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E keserûen nosztalgikus költõi sóhaj öt-
lött elõször eszembe, amikor kaptam a
hírt: Telegdy Pál erdõmérnök életének
72. esztendejében hosszú, gyötrelmes
küzdelem árán családfõi, erdõõri és
minden más evilági feladatainak végzé-
se alól eltiltatott. Az ítélet jogerõs és
megmásíthatatlan. 

Pali Barátunk! 
Tudjuk, hogy az élet szárnyait mind-

nyájunknak a lehetségesnél rövidebbre
szabják az égiek. Tudjuk, hogy olyan
ellenféllel szemben vetted fel a kesz-
tyût, aki ellen ember legfeljebb csak
idõt, de háborút soha nem nyerhet. 

Tudtuk és mégis reménykedtünk, hi-
szen ismertük makacs és következetes
elszántságodat, optimizmusodat. Ilyen
az emberi természet. 

Mi elõször közel 60 éve egy IX. kerü-
leti úttörõ vagy DISZ rendezvényen ta-
lálkoztunk. Majd a Ferencváros Mester
és Liliom utcai sarkán cseréltünk gondo-
latokat a pályaválasztásról. Két flaszter-
koptató naiv gyerek vitatta meg elkép-
zeléseit az erdész élet szabadságáról. 

Te a Budapesti Állami Erdõgazdasá-
got választottad gyakornoki szolgálatod
helyéül. Egyszer büszkén említetted,
hogy elsõ szakmai mentorod a késõbbi
olimpiai bajnok Igaly Diána nagyapja
volt. Ezt követõen négy évig osztálytár-
sak voltunk Szegeden az Erdészeti
Technikumban. Sok közös „pesties” csi-
bészségnek és balhénak voltunk szer-
vezõi és ki nem derített részesei. A ta-
nulás mellett Te az önképzõkör elnöke-

ként vállaltál közösségi szerepet. Szá-
momra emlékezetes maradt versírói és
öblös hangodon elõadott versmondó
teljesítményed is. 

Kitûnõ eredményû érettségi okleve-
leddel az ERDÉRT Vállalatnál helyez-
kedtél el, ahonnan társadalmi ösztöndíj
segítségével kerültél az egyetemre. Idõ-
közben családot alapítottál, majd diplo-
ma megszerzése után (1967) az ERDÉRT
Vállalat központjában kezdted mérnöki
munkád (1967–1968). 

Az igazi kihívást és tanulóéveket a
Nagykörösi Termelõszövetkezetek Er-
dõgazdasága mûszaki igazgatóhelyette-
si beosztása jelentette. Késõbb a NE-
FAG Monori Erdészeti Üzemigazgatósá-
ga fõmérnöki feladatait bízták rád
(1978–88).

Korábbi munkahelyeiden észlelted,
hogy milyen hátrányos helyzetben
vannak a nem állami erdõgazdaságok
kereteiben gazdálkodó egyéni és tár-
sas erdõgazdálkodók. Az ellentmon-
dások és hátrányos helyzetek ledolgo-
zására a lehetõséget a szövetkezésben
és közös érdekképviselet megszerve-
zésében láttad. Jó idõben és jó érzék-
kel fogtál a magad elé tûzött célok
megvalósításához. Létrehoztad az elsõ
Magyar Magánerdõgazdasági Rt.-t,
majd alapító tagja és elsõ elnöke lettél
a Társas Erdõgazdálkodók Országos
Szövetségének. E szervezet volt való-
jában a mai is jól funkcionáló MEGOSZ
elõdje, melynek éveken át szintén el-
nöke voltál. 

Nyugdíjas „prémium éveidben” sem
hagytad magukra a magán-erdõgazdál-
kodókat. A MERSZ keretein belül keres-
ted az új erdõgazdák szakmai felkészí-
tésének és érdekképviseletének lehetõ-
ségeit. E munkádtól ragadott el a kór.
Attól a munkától, amely a sok küzde-
lem mellett sikereket és megbecsülést is
eredményezett. Nálad kiérdemelt hely-
re került a Pro Silva Hungariae díj.
(1999) Mintegy 44 éven át az OEE tagja-
ként munkálkodtál. 

