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EGYESÜLETI ÉLET

Az év végén szokásos, és sajnos alig
elkerülhetõ programtorlódásokat tom-
pítandó, a megszokottnál kicsit koráb-
ban, november végén tartotta évzáró
rendezvényét az OEE Soproni Helyi
Csoportja.

Az eseménynek tavaly is helyt adó erdé-
szeti technikumi étkezdébe a szépen terí-
tett asztalsorral, a fenyõgally díszítéssel
igyekeztünk egy kis karácsonyi, év végi
hangulatot becsempészni, s így gyûlt
össze az eseményre a tagság közel har-
mada, mintegy negyven fõs társaság. 

A meghirdetett programnak megfele-
lõen dr. Kárpáti László elnök köszön-
tötte a megjelenteket, majd a titkári be-
számoló hangzott el az év során elvég-
zett munkáról. A HCs az éves munkater-
vében meghatározott feladatait végre-
hajtotta, 10-12 programot szervezett ön-
állóan vagy társszervezõként. Ezzel tel-
jesítette legfõbb célkitûzéseit. Egyrészt,
hogy szakmai programok szervezésével a
tagság szakmai ismereteit bõvítse, más-
részt, hogy minél többször mutassa meg
magát a soproni és Sopron környéki kö-
zönség elõtt úgy, hogy az Országos Erdé-
szeti Egyesület nevét az emberek olyan
„hívó szavakkal” kössék össze, mint: az
erdõ megismertetése, erdõgazdálkodás,
az erdõ szeretete, az erdõ megóvása.

Ebben a munkában pótolhatatlan se-
gítséget nyújtott számunkra a Tanulmányi

Erdõgazdaság Zrt., amit ezúton is köszö-
nünk. Egyben köszönetünket fejezzük ki
a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ságnak is. Részben a lehetõségért, hogy
minket is bevontak egy-egy természeti ér-
tékeket népszerûsítõ projektjükbe, és
hogy munkatársaikkal együtt segítettük a
gyermekek, fiatalok erdõvel kapcsolatos
ismerkedését, szép példát mutatva ezzel
az erdészek, természetvédõk együttmû-
ködésére. 

A beszámolót, értékelést követõen
dr. Jámbor László tagtársunk vezérigaz-
gatói minõségében ismertette a megje-
lentek elõtt a 2014. évi soproni 145.
Vándorgyûlés programtervezetét, ame-
lyet elõzõ nap terjesztett az OEE Elnök-
sége elé, annak soproni, kihelyezett el-
nökségi ülésén. Tájékoztatójában el-
hangzott, hogy a TAEG Zrt. és az OEE
Soproni HCs mellett a NyME Erdõmér-
nöki Kara, és a Fertõ-Hanság NPI is ki-
veszi részét a szervezési munkákból.

Következõ programpontként levetí-
tettük az „Erdõjárók” sorozat legutóbb
elkészült, soproni erdõkrõl szóló részét,
majd következett dr. Illyés Benjamin
tagtársunk „Egy 1956-ban IV. éves erdõ-
mérnök hallgató visszaemlékezései a
forradalom soproni eseményeirõl” címû
elõadása. Béni bátyánk nagyon szép kö-
zéleti, kulturális keretbe foglalt, korabeli
fotókkal, diákrajzokkal megspékelt elõ-
adásából elénk tárult az ötvenes évek
soproni egyetemi diákhangulata. Az,
ahogy a városból a politika akkor sem
tudta kiûzni azt a polgári légkört, kultú-
rát, ami mindig is jellemezte Sopront. Ér-
zékelhetõ volt az elõadásban az a drá-
ma, ahogy november 4-e után az esemé-
nyek alakultak, a megtorlástól való ért-
hetõ félelem, a hallgatók, oktatók dönté-
si kényszere, a forradalmi események
utáni retorziók, a hatalom oldalán, illet-
ve azzal szemben álló emberek viselke-
dése, egymáshoz való viszonyulása. Az
elõadás közben Béni bátyánk megszó-
laltatott két egykori bajtársat is, akik ak-
tív résztvevõi voltak a forradalmi esemé-
nyeknek. Így köszönthettük Németh
Kálmán és Kerekes Árpád akkori bánya-
mérnök hallgatókat, akik a közös gyöke-
rek alapján – megható módon – erdész
testvéreikként köszöntötték az Egyesület
megjelent tagjait, s akiktõl elsõ kézbõl
hallhattuk az 56-os történteket. Noha a
Soproni Hallgatói HCs is hivatalos volt a
rendezvényre, nem jött el senki (Vis ma-
jor esete állt fenn: szakest a KISZ-házban
– abszolút igazolt hiányzás), pedig érde-
mes lett volna a hallgatók minél széle-
sebb körének hallania ezt az elõadást.
Béni bácsi szívesen eleget tenne egy
ilyen irányú hallgatói felkérésnek, ami
remélhetõleg a közeljövõben meg is fog
történni. Az estet ünnepi vacsorával,
hosszas beszélgetésekkel, jó hangulat-
ban zártuk, azzal a reménnyel, hogy a
következõ év végén hasonló eredmé-
nyekkel a hátunk mögött, hasonló han-
gulatban, akár még népesebb létszám-
mal kívánhatunk egymásnak jó egészsé-
get, Boldog Új Esztendõt.

Köveskuti Zoltán
HCs titkár

Az OEE Soproni HCs évzáró rendezvénye

Értékes aprónyomtatványokkal egészült ki

könyvtári gyûjteményünk
Dr. Szikra Dezsõnek, Egyesületünk egykori fõtitkárának köszönhetõen árveré-
sen jutottunk hozzá tíz rendkívül értékes, az 1900-as évek elsõ felébõl szárma-
zó kiadványhoz. Külön ki kell emelni, hogy a dokumentumok között több olyan
kiadványt is találni, amivel eddig nem büszkélkedhetett könyvtárunk archív
részlege. 

Ilyenek például: 
• Benkovits Károly: Állami ellátás alatt álló erdõbirtokok egyesített kezelése

szövetkezeti alapon. Különös tekintettel a jövedelemelosztás és az erdõ-
rendezés szempontjaira. Sopron, 1941.

• Dr. Földváry László: A visszacsatolt keleti és erdélyi országrész erdõterüle-
te és faellátásunk jövõje. Budapest, 1940.

• Dr. Pallay Nándor: A fa összeaszásának és térfogatsúlyának megállapításá-
ra szolgáló módszerek. Budapest, 1938. (dedikált!)

Nagy öröm, hogy birtokunkba került Volfinau Gyula: A kisiblyei dendrológiai
kert ismertetése Selmecbánya, 1914. kétnyelvû (magyar, német) 76 oldalas kiad-
ványa, amiben fajlista és 1:1000 méretarányú parcella térkép is található és kivá-
lóan egészíti ki a Tóth Aladár által adományozott 1896-ból származó a „Magyar
Királyi Erdõakadémia Kisiblyei erdejének általános erdõleírását.

Köszönet a könyvtár támogatóinak!
Dr. Sárvári János
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