaság igazga-
tóhelyettese, szakmai felelõse volt. Ez az
idõszak, a sokat emlegetett ,,erdészet arany-
kora”, amelyben – a vasi erdõ területének
másfélszeres gyarapításával, a szakágazatok
korszerûsítésével - megerõsödtek a tartamos
erdõgazdálkodás alapjai. A vasi erdõtájakon
európai színvonalra emelkedett az erdõgaz-
dálkodás. Az erdõ a közjó ,,szolgálatába”
állt. Ezt követõen az erdészet és az elsõdle-
ges faipar 1969/70-es integrációjánál is ,,alap-
ember” volt,  jó pályára állította az egymásra
épülõ, de eltérõ gazdálkodási ágazatokat. Ez
volt a Szombathelyi EFAG történetének kez-
dete. Meggyõzõdése volt, hogy korszerû fai-
par nélkül nincs hatékony erdõgazdálkodás.
1974-tõl, a forgácslap-gyártással történõ
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összevonás – mint befejezõ lépés – az erdõ-
gazdálkodást az extenzív szakaszból végleg
az intenzív szakaszba emelte. A Falco-nál
vezetõ helyettesként a ,,fõ ügyek” egyik irá-
nyítója volt. Körültekintõ, józan belátása
hozzájárult ahhoz, hogy a jelzett bonyolult
rendszer erdõhöz igazított megoldásai meg-
feleljenek a humánökológia követelményei-
nek. Hitte, ahhoz, hogy az erdõ az embert
szolgálhassa, az erdésznek az erdõt kell
szolgálnia – megalkuvás nélkül.

Egy életen át teljes embert igénylõ mun-
kahelyi feladatok precíz teljesítése mellett –
megyei tanácstagként – a köz ügyeinek job-
bításából is kivette részét. Sosem titkolta,
hogy mindehhez elengedhetetlenül fontos
volt a nyugodt családi háttér, melyet a hûsé-
ges feleség és a három büszkeséget jelentõ
fiúgyermek nyújtott számára. 

Horváth Lajos okl. erdõmérnök szakmai
pályafutását kiváló vezetõi adottság, páratlan
munkabírás, széles körû szaktudás és erkölcsi
szilárdság jellemezte. Erdész életútja jó példá-
zata az erdõ iránt megnyilvánuló szeretetnek,
az erdõgazdálkodás felé irányuló szakmai el-
kötelezettségnek és kitartásnak, a kritikus
helyzetekben vállalt bátor kiállásnak és em-
berségnek. Életmûve hozzájárult a fenntartha-
tó erdõgazdálkodáshoz és az erdészet és el-
sõdleges faipar sikeres integrációjához. A ma-
gyar erdészet nagykönyvében arany betûkkel
írta be nevét. Példaképül szolgál az elkövet-
kezõ erdésznemzedékek számára. 

A végsõ mérleg, az utolsó üzenet Dsida
Jenõ költõ szavaival:

,,Megtettem mindent, amit megtehettem,
kinek tartoztam, mindent megfizettem,
Elengedtem mindenki tartozását,
felejtsd el arcom … földi mását.”
A Vas megyei erdészek és fások tisztelet-

tel adóznak életmûve elõtt.
Tisztelt Lajos Bátyám! Emlékedet meg-

õrizzük, nyugodjál békében.
Dr. Pethõ József

Kocziszki János 
(1930–2014)

Kocziszki János bará-
tunk 2014. február
28-án jó kedvvel in-
dult barátjával egy
kertészeti kiállításra,
de az úton rosszul lett
és mentõ vitte vissza
a békéscsabai kór-
házba, ahol másnap
hajnalban elhunyt.

Az akarata és lelke vitte volna még elõre, de
a szíve azt mondta: Elég volt! 