Ha visszagondolunk arra, hogy mi-
lyen személyiségi tulajdonságok vezet-
tek e nagy ívû sikeres pálya teljesítésé-
hez, akkor meg kell említeni a lehetõsé-
gek és tennivalók gyors felismerésének
képességét, a konok céltudatosságot, a
kitûnõ kapcsolatteremtõ képességet, a
korrekt és önzetlen társadalmi szerep-
vállalástt. Mondják, hogy minden sike-
res férfi mögött egy nõ áll. Nos, eseted-
ben õt Manyikának hívják, aki egy sze-
mélyben volt titkárnõd és gondos sze-
retõd, drukkered és szelíd ellenzéked –
mikor mire volt szükséged. Magánéle-
tedben szeretted a baráti társaságot,
szerettél jókat enni és inni, pecázni, fes-
tegetni. Szeretted a szabad életet. Te
nem lakni, hanem élni pottyantál e vi-
lágra. Betegségedet is optimista termé-
szetességgel viselted. 

Palikám, Igaz Barátom! Takarja ham-
vaidat az Erdõ és a jelenünket habzsol-
va faló idõ lenge harasztja. Férfi munkát
végeztél, nyugodj békében!

Darabos István

IN MEMORIAM

„Hol vagytok Ti régi játszótársak?”
Rendhagyó megemlékezés Telegdy Pálról

„Öreg erdôm, hiszen mi elmegyünk 
Én is, Te is. Csak a Ritmus marad.
A Lélek örök rejtett ritmusa. 
Nekem Te adtad, én átadom másnak.
Öreg erdôm, hiszen mi elmegyünk.
És fittyet hányunk mégis a halálnak!” 
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Karnis Gábor
(1955–2013)

Karnis Gábor okleve-
les erdõmérnök türe-
lemmel viselt hosszú
betegség után, 2013.
december 24-én, éle-
tének 58. évében el-
hunyt. Szerettei, ba-
rátai, munkatársai és
a falubeliek 2014. ja-
nuár 4-én, szentmi-

sén vettek végsõ búcsút tõle Kemencén.
Karnis Gábor Bajóton született 1955. feb-

ruár 21-én, erdészcsaládban. Az általános is-
kolát még Bajóton járta, majd a nyergesújfa-
lui Irinyi János Gimnáziumban érettségizett.
Indíttatása a soproni Alma Materbe vezérel-
te, ahol 1979-ben kapta meg erdõmérnöki
oklevelét. Korosztályának kiemelkedõ ké-
pességû és közösségteremtõ egyénisége,
évfolyamának valétaelnöke volt. 

Az Ipolyvidéki Erdõ és Fafeldolgozó
Gazdaságnál, a Diósjenõi Erdészetnél
kezdte mérnöki pályáját, és onnantól lelke,
egész élete a Börzsönyhöz kötõdött. Az er-
dészet irányítására kiszemelt fiatal tehetség-
ként átkerült a Kemencei Erdészethez, ahol
1981-ben kapta meg erdészetvezetõi kine-
vezését. Lelkesítõ kihívást látott a tízezer
hektáros erdészet vezetésében. Különösen
motiválta – amint azt gyakran emlegette –,
hogy a folyami úsztatást kivéve az erdész-
szakma minden szeletébõl volt legalább egy
kicsi ennél az erdészetnél. Az erdõmérnöki
praktikum olyannyira a kisujjában volt, hogy
bármilyen erdészeti munkát elvégzett. Sokat
dolgozott ötletei megvalósításán. 

