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Azon az õszi tanévnyitó
ünnepélyen valósult meg
egyik régóta megfogal-
mazódott vágyam, hogy
valami kiemelkedõ ered-
ményt érjek el a szakmai
tanulmányok keretein be-
lül. Gondolni sem mer-
tem rá korábban, hogy
már a harmadév küszö-
bén ekkora elismerést
tarthatok majd a kezem-
ben. 

A Bedõ Albert Középis-
kola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium tanulójaként
a  10. évfolyam befejezésé-
vel nyári szünetemet töltöt-
tem, amikor az iskolám
igazgatója telefonon értesített, hogy meg-
érkezett a válasz az elküldött pályázatra:
az erdészeti ösztöndíjat a következõ tan-
évre én nyertem el. Elmondani sem lehet,
hogy az emberben ilyenkor mik fogalma-
zódnak meg, pillanatnyilag mire is gon-
doljon. Az elsõ gondolatom az volt, hogy
vajon abban a másik erdészeti iskolában
azt a diákot szomorúsággal érintette-e a
nem jó üzenet, vagyis, hogy nem õ birto-
kolhatja a tanulmányi elismerést. Csakha-
mar az elmélkedést ünnepi hangulat vál-
totta fel, s rájöttem hogy mekkora csatát is
nyertem meg. Mint harcosnak a frissen aj-
zott íj, úgy adott magabiztosságot az
elkövetkezõ tanév megpróbáltatásaihoz a
fölöttébb jó hír. Az utolsó pár nap az au-
gusztusból röpke lendülettel eltelt, s csak-
hamar a naptárak szeptember elejét írtak. 

A tanévnyitó ünnepélyen a megszo-
kott szabályok szerint álltunk az osztá-
lyommal. Igazgatónk ünnepélyes kere-
tek között, beszédében nyitotta meg a
tanévet. Minden tagomban éreztem,
hogy ez az ünnepség messze kiemelke-
dik az eddigiek közül. Majd Bak Julian-
na, az Erdészcsillag Alapítvány kuratóri-
umának a tagja vette át a szót. Ismertet-
te az alapítvány munkáját, a beküldött
pályázatok elbírálását és értékelését. Ez
a hátralévõ pár perc volt a legizgalma-
sabb. Egyszer csak felhangzottak a be-
széd utolsó mondatai és vele együtt a
nevem is, mint az ösztöndíj nyertese.
Örömmel léptem ki a sorból, és men-
tem oda az alapítvány képviselõjéhez,
aki szintén örömmel és elismeréssel ad-
ta át a sötétzöld kötéses erdészeti tanul-
mányi ösztöndíjat, majd kézfogással
gratulált a sikerhez, én pedig úgyszin-
tén a magam kézfogásával tolmácsol-

tam köszönetemet. Az átvételt követõ-
en visszavonultam az osztálytársak gyû-
rûjéhez, akik szintén kézfogásokkal
gratuláltak. Az ünnepélyt az erdészhim-
nusz meghallgatásával zártuk.

Az ünnepséget követõen osztály-
fõnökünk kalauzolásával mentünk a
tantermünkhöz, majd ott a tankönyvek
kiosztása és az elsõ tanítási órák meg-
tartása után kezdtünk neki az új tanév-
nek. Ez a tanév nagy változásokat ho-
zott az életünkben. Teljesen új tantár-
gyak jelentek meg, így erdõhasználat-
tan, erdõmûveléstan, erdészeti alapis-
meretek és erdészeti géptan. Megnõtt a
gyakorlati foglalkozások száma is. Ok-
tatóink tanításával erdõhasználat gya-
korlaton megismerkedtünk a fadöntés
mûveletével,  és magával az ezt végre-
hajtó eszközzel, a motorfûrésszel is. Ah-
hoz, hogy tudásunk még biztosabb ala-
pokon álljon, a szükségessé vált téglá-
kat az elméleti tanórákon helyezték be
tanáraink a hiányzó helyekre. 

A tanév során havonta érkezett
bankszámlámra az ösztöndíj összege,
melyet igyekeztem nem háborgatni,
összegyûjteni. Egy konkrét cél fogalma-
zódott meg a fejemben, mely nem volt
más, mint egy motorfûrész megvásárlá-
sa. Az iskolában szerzett tapasztalatok
lehetõvé tették, hogy önállóan tudjam
alkalmazni a magam céljaira is ezt a ki-
fogyhatatlan „étvágyú” benzines „szar-
vasbogarat”.

Csakhamar elérkezett a tanév vége,
bár a miénk egy kissé hosszabbra sike-
redett, mint a többi évfolyamé, ugyanis
hátra volt még a szakmai nyári gyakor-
lat. Ennek teljesítése után, a vakációban
kerülhetett sor a láncfûrész megvásárlá-

sára Szegeden. Az ösztön-
díjnak köszönhetõen az
összegyûjtött összeg se-
gítségével egy Husqvarna
350-es típusú fûrészt ve-
hettem birtokomba.
Ahogy a címben is fogal-
maztam, ez volt a „gyü-
mölcs”, amelyet a szakma
elismerésének „fájáról” le-
vehettem. 

A vásárlást követõ pár
nap a bejáratásról szólt,
majd ezt követõen már
munkára is vehettem ezt a
„gyalufogas motorcsodát”.
A gépezet könnyedén vet-
te az akadályokat. Legyen
szó kemény- vagy lágylom-

bos fáról, esetleg fenyõrõl. Meg kell
hagyni, nem véletlenül világhírû a skan-
dináv láncfûrészek csodája. Minden
munkavégzés számomra egyfajta önkép-
zés is volt a végzõs évfolyambeli szak-
munkásvizsga teljesítéséhez. Úgy gondo-
lom, hogy azzal csak javulhat az illetõ tu-
dása, ha önmagát egy pásztorpróbára te-
szi. Hogyan is mérje fel egy fa húzási és
döntési irányát, azt a bizonyos hajkot va-
lóban 450-ban tudja bevágni, a döntõ fû-
részvágásoknál meg tudja választani az
adott tõátmérõnek megfelelõ vágáskom-
binációt? Ezernyi kérdést lehetne feltenni
magamnak, de ehelyett többre megyek,
ha a gyakorlatokba mélyülök, s hagyom,
hogy a svédek acélos favágója kalauzol-
jon engem. A fûrésznek köszönhetõen
az otthoni tûzifakészlet gyors ütemben
növekedett, megspórolva vele a tûzifa
vásárlásának ügyes-bajos dolgát.

A megmaradt összegbõl be tudtam
fizetni a végzõs évfolyam beiskolázási
költségeit is, a fel nem használt össze-
get pedig számlámon hagytam, kama-
tozzon csak, hátha idõvel ismét valami
hasznos dologra költhetem.

Most pedig, hogy gondolataim végé-
re értem, ezúton is szeretném megkö-
szönni az igazgatónõnek, osztály-
fõnökömnek, tanáraimnak és szakokta-
tóimnak, hogy bíztak bennem, s engem
javasoltak e nemes feladat elvégzésére,
az Erdészcsillag Alapítvány kuratóriu-
mának pedig, hogy fáradozásomat érté-
kelték, s e páratlan elismerést a kezem-
be adták.

További munkájukhoz jó egészséget
és sok-sok tehetséges pályázót kívánok.
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