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Avvakumovits Ottó amerikai magyar közösségi vezető, a Koalíció régi támogatója, hosszú
betegség után családja körében békésen elhunyt.  Gyászolja szeretett felesége, Erzsébet;
gyermekei: Ottó és felesége Tracy, Katica és férje Zsolt, Tomi és felesége Michele; unokái: Kevin,
Kyle, Péter, Karly, János és Kamryn, valamint György testvére Budapesten, továbbá számos
családtagja és barátja.

Ottó Budapesten született és nevelkedett, majd az 1956-as forradalmat követően hagyta el
Magyarországot, és települt le Kaliforniában.  A kaliforniai Berkeley Egyetemen fejezte be
tanulmányait, ahol mérnöki diplomát szerzett.

Két évet szolgált az amerikai hadseregben, majd a GFDS nevű építőmérnöki cégnél helyezkedett
el San Franciscóban, ahol a 2003-ban történt nyugállományba vonulásáig dolgozott, addigra már
vezető pozicióban.  Aktív tagja volt az észak-kaliforniai építőmérnöki szövetségnek (SEAONC),
ahol számos bizottság elnöki posztját töltötte be.

Emléke mint szerető férj, apa és nagyapa örökké élni fog.  Kedvességéről, humoráról,
önzetlenségéről és lelkesítő vezetői képességéről volt ismert.  Családja és mérnöki hivatása iránti
odaadása mellett a cserkészmozgalom mellett is elkötelezte magát.  A számos év alatt, míg a San
Francisco-öböl környéki magyar cserkészcsapatok vezetőjeként és parancsnokaként szolgált, a
fiatalabb generációnak a cserkész eszményt és a magyar örökség iránti hűséget adta át.  Sok fiatal
számára mutatott példát becsületből és tisztességből.

Egy volt cserkésze így emlékezik „Ottó bára”: „Én kiváltképp hálás vagyok azért a sok fantasztikus
emlékért, amit Tőle kaptam.  A Jóisten tudja, hogy mennyit adott másoknak, mennyi emlék, mennyi
kirándulás, portya, tábor, barátság kötődik hozzá, s hány „gyerek” és család köszönheti Neki a
magyarságát, a hovatartozását.”
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