A számítógép és internet nélküli világban
is pillanatok alatt összeállította az üzleti terve-
ket. Könnyedén tervezett magasrakodót, utat.
Részleteiben foglalkozott a fahasználattal,
minden új technológia kipróbálására töreke-
dett. A börzsönyi zord körülményekhez meg-
felelõket adaptálta, így alkalmazott a Bör-
zsönyben az elsõk között a Kemencei Erdé-
szet kötélpályát, kihordószerelvényt. Maga
intézte a kereskedelmet és a fagyártmány-ter-
melést. Kiválóan ismerte az erdõ életközössé-
gét, életfolyamatait, kölcsönhatásait, az erdõ-
mûvelés fortélyait. Hozzáértéssel mûködte-
tett gépüzemet és erdei vasutat. A fogatüzem-
ben nem csak a kíméletes közelítés eszközét
látta. Szívbõl szerette a lovakat, „suttogó”
volt. A komiszabb lovakat is durvaság nélkül
bírta együttmûködésre, és ha kellett, õ etette,
vagy éppen gyógyította õket. Szerette azokat
az estéket, amikor tucatnyi közelítõ ló pihent
az erdészet istállójában. És a szíve csücské-
ben ott volt örök szenvedélye, a vadászat.

Karnis Gábor mestere volt a munkatársai
vezetésének, az emberi kapcsolatteremtésnek
is. Indulatosan szólni talán soha, senki sem
hallotta. Nem csak az erdészet fogadta be „Fõ-
nöknek”, munkatársai jó hírét vitték, így a kör-
nyékbeli falvak lakói is hamar megismerték és
megszerették. Kemence közösségi életében a
betegsége kezdetéig tevékeny szerepet vállalt.
Több cikluson át volt önkormányzati képvise-
lõ, a Szociális, Oktatási, Mûvelõdési és Sport
Bizottság elnöke. Alapítója, nyertes pályázato-
kat író tagja, majd elnöke lett a Kemence Köz-

ségért Közalapítványnak. Kuratóriumi tagja
volt az Alapítvány a Kemencei Általános és Ze-
neiskoláért Alapítványnak, tagja volt a Bör-
zsöny Baráti Kör elnökségének.

Karnis Gábor jószívû és segítõkész volt.
Nem tudott olyan döntéseket hozni, hogy
azok következtében emberi sorsok rossz
irányba forduljanak. Az 1990-es évek elején,
a nagy változások idõszakában, noha belátta
szükségességét, mégis nehezen viselte az er-
dészet kényszerû átszervezését. Az erdészet
megosztását, kapacitásainak kiszervezést úgy
hajtotta végre, hogy az a legkevésbé sértse a
munkatársai érdekeit, mindenkinek legyen
megélhetése. Mégis talán az átszervezés felet-
ti vívódás ásta alá elõször egészségét, és így
tört meg elõször az életpályája. 

Karrierje következõ lépcsõjeként, 2000-
ben fõmérnöki beosztást kapott, de akkor lel-
ke mélyén Gábor már nem akart semmi más
lenni, csakis régi kemencei erdészetvezetõ.

Karnis Gábor a legnagyobb nehézségek-
ben is hûséges volt feleségéhez, két gyerme-
kéhez, barátaihoz. Hivatásához és elsõ mun-
kahelyéhez, az erdõgazdasághoz, a késõbbi
Ipoly Erdõ Zrt.-hez  szintén mindvégig hûsé-
ges maradt. Adott szavától soha el nem tért.
Hûséges volt az élethez is, amíg tudott, küz-
dött a kór ellen. Családjához, Kemencéhez, a
Börzsönyhöz utolsó pillanatáig ragaszkodott.

Mindenki számára, aki féltette, az advent
gyötrelmes várakozással, rossz sejtéssel, de
az utolsó pillanatig azzal a reménnyel telt,
hogy Gábor talán mégis képes lesz megküz-
deni a betegséggel. 

Karnis Gábor a szorgalmánál, tehetségé-
nél, becsületénél fogva többre volt hivatott,
mint amit a sorsa megengedett. Szenteste a
harangszóra bizonyára megnyílt az ég, és
Gábor békességben, ahogyan egész életé-
ben ismertük, csendesen távozott. 

Hamvait kopjafával jelölt helyen, a bör-
zsönyi erdõ õrzi majd. A téli napforduló
múlt és jövõ, elmúlás és keletkezés, eleve-
nek és holtak találkozásának a napja. Aki
szerette Gábort, annak az emlékezés és a
hála napja is lesz azért, hogy ismerhette Õt. 

