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Bódi Géza
(1948–2016)

Bódi Géza 1948. de-
cember 5-én szüle-
tett Hajdúböször-
ményben. Középis-
kolai tanulmányait
1963 és 1966 között
Szõcsénypusztán vé-
gezte, mint erdészeti
szakmunkás. 

Egyszerû család-
ból származott, édesapja molnár, édesanyja
szövõgyári munkás volt. Büszke volt arra,
amikor gyakornoki fizetésébõl támogathat-
ta családját.

1966-ban kezdett el dolgozni a FEFAG-
nál erdészeti gyakornokként. 1969-tõl 1983
februárjáig a Hajdúböszörményi Faipari
Vállalat ládaüzemében volt mûvezetõ,
majd gyártástechnológus. 

1974-ben szerzett erdésztechnikusi ok-
levelet Egerben. 1983 februárjától nyug-
díjba vonulásáig kerületvezetõ erdészként
dolgozott a FEFAG Debreceni Erdészeté-
nél, majd a NYÍRERDÕ Zrt. Debreceni,
késõbb Hajdúhadházi Erdészeténél. Kerü-
letvezetõ erdész évei alatt több fiatal gya-
kornoknak nyújtott segítséget, többek
közt Gencsi Zoltánnak, Urbán Pálnak,
Bácsmegi Lászlónak, és sok más fiatal szak-
embernek. Rendszeres szervezõje és meg-
valósítója volt különbözõ felnõttképzé-
seknek, ezt a tevékenységét nyugdíjba
vonulása után is folytatta.

Tagja volt a Hajdúböszörményi Sólyom
Vadásztársaságnak, majd a Hajdúböször-
ményi Bérkilövõ Vadásztársaságnak, az
utóbbi intézõbizottságának az elnöke volt.
Késõbb néhány hónapig a vadásztársaság
elnökeként is tevékenykedett. 

2012-es nyugdíjba vonulása után halá-
láig az erdészszakma szépségét és szere-
tetét próbálta továbbadni a Hajdúböször-
ményi Széchenyi István Mezõgazdasági és
Élelmiszeripari Szakképzõ Iskola gyakor-
lati oktatásvezetõjeként. Erdészeti szak-
munkás, valamint erdészeti és vadgazdál-
kodási technikus diákjai szerették és tisz-
telték. Vezetésével kimagasló eredménye-
ket értek el különbözõ szakmai versenye-
ken, néhányan a Szakma Kiváló Tanulója
megmérettetésen is részt vettek, ugyan-
csak szép eredményekkel. A sors fintora,
hogy az általa vezetett utolsó verseny
hozta meg diákjai számára a legnagyobb
sikert, amely a Fónagyságon megrende-
zett Husqvarna fakitermelõ versenyen
szerzett elsõ helyezés volt. Tanárként fe-
ledhetetlen élményeket szerzett sok diák-
jának az általa szervezett szakmai kirán-
dulásokkal. Hajdúböszörmény Önkor-
mányzata többször is kitüntette az okta-
tásban nyújtott alázatos, kitartó és sikeres
munkájáért. Bár õ mindig úgy vélekedett
errõl, hogy ez nem az õ érdeme, hanem a
diákjaié.

Tagja volt az Országos Erdészeti Egye-
sület Debreceni Helyi Csoportjának, rend-
szeres részt vett az Országos Vándorgyûlé-
seken és a FeHoVa kiállításokon. Erdésze-
ti mesterlevelét büszkén vette át halála

elõtt néhány hónappal, mivel szeretett
volna minél több mindent átadni a jövõ
nemzedékének.

„Hallgass meg engem, édes jó Istenem!
Lám, odaadtad angyal társaimnak a jósá-

got, meg a szeretetet 
meg a békességet, de õk bizony nem ér-

nek velök semmit, 
amíg az ember szíve zárva marad. 
Add nekem az erdõket, 
és én majd megnyitom velök az embe-

rek szívét!”
(Wass Albert: Mese az erdõrõl)

Az erdõ volt az otthona. Az õ munkássá-
ga lezárult. Idejéhez és erejéhez méltóan a
lehetõ legtöbbet tette az erdésztársadalo-
mért. Nyugodj Békében!

Jó Szerencsét! Üdv az Erdésznek!
OEE Debreceni 
Helyi Csoport

Schwarcz Dezsõ
(1930–2016)

Életének 86. évében,
2016. április 26-án el-
hunyt Schwarcz De-
zsõ gyémántdiplo-
más erdõmérnök, a
SEFAG Zrt. jogelõd-
jének nyugalmazott
fahasználati osztály-
vezetõje. Hamvaitól
2016. május 3-án vet-

tek végsõ búcsút családtagjai, volt munka-
társai, barátai, tisztelõi egyházi szertartás
szerint.

Schwarcz Dezsõ 1930-ban Hosszú-
völgyben született, az elemi iskola után
Nagykanizsán végezte a középiskolát,
majd kiváló tanulmányi eredményei révén
onnan került a Soproni Alma Mater falai
közé. 1954-ben végzett a József Nádor
Mûszaki Egyetem Erdõmérnöki Karának
fõiskolai szakán.

