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ALAPÍTVA 1862-BEN

Az erdõ Magyarország Alaptörvényében 

„P. cikk

A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövõ nemzedékek számára való megõrzése az állam és min-
denki kötelessége.”

„P. cikk

A természeti erõforrások, különösen a termõföld, az erdõk és a vízkészlet,
a biológiai sokféleség, különösen a honos növény- és állatfajok, valamint a
kulturális értékek a nemzet közös örökségét képezik, amelynek védelme,
fenntartása és a jövõ nemzedékek számára való megõrzése az állam és min-
denki kötelessége.”



„Tisztelt dr. Adamovich László professzor úr!

Mindig nagy öröm számomra, ha olyan kiváló emberek
sorsáról kapok híradást, akik példát adnak helytállásból, ki-
tartásból, nemzeti elkötelezettségbõl. Így õszintén örültem
annak is, amit Önrõl hallottam. Tudományos és oktatói mun-
kájának, a vancouveri magyar közösségben betöltött szere-
pének.

Ön erdész, többgenerációs erdész család sarja, tehát pon-
tosan tudja, mennyi múlik a figyelmen, a gondoskodáson, a
törõdésen. A természetnek saját, ösztönös kibontakozásán túl
szüksége van az akaratra, amely megkomponálja, ülteti, for-
mát ad neki, neveli, szépségét megõrzi. Nincs ez másképpen
a közösségek életében sem. Az 1956 után Magyarországot
kényszerûségbõl elhagyó honfitársainknak szükségük volt új
hazájuk bizalmára éppúgy, mint az anyaországhoz, az anya-

nyelvhez, a nemzeti kultúrához való ragaszkodásra. Egészsé-
ges csak így maradhat a lélek, ha beilleszkedik a többségbe,
de megéli különbözõségeit: nemzeti jellegzetességeit, hagyo-
mányait. Ez a megélés a befogadó ország számára is fontos,
hiszen csak az önmagukban biztos, identitásukban erõs, sor-
sukkal elégedett emberek lehetnek hasznos, lojális polgárok. 

Ennek jegyében õszinte szívbõl gratulálok Önnek eredmé-
nyekben, tanítványokban és sikerekben gazdag éveiért, tudo-
mányos karrierjéért, sokaknak segítõ személyes kisugárzásá-
ért! Jogos büszkeséggel töltheti el, hogy megõrizte, és gyer-
mekeinek továbbadta magyarságát, s ezzel tudatosan képvi-
selte a szétdaraboltságban is egységes nemzet összetartozását. 

Isten éltesse 90. születésnapja alkalmából, adjon jó egész-
séget, és szeretetteljes társaságban megélt, további szép éle-
tet!

Schmitt Pál”

Az OEE Wagner Ká-
roly Erdészeti Szak-
könyvtárát az elmúl 10
esztendõben átlago-
san 400 látogató ke-
reste fel évente. Egy
részüket a könyvtár
muzeális jellege, ar-
chív anyagai, szobrai,
festményei, tárgygyûj-
teménye vonzotta ide,
másokat pedig a ré-
gebbi és újkori könyv-
állomány tanulmányo-
zása, a szakirodalma-
zás, az anyaggyûjtés a
különbözõ szintû tu-
dományos munkákhoz, cikkekhez.

Ebben az évben örvendetes növekedésnek indult a
könyvtárt megtekintõk és használók tábora, ami nyilván szo-
ros összefüggésben van az Erdészeti Információs Központ
szolgáltatásai igénybevételének jól érzékelhetõ felfutásával
is. Ennek során látogatott el hozzánk többek között az OEE
Pártoló Tagi Tanácsa vagy a most induló „A mi erdõnk” címû
lap Szerkesztõbizottsága is.

Április elsõ felében
azonban alig két hét
alatt több mint 120 láto-
gatónk volt a Könyvtár-
ban, ami minden bi-
zonnyal rekordnak szá-
mít az elmúlt 20 eszten-
dõ történetében. Az ér-
deklõdõk között voltak
többek között a Gerely
Ferenc kollégánk által
vezetett kertészmérnök-
csoport, a finn erdészek
népes delegációja, de itt
voltak a Magyar Termé-
szetbarát Szövetség
vándorgyûlésének lel-

kes résztvevõi éppúgy, mint az Európai Erdészeti Kommunikáto-
rok Hálózatának Magyarországon ülésezõ tagjai vagy a miskolci
egyetem Állam- és Jogtudományi Karának hallgatói is.

Reméljük a tapasztalt lendület nem törik meg és mind töb-
ben tekintik meg és használják majd a jövõben is az Egyesü-
let páratlan szépségû könyvgyûjteményét.

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Elismerés a köztársasági elnöktõl

Megnõtt könyvtárunk látogatottsága




