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dr. Simon Miklós Mihály 
(1922 – 2015)

1922-ben Zombor-
ban, Jugoszláviában
született. Szülei pe-
dagógusok voltak.
Édesapja a Felvidék-
rõl a Magyar Király-
ság idején, pedagó-
gusként állami áthe-
lyezéssel került
Zomborba, ottani

pedagógus lett a felesége. 
Simon Miklós 1940-ben Zomborban

érettségizett, majd Zágrábban, a Mûegye-
tem erdõmérnöki karára iratkozott be. A ju-
goszláv-német egyezményt Churchill kez-
deményezésére 1941-ben, Belgrádban a
katonai puccs megbuktatta, ezért a német
hadsereg megtámadta Jugoszláviát és az ál-
lam darabjaira hullott. Horvátország önálló
állammá vált. Simon Miklós így az egyetemi
elsõ évét még be tudta fejezni, majd 1941
õszén Sopronban a mi évfolyamunkhoz
csatlakozott másodéves hallgatóként. 1944
nyarán évfolyamunkkal együtt valétált. Az
újból szerbbé vált Zomborba nem térhetett
haza, ezért Sopronban maradt és az akkori
keserves életkörülmények között, 1948.
március 2-án szerezte meg erdõmérnöki
oklevelét.

Szakmai munkáját 1948-ban beosztott
mérnökként Karapancsán kezdte, 1950-tõl
Bátaszéken és Szekszárdon erdõmûvelési
elõadó. Baján a Duna-ártéri Állami Erdõgaz-
daságnál erdõrendezési felügyelõ. 1956-tól
1958-ig Pécsett erdõrendezõ volt. 1958 és
1967 között Baján az Állami Erdõgazdaság-
nál erdõmûvelési elõadóként, majd fásítási
csoportvezetõként dolgozott. 1959-tõl tudo-
mányos munkásságot kezdett a nyárfakuta-
tás területén. Ezért 1965-ben Sopronban, az
egyetemen doktori disszertációt nyújtott be
és ennek alapján megkapta a mûszaki dok-
tori címet. 

1966-tól az ERTI Duna-Tisza közi Kísér-
leti Állomásán tudományos kutató lett. A
nyár és fûz nemesítésével, valamint mester-
séges felújítási és erdõtelepítési technoló-
giájának kutatásával foglalkozott. Ennek a
tudományos csoportnak a tagjaként kolle-
gáival részt vett több államilag elismert és
szaporításra engedélyezett nyár és fûz ter-
mesztésében. Kidolgozta a tághálózatos
nyárültetvények termesztését, amelyet
1970-ben kandidátusi disszertációjában
mutatott be. 

1983-ban ment nyugdíjba, de még 3
évig foglalkozott a nyár és fûz termesztésé-
vel. Azért telepedett le Baján, hogy közel
legyen a Jugoszláviához visszacsatolt szü-
lõvárosához, Zomborhoz. Amikor már le-
hetett, gyakran hazalátogatott. Szakmai
munkássága során 44 tudományos közle-
mény jelent meg és 4 szakkönyvnek lett a
társszerzõje. Nyugdíjasként szaktanácsa-
dást végzett. Szakmai munkásságát Bedõ
Albert-díjjal és miniszteri elismerõ oklevél-
lel jutalmazták. 93 éves korában, Baján
hunyt el, gyermekei körében, akik a város-
ban helyezték örök nyugalomra. 

v. Hábel György

Gede Lajos
(1937–2015)

Az életének 78. évé-
ben elhunyt Gede
Lajost, a Devecseri
Erdészet nyugállo-
mányú kerületvezetõ
fõerdészét a család,
rokonok, ismerõsök,
volt évfolyamtársai
és kollégái kísérték
utolsó útjára 2015.

november 11-én a vonyarcvashegyi temetõ-
ben. 

Gede Lajos Kispécen született 1937. no-
vember 20-án harmadik fiúként, bátyjai több
mint 10 évvel voltak idõsebbek. Apja Gede
Lajos cipész, anyja Gerencsér Etel. Elemi is-
koláinak elvégzése után – a sikeres felvételit
követõen – 1952. szeptember 1-jén kezdte
meg középiskolai tanulmányait a Soproni
Erdészeti Technikumban, ahol 1955-ben er-
désztechnikusi képesítést szerzett. 

