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Jeszenszky András
(1945–2017)

2017. február 7-én ér-
kezett a szomorú hír,
hogy eltávozott kö-
rünkbõl Jeszenszky
András, a Napkori Er-
dõgazdák Zrt. nyu-
galmazott szakirányí-
tó erdésztechnikusa.

1945. március 14-
én született Nyíregy-

házán. Édesapja mezõgazdász, édesanyja
háztartásbeli volt. Mivel már gyerekkorában
vonzódott a természethez, az általános isko-
la után a Szegedi Erdészeti Technikumba
nyert felvételt, ahol 1964-ben technikusi ok-
levelet szerzett. Ezek az iskolai évek megha-
tározták életét.

1964-ben a Felsõtiszai Erdõ- és Fafeldol-
gozó Gazdaságnál különbözõ beosztások-
ban végezte munkáját.

1973 márciusától a Szabolcs-Szatmár me-
gyei TESZÖV-nél 2000 márciusáig szakirá-
nyított. Kiváló munkájáért „Kiváló termelõ-
szövetkezeti munkáért” kitüntetésben része-
sítette a TOT. 1984-ben a MÉM Erdészeti és
Faipari Hivatala a fásítási munkáját elismer-
ve oklevéllel tüntette ki.

2000 márciusától a Napkori Erdõgazdák
Zrt. munkatársa volt. Ágazatvezetõként
megszervezte a magán- és egyéb erdõgaz-
dálkodók erdészeti szaktanácsadását. Mun-
kája során mintegy 6000 hektár erdõ telepí-
tését irányította. Szakmai irányításával közel
50 település erdõtulajdonosainak erdõgaz-
dálkodását segítette magas szakmai szinten.
Több neves szakmai program megszervezé-
sében, bemutatókon vett részt. Az ERTI-vel
kiváló munkakapcsolata révén kísérleti
munkákban is bizonyította rátermettségét.
Az Országos Erdészeti Egyesületnek 52 éve
tagja volt. Több választási cikluson keresztül
egyesületi küldöttként tevékenykedett.

2006-ban a MEGOSZ Rimler Pál-emlék-
érmet adományozott a magánerdõ-gazdál-
kodás kiemelkedõ szervezõ- és erdõtelepí-
tõ munkájáért. 2006-ban az OEE Decrett Jó-
zsef-emlékérem kitüntetésben részesítette.

Felesége Nagy Sarolta, akivel 47 évet éltek
le jóban-rosszban. 1971-ben született lányuk,
Andrea. Nyugdíjas éveiben boldogságot je-
lentettek unokái, Martina és Aliz. Technikumi
osztálytársaival évente találkoztak az ország

különbözõ helyszínein, és mint egy család,
úgy örültek minden újabb összejövetelnek.

2014-ben egészsége megrendült, állapo-
ta romlani kezdett. Ez év január végén kór-
házba került, ahol már nem tudta legyõzni
halmozódott betegségeit.

Az erdõ volt az otthona, munkássága vé-
get ért. Õ a lehetõségek alapján a legtöbbet
tette az erdésztársadalomért, az erdõkért és
az erdõgazdálkodókért. Emléke megmaradt
a visszaköszönõ erdõkben.

Jeszenszky Andrea

Áprily Róbert
(1944–2017)

Megint szegényebb
lett az erdésztársada-
lom egy kiváló em-
berrel és erdésszel.
Olyan kollégától bú-
csúzunk, aki teljes
odaadással, példás
lelkiismeretességgel
szolgálta egy életen
át a magyar erdészet

és a bajnai erdõk ügyét. 
Ez az életút 1944-ben kezdõdött Süttõn.

Áprily Róbert kora ifjúságától fogva erdész-
nek készült. Középfokú erdésztechnikusi
végzettségét 1963-ban szerezte meg Sop-
ronban. Erdõmérnöki diplomáját 1969-ben
kapta meg szintén Sopronban. 

Az erdõmérnöki oklevél megszerzése után
az akkori Telki, késõbbi Budavidéki Állami Er-
dõ- és Vadgazdaság bajnai erdészetéhez került
mûszaki vezetõnek. Ennél az erdészetnél, elsõ
és egyetlen munkahelyéhez kötõdött teljes
szakmai pályafutása, innen ment nyugdíjba er-
dészetvezetõként. Egész életében fontosnak
tartotta a baráti kapcsolattartást, az erdész-
összetartozást és a hagyományok ápolását.

