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Dr. Walter Ferenc emlékére
(1933-2001)

Életének 68. évében váratlanul elhunyt dr.
Walter Ferenc, az Erdészeti Tudományos In-
tézet Kecskeméti Kísérleti Állomásának nyu-
galmazott állomásigazgatója.

1933. október 4-én született a Baranya
megyei Szajk községben. Középiskolai ta-
nulmányait Pécsett kezdte, majd Budapes-
ten érettségizett 1953-ban. Felsôfokú tanul-
mányait 1953-1958 között a Moszkvai Erdô-
mérnöki Egyetem folytatta. Az erdômérnöki
diploma megszerzése után, rövid erdôgaz-
dasági szolgálatot követôen 1960-ban a Sop-
roni Erdészeti és Faipari Egyetem Géptani
tanszékére került tanársegédi beosztásba. Itt
kezdett kutatómunkával foglalkozni, neve-
zetesen a kérgezés gépesítési lehetôségének
vizsgálatával.

1964-ben pályázat útján az Erdészeti Tu-
dományos Intézet Kecskeméti Kísérleti Állo-
mására került, ahonnan 1991-ben vonult
nyugdíjba mint állomásigazgató.

A Kísérleti Állomáson kifejtett tudomá-
nyos tevékenysége két fô területre osztható.
Kezdetben fôleg a csemetekerti munkák ha-
zai gépesítési lehetôségeinek alapkérdései-
vel foglalkozott. Kutatásai kiterjedtek a gép-
vizsgálatokra, technológiák és munkagépek
kialakítására, végül egy nyár- és fenyô-sza-
porítóanyag-termesztési kísérleti komplex
gépsor összeállítására.

1970 óta kutatási tevékenysége fôleg a
fahasználati munkák gépesítésének vizsgá-
latára tevôdött át. Fô tevékenységét külön-
bözô technológiai változatok géprend-
szereinek, munkaszervezeteinek kidolgo-
zása, a gépminôsítésekben való közremû-
ködés, s a komplex gépesítés megoldásá-
nak útkeresése jelentette. E témakörben
részt vett különbözô hazai és nemzetközi
szakértôi tanácskozáson, és közremûkö-
dött számos nemzetközi összehasonlító
gépvizsgálatban is.

Kutatói pályafutásának fontos állomása
volt a mûszaki doktori cím elnyerése 1969-
ben („A nyár szaporítóanyag-termesztés gé-
pei és azok technológiája, különös tekintet-
tel a sorközi ápolás gépesítésére”), valamint
a mezôgazdasági /erdészeti/ tudományok
kandidátusa fokozat megszerzése 1973-ban
(„Az erdészeti  csemeteültetés mûszaki fej-
lesztési lehetôségeinek vizsgálata”). Az MTA
Agrártudományok Osztálya 1973-ban három
év idôtartamra a Mezôgazdasági Mûszaki Bi-
zottság Gépesítési Albizottsága tagjává vá-
lasztotta.

Kutatást irányító, szervezô munkájában
jelentôs változást hozott állomásigazgatói ki-
nevezése 1978. január 1. hatállyal. Ezt a
munkakört nyugdíjazásáig látta el.

Kutatói tevékenysége elismerését jelen-
tette, hogy 1980-ban a Szegedi Akadémiai
Bizottság keretében létrehozott Erdészeti
Munkabizottság elnöki teendôinek ellátásá-
val bízták meg. 1983-tól több éven keresztül
a Bács-Kiskun megyei Tanács Tudományos-
Koordinációs Szakbizottságának tagjaként
vett részt a megye tudományos életének ko-
ordinálásában.

1984. szeptember 1. napjának hatályá-
val az Intézet vezetése átsorolta tudomá-

nyos tanácsadói munkakörbe. Tudomá-
nyos munkássága elismeréseként két alka-
lommal (1969, 1972) intézeti Kiváló Dol-
gozó és egy alkalommal (1978) Kiváló
Munkáért Miniszteri kitüntetésben része-
sült.

