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Az ülés helyszíne: Budapest, Erdészeti
Információs Központ

Az ülést megnyitva Zambó Péter el-
nök köszöntötte a megjelent küldötte-
ket, az elnökség tagjait, Bak Julianna
EB elnököt, dr. Kosztka Miklós DB el-
nököt és az érdeklõdõ tagokat. Megál-
lapította, hogy 55 fõvel a Küldöttköz-
gyûlés határozatképes. A jegyzõkönyv
vezetésére Lomniczi Gergely fõtitkárt,
hitelesítõknek Holdampf Gyulát és Csé-
pányi Pétert, Szavazatszedõ Bizottság
elnökének Puskás Lajost, tagjainak
Nagy Frigyest és Várady Józsefet java-
solta, melyeket a Küldöttközgyûlés egy-
hangúan elfogadott. Ezután ismertette a
napirendet, melyet a küldöttek tartóz-
kodás és ellenszavazat nélkül egyhan-
gúan elfogadtak.

Az elsõ napirendi pont keretében
Dr. Kosztka Miklós, a Díjbizottság elnö-
ke beszámolt a 2013. évi egyesületi ki-
tüntetések jelölési folyamatáról és a Díj
Bizottság ezzel kapcsolatos munkájáról.
Ismét kiemelten foglalkozott a javasla-
tok tartalmi és formai megfelelõségé-
nek szükségességével. Ezekben a kér-
désekben felhívta a figyelmet az elõter-
jesztõk felelõsségére. Az Egyesület által
adományozott kitüntetések mellett
szólt az állami kitüntetésekre történõ
felterjesztések rendjérõl, eredményes-
nek ítélve az ezzel kapcsolatos elõzõ
évi egyesületi munkát. Zambó Péter el-
nök ismertette a tiszteletbeli tagsági ok-
levélre javasolt Gáspár-Hantos Géza
életútját és egyesületi tevékenységét.
Balázs István küldött két kérdést fogal-
mazott meg a Küldöttközgyûlés elé ter-
jesztett jelöltek személyének esetleges
elõzetes elnökségi vizsgálatával kap-
csolatban. Zambó Péter válaszában –
melyet az Ellenõrzõ és a Díj Bizottság
elnöke megerõsített – elmondta, hogy a
jelölésekkel kapcsolatban az elnökség
a hatályos szabályzat által rögzített fela-
datának megfelelõen kizárólag a szak-
osztályi javaslatokat vizsgálta felül, a
helyi csoportok elõterjesztéseit nem.
Ezt követõen megkezdõdött a szavazás,
melynek rendjét a Szavazatszámláló Bi-
zottság elnöke, Puskás Lajos ismertette.
A szavazatszámlálás alatt második napi-
rendi pont tárgyalása kezdõdött.

Zambó Péter elnök a 2012. év tevé-
kenységét és gazdálkodását értékelve
bemutatta a küldötteknek írásban elõre

megküldött mérleg, eredménykimuta-
tás és az új formában elkészített köz-
hasznúsági jelentés lényeges adatait. A
2012-es év fontosabb eredményei kö-
zött említette a tagság megújításának
folyamatát, a tagsági kedvezményrend-
szer bevezetését, a tagsági kártya ki-
adását. A tagdíjak változásának fontos
eredménye, hogy 2012-ben ismét tá-
mogatást tudott adni az Egyesület a he-
lyi csoportok mûködéséhez, és a költ-
ségvetés ismét elérte a néhány évvel
ezelõtti szintet. Lehetõvé vált az Erdé-
szeti Lapok megújításának megkezdé-
se, a személyre szóló postai kézbesítés-
re való átállás. A Lapok kiadása gazda-
sági tekintetben a legtöbb erõforrást
igénylõ tevékenység, a költségek 40%-
a ehhez kapcsolódik. Megújult a hon-
lap, melynek jelentõsen nõtt a látoga-
tottsága (20 000 egyéni látogató/hó).
Az Év Fája mozgalom vagy az Erdõk
Hete számára új honlapok készültek. A
kedvezményes tagdíjnak köszönhetõ-
en megduplázódott a határon túli tagok
száma, az Erdélyi Helyi Csoport tagsá-
ga közelít a 100 fõhöz. 2012-ben elin-
dult az Alapszabály módosításának fo-
lyamata, aminek eredménye a mostani
Küldöttközgyûlés elé terjesztett javas-
lat. 2012 összességében eredményes,
sok újdonságot tartalmazó év volt,
amely a gazdálkodás tekintetében is
elérte a kitûzött – kis eredményt jelen-
tõ – célokat.

