
,,M e rj iin k n agyot áI mod ni"
(Gr f Széchenyí tstván)
H azá nk ta[án legrégebbi, folyamatosan

mLikodo szakmai civiI szervezete, az

iden 150 éves a[apítását Ünneplo or-
szágos Erdészeti EgyesLilet 147. Ünnepi

vándorgyÚilését ez évben a Szeke[yfo[-

don, Háromszék kozponttaI tartotta j -

nius2?-25. kozott.

A vándorgy Lés szervezcji nagy fába

vágták fejszéjÜket, amikor az EgyesÜlet

atapíto titkára, majd orokos tisztelet-

beli elnoke, kátnoki Bedcj Albert orszá-

gos foerdcímester, á[[amtitkár em[éke

elcjtt tisztelegve a Székelyfoldre hívták

a Kárpát-medence magyar erdészeít.

,Járt utat a járatlanért
eI ne hagyd"
(magyar szolás)
Aki már járt a Székelyfoldon, tudja,

hogy a legnagyobb kihívás az odajutás,

h iszen Budapesttcí[ (nekem So prontol)

egy eros félnapos utazássaL ke[[ szá-

molni. Az észak-erdéLyi tvonaI na-

gyobb részt magyarok által (is) lakott,

jetentos tÓrténeImi em[ékhelyekkel

rendelkezo vidékeken és városokon

(Nagyvárad, Bánffyhunyad, Kolozsvár,

Marosvásárhety stb.) vezet keresztÜ[.

Mi bezzeg hittÜnk a szirénhangoknak,

és az áttítotag gyorsa bb dé[i utat (Arad,

Temesvár, Déva, Nagyszeben stb.) vá-

lasztottuk. Végre déti iránybot Szeke[y-

foldre érve, Sepsiszentgyorgyon ma-

gyar zásztokba burkolozÓ (már nem

szomjas) székely atyafiak arcárÓl igye-

keztÜnk leolvasni az utunk alatt zaj[o

magyar-portugát EB-mérkozés ered_

ményét, de nem lettÜnk okosabbak.

A szálláshelyek és a Vacsora helyszínén,

az ott fotyo sz k votgyében fekvo Tus-

nádfÜrd n aztán már sokan és sokfé[e_

képpen kozolték velÚnk a jo híreket.

A szakmai osszetartozás mellett a nem_

zeti osszetartozás egy sajátos elegyét

hozta a hataImas rendezvénysátor ka-

vargo forgataga, ahol nemzeti mezbe

brlrjt át[amtitkár, nyakkendos vezérigaz-

gato, lezser fovadász igyekezett egy-

más szavába vágva mesé[nia mérkozés

torténéseit.

Az ismerosok, évfolyamtársak, bará_

tok, vadásztársak keresgé[ése, szakmai

és baráti beszélgetések kozben e[ko[-

tott vacsorát kovetoen fáradtan tér-

tÜnk nyugovora.

,,Szeressiik hazán kat,
nemzetii nket és szakun kat
h íÍséggel, egy eté rtéssel
és sszeta rtozással"
(káInoki Bedci Albert)
A vándorgyL1lés unnepi programja 23-

án, Bedo Albert szÜlofalujában, a há-

romszéki Sepsikorospatakon vette kez-

detét. A Kárpát-medence minden zu-

gábÓttobb mint 1000 erdész szakem-

ber tÓltotte meg a kis falu rendezvé-

nyekre alkaImas csarnokát, ahol nem-

zeti imánk, va[amint a fogado ország,

Románia himnusza után ZambÓ Péter,

az országos Erdészeti EgyesÜlet e[noke

koszontcijében kieme[te, hogy az egye-

sulet és a szervezok hívo szavára soha

nem látott részvétellel zarándokoltak

az erdészek Bedo Atbert szÜlcífalujába

és nyughelyére.

A fogadÓ megye, Kovászna tanácsá-

nak elnoke, az erdésztechnikus vég_

zettségrj Tamás Sándor hangsrilyozta,

hogy a Széketyfotd jÖvojének egyik biz-

tosítéka a magánerdo-tulajdon meg-

szi[árdítása. Megemlítette, hogy [eg-

utobb 1B98-ban tartotta a Széketyfot-

don vándorgyL1tését az országos Erdé-

szeti EgyesÜlet' ,,A határok változtak

ugyan, de nemzetileg, szakmailag

egyÜtt vagyunk ma i5'' aratott nagy tet-

szést beszéde végén.

Ezt kovetoen a rendezvény díszven-

dége, Áder János, Magyarország koz-

társasági elnoke emelkedett szo[ásra.

