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Horváth István 
(1954–2016)

Mély fájdalommal
vettük tudomásul a
hírt, hogy erdészkol-
légánk, barátunk,
tagtársunk, Horváth
István kerületvezetõ
erdész-vadász, a Ta-
nulmányi Erdõgazda-
ság Zrt. dolgozója, az
Országos Erdészeti

Egyesület Rába-menti Erdõ- és Vadgazdál-
kodási Helyi Csoportjának alapító tagja, 61
éves korában váratlanul elhunyt.

Horváth István 1954. június 3-án Horváth
István ácsmester és Locsmándi Ilona nád-
gazdasági dolgozó gyermekeként született
Fertõszentmiklóson. Az általános iskola
elvégzését követõen tanulmányait gimnázi-
umban folytatta, de egy év gimnáziumi kité-
rõ után hívta az erdõ, így jelentkezett a sop-
roni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolá-
ba, amelyet jó eredménnyel végzett el. 

Az iskolát követõen 1973. július 1-jétõl az
Iváni Erdészetnél helyezkedett el, majd
1974. július 4-tõl 1976. július 2-ig sorkatonai
szolgálatát töltötte. A katonai szolgálat mel-
lett, illetve közben szerezte meg 1975. de-
cember 3-án az erdõgazdálkodási techniku-
si oklevelét. 

A leszerelést követõen folytatta az erdé-
szi pályafutását, de már kerületvezetõ er-
dészként az Iváni Erdészetnél, ahol 1977-
ben igazgatói dicséretben is részesült. A Ta-
nulmányi Állami Erdõgazdaság 1986-ban a
Kiváló Dolgozó Jelvény kitüntetést adomá-
nyozta számára, vadgazdálkodási-vadászati
tevékenységéért a Tanulmányi Erdõgazda-
ság Zrt.-tõl 2001-ben megkapta a Hubertus
Kereszt Bronz fokozatát, majd kimagasló er-
dõgazdálkodási tevékenységéért a TAEG
Zrt. Aranygyûrûje elismerést érdemelte ki.
2008-ban megkapta a Hubertus Kereszt
Arany fokozatát is. 

Az elsõ munkahelye egyben az utolsó is
volt! Pista derûs, barátságos ember, felesé-
gével, Marikával a helyi csoportunk szakmai
és családi napjainak, hetes tanulmányútjai-
nak állandó résztvevõje volt. Jó hangú, jó
mulató, a legritkább nótákat ismerõ barátun-
kat veszítettük el. Mindnyájunknak hiányoz-
ni fog!

2016. március 11-én családtagjai, kollé-
gái, barátai és nagy létszámú tisztelõi köré-
ben, katolikus gyászszertartást követõen er-
dészhez méltó módon vadászkürtök és dísz-
lövések kíséretében, az erdészhimnuszt sír-
va énekelve vettünk végsõ búcsút Tõle a fer-
tõszentmiklósi temetõben. Üdv az Erdész-
nek!  Pista, nyugodjál békében! 

Pintér Csaba

Kis Lajos
(1926–2016)

Kegyelettel és tisztelettel hajtunk fejet Kis
Lajos vasdiplomás erdõmérnök emlékezeté-
re. 1926. március 20-án született Somogya-
szalóban. Édesapja a falu kántortanítója volt,
aki feleségével három fiút – köztük a legidõ-

sebb Lajost – és egy leánygyermeket nevelt.
A gondviselés a bibliai mértékû mintegy het-
ven-nyolcvan esztendõ helyett Lajos Bá-
tyánk életét majdnem 90 évben mérte. 

Az általános iskola után középiskolai ta-
nulmányait a Csurgói Református Csokonai
V. Mihály Gimnáziumban folytatta. A nagyra
becsült Matolcsy Sándor által létrehozott ala-
pítvány ösztöndíja segítette az ajándékba ka-
pott, de felelõsen kezelt talentumainak ki-
bontakozásában. Élethivatásul az erdõmér-
nöki pályát választotta. 1944-ben beiratko-
zott a Soproni Egyetemre, de a háború miatt
egy évig szünetelt a tanítás, mert az elsõ és
másodikos évfolyam bevonult. Közben õ
hazajött Somogyba. Mielõtt visszaindulha-
tott volna, december 6-án az oroszok már
bevonultak Somogyaszaló környékére, így
megmenekült attól, hogy harcolnia kelljen.
Az elsõ évfolyamon 116-an voltak, közülük
csak 16-an tértek vissza a harcokból, a töb-
biek elestek vagy fogságba estek. 

