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Sõth Ervin
(1929–2015)

Sõth Ervin gyémánt-
diplomás erdõmér-
nök 2015. december
24-én otthonában
csendesen elhunyt.
Hamvaitól 2016. ja-
nuár 8-án Szombat-
helyen katolikus
szertartás szerinti
szentmise keretében

búcsúztak családtagjai, volt munkatársai, ba-
rátai, tisztelõi, ismerõsei. 

Sõth Ervin 1929. március 31-én született
Dabronyban, földmûves családban. Ott vé-
gezte elemi iskoláit is. Tanulmányi eredmé-
nyei alapján tanítói biztatására szülei a pá-
pai Bencés Gimnáziumba íratták, ahol
1948-ban érettségizett jeles eredménnyel.
Abban az évben, Sopronban beiratkozott a
Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki Karára.
1952-ben szerzett erdõmérnöki diplomát
szintén jeles eredménnyel. Mivel az Orszá-
gos Erdészeti Fõigazgatóság az igényeknek
megfelelõen osztotta szét a diplomát szer-
zett mérnököket, a Salgótarjáni Állami Er-
dõgazdaságnál kapott elhelyezést. Elõször
a karancsaljai üzemegység vezetõjének lett
a helyettese.  Majd 1953 májusában beke-
rült az erdõgazdaság központjába terv- és
gépesítési elõadónak. Mivel így hozzátarto-
zóitól kénytelen volt távol lenni, kérte áthe-
lyezését a Dunántúlra, amit az erdõgazda-
ság megszûnésével 1955. április 1-jével si-
került is elérnie. Ekkor került a Szombathe-
lyi Erdõrendezõséghez. Az évben nõsült
meg. Házasságából két fiú született. Lakás-
problémáinak megoldására a Sárvári Állami
Erdõgazdasághoz kérte áthelyezését.  Így
1956 februárjától az erdõgazdaság köz-
pontjában erdõhasználati csoportvezetõi
beosztást töltött be. A Sárvári Állami Erdõ-
gazdaság 1961-ben összevonással meg-
szûnt így a jogutód, a Szombathelyi Állami
Erdõgazdaság központjába került közbirto-
kossági csoportvezetõnek. Az államerdé-
szeti szakirányítási és fásítási csoport meg-
alakulásával itt folytatta munkáját szintén
csoportvezetõi beosztásban. Elismerésre
méltó munkát végzett a szakirányításban és
annak megszervezésében.

1968. február 1-jével áthelyezéssel került
a MÉM Szombathelyi Állami Erdõrendezõsé-
géhez, erdõfelügyelõség-vezetõnek, majd
1973-tõl ezen beosztása mellett kapott meg-
bízást az erdõrendezõség igazgatóhelyettesi
teendõinek ellátására is. Az erdõrendezõsé-
gen belül a legnagyobb erdõfelügyelõséget
irányította. 1979-tõl – az akkori átszervezés
folytán – munkakörének megváltozása nél-
kül a Szombathelyi Állami Erdõfelügyelõ-
ségnél osztályvezetõ lett az 1989. évi nyug-
díjazásáig. 

Nagy gyakorlattal és kiváló elméleti fel-
készültséggel rendelkezett. Jó kapcsolatot
alakított ki az állami és társadalmi szervek-
kel. Vezetõként intézkedései határozottak
voltak és betartatásukban is következetes
volt. Hivatali munkáját nagy elhivatottság-
gal, szakmaszeretettel végezte.  Munkája
mellett nagymértékben végzett társadalmi

munkát is. Több éven át munkahelyének
szakszervezeti titkára volt. Tagja volt az Or-
szágos Erdészeti Egyesületnek, ahol szak-
osztálytagként is részt vett a munkában.
Amíg egészségi állapota engedte, részt vett a
helyi csoport összejövetelein. 

Szakmai munkája elismeréseként három-
szor vállalati, kétszer miniszteri kitüntetés-
ben részesült. A Munka Érdemrend Bronz
fokozatát is magáénak tudhatta. Társadalmi
munkáért Bronz Emlékérem kitüntetéssel ju-
talmazták. Szakszervezeti munkáját SZOT
Oklevéllel ismerték el. Nyugdíjas éveiben
sem szakadt el a természettõl, a vadászatban
és a horgászatban találta meg hasznos szóra-
kozását, közel maradt az erdõhöz, a termé-
szethez.