Beszéde elejen Erde[y legendás szÜ-

lottét, Aprity Lajos koltot idézte:

,,Engem az erdo véd s szeret". Majd

így folytatta:

,,Bedcj Albert tobb mint 130 éwelez-

elcjtt >a jovcível nem gondolÓ< rab[ -

gazdálkodás veszélyeirol írt. Neki fon_

tos volt a jov , a kovetkezcj generáci

sorsa. A mijelenunk. A magyar erdész-

társadalom és benne az Önok egyesil-

tete ]50 év ota ezt a szemléLetet vaL[ja

magáénak. Ezt orokolte és hagyomá-

nyozta tovább hosszÚr évtizedeken át

Vo[t és maradt a cé[: erdeink ovása,

gondozása, ápolása, telepítése, a fe[e-

tos gazdátkodás. Ezt a célt tartották

szem elcjtt mindazok, akik tekintétyt

adtak a magyar erdészszakmának. Akik

minden torténelmi veszteség után is

h ek maradtak hivatásukhoz Magyar-
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országon, a Kárpát-medencében és

mindenLjtt a vi[ágon. Ezt az orokséget
rizték meg a Trianon után határon trj[-

ra kerL][t terL]letek hataImas erdcÍsége_

iben dolgozÓ magyar erdészek. Ezt a t u-

dást Vitték magukkal az ] 95 6-os forra_

dalom utáni megtorlások eI I Kanadá-
ba emigrált soproni egyetemisták és

tanáraik. Az Ünnepélyes kozgy [ésse[

és Bed Atbert sírját felkeresve fejet haj-

tunk a magyar erdészek teljesítménye,
munkája elcjtt. Koszonom, hogy a jÓ ha-

gyományt ko.vetve Önok ma is ugyan-
gy gondolnak a 1ovcíre, mint nagysze-

r elcideik. Koszonom, hogy ismerik az
erdcj védelmének és használatának

botcs egyensri[yát. lsten éltesse az

egyes letet és annak tagjait!''

A koztársasági etnokot kovet en

Semjén Zso[t, Magyarország mi niszter-
elnok-helyettese, az országos Magyar
Vadászati Védegytet elnoke kért sz t.

Határozott vé[eménye szerint e[ ke[[

utasítani az erdcjvel kapcsolatos szél-
s séges nézeteket.

Az egyik széls ségnek az ipari [obbit
tekintette, amely csak nyersanyagot
lát az erd ben, és figyeImen kívÜt hagy_

p az okologiai szemPontokat. Szélscj-

ségeseknek tekintette ugyanakkor azo-
kat is, akik nem veszik figyetembe,

hogy a világon emberek is é[nek, és ki-

tiltanák az embeft az erd b l.

Semjén Zso[t szerint egybeesik a ma-
gyar kormány nemzetpolitikájával az

Országos Erdészeti Egyestlletnek az a

dontése, hogy a Széketyfoldon rendez-
te meg a vándorgy tést, hiszen a kor-
mány mindig is arra torekedett, hogy a

kLjlonboz szakmák, érdek[ dési korok
Kárpát-medencei keretek kozott szer-

vezcídjenek.

Fazekas Sándor fold m velésÜgyi m i-

niszter is koszontotte a résztvevcjket, és

beszédében az erdcígazdátkodás etcjtt

ált rijszakmai kihívásokrÓl, illetve az

erd torvény megrijításávaI kapcsola_
tosteend krcilszott. Kieme[te, hogya
jogatkot knak a klímaváltozás okozta
kihívásokon t t fet kett készu[nie az er-

d t ércí egyéb hatásokra is.

Ezt kovet en kerult sor az egyesule-
ti kituntetések átadására. Örokos Tag-
sági Díszoklevelet kapott Barátossy Cá-
bot Bed Atbert Emtékérmet adomá-
nyozott az egyesÜlet Kissné Sza b Ca b-

riellának' Koczka Zo[tánnak és dr. Sár-

váriJánosnak. Kaán Károly Em[ékérmet
ny jtottakát dr. lttyés Benjámin, orb k

llona .Julianna, va[amint Nagy Lászto
yámára. Decrett Jozsef Emlékérmet
kapott BereckiTibor, Máriás Ferenc, és

Varga Lász[ . Elismer oklevelet hu-
vonkét tagtárs kapott, kozÜ[Ük kitenc
határon trj[i kottégánk. A VadasJencí-dí-
jatezévben Csépányi Péter érdemelte
ki. A rendezvény a Székety Himnusz
harsog énekéveI záru[t.

Az unnepi kozgy tést kovet en a to-
meg Kálnokon folytatta programját,

ahota kis fa[u fcjterén, a ]5. századi ke-

rített református templommaI szem-
kozt átto Bedcj Atbert-szobor elcjtt
Cy rtfy Ba[ázs, a Nemzeti Agrárgazda-

sági Kamara elnoke koszontotte a részt_

vevcjket' Beszédében kieme[te, hogy a

kamara az országos Erdészeti Egyesri-

letet a kezdetek ota stratégiai partner-
nek tekinti.