A falu környékén az Esterházy herceg-
ségnek voltak erdõbirtokai, tõlük kapott
ösztöndíjat egyetemi tanulmányai folytatásá-
ra.  Diplomáját 1950-ben szerezte meg a Ma-
gyar Agrártudományi Egyetem Erdõmérnöki
Karán. Végzése után az Erdõgazdasági Nem-
zeti Vállalat kaposvári Igazgatóságánál ter-
melési elõadóként dolgozott rövid ideig,
majd a Kaszói Erdõgondnokságnál beosztott
mérnök, üzemegység-vezetõ, igazgatóhe-
lyettes fõmérnök lett. 1951-ben a Zamárdi
erdõgazdasághoz került igazgatóhelyettes
fõmérnöknek. 1958 májusától a Kaposvári
Erdõgazdaság erdõmûvelési fõelõadójává,
majd 1970-tõl közgazdasági osztályvezetõjé-
vé nevezték ki.  

1975-tõl Budapesten, az Országos Vetõ-
mag és Szaporítóanyag Felügyelõség Erdé-
szeti Osztályán dolgozott osztályvezetõ-he-
lyettesként, majd osztályvezetõ fõmérnök-
ként 1986. március 30-i nyugdíjazásáig. 1989
végéig ugyanott tanácsadóként tevékenyke-
dett. 

Az erdészeti szaporítóanyagokra vonat-
kozó szakmai állásfoglalások, irányelvek, a
termelési és származási körzetek ellenõrzé-
se, a minisztériumi felterjesztések megfogal-
mazása volt a fõ feladata. A 6 körzeti felü-
gyelõvel is szoros szakmai kapcsolatot tar-
tott. Az országos tapasztalatcserék, bemuta-
tók, elõadások és szakmai viták rendszeres,
aktív résztvevõje volt. Akinek csak tudott,
segített széles körû szakmai ismereteivel.
Csendes, önzetlen áldozatkészsége szerény-
séggel párosult, ezért is tudunk most ilyen
keveset akkoriban elismert szakmai mun-
kásságáról, melynek során összesen 3417
hektár erdõ létesítésében vett részt. Ez volt a
szívügye, új erdõket telepíteni. Kedvenc fája
a bükk volt, de mindig arra törekedett, hogy
õshonos somogyi fákkal, tölggyel, zselici
ezüsthárssal népesítse be a tájat. Ennek
szentelte életét. 

Szakirodalmi tevékenységeként erdõmû-
velési és közgazdasági témájú írásai Az Erdõ
címû szaklapban jelentek meg. Valamennyi
munkahelyén Kiváló Dolgozó kitüntetésben
részesült, 1953-ban az Erdészet Kiváló Dol-
gozója, 1956-ban kormánykitüntetést is ka-
pott.  Az Országos Erdészeti Egyesület So-
mogyi Helyi Csoportjának 10 évig volt na-

gyon tevékeny titkára.  A MTESZ Somogy
megyei Szervezetének is tagja volt. Egész
élete szoros szálakkal kötõdött a református
egyházhoz.  Az Egyházkerületi Közgyûlés
2009-ben Pro Pannónia Reformata kitünte-
tést adományozott részére.                            

A kaposvári egyházközösség örökös fõ-
gondnoka volt.

1949-ben vette feleségül Somogyaszaló-
ban Decsi Rózsát, aki 60 éven át volt gon-
dos, hûséges támasza. Gyermekük nem szü-
letett. Közösen viselték és megosztották
minden gondjukat. Felesége elvesztése fe-
letti fájdalmára már nem talált vigaszt.  2016.
március 9-én a református egyház szertartá-
sa szerint vettünk Tõle búcsút a somogya-
szalói temetõben.

Emlékét tisztelettel és kegyelettel meg-
õrizzük. Lajos Bátyánk, nyugodj békében,
Isten Veled!

B. J.

Kuslics Péter Pál 
(1942–2016)

Lesújtó hírként ért
bennünket Kuslics
Péter Pál betegsége
és annak gyors lefo-
lyása, 74 éves korá-
ban távozott közü-
lünk kedves volt
munkatársunk.

1942-ben született
Kapuváron, édesapja

ott volt jegyzõ, késõbb Fertõszentmiklósra
költözött a család.  Anyai nagyapja,  Adamo-
vich József az Esterházy család szolgálatá-
ban állt a Lés-erdõben mint fácánmester,
nagybátyja, Adamovich László pedig erdõ-
mérnök lett és az Erdõmérnöki Fõiskola ta-
nára.

Pétert is vonzotta az erdész hivatás és si-
keresen felvételizett az erdészeti technikum-
ba, Sopronba. 1961-ben érettségizett, ezt kö-
vetõen egy évig gyakornok volt a Rábaközi
Erdészetnél Himodon.

