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Mindnyájan jártunk egyszer az Akadémián!
(Gondolatok az Alma Materről)

„Mindnyájan jártunk egyszer az Akadémián”
Mi éppen 1959 és 1963 között és azután még sokszor
És most megint, egy kerek évforduló miatt.
50 év!
Balekként kezdtük, firmaként fejeztük be,
Gazdász csemeteként kezdtük, több mint százan
Óvári gazdászként fejeztük be hetvenketten.
Most pedig itt vagyunk és legyen első dolgunk
emlékezni azokra, akik már nem lehetnek velünk!

Álljunk meg egy percre, gondoljunk rájuk…
Álljunk meg egy percre és adjunk hálát a sorsnak,
a Jó Istennek, hogy mi még itt, és együtt vagyunk.
Álljunk meg egy percre, gondoljunk szüleinkre és családunkra,
Akik, jól tudjuk, sokszor nagy áldozatot hoztak azért,
hogy mi óvári gazdászok lehessünk.
Álljunk meg egy percre, és gondoljunk tanárainkra
Akiknek köszönhetjük óvári gazdász tudatunkat,
tudásunkat, amivel sikerült helyt állnunk az élet viharában.
Álljunk meg egy percre, gondoljunk az Alma Materre,
elődeinkre, akiknek Óvár hírnevét köszönhetjük,
és bízzunk benne, hogy öregbítéséhez mi is hozzájárultunk.

Furcsa dolog, ülni, nem a papír, hanem a számítógép előtt,
írni, se nem lúd-, se nem golyós tollal, hanem billentyűvel.
Ez, és még sok minden, változott (biztosan mi is),
de ami nem, az atávoli emlékek áradó sora.
Mivel is kezdjük? Hát persze, magával Óvárral!
A Duna, a Lajta, a park fái (köztük az azóta már kihalt „gazdászfa”)
De persze maga a város is, aminek a szép utcái és házai mellett,
mégis más jut eszünkbe először:
az,ahol az óvári lányok (és fiúk) laktak,
az,ahol mulattunk, a Központi, a Sas, az Ökör és a többi „tanszék”,