Nyugodjon békében!
Zoltán János 

Losonczi Zoltán
(1940–2013)

Losonczi Zoltán 1940.
február 24-én szüle-
tett Ártándon elsõ
gyermekeként. Édes-
apja, Losonczy Zoltán
a vasútnál dolgozott
v o n a t v e z e t õ k é n t ,
édesanyja, Varga Ró-
za a háztartást vezette.
Észak-Erdély felsza-

badítása után édesapját Máramarosszigetre
helyezték, a család is odaköltözött. Gondta-
lan, vidám kisgyermekkorát a front közeled-
te szakította félbe. Legszükségesebb holmi-
jukkal kellett menekülniük a közelgõ szovjet
csapatok elõl. (Késõbb felnõttként többször
is szívesen ellátogatott Máramarosszigetre.)

Viszontagságos kerülõk után ismét Ártán-
don, a dédszülõknél találtak új otthonra. A jó
képességû, értelmes, éles eszû gyermek ott

kezdte iskoláit társainál egy évvel korábban, 5
évesen. A debreceni Mechwart András Gépi-
pari Technikumban érettségizett 1957-ben.
Diáktársaival – akik közül többet bebörtönöz-
tek a megtorlás éveiben – részese volt az ’56-
os forradalom eseményeinek, ami egész éle-
tére hatással volt. 17 évesen a Budapesti Mû-
szaki Egyetem hallgatója lett, ahol 1962-ben
közlekedésmérnöki diplomát szerzett. A Szol-
noki Közúti Igazgatóságnál az útfenntartási
osztály vezetõjeként dolgozott 1991-ig. Majd a
kecskeméti Közúti Igazgatóság mûszaki igaz-
gatójaként 1995-ben ment nyugdíjba.

1966-ban feleségül vette a csongrádi
származású Piroska Rékát. Két gyermekük
született: Réka és Áron. A család 1991-ben
Szolnokról Csongrádra költözött, felesége
polgármesterré választása miatt.  Nyugdíjas
éveiben tevékeny életet élt, segítette felesé-
gét közéleti munkájában.

2001-ben megözvegyült. Feleségénél rá-
kos betegséget diagnosztizáltak, aki három
hónapos küzdelem után elhunyt. Zoltán ez
alatt mindvégig mellette volt, ápolta, de saj-
nos a felesége kezelésénél elkövetett orvosi
mûhiba következményeit nem lehetett
visszafordítani. Az elkövetett mulasztás
miatt perbe fogta a kórházat, évekig küzdött
az igazáért és a megítélt kártérítést beteg
gyermekek gyógyítására ajánlotta fel.

Nyugdíjas korát a munka, a közéleti tevé-
kenység és a legfontosabb: gyermekei és uno-
kái szeretete, az életükben való aktív részvé-
tel, a róluk való gondoskodás töltötte ki. A
csongrádi házat, gazdaságot, szõlõt gondozta.
Sokan ismerték és szerették zamatos rozé- és
vörösborait.

Tagja volt számos közéleti egyesületnek: a
Keresztény Értelmiségiek Szövetségének, az
Erdélyi Baráti Körnek, a Szentes-Csongrádi Ro-
tary Klubnak. Számos hazai és határon túli jóté-
konysági kezdeményezést támogatott, nemzeti
kötõdése mindvégig fontos volt számára. 

