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Vajda Sándor
(1931–2009)

Hosszas betegség után
elhunyt Vajda Sándor
erdõmérnök, nyugal-
mazott erdõmûvelési
osztályvezetõ.

Nagybajomban szü-
letett, mezõgazdasági
dolgozó szülõk gyerme-
keként. Elemi iskoláit
szülõfalujában végezte,

majd 1950-ben Csurgón érettségizett. Onnét Sop-
ronba, az Erdõmérnöki Fõiskolára ment, ahol
1954-ben szerezte meg erdõmérnöki diplomáját. 

Teljes pályafutását szülõmegyéjében, So-
mogyban teljesítette. Elõször a Délsomogyi Ál-
lami Erdõgazdaság Kaszópusztai, majd az Iha-
rosi Erdészetében dolgozott, mint szakelõadó.
1958-ban bekerült az erdõgazdaság központjá-
ba, ahol erdõmûvelési csoportvezetõként al-
kalmazták, majd tíz év után, 1968-ban kinevez-
ték az erdõmûvelési osztály vezetõjévé. Az
1970-ben bekövetkezett egyesülés, azaz a SE-
FAG megalakulásakor az új nagyvállalatnál is
ezt a beosztást töltötte be, egészen az 1990-ben
bekövetkezett nyugdíjazásáig.

Szinte az egész szakmai élete során erdõ-
mûveléssel foglalkozott. E tárgykörben hatal-
mas szakmai és gyakorlati ismereteket halmo-
zott fel – gyakran kérték fel szakmai rendezvé-
nyek megtartására. Több alkalommal volt elõ-
adója, levezetõje az egyetem által szervezett
programoknak.

Pályafutása során három alkalommal kapott
Kiváló Dolgozó kitüntetést, kétszer lett az Erdé-
szet Kiváló Dolgozója és a Kiváló Munkáért mi-
niszteri kitüntetést is elnyerte.

Detrich Miklós

Antal József
(1954–2009)

„Mily rövid az élet …!
Mint hullócsillag futása …

„Míg tündöklött addig élt”

Rövid, de súlyos szen-
vedés után 2009. ápri-
lis 30-án elhagyta a
Bükk erdeit.

1954. február 24-én
született Kálban. A
nagyszülõi ház Tenken
állt, ahol a kis Jóska a
nyarakat töltötte. Ez a
vidék akkor még szin-

te romantikus volt. A csavargások érlelték meg
benne a gondolatot, hogy erdész lesz. 

A vágyak az egri Dobóban 1972-ben tett
érettségivel, majd az 1974-es technikusi minõ-
sítéssel valósággá értek. 1972-tõl a Verpeléti és
Szilvásváradi Erdészetnél, az akkor egyáltalán
nem turistáskodást jelentõ gyakornokoskodá-
son edzõdött. 1973 végén a MEFAG nagy
szomszédjához, a BEFAG-hoz igazolt. 

Mocsolyás telepen hossztolóként kezdett,
majd rövidesen beosztott erdész lett. Innen
1974 tavaszán Putnokra került, nyáron azon-
ban már kerületvezetõi kinevezést kapott.

A „szakosítás” õt sem kerülte el. Lillafüredre
történt 1977-es áthelyezését követõen rövidesen
már erdõmûvelõ erdészként tevékenykedett.

Szakmaszeretetére, ismereteire, fegyelme-
zettségére és jó kommunikációs készségére fõ-

nökei is felfigyeltek, így 1980 május 1-jétõl er-
dõmûvelési mûszaki vezetõi megbízást kapott.

1982-ben szíve hazahúzott Egerbe, az Egri
Erdészetnél lett erdõmûvelési mûszaki vezetõ,
haláláig.

Gondos keze nyomát több ezer hektár er-
dõfelújítás õrzi a Bükkben és a Heves-Borsodi
Dombvidéken. Nevéhez fûzõdik többek között
a Hejõcsabai Cementgyár védõfásítása, az
Egerszalóki Hõforrás fásítása és több lillafüredi
közjóléti beruházás is.

A munka mellett a közösségi összejövetelek
mozgatója is volt.

Az erdészeti rendezvények „fõszakácsa-
ként” nevet szerzett nemcsak az egriek, hanem
a hozzánk látogatók körében is.

Az Országos Erdészeti Egyesületbe
1972–ben lépett be, az Egri Helyi Csoport veze-
tõségi tagjaként tevékenykedett.

Utolsó útjára 2009. május 13-án kísértük az
egri Grõber temetõbe, végsõ búcsúként trom-
bitán felsírt az „il silentio”. Egy elejtett gondola-
tára emlékezve hamvai egy részét az általa igen
szeretett Bükkben szórtuk szét.

Emléke velünk él.

Túri Ferenc 
(1934–2009)

Életének 76. évében
2009. szeptember 29-
én Üllõn elhunyt Túri
Ferenc erdésztechni-
kus, a Monori Erdészet
nyugalmazott erdõmû-
velõ kerületvezetõ er-
désze.