Kutatási eredményeit
5 szakkönyv társszerzôjeként,
9 önálló és 14 társszerzôi jelentésben,
8 tudományos közleményben (önálló és

társszerzô),
11 szakirodalmi cikkben, továbbá,
19 kutatási információs kiadványban

(önálló és társszerzô) adta közre.
A mindig szerény és munkatársaira fi-

gyelmes kollégánk emlékét szeretettel és ke-
gyelettel megôrizzük.

Zelnik István
Ismét kevesebben lettünk egy erdômérnök-
kel, aki egész életében híven szolgálta az er-
dôt, akinek nem foglalkozása, hanem hiva-
tása volt az erdôért végzett munka. 2001. no-
vember 9-én meghalt Zelnik István.

1920-ban született a Heves megyei
Apcon, és iskolái, valamint a Soproni Erdô-
mérnöki Egyetem elvégzése után az állam-
erdészetnél különbözô beosztásokban és
munkahelyeken, legjobb tudása szerint te-
vékenykedett a magyar erdôk érdekében.

1958-ban került Somogyba, Zamárdiba,
ahol az Északsomogyi Erdôgazdaság fô-
mérnöke, majd igazgatója lett. 1970-ben
központi átszervezés folytán, megyénként
egy erdôgazdaságot meghagyva, a megye-
székhelyre, Kaposvárra helyezték át, ahol
különféle vezetô beosztásokat betöltve te-
vékenykedett, majd 1980-ban nyugállo-
mányba vonult.

Foglalkozási betegsége folytán (kul-
lancscsípés) egészségi állapota bizonyta-
lanná vált, ezért agydaganat mûtéten esett
át, mely beavatkozás után már nem tudott
felerôsödni. Egyre gyengülô szervezettel
családja átköltöztette Miskolcra, hogy fo-
lyamatosan segíthessék, de a felesége és
fia odaadó, áldozatvállaló támogatása elle-
nére november 9-én kómába esett és a szí-
ve is leállt.

Zelnik István becsületes emberi tulaj-
donságokkal rendelkezett. Környezetében
meg tudta teremteni azt az ôszinte légkört,
amely elengedhetetlen feltétele a jó mun-
kának. Zamárdiban dolgozói társai részére
biztosította a nyugodt légkört, mindenki
szabadon, legjobb tudása szerint dolgoz-
hatott, alkothatott és elmondhatta vélemé-
nyét. Felismerte, hogy a baráti alapokon
nyugvó, egységes törekvés többet ér az
erôszakolt, esetleg erôre támaszkodó utasí-
tásoknál. De önmagára nézve is érvényes-
nek tartotta ugyanezen elôírásokat, mert
tudta, hogy addig jár részére a megbecsü-
lés és elismerés, amíg mint vezetô beosz-
tottaival hasonló törvények szerint él és
szorgalmasan dolgozik. Jó munkával és
szerénységgel érte el, hogy kialakult körü-
lötte egy egységes kiváló szakemberekbôl
álló csoport, mely egység többszöri elisme-
résben (élüzem) részesült. Ezek a tulajdon-
ságok jellemezték ôt és gazdaságát az
összevonásig.

remtsen lehetôséget elismerô cím el-
nyerésére az oktatási intézményhez
közvetlenül nem kapcsolódó erdészeti
vállalkozások számára is.

Az oktatási célokat segítô arborétu-
mok és botanikus kertek, mint a hallga-
tók alapképzésének gyakorló helyszí-
nei és az egyetemek alapkutatásához
kapcsolódó kísérleti terepek, nem külö-
níthetôk el az intézmények finanszíro-
zásának jelzett rendszerétôl, és a nor-
matív finanszírozás keretei között bizto-
sított költségvetési támogatások jelentik
a mûködésük elsôdleges forrását.