Pályáját gyakornokként 1955. augusztus
15-én Baján kezdte a Duna-ártéri Állami Er-
dõgazdaságnál, ahol MÁV rakodókezelõ,
valamint kerületvezetõi kisegítõi feladatokat
látott el. Munkahelyén jól érezte magát, de
szeretett volna szülõhelyéhez közelebb ke-
rülni. Ez 1956-ban sikerült is, amikor áthe-
lyezték a Magas-Bakonyi Állami Erdõgazda-
ság Devecseri Erdészetéhez. Itt sorkatonai
bevonulásáig folyatta gyakornoki munkáját,
majd leszerelését követõen kinevezték kerü-
letvezetõ erdésznek a tüskevári erdészkerü-
letbe. 

Tüskevárról 1961-ben Dobára helyezték
át, és kerületvezetõként 36 éven át kezelte a
dobai erdõket. Dobán volt az ország legna-
gyobb élõfakészlettel rendelkezõ vörös-
tölgy-állománya. A különleges állomány
makktermését szinte minden évben be kel-
lett gyûjteni, volt olyan esztendõ, amikor ez
elérte a 460 mázsát. 

A Somló-hegy közjóléti fejlesztésében is
részt vett. Kitisztították, feltárták a várrom
környékét, pihenõket építettek ki a tetõn, a
meredekebb részeken korlátokat helyeztek
el, lépcsõket alakítottak ki. A szakmai veze-
tésben, munkaerõben, technikában, techno-
lógiákban a legnagyobb változások Gede

Lajos és korosztálya szolgálati idejére estek.
A kézi szerszámokat (fûrészek, fejszék) ki-
szorították a motorfûrészek, majd jöttek a
daruk, csörlõk, speciális erdészeti gépek. Õ
a változó körülményekhez végig jól alkal-
mazkodva az erdõnek gondos gazdája volt. 

Szakmai tevékenységét az egyenesség,
igényesség, következetesség jellemezte. Be-
osztottjaitól fegyelmezett munkát követelt
meg, kerületében rend volt. Családi élete is
kiegyensúlyozott volt. 1961-ben vette felesé-
gül Nagy Máriát, aki tanítónõ volt Dobán. A
falu lakóit közösen összefogták, sokat tettek
annak szépítéséért, elõbbre jutásáért. 1962-
ben született elsõ gyermekük Andrea, aki ra-
diológus orvos, a második gyermek Attila
dísznövénykertész lett. Négy unokája szüle-
tett és még gyönyörködhetett két kis déd-
unokájában is. Gyermekeit, unokáit sokat
vitte az erdõre. Õket a természet és az álla-
tok szeretetére, óvására tanította. 

Az emberek érdekeit szívesen képviselte.
Szakmai munkáját felettesei is elismerték,
1989-ben fõerdészi kinevezést kapott. 1980-
ban Kiváló Dolgozó vállalati, 1985-ben pe-
dig Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetéssel
jutalmazták. Az 1997-es nyugdíjazását köve-
tõen Vonyarcvashegyre költöztek, ahol idõ-
közben családi házat építettek, köréje szép
virágos kertet varázsoltak. 2005-ben veszí-
tette el feleségét. Utána még szorosabbra
fûzte rokoni kapcsolatait, gyakrabban talál-
kozott volt osztálytársaival, idõnként meglá-
togatta volt kollégáit is. Betegsége 2014 má-
jusában kezdõdött, ezután lányánál Gyõr-
ben lakott. Két mûtét után 2015-ben még
részt tudott venni zalai osztálytalálkozóju-
kon, késõ õsztõl azonban fokozatosan rom-
lott az állapota, egyre inkább ápolásra, gon-
doskodásra szorult. 

Gede Lajos példát mutatott erdõ- és szak-
maszeretetbõl. Magánéletében családszere-
tõ, munkatársaival megértõ, évfolyamtársai-
hoz ragaszkodó ember volt. Tisztelettel gon-
dolunk rá és emlékét kegyelettel és szeretet-
tel megõrizzük. 

„Sok évtized úgy elszaladt, emlékük
bennem él, Õsz fejem lehajtva ballagok, las-
san már véget ér a munkám. Álmaim nyo-
mán rügyeznek már a fák, Az éltem, létem
bennünk él és Istenben tovább.”

Farkas Sándor

NEKROLÓG


