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Egyesületünk könyvtára tisztelettel és
szeretettel várja és látja érdeklôdô ked-
ves vendégeit november hó 1-jétôl az Al-
kotmány u. 6., a Bajcsy-Zsilinszky u. 72.,
a Nyári Pál u. 9., a Tôzsdepalota (Szé-
chenyi tér 7.), a Budakeszi kétszeres
(Telki Állami Erdô- és Vadgazdaság, ille-
tôleg a Pilisi Állami Parkerdôgazdaság,
ma Rt.), az Anker közi, a Csillagvölgyi u.
5–7. sz. alatti elhelyezései után – az
újonnan épült Erdészeti Információs
Központ elhelyezésében a Budakeszi u.
91. sz. alatt, a Pilisi Parkerdô Rt. Buda-
pesti Erdészete központjában.

A könyvtár 672 nagyméretû dobozba
pakoltan, bútoraival, gyûjteményeivel,
felszerelésével együtt április 17-én hagy-
ta el véglegesen Csillagvölgyet, és költö-
zött a Pilisi Parkerdô Rt. Budapesti Erdé-
szetéhez, illetôleg dobozai négyszeres
mozgatásával az elhúzódó építkezés be-
fejezése folyamatában már beköltözhetô
helyiségekbe. Könyvtárunk ma kedve-
zôbb körülmények között, kulturált és
méltó elhelyezésben, bútoraival, archív
gyûjteményeivel új otthonra talált.

Mint általában minden költözködés, a
miénk is sok gonddal, kényszerû megal-
kuvásokkal, nagy munkával járt. Mindezt
azonban megkönnyítette az abban részt-
vevôk jó szándéka, a múlt értékelése, az
értékek megbecsülése és az adott körül-

ményekre való fi-
gyelem, a bensôleg
táplált jóindulat. A
költözködés befe-
jezôdött.

A munka
elvégeztével ôszin-
te köszönetet kell
mondanunk min-
denek elôtt Bakon
Gábor erdészetve-
zetô, vezérigazga-
tó-helyet tesnek
mindenben segítô
készségéért, min-
denkori támogatá-
sáért, fokozott figyelméért, személyes ér-
deklôdéseiért; Huszár György mezôgaz-
dasági mérnök, területrendezônek, aki
mint a Csillagvölgyi kiürítés, költöztetés
megbízott felelôse akadályt nem ismerô,
fáradhatatlan munkásságával, odafigyelé-
sével, a jó gazda gondosságát magáévá te-
vô magatartással koordinálta és vezényel-
te le az egész költözést, aki maga is aktí-
van vett részt a munkamozzanatok folya-
matában – külön értékelve az agancskom-
pozícióját –, szakipari munkálatokat is jó
szívvel vállalt. Ôszinte köszönet illeti
Jorzsits Miklós, Fenyvesi Csaba kerületve-
zetô erdészeket, akik a dobozolási-rako-
dási és szállítási; Kurmai Péter erdésztech-

nikust, aki fôleg a
dobozolási; Antal
Tamás, Lauzmann
Márton szakmun-
kásokat a rakodás-
mozgatás terén
végzett figyelmes
munkásságukért.
Nem utolsósorban
mondunk köszöne-
tet Rapolder Tímea
V. éves egyetemi
hallgatónak önzet-
len, szíves tevé-
kenységéért: négy
szekrény berakásá-
val, takarítási, bú-
tortisztítási munká-
latok végzésével
adott segítséget,
egyben kitûnô ér-
zékkel mûködött
közre a könyvtár
otthonosságának
kialakításában.

Könyv tá runk
most már nagyrészt

berendezett új otthona hálás köszönetre
kötelez Barátossy Gábor, az Erdészeti Hi-
vatal elnöke iránt, aki egyesületünkkel, ki-
vált a könyvtárral szemben, mint eddig is,
most is megkülönböztetett erkölcsi maga-
tartást tanúsítva anyagi támogatást biztosí-
tott, látogatásai pedig a jövôt érlelték.

Nem hagyható említés nélkül az a
meleg háttér, az a megkapó légkör, ami
a Budapesti Erdészet részérôl a könyv-
tár kialakulását övezte. Az erdészet
munkatársainak, különösen hölgyeinek
a munkálatok közbeni látogatásai, a
megnyilatkozások, az érdeklôdésük
bíztató-bátorítást adtak a teljes kialaku-
láshoz, csakúgy, mint a július 6-i elnök-
ségi ülésen meghallgatott költözési be-
számolót pozitívan értékelô Káldy Jó-
zsef elnök szavai és az augusztus 16-i
Wagner Károly Alapítvány kuratóriuma
látogatásakor kapott dicséret.

Ormos Balázs fôtitkár jövetelei alkal-
mával az elvégzett munka feletti elisme-
rései minôsítették, növelték az ügybuz-
galmat.

Ismert tény, hogy a közadakozásból
1886-ban felépült és birtokba vett Al-
kotmány utcai székházunk 1949-ben
részleges, majd egésze jogtalan elvéte-
lével a könyvtár is kiûzetett. Négy évti-
zedes hányatottság után elôször 1989
ôszén Csillagvölgyben mutathatta be
történelmi fényét. Egy évtized után ez
történik most is, még kedvezôbb körül-
mények között a Budakeszi úton. A jog-
talanságot csak az igazságosság oldhat-
ja fel. Reményünk, hogy elôbb-utóbb
majdan a számunkra oly nagy értékû és
féltve ôrzött könyvtár még egy utolsó,
egyben végleges költözést élhet át régi,
szép, patinás otthonába visszatérve.
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Megnyílt az új könyvtárunk


