
340 Erdészeti Lapok CXXXV. évf. 11. szám (2000. november)

Iskolánknak, a Roth Gyula Gya-
korló Szakközépiskola és Kollégi-
um alapításának 115 éves és sop-
roni mûködésének 50 éves évfor-
dulóját ünnepeltük 2000. október
13-án.

A hangulatos ünnepséget megtisztel-
te részvételével dr. Marton István, az
FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési
Fôosztályának vezetôje, Káldy József,
az OEE elnöke, dr. Faragó Sándor a
Nyugat-Magyarországi Egyetem Erdô-
mérnöki Karának dékánja, valamint
számos társintézmény, erdôgazdaság
és egyéb szakmai szervezetek, az Er-
dész és Faiparos Diákok Baráti Köré-
nek képviselôje.

Az ünnepség keretében dr. Jereb
Ottó, iskolánk nyugalmazott tanára
emlékezett vissza az elmúlt évtizedek
történéseire, és személyes élményeit
megosztva fejtette ki, hogy milyen
körülmények között válhatott isko-
lánk országosan elismert intéz-
ménnyé.

Rendezvényünk megható színfoltja
volt a már hagyományosnak tekinthe-
tô öregdiákok köszöntése, akik eb-
ben az évben váltak jubileumi okle-
velekre jogosulttá. Kilencen vehették
át személyesen az arany és gyémánt
okleveleket.

Arany oklevelet kapott: 50 éve
végzett dr. Bartucz Ferenc, Horváth
József, Karnis János, Kovács Károly,
Lóránt Antal, Miklósi Lajos, Primusz
József.

Gyémánt oklevelet kapott: 60 éve
végzett Elsik Rudolf és Partos Péter.

A jubileum alkalmából iskolánk dí-
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jat alapított, amelyet dr. Tuskó László
emlékének adózva neveztünk el. Eb-
ben a díjban évente egy tanár és egy
diák részesülhet, akik kiemelkedô
munkájukkal érdemelhetik ki.

Elsô dr. Tuskó László-díjas taná-
runk Tutuntzisz Thomasz erdômér-
nök-tanár, gyakorlati oktatásvezetô.

Elsô dr. Tuskó László-díjas tanulónk
Svéda Gergely IV.A. osztályos erdész.

Az ünnepséget követô délutáni
programként a Dalos-hegy aljában ál-
ló, dr. Tuskó László emlékére állított
felújított kopjafa avatására került sor.
A megemlékezésen részt vett volt
igazgatónk családja is. Az ünnepi
gondolatokat Németh Ferenc, az Er-
dész és Faiparos Diákok Baráti Köré-
nek elnöke tolmácsolta, majd megko-
szorúztuk a kopjafát, amely Szilágyi
Jenô fafaragó mûvésztanárunk keze
munkáját dicséri.

Ezt követôen az OEE Oktatási
Szakosztályának ülésére, valamint az
Erdész és Faiparos Diákok Baráti Kö-
rének rendkívüli közgyûlésére került
sor felújított iskolánk épületében.

A rendezvénysorozatot közös va-
csora és baráti beszélgetés zárta,
amely tovább erôsítette szakmai
együvé tartozásunk és hagyományos
erdészbarátságunk érzéseit.

Iskolánk múltjára emlékezve jubi-
leumi könyvet adtunk ki, melyben
arcképcsarnok örökíti meg idôs taná-
raink életútját. A könyv intézmé-
nyünknél megrendelhetô.

Végezetül ezúton mondunk köszö-
netet mindenkinek, aki elfogadva
meghívásunkat együtt ünnepelt ve-
lünk, valamint munkatársaimnak és
tanulóinknak, akik a szervezésben se-
gítettek.

Dr. Rónai Ferenc
igazgató

A Tisza menti Nagykörûben jelen-
tôs WWF támogatással jelenleg
megvalósuló, ún. Kubikgödör

Hasznosítási Program egy olyan mo-
dellértékû tájhasználati rendszer elsô
példája, amely a hasonló terep-, ökoló-
giai és gazdasági adottságok folytán a
késôbbiekben az egész Tisza mentén
választ adhat a jelentkezô természetvé-
delmi-társadalmi kihívásokra.

A Tisza a múlt század második felé-
ben megkezdett folyószabályozások
elôtt, áradásai idején hatalmas területe-
ket öntött el. Az emberi igények válto-
zása szükségessé tette az ármentesítést
és vele együtt a folyószabályozást. Az
akkori ismeretek alapján megvalósított
gátépítés jótékony hatásai azonnal érez-
hetôvé váltak, de együttjártak olyan ne-
gatív folyamatokkal is, amelyek csak
évtizedek múlva jelentkeztek. A gyor-
san lerohanó folyó elkezdte mélyíteni
medrét, amivel együtt járt a talajvízszint
süllyedése is. A túlságosan szûkre sza-
bott hullámterekben az azóta a vízgyûj-
tôn történt erdôirtások és csatornázások
miatt hirtelen lerohanó nagy víztömeg

ma már nem vezet-
hetô le biztonságo-
san. A szûk hullám-
térben a folyó nem
képes lerakni
hordalékának nagy
részét, mint koráb-
ban.

Az egykori ka-
nyarulatok átvágá-
sával keletkezett
holtágak jelentôs
része sosem, más-
kor csak az áradás-
kor jutnak friss víz-
hez. Annak ellené-

re, hogy „ezek” mesterségesen jöttek
létre, igen nagy természeti értéket kép-
viselnek, de a hasznosításuk lehetôsé-
ge sem becsülhetô le. Folyamatosan
romló állapotuk mielôbbi beavatko-
zást igényelne. A folyót kísérô egykori
ártéren végtelen legelôk húzódtak,
melyek költséges beruházások árán
szántóföldekké váltak, azonban eze-
ken a területeken a mezôgazdasági
mûvelés biztonságának megôrzése
rendkívül költségigényes, ezek folya-
matos fenntartása ma már nemcsak
ésszerûtlen, de gazdaságtalan is. A gá-
tak közötti területeken (hullámterek) a
mai földhasználat sok kívánnivalót
hagy maga után mind természet-, mind
környezetvédelmi szempontból, de az
oly fontos turisztikai vonzerôre is je-
lentôs hatással van, ezért a WWF Ma-
gyarország sürgôs földhasználati válto-
zásokat javasol a Tisza mentén.
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