Két fia közül az idõsebbik szintén az er-
dész hivatást választotta, és õ is erdõmérnö-
ki diplomát szerzett. Derûs, egyenes egyéni-
ségét mindenki szerette. Nem az elismerése-
kért dolgozott, munkájában mindig érezni
lehetett az erdész hivatás szeretetét. Tette a
dolgát szerényen, tisztességesen, embersé-
gesen a szakma és a köz érdekében.

Szakmai munkássága, lokálpatriotizmusa
és ennek emléke legyen példa a fiatalabb
erdészgenerációk számára.

A váratlan, tragikus autóbaleset hirtelen
ragadta el szerettei és jó barátai körébõl.

Temetésére március 11-én óriási részvét
mellett került sor a bajnai temetõben, a ró-
mai katolikus egyház szertartása szerint.

Évfolyamtársai a selmeci hagyományok-
nak megfelelõen a temetés után klopacska
hangjai mellett korsótöréssel búcsúztatták a
„Praeses dalának” soraival.

„Cimbora most rád köszöntjük vala-
mennyi poharat

S ha majd rád hant borul, mi hû utódodul
Véssük sírkövedre fel:
Mit itt borít a rög: a barátság szent s örök!
Mit itt borít a rög: a barátság szent s örök!”

Barátossy Gábor

Fodermayer Vilmos
(1944–2017)

Elment Fodermayer
Vilmos, alias „Stüszi”,
az igaz vadász. Febru-
ár 19-én, gyógyíthatat-
lan betegségben csen-
desen elhunyt. 

Életútja 1944. au-
gusztus 2-án kezdõ-
dött Tatán, erdész-
családban. Életpályá-

ját megszabta, hogy édesapja is erdõmér-
nök, nagyapja és dédapja is erdész volt. Fia,
az erdõmérnök ifjabb Vilmos ötödik gene-
rációként viszi tovább az erdész hivatást.

Erdõmérnök-hallgatóként Vilmos volt az
igazi erdész, megjelenésében, egész mentalitá-
sában, a hagyományok ápolásában is elhiva-
tott erdész és vadász volt. Az erdészösszetar-
tás, a bajtársiasság, a szakmai igényesség és
etikus magatartás mindig vezérlõelvei voltak.
Az alapvetõ emberi értékeket, a hazaszerete-
tet, a családszeretetet, a szakmaszeretetet és a
barátságot mindig kiemelten fontosnak tartotta.

A végzés után 1969-ben fiatal erdõmér-
nökként a Gemenci Állami Erdõ és Vadgaz-
dasághoz került, Party István keze alá. 1970-
tõl a Pörbölyi Erdészetnél vadászati mûszaki
vezetõ volt. Bátaszéken lakott pedagógus fe-
leségével, három gyermekük született. 1990-
tõl vadászati erdészetvezetõ, majd vadászati
osztályvezetõ lett az erdõgazdaság központ-
jában. Vadászati munkássága itt teljesedett ki
igazán a világhírû gemenci vadállomány vé-
delmében és fejlesztésében. Közben két cik-
luson keresztül a Vadászkamara Bács-Kiskun
Megyei Hivatásos Vadásztagozatának alelnö-
ke is volt. Következetes, határozott szakem-
berként az erdõ és a vadállomány elkötele-
zett védelmezõjeként dolgozott.

Sokat jelentett neki Erdély: nyugdíjas-
ként a Székelyföldön, a Görgényi-havasok
ölében vetette meglábát az õsi földön, a sa-
ját maga által épített kis házban, a fenyve-
sek meghitt, csendes környezetében.

Tette a dolgát a szakma szürke eminen-
ciásaként, tisztességesen. Ápolta és tartotta
a fiatalkori barátságokat egy emberöltõn
keresztül. Halálával egy igazi, az erdõ- és a
vadgazdálkodás iránt elkötelezett szakem-
ber és jó barát távozott körünkbõl. Búcsúz-
tatása február 28-án Bátaszéken, temetése
március 3-án Tatán, a Környei úti temetõ-
ben volt, a római katolikus egyház szertar-
tása szerint, nagy részvét mellett.

Barátossy Gábor
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