A 2013-as terveket és költségvetést
ismertetve Zambó Péter hangsúlyozta
az elért eredmények (pl. az Erdészeti
Lapok terjesztése) fenntartásának fon-
tosságát. Kiemelt feladat a jogszabályi
környezet és az egyesületi élet változá-
sai miatt a szabályzatok megújítása. Na-
pirenden van a tagsági kedvezmény-
rendszer bõvítése. 2013-ban az Erdé-
szettörténeti Szakosztály alapításának
50. és az Ásotthalmi szakiskola alapítá-
sának 135. évfordulójára emlékezünk.
A helyi csoportok mûködési támogatá-
sára 2013-ban is van lehetõség, sõt, az
elõzõ évi, el nem költött keret is fel-
használható. 2013. július 12-13-án lesz
Tatán és Tatabányán a Vándorgyûlés,
melyet a Vértesi Erdõ Zrt. szervez. Eh-
hez kapcsolódóan szervezi a HM Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt. július 10-12-én
az Év Erdésze Versenyt. A nemzetközi
kapcsolatok bõvítésére is törekszik az

Egyesület, részt veszünk az európai er-
dészeti egyesületek találkozóján, vala-
mint a szomszédos országok vándor-
gyûlésein, saját rendezvényeinken pe-
dig fogadjuk a külföldi egyesületek
képviselõit. A költségvetés a tavalyihoz
hasonló nagyságrendû, negatív  ered-
mény a helyi csoportok mûködési kere-
tének elõzõ évrõl áthozott lehetõsége
miatt tervezett.

Lomniczi Gergely fõtitkár beszámolt
a 2012-es évre képzett céltartalék fel-
használásáról, melyet a tagsági kártyák
elkészítésére fordított az Egyesület.
2013-ra vonatkozóan 1,3 millió forint
céltartalék képzésére nyílt lehetõség,
melybõl a tagnyilvántartó programot
tervezik megújítani.

Az Ellenõrzõ Bizottság nevében Bak
Julianna elnök elfogadásra javasolta a
2012. évi beszámolókat és a 2013. évi
terveket. Az EB nemcsak a beszámoló-
kat vizsgálta, hanem folyamatosan fi-
gyelemmel kíséri az Egyesület mûködé-
sét és gazdálkodását, bizonylat szintû
részletes ellenõrzést is folytatott. A ne-
gatív eredmény tervezését az EB nem
látja problémának, hiszen a gazdálko-
dás stabilitása a fontos, ennek megvaló-
sulása pedig a befektetési beszámoló-
ban rögzítetten látszik.

Schmotzer András küldött javasolta,
hogy az új közhasznúsági jelentés szab-
vány formátuma mellett továbbra is ké-
szítse el a titkárság a korábbi években
szokásos részletes beszámolót  a helyi
csoportok és szakosztályok tevékeny-
ségérõl, illetve, hogy a jövõben a pénz-
ügyi terv mellé készüljön elõzetes szö-
veges magyarázat. Ezt követõen a kül-
döttek szavaztak a beszámolók és ter-
vek elfogadásával kapcsolatban.

1./2013. (05. 03.) Küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldöttköz-
gyûlés az OEE 2012. évi pénzügyi
beszámolóját 25 654 eFt mérleg-
fõösszeggel és 298 eFt közhasznú
tevékenységbõl származó ered-
ménnyel; a 2012. évi pénzügyi
befektetési beszámolót 18 524
eFt átlagos befektetési állo-
mánnyal; és a 2012. évi közhasz-
núsági jelentést külön-külön el-
fogadja és felkéri a fõtitkárt a ha-
táridõben történõ letétbe helye-
zésre.

A szavazáson jelen van 52 fõ
küldött. Szavazatok: 52 igen, 0
tartózkodás, 0 nem.

(A Szavazatszámláló bizottság
tagjaként 3 fõ küldött nem volt a
teremben a szavazáskor.)