Ugyanakkor az arborétumok és bo-
tanikus kertek értékôrzô gyûjtemények
is, ezért pályázati források is lehetôsé-
get adnak mûködésük, fejlesztésük tá-
mogatásához. Ilyen pályázati lehetôsé-
get nyújt a Környezetvédelmi Alap Cél-
feladat fejezeti kezelésû elôirányzat, il-
letve az agrárgazdasági célokra rendel-
kezésre álló költségvetési forrás.

Az OM az FVM egyetértésével kezde-
ményezi, hogy a Munkaerôpiaci Alap
fejlesztési és képzési alaprészének 3
éves stratégiájához kapcsolódó felsôok-
tatási prioritások között szerepeljen a
tangazdaságok, tanüzemek, valamint az
arborétumok és botanikus kertek támo-
gatása. Ez egyúttal a pályázati rendszerû
támogatások körének bôvítését jelenti.

Az FVM a KöM javaslatára – az Or-
szágos Mezôgazdasági Minôsítô Intézet
adatbázisára építve – felmérést kezde-
ményez az erdészeti oktatási-kutatási
célokat szolgáló arborétumok mûködé-
si feltételeinek részletesebb megismeré-
sére, a további támogatási igények és
lehetôségek meghatározása érdekében.

A szakértôi tevékenység szabályozá-
sának korszûresítéseként kiadásra ke-
rült az 55/2001. (VIII. 31.) FVM rende-
let, amely módosította a mezô- és erdô-
gazdálkodási, valamint az élelmiszer-
ipari tevékenységhez kapcsolódó szak-
értôi mûködés engedélyezésével kap-
csolatos eljárásról szóló 61/1994. (XI.
8.) FM rendeletet. A 2001. november 8-
tól hatályos módosítással jelentôs mér-
tékben bôvült az erdôgazdálkodási, er-
dészeti tervezési és faipari fô szakterü-
leteken választható szakértôi részterüle-
tek száma. Az FVM intézkedett a terve-
zôi jogosultságot szabályozó rendelet
tervezetének elôkészítésérôl és annak –
az érdekelt szakmai és érdekképviseleti
szervezetekkel lefolytatott egyeztetést
követô – kiadásáról.

Budapest, 2001. november
A tájékoztatót jóváhagyom:

Dr. Vonza András
miniszter
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1970 után Kaposváron különbözô be-
osztásokban dolgozott, ugyancsak köz-
megelégedésre, amit a Munka Érdemrend
ezüst fokozatával történô kitüntetése is bi-
zonyít.

1980-as nyugdíjba vonulása után még ak-
tívan tevékenykedett. Ahol csak lehet, fiata-
los lendülettel, tapasztalatainak átadásával
segítette utódait, fiatal kollégáit, amíg csak
ereje, egészsége azt megengedte. Nem a
funkció, a beosztás a lényeg, hanem a vég-
zett munka – vallotta, és élete mottóját folya-
matosan bizonyította.

November 10-én értesültünk haláláról,
mely gyászhír nemcsak barátait, hanem va-
lamennyi volt munkatársát megrázta, és
ôszinte részvétüket fejezték ki. Pista bará-
tunk távozásával ismét kidûlt egy értékes
„hagyásfa”, mely évtizedeken át bizonyította
a munka becsületét, a szakma értékét és az
emberi barátságok erejét.

Páll Endre

Nagy Sándor
(1923–2001)

Életének 78.
évében el-
hunyt Nagy
Sándor, a
KAEG Rt.
Délhansági
Erdészetének
ny. kerületve-
zetô erdésze.

1923. má-
jus 3-án szü-
letett Vesz-
kényben. Fi-

atalon, erdei munkásként kezdte pályafutá-
sát az Esterházy-uradalom Kapuvári Erdô-
gondnokságánál. Életébe beleszólt a II. vi-
lágháború: frontszolgálat, majd hadifogság
következett,  ahonnét 1947-ben tért haza. Is-
mét munkásként, az erdôn helyezkedett el.

