Székházunkban jártunk
Fôtitkárunk Glattfelder Béla politikai államtitkárral (Gazdasági Minisztérium)
folytatott megbeszélése során lehetôséget kaptunk volt székházunk belsô helyiségeinek tüzetesebb megtekintésére.
Az államtitkár úr vendégeként a látogatásra augusztus 7-én délelôtt került sor,
amikor is a fôtitkár úr Riedl Gyula könyvtárunk vezetôje kíséretében – aki 1940ben és 1948-ban is teljes pompájában láthatta az épületet – megtekintette és bejárta volt székházunk néhány helyiségét.
Így a nagytermen kívül (120 fôs közgyûlési terem), ahol ez idôben éppen államtitkári értekezlet volt, megismerhették az
elnöki, a titkári, a könyvtári, irodai, pénztárnoki szobákat, az irattár helyiségeit.
Betekintést nyertek a földszinti, az elsô
emeleti volt lakások néhányába és a har-

madik emeleti volt vendégszobákba,
amelyek ma mindegyike irodahelyiség.
Emiatt székházunk belsô tere sajnálattal
az idôk folyamán átalakításra, átépítésre
kényszerült, a felújítás látogatásunk idején is gôzerôvel folyt.
Ugyanakkor a szépen és ízlésesen tartott helyiségek látása feletti öröm és az
Erdészeti Lapok korabeli leírásaiból származó ismeretek felidézték nagyjaink emlékét, láttuk Bedô Albert, gróf Tisza Lajos, illetôleg báró Waldbott Kelemen, Bíró Zoltán, Mihályi Zoltán, Tasnády Gyula, Fodor Vince szobáit, felidézhettük az
Európában páratlan, 1756 db-ból álló –
1941–1951 között széthordott – agancsgyûjteményt a helyiségek falán, folyosókon, azon gyûjteményt, amelyet I. Ferenc
József 1888. június 20-án másfélórás
Székházunkban tett látogatása alkalmával megcsodált, s amiben gyönyörködött. Megidéztük a folyosó
hat táblafalát, amelyeken
az erdôgazdálkodás gyakorlati használatában lévô
valamennyi szerszám és
eszköz gyûjteménye volt
látható. (Bemutattuk az
1900. évi Párizsi Világkiállításon.) Jólesôen tölthettünk néhány percet Bedô
Albert és báró Waldbott
Kelemen szobájában azzal
az emlékezéssel, hogy
1986-ban egyesületünk
120 éves jubileuma alkalmával a székház külsô
homlokzatán elhelyezett
emléktábla avatása után
Bedô Albert volt irodájában tartotta egyesületünk
elnöksége ünnepi ülését.
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Öröm és meghatódottság járta át lelkünk, emlékezés egyesületünk tekintélyére, erejére, küzdelmeire, kudarcaira és
eredményeire. Éreztük múltunk parancsát és nagy bátorítást jövônkre.
Otthon éreztük magunkat. Látogatásunkkor, érzelmeink feltörését különös
hálával köszönhetjük Praznovszky Gyulának, a G. M. Protokoll Osztály fôtanácsosának, aki átérzett szeretettel, megértéssel, rendkívül szívélyes közvetlenséggel vezetett szobáról szobára, s mutatta
be az épületet. Arra is volt türelme, hogy
bemutatta az összeépített Szemere utcai
volt kamara impozáns, remek lépcsôházát, az üléstermet és a miniszteri rezidenciát. Fogadja ezúton is ismételt ôszinte
köszönetünket, és kérjük, adja át azon
kedves munkatársnôknek is, akik szívélyesen tûrték megjelenésünket.
Riedl Gyula
Fotó: Ormos Balázs

A Dános Kft. ajánlata
A fiatal ültetvények nyúlrágás elleni védelmére

FACSEMETEVÉDÔ RÁCS
– egy mozdulattal a fa törzsére illeszthetô és
eltávolítható
– a fa növekedését követi
– biztosítja a fatörzs szellôzését
– a növényvédelmet nem akadályozza
– a csemeték nagyságától függôen három méretben készül, 55, 80, ill. 110 cm magasság
2730 Albertirsa, Baross út 85/II.,
tel./fax: (53) 370-206, 370-852
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