JEGYZÕKÖNYV
az Országos Erdészeti Egyesület Küldöttközgyûlésének

2013. május 3-án, 10.00-kor kezdõdött ülésérõl
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2/2013. (05. 03.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat:
A Küldöttközgyûlés az OEE 2013.
évi programját; 2013. évi pénz-
ügyi tervét 55 600 eFt bevétellel,
56 810 eFt kiadással és -1210 eFt
eredménnyel tervezve; valamint
a 2013. évi pénzügyi befektetési
tervet 10 000 eFt átlagos befekte-
tési állománnyal tervezve külön-
külön elfogadja. 
A szavazáson jelen van 52 fõ kül-
dött. Szavazatok: 52 igen, 0 tar-
tózkodás, 0 nem.
(A Szavazatszámláló bizottság
tagjaként 3 fõ küldött nem volt a
teremben a szavazáskor.)

Szünet után Puskás Lajos ismertette
az egyesületi kitüntetésekkel kapcsola-
tos szavazás eredményét, a küldöttek
egyhangú kérése alapján az összes sza-
vazatszám felsorolásával. Második és
harmadik szavazási fordulóra is szük-
ség volt, melynek végeredményként a
Küldöttközgyûlés a következõ határo-
zatot hozta.

3/2013. (05. 03.) sz. Küldöttköz-
gyûlési határozat:
A Küldöttközgyûlés 2013-ban a
következõ tagtársaknak adomá-
nyoz kitüntetéseket. 
Tiszteletbeli tagsági oklevél
Gáspár-Hantos Géza
Bedõ Albert Emlékérem
Dr. Rónai Ferenc, Vaspöri Fe-
renc, Balogh Csaba Gyõzõ
Kaán Károly Emlékérem
Mészáros Gyula, Csóka Péter,
Nagy Zoltán
Decrett József Emlékérem
Szõllõsi Attila, Török József, Pál
László
Elismerõ Oklevél
Bálint László, Cziráki László,
Gráczki Elemér, Hilmer Ferenc,
Iványi Ákos, Jorzsits Miklós, Ko-
vács Péter, Kozma Béláné, Major
Tamás, Makra Zsuzsanna, Mül-
ler Attila, Nagy Gyula, Palánki
Mihály, Simon György, Somlai
Miklós, Szakács Sándor, Vilmá-
nyi Márton, Vízhányó László

A harmadik napirendi pontot meg-
nyitva Zambó Péter elnök rámutatott,
hogy a Civil törvény változása, valamint
az egyesületi élet elmúlt évtizedben tör-
tént változásai szükségessé tették az
Alapszabály módosítását. Nem cél a jól
mûködõ részek megváltoztatása, de
szükséges az esetleges változások átve-

zetése, a jogszabályi összhang megte-
remtése. Ismertette a tervezet készítésé-
nek folyamatát, az Alapszabály Munka-
csoport mûködését, az elnökségi és a
tagsági véleményezés menetét. Köszö-
netet mondott a tervezet elkészítésé-
ben, véleményezésében résztvevõ ta-
goknak. A tervezet alapvetõen a koráb-
bi Alapszabály logikáját követi, az új
jogszabálynak megfelelõ elemek beépí-
tésével. Lomniczi Gergely bemutatta a
tagsági vélemények átvezetése után
véglegesített elõterjesztést. Külön, rész-
letesen ismertette a tagsági véleménye-
zés során leggyakrabban felmerült kér-
désekkel kapcsolatban a határon túli és
a tiszteletbeli tagokra vonatkozó szabá-
lyozást és azt a jogszabályi hátteret,
amihez alkalmazkodni kellett ezekben
a kérdésekben. Ezt követõen a küldöt-
tek részletesen megvitatták az elõter-
jesztést. Stubán Zoltán küldött kérdésé-
re, hogy milyen formában változik a ki-
tüntetések adományozásának rendje,
Zambó Péter elnök azt válaszolta, hogy
nem módosul a kitüntetés adományo-
zásának jogköre, csak az elõterjesztést
teszi meg nevesítetten az elnökség. A
további részleteket a Díj Bizottsággal
közösen kidolgozandó Kitüntetési sza-
bályzat módosítása fogja tartalmazni.
Schmotzer András küldött amellett,
hogy támogatta a módosítás szükséges-
ségét, és hangsúlyozta több tervezett
változtatás hasznosságát (pl. annak a
véleményének adott hangot, hogy a
munka során nem vették kellõképpen
figyelembe a tagság véleményét. Konk-
rét esetet kiemelve szóvá tette a határon
túli tagság szabályozását, amire válaszul
elhangzott, hogy a fõtitkár korábbi is-
mertetése alapján a Polgári Törvény-
könyvvel és a Civil törvénnyel szüksé-
ges összhang miatt nincs más lehetõség
a szabályozásra. A határon túli tagság az
Erdélyi Helyi Csoport tagjait nem érinti,
elméletileg az Ukrajnából és Szerbiából
csatlakozni szándékozókra vonatkoz-
hat, de jelenleg ezekben az országok-
ban nincs tagja az Egyesületnek.
Schmotzer András felvetette, hogy le-
gyen szükséges a küldöttgyûlés jóváha-
gyása az egyesületi szabályzatok meg-
alkotásához, amire válaszul elhangzott,
hogy ebben a kérdésben nem tûnik
szükségesnek az Alapszabály eddig is
érvényben lévõ rendelkezésének mó-
dosítása, miszerint az elnökség jogköre
a szabályzatok megalkotása. Varga At-
tila küldött ehhez kapcsolódva el-
mondta, hogy a korábbiakhoz hasonló-
an a küldöttgyûlésnek továbbra is joga
a más egyesületi szervek hatáskörébe

