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Változatos tartalommal jelent meg a leg-
újabb lapszám. Három dolgozatot is ol-
vashatunk hidrológiai témában (Kalicz
Péter, Puskás Lajos, Széll Andrea), mely
az elmúlt évet tapasztalva aktuálisabb,
mint valaha. A fokgyaluról (aszta-
losszerszám) Szemerey Tamás ír részle-
tes ismertetôt. Márkus László az erdé-
szettörténetben a felsôoktatáson ke-
resztül kalandozik. Olvashatunk a Du-
na-Tisza közi homokfásításról Szodfridt
István tollából, Frank Norbert Dercet
Józsefre emlékezik, Rumpf János a ter-
mészetközeli fahasználatról írt, Agócs
József filozófiájával Szintézis címû írása
által ismerkedhetünk. Héjj Botond be-
mutatja az Egyetemen megalakult szak-
tanácsadási központot, Varga Rita a
gépcsaládos fejlesztést ismerteti.

Bartha Dénes a növényrendszertan
oktatásának dilemmáit boncolgatja,
Szretykó György a vidékfejlesztés szel-
lemi erôforrásaival ismerteti meg az ol-
vasót. Borbély József politikai témával, a

rendszerváltás veszteseirôl szól az olva-
sóhoz. Wentzely Dénes a tôle megszo-
kott édes-bús hangulatú írásával színezi
a lapot. Karakai Tamás a magyar vadá-
szat helyzetérôl gondolkodik.

Nyári László fôszerkesztô írásai között
olvashatjuk az ismertetôt Wolfenbüttelrôl
(Wilckens Henrik Dávid szülôhelye).
Megtudhatjuk, hogy az ott élô Leipold Ár-
pád az egyetem könyvtárának ajándéko-
zott egy, az 1800-as évek elején festett
képet, mely a települést ábrázolja.

Nyári László Major Richárddal be-
szélget, ki kanadai magyar erdômérnök
és nagy tisztelôje a nemrég elhunyt er-
dészköltônek, Tamási Miklósnak.

Végigolvasva a Soproni Mûhely ti-
zenötödik számát, az az érzése az em-
bernek, hogy az Egyetem nem változott
az elmúlt tizenöt évben. Pedig – szaba-
don – idézve Tamási Miklóst:

Hol van már az az alma (máter)
hol van már az az ôsz?

Pápai Gábor

A Soproni Egyetemen március 7-én
immáron hatodik alkalommal kerül
megrendezésre az Erdészeti és Faipari
Állásbörze az IAESTE–Hungary Magyar
Mérnökhallgatók Egyesülete Soproni
Helyi Bizottsága szervezésében. Az
IAESTE (International Association for
the Exchange of Students of Technical
Experience) 67 tagországból álló
világszervezet, magyar tagozata a
Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete:
politikamentes, non-profit világszer-
vezet. Az országban 17 helyi bizottság
(HB) van, közülük egyik a Soproni HB.
Küldetésünk a kapcsolatok erôsítése a
vállalatok és az egyetemek hallgatói
között hazai és nemzetközi szinten
egyaránt. Az állásbörze kiváló
lehetôséget nyújt cégek és hallgatók
számára egyaránt a kapcsolatfelvételre.
Nemcsak konkrét állásokról van szó,
hanem tanulmányi szerzôdések köttet-
nek, diplomamunka, szakdolgozat
témákról és nyári gyakorlatról születnek
megállapodások. Ugyanis e ren-
dezvényen nemcsak végzôs hallgatók,
hanem alsóbb évfolyamok is nagy lét-
számmal vesznek részt. A megjelenô
cégek képviselôinek lehetôségük nyílik

rövid bemutatkozásra, tevékenységük
hallgatókkal való megismertetésére.
Természetesen személyes kapcsolat-
felvételre is sor kerülhet, minden érdek-
lôdô hallgató a számára szimpatikusnak
vélt vállalat képviselôjével tárgyalhat.

Ha az ön cége részt szeretne venni
ezen az országos szakmai ren-
dezvényen, akkor a következôkben
kérnénk segítségét: kiadványt szer-
kesztünk az állásbörzén megjelenni
szándékozó cégek rövid bemutatásá-
val, amelyet hallgatóink a rendezvény
elôtt már tanulmányozhatnak. Az
ismertetônek tartalmaznia kell a vállalat
fôbb jellemzôit: tevékenységi kör, az
alkalmazandó mérnökkel szemben
támasztott követelmények (nyelvtudás,
informatikai ismeretek stb.) és a cég
által nyújtott egyéb lehetôségek (diplo-
materv, nyári gyakorlat). Szervezetünk
országosan egyedülálló, mivel az állás-
börze minden megjelenô cég vagy
magánszemély számára ingyenes, de a
rendezvény színvonalas megvalósítását
elôsegítô támogatását szívesen vesszük.
Ha jelentkezni szeretne a 2000. március
7-én a Soproni Egyetemen megren-
dezésre kerülô VI. Erdészeti és Faipari
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Kihívások, el-
lentmondások
A külföld bennünket – a horvát erdõgaz-
dálkodást – régi, tradicionális tekintélyû
szakmának ismert, de valójában konzer-
vatív, tehetetlen, megcsontosodott szak-
ma vagyunk. Gyors reagálási hiánnyal
küszködô és változó munkafeltételû kö-
zegben dolgozunk. Nyitott vállalat va-
gyunk az állami tulajdonviszonyok kereté-
ben, annak ellenôrzése alatt, de az életben
sok kereskedelmi elemet tartalmazó társa-
ság, amelynek most már gyorsan meg kel-
lene mozdulni. Mint „nyitott vállalkozók-
nak”, az elôrelépést fékezve, a régi szoká-
saink és tartósabb jövedelem iránti igyek-
vésünk álmosító helyzetben tart bennün-
ket a mai dinamikus gazdasági és politikai
környezetben. Abban az ábrándban
élünk, hogy „valaki” felettünk vagy kívül-
állóan megoldja hatalmas problémáinkat.
Nem igaz, hogy szakmánk nincs megfele-
lô tudás birtokában, hogy mai állapotában
is kellôen foglalkozzon a számtalan politi-
kai és gazdasági kihívással.

Problematika: Büszkék vagyunk nagy
múltú tervgazdálkodásunkra, de valójá-
ban nem vagyunk képesek sem fizikai
megvalósításában, sem a pénzügyi elô-
írások szerint, kívülálló támogatás nél-
kül, akárcsak megközelíteni azok végre-
hajtását. Ha felsoroljuk az üzemeltetési
elôírásokat és azok megvalósításait,
szembetûnô eltéréseket érzékelhetünk a
mindenkori, reálisnak tartott tervekhez
képest bekövetkezett állapotban.

Mi a kiút?: Maximálisan alkalmaz-
kodni az erdôgazdálkodási tervekben a
mai helyzethez. A vonatkozó és kap-
csolatos törvényekben szakszerûbb
egyeztetést elérni? A befektetések és
eszközök tervezését és végrehajtását át-
gondoltabbá tenni? A faállományok reá-
lis értékelését általánosan elfogadtatni?

A faalapanyag teljesebb feldolgozá-
sát és kereskedelmét (beleértve a piac-
kutatást és értékesítést is) az erdôgaz-
dálkodásba vonni!

(Sumarski List, 1999. 3–4.)
Ref.: Abonyi István


