Nagylelkû adomány a digitalizálás segítéséhez
Különleges ünnepség zajlott le a napokban a Királyrét mellett található
Tóviki vendégházban. Gáspár-Hantos Géza saját, illetve elõdei gyûjtésébõl származó Erdészeti Lapokat
adományozott azért, hogy ezeket a
példányokat használjuk a digitalizáláskor.
Gáspár-Hantos Géza az Országos
Erdészeti Egyesület volt fõtitkára több
nemzetközi kapcsolat ápolója (német
nyelvterületek, Finnország stb.), ma is
láthatóan aktívan követi nyomon az
Egyesületben történteket. Így fordulhatott elõ, hogy azonnal felismerte az Erdészeti Lapok digitalizálásában rejlõ lehetõségeket, s maga is elkezdett gondolkodni a lehetséges segítségeken.
Lévén, hogy maga is internetezik (80
év fölött!), sõt digitalizál házi szkennerén,
nem volt szükség számára különféle
meggyõzésre, egyszerûen felajánlotta saját folyóiratait, annak érdekében, hogy a
könyvtári példányok sérüléseit el lehessen kerülni legalább ezeknél az évfolyamoknál. Pedig nemcsak személyes kötõdése van a gyûjtött lapszámokhoz, hiszen a gyûjtést nagyapja kezdte el (Hantos Ernõ Horvátországban dolgozott, és
többek között 13 ezer magyar nótát gyûjtött és írt le, Gyõrffi Jánossal közösen

Gáspár-Hantos Géza (jobbról) a gyûjtemény átadásakor

rendezték, gombáskönyvet is írt stb.). A
gyûjtemény 1926-tól tartalmazza a rendszerváltozásig megjelent Erdészeti Lapokat, illetve Az Erdõ újságot. A nagyapa
gyûjtésén túl Ort Pál – Géza bátyánk
keszthelyi kollégájának – gyûjtése is az
állomány részét képezi. Megható volt az
átadás pillanata is, ahol Haraszti Gyula
(a szerkesztõbizottság elnöke) átvette a
folyóirat-példányokat Halász Gábor,
Kiss László vezérigazgató, és erdészetvezetõk körében, de engem személyesen
az a hihetetlen fiatalos hozzáállás, szelle-

mi frissesség érintett meg, amivel Géza
bátyánk megérkezett hozzánk. A digitalizálásról Nagy László projektgazda tartott
egy kis beszámolót. Adományozónk bár
nehezen mozog, mégis vállalkozott egy
kis szakmai erdõjárásra is, amelynek keretében Ruff János erdészetvezetõ mutatta meg a folyamatos erdõborítást szem
elõtt tartó üzemszerû gazdálkodást.
Hálásan köszönjük a nemes felajánlását, Halász Gábornak pedig a közvetlen segítséget, koordinációt!
Lengyel László Zoltán

Bányamérnöki és Földmérõmérnöki
aranyoklevél átadás Sopronban
Ötven évvel ezelõtt, 1959 májusában
adták át az utolsó bányamérnöki és
földmérõmérnöki okleveleket. A végzett hallgatók május 7-én és 9-én vették
át diplomájukat dr. Zambó János dékántól. Ezután megkezdõdött az átköltözés Miskolcra. A földmérõmérnöki
képzés Budapestre került.
A Kari Tanács és a Szenátus tagjai pénteken érkeztek Sopronba, ahol az emlékhelyeket látogatták meg és elhelyezték
az emlékezés koszorúit. Az útvonal az
alábbi volt: Õrtüzek, dr. Kántás Károly
Emléktábla, dr. Vendel Miklós Emléktábla, dr. Tárczy-Hornoch szobor, dr.
Faller Jenõ szobor majd a Központi Bányászati Múzeum rövid bemutatása.
Az Ünnepi Nyilvános Egyetemi Szenátus Ülés a KTK. aulájában volt. Az ünnepséget dr. Patkó Gyula, a Miskolci Egye-

tem rektora vezette. Az elnökségben helyet foglaltak: dr. Faragó Sándor rektor,
dr. Bõhm József, dr. Náhlik András, dr.
Gácsi Zoltán dékánok. A Himnusz eléneklése után a köszöntõ és dékáni jelentést követõen megtörtént a jubileumi oklevelek átadása, melyet rövid ünnepi mûsor követett. A kitüntetettek nevében Németh György aranyokleveles bányamérnök és Mendly Lajos aranyokleveles földmérõmérnök szólt hozzá.
Dr. Faragó Sándor rektor zárszava
után elénekeltük a bányász-kohász-erdész himnuszokat. Ezt követõen a menzán közös ebédre került sor, ahol dr.
Náhlik András, az Erdõmérnöki Kar dékánja mondott pohárköszöntõt.
Az Egyetem Botanikus Kertjében
émlékfa és emléktábla avatására került
sor A két kar külön helyezte el emléktá-
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bláját, mely során dr. Schmotzer Imre
és dr. Németh Gyula mondott emlékezõ szavakat. dr. Faragó Sándor az
Egyetem nevében megköszönte és ígéretet tett azok megõrzésére.
A kitünõen rendezett és megható ünnepségen 5 fõ vas, 5 fõ gyémánt és 85
fõ arany oklevelet vehetett át. Köszönjük és kívánjuk az ünnepség résztvevõinek, hogy valamennyien átvehessék
ehhez hasonló jogos elismerésüket.
Jó szerencsét a bányásznak, üdv az
erdésznek!
Az aranyoklevelet átvevõk nevében
Lóránt Miklós

Hirdessen az
Erdészeti Lapokban!
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