„Sok szép emlék maradjatok,
a jövőre utat mutassatok.
Őseink emlékével éljünk,

mert nekik köszönhetjük létünk”
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no és persze Bumbi hegedűjének és társainak muzsikája,
több gazdász generáció el nem felejthető kedvencei.
A második gondolat már a Vár, méteres falaival, a kocsedóval,
cserépkályhás, emeletes ágyas kollégiumi szobáival,
a KISZ klubbal, ahol minden tiltás ellenére
a bécsi TV-ben Papp Lacit és a Kessler-nővéreket néztük,
a tánccsoporttal és Litresits Matyival, a színjátszókkal,
a házmesternéjével (Burkusné), aki éjjel beengedett bennünket,
a szigorú Szemes Dezső kollégiumi igazgatóval,
(akihez éjfélkor mentünk fizetni, ha már az volt a határidő!)
És jönnek a gondolatok vég nélkül:
Az új épület, a konviktus, akkor tájt lehettek vagy 30 évesek,
a Várhoz képest csecsemők…
A Lajta (a Lajták) és a Duna, a part menti erdők és a Park
a kézi vontatású komp és a csónakház. De régen volt!
No de az élet mégis inkább a falak között folyt.
Volt egy szükséges rossz: előadásra, gyakorlatra járni, sőt tanulni is kellett
„Letettünk egy pár vizsgát, no egy-kettő híjján
Megittunk egy pár exet, jó néhány litra bort”
Akiket soha sem felejtünk, tanáraink jönnek a múltból sorban,
hozzánk képest idősek voltak, volt köztük, aki már akkor közel volt az 50-hez!
Mindenek előtt Varga János, az Akadémia rektora, és a Lucsonyiak, a növényesek
(Sipos Gábor prof., Hegyi (Heptera) Géza és többiek) főnöke.
És a mi „főnökünk” Tóth Zoltán, az évfolyamfelelős tanár és mellette többek
között Hajdú Frici bácsi, és később Milinkó István
Azután a gyakorlati (kofboj) tanszék Kovács László (a DOCI) vezetésével
(„Tüdő”, „Kis-kofboj” (sorry), Invics Jóska, Német Dezső), ahova hetesi
szolgálatra jártunk
És Török János prof és csapata, Szajkó László, az állattenyésztőkés Balla Pista
bácsi,Hidvégi László (Böhő bácsi, ahol „ősszel ért a nemes gyümölcs”) és mellette
a többiek (Keresztény Béla, Bíró Irén), Jankó József prof és tanszéke (ahova
örök emlékezetű üzemtervünket kellett leadni)
Gondola István (akinél növénytanból csaknem elvérzett az évfolyam), sokak
fénytelen emléke Bacskai tanár úr matekja, fizikája és meteorológiája, Papp
Ágoston és tanszékének géptanja is.  Talán szebb emlék Szabó Gábor bácsi
kertészete és erdészete. Vegyes emlék a politikai tárgyak köre, nagyon kötelező
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volt, nagyon nem szerettük, pedig ott is voltak nagyszerű tanáraink (Pintér
Ferenc, V. Nagy Lukács és mások).
És persze az akkori fiatalok, Schmidt János, Czimber Gyula, Dorogi Imre és
Zsuzsa, Noszticzius Árpád és felesége, Kocsis Sanyi és sokan mások.
Azért azelőbbiek mellett sok más emlékezetes is volt.
Például a hetesi szolgálatok és a nyári gyakorlatok,
az őszi kukoricatörések(a nagy „borotválkozás” október 23. előtt!)
De más is, mindenekelőtt a tánccsoport (még a „Ki mit tud?”-on is voltak) és a
színjátszók, akik nem csak otthon léptek fel, hanem a környékbeli falvakban és
az agrárintézményekben (Sopronban, Gödöllőn, Keszthelyen, Debrecenben).
Az atletták, a kézilabdások, a kosarasok és a birkózók is sok versenyen vettek
részt Szabad Sándor tanár úrral. A megyei és az agrárbajnokságok voltak a fő
helyszínek. (És az öreg IKARUS Majoros Lacival!)
De a mindenkit megmozgató fő programok a bálok voltak.
Ősszel a „balek”, télen a szalagavató „valéta” és persze a többi bál Óváron,
amit gazdászok nélkül senki sem tudott elképzelni.
A MOFÉM, a Kötöttárugyár ilyenkor megtelt velünk és az óváriakkal
(és persze az aktuális kísérőkkel, barátnőkkel, barátokkal, valódi
vagy még csak kifigyelt vőlegény vagy menyasszony jelöltekkel és másokkal)
„Feleségünk lesz majd nékünk, aki számonkéri…”   Lett!

Egyszer csak azt vettük észre, hogy vége.
Eltelt, elrepült négy év, elmentünk még egy fél év gyakorlatra,
azután államvizsga és vége lett a fiatalságunknak.
Firmák majd okleveles agrármérnökök (valójában óvári gazdászok) lettünk.
Igazából megkezdődött a nagybetűs ÉLET!
Magunknak kellett megoldani gondjainkat, ki ki családot alapított,
élt, ahogy tudott, ahogyan az élet tengerén evezni tudott.
És ma itt vagyunk, ősz hajjal, de vidáman és együtt,
másképpen látjuk a világot, másképpen gondolkozunk, az unokáinkért aggódunk
Volt sok csalódásunk, bajunk, de főképpensok örömünk, és tudjuk, hogy lesz is!
Bízzunk az egészségben eltöltendő boldog jövőben, találkozzunk öt év múlva,
és soha ne felejtsük el, hogy
„Óvár, Óvár rongyos Óvár, Te vagy az oka mindennek!
Hogy az Isten áldjon meg!”


