
Erdészeti Lapok CXXXIX. évf. 2. szám (2004. február) 57

2003. július 11-13. között a harminc éve
végzett erdô- és faipari mérnökök talál-
koztak Sopronban. Rendszeresen talál-
kozó évfolyam vagyunk, közös ünne-
peinknek mindig megadtuk a módját.
Most mégis sokan érezték úgy, talán az
idô múlásától megrendülve, talán a
megszámlálható elmúlt és eljövendô al-
kalmakat végiggondolva, hogy jó volna
hírt adni magunkról. Pénteken délelôtt
Wilfing László tanár úr történelmi sétá-
val vezetett minket végig Sopron belvá-
rosán. Délután a hegyvidéken Vígh Pé-

ter, volt évfolyamtársunk fôleg a kisvíz-
gyûjtôk vízforgalmára vonatkozó éghaj-
lattani kísérleteit mutatta be. Este Kár-
páti László brennbergbányai  kertjében
a sülô hús, a fogyó sör és bor mellett
örültünk egymásnak és búsultunk a vi-
lág folyásán. Szombaton délelôtt Mé-
száros Károly dékán úr és Winkler
András prorektor úr számolt be a karok
és az egyetem közelmúltjáról és jövôjé-
rôl. Majd mi adtuk elô életünk, sorsunk
alakulását. Életünk történeteibôl har-
minc év küszködései, eredményei bon-

takoztak ki, s a jövôt bizonytalanul ta-
pogattuk körül. Velünk voltak a har-
minc év alatt elôször hajdani faipari
mérnök-hallgató évfolyamtársaink is.
Mint ahogy a nagy családok és vidám
baráti társaságok oldottan, testvériesen
fogadják be a rokonokat, barátokat,
úgy örültünk egymásnak a faipari mér-
nök kollégákkal. A találkozó résztvevô-
it egy sörivásra (is) alkalmas emlékkor-
sót szorongatva örökítette meg Pluzsik
Tamás fényképe. Délután és este Sarró-
don, a Fertô-Hanság Nemzeti Park hô-
ségben is enyhet adó székházában foly-
tattuk a már megkezdett vitákat, beszél-
getéseket. Míg Marth Ildikó (fuvola) és
Fülöp Ferenc (kürt) hangversenyét hall-
gattuk, a szép zene mellett mind elérzé-
kenyültünk: mintha a fiatalok mindnyá-
junk gyermekei nevében teremtették
volna a felemelô hangulatot. Beszélge-
téseink, vitáink nem értek véget. Ha
összefutunk, folytatjuk. A két-három
gondtalan, emlékezô szép napért a kö-
szönet a szervezôket illeti, Sopronban
és környékén élô évfolyamtársainkat,
az említetteken kívül Marosi Györgyöt,
Varga Szabolcsot, Héjj Botondot, Mart
Ferencet, Csesznák Szabolcsot.

Bús Mária

A Magas-Bakony fôvárosaként ismert
Zirc erdôk által körülölelt medencében
fekszik. Közkedvelt kirándulóhely, is-
mertségét barokk ciszter apátsága a fel-
újítás alatt álló templommal, a rendhez
szorosan kapcsolódó mûemlékkönyvtá-
ra és arborétuma alapozta meg, melyek-
hez ma már a Bakonyi Természettudo-
mányi Múzeum és Reguly Antal nevével
fémjelzett muzeális gyûjtemény és nép-
mûvészeti alkotóház is társul. A környe-
zet és a történelmi múlt ma is kötelez.
Ennek szellemében, a város polgármes-
terének ötlete alapján született az az ön-
kormányzati határozat, mely a városon
átvezetô 82-es számú fôút alkalmas sza-
kaszain tervbe vette sorfák ültetését.
Szakértôkkel történt konzultációk alap-
ján a választás a Szent István hársra
esett. A Tilia ’Szent István’ hibridet bu-
dapesti növényanyag felhasználásával
nemesítették, így jellemzô tulajdonságai
közül kiemelkedik légszennyezés-tûré-
se, ami forgalmas útjaink mentén egyik
záloga a sikeres telepítésnek. Ehhez tár-
sul viszonylag alacsony 8-10 m magas

csepp alakú koronája, amely lehetôvé
teszi ültetését olyan helyeken is, ahol a
vonalas közmûvek akadályt jelentenek.
A fák ültetését ezért komoly mûszaki
tervezôi munka elôzte meg. A cél meg-
valósításához szükséges anyagiak bizto-
sítására az önkormányzat a helyi lakos-
sághoz fordult. Magánszemélyek, cégek
és társadalmi szervezetek fogtak össze:
alig két hónap alatt 1 millió 250 ezer Ft
gyûlt össze, melybôl kiegyenlítve a ter-
vezés és szállítás költségeit, 84 fát vásá-
roltak, s ültettek el az október 23-i nem-
zeti ünnephez kapcsolódva a Veszprém

felôl a városközpontba vezetô út men-
tén, annak nyugati oldalán. Az adomá-
nyozók nevét az e célra létesített emlék-
könyvbe jegyezték be. A kezdeménye-
zés felkeltette a zirci filatelisták figyel-
mét is: Burján Andor, a MABEOSZ Ok-
mánybélyeg Szakosztályának elnöke
tervezte és jelentette meg azt a levélzáró
bélyeget, melyen maga a Szent István
hárs köszöni meg, hogy a történelmi vá-
roska földjébe ültették, nem messze at-
tól a helytôl (Bakonybél), ahol névadó-
ja bencés kolostort alapított. Állampol-
gári javaslatra a Zirci Önkormányzat e
szép kivitelû levélzáró bélyeg felhaszná-
lásával szeretné megköszönni mindazo-
kat a pénzbeli adományokat, amelyek
eddig beérkeztek, s a program tavaszi
folytatása során érkeznek be e nemes
cél támogatására. 

A zirci arborétum híres hársfasora, a
városból Wagner János hársmonográ-
fus (1870-1955) által 1932-ben leírt
ezüst- és kislevelû hárs hibrid a Tilia x
zircensis mellett a Szent István hársak
sora is öregbíteni fogja a város hírnevét,
hirdetve lakóinak környezettel szembe-
ni igényességét, lokálpatriotizmusát és
hazaszeretetét. 
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Ültess fát utódaidnak..
Levélzáró bélyeg Zirc utcafásításáról