A háborúban elpusztult erdész-szak-
személyzet pótlása a megalakult államer-
dészet sürgôs feladata volt. Így vált lehetô-
vé számára, hogy az erdészeti munka irán-
ti édreklôdését, szorgalmát felismerve, fe-
lettesei támogatták az Ásotthalmi Erdésze-
ti Szakiskola 10 hónapos levelezô tanfo-
lyamának elvégzését, ahol az 1953/54-es
tanévben „vizsgázott erdész” szakképesí-
tést szerzett. Ezt követôen mindvégig ke-
rületvezetô erdész, szakirányító erdész
munkakört töltött be. Munkaterülete a
Délhansági Erdészet békási-égeri, osli-töl-
lösi és szigeterdei kerületei voltak, ahol
ma értékes erdôk dicsérik munkásságát.
Kerülete mellett hosszú ideig ellátta az er-
dészet körzetébe tartozó szakirányítási
munkákat. Kiváló erdôsávok, nemesnyár-
ültetvények dicsérik hozzáértését, áldoza-
tos szervezô munkáját.

Hivatása mellett nagy szeretettel gondos-
kodott népes családjáról. Sikerrel nevelte
Sándor fiát a természet, az erdô szeretetére,
aki erdômérnökként a közelmúltban bekö-
vetkezett haláláig a KAEG Rt. erdômûvelési
osztály vezetôje volt.

Utolsó útjára október 17-én kísértük a
veszkényi temetôben.

OEE Gyôri Helyi Csoport

Kelecsényi László
1921–2001

Diósgyôrben született. Általános és középis-
kolai tanulmányai után a világháborúban
majdnem hét évig tart katonai szolgálata és
hadifogsága. A hadifogságból hazaérve irat-
kozik be Sopronban a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Erdômér-
nöki Karára. 1950-ben általa sem ismert, má-
sok által sem ismertetett okok miatt eltávolít-
ják az Akadémiáról.

Sopront elhagyva kezdi meg a börzsönyi
erdészeti szolgálatát, mint munkavezetô. 22
évig tartó szolgálat alatt építésvezetôként,
csoportvezetôként, majd a Börzsönyi Állami
Erdôgazdaság mûszaki osztályvezetôjeként
meghatározó munkát végez, soha el nem
évülô érdemeket szerez a Börzsöny erdôfel-
tárási és magasépítési munkálataiban.

Az Ipolyvidéki Erdô és Fafeldolgozó Gaz-
daság létrejöttével megszûnik a mûszaki osz-
tályvezetôi beosztása. Ekkor kerül a Pilisi Ál-
lami Parkerdôgazdasághoz fôépítésvezetôi
munkakörbe. 11 évig irányítja a Parkerdôgaz-
daság építôipari kivitelezôi tevékenységét.

Egész aktív életét erdészeti szolgálatban
tölti, számos kitüntetés birtokosa. Nyugdíját
rövid ideig élvezi. Egészségi állapota meg-
rokkan. Betegségét majdnem 20 évig hor-
dozza panasz nélkül. Hosszú szenvedés
után távozik el 2001. november 22-én.

Temetése november 30-án Vácott volt a
római katolikus vallás szertartása szerint.
Családján kívül sok barátja és hajdani mun-
katársa kísérte utolsó útján és kívánt neki
örök nyugodalmat.

Bánó László

Preklet András
(1923–2001)

2001. novem-
ber 6-án vet-
tünk végsô
b ú c s ú t
Preklet And-
rástól, a
KAEG Rt.
Délhansági
Erdészetének
n y u g d í j a s
kerültvezetô
erdészétôl.

1923. ok-
tóber 23-án született Kapuváron, többgyer-
mekes családban. Korosztályának kijáró pá-
lyakezdetben volt része: a család szerény
anyagi helyzete a továbbtanulásra nem adott
lehetôséget, ezért már 12 éves korában el-
kezdett dolgozni az Esterházy-uradalomban,
majd szinte gyermekként a II. világháborús
katonai szolgálat következett. 1947-ben tért
haza francia hadifogságból.