1962–1964 között végezte el Fertõdön a
kétéves felsõfokú mezõgazdasági techniku-
mot gyümölcstermesztõ tagozaton, elsõ
munkahelyei is kertész végzettségéhez kö-
tõdnek.

Végzés után két évig a Balatonboglári Ál-
lami Gazdaságnál gyakornok, majd a Zala
megyei Beleznán kapott fõkertész állást
1968-ig. 1968–84 között a Zalaszentgróti já-
rásnál erdészeti és kertészeti felügyelõ mun-
kakörben dolgozott. Szülõföldjére 1984-ben
tért vissza családjával. A Kisalföldi  Erdõgaz-
daság Rábaközi Erdészeténél kapott kineve-
zést a Fertõd-Lés kerületbe, ahol 2002. évi
nyugdíjazásáig és ezt követõen 7 évig még
megbízottként szolgált.

Munkásságát 1984-tõl látjuk itteni kollé-
gáival, a lési parkerdõ elsõ felújítási munkái
akkor zajlottak, testhezálló feladat volt neki
a bemutatóhelyek kialakítása, fenntartása.

A hagyományos erdész munkájához ké-
pest a turisztikai, jóléti feladatok új szemlé-
letet kívántak, melynek kiválóan megfelelt.

Keresve sem találhattunk volna ráter-
mettebb szakembert, akinek a családi örök-
ségbõl száz évre visszamenõleg voltak do-
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kumentumai, nagyapjától, nagyanyjától át-
hagyományozta a hercegi idõkbõl származó
történeteket, eseményeket, dokumentumo-
kat. Ezekkel a téma kutatóit és a 2014–15-ös
parkfelújítás történeti megalapozását is
nagyban segítette. Kertész-erdész vénája és
szenvedélyes természetszeretete révén sok
természetkedvelõ csoportot szakértõ mó-
don kalauzolt a Lésben, a 2004-es erdészeti
egyesületi vándorgyûlés fertõdi programját
is õ vezette. Korát megelõzve már az erdei
iskolai mozgalom elõhírnöke volt, amikor a
fertõszentmiklósi iskolásoknak erdész szak-
kört indított, ahol rendszeres, tematikus fog-
lalkozásokon ismertette meg a gyerekeket
az erdei életközösséggel és a vadgazdálko-
dással. 

Szenvedélye volt a botanika és a virág-
kertészet, amelyekhez jól is értett. Bármerre
járt a világban, mindenhonnan hozott vala-
mi botanikai különlegességet, kertjében
büszkén mutatta új szerzeményeit. Kora ta-
vasztól késõ õszig mindig volt virágcsodája,
amelyben gyönyörködni lehetett.  Fiatal ko-
rától kezdve szenvedélyesen fotózott, szak-
mai téren is komoly archívummal rendelke-
zett. Mindig naprakész volt az újabb techni-
kák alkalmazásában.

Nem szabad megfeledkeznünk szakács-
mûvészetérõl sem, a családon kívül kollé-
gák, szakmai és természetkedvelõ csopor-
tok sokasága, baráti közösségek, testvérvá-
rosi küldöttségek dicsérhették finom fõztjét.
Igazi szíveslátással alapozta meg a rendez-
vények jó hangulatát úgy, hogy maga sosem
szeretett reflektorfényben lenni, csapatmun-
kásként érezte jól magát.

Hazaszeretete, hite mindig az egyenes
úton tartotta, ünnepségeken, rendezvénye-
ken, a hazafias irányvonal támogatásában
mindig lehetett rá számítani. Ugyanígy a ha-
tárokon túli magyarság támogatásában, kár-
pátaljai vagy erdélyi programokban, akciók-
ban is részt vett.

Életét az újrakezdések, új körülmények-
hez, élethelyzetekhez való alkalmazkodás
jellemezték.  Jó természete, társasági beállí-
tottsága révén hamar megtalálta helyét a kö-
zösségekben, ehhez mindig biztos hátteret
nyújtott a családja, melyet rajongásig szere-
tett, megbecsült. A soproni és fertõdi diáké-
vek után Somogy, majd Zala következett,
míg meglett férfiként tért vissza szülõföldjé-
re, ahol aktív évei végéig és még utána is jó
pár évig szolgált.

Családszeretete példaértékû volt, a nagy
családi rendezvényeket odaadással szervez-
te, az ünnepi alkalmakkor 25-30 fõs rokon-
ság jött össze a kibõvült családból.

Zsuzsa feleségét évekig támogatta beteg-
séggel vívott harcában, az utolsó pillanatig
mindent megpróbáltak gyógyulása érdeké-
ben.

