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Németh Imre
erdésztechnikus

Németh Imre munkás-paraszt családból származik. Szeged-Királyhalmán született. A helyi
általános iskolai tanulmányai után Szegeden kezdi meg középiskolai tanulmányait, majd
Debrecenben az ottani erdészeti technikumban fejezi be. Az erdésztechnikusi minősítés
megszerzése után a Kiskunhalasi Erdőgazdaság Kelebiai Erdészetében kezdi szakmai pályafutását
1954 nyarán, mint önálló védkerületvezető. Hét év megszerzett gyakorlat után átkerül a
Kiskunsági Állami Erdőgazdaság Kerekegyházi Erdészetéhez, ahol 31 évig, egészen nyugdíjba
vonulásáig (1992) fahasználati műszaki vezetőként tevékenykedik. Akkori minősítései szerint
munkáját mindig nagy szorgalommal végezte, igyekvő, törekvő munkaerő volt. Az átlagosnál
jóval nagyobb érzéke volt a gépekhez, ami azidőtájt - az erdészeti munkafolyamatok
gépesítésének kezdeti időszakában - nagyon fontos és a munkák irányítása szempontjából
lényeges volt. Egy évtized múltával, az erdészet termelési feladatai megnégyszereződtek, a
gépjárműpark, motorfűrészpark hasonló arányú növekedésével egyaránt. Németh Imre a
megnövekedett termelési feladatokkal járó elvárásoknak maximálisan eleget tett, munkáját
elöljárói elvárásának megfelelően teljesítette. Az erdészetnél dolgozó 8-10 fakitermelő brigád
munkájának szervezésén túl helyt állt a fakitermelés gépesítésének állandóan változó technológiai
fejlődése lekövetésében, új módszerek gyakorlati bevezetésében. Rendszeresen részt vett
fakitermelő versenyek előkészítésében, melynek ágazati és munkavédelmi jelentősége mellett
emberi-közösségi szerepe is rendkívül fontos volt.

Munkáját kétszeres Kiváló dolgozói (1967, 1974), és kétszeres „Kiváló Munkáért” miniszteri
kitüntetett (1979, 1985) elismeréssel díjazták.

Németh Imre szakmai pályafutása nyugállományba vonulása után nem ért véget. Nyugállományba
vonulásának időszaka ugyanis véletlenszerűen egybe esett a kárpótlások időszakával, amikor
jelentős mennyiségű erdő és mezőgazdasági földterület került magánkézbe. Németh Imre nem
szerzett kárpótlásban földterületeket, viszont szakmai gyakorlati tapasztalatát szakirányítói szinten
hasznosította. A kárpótlás során erdőhöz jutott új tulajdonosi réteg nagyon kis arányban
rendelkezett szakmai gyakorlati tapasztalatokkal, ezért a friss nyugdíjas és közismert erdészeti
ismeretekkel rendelkező Németh Imréhez egyre többen fordultak segítségért. Növelte magán
erdészeti gyakorlatának kiteljesedését a volt községi TSZ tagokból verbuválódott erdészeti
közösségi társulat megalakulása, ahol, mint nyugdíjas alkalmazott tevékenykedett.

Mint szakirányító több mint száz erdőtulajdonos erdőgazdálkodással kapcsolatos ügyeit intézi,
segít eligazodni a sokszor nehezen érthető szakmai szabályok és előírások útvesztőiben. Több
száz hektár magánerdő telepítésében vállalt szerepet, mint kivitelező, vagy szakmai irányító.

Németh Imre 1954 óta aktív tagja az OEE Kecskeméti Helyi Csoportjának. A rendezvények
állandó és aktív résztvevője. A HCs Erdészklubjának tagjaként számos magánerdő gazdálkodással
foglakozó klubnapot szervezett, ahol az általa szakirányított erdőgazdálkodók tevékenységével
ismerkedett meg a tagság.  Az évenként szervezett szakmai kirándulásokon és tapasztalatcseréken
mindig részt vesz. Gazdag és hosszú szakmai életpályájának emlékeit, fotóit nagy szorgalommal
gyűjti, és osztja meg az Erdészklub rendezvényein a résztvevőkkel.


