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2012. október 13-án délután a család, a barátok, ismerősök gyűrűjében 
elbúcsúztattak Kanuerné Gellai Máriát, a balatonalmádi Bauxitkutató TSE 
elnökét és hamvait a Balatonba szórták. A természetjárók képviseletében 
a megemlékezésen részt vett Hartig Judit (Veszprém Városi TBSZ), 
Szilágyi László, Szántóné Egri Éva, Mészáros Károly (Építők TSE) és Mag 
Éva (VMTSZ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elment…  

 

Neve napját még megvárta, de másnap – szeptember 13-án – reggel 
végleg itt hagyott minket. Bár évekig hősiesen küzdött, a gyilkos kór végül 
erősebbnek bizonyult nála. Knauerné Gellai Mária, a Bauxitkutató 



Természetjáró Sportegyesület elnöke, akit közel-távoli ismerősei, barátai 
csak Csillának szólítottak, meghalt. 

Nagy űrt hagy maga után, hiányozni fog legendás szervező készsége, 
kedves, de mégis határozott egyénisége, szakmai tudása, realitás érzéke, 
amelyre mind oly nagy szükség volt egyesületünk létrehozásához és 
vezetéséhez. 

Nagyváradon született, iskoláit Békéscsabán végezte, geológus 
diplomáját a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen szerezte. 
Munkája Balatonalmádiba szólította, a Bauxitkutató Vállalat 
anyagvizsgáló geológusa lett, majd a földtani laboratóriumot vezette. 
Magas színvonalú munkájáról a bauxitkutatáshoz kapcsolódó földtani 
anyagvizsgálati jelenések és a szakmai folyóiratokban megjelent 
tudományos publikációi és Kiváló Dolgozó kitüntetése tanúskodnak. A 
Balaton és a Bakony megigézte, úgy érezte, ezeket a szépségeket minél 
alaposabban, minél tágabb körben kell ismertté tenni, ezért már az 1970-
es évek elejétől a vállalat dolgozóiból természetjáró csoportot szervezett, 
amelyből 1986-ban hozta létre a Bauxitkutató Természetjáró 
Sportegyesületet. A kirándulások során gondoskodott arról, hogy – főleg a 
gyerekek – új ismeretekkel gazdagodjanak, megértsék a 
természetvédelem fontosságát, kialakuljon bennük a környezettudatos 
szemlélet, magatartás. Ezt a tevékenységét elősegítette humánökológusi, 
majd nevelőtanári diplomája valamint földtani és környezetpedagógiai 
szakértői oklevele is. Az oktatásnak és ismeretterjesztésnek jó 
lehetőséget adtak az általa – mint ezüstjelvényes túravezető által – 
szervezett és vezetett gyalogos és vízi vándortáborok. A földtani 
természetvédelemről egyetemen is tartott előadásokat. Tagja volt a 
Magyarhoni Földtani Társulatnak és Természet- és Környezetvédő 
Tanárok Egyesületének, ahol közreműködött a tanárok továbbképzésében. 
Az ismeretterjesztésben kiemelkedő szerepet tulajdonított a természetben 
kialakított tanösvényeknek, ezért ő maga is tervezett ilyent, vagy 
közreműködött tanösvények, geológiai bemutatóhelyek tervezésében, így: 
szeretett városában, Balatonalmádiban a Vörös homokkő tanösvény, 
Köcsi-tó tanséta, olaszfalui Eperjes-hegy tanösvény, jósvafői Tohonya-
Kuriszlán tanösvény, bakonybéli Erdők Háza, monoszlói Hegyestű 
bemutatóhely is őrzi emlékét. Társszerzőként közreműködött az Aggteleki 
Nemzeti Parkról szóló könyv (monográfia) elkészítésében és 
szerkesztésében is. 

Az egészséges életmódhoz tartozik az intenzív mozgás a természetben, 
ezért megszervezte a teljesítménytúrákon és túraversenyeken való 
részvételt. Ez utóbbiban 2002 és 2003-ban országos bajnok volt! 
Lehetőséget adott másoknak is a mozgásra: 1985 óta teljesítménytúrákat 
és éjszakai túraversenyeket, sőt többnapos országos gyalogtúrázó 
találkozót is rendezett, természetesen egyesületünk tagjainak 
részvételével. Kiemelkedő tevékenysége és elért eredményei 
elismeréseképpen, 2009-ben a Magyar Természetbarát Szövetség a 



„Természetjárás fejlesztéséért” kitüntetés ezüst fokozatát adományozta 
részére. 

Munkájában mindig mellette ált és támogatta családja: férje: dr. Knauer 
József és a már „kirepült” gyermekei: Zsófia, Anna és György. Nagy öröme 
volt három unokájában, akikkel azonban betegsége miatt már nem tudott 
annyit foglalkozni, mint amennyit szeretett volna. 

Tisztában volt a helyzetével, de nem adta meg könnyen magát. Még az 
utolsó hetekben is odaült a számítógép elé, foglalkozott az egyesület 
ügyeivel. Tisztában voltunk az elkerülhetetlennel, mégis váratlanul 
ragadta el Őt a halál, életének hatvanhetedik esztendejében. 

Balatonalmádi 2012  

Baross Gábor, az egyesület titkára 


