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AKTUALITÁSOK

Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudomá-

nyos Társaság Erdészeti Szakosztályá-

nak és az Országos Erdészeti Egyesü-

let Erdélyi Helyi Csoportjának közös

rendezésében október 18-20-a között,

Székelyudvarhelyen került sor a XIII.

Erdészeti Szakkonferenciára. 

A rendezvény a hagyományos tanul-
mányi kirándulással kezdõdött. A részt-
vevõk most is két program közül vá-
laszthattak. Az autóbuszos kirándulást
választó mintegy 65 résztvevõ elsõ úti
célja a székelyderzsi felújított unitárius
erõdtemplom megtekintése volt. Az
erõdtemplom történetét Demeter Sán-
dor unitárius lelkész ismertette. Innen
Székelykeresztúrra vezetett utunk, ahol
nem hagyományos úton elõállított fa-
szén égetõket tekintettünk meg. A re-
tortákban elõállított faszénhez erdõá-
polásból származó faanyagot használ-
nak fel. A retorta faszénégetés környe-
zetkímélõ, a felszabadult hõenergiát
forgatják vissza a folyamat során. A mi-
nõsége jobb, mint a hagyományosé,
valamint a szükséges faanyag mennyi-
sége kb. 30%-kal kevesebb. Az utolsó
úti cél a berethalmi vártemplom volt,
amely 300 éven keresztül az Erdélyi
Evangélikus egyház püspökség szék-
helye volt. 

Az „örökfiatal” korosztály most is a
gyalogtúrát választotta, ezen is csak-
nem hetvenen vettek részt. A Zetelaki
Libán Magánerdõgondnokság munka-
társainak vezetésével a Madarasi Hargi-
ta 1800 méter magas csúcsára gyalogol-
tak fel. Menetközben megtekinthették a
bükkös övezettõl a magashegyi lucoso-
kig, az említett erdészet gondozásában
lévõ erdõállományokat, és az ott folyó

erdészeti és kitermelési munkálatokat.
Szintén az említett erdészet a fenntartó-
ja a Madarasi Hargitán kijelölt Natura
2000-es védett területnek. 

Másnap, október 19-én Szakács
Sándor, az EMT Erdészeti Szakosztá-
lyának, és az OEE Erdélyi Helyi Cso-
portjának elnöke nyitotta meg „Az eu-
rópai uniós törvénykezés és támogatá-
si rendszer bevezetésének tapasztala-
tai az erdõgazdálkodásban” címû kon-
ferenciát, amit Ormos Balázs, a sopro-
ni Nyugat-magyarországi Egyetem
munkatársa, az OEE nyugalmazott fõ-
titkára vezetett le.

A konferencia résztvevõit Bunta Le-
vente Székelyudvarhely polgármestere
levélben üdvözölte. Hivatali elfoglalt-
sága miatt Lapos Tamás fõosztályveze-
tõ-helyettes (VM) és Nagy József (NÉ-
BIH Erdészeti Igazgatóság) lemondta a
részvételét, így az õ elõadásaikat Dr.
Sárvári János, a MEGOSZ ügyvezetõ
elnöke mutatta be, mint a téma avatott
ismerõje. Díszebéd, azután baráti talál-
kozó és kötetlen  tapasztalatcsere zárta
ezt a napot.

Október 20-án a résztvevõk nagy ré-
sze hazaindult, az az autóbusznyi kollé-
ga azonban, aki rá tudta szánni az idõt,
a délelõtt folyamán megtekinthette az
Ivói vadasparkot, ahol maga a tulajdo-
nos mutatta be a létesítményt.  

Köszönet illeti a házigazdákat, a Szé-
kelyudvarhelyi Magán Erdészet és Li-
bán Zetelaka Magánerdészet munkatár-
sait és személy szerint Sándor Alpár er-
dészetvezetõt, a vendéglátásért, a tartal-
mas tanulmányi kirándulások megszer-
vezéséért.

Szakács Sándor, HCS elnök
Orbók Ilona, HCS titkár 
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BEDÕ ALBERT EMLÉKHÁZ
SZÜLETIK KÁLNOKON

Az OEE küldöttsége – Kiss László általános
alelnök vezetésével – a Székelyföldi Erdészta-
lálkozó konferencia napján, Bedõ Albert halálá-
nak 95. évfordulója alkalmából rendezett kálno-
ki emlékünnepre volt hivatalos. A felemelõ han-
gulatú rendezvény során került sor a régóta ter-
vezett Bedõ Albert Emlékház jelképes alapkõ le-
tételére a kálnoki unitárius templom mellett talál-
ható sírja közelében. Az alapkõletételt unitárius

istentisztelet, emlékfa ültetés és Bedõ Albert sír-
emlékének megkoszorúzása elõzte meg, ahol
az Egyesület nevében Kiss László és Kovács
Gábor hajtottak fejet. Ezt követõen a falu köz-
pontjában található, 2007-ben állított mellszobor
elõtt gyûltek össze az ünneplõk. Tamás Sándor,
Kovászna Megye Tanácsának elnöke az isten-
tiszteleti igékbõl inspirálódva kijelentette, hogy
Bedõ Albert volt a modern erdészet „sója”. Õ és
munkatársai voltak azok, akik a 19. században
a magyar erdészetet és a magyar erdészeti tu-
dományt európai szintre emelték. Jövõ évben
születésének 175. évfordulójára emlékezünk.
Azt szeretnénk, hogy Kálnok, Háromszék, Szé-
kelyföld a magyar erdészet szakmai zarándok-
helyévé erõsödjön, mert megvan hozzá a jó
talaj, amelybõl fogantak a hatalmas tölgyfák, és
amelybõl ma is egy csemetét elültettünk, fogal-
mazott beszéde végén.
Az OEE nevében Dr. Oroszi Sándor az Erdé-
szettörténeti Szakosztály elnöke emlékezett Be-
dõ Albertre. Kiemelte, hogy egyedüliként az or-
szágos fõerdõmesteri tisztségig jutott, mely azt
jelentette, hogy mind az erdõfelügyelet, mind a
kincstári erdészeti hivatalok és a más tulajdonú
erdõk feletti felügyeletet maga látta el. A legfon-
tosabb mégis talán az, hogy az Országos Erdé-
szeti Egyesület alelnökeként több évtizeden át
meghatározója volt a magyar erdészet szellemi
központjának. Az õ idejében épült meg az OEE
Alkotmány utcai székháza is. Emellett az egye-
sület erdészeti folyóiratának fõszerkesztõje is
volt 1869 és 1899 között. A meghatóan kedves
gyermekmûsor után, közös ünnepi ebéddel zá-
rult a bensõséges megemlékezés.

Lévai Barna/Székely Hírmondó
Nagy László/OEE 


