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A tavasszal megrendezett Equus Napokon az Állatorvostu-
dományi Egyetem diákjai baráti szeretettel fogadták — Fe-
hér Sára állatorvostan-hallgató és testvére Fehér Csaba
okl. erdõmérnök meghívására — az odalátogató erdõmér-
nök-hallgatókat. A baráti fogadtatás nyomán, valamint a
két kar hallgatósága egyre erõsödõ baráti viszonyának kö-
szönhetõen a soproni viszontlátás lehetõségérõl már hóna-
pokkal korábban elkezdõdtek az egyeztetések, amelyek
szeptemberre konkrét elhatározássá kristályosodtak.

A felejthetetlen élmények nyomán ígéretünkhöz híven sze-
rettük volna viszonozni a vendéglátást, és folytatni mindazt,
ami 2017 tavaszán Budapesten elkezdõdött. A közös sopro-
ni rendezvény megtartására október 12-ét találtuk a legmeg-
felelõbbnek. Nagy örömünkre a találkozó egyetemeink kö-
zötti hivatalos eseménnyé nõtte ki magát, hiszen a Soproni
Egyetem rektorának és az Erdõmérnöki Kar vezetésének tá-
mogatásával vette kezdetét az elõkészítõ és szervezõmun-
ka. Örömmel fogadta meghívásunkat az Állatorvostudomá-
nyi Egyetem rektora, dr. Sótonyi Péter professzor is, aki
azonban sajnálatunkra elfoglaltsága miatt nem tudott részt
venni rendezvényünkön.

A 32 fõs budapesti delegációt a Soproni Egyetem kam-
puszán az Erdõmérnöki Kar tradícióihoz méltó, ünnepélyes
keretek között fogadtuk. A Soproni Egyetemisták Vadász-
kürtösei Baráti Körének szignáljai és a fáklyák fényei iga-
zán magasztos hangulatot varázsoltak a köszöntõ gondola-
tok elé. Egyetemünk nevében prof. dr. Faragó Sándor rektor
köszöntötte vendégeinket. 

Üdvözlõ gondolataiban hangsúlyozta, hogy az országban
e két – történelmi távlatokban gyökerezõ múlttal rendelke-
zõ – unikális képzés hallgatóinak találkozása nagy öröm az
egyetem vezetése számára. Különösen azért, mert ilyen ta-
lálkozóra Sopronban ez idáig nem került sor. Öröm azért is
ez a hallgatói kezdeményezés, mert a kialakuló baráti vi-
szony a két egyetem diáksága számára a késõbbiekben a
közös munka, a kutatási tevékenység lehetõsége terén is új
távlatokat nyithat meg.

Az Erdõmérnöki Kar nevében prof. dr. Lakatos Ferenc
mondta el köszöntõ gondolatait. A dékán  kiemelte, hogy
nagyon üdvözlendõ az a tény, hogy a két egyetem hallga-
tósága felvette egymással a kapcsolatot, mindez pedig egy
színvonalas rendezvény megszervezését tette lehetõvé, meg-
elõzve ezzel a két egyetem vezetésének hivatalos partner-
ségi törekvéseit. A rektor és a dékán hangot adott bizako-
dásának a folytatást illetõen, biztatva vendégeinket, hogy
ismerjék meg a tradíciók által keretezett soproni egyetemi
lét szépségeit és az alma maternek otthont adó várost is.

Az erdész szervezõk nevében Bende Attila PhD-hallgató
köszöntötte a vendégeket, és Sárközy Áron erdõmérnök-
hallgató nyújtotta át a hallgatóság ajándékát az állatorvos-
tan-hallgatók képviselõjének, Bánáti Lászlónak. Természe-
tesen vendégeink sem érkeztek ajándék nélkül, amit Fehér
Sára állatorvostan-hallgató adott át az Erdõmérnöki Kar dé-
kánjának.

Az est további részében vendégeink bepillantást nyertek a
selmeci hagyományok és a soproni egyetemi mindennapok
szépségeibe, amit megkoronázott a jóféle szarvaspörkölt. 

A jó hangulatú közös programok eredményeképpen úgy
érezzük, sikerült a két egyetem hallgatóságát közelebb hoz-
ni egymáshoz, megalapozva ezzel azt a jó baráti viszonyt,
ami a késõbbiekben kiváló alapja lehet az eredményes kö-
zös szakmai munkának is.

Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik segítségünkre
voltak az esemény megvalósításában. Köszönjük dr. Faragó
Sándor rektornak, hogy védnöke volt rendezvényünknek. Kü-
lön köszönet illeti a Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt.-t és mun-
katársait, Bánáti László parkerdei és kommunikációs igazga-
tót, valamint Gergátz Péter kerületvezetõ erdészt, akik az ízletes
vacsorát felajánlották, illetve el is készítették számunkra. 

Köszönettel tartozunk az Universitas Fidelissima Kft. ügy-
vezetõ igazgatójának, dr. Polgár Rudolfnak, aki nagyvona-
lúan támogatta vendégeink elszállásolását.

Jó szerencsét! Üdv az erdésznek!
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