Távozásával szegényebbek lettünk egy
kiváló emberrel, szakemberrel, aki sokat tett
a magyar erdõgazdálkodás érdekében. Em-
lékét megõrizzük. Nyugodjék békében.

Stift László 

Békei Tibor
(1925–2015)

Hosszan tartó, türelemmel viselt súlyos be-
tegségben 2015. június 18-án hunyt el Békei
Tibor vasdiplomás erdõmérnök. 1925. júni-
us 28-án Baján született, elemi és középfokú
tanulmányait is ott végezte. Ifjúkorában ki-
váló szertornász volt. 1943-ban beiratkozott
Sopronban a József Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem erdõmérnöki sza-
kára. Ahhoz az 1944-ben szétszakadt évfo-
lyamhoz tartozott, akik 1945 nyarán pótsze-
meszterekkel tudták befejezni a második
évet.

Oklevelét 1949-ben szerezte meg. Ezt kö-
vetõen a Duna-ártéri Erdõgazdasági Nemze-
ti Vállalat Bajai Erdõgondnokságában napi
béres, majd próbaidõs alkalmazott. Mûszaki
elõadói kinevezését ez év júliusában az Iza-
bellaföldi Erdõgondnokságon kapta meg, az
erdõgazdaság átszervezésével a Mohácsi
Üzemegység vezetõje lett.

1952-ben országos felhívásra bányamér-
nöki átképzésre jelentkezett. Tanulmányait
és az üzemi gyakorlatot az Ózdi Szénbányá-
szati Tröszt putnoki üzemében végezte. Az
átképzés befejezésével a bányaüzem bánya-
mérési csoportjának a vezetõje lett. Mûkö-
dési területe a putnoki, egercsehi, királdi
üzemek voltak.

A rendkívül vizes bányákban egészsége
megromlott, kikéréssel munkahelyet változta-
tott, a Bajai Vízügyi Igazgatósághoz, a késõbbi
Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatósághoz, ke-
rült. Mint belvízvédelmi vezetõ irányította az
1956. évi jeges árvíz védekezési munkáit, to-
vábbá a partszakadások, töltésjavítások mun-
kálatait. Közel 2 millió köbméter föld beépíté-
sére került sor – beleértve a gemenci erdõk-
ben a vadmentõ göröndök létesítését is.
Egyidejûleg ellátta a Vízügyi Igazgatóság csa-
tornafásítási, fakitermelési munkák irányítását.

1971 júniusától a Dél-dunántúli Vízügyi
Igazgatóságon a szakágazati fõosztály veze-
tõje volt. A Dráva árvízvédelmi és folyósza-
bályozási munkái mellett szélesebb körû fel-
adatokat is kapott, a dombvidéki vízrende-
zés, melioráció, öntözés szervezését. A nagy
árvizek esetén kirendeléssel részt vett a du-
nai és tiszai védekezési munkákban. 1985-
ben vonult nyugdíjba, ezt követõen 1998-ig
a Baranya megyei Trófea Bíráló Bizottság
tagjaként tevékenykedett. Pályafutása során
a különbözõ munkaköröket mindig sikerrel
és megelégedésre végezte. Ezt elõsegítette
felkészültsége, jó kommunikációs készsége
és derûs egyénisége.

Kiemelkedõ tevékenységéért számos ki-
tüntetést kapott. A Munka Érdemrend Ezüst
fokozata, Árvízvédelemért Érem (többszörö-
sen), a Vízgazdálkodás Kiváló Dolgozója, az
Eredményes Fásítási Munkáért elismerés, a
Nimród Vadászérem, a Hubertus Kereszt tu-
lajdonosa.

Amíg egészsége engedte, szoros kapcso-
latot tartott évfolyamtársaival, akik fájó szív-
vel búcsúznak. Nyugodjál békében.

dr. Erdõs László
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