
dészet lébényi kerületében látta el ezt a
munkakört, majd 1963-ban átkerülve a
Gyõri Erdészethez a koroncói erdészke-
rület vezetõje lett és itt dolgozott nyugál-
lományba helyezéséig. A gazdaságnál
végzett munkáját háromszor is kiváló
dolgozó kitüntetéssel ismerték el.

Kerületvezetõ munkája maradéktalan
végrehajtása mellett feladata volt az
Erdõgazdaság gesztorsága alatti a ménfõ-
csanaki és koroncói mezõgazdasági ter-
melõszövetkezetek erdõgazdálkodásának
szakmai irányítása is. 

Pályafutása kezdetén a Hanság fásí-
tásában, a mezõvédõ erdõsávrendsze-
rek kialakításában, kivitelezésében sze-
rezte elsõ erõtelepítési tapasztalatait. 

Lehet azt mondani, hogy az akácter-
mesztés területén gyûjtötte össze a leg-
több tapasztalatot, annak igaz szak-
értõjévé vált. A saját területén kísérletez-
ve, mezõgazdász barátainak, ismerõ-
seinek segítségével, aktív részvételével
vezette be az akác magvetéssel történõ
telepítését, dolgozta ki, tökéletesítette
annak technikáját. E technológiával a te-
lepítés költségeit mintegy 40%-kal sike-

rült csökkentenie a hagyományos cse-
meteültetéses technológiával szemben. 

Nyugállományba vonulása nem je-
lentette azt, hogy befejezte volna szak-
mai tevékenységét. Megváltozott viszo-
nyoknak megfelelõen egyre nagyobb
részt vállalt a magánerdõ-gazdálkodás
beindításában, szakmai koordinálásá-
ban. Az új erdõk telepítése lett élete cél-
ja, melyet fõképpen az általa kikísérle-
tezett módszerrel végzett. Eközben a
HM által a megyében kezelt, mintegy
1300 ha szakmai irányítását is végezte.

Kerületvezetõi és szakirányító tevé-
kenysége mellett, mintegy 1500 ha új
erdõ létrehozása köthetõ a nevéhez.

Szakmai társadalmi szervezetünknek
az Országos Erdészeti Egyesületnek mun-
kába lépésétõl kezdve 45 éven át tagja
volt. Aktív egyesületi tevékenységének
keretében 1974-tõl a helyi csoport vezetõ-
ségében, 1975-tõl a helyi csoport javasla-
tára az OEE elnökségének tagja, ahol elis-
merve tevékenységét 1985-ben az OEE
technikusi alelnökévé választották, melyet
– közmegelégedésre – 1990-ig töltött be.
Fentieken túlmenõen 1975-tõl 1990-ig az

egyesület lapjának szerkesztõbizottsági
munkájában is részt vett. Az „Erdészeti la-
pok”-ban négy alkalommal is jelent meg
publikációja különbözõ témákban.

1999-ben egyesületi és szakmai
munkáját az OEE az erdész szakma
egyik legrangosabb kitüntetésével, a
Kaán Károly emlékéremmel ismerte el.

Közösségi emberként mindig szív-
ügyének tekintette az erdésztársadalom
összetartozásának szervezését. Számta-
lan szakmai rendezvény, bemutató ak-
tív rendezõje, házigazdája, résztvevõje
volt. A 80-as évek közepén felélesztette
az erdészbál hagyományát, melyet Kis-
alföldi Erdészek báljává fejlesztett fel és
20 egymást követõ éven át nagy oda-
adással, magas színvonalon, sikeresen
szervezett, belevonva nem csupán er-
dészeket, hanem az erdõt szeretõ
egyéb barátokat, ismerõsöket is.

Mi, kisalföldi erdészek, büszkék va-
gyunk rá. Emlékeztessen rá és munká-
jára mindenkit ez a kopjafa és a Gyõrtõl
Koroncóig a több mint 1500 ha új erdõ.

Keresztes György
Greguss László Géza

400 Erdészeti Lapok CXLI. évf. 11. szám (2006. november)

A Mecseki Erdészeti Zrt. Pécsváradi Er-
dészete és az Országos Erdészeti Egye-
sület Baranya Megyei Helyi Csoportja
2006. október 6-án kopjafát állított Sze-
ri János kerületvezetõ erdésznek a
Hosszúhetény határában fekvõ Köves-
tetõn.

Az erdészember élete porszem az
erdõ életéhez képest, de élete során
mégis befolyásolja, módosítja az életkö-
zösséget, munkájának nyoma sok-sok

idõn keresztül fennmarad, s ezáltal vala-
miképpen részesévé válik a teremtésnek.

Azért gyûltünk össze, hogy egy rövid,
de hangsúlyos megemlékezésben fõhaj-
tással adózzunk egy erdészélet elõtt,
hogy tisztelegjünk egy életmû elõtt és
mementót állítsunk az utókornak.

Szeri János 1923-ban született Mind-
szenten. Már 7 évesen nagy érdeklõdést
mutatott a természet iránt. Édesapja ka-
tonatisztnek akarta taníttatni, de õ végig

kitartott elhatározása mellett: erdész
akart lenni. Tízévesen az iskolai szüne-
tekben báró Weissmann erdészetében
segédkezett. 

Erdészeti tanulmányait a háború
után tudta csak megkezdeni és végül
1948-ban Ásotthalmon, az erdészeti
szakiskolában végzett erdészként. Az
iskola elvégzése után 1953-ig a szegedi
erdõgazdaságnál dolgozott vezetõ er-
dészként. Ebben az évben házasodott
meg. 1953 és1958 között Ásotthalmon
dolgozott fõerdészként. 

Mivel a dombos-hegyes vidéket job-
ban kedvelte, 1958 decemberében a Me-
cseki Erdészethez sikerült áthelyeztetnie
magát, elõször Lókára, majd 1961-ben
Komló-Zobákpusztára – ahol haláláig élt.

A Kárászi Erdészetnél dolgozott
kerületvezetõ erdészként. Háromszor
kapott kiváló dolgozó kitüntetést, mun-
káját mindig nagy szertettel, hivatástu-
dattal és szorgalommal végezte. Több-
ször próbálták más területre elhívni, de
õ ragaszkodott az erdõhöz.

Bár 1983-ban nyugdíjba vonult, amíg
egészsége engedte – azaz 73 éves korá-
ig – tovább dolgozott az erdészetnél.
2004. október 8-án halt meg súlyos be-
tegségben. 

Életét a természet és az erdõ szerete-
te határozta meg.

Emlékét õrizzük.
Ripszám István

Kopjafa a Mecsekben
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Hozzászokhattunk az utóbbi
években a Tinta Könyvkiadó
igényes, színvonalas kiadvá-
nyaihoz.  Karácsony közeled-
tével minden bizonnyal szép
és hasznos ajándékként kínál-
kozik. Anyagilag sem járunk
rosszul, ha a köteteket a Tinta
Könyvkiadónál rendeljük meg.
(1116 Budapest, Kondorosi út
17.), mert 25% kedvezményt
kapunk.


