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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Évfolyamunk mind az Erdõmérnöki Fõ-
iskola soproni fennmaradásában, mind
a vancouveri Egyetemen (UBC) belül
megalakult „Soproni Divisio” sikeres
megalakulásában, mûködésében meg-
határozó szerepet játszott. Az eltelt hat
évtized és a nagy földrajzi távolság elle-
nére baráti szellem, kölcsönös megbe-
csülés jellemzi kapcsolatunkat. Össze-
tartozásunkat közös beiratkozásunk
éve szimbolizálja. Az ötéves tanterv sze-
rint elsõként végzett évfolyamunkból a
találkozón személyesen 17 (5 Kanadá-
ból) fõ tudott megjelenni 

Találkozónk szeptember 7-én, déle-
lõtt a Fõépület II. termében kezdõdött.
Utolsó, közösen hallgatott elõadásun-
kat 1956. október 24-én délelõtt ebben
a helyiségben tartotta Lámfalussy pro-
fesszor. Évfolyamunkat a MEFESZ veze-
tõségében képviselõ Nagy László elõ-
adás közben lépett be a terembe és kér-
te az elõadó hozzájárulását, hogy az év-
folyam kivonulhasson az Egyetem terü-

letének õrzésére. Évtizedek múltán is
emlékeztünk szeretett professzorunk
megfontoltságra figyelmeztetõ, támoga-
tó szavaira.

A hagyományos koszorúzások a
Wilckens-emlékmûnél kezdõdtek.
Illyés Benjamin, a hazaiak valétaelnöke
tolmácsolásában nemcsak a hazai, fel-
sõszintû erdõmérnök-képzés elsõ okta-
tójára emlékeztek. Felidéztük a késõb-
bi, világszínvonalú ismereteket átadó
egykori neves tanárok, korszakokat
meghatározó gyakorlati szakemberek
munkásságát is. Az 1956-os emlékmû-
nél Nagy László, az egyetemi MEFESZ
vezetõségi tagja emlékeztetett hazájuk
és egyéni életük alakulását döntõen
meghatározó történelmi eseményekre.
Soraik közt megjelent Katona Sándor,
Sopron 1956-os rendõrkapitánya, aki a
diáksággal együttmûködve egyik meg-
határozó egyénisége volt a vértelen so-
proni forradalomnak. Ezt követõen
Grátzer Miklós, a kanadaiak valétaelnö-
ke az aulában elhelyezett két dombor-
mûnél a külföldre szakadt társak nevé-
ben fejezte ki tiszteletét a vancouveri fa-
kultást 1990-ben visszafogadó Alma
Mater iránt.

A tanácsterem elõtt, a Bartók által
megörökített õsi, kárpát-medencei bal-
lada, a Cantata profana szellemiségét
kifejezõ Szervátiusz dombormû koszo-
rúzásával zárultak a megemlékezések.
Orbán Júlia kiváló elõadómûvész drá-
mai erejû szavalata az emberiség, a ha-

za, évfolyamuk és egyéni sorsuk alaku-
lását meghatározó eseményeket meg-
rendítõ érzelmi hatással idézte fel a
részt vevõkben.

A tanácsteremben Bidló András dé-
kánhelyettes üdvözölte a jubilánsokat és
adott lényegre összpontosító tájékozta-
tást a Kar és az Egyetem helyzetérõl, a
fejlesztési elképzeléseikrõl. A ma is élõ
kilenc egykori tanárunk (Adamovich
László, Csanády Etele, Futó László, Gen-
csi László, Perlaki Ferenc, Rónai Ferenc,
Roxer Egon, Szy Ferenc, Vancsura Ru-
dolf) közül négyen tudtak részt venni a
találkozón. Kölcsönösen nagy élményt
jelentett Gencsi László, Rónai Ferenc, Ro-
xer Egon és Vancsura Rudolf személyes
megjelenése. Gencsi László köszöntõjé-
ben utalt arra, hogy a történelmi esemé-
nyek hatására különlegesen szoros, máig
élõ emberi kapcsolatok alakultak ki az
akkori tanári kar és a hallgatóság közt. 

