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A végzôs hallgatók búcsúzása az Alma
Matertôl, a várostól a május 5-én tartott
karnevállal vette kezdetét. A kamion-
nal, traktorokkal, kocsikkal felvonuló
diákság diszkózenére táncolva, egyete-
mi nótákat énekelve, vizes zacskókat
dobálva a nézôk közé és táncolva kezd-
te meg búcsúzását a tanulmányaik szín-
helyétôl. Egyre többen nosztalgiáznak
az idelátogatók közül, mondván „a mi
idônkben szellemes, ötletes volt a kar-
nevál”, persze lehet, hogy csak az emlé-
kek szebbek.

Este nyolc órakor kezdôdött a hiva-
talos búcsúztatás az Egyetem fôépülete
elôtt. Sorra köszöntek el a hallgatóság
képviselôi és köszöntötték el a karok
vezetôi végzôseiket. A negyedéves er-

dész valéta elnök nagyobb összefogás-
ra bíztatta a hallgatókat. Dr. Gidai Er-
zsébet, a Közgazdaságtudományi Kar
dékánja elsô ízben köszönthette el hall-
gatóit, hiszen most végez az elsô köz-
gazdász évfolyam. Az Egyetem kapuját,
mely képletesen a nagybetûs életbe ve-
zet, dr. Koloszár József rektor nyitotta ki
a valétáló menet elôtt. A sötétben csillo-
gó bányászlámpák fénye alkotta a sza-
lamandert, melyet évtizedek óta
Szemerey Tamás, alias Kisfül vezetett. A
fáklyák sorfala között egyenruhába öl-
tözött valétálók az egyetemi életük alatt
oly sokszor énekelt, legkedvesebb nó-
táikkal búcsúztak a várostól. A
valétálók mind egyenruhában, a köz-
gazdászok is, vonultak végig a város fô

utcáin, ahol a közvilágítást kikapcsol-
ták, és csupán a lakóházak ablakaiban
égtek a búcsúmécsesek. A Városházá-
nál mondta el köszöntôjét és egyben a
befogadó város szívükben való megôr-
zésére kérte dr. Gimesi Szabolcs pol-
gármester a végzôsöket. Hagyományte-
remtô szándékkal dr. Faragó Sándor,
az Erdômérnöki Kar dékánja és Tátrai
Gábor, a negyedévesek valéta elnöke
koszorúzta meg Soproni Turner Mihály
polgármester szobrát, kinek érdeme,
hogy befogadta a városba egyetemün-
ket. A búcsú a valétabállal fejezôdött
be, ahol az erdészek, valamint a fások
és a közgazdászok külön helyen tartot-
ták rendezvényüket. Sajnos.

Ormos Balázs

Valétálás a Nyugat-Magyarországi
Egyetemen

1894. április 7-én az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület vá-
lasztmányi ülést tartott Selmecbányán.
Az ülésen Péch Antal körmöcbányai
bányamérnök javasolta, hogy a hasz-
nálatban lévô „Glück auf!” (Szerencse
fel!) helyett alkossák meg és vezessék

be a nyelvtanilag is helyes, jó hangzá-
sú magyar bányászköszöntést. A vá-
lasztmányi ülés elfogadta javaslatát,
így született meg a „Jó szerencsét!”
köszöntés, melyet nemcsak az ipar-
ban, de a selmeci utódszakokon is
használnak.

„Jó szerencsét”

Egyesületi fotókiállítás az Erdészeti
Információs Központban
Egyesületünk által meghirdetett orszá-
gos fotópályázat képei több helyen ke-
rültek eddig kiállításra. A WOOD
TECH, a Mecseki Erdészeti Rt. és a
Szombathelyi Erdôgazdasági Rt. kiállítá-

sa után a képek Budapesten az Erdé-
szeti Információs Központban láthatók.
Várjuk a következô cég, intézmény je-
lentkezését, amely a vándorkiállításnak
helyet biztosít.

FELHÍVÁS!
Felhívjuk tisztelt Tagtársaink figyelmét, hogy az Erdészeti Lapok 

folyamatos megjelentetése érdekében az elmaradt tagdíjakat 
szíveskedjenek befizetni.

Köszönjük.

FELHÍVÁS!
Tisztelettel kérjük a Helyi Csoport titkárokat, hogy az aktualizálási 

céllal kiadott és vissza nem juttatott 

tagnyilvántartási lapokat sürgôsen 
szíveskedjenek titkárságunknak megküldeni, hogy az új számítógépes

rendszert a tagság kérésének megfelelôen mûködtetni tudjuk!

Apatóczky István

Szonett helyett
(Kertész József naplójába)

Füledbe számtalan tél fagya koppant,
Csillogó jég-köpenyében a gyertyán
Harsog, a szurdoki bükk töve roppan,
S lécet a völgy hidege üt a cserfán.

Újra e zord zene ûzi el álmod
Míg ébredsz, s új dallamot dudorászol,
Csak fülelsz, hogy a tavaszt imitálod.
Íme a mû: hárfa is trombita is szól.

Szerteszét árad a symphoniája.
S akinek távol esik muzsikája,
Annak a hangodon csendül az erdô.

Felröppen fák magasába a szellem,
És amíg visszalebegteti kellem,
Megfáradt alkonyi csend ül az erdôn.

Budakeszi, 2001. május 10.
(Kertész József nyugállományba vonu-
lásához.)

Helyreigazítás
• A májusi szám 161. oldalán a fotó

aláírás helyesen: Barlay Ervin.
• A 175. oldalon Kaán Károly emlék-

érmet Halász Gábor 28 szavazattal
kapott.


