NÉHÁNY GONDOLAT A SOPRONI ERDÉSZDIÁKOK BARÁTI KÖRÉNEK
ÉLETÉRŐL
A Soproni Erdészeti Technikum néhány volt tanulója 1984 júniusában nyilatko
zatot tesz közzé baráti kör megalkaulásáról, annak céljáról, egyben felhívással for
dul az erdészek társadalmához, nagy családjához, hogy részvételükkel, lelkesedé
sükkel, cselekvéseikkel és szerény tagdíj formájában nyújtott anyagi támogatásuk
kal járuljanak hozzá a baráti kör munkájához, melyben kifejezésre jut volt iskolá
juk megbecsülése, erkölcsi és anyagi támogatása. A z Országos Erdészeti Egyesület
támogatásával a baráti kör meg is alakult.
A nemes cél, az elhintett gondolat termékeny talajra talált. A baráti kör tag
létszáma gyors növekedésnek indult. A vezetőség ülései rendszeressé váltak, hiszen
az iskola nagy esemény elé nézett. A 100 éves erdészképzés méltó megünneplésére
az 1985-ös esztendőre kellett felkészülni, együttműködve az iskola vezetésével, amely
a baráti kör kezdeményezését a megalakulástól kezdve mindig támogatta. A z er
kölcsi és gyakorlati támogatás mellett növekedett a baráti kör anyagi ereje is, s
erre nagy szükség is volt. hiszen elhatározásra került a volt iskolaépületeknek,
mint emlékhelyeknek a felkeresése is. Temesvár, Tata, Esztergom és végül a sop
roni nagy jubileumi ünnepség rendezvényeihez erőnkhöz mérten járultunk hozzá.
Az iskola hivatalos ünnepségeit követően a soproni Liszt Ferenc Művelődési Ház
ban megtartottuk első közgyűlésünket. Ennek sikerére jellemző volt a közel 400 fős
részvétel, valamint az a nagy aktivitás, amely jelenlevő tagságunkat jellemezte.
A jelenlét és a baráti kör csekkszámlájára beérkező tagsági díjak összege, valamint
a tagság folyamatos növekedése, megtisztelő a baráti kör vezetősége számára és azt
bizonyítja, hogy a tagság vonzódik az iskolához, a városhoz, ahol oly sok a régi
emlék, a kötődés és bíznak a vezetőségben. Meg kell említeni, hogy egyes tagjaink
támogatása átlagon felüli, ezzel külön is megtisztelik nemes céljaink elérését.
A tagság többsége rendszeresen fizeti tagdíját. 1984-től napjainkig 590 főre nö
vekedett taglétszámunk és el kell mondani, hogy 1987-ben 48 fő vállalta az alapító
tagságot, mely egyszeri 300,— Ft befizetésével járt. Részükre az alapító tagsági
oklevél mellé megküldtük az iskola centenáriumi évkönyvét is. Ezenkívül 1987-ben
többen is vállalták az évi 100,— Ft-os tagsági díj befizetését. A létszám növekedé
sével párhuzamosan növekedtek a baráti kör vezetőségének feladatai. A tagnyilván
tartástól a kapcsolattartásig, a bankszámlától a felhasználásig sok mindennel kel
lett foglalkozni. A megnövekedett létszám egyben meg is nehezítette a kapcsolat
tartást, így minden tag egy évben egyszer, írásos anyagban értesül a baráti kör
munkájáról, az anyagi eszközök felhasználásáról.
A baráti kör minden évben találkozót szervez az iskola nyugdíjas tanárainak,
ahova több tagot is meghívunk és elmondhatjuk, hogy e rendezvénynek mindig
nagy sikere van. Minden évben támogatjuk az iskola által a tanulók részére kiírt
pályázatokat, melyben a kimagasló eredményeket pénz- és könyvjutalomban ré
szesítjük. Támogatjuk az iskolának azokat a hazai és külföldi kapcsolatait, me
lyek öregbítik szakmánk, városunk és iskolánk hírnevét, felkeltik a partner érdek
lődését. Nem feledkezünk meg elődeinkről, az iskola nagyjairól, elhunytjaink sírjá
ra koszorút helyezünk el, együttérzésünket — ha így van rá mód — táviratban
továbbítjuk.
Ma már elmondhatjuk, hogy a baráti kör kiállta az idők próbáját, és bizonyította,
hogy ebben az erdésztársadalomban van barátság, önbecsülés, összetartás és nosz
talgia, egymás és a volt iskola iránti tisztelet. Nem egy olyan tagunk van. ahol
apa és fia külön-külön vállalta a tagságot, mindegyik ebben az iskolában végzett.
Baráti körünk az esztergomi diákokat sem felejti, közülük sokan több hasznos ta
nácsot adtak, őket már csak a baráti kör képviseli.
Talán ennyit a múltról, melyről még oly sokat el kellene mondani, erre azon
ban csak a következő közgyűlésünk alkalmából lesz módunk és lehetőségünk, tag
ságunkat pedig külön. írásos anyagban is tájékoztatjuk. A Soproni Erdészdiákok
Baráti Köre 1988. július 1—3-a között tervezi a közgyűlés összehívását Sopronba,
ahol egyúttal programok szervezését is tervezi. A közgyűlésnek az ad különös hang
súlyt, hogy 1988-ban a középfokú erdészképzés újraindításának 40 éves jubileumát
is köszönthetjük. A rendezvény időtartama két nap, melyre az iskola a térítés
mellett szállást is biztosít, a családtagok számára is. Túljelentkezés esetén a fizetővendég-szállások, illetve kempingszállás lehetőségét keressük. A z iskola kollégiumá
ban étkezési lehetőség is lesz. Tervezett program:

