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NEKROLÓG

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