A diploma megszerzését követõen öt
évfolyamtársával együtt került Somogyba.
A Ladi Erdõgazdaságon belül mûködõ, az
ország legkisebb, lakócsai üzemegységénél
kezdte tartalmas pályáját. Rövid ideig szol-
gált a Közép-Rigóci Erdészetnél. Majd Ka-
szóba, onnét Nagyatádra került 1955-ben,
fahasználati csoportvezetõi munkakörbe.
Az 1961-es átszervezéskor az újonnan ki-
alakult Dél-Somogyi Erdõgazdaság köz-
pontjában fahasználati csoportvezetõ he-
lyettesi munkakörben, Radics László veze-
tése mellett tevékenykedett. 

A kiválóan felkészült fiatal mérnök meg-
határozó szakmai munkatárssá nõtte ki ma-
gát, ráadásul nagyon jól tudott együtt dol-
gozni a feletteseivel és munkatársaival is.
1968-tól õ lett az osztályvezetõ, a fahaszná-
lat központi irányítója. A Somogyi Erdõ- és
Fafeldolgozó Gazdaság megalakulását kö-
vetõen a megyényi szervezet erdõhasznála-
tának a vezetõje lett. 1974-tõl rövid ideig a
személyzeti osztályvezetõi munkakört töl-
tötte be, de hamar visszatért a termelésbe, a
fahasználati osztály vezetõjeként. Ezt a
munkakört töltötte be nyugállományba vo-
nulásáig. 

Rendíthetetlen nyugalma, megfontolt,
barátságos, de szigorú munkastílusa
egyértelmû védjegyévé vált az évek során.
Elévülhetetlen érdemeket szerzett a fa-
használat korszerûsítésében, a hatékony
munkarendszerek kidolgozásában és be-
vezetésében. A választéktervezés tökélete-
sítésén folyamatosan dolgozott. Szakmai
megoldásait a mai gyakorlatban is hasz-
nálják. Szinte az utolsó pillanatig tartotta a
kapcsolatot baráti körével, hódolt a „hu-
szonegy fogás” szenvedélyének. Távozá-
sával Somogy erdõgazdálkodásának egyik
ikonjától vettünk kényszerû búcsút. Béke
poraira!

Merczel István

Hábel György
(1922–2016)

Rubin-diplomás er-
dõmérnök, Jáky-díjas
közlekedési mérnök
és közgazda, ny.
MÁV mérnök-fõtaná-
csos, közíró. 

Csehszlovákiá-
ban, Oroszkán szüle-
tett 1922-ben. 1928-
ban a csehek kiül-

dözték szüleivel az anyaországba. 1939-ben,
a Felvidék visszacsatolásakor költöztek visz-
sza, Lévára. Ott érettségizett, majd a Mûe-
gyetem soproni Erdõmérnöki Karán tanult. 

1945. február 24-én lett diplomás erdõ-
mérnök. Március 8-án katonai behívót ka-
pott Magyaróvárra, onnan a szovjet csapa-
tok elõl nyugatra gyalogolt. A bajor tanya-
világban élelemért és szállásért mezõgaz-
dasági munkát végzett. 

A háború befejezése után a Csehszlovák
Vöröskereszttel tért haza Budapestre, majd
az újra kitelepített szüleihez indult Vencsel-
lõre. 1945 karácsonyától a Tiszadobi Ártéri
Erdõgazdaság kinevezett vezetõ mérnöke.
1949 nyarától a miskolci MÁV-nál 36 év
alatt kb. 1000 kilométer vasútvonalat kor-
szerûsített. 1987-tõl Budapesten a MÁV
mûszaki-gazdasági tanácsadója. 

1989-ben ötödmagával megalapította a
Rákóczi Szövetséget. A Magyarok Világszö-
vetsége tagjaként részt vett a Honlevél c.
folyóirat szerkesztésében. Sok témával fog-
lalkozott, nagyon sok cikket írt újságoknak,
folyóiratoknak, mindig a magyarság érde-
kében. 

Több mint 300 írása jelent meg. Számos
elismerést kapott: Munka Érdemérem az
1956-os tavaszi, jeges árvíz védelmében
végzett, irányító és szervezõ munkájáért, az
MVSZ ezüstérme a magyarságért végzett
munkájáért, az Ópusztaszeri Nemzeti Em-
lékparkban hársfaültetés a nevére és emlé-
kére, a Magyar Köztársaság Lovagkeresztje
kitüntetés életmûvéért, vitézzé avatása saját
érdemei alapján: a nácik elleni küzdelmé-
ért, Teleki Pál Emlékérem a határon túli
magyarokért végzett munkájáért, és Karcag
várostól Kováts Mihály huszárezredes,
Amerika hõse emlékérem, akinek tisztele-
tére 23 évig vett részt ünnepségek szerve-
zésében.

A gyászoló család

NEKROLÓG


