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dészet területe felé fordultunk. Itt Szala-
csi Árpád erdészeti igazgató fogadott
minket szívélyesen egy igazi beregi pálin-
ka kíséretében. Vámosatya községhatár-
ban tekintettük meg a gyönyörû kemény-
fás ligeterdõket, tölgyeseket, sõt még egy
égerláp hétköznapjaiba is betekintést
nyertünk (szombaton). A kevés megma-
radt õshonos erdõt foggal-körömmel vé-
di a természetvédelem, jelentõsen meg-
nehezítve a gazdálkodó mindennapjait. A
természetes felújítások elõtérbe helyezé-
sével, kompromisszumok tömkelegével
próbálnak barátságos együttélést biztosí-
tani.

Ebédre igazi Tisza melléki étekkel,
harcsából készült finom halászlével ked-
veskedtek házigazdáink. A szellem pallé-
rozása ebéd utánra maradt, mikor is a
környék több, szemet gyönyörködtetõ
nevezetességét is megtekintettük. Elsõ-
ként a tákosi, gyönyörû faszerkezetes re-
formátus templomocskát csodálhattuk
meg, ahol egy elbûvölõen aranyos, idõs
néni szép ízes magyar kiejtéssel tartotta
meg a bemutatót. Majd következett a má-
sik, messze földön híres templom, a csa-
rodai kõbõl épült szintén református
templom. Mindkét templomhoz szép
ácsolású fa-haranglábak tartoztak, régi
idõk ácsmestereinek dicsérve keze mun-
káját. Szerencsére Szatmárcsekét, nagy
költõnk, Himnuszunk szülõatyjának falu-
ját sem hagytuk ki. A Kölcsey-házban na-
gyon szép kiállítás emlékezik egyik leg-
nagyobb költõnkre. A temetõ pedig a ma-
ga egyedülálló, csónak alakú fejfáival
nem mindennapi látvány volt. Utolsó ál-
lomásként a Ttúristvándi faszerkezetû ví-
zimalmot ejtettük útba, ahol a mi kedvün-
kért még, az amúgy nem üzemelõ mal-
mot is beindították, valamint megkóstol-
hattuk (a bátrabbak többször is) a helyi
specialitást a „Molnárcseppet”. A vacsora

már a Tisza partján, Vásárosnaményben
ért minket! A búcsúestre eljött minden
kedves vendéglátónk, aki kalauzolt min-
ket a három nap valamelyikén. A vacsorát
követõen a növekvõ jókedv hatására fel-
csendültek a szakmabeliek számára jól is-
mert, selmeci diáknóták is! 

Az éjszaka még Nyíregyházán talált
minket, míg a reggel már a buszon. Ne-
héz szívvel, de vasárnap már hazafelé
vettük az útirányt. 

Ezúton is szeretnénk még egyszer
megköszönni minden kedves nyírségi
kollégának a kiváló, tartalmas progra-
mokat, az emlékezetes gasztronómiai
élményeket, az õszinte barátságot. Kü-
lön köszönjük Fekete György mûszaki
vezérigazgató-helyettesnek tapasztalat-
cserénk elõkészítését és azt a folyama-
tos figyelmet, amelyet csoportunkra
fordított.

Németh János

Az ófehértói logisztikai központban A túristvándi vizimalomnál

Örömmel adunk hírt arról, hogy a közel-
múltban az Országos Erdészeti Egyesület
Wagner Károly Erdészeti Szakkönyvtára
számos új kötettel gyarapodott. Ide sorol-
hatók a Nyugat-Magyarországi Egyetem
és a Zalaerdõ Zrt. gondozásában megje-
lent könyvek. A Zalaerdõ Zrt. gondosko-
dott arról is, hogy a könyvtárban még
nem, vagy csak egy példányban megta-
lálható értékes kiadványokból további
példányokkal is gazdagodjunk. 

Lády Zsuzsannának, Lády Géza lá-
nyának köszönhetõen édesapja egykori
könyvtárából rendkívül értékes szakköny-
veket kaptunk. Dr. Szikra Dezsõ, egyesü-
letünk egykori fõtitkára ismét fontos kor-
dokumentumokat, könyveket és emlék-
tárgyakat ajándékozott nekünk. A Mezõ-
gazda Kiadó szerkesztõjétõl, P. Szabados
Katalintól az általuk a közelmúltban meg-
jelentetett szép kiadású erdészeti és vadá-
szati szakkönyveket kaptunk. Ormos Ba-
lázs, egyesületünk fõtitkára újabb értékes
szakkönyveket ajándékozott könyvtá-
runknak. 

Örvendetes az a tény is, hogy az Or-
szágos Széchenyi Könyvtár és a Corvi-
nus Egyetem könyvtárainak fölös pél-
dányaiból, régi könyvrészlegünkbõl

még hiányzó mûveket és folyóiratokat
tudtunk beszerezni és dr. Ádámfi Ta-
másnak köszönhetõen a könyvaukció-
kon való részvételünk is folyamatos. 

A fenti beszerzésekkel könyvállomá-
nyunk több, mint 150 kötettel gyarapo-
dott az elmúlt két hónap alatt, aminek
közel 40%-a az archív részleg állomá-
nyába kerül. 

A könyvtár audiovizuális részlege
rendkívül értékes erdészettörténeti anya-
gokkal gazdagodott a Kisalföldi Erdõgaz-
dasági Zrt. és Greguss László Géza tagtár-
sunk jóvoltából. Ez az Országos Erdésze-
ti Fõigazgatóság által 1961 és 1967 között
megjelentetett erdészeti filmújságok 21
eredeti filmtekercsébõl áll, amelyeket di-
gitalizált formában is megkaptunk. 

Levéltárunk Nagyszalánczy Brunó,
miniszteri tanácsos – aki az 1935-ös erdõ-
törvény kidolgozásának egyik meghatáro-
zó személyisége volt - irataival, személyes
és hivatalos levelezésével bõvült, lányá-
nak, Kotlár Tivadarnénak köszönhetõen. 

Kérjük pártoló tagjainkat, tagtársain-
kat, hogy támogassák a jövõben is
Könyvtárunk ügyét! Köszönjük!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Könyvtárunk gyarapodásáról




