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ban kisebb megemlékezést szerveznek
Divald Adolf pozsonyi síremlékénél. A
2017-ben esedékes YPEF nemzetközi
döntõ helyszínének Sopront, idõpont-
jának a 2017. szeptember 26–29. közöt-
ti idõszakot javasolta, amivel az elnök-
ség egyetértett. Tájékoztatott a Földmû-
velésügyi Minisztérium támogatásával
megvalósuló környezeti nevelési prog-
ram megvalósításának kezdeti lépései-
rõl, a középiskolás erdõismereti vetél-
kedõ meghirdetésérõl, a fahatározó és
erdõismereti applikáció fejlesztésérõl
és az erdõlátogatási szokásokkal kap-
csolatos közvéleménykutatás elindítá-
sáról. Zambó Péter elnök felkérte Kiss
László alelnököt a Szeniorok Tanácsá-
nak történetét összefoglaló kötet kiadá-

sával kapcsolatos további egyeztetések-
re. Dr. Sárvári János bemutatta a Könyv-
tár legújabb archív szerzeményeit, köz-
tük igazi ritkaságként egy 1887/88-as
tanévbõl származó Valéta-könyvet, és
Mária Terézia 1752-es bányászati és er-
dészeti rendeletét. Spingár Péter régió-
képviselõ felvetette a regionális Erdõ-
varázs programok szervezésének lehe-
tõségét, amivel kapcsolatban a progra-
mot elindító Földmûvelésügyi Miniszté-
riummal szükséges egyeztetni. Szentpé-
teri Sándor ismertette Schweighardt Ot-
tó tag segítségadási felajánlását a Szék-
ház visszaszerzéssel kapcsolatosan, és
tájékoztatott a Vidékfejlesztési Program
Monitoring Bizottságában folyó munká-
ról. Ezzel kapcsolatban felhívta a figyel-

met az erdészeti jogcímek között vég-
zett átcsoportosításokra, amelyek ellen
hatékonyabban megfogalmazott véle-
ményre van szükség, ehhez kérte az El-
nök úr és az elnökség támogatását is.

Az ülés végén Zambó Péter elnök
megköszönte az elnökség munkáját és
az elnökségi ülést bezárta.
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Bizonyára sokak számára ismeretes,
hogy édesapánk, Csontos István erdõ-
mérnök (1958–1997) immáron lassan
20 esztendeje, hogy nem lehet közöt-
tünk, miután tragikus hirtelenséggel au-
tóbalesetben elhunyt Olaszországban.

Halálakor 9 és 11 éves kisgyermek-
ként hagyott minket magunkra a még
meg nem született kishúgunkkal együtt,
akivel már nem találkozhatott. 

Azóta eltelt már annyi idõ, hogy leg-
kisebb testvérünk is nagykorúvá serdült.

Ami ennek a néhány sornak a meg-
írását ihlette az az, hogy édesapánk ha-
lála után olyan példátlan – talán mond-
hatjuk, hogy országos – összefogással
igyekeztétek segíteni életünket, amely
egyedülálló.

Az elmúlt idõszakban annyi és olyan
nagymértékû támogatást kaptunk, amit
mindenképpen szeretnénk megemlíte-
ni és megköszönni, mert a meghatott-
ságtól nem tudunk elmenni mellette.

Elsõként és legfõképpen köszönjük a
– ’80-as években az országban elsõként
alapított – „Szalonka-klub” tagjainak a
segítségét, akik nagy összegû havi jára-
dékkal egybekötött életbiztosítást kötöt-
tek mindhármunk számára, amely 18
éves korunkig egyik legfõbb „külsõ”
anyagi támogatást jelentette életünkben.

E mellett szintén kiemelten hálával
tartozunk mindazon magánszemélyek-
nek és cégeknek, akik a KAEG Zrt. gyõ-
ri központjában létrehozott Csontos
Gyerekekért Alapítványon keresztül tá-
mogattak bennünket, mely szintén na-
gyon meghatározó anyagi segítséget je-
lentett mindhármunk számára a felnõtt-
kor kezdetén.

Tanulmányaink során az Országos
Erdészet Egyesület Erdészcsillag Alapít-
ványa, valamint a szegedi Kiss Ferenc
Alapítvány is nagyon jelentõs segítséget
nyújtott, hogy céljainkat megvalósíthas-
suk. Illetve szeretnénk még megemlíte-
ni az Alföldi Erdõkért Egyesület munká-
ját, akik országos szinten erdész-vadá-
szokat megmozgatva évrõl évre arra tö-

rekszenek, hogy a Csontos István Emlék-
versenyek megszervezésével ne hagy-
ják feledni édesapánk emlékét. 

Ezeken felül még rengeteg kollégá-
nak, barátnak és rokonnak tartozunk
köszönettel, akiket felsorolni lehetet-
len… 

A ti – akár elvi, akár anyagi – támo-
gatásotok nélkül nem biztos, hogy most
itt tarthatnánk.

Úgy gondoljuk, hogy ezen példátlan
mennyiségû segítségnyújtás és összefo-
gás a mai rohanó világunkban egyálta-
lán nem mondható átlagosnak, amit ta-
lán mi sem tapasztalhattunk volna meg,
ha édesapánk annak idején nem az er-
dészszakmát választja hivatásául.

Ekkora mennyiségû segítséget ennyi
embernek meghálálni lehetetlen, de ta-
lán ezt nem is várja tõlünk senki. Vi-
szont cserébe ígérjük, hogy édesapánk
emlékéhez méltón igyekszünk majd rá-
szolgálni a sok támogatásra. 

Még egyszer köszönjük mindnyája-
toknak!

Csontos Zsófia
orvostanhallgató

dr. Csontos Júlia Diána
gyógyszerész

Csontos István Dömötör
okleveles erdõmérnök

Az Erdészcsillag Alapítvány Közleménye

Az Erdészcsillag Alapítvány (adószám: 18104927-1-41) 2016-ban összesen
1 240 000 forintot használt fel szociális segélyek kifizetésére. Ennek pénzügyi
forrásai: az Erdészcsillag Alapítvány a 2015. évi SZJA 1%-ából 299 650 forin-
tot kapott, valamint az alapítvány saját tartaléka 940 350 forint volt. 38 fõ
kérelme érkezett be, 31 fõ részesült 30 000-80 000 forint közötti támogatásban. 
Köszönjük támogatóink felajánlását.

Gémesi József
a kuratórium elnöke

A köszönet hangján…




