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barlang, vagy a Ferde-vízesés, amelyet
a tektonikus erõk az üledékes rétegek
megdöntésével hoztak létre. 

A dráva-síki program drávai hajóki-
rándulással vette kezdetét, a drávasza-
bolcsi hajókikötõtõl a kormorános/ ká-
rókatonás területig mutatták be a folyó
és környéke élõvilágát. A környékrõl
érdemes tudni, hogy Matty községhatár
alatt a Dráva elhagyja az országot, majd
ide-oda kanyarog a határ két oldalán.  A
szakmai program fõ témája a Bükkhát
erdõrezervátumban zajló erdõgazdál-
kodás, valamint a kocsányostölgy-állo-
mányokkal való gazdálkodás és ezek
felújítási módszereinek a bemutatása
volt. A Mecsekerdõ Zrt. Sellyei Erdésze-
tének munkatársai megmutatták a
bükkháti erdõrezervátumot, a magterü-
letet és a védõzónát. A vendégek élénk
érdeklõdéssel fogadták a gazdálkodás
ezen módjával kapcsolatos információ-
kat és kérdéseket fogalmaztak meg a te-
rület védettségével, a Natura 2000-es te-
rületek nagyságával kapcsolatban. Ér-
deklõdtek a szeder elleni védekezés
módjáról, de érdekes volt számukra a
kétféle terület (lék) különbözõ felújítá-
sa: a makkvetés, illetve a többéves KST-
csemeték gödörfúróval történt ültetése.

A kirándulócsoport megtekintette az
adorjási erdõtömbben lévõ Adorjás 2B
erdõrészlet bontását és az alátelepítést. A
csoportot érdekelte, hogy mikor lesz a
végvágás a területen és milyen technoló-
giát használnak annak érdekében, hogy
az újulat minél kevésbé sérüljön meg.

A szakmai bemutató végén az egyik
külföldi látogató megkérdezte, hogy a
következõ nemzedék is nevel-e majd
ilyen szép erdõket, mire a házigazdák
azt válaszolták: unokáik majd megmu-

tatják az õ unokáiknak! A kirándulás
ebéddel, majd a villányi Gere Pincészet
megtekintésével és borkóstolással zárult.

Mi, rendezõk együttesen úgy érez-
zük: az idelátogató külföldi szakembe-
rek számára a sportesemény mellett
széles körû tájékoztatást adhattunk a
hazai erdõgazdálkodásról, amely hoz-
zájárul a magyar erdészszakma európai
elismertségéhez.

Az EFOL2015 „Mecsekerdõs”
szervezõ csapata

ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

A Soproni Erdõgazdasági Technikum
1955-ben végzett „A” osztályányak tag-
jaiként, volt iskolánkban 60 éves érett-
ségi találkozót szerveztünk 2015. au-
gusztus 24-26-án. A rendezvény máso-
dik napjára dr. Jereb Ottó vasdiplomás
erdõmérnök, mérnök-tanár osztály-
fõnöki órára hívott bennünket.

A szervezõ, Kovács László üdvözölte
Bedõ Albert-díjas osztályfõnökünket és
jelentést tett az osztály létszámáról. Üd-
vözölte dr. Rónai Ferencet, az iskola
nyugdíjba vonuló igazgatóját és Faragó

Sándor tanár urat, valamint a megjelent
osztálytársakat és vendégeket.

A Bedõ Albert-díjas dr. Rónai Fe-
rencnek külön megköszöntük az alma
materünk jó hírnevének ápolását, az er-
dészképzésben végzett kiemelkedõ ta-
nári és negyedszázados igazgatói mun-
káját. Megemlékeztünk elhunyt tanára-
inkról, osztálytársainkról. 

Ezt követõen, formájában és tartal-
mában kezdetét vette az osztályfõnöki
óra. Életútjainkat ismerve dr. Jereb Ottó
tanár úr elismerõen értékelte a szak-

mánkhoz való hûségünket, az elhíva-
tottsággal végzett erdészi munkánkat.
Minden ott lévõ diákjának átadta a
nemrég megjelent verseskötetét, saját
kézzel írt ajánlásával. Többen felszólal-
va elmondtuk, örülünk annak, hogy eb-
ben az iskolában tanulhattunk, valós
technikusi képzést kaptunk és mindvé-
géig erdészként dolgozhattunk.

Az iskola 60 éve érettségizett egyko-
ri tanulói részére, megemlítve szakmai
sikereiket dr. Rónai Ferenc „Gyémánt
fokozatú” okleveleket adott át. A diplo-
mát személyesen vette át: Bedõ István,
Csóka Imre, Gyõrvári Mihály, Hegedûs
János, Kovács László, Mezei Józsefné
(Ocskó Jolán), Molnár József, Muth
Endre, Rózsa Szilveszter, Szabó István-
né (Karácsony Bernadett), Tölgyes Fe-
renc, dr. Wittmann Gyula, valamint
postán elküldték Gede Lajos, dr. Keller
János, Lehel Zoltán, Márton Ferenc,
Petz Ádám, Pataki Sándorné (Varga
Irén) távol maradottaknak.

A program zárásaként elénekeltük a
Himnuszt, aztán fotózás következett.
Egy kiválasztott vendéglõben, jó han-
gulatú vacsorával tettük emlékezetessé
eseménygazdag napunkat. Másnap el-
köszöntünk kedves diákvárosunktól.

Muth Endre 

60 éve történt velünk
Érettségi találkozó Sopronban


