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EGYESÜLETI ÉLET

Az OEE Budapesti HM Helyi
Csoportja ez év elsõ rendezvé-
nyét február 26-án tartotta az
Erdészeti Információs Központ-
jában. A csoport 72 fõs lét-
számából 34 fõ vett részt az év-
nyitó ülésen

Elsõként Keresztes György el-
nök üdvözölte a megjelent 34
tagtársunkat és vendégeinket.
Ismertette a tervezett napiren-
det, majd bemutatta az Egyesület
fõtitkárát a jelenlevõknek.

Lomniczi Gergely, az OEE fõ-
titkára nagyon részletes ismerte-
tést adott a két éve ideköltözött
Egyesület munkájáról:

Jelenleg mintegy 3500 tagtárs
tömörül a helyi csoportokba, a
22 szakosztályban 450 fõ tevé-
kenykedik. A 2012-ben felemelt
tagdíjakból származó bevétel
által lehetõség nyílt a helyi cso-
portok támogatására; a rendezvények szervezésére, a költ-
ségek fedezésére a csoportok 600 Ft/fõ támogatást kapnak
évente. Az idei vándorgyûlés Tatán lesz júliusban, egyik ki-
emelkedõ része az év erdésze verseny, amelyet Erdõgazda-
ságunk szervez, a terepi versenyszámokat a Süttõi Igazgató-
ságánál fogják lebonyolítani.

A fõtitkár bemutatta munkatársait, mivel az Egyesület tit-
kárságán új kolléga, Pintér Eszter intézi a tagság ügyeit Mes-
ter Gézáné mellett. Az Erdészeti Lapokat pedig Nagy László
szerkeszti.

Nagy László az Erdészeti Lapok fõszerkesztõje üdvözölte a
jelenlévõket, kérve, hogy írjanak a lapokba, mert ez mindany-
nyiunknak fontos lenne. A terveik szerint az Erdészeti Lapok
a közeljövõben – tartalmában és formájában – megújul.

Ezután Keresztes György ismertette a csoport 2013. évi mun-
katervét, amely igen bõséges rendezvénykínálatot tartalmaz.
Mintegy 15 alkalommal találkozhatnak – ha mindegyik rendez-
vényt sikerül megszervezni – tagtársaink februártól-novemberig.

Ezután az Erdõgazdaságunk szervezésében tartott 2012.
évi fényképpályázat vetített képeiben gyönyörködhettünk.
Pályázni öt témában lehetett, a 13 versenyzõ 206 képét kel-
lett elbírálnia a bizottságnak. 

Horváth Dénes vezérigazgató ismertette a nyertesek név-
sorát. A gyõztesek könyvet, emléklapot és pénzjutalmat is
kaptak, természetesen a jelenlévõk tapsvihara is hozzájárult
az elismerésekhez. A gyõztes képek: 

Az említetteken kívül nagyon jól szerepelt még Kovácsné
Likavecz Krisztina (akinek a képei a legtöbb pontot kapták),
Fáczányi Zsombor és Németh Noémi, bár I. helyezést nem si-
került elérniük.

Ez követõen csoportunk titkára, Túróczi Balázs kért – a
csoport munkájának sikeresebb elvégzése érdekében – segít-
séget, így Németh Noémit gazdasági megbízottnak megsza-
vazta a tagság.

Rövid kávészünet után a csoport tagsága levonult Egyesü-
letünk könyvtárába, ahol Sárvári János az OEE Wagner Ká-
roly Erdészeti Szakkönyvtárának õre elõadásában ismertette
a könyvtár történetét, majd végigkísért bennünket a könyvtár
szobáin, megmutatva a hatalmas gyûjtemény érdekességeit.

A könyvtár kialakítása 1851-ben Pozsonyban 1000 kötettel
indult, majd 1866-ban Pestre költözött az egyesület Alkot-
mány utcai székházába. Ez a székház egy év alatt épült meg
a tagdíjakból és a tagság anyagi hozzájárulásaiból. 1949-ig
felhõtlenül mûködött a könyvtár, de akkor a székház államo-
sítása után többszöri költöztetése jellemezte hányatott sorsát.
Pincébe, elhagyott szolgálati lakásba, istállóba, méltatlan kö-
rülmények közé került. A hazátlan bolyongás után Telkibõl a
Csillagvölgyi úti épületbe, majd 2000-ben a jelenlegi Erdésze-
ti Információs Központ épületébe került. Jelenleg kb. 22 000
dokumentumot õriznek. A legrégebbi magyar könyv 1770-
bõl származik. 

A könyvtár megõrzéséért, költöztetéseikor Riedl Gyula bá-
csi nagyon sokat fáradozott. Õ vette számba a könyvtár teljes
könyvállományát és 1962-ben elkészítette katalógusát. Gyula
bácsi busszal járt ide 90 éves koráig és itt töltötte utolsó aktív
napjait is. Hallatlan szeretettel mutatta be a látogatóknak a
könyvtárat. Egykori irodáját emlékszobának rendezte be az
egyesület.

A régi szép emlékek bûvöletében a baráti búcsú vetett vé-
get rendezvényünknek.
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