Kárpótlások révén erdõterületeket is szer-
zett (szerénységére jellemzõ, hogy sok eset-
ben azokat, amik már nem kellettek mások-
nak). E révén került kapcsolatba a helyi cso-
portunkkal. Aktív, nyíltszívû, barátságos em-
bernek ismertük meg. Emlékezetes volt a
2009. decemberi kirándulásunk Csongrádra,
amit Õ szervezett meg és a házigazda-vendég-
látó szerepét is vállalta. A városnézés mellett
megtekintettük apósának dr. Piroska János né-
hai polgármesternek állandó kiállítását. Dr. Pi-
roska János festõmûvészt akvarelljei, tájképei
és csendéletei tettek híressé, és a 30-as évek-
ben a város polgármestereként jelentõs, a tele-
pülés mai arculatát is meghatározó építõ mun-
kát végzett. A polgármesteri hivatalból átsétál-
tunk a Nagyboldogasszony római katolikus
templomba, ahol orgonazenét hallgattunk és
megcsodáltuk a két éve hívõi adományból
felállított kristálycsillárt. A városnézés után
Wass Albert erdélyi író, költõ életérõl és mûve-
irõl tartott ismertetõt egyik tagtársunk. Érdekes-
ségként megnézhettük Losonczi Áron üveg-
beton mintadarabjait is. 

Természetesen a kirándulás után is aktí-
van részt vett a helyi csoport rendezvényein. 

Mindvégéig megtartotta református hitét,
de jó kapcsolatot ápolt a katolikusokkal is.
Kezdeményezésére állítottak szobrot a rend-
szerváltásunk elsõ miniszterelnökének, dr.

NEKROLÓG
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NEKROLÓG

Antall Józsefnek. Mivel a város a közterületén
nem állította fel, Õ elérte, hogy a templomkert-
ben kapjon helyet a miniszterelnök szobra. A
csongrádi református gyülekezetben presbi-
terként is szolgált.

2013. szeptember 26-án váratlan hírtelen-
séggel hunyt el otthonában. Losonczi Zoltán
személyében értékes embert vesztett el or-
szágunk és benne az egyesületünk is! 

Emlékét megõrizve, családtagjai, tisztelõi
mellett sírjára koszorút helyezett el a Helyi
Csoportunk is. 

Sere Ferenc
HCs. titkár

Makkos Antal
(1956–2013) 

1956. augusztus 19-én
született Ajkán. Ott
nevelkedett és járt ál-
talános iskolába, kivá-
ló eredményeket fel-
mutatva. Középiskolai
tanulmányait Sopron-
ban, a Roth Gyula Er-
dészeti Technikum és
Szakközépiskolában

folytatta, 1974-ben tett sikeres érettségi vizs-
gát. Azt követõen kezdõ erdészként a Bala-
ton-felvidéki Állami Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság volt az elsõ munkahelye. 1976-ban
erdõgazdálkodási technikusi képesítést szer-
zett Sopronban. A következõ munkahelye Aj-
kán volt a HM Veszprémi Erdõgazdaságnál,
ahol kerületvezetõ erdészként a vadásztatás is
a feladatai közé tartozott. Közben 1979-ben
megnõsült és ugyanabban az évben megszü-
letett fiú gyermeke Antal, majd 1982-ben lá-
nya Eszter. 1980-ban a családdal együtt köl-
töztek Padragkútra erdészeti szolgálati lakás-
ba, amit késõbb megvettek. 1982-ben erdé-
szeti növényvédõ technikusi vizsgát tett. 

Az Ajkai Erdészetnél 1994-ig állt alkalma-
zásban. Azt követõen magánerdõ társulá-
soknál szakirányítói feladatokat látott el és
hivatásos vadászként dolgozott.

Haláláig három unokájának örülhetett. Lá-
nyától született Réka és Ábel 2010-ben, illet-
ve 2012-ben, fiától pedig Hanna 2011-ben. 

Tragikus hirtelenséggel, egyetlen hónap
leforgása alatt ragadta el a könyörtelen halál,
2013. szeptember 30-án. Temetésére Ajkán a
Hársfa utcai temetõben került sor 2013. ok-
tóber 11-én. Anti barátunk emlékét megõriz-
zük. Nyugodjon békében!

Gyenge Álmos

Telegdy Pál
(1942–2014)

1942 július 27-én szü-
letett Alagon, még
békeidõben, bár az
ország már hadiálla-
potban állt.