Az 1954-ben végzett erdõmérnöktõl, ker-
tésztõl, évfolyamtárstól 2014. március 12-én
búcsúzott családja, nagyszámú ismerõse, az
erdész kollégái és az évfolyam nevében dr. S.
Nagy László. Kocziszki barátunk Békéscsabán
1930. november 26-án született, és a városhoz
és környékhez élete végéig hû maradt. A Ko-
cziszki család minden ága földmûves volt. Vi-
szont édesapja, a család elsõ iparosaként már
kovácsmesterként dolgozott, de sajnos ha-
mar, 1936-ban meghalt. Az ipart édesanyja
folytatta, és felnevelte Õt az öt évvel idõsebb
Mátyás bátyjával. Az elemi befejezése után,

mint általában az iparos család gyermekeit,
polgári iskolába íratta be az édesanyja. A Pe-
tõfi utcai Fiú Polgári Iskola diákjaként a hábo-
rús évek alatt került be az iskola cserkész csa-
patába, amire mindig büszke volt. A cserkész-
tagság sokoldalú foglalatosságot jelentett, kö-
vetelményeket támasztott. Az ott szerzett él-
mények erõsítették benne a természet szere-
tetét, amely a pályaválasztásában oly formá-
ban érvényesült, hogy kertészeti ágazatú kö-
zépiskolát választott. Mivel a virág- és gyü-
mölcstermesztés nagyon érdekelte, kis kerü-
lõvel került Eszterházára, az akkor induló Fer-
tõdi Kertészeti Technikum kezdõ osztályába,
ahol 1950-ben érettségizett.

Közös utunk Sopronban kezdõdött. Õ
volt az, aki már az egyetemen is érzékeltet-
te az õsi gyökerek, a megtartó föld szerete-
tét, annak éltetõ erejét. Nem csak gyakorlati
értéket hordozó, hanem határozott tartásá-
ban rögzült gyökerei akkor sem lazultak,
amikor kockázatos volt az igazság kimondá-
sa. Abban az idõben egy-egy hazai csomag
mellett szabadabbak lehettünk, és kialakul-
tak a máig nem lanyhuló baráti kötelékek,
erõsödött az a bizalmi légkör, amely egysé-
gesebbé kovácsolta az évfolyamot.

Az egyetemi éveinkre emlékezve mi még
megtapasztalhattuk professzoraink egyéni-
ségét, az akkori köztiszteletû erdész nagyja-
ink jellemformáló személyiségét, és õk let-
tek a mi példaképeink. Tõlük – akik mene-
déket is nyújtottak –,  tapasztalhattuk meg a
„becsület, kötelesség, tisztesség” erényeit,
amelyek irányt is mutattak.

Képletesen, valójában mi már a „hagyásfák
korosztályában” koptatjuk napjaink óráit, még-
is nehezen fogjuk fel az elkerülhetetlent. Ko-
cziszki barátunk az erdésztársadalom és az év-
folyamunk hûséges tagja maradt annak ellené-
re, hogy elég korán visszakanyarodott az egyik
legszebb, a kertészeti szakterületre, és megala-
pozta saját kertgazdaságát. Kifejezésre juttatta e
szakma sokoldalúságát, élenjárt a tanultak gya-
korlatba ültetésében. Az adott kor nehéz viszo-
nyai között is bizonyította a tisztességes munka
nemzedék-, nemzetmegtartó erejét. A Békés-
csabai Kertészeti Vállalat fõmérnökeként igen
sokrétû feladatot kellett megoldania; városi
útépítés, virágtermesztés, gyümölcstermesztés,
köztisztasági feladatok stb., amelyek lényegé-
ben megalapozták a környezetvédelmi tevé-
kenységet. E szép szakmai feladatokat nagyon
szívesen végezte, mert a hobbija egybeesett
ezekkel.  Az elért eredmények ellenére 16 év
után munkaterületet váltott és elvállalta az ak-
kor alakult Termelõszövetkezetek Erdõgazdál-
kodási Közös Vállalkozásának irányítását, me-
lyet nyugdíjazásáig ellátott. 

A Mester utcai kertes családi házba költö-
zéssel a saját kis gazdaságát fejlesztette; ahol
sok ezer tõ rózsát, valamint gyümölcsfákat
telepített, és azokat feleségével együtt gon-
dozta nagy szeretettel. Nyugdíjasként az
1992-ben kapott kárpótlási földek árán vette
meg a „fényesi” nagy kertet, ahol már inten-
zív, korszerû almaültetvényt létesített. Attól
kezdve élete egybeforrt a kertészkedéssel,
minden idejét és energiáját ennek a kertnek
és a ház körüli gyümölcsösnek szentelte. A
nagy szakértelemmel és szorgalommal ke-
zelt kertek idõvel korszerûen gépesített, cse-
pegtetõ öntözéses minta ültetvénnyé fejlõd-

tek, amelyet nekem is bemutatott, mint éle-
te jövõbe mutató „alkotását”.