1934. január 17-én
született Üllõn. Édes-

apja asztalosmesterként a fa megmunkálásával
foglalkozott, de õt az élõfák és a természet job-
ban érdekelték.

1950-tõl egy évig fizikai dolgozó a Pestvidé-
ki Állami Erdõgazdaság Mendei Erdészeténél.

Az erdész szakma egész életére hivatásává
vált. Tanulmányait is ez irányította.

1951 és 1953 között szakérettségit tett Sátor-
aljaújhelyen. 1953-ban a Soproni Erdõmérnöki
Fõiskola elsõ éves hallgatója, majd a következõ
tanévre betegség miatt halasztást kér. Ezalatt
1954-ben, mint erdõmérnök-hallgató a Mendei
Erdészet idõs erdészeinek szakmai képzést tar-
tott így „mellesleg” õ is elvégezte a 10 hónapos
erdész levelezõ tanfolyamot.

1956 vihara szétszórta a soproni Alma Mater
diákjait – ki Kanadába, ki haza került. A Fõis-
kola újra indult, de Túri Ferenc úgy döntött
nem megy vissza Sopronba, mivel 1956 no-
vemberétõl beosztott erdészként munkába állt
a Mendei Erdészetnél. Erdészeti szolgálatát
1950 és 1996 között a Mendei Erdészet Tápió-
sági kerületében teljesítette. Ezalatt, az átszer-
vezések miatt, a Pestvidéki, majd a Gödöllõi és
leghosszabb ideig a Nagykunsági Erdõgazda-
ság dolgozója. 

1964-tõl nyugdíjazásáig szakosított erdõmû-
velõ erdész 1977. január 1-tõl a Mendei és a
Csévharaszti Erdészet egyesítésével megalakult
a Monori Erdészet 10 500 ha erdõterületen.

Szakmai elismerései: 8 igazgatói dicséret,
pénzjutalmak, 4 Kiváló Dolgozó kitüntetés,
1975. Fásítási emlékérem (MÉM), 1987. Ered-
ményes Fásításért emlékérem (MEM EFM),
1988. Kiváló Munkáért MÉM elismerés, 1996.
Pro Silva Hungariae díj (Magyar Erdõkért)

A szakszervezet munkájában is tevékenyen

részt vett. 1960 és 1984 között a Mendei, majd
Monori Erdészetnél ÜSZB titkár, illetve elnök.

Társadalmi munkája összefonódott a szak-
mai és közösségi életben vállalt tevékenységé-
vel. 1982-ben a Nagykunsági EFAG „babérko-
szorú aranycsillaggal” fokozatú törzsgárda cí-
mét és jelvényét érdemelte ki.

Meggyengült látása és egészségi állapota
miatt 1991. május 31-étõl rokkant nyugdíjas lett.

Szakmaszeretete és nagy munkakedve ezt
nem tudta elfogadni. A sikeres szemoperációk
és javult egészségi állapota lehetõvé tették,
hogy 1992. február 1-jétõl ismét a Tápiósági ke-
rület vezetõje.

1996 nyarán egészsége tovább romlott, vég-
leg nyugdíjba ment. Üllõre, szülõfalujába vo-
nult vissza.

Több mint négy évtizeden át végzett szak-
szerû erdõmûvelési munkái ma is a keze nyo-
mát viselik a Tápiósági erdészkerületben.

A Homoki tanyai erdészház melléképületé-
ben még a 80-as években is folyt az erdei- és
feketefenyõ-tobozpergetés és nyugdíjba vonu-
lásáig a szürkenyárfüzér-dörzsölés.

A Duna-Tisza közi csapadékszegény, gyen-
gén humuszos homoktalajokon minden erdõsítés
alapja a minõségi elõírások betartásával történõ
teljes talaj-elõkészítés. Csak kivételes gondosság-
gal és szakmai tudással lehet sikeres erdõsítése-
ket létrehozni. Sok erdésztechnikus és erdõmér-
nök – fiatal és idõs – értékes gyakorlati tapaszta-
latokat szerzett tõle.  A több mint négy évtized
alatt kerületének nagy részét újította fel pótlás-
mentes erdõsítésekkel. Sok területnél a második
vágásforduló kezdése is keze munkáját dicséri.

Sok gondja volt erdeiben a falopások miatt.
Példaszerûen eredményes volt a felderítésben.
Nevét megõrzi a Homoki tanya mellett fekvõ,
üzemtervi térképen is megjelölt Túri-erdõ – kö-
zépkorú kocsányos tölgyes, mely szakmaszere-
tetének, minõségi munkájának állít emléket. 

Felesége, két lánya, 3 unokája és egykori
kollégái szeretettel, tisztelettel és megbecsülés-
sel emlékeznek Túri Ferencre. 

Vadas Ferenc

Fényképészek, alkalmi fotósok
figyelem!

A Szerkesztõség örömmel fogadja
mindazokat a fotókat, melyek a
természet furcsaságairól, bizarr
alakzatokról, meghökkentõ hason-
lóságokról készültek. A legjob-
bakat természetesen közöljük.




