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Gyémánt diplomás erdőmérnök, a magyar kempingezés veteránja.
Mindenki Laci bácsija 2014-09-01-én délután e földi útját bevégezvén a Mindenható mennyei
útjára tért. Az 1920-as évek a méltán híres soproni erdőmérnöki egyetemen találják a
nagybirtokot irányító gazdatiszt fiát, ahol egy életre szóló küldetést is kap. A viharos XX.
században tervezett és épített számos erdei vasutat, utat nem csak a mostani országhatárokon
belül, hanem a felvidéken, Kárpátalján és Erdélyben is. Felmérte és igazgatta a visszacsatolt
területek erdőgazdaságait. A háború után itthon a hazai erdők rekreációjában és további erdei
vasút tervezésben, kivitelezésben vette ki a részét. Tiszta keresztény hite, jelleme a
kommunista hatalommal nem kibékülő magyarsága a kommunizmus áldozatává tette.
Aktivitása nem lankadt és 1960as évek közepétől már aktív tagja az önszerveződő civil
mozgalomnak a turizmus, egy akkor még itthon új formájának, a kempingezésnek. A magyar
kempingezés veteránja, aki 98 évesen siratta már meg nem újítható gépjármű vezetői
engedélyét, aki még 100 éves kora után is részt vett nemzetközi találkozókon, és térkép nélkül
fejből tudta az összes útvonalat, a megtekintésre érdemes látnivalókat egész Európában.
Három éve eltávozott felesége hosszú betegsége jobban megviselte, mint egész küzdelmes
élete. Az elmúlt években a közeli barátok számára is láthatóan visszavonult, bár mindig örült
azon ismerősöknek, barátoknak, akikkel a mindennapi dolgokról jól el tudott beszélgetni.
Legutóbbi látogatásom alkalmával is szellemi képességeinek teljes birtokában logikus képet
alkotva határozottan foglalt állást mindennapjaink kérdéseiben. Fizikális állapota egyre
romlott, egyre több pihenésre volt szüksége. Az 53.Európa Rally nemzetközi
kempingtalálkozó disz vendégeként sem tudott megjelenni, bár nagyon örült, hogy e rangos
kempinges eseménynek ismét hazánk adhat otthont. A találkozót követő látogatásaim
alkalmával szomorú szívvel tapasztaltam, hogy egyre erőtlenebb, gyengébb. A gondos ápolás
– 7 éve ápolója, gondviselője magához vette, hogy éjjel, nappal ellássa, gondját viselje neki és
nagybeteg feleségének – a rendszeres orvosi vizitek, infúzió kúrák sem tudták megújítani,
visszaadni életerejét, javítani állapotán. Laci bácsi szervezete szeptember elsején már nem
tudta tovább szolgálni gazdáját. Délután lelke elhagyta testét.
Palkó Lászlótól szerettei, tisztelői 2014. szeptember 26-án 10 órakor vehetnek végső búcsút a
Szent Gellért altemplom urna temetőjében Budapest, XI. kerület Bartók Béla út 149.
A hátramaradottak kifejezetten kérik – mivel ők külföldön, vidéken élnek, és nem tudnak
hamarosan a sírhoz visszatérve rendet tenni - hogy a kegyeletet, részvétet nyilvánítók
maximum egy szál virággal nyilvánítsák ki részvétüket.
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