Erdésznõk országos találkozója

Ragyogó õszi verõfény fogadta Hollókõn az erdészhölgyek találkozójára
gyülekezõket. A világörökség részét
képezõ palóc település – már-már denaturált tisztaságával – valóban meseszerû. A minden részletre odafigyelõ
szervezést bizonyították az üdülõházak
kerítésén elhelyezett apró táblák, melyek jelezték a szálláshelyeket. A hivatalos megnyitóra a HM bujáki üdülõje
elõtt került sor. Az erdészhimnusz,
majd Kertész József szavalata után Horváth Dénes vezérigazgató, Zambó Péter, az OEE elnöke, Keresztes György
HM Csoportelnök és Patkós István, Buják község önkormányzatának polgármestere köszöntötte az igencsak szép
számmal megjelent hölgyeket. A polgármester ismertette a környék történelmét, közte egy érdekes párbajt, melyet a bujáki mezõn Kapitány György
vívott Hubiár agával 1550. augusztus
10-én. A nézõk között olyan jeles urak
is jelen voltak, mint Losonczy István,
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Balassa János (Bálint édesapja). A bajviadal vezetõje Zoltay István, késõbbi
egri hõs volt.

A megnyitót Navratil Andrea éneke
és mesecsokra zárta, mely után Szi Benedek József erdészetigazgató ismertette a programot.
Bujákon a községi kultúrházban
Glatz Oszkár (1872–1958) festményeibõl csodálhattunk meg egy válogatást,
melyet a festõ özvegye hagyományozott a településre, ahol férje oly nagyon
szeretett tartózkodni és festeni. Modelljeinek egyike-másika még ma is él. A
sasbérci kilátóból, a helyi kálváriadombról, a bujáki várromtól csodálhattuk
meg Palócföld belátható szépségét.
Jól jött a Selyemréten a hûvösödõ
késõ délután megterített asztalok látványa, és fõleg a rajtuk lévõ lélek- és testmelegítõk. Miután mindenki mindenkivel megitta a pertut, a hóllókõi Vár Étteremben folytatódott a baráti találkozó.
Navratil Andrea itt is kitett magáért,
amikor körtáncra invitálta a jelenlévõket. Miközben szaporán szedtük a lábainkat, gyakran hangzott el a kurjantás,
hogy: „sirítsd meg, fordítsd meg!” Ilyenkor követni kellett a felszólítást, és forgattuk is egymást gyakorta.
Második nap délelõttjén Hollókõ nevezetességeivel ismerkedtünk a Babamúzeumtól a Mívesház látnivalóin keresztül a komor, falu fölött magasodó
várig. A Mívesház udvarán a helybéli
asszonyok népviseletben rövid mûsort
adtak, majd Farkas Zsuzsannát öltöztették be menyasszonynak. Választék
híján jobb nem lévén, a fõszerkesztõvel
boronálták össze, aki ennek úgy megörült, hogy táncra kérte a „menyasszonyt”.
Összességében kiválóan sikerült ez a
találkozó is, köszönet a vendéglátó HM
Budapesti Erdõgazdaság Zrt.-nek és a
sok-sok megjelent idõs és fiatal erdészhölgynek.
Pápai Gábor
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