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EGYESÜLETI ÉLET

Ismét eltelt egy év és az Országos Er-
dészeti Egyesület könyvtári dokumen-
tumait, statisztikáit lapozgatva azt ta-
pasztaljuk, hogy Egyesületünk szak-
könyvtára a 2014. évi kiugróan jó év-
hez hasonlóan teljesített tavaly is. Az
elért eredményeket a következõ rövid
beszámolóban szeretnénk számszerû-
síteni is.

Könyvtárunk látogatottsága örvendete-
sen gyarapodott a korábbi évhez képest,
tavaly 323 fõt fogadhattunk. Szokásunk-
hoz híven ebben a létszámban nem sze-
repeltetjük a rendszeresnek mondható
egyesületi rendezvényen résztvevõk lét-
számát. Ugyanakkor néhány különleges
eseményre, látogatói csoportra a koráb-
bi évek hagyományainak megfelelõen
most is szeretnénk kitérni. 

Az évet az Erdészettörténeti Szakosz-
tály ülésének keretében megtartott na-
gyon szép könyv bemutatóval kezdtük,
nevezetesen Madas András vasokleve-
les, Bedõ-díjas erdõmérnök, az Országos
Erdészeti Egyesület egykori elnöke, tisz-
teletbeli örökös elnöke életútját bemuta-
tó könyv elsõ kötetének ismertetésével. 

Tavaly is vendégeink voltak az YPEF
2015. évi versenyének résztvevõ diákjai
és a Horvát Erdészeti Egyesület mintegy
50 fõs csoportja. 

Riedl Gyula bácsi, könyvtárunk egy-
kori felejthetetlen õre halálának 10. év-
fordulójára emlékeztünk a könyvtárban
2015. július 31-én. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Ker-
tészettudományi Kara környezetgazdál-
kodási agrármérnök szakos hallgatói is

emlékezetes látogatást tettek nálunk.
Nagy öröm volt, hogy finn erdészek
újabb csoportját is üdvözölhettük a
könyvtárban. 

Az OEE Baranya Megyei Helyi Cso-
portja is megtekintette a könyvtárat és
ezt az alkalmat ragadjuk meg arra, hogy
a többi helyi csoportot is hasonló láto-
gatásokra buzdítsuk.

Végezetül szeretném azt is megemlí-
teni, hogy elsõ alkalommal járt nálunk a

Könyvtárunk 2015. évi beszámolója
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Nemzeti Biomassza Egyesület, tavalyi
közgyûlésüket tartották patinás könyv-
tárunkban. 

A könyvállomány gyarapodása elérte
a 420 kötetet, ennek mintegy 15 száza-
léka az archív gyûjteménybe sorolható
dokumentum.  Ahhoz, hogy elérjük ezt
az újabb rekordnak minõsíthetõ gyara-
podást, nagyban hozzájárult a Hol-
dampf Gyula és dr. Szász Tibor erdõ-
mérnököktõl kapott könyvajándék.
Holdampf Gyulától immár másodszor
kapunk jelentõs könyvadományt. 

Külön szeretnénk még köszönetet
mondani további adományozóinknak:
Ágh Magdolnának, dr. Grátzer Miklós-
nak, a Nyírerdõ Zrt.-nek, Szalacsy Árpád
vezérigazgató úrnak, a SEFAG Erdészeti
és Faipari Zrt.-nek és Barkóczi István ve-
zérigazgató úrnak, Mõcsényi Miklósnak, a
FAGOSZ fõtitkárának, Detrich Miklós új-
ságíró kollégánknak, Pápai Gábornak, az
Erdészeti Lapok egykori fõszerkesztõjé-
nek, továbbá Apatóczky Istvánnak, Bará-
tossy Gábornak, Gencsi Zoltánnak, Ma-
das Katalinnak, dr. Oroszi Sándornak,
Szenek Zoltánnak, Szentpéteri Sándor-
nak és dr. Tunyogi Andrásnak. 

Dr. Szikra Dezsõnek, dr. Ádámffy
Tamásnak és Kiss Csabának pedig az
értékes, a könyvpiacon megjelenõ er-
dészeti könyvritkaságok megszerzésé-
ben nyújtott segítségért szeretnénk kife-
jezni hálánkat és elismerésünket.

Szintén az elmúlt év jelentõs esemé-
nye volt, hogy a MEVME egykori zászla-
ját a Vértesi Erdõ Zrt. fõ támogatásával
sikerült restauráltatni. Külön köszönet
ezért Kocsis Mihály vezérigazgató úrnak
és Inokai Balázs erdõmérnöknek.  