Kisgyorgy Sándor, Sepsik rospatak
és Ká[nok kozségek po[gármestere

nagy tetszést aratott, amikor három-
széki és kcÍrospataki tiszteletbeIi széke-
tyeknek nyi[vánította az idelátogat -

kat, illetve koszontcíjét így zárta: Erdcít,

egészséget!

A kátnoki unitárius temetcj sok év-
százados kocsányos totgye (aedo Rtbert
emtékfája) árnyékában az unitárius gyu-
lekezet [e[késze, Sza bÓ Adé[ J tia, vata-

mint Bá[int-Benczédi Ferenc unitárius
pLispok mondott koszontcjt. Zárásként
Zamb Péter az egykori f erdcjmester
részletes pátyáját, az egyesÜlet életében
máig hatÓan kifejtett tevékenységét is-

meftette, majd leleplezték a Bed A[-

bert em[ékét cjrzcj cserefa em[ékosz[o-

pot. Az egyesLilet hagyományainak

megfe[elcíen a k[opacska (tármafa)

hangjai kíserték jetképesen utolso t-
jukra azokat a tagtársakat, akik a [eg-

utobbi vándorgyrlílés ota távoztak az

orok[ét erdeinek fái kozé. A rendezuény
végén ethetyezték a kegyelet koszorÚit
Bedcj Atbert síremlékén, mely az egye-
sÜlet áldozatvá[[alásávaI ujutt meg.

.jelképnek sem volt utolsÓ, amikor az

évszázados tolgy száradÓ ágára a ma_

gyar nép kedves madara, a fehér g tya

te[epedett to[lászkodni, mikozben a fcj-

térre visszasétáto tomeg a ká[noki szé-
kety vendéglátÓk remek szilvapátinká-
ját és aprÓsLlteményeit kÓstolgatta.

A napot TusnádfÜrdcjn diszvacsora
és baráti est záfta, azigazán kitart ak
hajnatig tottotték az id t barátaik és az
igazi csíki sor társaságában.

,,Bírja a székely ember
a 30 fokot, de mínuszban,
nem pluszban!"
(Ísmeretlen csíki székely)
Pénteken a szervezcjk '12 kÜtonbozcj

szakmai és ku[turális Programra várták
a résztvevcjket. A programok Három-
szék, Csíkszék, Erdcjvidék, Brasso, Cyer-
gy 

' a Cyimesek vidékére vitték a .1e_

lentkezcjket, s az elcjzcj napi rendkívL.i[i

hcíséget helyenként már zivatarok eny-
hítették. Az igazán bátrak és kitart ak
az Egyes-kcí csÚcsára kapaszkodtak fel,

a legkényelmesebbek brassoi és sepsi_

szentgyorgyi városnézést választhat-
tak, de minden programon hihetetlen
székely vendégszeretet és ennek eIma-
radhatatlan kísér i fogadták a vendé-
geket (ugy mint koményes Vagy szilva-
pátinka).

Mi magunk egy er st' meredek o[-

da [Úr [ucos-bu kkos-jegyenyefeny s s-

erdcjt, a vargyasi Danie[-kastélyt, va[a-

mint Benedek Etek apo házát tekintet-
ttik meg, de tegatább ennyit ért a régi

és j ismercísokkel folytatott szakmai
beszélgetés, az elozo napi beszéd ekben
is megénekelt szakmai és nemzeti
egytivé tartozás érzése'

A természeti er forrásokkaI oksze-
r[Íen gazdálkodo erdészek, vadászok,
természetvédc5k, mezcígazdászok, hor-
gászok voltak je[en, s átérezhettuk,
hogy mindenikbcilvan bennunk egy ki-

csi, s senki nem tud (s akar) tisztán csak
egyik vagy másik lenni.

Az estet okorsÜtéssel, néptáncbe-
mutatova[, táncházzaI f szerezett va-
csora zárta, ahol a rendez k átadták a

vándorzászlÓt a kovetkez évi vándor-
gy ités házigazdájának, a Kaszo Zrt. ve-
zetcíjének, Calamb Cábornak. A szer-

vezcjk munkáját a résztvev k á[[va tap_

solták meg (standing ovation, s most
eI szor nem éreztem Amerika-majmo-
tásnak).

A másnapi haza tra az észak_erdélyi

utat választottuk, s így sokáig kísért
minket a Széketyfotd és édes Erdéty

uzenete: Visszavárunk1

Dr. Jánoska Ferenc
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