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A Mecseki Erdészeti Rt. jogelõdeivel
együtt 2005-ben ünnepli fennállásá-
nak 50. évfordulóját. A Mecseki Álla-
mi Erdõgazdaság 1955. április 1-jén
alakult meg. 1970-ben a szervezet-
ben nem, csak a névben történt vál-
tozás, így lett Mecseki Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság. 1993-ban újabb
névváltozásra került sor, azóta
Mecseki Erdészeti Rt.-ként mûködik
a Társaság.

A kerek születésnapot a legfonto-
sabb szakmai és üzleti partnerek rész-
vételével ünnepelte a Társaság 2005.
április 22-én Pécsett, a Pezsgõház Étte-
remben. A rendezvényen Csanádi Béla
nyugalmazott és Káldy József jelenlegi
vezérigazgató mondta el gondolatait az
elmúlt ötven évrõl, és mutatott rövid
bepillantást a közeli jövõbe.

Az ÁPV Rt. – mint tulajdonos – részé-
rõl Koleszár István (felsõ képünkön), az
Erdészeti és Agrárgazdasági Vagyonke-
zelõ Igazgatóság ügyvezetõ igazgatója
köszöntötte a Társaságot. Baranya
megyét Lászlóné dr. Kovács Ilona
megyei fõjegyzõ asszony képviselte. 

Erre az alakalomra készült el a tavaly
elhunyt Turós László erdõmérnök által
szerkesztett Erdei Kincseskönyv, amely
nagy lelkesedésrõl, kitartó munkáról és
természetszeretet-rõl tanúskodik.
Ennek a könyvnek egy-egy példányát
kapták ajándékba a fogadásra meghí-
vott vendégek, melyben a Társaság
területén és vonzáskörzetében található
természeti értékeket és kultúrtörténeti
emlékeket mutatják be.

Lázár Andrea
Fotó: Mecseki Erd. Rt.

50 év a baranyai erdôkért

50 éve a Baranyai erdõkért



A harmadik oldal

Ü
lök a Nyugat-Magyarországi Egyetem által

rendezett Könyvtári Napokon – ez ebben a

sorban már az ötödik ilyen kiváló szakmai

találkozó – és hallgatom az elõadásokat. Rendkí-

vül felkészült, sokoldalú könyvtáros-informatiku-

sok beszélnek a könyvtári munka mindennapjait

megkönnyítõ közös katalogizálási rendszerrõl, a

mindenki számára elérhetõ elképesztõ mennyisé-

gû információt nyújtó könyvtári adatbázisokról,

a minõségbiztosítás rendszerérõl.

Hallgatom az elõadásokat azzal a jólesõ érzés-

sel, hogy mindezek mögött biztos bázisként ott áll-

nak a könyvtárak, a polcokon sorakozó könyvek-

kel, melyekre a jövõ generációinak is szüksége

lesz; kézbe venni, belelapozni, érezni az új könyv

illatát és olvasni … sokat olvasni.

Azóta viszont eltelt néhány hét és azt hallottam,

hogy a készülõ közoktatási törvényben a „felsõok-

tatási intézmény könyvtárat tart fenn…” mondatot

feltételes módba kívánják helyezni az illetékesek,

akik mind többet beszélnek „a fal nélküli könyv-

tárakról”, valamelyik nap az interneten megnéz-

tem az e-book címet és elszédültem attól, hogy a

digitális irodalom piaca milyen elképesztõen meg-

nõtt. Azt is hallottam, hogy egy keresõ oldal vélet-

lenszerûen kiválasztott 15 milliárd oldala között

maximum 19 kattintással valamennyi oldal elér-

hetõ, meg azt is hogy a sevillai egyetemen munká-

ba állt az elsõ robotkönyvtáros és egyre jobban fél-

teni kezdtem a könyvet és aki, ami mögötte van. 

Lehet, hogy a közeljövõ fal nélküli könyvtárá-

nak nem lesz szüksége könyvtárosra és könyvre,

mint ahogy egyes természetvédõk szerint az erdõ-

nek erdészre? Félek, hogy ha mi, az érintettek nem

tájékoztatjuk kellõ határozottsággal és széles kör-

ben a társadalmat ennek az ellenkezõjérõl, az

igazságról, akkor mind a kettõ bekövetkezhet.

Dr. Sárvári János
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