Munkahelyéül már gyermekként is az er-
dôt választotta és a hadifogság után is, mun-
kásként ott folytatta. Felettesei, látva tehet-
ségét, munkaszeretetét, lehetôvé tették szá-
mára az Ásotthalmi Erdészeti Szakiskola 10
hónapos levelezô tanfolyamának elvégzését
és így nyert „Vizsgázott erdész” képesítést az
1953/54-es tanévben.

Pályafutása kezdetén a kapuvári égerer-

dô kezelésében szerzett érdemeket, majd a
hansági nyárasítási program lelkes híve lett.
Beosztottjaitól fegyelmezett munkát köve-
telt, de mindenkivel baráti viszonyt alakított
ki, ezért még a munkaerô-igényes idôkben
is volt segítsége, kerületében rend volt és a
legszebb nyárasok nevelkedtek. Munkaterü-
lete nemcsak a nehéz hansági terep volt, ha-
nem egyben az osztrák határ menti szigorú-
an védett övezet is, ahol csak külön harc
árán lehetett az erdészeti érdekeket védel-
mezni. Kiváló érzékkel, sikeresen szerelte le
az erdei munkát akadályozó szélsôségeket.
Szakmaszeretetének, áldozatvállalásának ta-
núsága, hogy egész aktív pályafutása alatt
kitartott a kerülete közepén álló erdészház-
ban.

Munkatársai, tanítványai, tisztelôi mély
részvéttel búcsúztatták a kapuvári temetô-
ben november 6-án.

OEE Gyôri HCS

Kopasz Margit erdômérnök
(1931–2001) emlékezete

A lélekharang megint temetésre szólított.
Kopasz Margit erdômérnöktôl – Grétitôl –
2001. okt. 25-én kellett búcsúznunk a sopro-
ni Balfi úti temetôben. Sokan voltak a ke-
gyeletes szertartáson: évfolyamtársai közül
több, mint húszan, tisztelôi és barátai, vala-
mint a természetvédelemben dolgozók kö-
zül is sokan, többen házastársukkal együtt.
Az 1949-ben Erdômérnöki Karra iratkozott
évfolyam egykori hallgatói nevében e sorok
írója mondta a búcsúztatót.

Kopasz Margit abból az évfolyamból jutott
a szakmába, amelyiken elôször jelentek meg
lányhallgatók. Végzése után a gödöllôi és bu-
dapesti erdôkben erdômûvelôsködött, majd
az újonnan szervezôdô és egyre izmosodó
természetvédelem hívta soraiba. Nyugdíjba
menetele elôtt a Budapesti Természetvédelmi
Igazgatóság vezetôje volt. Itteni tevékenysé-
gét jól megalapozott és a gyakorlati erdôgaz-
dálkodásban gyûjtött ismeretein kívül segítet-
te az is, hogy néhány évig az akkori Erdésze-
ti Fôigazgatóság szakmai irányítójának – Ke-
resztesi Bélának – kísérletvezetôjeként is dol-
gozott. Az ország egész területén mozogha-
tott, széles körû tájékozottságot szerzett és
ezek az adottságai tették képessé a „Védett
természeti értékeink” címû könyv szerkeszté-
sére. E munka ma is hasznos tájékoztató
mindazok számára, akik hazánk természeti
kincseivel meg kívánnak ismerkedni. Több
más természetvédelmi kiadványnak is társ-
szerzôje volt, Pro Natura-díjjal elismert élet-
mûve maradandó értékeket eredményezett.

Magánélete magányosan alakult, tépelô-
dô, aggodalmakkal küszködô emberré vált,
zárkózott lett, és ezt a szeretet melegével is
nehéz volt áttörni. Jobbára évfolyamunk lá-
nyai tudtak vele baráti szálakat építeni.

Most megrendülten búcsúzunk Grétitôl.
Gondjaival küzdô, de mindig igaz ember
volt, jó barát és segítôkész kolléga. Kedves
Gréti! Az életet becsülettel megküzdötted, a
pályát tisztességgel befutottad, legyen hát
részed most az örök békesség nyugalma!
Nyugodj békességben, Isten Veled!

Dr. Szodfridt István