Waldenos erdõmérnök-hallgatók által
felszolgált pezsgõ is hozzájárult az ünne-
pélyes percek oldott baráti beszélgetéssé
alakításában. A déli órákban a Nyugat ét-
teremben elfogyasztott ízletes ebédnél
folytatódott a diskurzus.

Délután, diákéveink csodálatos sop-
roni kora õszi napjaihoz hasonló idõjá-
rásban, sétáltunk a botanikus kertben.
Felkerestük egykori professzoraink, ta-
náraink mellszobrait. Mindegyiküknél
megállva, egymáshoz kapcsolódva
láncreakcióként tanulmányi éveink leg-
szebb pillanatai, komoly és anekdoti-
kus történetei kerültek elõ a közös em-
lékezetbõl. Azzal az érzéssel zárult ez a
délután, hogy szerencsénk volt: embe-
rileg és szakmailag is különösen érté-
kes, jellemformáló tanári karral kerül-
tünk kapcsolatba.

Este a Pannónia szálló Fehér termé-
ben találkoztak a jubilánsok. A patinás
környezetben ünnepélyes köszöntõk és
pezsgõs koccintás után kiváló vacsora
mellett folytatódott a közös emlékek
felidézése. A távollévõ évfolyamtársak
közül a találkozót 19-en köszöntötték.
Sokan személyes hangú levelekben fe-
jezték ki az egymás iránt érzett megbe-
csülés, és az összetartozás érzését. A va-
csora résztvevõi közt folytatódott a vál-
tozatos életpályák szakmai és családi
eseményeinek megbeszélése.

A program záróeseményeként szep-
tember 8-án a Tanulmányi Erdõgazda-

1956-ban „negyedéves” erdõmérnök
hallgatók találkozója

Egykori, 1956-ban negyedéves erdõ-

mérnök hallgatók 2013. szeptember

6-8. között tartottuk közös beiratko-

zásunk hatvanadik, jubileumi találko-

zóját. 76 fõs évfolyamunk a történel-

mi események sodrásában 1956-ban

megfelezõdött. A Sopronban végzet-

tek 1958-ban, 55 éve szerezték meg

diplomájukat, kanadai társaink pedig

egy évvel késõbb, Vancouverben. 
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ság hegyvidéki területére kirándultunk.
Köveskuti Zoltán erdészetvezetõ-he-
lyettes és az OEE helyi csoportjának tit-
kára tolmácsolta Dr. Jámbor László ve-
zérigazgató üdvözletét és adott tájékoz-
tatást a színvonalas szakmai munkáról.

A résztvevõket nagyon sok közös él-
mény kapcsolja ezekhez az erdõkhöz. A
Károly-magaslatról láttuk meg elõször az
akkor elérhetetlen távolságban csillogó

Schneeberget és gyönyörködtünk a sop-
roni tájban. Télen a közeli daloshegyi sí-
versenyek és a kilátóban kimért forralt
bor is oda csalogatott minket. A gyakor-
lati oktatás nagy része is ezekben az er-
dõkben „zajlott”. Felemelõ érzés volt a
kilátó melletti neves soproni botaniku-
sokat, az erdõ életét és a benne megva-
lósuló munkákat ismertetõ, újabban lét-
rehozott bemutató ház megtekintése. 

A Hidegvízvölgyben, az egyik leg-
szebb magyarországi erdõben Róth
Gyula, egykori professzorunk által be-
indított, ma már megújított és sikeresen
folytatott szálalási kísérletekkel ismer-
kedtünk meg. A kellemes erdei kirán-
dulás és a találkozó programja a brenn-
bergbányai templom alatt lévõ vendég-
lõben, kiváló vadpörkölttel zárult. Azt
követõen a búcsúzás nehéz percei kö-
vetkeztek. A közösen eltöltött három
nap gazdagította felejthetetlen, közös
emlékeinket és erõsítette hat évtizedes
barátságunkat.