Iskoláit 1948-ban,
akkor kezdte, amikor
már eldõlt a hatalom
kérdése a politikai
játszótéren. A kisis-

kolás évek a Mester utcai nyelvszakos általá-
nos iskolában teltek, ahol többek között

Bujtor István és a politikussá lett irodalmár,
Speidl Zoltán voltak az osztálytársai.

Egy évre beállt erdei munkásnak a Buda-
pesti Állami Erdõgazdasághoz, és õt is, mint
számos szakmatársát megcsapta az erdõ jó
levegõje, elvarázsolta a természet szépsége
és megigézte a madarak koncertje. Elsõ
mestere Igaly György, a Kamaraerdõ erdész-
kerület vezetõje volt, akitõl késõbb is sok
emberséget és szakmai ismeretet tanult.

1957-ben erdészeti technikumba jelent-
kezett Szegedre. Itt már megmutatkozott
közéleti és humán érdeklõdése, mert ön-
képzõköri elnök és az iskolarádió szerkesz-
tõje lett. 1961-ben érettségizett, és szerzett
erdésztechnikus oklevelet.

Egy évet a praxisban töltött, majd 1962-
ben megkezdte tanulmányait a soproni Al-
ma Materban. Az egyetemen széles körû ro-
konszenv övezte a segítõkész, mindig jó ke-
délyû, humor-gazdag személyiségét.

1967-ben, az Erdészeti és Faipari Egye-
tem Erdõmérnöki Karán erdõmérnöki okle-
velet szerzett.

Még az egyetemen, az évfolyamban az
elsõk között házasodott meg, és alapított
családot Manyikával.

A végzést követõen, az oklevél birtoká-
ban, ösztöndíjasként az Erdei Termékeket
Értékesítõ Vállalatnál (ERDÉRT) helyezke-
dett el. Elõbb áruforgalmi elõadó a 11. szá-
mú telepen, majd a 6. sz. telepen mérnök-
gyakornokként dolgozott. A kötelezõ gya-
kornoki idõ letelte után a vállalat központjá-
ban elõadói munkakörbe került.

Feladatai közé tartozott az ország építõ-
ipari cégei, a TÜZÉP Vállalat és az ÁFÉSZ te-
lepei fenyõ fûrészáruval való ellátásának
koordinálása, valamint a termelõszövetkeze-
tek fenyõ fûrészáru igényeinek kielégítése.

Instruktora volt az ERDÉRT alsózsolcai
telepének, majd pedig a cég tuzséri telepén
is betöltötte ezt a fontos feladatkört. De bá-
báskodott a Mátrai Állami Erdõgazdaság
gyöngyösi telepének beindításánál is.

A tuzséri részlegnél más képességei is ér-
vényesülhettek, ugyanis a középvezetõk ré-
szére továbbképzést, tanfolyamot vezetett.

Az ERDÉRT-nél eltöltött hét év után új
munkaterületre került, Nagykõrösre, a Ter-
melõszövetkezetek Erdõgazdaságához, mû-
szaki vezetõ beosztásba. Ennek az alföldi
városnak öt termelõszövetkezete volt, mint-
egy háromezer hektár erdõvel. Az ott folyó
szerteágazó szakmai munka irányítása volt a
feladata. Munkakörébe tartozott többek kö-
zött a város fásítása, valamint az úgynevezett
Pálfája erdõ parkerdõvé alakításának meg-
tervezése és a kivitelezés mûvezetése.

1976-ban a ceglédi Magyar-Szovjet Barát-
ság Termelõszövetkezet erdészeti-vadászati
ágazatvezetõje lett. Itt nem más volt a közvet-
len fõnöke, mint a tsz elnök Skultéti József,
akit a Nehéz emberek címû emlékezetes do-
kumentumfilm-sorozat egyik emblematikus
szereplõjeként ismert meg az ország.

A korszerû gondolkodására jellemzõ,
hogy részt vett a termelõszövetkezet kör-
nyezetvédelmi tervének kidolgozásában.

1978-ban került vissza az „igazi” szakmai
területre, a NEFAG Rt. Monori üzemigazga-
tóságának fõmérnökeként. Ez az üzemegy-
ség volt akkoriban az ország legnagyobb er-

dészete. Irányítása alatt öt mérnök, 37 tech-
nikus és 270 fizikai dolgozó tevékenykedett.

