
Fazekas Imre ÓGSz elnök 2013. szeptember 5-én,
a tanévnyitó ünnepségen elhangzott beszéde

„Egy ágy, egy szekrény, két szék, a mosdón mosatlan rántottás lábos. A szoba
közepén asztal, rajta üres borospoharak, néhány kártya gúnyos
összevisszaságban hever. A szélén gyorsfőző – legényéletünk leghűbb kísérője.
A földön Káró Dáma, bánatos mosollyal gondol vissza az éjszakai kártyacsatára,
szomorúan néz széjjel az elhagyatott diáktanyán. A sok szép emlék
aranyözönével vonja be a szürke kis otthont, emlékeim álompalotáját.”

Tisztelt Ünnepi Kari Tanácsülés! Tisztelt Rektor Úr, Rektorhelyettes Urak,
Dékán Úr, Polgármester Úr, Díszdoktor Úr, Professzorok és oktatók, bölcs
gazdászok és persze kedves elsőéves hallgatók, kedves balekok!

Az idézet gróf Königsegg Miksától való, aki 1938-ban írta ezt a Sárguló
Gazdászok Emlékalbumába. Teljes lesz a kép, ha Mágory Géza gondolataival
kiegészítjük szintén az Emlékalbumból: „Gazdász mivoltunkból törvényszerűen
következik, hogy az akadémiai évek alatti legfontosabb kötelességünk –
főiskolai színvonalú mezőgazdasági szaktudás és széles, átfogó szempontú
általános kultúra megszerzése.”

Megérkeztünk. A Ti kűrötökben is kedves hallgatók két gyakorlat van. A
kötelező és a szabadon választott. Töltsétek értelmesen a három-öt évet. A
szakmai tudás mellett az általános kultúrába Mágory Géza is beleértette a
használható idegen nyelvek tudását. Példákat mutattunk a gólyatáborban azokról
az előttetek végzőkről, akik az itt szerzett munícióval elboldogulnak a világban.

Az egyetemen legyen alaptulajdonságotok a tisztelet. Az ősi Alma Mater iránt,
tanáraitok iránt, az itt dolgozók iránt, hallgatótársaitok iránt, a város polgárai
iránt és az elsajátítandó tudományok iránt. Ha mindez rendben van,
emlékezzünk újra a diáktanyára, Königsegg gróf álompalotájára. Persze
felejthetetlen, kitörölhetetlen csodaszép évek következnek. Pár létra bor,
szerelmek, barátságok, életre szóló élmények. Úgy mulassatok a városban, hogy
legközelebb is szeretettel várják a gazdászokat!

Különleges évfolyam a Tiétek. Szerencsés. A bicentenáriumi évben fogtok
végezni. Terveink szerint méltó megemlékezéssel, fennkölt ünnepségek
közepette. Remélem mindannyian úgy gondoljátok, szeretnétek ott lenni. Mi
végigkísérünk benneteket az úton, segítünk és segítséget várunk el Tőletek.

Egyetemünk a százéves fennállását nem tudta megünnepelni az akkori politikai
helyzet miatt. A kettőszáz évesnek feledtetnie és felemelnie kell!
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Készülnünk kell rá. Óriási közös felelősség nehezedik ránk. Ehhez
mindannyiunk munkája, elkötelezettsége, mondani szoktam – igaz ragaszkodása
szükségeltetik. A hallgatóké, az oktatóké, az egyetem vezetéséé, a szövetségé, a
gazdászok nagy családjáé - de a nagy kihívások, a szép, de nehéz feladatok
megoldása nemesíti lelkünket, összekovácsol bennünket.

Én ehhez kívánok mindenkinek az Óvári Gazdászok Szövetsége nevében jó
egészséget, jó munkát, a nemes munkában szép sikereket!
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