IN MEMORIAM

Búcsúzunk Szabó Vendeltõl
(1960—2016)
„Ne emlékezz rám búsan, család, rokon, barát.
Add meg a könnyet, de élj és szeress tovább.
Addig vagyok, míg élek szívetekben, bennetek.
Ember voltam mindig, ezért szeressetek!”

Nagy veszteség érte az erdésztársadalmat. Szabó Vendel,
az Országos Erdészeti Egyesület, a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetsége, valamint a GyõrMoson-Sopron megyei Nemzeti Agrárgazdasági Kamra egykori alelnöke 2016. október 8-án tragikus hirtelenséggel
elhunyt.
Szabó Vendel Mosonmagyaróváron született 1960. június 23án. A soproni Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában
érettségizett 1978-ban. Két évvel késõbb szerezte meg erdésztechnikus minõsítõ oklevelét, majd 1986-ban erdészeti
növényvédõ technikusi oklevelét. 1978–1980 között a Kisalföldi Erdõgazdaság Mosonmagyaróvári Erdészeténél volt erdészgyakornok. Ezt követõen 1981-tõl 1993-ig a Kisalföldi Erdõgazdaság Gyõri Erdészete Csandotai erdészkerület vezetõje. Eközben1986–1993 között mellékfoglalkozásban a Téti
Kisfaludy Károly MgTSz erdészeti ágazatvezetõje is.
1993-tól indította el magánvállalkozását, amely átölelte az
erdészeti ágazat teljes vertikumát a csemetetermeléstõl a fafeldolgozásig. 2000-tõl, az elsõk között lett erdészeti integrátor.
Közel hatezer hektár magánerdõvel foglalkozott a Kemenesszentpéter–Pápa–Kimle háromszögben. Tevékenysége során közel 2500 hektár új erdõt telepített a térségben. Munkáját
mindig áthatotta a szakmaszeretet és a hozzáértés. Több száz
erdõtulajdonos és gazdálkodó mindennapi munkáját, életét
segítette szakirányítóként. Nyugat-Magyarországon Területi
Szaktanácsadási Központot hozott létre és mûködtetett a magánerdõsök megfelelõ információval való ellátása érdekében.
1999-tõl volt tagja a Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Országos Szövetségének, 2003-tól a felügyelõbizottság tagja, majd 2009-tõl alelnöknek választották meg.
Alelnöki feladata volt a kapcsolattartás a tagokkal és a tagszervezetekkel, továbbá a taglétszám- és szervezetbõvítés.
Munkáját a MEGOSZ elnökségi tagjaként mindig nagy lelkesedéssel, társadalmi munkában, mindenféle ellenszolgáltatás
nélkül végezte. Rendkívül segítõkész, halk szavú, tiszteletre
méltó egyénisége meghatározó volt a MEGOSZ elnökségében.
Keveset beszélt, de mindig a lényeget ragadta meg, mindenkor a problémák megoldásához vezetõ legrövidebb utat
kereste. Nagyszerû házigazda és barát volt.
A MEGOSZ 2010. évi nagyrendezvényét Téten családja
összefogásával, példaértékû segítségével, rendkívüli sikerrel
rendezte meg. Szociálisan érzékeny volt, felkarolta a civil
kezdeményezéseket, a baráti és szakmai összejövetelek folyamatos kezdeményezõje és önzetlen szervezõje volt. Szívén viselte a térség gondjait, az elõdeinkrõl való megemlékezés minden formáját. Rajongásig szerette a természetet, az állatokat. Csodálatos férj, apa és már boldog nagyapa volt, amikor elragadta õt a halál.
Társadalmi munkáját és szakmai eredményeit nehéz lenne
számba venni, ezért álljon itt végezetül egy korántsem teljes
felsorolás életmûvérõl, feladatairól, az általa betöltött pozíciókról:

Szabó Vendel az OEE technikus alelnökeként Év erdésze verseny
megnyitó ünnepségen

– 1979-tõl tagja az Országos Erdészeti Egyesületnek (a
Gyõri Magánerdõs Helyi Csoport gazdasági felelõse).
– 2000-tõl tagja a Fagazdaságok Országos Szövetségének.
– alapító tagja az Erdészeti Szaporítóanyag Terméktanácsnak.
– a Marcal-menti Horgász Egyesület elnöke.
– a Mórichidai Polgárõr Egyesület vezetõje.
– a Mórichidai Földtulajdonosok vadászati közös képviselõje.
– 2000-tõl a Marcal-menti Horgász Egyesület elnöke.
– 2007-tõl a Mórichidai vadászok vezetõje.
– 2009-tõl a MEGOSZ alelnöke.
– 2013-tól a Gyõr-Moson-Sopron megyei NAK vidékfejlesztésért felelõs alelnöke.
– 2010–2014 között az OEE technikus alelnöke. Elnökségi tagként, egyben az egyesületi demokrácia elkötelezett híveként feladatának tekintette a technikusok helyzetének javítását és nem utolsósorban a magánerdõ
mûködésének meg- és elismertetését.
– 2013-ban Tatán, 2014-ben Sopronban az Év Erdésze
Verseny fõ szervezõje.
– 2012-tõl a Rába-menti HCS elnökeként szervezi a csoport
szakmai napjait (2012 Mórichida, 2013 Tömörd, 2014 Bakonyszentkirály, 2015 Kimle) és tanulmányútjait (2012
Horvátország, 2013 Szlovénia, Horvátország, 2015 Erdély)
– A Kárpátaljai Visk település magyar óvodájának örökbefogadása és támogatása is nevéhez köthetõ.
2009-ben részt vett az AESZ-szel közösen Tarvágásból szálalásba a folyamatos erdõborítás üzemmódjainak bemutatása
címû tanfolyam szervezésében, lebonyolításában, illetve az elõadások anyagának könyv formájában történõ kiadásában.
A magán-erdõgazdálkodásról több elõadást tartott végzõs
erdõmérnök-hallgatóknak, államigazgatásban dolgozóknak,
agrárkamarai tagoknak, magánerdõ-tulajdonosoknak és gazdálkodóknak. Az erdész- és vadásztechnikus-jelöltek szakmai tanulmányi versenyeinek rendszeres értékelõje volt.
Kiváló szakmai és emberi munkájának elismeréseképpen
2008 augusztusában megkapta a Pro Silva Hungariae-díjat.
Szabó Vendel templomi búcsúztatására 2016. november 5én került sor Árpáson, a dombiföldi templomban.
Kedves Vendi Barátunk! Nyugodj békében!
Erdészeti Lapok CLI. évf. 11. szám (2016. november)
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