utalt kérdésekben a döntési jogot egy-
szerû szótöbbségû határozattal saját ha-
táskörébe vonni, ami megfelelõ biztosí-
tékot jelent. Szintén Schmotzer András
tolmácsolta azt az észrevételt, miszerint
a tervezetben nincs meghatározva,
hogy ki dönt a tagok esetleges kizárásá-
ról. Válaszul elhangzott, hogy a tervezet
7. §. 3. pontja egyértelmûen tartalmaz-
za, hogy esetleges kizárásról a titkárság
dönt, a korábbi pontok pedig felsorol-
ják, hogy mely eseteket kell mérlegelni
ilyen döntés meghozatalakor. Balázs
István küldött hozzászólásában azon
véleményének adott hangot, hogy az
Alapszabály-tervezet nem veszi figye-
lembe a széles tömegek érdekeit, pél-
dául az elnökség csoportos választási
rendjével sérül a demokratizmus. Kifo-
gásolta a kizárás szabályozását és hiá-
nyolta a jogorvoslati lehetõségek rész-
letes bemutatását. Felvetette, hogy az
Egyesület a jövõben adjon pénzjutalmat
az általa adományozott kitüntetések
mellé. Merczel István küldött egyéb
egyesületek vezetésében szerzett ta-
pasztalataira is alapozva korszerû, ru-
galmas mûködést lehetõvé tévõ terve-
zetnek látja az elõterjesztést, amiben a
mûködést különösen segítõ rendelke-
zés az elnökség egy része esetében a
csoportos választás lehetõségének
megteremtése. Kárpáti László küldött
az Alapszabály Munkacsoport tagjaként
kiemelte, hogy a küldöttgyûlésnek mint
döntéshozó testületnek nem a részletes
szabályzatalkotás, hanem az elõterjesz-
tett javaslatokról történõ döntés a fela-
data, különben a mûködés ellehetetle-
nedik. Zsuppán Ernõ küldött hozzászó-
lásában támogatta a tervezetet, azon
belül is az elnökség egy részének cso-
portos választási lehetõségét. A régió
képviselõk választásával kapcsolatos
kérdésére adott válaszban elhangzott,
hogy ebben az esetben nincs változás, a
küldöttek közvetlenül választják õket, a
választási szabályzatban rögzített mó-
don történt jelölés alapján. Schmotzer
András javaslatára, miszerint legyen
rögzített ütemezése a többi szabályzat
módosításának, Zambó Péter elnök azt
válaszolta, hogy a szabályzatok új Alap-
szabálynak megfelelõ módosítása az
Egyesület mûködéséért felelõs elnök-
ség alapvetõ érdeke és egyértelmû fela-
data, amit a 2013-as program ismerteté-
sekor elhangzott módon a következõ
idõszakban napirendre is fog tûzni.

Több hozzászólás nem lévén, az el-
nök ismertette, hogy az Alapszabály ér-
telmében a módosításról szóló határo-
zat elfogadásához a jelenlévõ küldöttek
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kétharmadának igen szavazatára van
szükség.

4./2013. (05. 03.) Küldöttköz-
gyûlési határozat: A Küldött-
közgyûlés az Alapszabály mó-
dosítását az elõterjesztett for-
mában elfogadja.
A szavazáson jelen van 54 fõ kül-
dött. Szavazatok: 50 igen, 0 tar-
tózkodás, 4 nem.