Előző nap:
érkezés, szállásfoglalás, vacsora.
Első nap:
délelőtt:
osztálytalálkozók, koszorúzás;
családtagok és osztálytalálkozót nem tervező résztvevők részére autóbusz-ki
rándulás a soproni erdők ismert és ismeretlen rajaira;
délután:
a baráti kör közgyűlése;
az 1985. évi események vetítőse;
este:
zenés baráti találkozó.
Második nap:
városnézés, szabad program és visszautazás.
A baráti kör vezetőségének óhaja, hogy a találkozón részt vevő minden tag és
családtag sok élménnyel gazdagodva, kellemes napokat töltsön Sopronban. Ápoljuk
kapcsolatunkat az iskolával, a tagsággal, éljünk tagságunk adta lehetőségünkkel,
a közgyűlésen való hozzászólásainkkal, javaslatainkkal segítsük a baráti kör mun
káját, melyben partner az iskola és a Hazafias Népfront soproni vezetősége.
A programra jelentkezési lap és tájékoztató postán kérhető:
Erdészdiákok Baráti Köre
Sopron, Szt. György u. 9., 9400
Bízva a nyári közgyűlésen való találkozás reményében, erdészbarátsággal és er
dészüdvözlettel köszönt mindenkit
a baráti kör elnöksége nevében
Németh Ferenc,
a kör titkára

A z Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki Kara
1988 őszén induló

Fahasználati és faanyagmozgatási Szakmérnöki
Szakra
felvételt hirdet olyan erdőmérnökök számára, akik szakterületükön legalább
2 éves gyakorlattal rendelkeznek.
Tanulmányi idő — levelező tagozaton — 2 év (4 félév, félévenként egy-egy
hetes konzultációval).
A pályázatot a TÜ. 820. vagy TÜ. 821. sz. jelentkezési lapon, valamint az
egyetemen beszerezhető jelentkezési lapon lehet benyújtani melyhez csatolni
kell:
— az egyetemi végzettséget igazoló oklevelet vagy másolatát,
— önéletrajzot (szakmai tevékenység leírásával),
— munkahelyi javaslatot, véleményt,
— hatósági erkölcsi bizonyítványt,
— egészségügyi igazolást.
A szakmérnökképzés költségeire vonatkozóan, a 7/1987. (VI. 29.) MM. sz.
rendelet 8. paragrafusa ad felvilágosítást.
A pályázat beküldésének határideje: 1988. július 31.
Cím: ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM
továbbképzési osztálya
9401 Sopron, Pf.: 132.

