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Kellemes karácsonyi ünnepeket!

Tóth János köszöntése

gyar kolléga kapott tõle. Elmondta,
hogy az egyesület jelenlegi 4300 fõs
tagságából ez a 18. ilyen jellegû kitüntetés az Országos Erdészeti Egyesület történetében. Dr. Tóth János megköszönte
a díjat és ezt követõen egy kiváló vacsora mellett éjszakába nyúlóan elbeszélgettünk az egykori közös emlékekrõl.
Másnap azzal a tudattal indultunk
vissza, hogy talán tettünk valamit az
Egyesületért is, azért az Országos Erdészeti Egyesületért, amelyrõl Riedl Gyula
bácsi oly sokszor beszélt.
Az OEE nevében külön is szeretnénk
megköszönni Cserép Jánosnak a szép váza elkészíttetését és a több, mint 3000 kilométeres utat, amit egyedül vezetett végig.
János Bácsi! Még egyszer gratulálunk!
Isten éltessen sokáig erõben, egészségben!
Fotó: Ormos Balázs

Tóth János családja körében és az OEE delegációja

Az Országos Erdészeti Egyesület 2006.
évben tiszteletbeli tagjává választotta
dr. Tóth János erdõmérnököt, akinek
többek között a magyar-francia erdészeti kapcsolatok újraindítását is köszönhetjük az 1980-as években. Érdemes lenne összeszámolni, hogy fáradhatatlan munkájának eredményeként
hány egyéni és csoportos szakmai tanulmányút, ösztöndíj, kutatási együttmûködés, nemzetközi projectekben való közös szereplés valósult meg. Magam sem tudom a pontos számot, de
biztos vagyok benne, hogy több százra
tehetõ azoknak a magyar egyetemistáknak, gyakorlati szakembereknek kutatóknak és oktatóknak a száma, akik az
Õ segítségével ismerkedhettek meg a
francia erdõgazdálkodással.
János bácsi sajnos megromlott egészségi állapota miatt nem tudott eljönni az
idei vándorgyûlésre, ezért személyesen
nem vehette át a tiszteletbeli tagságról
szóló oklevelet és a díszes hollóházi vázát, amelynek felirata a következõ: „Dr.
Tóth János erdõmérnöknek a franciamagyar erdészkapcsolatok ápolásáért;
adományozza az Országos Erdészeti
Egyesület 2006”. Ezért az Országos Erdészeti Egyesület vezetõsége úgy döntött, hogy egy kisebb delegáció utazzon
ki Franciaországba, hogy személyesen
adhassuk át a díjakat. Erre 2006. szeptember 23-án szombaton este került sor.
A kiutazó delegáció tagjai voltak: Cserép
János, az Országos Erdészeti Egyesület
elõzõ elnöke, Ormos Balázs, az OEE

fõtitkára és dr. Sárvári János, a könyvtár
õre. Mintegy 12 órás autózás után érkeztünk meg Nizzába, ahol a már szinte
szokásosnak mondható forgalmi dugón
át jutottunk el dr. Tóth Jánosékhoz. Innen már együtt mentünk a mintegy 20
km távolságra lévõ Antibes-ba, ahol János bácsi felesége: Giselle, fia: Pascal,
menye és elbûvölõ kis unokája fogadtak
minket.
Az oklevelet és a vázát meleg méltató szavak kíséretében Cserép János adta át, aki külön kiemelte dr. Tóth János
szakmai érdemei mellett azt a soha meg
nem szûnõ segíteni akarást és baráti támogatást, amit minden idelátogató ma-
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z Országos Erdészeti Egyesület (OEE) 2006. december 8-ai ünnepi küldöttközgyûlésének helyszíne a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – az OEE
által 1886-ban közadakozásból felépített és 60 évig birtokolt – Alkotmány utcai székháza volt. A II. Világháború
utáni államosítástól eltelt újabb 60 esztendõ kellõ távlatot
nyújt ahhoz, hogy történelmünk eme lapjának mához
szóló üzenetével is szembesüljünk.
Az OEE-nek a rendszerváltás után jogos bizakodása futott zátonyra akkor, amikor a jogtalanul államosított székházáról – többlépcsõs bírósági procedúra után – 2003. január 21-én le kellett mondania. Ugyanakkor harcunk pozitív üzenete meghallgatásra is talált a ház mindenkori
gazdáinál. Mármint, elfogadást nyert múltunk meghatározó helyszínének erkölcsi birtokbavétele. Ebbõl a közös
összefogásból újult meg 2001-ben az Erdészteremnek elnevezett volt közgyûlési terem, mely most a 120. évfordulón eredeti szépségét és eleganciáját is visszanyerte.
Nem illúzió, nem reménytelen álmok kergetése
fejezõdik ki az OEE tetteiben. Egy elismert Egyesület múltjának tisztelete, szakma iránti elkötelezettsége, s a jövõbe
vetett hite olvasható ki a volt székházához kötõdõ ragaszkodásában. Történelemének aranylapjait itt írták.
Dr. Herpay Imre – az OEE egykori elnöke – a nevezetes
100. évfordulón, 1986-ban, az épület falára helyezett
márványtábla felavatásán így beszélt errõl. „Ebbõl az
épületbõl indult el az a szellemi elõretörés, amely hazánk
erdõgazdálkodását európai színvonalra emelte… Az a sok
pozitív, a társadalom számára a mai napig hasznot hozó
törekvés, amely itt alakult ki, álljon példaként elõttünk, és
adjon erõt ahhoz, hogy legalább úgy szolgáljuk a közösséget, mint az a nemzedék, amely a Székházat létrehozta és
ezzel áldozatkészségbõl is példát mutatott.”
Joggal gondoljuk tehát, hogy volt székházunk Erdészterme mélyreható erdész-gyökereink egyik fontos része. Így
talán természetes is, hogy az OEE – 1866. december 9-ei
magyarrá válását szentesítõ napjához kötõdve – itt ezen a
helyen minden évben küldöttközgyûlést tart és fontos kérdésekben határoz. Most is ezt tették a küldöttek, amikor
szakmánk meghatározó szereplõinek, a tõmelletti erdészeknek erkölcsi megbecsülésérõl döntöttek a Decrett József
díj alapításával. Most is hitet tettek arról, hogy szakmánk
egységét megbontó intézkedések ellen az egységes, bátor és
következetes fellépés az egyetlen megoldás.
Kívánom, hogy Advent, várakozással teli idõszaka találkozzon a reménytadó erdészszakmába vetett hittel s a
szép Karácsony békéjével.
Dr. Pethõ József
elnök
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