Az egyebek napirendi pontban
Kosztka Miklós ismertette az Életfa
kitüntetésre leadandó javaslatok ha-
táridejét, ami 2013. június 10. Lom-
niczi Gergely felhívta a figyelmet az
Év Erdésze Verseny, a Vándorgyûlés
és az Erdõk Hete idõpontjára, vala-
mint a 2013. évben választott Év Fájá-
ra.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte a nagy létszámban megje-

lent küldöttek aktív részvételét, és be-
zárta a Küldöttközgyûlést.

kmf.
Zambó Péter

elnök
Lomniczi Gergely
jegyzõkönyvvezetõ  

Hitelesítõk:
Holdampf Gyula

Csépányi Péter

Török Miklós
(1941–2013)

Mély fájdalommal ér-
tesültünk, hogy 2013.
március 30-án, életé-
nek 73. évében várat-
lanul elhunyt Török
Miklós, az Erdészeti
Tudományos Intézet
nyugalmazott cso-
portvezetõ techniku-
sa.

1941. január 23-án második gyerekként
született Jászapátiban, apai nagyszülei házá-
ban. Édesapja akkor még katona volt. Általá-
nos iskoláit Rákoskeresztúron, Rákoshe-
gyen, a 7. és a 8. osztályt a Fõvárosi Fiúott-
hon Szobi Intézetében végezte el.

Középiskolába a Soproni Erdészeti
Technikumba  jelentkezett, Debrecenbe
vették fel és 1955 õszén Szegeden kezdett,
mivel az iskola idõközben Szegedre költö-
zött.

1959-ben kitüntetéssel végezte el a Sze-
gedi Erdészeti Technikumot. 1968-as önélet-
rajzában írta: „Szerettem volna továbbtanul-
ni, de anyagi lehetõségeim ezt nem enged-
ték meg. Szüleim rajtam kívül még 6 kiskorú
testvéremet nevelték.” 

1959-tõl a Cserháti Állami Erdõgazdaság
Salgótarjáni Erdészeténél elõbb a medencé-
si, majd a salgói kerületben kerületvezetõi
munkakörben dolgozott. 1961. október 13-
án bevonult Gyöngyösre katonának, majd
átvezényelték Vácra, ahol elvégezte a Híra-
dós Tartalékos Tiszti Iskolát. Leszerelése
után ismét a volt kerületében kezdett dol-
gozni, 1965-tõl fahasználati mûszaki veze-
tõnek nevezték ki, amibõl nemsokára fa-
gyártmány-termelõ, szállító, értékesítõ mû-
szaki vezetõi beosztás lett. 1967-ben megnõ-
sült, de lakásgondok miatt munkahelyet kel-
lett változtatnia.

1967-tõl az Erdészeti Tudományos Inté-
zet Erdõmûvelési és Fatermési Osztályán
dolgozott. Feladata volt az erdei-, fekete- és
lucfenyõ fatermési és erdõnevelési hosszú
lejáratú kísérleti területek létesítése, faállo-
mány-felvétele, az esedékes nevelõvágá-
sok kijelölése, a kísérleti területek fenntar-
tása. Az osztályon 1967-tõl kezdõdött a fe-
nyõ, ültetési hálózati, hosszú lejáratú kísér-
leti blokkok létesítése, ebbõl 11 erdeifenyõ
(64 ha) és 2 feketefenyõ (18 ha) kísérleti
blokk kitûzését és ültetését irányította. Ettõl
kezdve végezte e területek rendszeres faál-

lomány-felvételét, nevelõvágás-jelölését,
fenntartását.

1972-tõl látta el a lucfenyõ IUFRO törzs-
számtartási és ültetési hálózati hosszú lejá-
ratú kísérleti blokkok, illetve területek fo-
lyamatos faállomány-felvételét, nevelõvá-
gás-jelölését és fenntartását. 1985-tõl 1993-
ig tevékeny szerepet vállalt a nemesnyár kí-
sérleti területek felvételében és kezelésé-
ben is. Ezen kívül alkalmanként részt vett
kocsányos tölgy, bükk, cser és kõris hosszú
lejáratú kísérleti területek faállomány-felvé-
telében.

