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EGYESÜLETI ÉLET

Az Országos Erdészeti Egyesület 2016-ban ünnepelte fenn-
állásának 150. évfordulóját. A jubileumi év feladataiból és
eseményeibõl az Egyesület szakkönyvtára is jelentõs mér-
tékben kivette részét amellett, hogy a mindennapos könyv-
tári, levéltári szolgáltatási tennivalókat is ellátta. Az elmúlt
esztendõ eredményeit, történéseit a következõkben szeret-
nénk összefoglalni.

A könyvtár látogatottságával kapcsolatban elmondható, hogy
a múlt évben több mint 300 fõ (304 fõ) kereste fel könyvtá-
runkat. Természetesen – a korábbi évek gyakorlatának meg-
felelõen – ebben nem szerepeltetjük a rendszeresnek mond-
ható egyesületi rendezvényeken részt vevõk létszámát. A lá-
togatók, látogatói csoportok közül néhányról külön is emlí-
tést teszünk. Az év elsõ felében, februárban, márciusban és
májusban három finn erdészcsoportot is fogadtunk, amelyek
összlétszáma megközelítette a 40 fõt. Nálunk jártak a Kecske-
méti Katona József Gimnázium tanulói. A Kertészeti Egyetem
tanárai és diákjai az idén is meglátogattak minket dr. Sipos
András professzor kíséretében, aki sajnos utoljára járt nálunk. 

Az Országos Erdészeti Egyesület helyi csoportjai és szak-
osztályai közül a könyvtár falai között üdvözölhettük a Gyõ-
ri, az Egri és az Erdélyi Helyi Csoportokat, valamint az Ok-
tatási Szakosztályt. A könyvtárban fogadtuk dr. Szikra
Dezsõvel Ajtony Juditot, aki Thék Endre, a neves mûbútor-
asztalos leszármazottja. Az õ bútorgyárában készültek az Or-
szágos Erdészeti Egyesület egykori székházának berendezé-
si tárgyai éppúgy, mint az Országház, a Kúria, az Operaház
vagy éppen a Gresham-palota bútorai.

A könyvtár állománygyarapodása tartotta az elmúlt évek-
ben megszokott, mintegy 400 kötetes ütemet. Az ajándéko-
zásból, illetve beszerzésekbõl származó könyvek közül az ar-
chív kötetek aránya mintegy 10%-os volt 2016-ban. Gyûjtemé-
nyünk adományozói közül külön is köszönetet szeretnénk
mondani Gyürky Jánosnak, Szenek Zoltánnak, Náday Mag-
dának, Kõrös Lászlónénak, és külön hálával emlékezünk meg

Babos Jenõ és Jab-
lonkay Zoltán nagy
mennyiségû, jelen-
tõs dokumentumot
tartalmazó ajándé-
káról. Köszönet ér-
te!

Különösen érté-
kes és megemlíten-
dõ dokumentum
az árverésen vásá-
rolt, dr. Kiss Ferenc
fõerdõtanácsosnak
szóló díszoklevél
és a dr. Sipos And-
rás professzor által
a könyvtárnak
a j á n d é k o z o t t
1887–88-ból szár-
mazó valétakönyv.
Különlegességnek
számít dr. Szikra
Dezsõ ajándéka,
báró Waldbott Kele-

menné korabeli gyászjelentése is. Egyesületünk egykori fõtitká-
ra az elmúlt évben is számos értékes dokumentum, érme meg-
vásárlásában segítette könyvtárunkat, amit nagyon köszönünk!
Köszönjük, hogy Kiss Csaba kollégánk 2016-ban is folyamato-
san figyelemmel kísérve az árveréseket sokat tett könyvtári ál-
lományunk értékes darabokkal történõ gazdagításáért!

Fontos esemény volt könyvtárunk életében, hogy megje-
lent a Wagner Károly Alapítvány és a könyvtár tevékenysé-
gét bemutató igényes kiadvány, és ugyancsak 2016-ban elér-
hetõvé vált az Alapítvány rendkívül színvonalas honlapja is.
Ezzel szakkönyvtárunk ismertsége jelentõsen nõtt.

A könyvtár gyarapodásáról, a különleges beszerzésekrõl
négy alkalommal adtunk hírt az Erdészeti Lapok hasábjain
az elmúlt év során.

A bevezetõben említett szoros értelemben vett könyvtári
és levéltári tevékenységen kívül a következõ egyesületi fel-
adatokban vállaltunk szerepet 2016-ban:

• az OEE-pantheon aktualizálása, bõvítése;
• az Erdészeti Lapok arcképcsarnokához szükséges életraj-

zok összeállítása;
• az OEE jubileumi évére elõadás készítése egykori el-

nökeinkrõl;
• a Wagner Károly Alapítvány kiadványához és honlap-

jához a szöveges részek összeállítása;
• az OEE 150 évét bemutató elõadás tartása helyi cso-

portoknál;
• a Bedõ-szobor FM-árkádok alatti felállításában való köz-

remûködés;
• a sepsiszentgyörgyi Székely Vadászati Kiállítás épületé-

ben létrehozott Bedõ Albert-emlékszoba elõkészítési
munkáiban való részvétel;

• a Vándorgyûlésrõl fotóalbum készítése;
• az OEE-almanach elõkészítõ munkáinak folyamatos vég-

zése;
• a Köztelek utcai, 1866. december 9-i egyesületi meg-

alakulás tiszteletére készített emléktábla-avatás teljes
elõkészítése, adminisztrációja, megszervezése.

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani az Országos Er-
dészeti Egyesület Elnökségének és a Wagner Károly Alapít-
ványnak, amiért egész évben folyamatosan biztosították a
könyvtár mûködését és az állomány tervszerû gyarapítását.

Kérünk mindenkit, hogy továbbra is támogassa Egyesüle-
tünk és Könyvtárunk ügyét!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvtárunk 2016. évi beszámolója

Archív Valéta-könyv (dr. Sipos András
adománya)

báró Waldbott Kelemenné gyászjelentése ( dr. Szikra Dezsõ adománya)