Fontos megemlítenünk még, hogy az
év végén megjelent a Madas-féle könyv
második kötete is, amelyet ünnepélyes
keretek között, az OEE évzáró küldött-
közgyûlésén a Földmûvelésügyi Minisz-
térium nagytermében mutattunk be.

Mindemellett hat alkalommal szá-
moltunk be könyvtárunk gyarapodásá-
ról az Erdészeti Lapok hasábjain.

Ezúton szeretnénk köszönetet mon-
dani az Országos Erdészeti Egyesület
elnökségének és a 2015. évben a
könyvtárunkat 700 ezer forinttal támo-
gató Wagner Károly Alapítványnak
azért, hogy egész évben folyamatosan
biztosították a könyvtár mûködését és
lehetõséget teremtettek számunkra az
állomány tervszerû gyarapításához.

Kérünk mindenkit, hogy támogassa
továbbra is Egyesületünk, Könyvtárunk
ügyét!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre
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Az OEE Erdészettörténeti Szakosztá-

lya 2016-os évadnyitó rendezvényét

február 25-én tartotta a Magyar Me-

zõgazdasági Múzeum Vajdahunyad-

vári épületében.

Elsõ napirendi pontként Köveskuti
György szakosztálytagtársunk vissza-
emlékezését hallgattuk meg a 45 évvel
ezelõtt, 1971-ben megrendezett vadá-
szati világkiállítás megszervezésérõl. Az
elõadó az Országos Erdészeti Fõigazga-
tóság munkatársaként hivatalból vett
részt a szervezési munkában.  Kiemelte,
hogy már 1967-ben volt egy nemzetkö-
zi vadászati kiállítás Újvidéken, melyen
a részvételt a magyar küldöttség az
1971-es budapesti világkiállítás fõpró-
bájának tekintette. 

A budapesti kiállítást a korabeli szo-
cializmus – mai szemmel nézve visszás
– viszonyai között kellett megszervezni,
mégis sikerült azt nemzetközi szintû
vadászünneppé szervezni.

Az elõadást a szakosztály idõsebb
tagjai egészítették ki saját személyes
emlékeikkel. A téma aktualitását az
adta, hogy az 1971. évi esemény után
kerek 50 évvel, 2021-ben újból vadá-

szati világkiállítást rendeznek Buda-
pesten. Ebbõl az alkalomból Egyesü-
letünkre is komoly feladat hárul, hogy
az erdõt mint a vad élõhelyét jelentõ-
ségéhez méltó módon tudjuk bemutat-
ni, és felhívjuk a figyelmet az erdõ- és
vadgazdálkodás összhangjának fon-
tosságára. Ezért már most fel kell ven-
ni a kapcsolatot a Vadászati Kulturális
Egyesülettel, a világkiállítás elõkészítõ
munkálataiba való bekapcsolódás ér-
dekében. 

Ehhez kapcsolódva dr. Orosz Sán-
dor szakosztályelnök hívta fel a figyel-
met Orbán László személyére, a Mezõ-
gazdasági Múzeum korabeli munkatár-
sára, aki a vadászattörténeti vonatkozá-
sok kidomborításával járult hozzá az
1971-es világkiállítás sikeréhez. 

Végül Sánta Ákos, a Mezõgazdasági
Múzeum vadászattörténettel foglalko-
zó pályakezdõ munkatársa a közel-
múltban napvilágra került Rákóczi
László által írott 17. századi vadász-
naplót mutatta be. Megismerkedhet-
tünk a korabeli Erdély viszonyaival és
vadászati szokásaival. A fiatal kolléga
pályafutásához sok sikert kívánunk!

Béni Kornél
szakosztály titkár 

Vadászati világkiállításokról
a Vajdahunyadvárban

Együttmûködési megállapodás az
erdei kisvasutakért 

Az erdei kisvasutak nép-
szerûsítésérõl és fejleszté-
sérõl kötött szakmai
együttmûködési megálla-
podást a Földmûvelésügyi
Minisztérium, a Nemzeti
Közlekedési Hatóság, va-
lamint az Országos Erdé-
szeti Egyesület 2016. már-
cius 29-én a Katalinpusz-
tai Kirándulóközpont át-
adási ünnepségének kere-

tében. A megállapodás célja, hogy a felek elõsegítsék az erdei kisvasutak nép-
szerûsítését, együttmûködnek az erdei kisvasutak minél szélesebb körben való
megismertetésében és üzemeltetésében.

A megállapodást Fazekas Sándor miniszter, Gyõri Gyula, az NKH elnöke és
Zambó Péter, az OEE elnöke írta alá. Az Egyesület képviseletében jelen volt az
OEE Erdei Vasutak Szakosztály vezetõsége is.

Szöveg és kép: Nagy László