Közremûködött az erdei-, fekete- és luc-
fenyõ fatermési táblák, valamint erdõneve-
lési modelltáblák szerkesztéséhez szüksé-
ges alapadatok felvételében, feldolgozásá-
ban és rendszerezésében, a fenyõtermesz-
tési rendszerek kidolgozásában. Mindeze-
ken felül rendszeresen dolgozott az Erdõ-
mûvelési és Fatermési Osztály monitoring
rendszerû vizsgálataiban, illetve megbízá-
sos munkáiban.

Munkáját rendkívüli szakmai elhivatott-
sággal végezte. A munkája volt az élete. Lel-
kiismeretes, precíz munkájával példát muta-
tott mindenkori munkatársainak, akiknek
betanulását a legmesszebbmenõen segítette,
támogatta, és akik megbecsülését, tisztele-
tét, szeretetét méltán kiérdemelte.

Kimagasló színvonalú munkájával meg-
határozó módon járult hozzá az Erdészeti
Tudományos Intézetben végzett fatermésta-
ni kutatások eredményeihez.

2003-ben vonult nyugdíjba, mint az ERTI
legtapasztaltabb és szakmáját leginkább sze-
retõ technikusa.

Három alkalommal részesült a Kiváló
Dolgozó kitüntetésben (1964,1965,1968) és
három alkalommal (1972, 1984, 1989) mi-
niszteri dicséretben.

Nem csak a munkában, de családi életé-
ben is példamutató módon élt, lánya, testvé-
rei és tágabb családja mindig számíthattak
segítségére, ahogy testvére jellemezte „kõ-
sziklaként” támaszkodhattak rá. 

Felesége 1995-ben meghalt, ettõl az idõ-
tõl zárkózottabb, magányosabb lett. A kap-
csolatot osztálytársaival és korábbi munka-
társaival azonban megtartotta, szervezõje
volt az évenkénti rendszeres osztálytalálko-
zóknak, ahol legendásan jó memóriájával
mindig pontosan tudta felidézni a középis-
kolai élményeket. Rendszeresen részt vett az
egyesületi és a szakmai rendezvényeken.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
1957-tõl volt tagja.

2013. április 23-án helyezték örök nyuga-
lomra a Farkasréti temetõben, családja, ro-
konai, szomszédjai, az ERTI munkatársai és
osztálytársai kísértük utolsó útjára. 

Emlékét kegyelettel megõrizzük.
Veperdi Gábor - Sipos Géza

Jávorszky László
(1962–2013)

Erdésztechnikus, ke-
rületvezetõ erdész,
erdészeti vállalkozó.

1962. novenberé-
ber 7-én erdész csa-
ládban született. 2013.
április 18-án váratla-
nul bekövetkezõ halá-
láig a szeretett erdejé-
nek szentelte életét.

2001. június 30-án érettségi után kezdte
munkáját az Erdészeti Tudományos Intézet
Püspökladányi Kísérleti Állomásának Arbo-
rétumában.

Elõbb mint fizikai munkás, majd a Szege-
di Technikum elvégzése után, mint techni-
kus, kutatási ügyintézõ.

Azt követõen, hogy Farkassziget erdésze-
ti kezelését átvette a kutatóintézet, az erdõ
komplex kezelése mellett, az õ feladata volt
a nagy múltú kísérletek gondozása, méré-
sek, észlelések végzése, az arborétum fenn-
tartása, látogatók fogadása és vezetése is. 

Ebben a feladatkörben édesapja nyom-
dokaiba lépett, aki a FEFAG Püspökladányi
erdészeténél volt kerületvezetõ erdész. 

Hosszú éveken át lelkiismeretesen végezte
a kísérleti állomáson folyó meteorológiai ész-
leléseket, üzemeltette az erdõvédelmi megfi-
gyelõ hálózat részét képezõ fénycsapdát.

Bár az elmúlt évtizedek átalakulásai az
intézettõl való elválásra kényszerítették,
egészségi állapotának megromlásáig – mint
vállalkozó – szeretett Farkasszigetében élt és
dolgozott tovább. 

Vállalkozóként végezte és vezette a far-
kasszigeti erdõ és arborétum kezelését.

Szakmai tanácsaival önzetlenül segítette
a térség magán erdõgazdáinak munkáját.

Rokkant nyugdíjasként életét az erdõjá-
rás és a horgászat töltötte ki.

Egy kisebb balesetet követõ hirtelen ha-
lála minden ismerõsét megdöbbentette.

Munkája nyomát hosszú idõn át õrzik
majd a farkasszigeti erõállományok, vala-
mint kollégái, ismerõsei emlékezete.

Csiha Imre


