
220 Erdészeti Lapok CXLVI. évf. 7-8. szám (2011. július-augusztus)

DR BARÁTH LÁSZLÓ
okleveles erdõmérnök

Erdõmérnöki oklevelének megszerzését
követõen 1963-1969 között a nagykani-
zsai Északi Erdészet erdõmûvelési mun-
káit irányította. 1970-tõl az újonnan ala-
kult ZEFAG központjába került, ahol kez-
detben fafeldolgozási elõadóként, majd
1973-tól osztályvezetõ-helyettesként dol-
gozott. 1982-ben igazgatási osztályveze-
tõnek, majd osztályvezetõ-fõmérnöknek
nevezték ki és ebbõl a beosztásából vo-
nult 2000-ben nyugállományba. 

Az OEE-nek 1963 óta tagja. 1992-93
között az OEE Nagykanizsai Helyi Cso-
portjának elnöke. Az egyesületi munká-
ban elsõsorban az erdészettörténeti ku-
tatások és publikációk kimagasló mû-
velésével vívott ki magának elismerést,
küzdve az erdei munka és az erdészek
megbecsüléséért a társadalomban.

Irodalmi tevékenységével maradan-
dó emléket állított a nagykanizsai szüle-
tésû Kaán Károly és Barthos Gyula
szakmai kultuszának, valamint vitéz
Páll Miklós és Barlai Ervin munkássá-
gának. Több zalai vonatkozású, erdé-
szeti és vadászati emlékekkel foglalko-
zó könyv és kiadvány szerkesztõje, fõ-
szerkesztõje és írója. Alapító tagként
négy évtizede folyamatosan részt vesz a
Zalaerdõ üzemi újság szerkesztésében.

Szakmai fõrendezõje volt az „Erdõ és
ember Zalában” címû, 1983-1998 között
Nagykanizsán mûködõ állandó kiállí-
tásnak. Forgatókönyv írója és rendezõ-
je a 2005-ben Lentiben felavatott erdé-
szeti, vadászati, kisvasúti és fûrészipari
helytörténeti kiállításnak.

BOGDÁN JÓZSEF
okleveles erdõmérnök

Kezdõ erdésztechnikusként, 1967-ben lett
az Egyesület tagja. A Kaposvári Helyi Cso-
portban számtalan egyesületi rendez-
vénynek volt figyelmes házigazdája. Több
szakosztály életében vesz részt jelenleg is.

1998-tól 4 éven át régióképviselõként
tagja volt az elnökségnek. Sokat tett a ré-
gión belüli együttmûködésért, a régió
szerepének erõsítéséért. Tevékeny része-
se volt a Horvát Erdészeti Egyesülettel –
és általában a horvát erdészekkel – kiala-
kított szakmai és baráti kapcsolatnak. 

A Díj Bizottságnak 2003–2010 között
volt vezetõje. Bizottsági elnökként kö-
vetkezetesen érvényesítette az elfogu-
latlan döntés, az értékteremtõ munka és
a példamutató ember elismerésének
fontosságát. Elkötelezetten támogatta
az erdésztechnikusok fokozottabb, ön-
álló elismerését a Decrett József Emlék-
érem 2006. évi alapításával. 

Szívügye az erdészeti erdei iskola
mozgalom. Éveken keresztül mûköd-
tette a sziágyi erdei iskolát, jelentõs fej-
lesztéseket valósított meg.

Szakmai munkáját mindvégig szülõ-
földjén, Somogy megyében és folyama-
tosan termelõ erdészeteknél végezte.
Mindig megtalálták az újabb kihívások, a
nagy feladatok. Az utóbbi két évtizedben
a nagyatádi székhelyû, többször átszer-
vezett erdészetnél teljesedett ki szakmai
tevékenysége. Vezetése alatt a cég meg-
határozó erdészetét igényes erdõ- és
vadgazdálkodás, rendezett állapotok és
megbízható mûködés jellemezték. Eb-
ben nagy szerepe volt legendás munka-
bírásának, együttmûködõ készségének,
tisztességes és következetes emberi érzé-
kenységének, vezetõi magatartásának,
humánus gondolkodásának.

KERESZTES GYÖRGY
okleveles erdõmérnök

Az erdõ iránti elkötelezettségét erdész
családjában szerezte meg. Technikumi
elõgyakorlatát a Szombathelyi Erdé-
szetnél, Cikotán végezte. Ezután került
Sopronba, ahol elõbb technikusi, majd
1977-ben erdõmérnöki oklevelet szer-
zett. 

A szakma több területén is kipróbál-
ta magát: tudományos tevékenységet az
Erdészeti Tudományos Intézetben vég-
zett, gyakorlati erdõgazdálkodást ter-
melõszövetkezetekben és a HM Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt.-ben irányított.
Ez utóbbi munkahelyén vezérigazgató-
helyettesként szorgalmazója volt a ter-

mészetközeli erdõgazdálkodásnak: ma
az Erdõgazdaságnál már több mint 2000
ha erdõ üzemmódja változott átalakí-
tóvá vagy szálalóvá. Tevékenysége
nyomán valósult meg két komoly vi-
dékfejlesztési projekt Buják térségében,
melyekben a folyamatos erdõborításra
alapozott erdõgazdálkodás elterjeszté-
sének kiemelt szerepe van.

Tapasztalatait, véleményét rendszere-
sen publikálja. Több idegen nyelvû szak-
mai mû magyar nyelven történõ kiadása
fûzõdik a nevéhez.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
szakközépiskolás kora óta tagja. A 42
év alatt hat szakosztály munkájában
vett részt, tizenhárom éve elnöke a Bu-
dapesti HM Csoportnak. Az utóbbi
években a Helyi Csoport egyre na-
gyobb feladatokat vállalt, ilyen például
a 2010. évben megrendezett Erdésznõk
Országos Találkozója. Évek óta jó kap-
csolatot ápol a Türingiai Erdészeti
Egyesülettel: szakmai utakat vezetett
oda, s számos türingiai csoportot foga-
dott Magyarországon.

Bedõ Albert
emlékérmet kapott