A 13 ezer hektár erdõ munkáinak irányí-
tása mellett hozzá tartozott a Budapesti Gép-
javító üzem, továbbá két fagyártmányüzem
is, önálló nehézgépüzemmel és mûhellyel.

A feladatok nagyságrendjét jól érzékelte-
ti az üzem évi 70 ezer köbméteres fakiterme-
lése, és az ez után keletkezõ 250-280 hektár
erdõfelújítás. Ezeket a feladatokat csak más-
féle termelési szerkezetben lehetett elvégez-
ni, így egyik kezdeményezõje volt az erdé-
szeti vállalkozások szervezésének.

Ezekbõl a vállalkozásokból fejlõdött ki az
Erdõszöv cégcsoport, amely kezdetben szak-
csoportként, majd szövetkezet, illetve betéti
társaság és kft. formában mûködött, majd ezek
összevonásával létrejött az Erdõszöv Elsõ Ma-
gyar Magán-erdõgazdasági Részvénytársaság.

Ezekben a szervezetekben vezetõ tisztsé-
geket töltött be, így a NEFAG Monori üzemi-
gazgatósága fõmérnöki munkakörétõl meg
kellett válnia.

Az Erdõszöv cégcsoportnál eltöltött évek
sok munkát, számos újdonságot és rengeteg
konfliktust hoztak az életébe. Erre az idõszak-
ra esett az ország életének egyik legnagyobb
fordulópontja, a rendszerváltozás is. Ez nem
sokkal késõbb az erdészeti ágazatban a rész-
leges magánosítást hozta magával.

Megérezte az „idõk szavát”, és alapítója,
majd 1994-tõl 2003-ig elnöke volt a Magán
Erdõtulajdonosok és Gazdálkodók Orszá-
gos Szövetségének.

Társadalmi aktivitását és elismertségét jól
jellemzi, hogy beválasztották a Magyar Mezõ-
és Erdõgazdálkodási Érdekképviseleti Szövet-
ség, a MAÉT elnökségébe, és hasonlóan el-
nökségi tagja volt a Társadalmi Uniónak, a Ci-
vil Szervezetek Országos Tömörülésének.

2004 decemberében megalakult a Magyar
Erdõgazda Szövetség, aminek a legutóbbi idõ-
kig az elnöke volt. Ennek a szervezetnek a kül-
detését így fogalmazta meg: a kisebb, fõleg
egyéni erdõgazdálkodók érdekképviselete,
erdészeti és természetvédelmi ismereteinek
fejlesztése. A szövetség keretében mintegy 400
erdõgazdának tartottak szakmai tanfolyamot.

Az oktatói vénája számos alkalommal kife-
jezésre juthatott, mert az erdészeti érdekkép-
viselet és a vállalkozások témakörben több al-
kalommal meghívott elõadó volt a Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karán.
Nagy megtiszteltetés volt számára, hogy a ma-
gán-erdõgazdálkodásról elõadást tarthatott az
MTA Erdészeti Osztálya keretében.

Korszerû szemléletét érzékelteti, hogy
egyike volt azoknak, akik az erdészszakmán
belül fölismerték a kommunikáció jelentõsé-
gét. Felelõs kiadója volt a négy évfolyamot
megélt ERDÕGAZDA címû folyóiratnak. Eb-
ben különbözõ témakörökben maga is pu-
blikált. Hosszú praxisa alatt néhány cikke
megjelent az Erdészeti Lapokban és a Kister-
melõk Lapja újságban is.

Tagja volt az Országos Erdészeti Egyesület
Közönségkapcsolatok Szakosztálynak. Szak-
mai munkásságát számos elismerés övezte:
Fásítási, Alföldfásítási emlékérem, Nagykõrös
város emlékérme. 1999-ben pedig megkapta
a szakma legmagasabb állami elismerését je-
lentõ Pro Silva Hungariae kitüntetést is.

Zétényi Zoltán


