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Bensõséges ünnepséggel avatták azt az
emlékoszlopot Pécs újonnan átadott
Dél-dunántúli Regionális Könyvtár- és
Tudásközpontjában, melyet Józsa Lász-

ló erdõmérnök faragott erre az alkalom-
ra. Az 1956-ban Kanadába távozott er-
dõmérnök alkotásán látható úszó laza-
cok szimbolizálják az annak idején kül-
földre távozott magyarokat, akik – mint
a lazacok – visszatérnek születési he-
lyükre. Az ünnepségen megjelent Ti-
mothy A. Betts helyettes misszióvezetõ
az USA nagykövetségérõl, Maria Kra-
mar asszony (képünkön), a Testvérvá-

rosi Egyesület elnöke, Clarissa Szaba-
dos-Mish Seattlebõl. Magyar részrõl ün-
nepi beszédet mondott dr. Páva Zsolt,
Pécs polgármestere. A helybélieken kí-
vül szép számmal jelentek meg erdész-
kollégák Sopronból és Vancouverbõl.

Az alkotásról Józsa László (a háttér-
ben balra) a következõket mondta:

„Mivel az idén Pécs lett Európa kul-
turális fõvárosa, az amerikaiak úgy
érezték jó lenne a magyar testvérvárost
megajándékozni.

A Seattle-i bizottság elnöke a magyar
származású Kramár Mária, aki számos

faragásomat vásárolta meg az évek fo-
lyamán. Tavaly õsszel felhívott, hogy
elfogadnék-e egy újabb megbízatást.
Arra kért, ha elfogadnám, hogy ha tehe-
tem, ne legyen magyar népmûvészeti
az alkotásom magyaros elemekkel, ha-
nem inkább csak Seattle-re emlékeztes-
se a nézõt. Elfogadtam, bár tudtam,
hogy nincs sok pénzük erre. 

Nos, az itteni amerikai bennszülött
indiánok népmeséibe jelentõs szerepet

játszanak az állatok, s fõszereplõik közé
tartozik a LAZAC. Az indiánok megfi-
gyelték, hogy a lazacok visszatérnek
„szülõhazájukba” tengeri életútjuk vé-
gén, általában egy kis patakba. Miután
ott elhelyezték és megtermékenyítették
ikráikat, a szülõk elhaláloznak, de rövi-
desen az ikrák „kikelnek”, majd a kis
halak kiúsznak a tengerbe és pár év
múlva a felnõtt, idõs halak visszatérnek
„erdész-diplomáikkal” oda, ahonnan
eredtek.

Innen kaptam a lazac ötletet.”
Pápai Gábor

Kitüntetések

A Faipari Mérnöki Kar tanévnyitója alkalmából kitüntetett erdômérnökök:
Pro Facultate Ligniensis kitüntetést kapott Kaknics Lajos és Szabó Tibor, kimagasló üze-
mi faipari tevékenységük elismeréseként és a kar oktatótevékenységének támogatásáért.
Balról jobbra: Szabó Tibor, Jereb László, Molnár Sándor és Kaknics lajos 
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