Szegeden végzettek találkozói
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Három osztálytalálkozón voltam az idén nyáron, szinte egy hónapon belül. Az 1956-ban
Szegeden
végzettek
hívtak, hogy legyek jelen a találkozásuk örömén. A másik kettõ
majd egy évtizeddel
késõbb végzetteké, szintén Szegeden. Az 1966os Gõbõlös évfolyam és
a 64-es Szulyovszky Laci osztálya.
A szervezõk ilyenkor
igencsak kitesznek magukért, és olyan programot állítanak össze,
hogy a találkozó végén
mindenki élményekkel telve búcsúzkodjon, és ne az orvos által megállapított diagnózisokon morfondírozzon, hiszen az orvosság és a különféle medicinák használatáról már az elsõ délután
szó kerül. S valljuk be õszintén, az
idõsebb korosztályok nem is nagyon
tudják megkerülni a témát. Örülünk,
hogy élünk, szoktuk volt mondani, ami
való igaz, hiszen hihetetlenül sokan
nincsenek már közöttünk. De az is
meglepõ volt, hogy kiderült, a halál oka

majd minden esetben az alkoholra
vezethetõ vissza. A hajdanvolt városi
sztársportoló mára már csak árnyéka
önmagának, és az ok itt is az alkohol.
És mint e sorok írója, aki az összeállított programok mindegyikére el tudott
menni, megismerkedhetett az Alföld
kiskunsági részének változásaival, és
azokkal az ékszerdobozokkal, amit
egy-egy falusi gazda hozott létre a vállalkozásával egybekötött vendéglátásával. No és az erdészek keze munkáját

dicsérõ létesítményekkel, mint a kecskeméti
Arborétum vagy az
Ópusztaszeren látott
sok-sok csoda, melynek
létrehozásához igencsak hozzájárultak az
erdészek. Jók az ilyen
találkozások.
Az 1956-os évfolyamnál viszont feltûnõ volt,
hogy mennyivel fiatalosabbak, mint a másik
két évfolyam. Valahogy
a szemekben sokkal
több derût lehetett látni.
És mint tudjuk, a hajdanvolt osztályfõnök,
Kollwentz Ödön is kilencvennegyedik évét tapossa. Mint kiderült, a 21 fõs osztályból tizennyolc erdészként dolgozott, a hat hölgybõl is öt
erdészként kereste kenyerét. Talán
ezért a sok derûs, fiatal arc. Meg azért a
sok erdészutód gyermekbõl, unokából egyaránt. Bárhogy is legyen, kívánom, hogy e vidám évfolyam találkozzon még sokszor teljes létszámban,
erõben, egészségben és erdészhitben
egyaránt. No meg a másik kettõ is.
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