A találkozót egy emléklap örökíti
meg. A középsõ erdészcsillagos motí-
vum Zádor Oszkár által rajzolt soproni
tablójukról származik. A beiratkozás
évét a soproni várostorony, a kanadai
társak végzését jelzõ indián totemosz-
lop pedig a Józsa László által rajzolt ka-
nadai tablójukon szerepel. A hátérben a
Fõépület 1953-as fényképe (Illyés B.)
Az 1953-ban beiratkozottak közül 76-an
szereztek diplomát Sopronban (S), Van-
couverben (V), illetve egyikük Német-
országban (G). Az emléklapot Tompa
Zsolt (Lõvér-Print) szerkesztette.

Kép és szöveg: Illyés Benjámin

Kiemelt kormányzati feladat a
természetjárás támogatása

A százéves Magyar Természetjáró Szö-
vetség jubileumi ünnepe

Fontos és kiemelt kormányzati feladat-
nak nevezte a természetjárás támogatá-
sát Balatoni Mónika, a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium (KIM) társa-
dalmi kapcsolatokért felelõs államtitká-
ra szombaton, a Magyar Természetjáró
Szövetség megalakulásának 100. évfor-
dulója alkalmából tartott ünnepséget
megelõzõ sajtótájékoztatón. Az államtit-
kár elmondta: a Bejárható Magyaror-
szág Keretprogram összefogja a gyalo-
gos, a kerékpáros, a lovas, a kajak-kenu
és a vitorlás turisztikai területeket, il-
leszkedik a magyar gazdaságfejlesztés-
be, és a szabadidõ-turizmus ernyõjét je-
lentheti, az erdõtörvény módosítása pe-
dig – Európában modellértékûként – át-
járhatóvá tette az ország területét min-
den határ nélkül.

Forrás: MTI, hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/ki-

emelt_kormanyzat_feladat_tamogatas

A vadászatra és erdõkre vonat-
kozó szabályok folyamatos kor-

rekciót követelnek
Az elmúlt három és fél évben jogsza-

bályok sorát hozták meg
A vadászattal és az erdõkkel kapcsolatos
szabályozás folyamatos korrekciót köve-
tel, és ez a munka csak akkor lehet hasz-
nos, ha az ágazat minden szereplõjével,
vadászokkal és erdészekkel állandó lesz
a párbeszéd a jövõben is – mondta Faze-
kas Sándor vidékfejlesztési miniszter
kedden Tiszafüreden egy közösségi va-
dászház megnyitóján.

Forrás: MTI, kormany.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/vada-
szat_erdeszet_jogszabaly_korrekcio_folyamatos



Gödöllõi vadkörtefa lett az év
faegyede

Az OEE különdíját a teleki 300 éves
berkenyefa kapta

Egy gödöllõi vadkörtefa lett az „Év fája” az
Ökotárs Alapítvány szavazásán – tájékoz-
tatott a szervezet. Negyedik alkalommal

rendezte meg az Ökotárs Alapítvány az
„Év fája” versenyt, amelyben „különös
erõvel” bíró fák versengenek: képesek
egy-egy közösség, család vagy egy egész
település figyelmét megnyerni. A másik
különdíjat, az Országos Erdészeti Egyesü-
let elismerését egy 300 éves berkenyefa
kapta, ezzel együtt 30 ezer forint értékû tá-
mogatásban is részesült.

Forrás: MTI, Ökotárs Alapítvány
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/ev_faegyed_godollo



Az erdõgazdálkodás teljesíti az
uniós természetvédelmi elvárá-

sokat
Lezárta az Európai Bizottság a Natura
2000-es erdõk ügyében indított kötele-

zettségszegési eljárásokat
A magyar erdõgazdálkodás maradékta-
lanul teljesíti az uniós természetvédelmi
elvárásokat – közölte a Vidékfejlesztési
Minisztérium hétfõn az MTI-vel. A tárca
intézkedéseinek köszönhetõen lezárult-
ak azok a kötelezettségszegési eljárá-
sok, amiket még 2008 és 2010 között in-
dított Magyarország ellen az Európai Bi-
zottság a Natura 2000 erdõkben folyta-
tott túlnyomórészt illegális fakitermelés
miatt.

Forrás: MTI,VM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/er-

dogazdalkodas_elvaras_unios