Mattival, aki fertõdi évfolyamtársa volt –
és szintén özvegyen maradt – nyolc éve ta-
láltak egymásra és rövidesen örök hûséget
fogadtak egymásnak. Fél évet az Újvilágban,
Amerikában, fél évet az óhazában töltöttek.
Tartalmas programokat szerveztek folytono-
san, élményeiket szeretettel megosztották
velünk, régi barátaikkal. Mindig valami ked-
ves ajándékkal érkeztek haza, mellyel meg-
leptek bennünket. Itthoni tartózkodásukkor

lelkesen részt vettek egyesületi rendezvé-
nyeinken, Matti is tagjaink sorába lépett.

Idén év elején derült ki Péter gyógyíthatat-
lan betegsége, így tértek haza szülõföldjére.

Türelemmel, zokszó és jajszó nélkül hor-
dozta a keresztjét, hûséges párja és támasza
mindvégig mellette volt, így vesztettük el õt
április 7-én.

Hamvait 2016. április 15-én egyházi szer-
tartás keretében, munkatársi búcsúztatást
követõen, gyászoló rokonok, barátok, kollé-
gák, ismerõsök százainak kíséretében a fer-
tõszentmiklósi temetõben helyeztük örök
nyugalomra a családi sírhelybe.

Kóródi Sándor 

Sipos László
(1951–2016)

Sipos László 1951.
szeptember 21-én
született Körmenden.
A középiskolát a Sop-
roni Roth Gyula Erdé-
szeti Technikumban
végezte, ahol az er-
dész végzettség mel-
lett gombaismerõi ké-
pesítést is szerzett.

Kikerülve az iskolapadból, 1971 júliusában
kezdte szakmai munkáját a Szombathelyi Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaság Csonkási ke-
rületében, a Körmendi Erdészetnél. 

Itt Csapó Gyula mellett gyakorló erdészi
feladatokat látott el. Röviddel ezután Õri-
szentpéterre került erdésznek, elõbb beosz-
tott erdész, majd 1973 februárjától kerületve-
zetõ erdész lett Bajánsenyén. 

Az 1973 márciusában kezdõdõ kétéves
katonai szolgálatot követõen ugyanott, a Fa-
kombinát Körmendi erdészetének bajánse-
nyei kerületében folytatta a munkáját.

1977 júliusában az NYFK Szombathelyi
Erdészetéhez került, elõször Pornóapátiba,
majd Acsádra erdész munkakörbe, ahol
szolgálati lakást is kapott. 1985. január 1-jé-

tõl erdészetvezetõ, majd a szervezeti átala-
kulás után pagonyvezetõ fõerdész beosztás-
ban szolgálta az állami erdõket.

Munkáját fõnökei folyamatosan elismer-
ték, a kisebb jutalmak mellett 1981-ben a
Vállalat Kiváló Dolgozója kitüntetést, 1986-
ban a Kiváló Munkáért miniszteri kitüntetést
vehette át. 2009-ben a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezetõsége az Év Erdésze kitüntetõ
címet adományozta neki. Negyven év mun-
kaviszonyt követõen 2011-ben vonult nyug-
állományba.

Lelkiismeretes és végletekig maximalista
volt mindig, nemcsak a hozzá beosztott
munkásokkal és vállalkozókkal, hanem saját
magával szemben is. Mindig naprakész, a
legapróbb részletekbe menõen tisztában
volt szûkebb hazája, az Acsádi pagony terü-
letén zajló munkákkal, állapotokkal. A keze-
lésére bízott Cikotai fenyõplantázs mindig
fontos helyszíne volt a szakma generációi-
nak képzésében. Dolgozóinak az érdekeit
teljes szívvel képviselte, vállalva ezért a
konfliktusokat is. Segítõkészsége, szolidari-
tása munkatársaival legendás volt, ami ön-
zetlenségével párosulva kivételes egyéni-
séggé emelte. 

Megbízhatósága nemcsak becsületessé-
gében mutatkozott meg, hanem a minden-
napi teendõk végtelenében is, aminek során
vigyázó kezeiben nem kallódott el egyetlen
szög sem. Rágondolva, egy régi idõk emlé-
kezetét idézõ, igazi tõ melletti erdész képe
vetülhet fel bennünk, aki a jövõért dolgozva
és munkájának gyümölcsét az utókorra
hagyva, nyugodtan tekinthet széjjel az általa
nevelt erdõkön, hiszen a rábízott talentum-
mal jól sáfárkodott.

Tudjuk, hogy a legvégén nem az fog szá-
mítani, hogy mennyi év volt az életünkben,
hanem az, hogy mennyi élet volt az éveink-
ben. Ezt tudván, nyugodtabban gondolha-
tunk Rá égi útján, amire 2016 márciusában,
súlyos betegséget követõen lépett. 

Szombathelyi Erdészeti Zrt.,
OEE Szombathelyi HCS
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