A szûkebb baráti kör tagjában a végsõ bú-
csú felidézi a „Kék valétaszalagosok vallomá-
sa” címû kiadványunkban Tõle származó,
utókornak is szánt néhány gondolatát, amely
jelzés értékû. Ahogy írta: „Kevés idõt töltöttem
az eredeti tanult és szeretett szakmámban.
Úgy történt, hogy hamar meglátták bennem
az erdõmûvelés iránti vonzalmamat. A leg-
fátlanabb megyében, felismerve a lehetõsége-
ket, igényeket, létesült egy kiemelt feladatokat
ellátó csemetetermelési erdészet, amelynek a
vezetésével bíztak meg. Gyula, Bánkúti Erdé-
szet vezetõjeként az Alföld-fásítás nagy prog-
ramjához, mintegy 300 hektáron termeltük
az erdõsítéshez szükséges csemetéket. Ami
fiatal kollégáimmal együtt nagy sikernek szá-
mított…  ” A másik szakterülete sem maradha-
tott el a visszaemlékezésbõl:

„A Békéscsabai Városgazdálkodási (Kerté-
szeti) Vállalathoz átkerülve tudtam igazán
hasznosítani a Sopronban tanultakat. Kerté-
szeti, városrendezési, városi környezetgazdál-
kodási és zöldövezeti tevékenységemben élhet-
tem ki szenvedélyes tenni akarásomat. Azon-
ban azt sem szabad elfelejtenem, hogy az em-
lített eredményeket nem lett volna módom vég-
hezvinni, ha nincs mellettem szeretett és hûsé-
ges feleségem, két fiam és öt gyönyörû uno-
kám.” E gondolatok kellõen érzékeltetik az Õ
természeti elemekkel alkotni tudó, új utakat
keresõ ember voltát. Az elmúlt század második
felében meghatározója volt annak a korosz-
tálynak, akik még magukban hordozták a ha-
gyományban átmenthetõ értékeket. Mint az
egyik legnépesebb évfolyam tagja, itthon ma-
radva, a szakterület törzsében generálta az
ország erdõinek gondozását, a környezet-, ter-
mészetvédelem gyakorlatba ültetését. A szaká-
gak fejlõdését tekintve kiemelt eredményû
korszak szellemi szolgái lehettünk. 

Talán a mai kor viszonyai között értéke-
lõdnek fel azok a közösségi, tradicionális
jellemvonások, amelyeket érzékeltetett, kol-
légái, évfolyamtársai, de a tágabb közössé-
gekkel ápolt kapcsolatában is. Neki még lett
volna mit átadni az utódainknak. A megtett
életútján, korral felhalmozódott ismeretek
mellett az értékesebb „hagyományozható”
tapasztalatok fognak hiányozni úgy is, mint
a bölcsesség kezdetének értékei.

A bekövetkezett végsõ búcsú órájában
nehéz felfogni és megbékélni távozásod-
dal, mert a „hagyásfáink” közül ismét kidõlt
egy viharban edzett egyed. A „behívó” Ne-
ki elõbb érkezett el onnan, ahol mi is „be-
soroltak” vagyunk. Tudjuk, mi már majd az
örök vadászmezõkön találkozhatunk – hi-
szen az évfolyamtársakból már többen
„várnak ott ránk”, mint amennyien itt ma-
radtunk.

E váratlan búcsú órájában az erdésztársa-
dalom, az évfolyam nevében Reményik S.
Mi mindig búcsúzunk. c. versének talán leg-
kifejezõbb soraival köszönünk el Tõled: 

„Elfut a perc, az örök Idõ várja,
Lelkünk, mint fehér kendõ, leng utána,
Sokszor könnyünk se hull, szívünk se fáj.
Hidegen hagy az elhagyott táj,...”
Kedves János barátunk Isten veled, Nyu-

godj Békében!
Dr. S. Nagy László
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