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A rendezvényre tizennégy magánerdé-
szetet hívtak meg a szervezõk, melybõl
tizenhárom vett részt az eseményen: Ze-
telaki Libán Magánerdészet, Csíkszépví-
zi Magánerdészet, Gyergyói Erdõrendé-
szeti Hivatal, Parajdi Magánerdészet,
Csíki Magánerdészet, Gyergyószentmik-
lósi Magánerdészet, Székelyudvarhelyi
Magánerdészet, Zágoni Magánerdészet,
Berecki Magánerdészet, baconi Hatod
Magánerdészet, Kézdivásárhelyi Magán-
erdészet, Makfalvi Magánerdészet, szo-
vátai Õsmarosszéki Magánerdészet.

Az elsõ napon a „Legjobb székelyföl-
di erdész” szakmai vetélkedõvel párhu-
zamosan minifoci-bajnokságra és fõzõ-
versenyre is sor került. A díjakat Kiss
Dénes, a házigazda Parajdi Magánerdé-
szet vezetõje adta át.

„Legjobb erdész” vetélkedõ
I. Andorka István – Parajdi Magánerdé-
szet, II. Andorka Bernát – Zetelaki Li-
bán Magánerdészet, III. Andrási Zsolt –
Parajdi Magánerdészet.

„Az Erdész Fakanala” – 
Fõzõverseny

I. Parajdi Magánerdészeti Hivatal, II.
Zágoni Magánerdészet, III. Székelyud-
varhelyi Magánerdészet.

„Erdõkerülõk” Minifoci-bajnokság
I. Makkfalvi Magánerdészet-Õsmaros-
széki Magánerdészet (közös csapat), II.

Csíki Magánerdészet, III. Kézdivásárhe-
lyi Magánerdészet; Gólkirály: Papp Csa-
ba – Õsmarosszéki Magánerdészet;
Legjobb Kapus: Gál Levente – Csíki Ma-
gánerdészet; Legfalábúbb Erdészet –
Székelyudvarhelyi Magánerdészet.

A vetélkedõk után a résztvevõk el-
fogyasztották a versenyre készült éte-
leket. Minden csapat kitett magáért,
de megállapíthattuk, méltán nyert elsõ
díjat a parajdiak messze földön neve-
zetes hagyományos töltött káposztája.
A délután szakmai megbeszéléssel,
barátkozással, nótázgatással folytató-
dott. 

A találkozó második napján regioná-
lis konferenciára került sor, melynek té-
maköre a fenntartható erdõgazdálko-
dás székelyföldi lehetõségeit ölelte fel. 

Kiss Dénes, a rendezvény házigazdá-
ja és szervezõje, a Parajdi Magánerdé-
szet vezetõje nyitotta meg a konferenci-
át. A résztvevõkkel Bokor Sándor, Pa-
rajd község polgármestere, Molnár
György, a Nemzetstratégiai Kutatóinté-
zet Nemzeti integrációs és Kárpát-me-
dencei hálózatfejlesztési igazgatója osz-
totta meg bevezetõ gondolatait. Szász
Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke kiemelte: a 20. század tragédiái-
ra 21. századi eszközökkel kell választ
adni és az Európai Unió által nyújtott
eszközöket, legfõképpen az uniós fej-
lesztési forrásokat kell a magyar-ma-
gyar kapcsolatok erõsítésére, a nemzet-

egyesítés céljára felhasználni a Kárpát-
medencében. 

Ugron Ákos Gábor, a magyarországi
Földmûvelésügyi Minisztérium helyet-
tes államtitkára elmondta, hatalmas le-
hetõség az, hogy a székelyföldi erdõk a
magánerdészetek birtokában vannak,
hiszen így a közösség érdekeit szolgál-
hatják. Hozzátette, a cél az, hogy segít-
sék a helyi erdészeteket képzésekkel,
illetve azzal, hogy a bukaresti forráso-
kat megfelelõen tudják majd felhasznál-
ni. A magyar kormányzatnak lehetõsé-
ge van arra, hogy a külhoni ágazati sze-
replõk részére támogatást nyújtson.
„Minden jól összefoglalt és átgondolt
kezdeményezést örömmel várunk a so-
ron következõ 2014–2020-as uniós tá-
mogatások meghatározásához” – bizto-
sította a résztvevõket.

A bevezetõ hozzászólásokat követõ-
en sajtótájékoztatóra került sor, majd
székelyföldi és magyarországi erdészek
és vadászok tartottak szakmai elõadá-
sokat a résztvevõknek.

Tamás László, a Nagyküküllõ Köz-
birtokossági Szövetség elnöke kiemel-
te, fontos, hogy a közbirtokosságok
élén, az elnök és alelnök mellett, kép-
zett erdõgazdák is elhelyezkedjenek. A
község polgármestere úgy véli, Szé-
kelyföldnek nagy vagyona van, a köz-
birtokosságok és önkormányzatok
azon kell, hogy dolgozzanak, hogy ezt
ésszerûen kiaknázzák. A polgármester
hozzátette, az ilyen jellegû szakmai ér-
tekezletek elõre viszik a közösséget.
Úgy véli, nemcsak az erdõgazdálkodás
területén, hanem más ágazatokban is
szükséges lenne hasonló konferenciá-
kat szervezni.

Orbók Ilona
titkár, OEE Erdélyi HCs 
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Székelyföldi Erdésztalálkozó Parajdon
Július 16-17-én Parajd adott otthont a már hagyományossá vált Székelyföldi

Erdésztalálkozónak. A rendezvényen a székelyföldi magánerdõ- és legelõtulaj-

donosok mellett a székelyföldi közbirtokosságok, a vadász-horgász egyesüle-

tek képviselõi, valamint magyarországi szakmai és érdekvédelmi szervezetek is

részt vettek. 


