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SZAKMAKULTÚRA

A balekhét
Hosszú, több hónapos szervezés után
2013. augusztus 25-én fogadtuk a leen-
dõ elsõéveseket a csornai vasútállomá-
son, akkor vette kezdetét a balekhét.
Csornáról a nekünk indított „balek IC”-
vel utaztunk Sopronba. Az elsõ napon a
szállás elfoglalása után szokásos „or-
vosi vizsgálatot” és bemutatkozó estet
tartottunk. A második napon igyekez-
tünk bemutatni a még leendõ elsõéve-
seknek a városunkat, az Erdészeti Mú-
zeumot, az Alma Mater épületeit, majd
a nap zárásaként nótaestet szerveztünk,
hogy megismertessük a pogányokkal a
Selmeci nótákat. Kedden reggel a Dé-
káni Hivatal vezetésével megtörtént a
beiratkozás, majd délután az újdonsült
hallgatóknak Bartha Dénes professzor
tartott elõadást, természetesen Selmec-
bányáról. A jó hangulatot semmi sem
volt képes elrontani. Még az a 70 mm
csapadékot szállító vihar sem, amit ked-
den este kaptunk az égiektõl, és ami
miatt kénytelenek voltunk elhalasztani
az elõre megtervezett hegyvidéki túrát,
amit így a Sörházdombi-kilátó és Ká-
roly-kilátó meglátogatásával pótoltunk.
Szerencsére délutánra kisütött a nap,
így már semmi sem tántorított el minket
egy jó bográcsozástól, ahol elsõ ízben
kóstolhatták meg az elsõévesek Czupy
Lénárd legendás gulyását. A csütörtöki
napra Fertõ tavi programot terveztünk,
és igaz, hogy kissé hûvös volt az idõ, a
bátrakat ez sem tántorította el egy kis
fürdõzéstõl. Este a karok és a szakok
összetartásának jegyében három kari
bált szerveztünk, amelyek egészen reg-
gelig tartottak, így pénteken már csak a
kollégiumi beköltözés és a hazautazás
volt a program. Így zárult tehát a 2013-
as balekhét, amit gyorsan követett az el-
sõ oktatási nap, egyben a balekoktatás
kezdete.

A balekoktatás
A balekhét után életünk talán legnehe-
zebb három hónapja következett.
Egyensúlyt kellett találnunk a tanulás, a
balekoktatás és a szórakozás között. A
tanszékek és Baráti Társaságok nagy
lelkesedéssel és kitartással okították az
elsõéveseket hétrõl hétre. A fõ cél nem
volt más, mint az eddigi években, hogy
megismerjék egymást és minket, firmá-
kat. Segítettük õket tanulmányaikban és
abban, hogy tényleges soproni egyete-
mi polgárrá váljanak. A balekoktatás so-
rán ismertettük hagyományaink törté-
netét, nótáinkat, egyenruháinkat, híres
professzorainkat és mindent, amit egy
Selmeci diáknak tudnia kell. A nyolc
héten át tartó oktatás után a balek zh
következett, amelyen tudni kellett min-
dent, ami a „tanszékezések” során el-
hangzott, de a legfontosabb dolog a
himnuszaink tökéletes ismerete volt. A

balek zh és balekvizsgát követõen, pici-
vel több mint három hónappal a balek-
hét elsõ napja után, elérkezett a „soha”
napja, a balekkeresztelõ szakestély.

A balekkeresztelõ szakestély
2013. november 28-án tartottuk a várva
várt balekkeresztelõ szakestélyt. A jó
hangulatú szakestélyen több mint 60
balek született, akik ettõl a naptól fogva
Selmeci diákok. A keresztelõ meghatá-
rozó fordulat az elsõévesek életében,
akkor hivatalosan is megköttettek az
életre szóló balek-firma kapcsolatok,
de egyben elkezdõdött a baleknevelés
is. Bízunk benne, hogy a dicsõ múltun-
kat legalább ilyen dicsõ jövõ fogja kö-
vetni még évszázadokon keresztül,
mert amíg szükség van az õsi selmeci

szakokra az életben, addig Selmeci diá-
kok is lesznek.

„Az év fája” ültetés
A 2013-as balekoktatás zárásaként elültet-
tük 2013. december 4-én az év fáját a Bo-
tanikus kertben. Ezzel szeretnénk örök
emléket állítani ennek az évnek, a sok
energiát és idõt felemésztõ szervezésnek,
a felejthetetlen pillanatoknak és az új ba-
rátságoknak. A házi berkenye a 2013-as
év fájaként jól szimbolizálja majd, hogy
mikor raktuk le a névjegyünket. Akkor,
amikor már ez az év is a dicsõ múlt törté-
netei között szerepel. A fárasztó hónapok
után most már a tanulás foglalta el az elsõ
helyet a rangsorban, bár a balekoktatás
után sem pihenhettünk, hiszen december
13-án rendeztük a balekbált, és feltehetõ-
en valamikor 2014 márciusában megláto-
gatjuk a baleksággal Akadémiánk szülõ-
városát, Selmecbányát.

Szeretnénk ezúton is megköszönni
mindenkinek a segítséget. Itt kell meg-
említenünk az állami erdõgazdaságok
és magáncégek támogatását, ami nélkül
nem tudtuk volna megvalósítani a ba-
lekhetet. Köszönjük azt a sok segítsé-
get, amit professzorainktól, tanárainktól
és firmáinktól kaptunk, mert ezek nél-
kül nem juthattunk volna el idáig.

Visszapillantás (részlet)
„De a valódi firmakedv
Nem hûl ki mindhalálig
Bármibe fog, bármire kél,
Nyárspolgárrá soh’se válik.
Idõnk oly gyorsan elszalad,
Nyomunkba’ már egy ifjú had.”

Virág Máté em.h.
Fotó: Gieszer Bálint em.h.

Firmák, balekok, Selmeci hagyomány
Az idén a 205. Erdész Firmaévfo-
lyamra került a sor, hogy átadja a
Selmeci hagyományokat a jövõ
nemzedékének, amit már több mint
két évszázadon keresztül megtettek
elõdeink. A hagyományaink szerint
az idén a mi feladatunk volt, hogy
megszervezzük a balekhetet, majd
a balekoktatást, és végül megke-
reszteljük a pogányokat, hogy sel-
meci diákként szerezzenek diplo-
mát és megéljék csodálatos hagyo-
mányainkat.

Év fája ültetés a Botanikus hertben




