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JUBILEUMI VÁNDORGYÛLÉS

Lomniczi Gergely az OEE fõtitkára üdvö-
zölte a két település lakóit, akik nagy
számban, meleg szeretettel, nyílt szívvel
és élénk érdeklõdés közepette fogadták
az egyesületi ünnepséget, és mindazo-
kat a kárpát-medencei erdészeket, akik
az egyesület egyik alapítója, Bedõ Albert
elõtt kívánták kifejezni tiszteletüket. 

A helybéli székely lakosság nevében
Marhát Antónia 7. osztályos tanuló Ká-
nyádi Sándor „Vannak vidékek” címû
versével fogadta az ezerfõnyi össze-
gyûlt ünneplõ sereget, majd Kisgyörgy
Sándor, Kálnok polgármestere köszön-
tötte a megemlékezés résztvevõit.

„Mélyen Tisztelt Elnök Úr, Miniszte-
relnök-helyettes úr, Tisztelt Miniszter
Úr, Államtitkár Urak, Püspök Urak,
kedves erdész kollégák, drága vendége-
ink, a szélrózsa minden irányából ér-
kezett szeretett földijeim!

Nem tud arról a történelmünk, hogy
az elmúlt évszázadban köszönthetett e
községünk, Sepsikõröspatak és Kálnok
ország elnököt, oly magas rangú sze-
mélyiségeket, mint önök, akik jelenlé-
tükkel megtisztelték nem csak a mai
rangos rendezvényt, hanem Háromszék
e kis térségét és annak székely-magyar
lakosságát. 

Isten hozta Önöket Háromszékre!
Történelmi helyre érkeztek mihozzánk,
régóta magyarok lakta területre. A kö-
zségi központunk felett emelkedõ Nyí-
resen, késõbb a millenniumi fenyves ál-
tal a Fenyõs-tetõnek nevezett hegyen
várat építettek telepedõ õseink, ame-
lyet a régészek igen ritka 11. századi fa-
palánk várként tártak fel. A mellettünk
álló templomban pedig már a közép-
korban magyarul imádkoztak. 

Megtiszteltetés számunkra, hogy
meglátogatták Bedõ Albert szülõfaluját
és a nyugvó helyét õrzõ Kálnokot, és
kezeskedünk arról, hogy szellemét
helybeliekként ápolni fogjuk. 

Kérem, engedjék meg, hogy ez alka-
lommal háromszéki és kõröspataki tisz-
teletbeli székelynek nyilvánítsuk Önö-
ket! Isten éltesse egész magyar népünk

örömére! Erdõt, egészséget! Üdv az er-
désznek!”

A polgármesteri köszöntõ szavak
után Gyõrffy Balázs a Nemzeti Agrár-
gazdálkodási Kamara elnöke, a ma-
gyarországi szakmai szervezetek képvi-
seletében lépett a pulpitusra és tartotta
meg ünnepi beszédét.

„Tisztelt Elnök Urak, Miniszterelnök-
helyettes Úr, Miniszter Úr, Polgármester
Úr! Hölgyeim és Uraim! Bedõ Albert
szobránál állunk, aki az erdész szakma
egyik legkiemelkedõbb személyisége
volt, és aki itt született, és itt is nyug-
szik. Az Országos Erdészeti Egyesület

megalapításának egyik elõkészítõje,
majd annak elsõ titkára volt. Az Egyesü-
let az erdész szakma fejlõdésének mo-
torja volt a 19. század végén.

Bedõ Albert kimagasló tudományos
munkássága számos helyen nyomon
követhetõ. A Magyar Tudományos Aka-
démia levelezõ tagjai közé választották
és mirõl másról tarthatta volna székfog-
laló értekezését, mint Magyarország er-
dõségeirõl. 

Ezen a településen alussza örök ál-
mát az önök unitárius temetõjében,
ahol nemsokára mi magunk is tisztele-
tünket tehetjük. 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
számára nagy öröm és megtiszteltetés,
hogy egy ilyen nagy formátumú szemé-
lyiség által alapított egyesülettel jó kap-
csolatban, stratégiai szövetségben lehe-
tünk. Hisz a kamarai választásokon az
erdészeti egyesület egyike volt annak a
12 szervezetnek, amelyik közösen pró-
bálta meg a magyar agráriumot, a ma-
gyar agrárgazdaságot egy jobb, hatéko-

nyabb pályára állítani. Az Országos Er-
dészeti Egyesület munkájára a jövõben
is nagy tisztelettel számítunk. 

Jómagam nem vagyok erdész, ugya-
nakkor nagy tisztelettel adózok az önök
szakmája elõtt. Egy helyen olvastam,
hogy a hagyományokat nem ápolni
kell, hisz az nem beteg, a hagyományo-
kat nem õrizni kell, hisz az nem rab, a
hagyományokat megélni kell, minden
istenáldotta napon, hiszen azzal válik
élõvé és azzal válik értékké. 

Önök ezt olyan módon képviselik és
élik meg minden nap, ami bárki számára
megsüvegelendõ és tisztelendõ. Azt gon-

dolom, hogy arra, amit önök képviselnek,
arra nem csak én vagyok büszke kívülál-
lóként, de hiszem, hogy Bedõ Albert is
büszke lenne. Biztos vagyok benne, hogy
ez a büszkeség Önöket is joggal tölti el. 

Gratulálok az évfordulóhoz, a tartal-
masan gazdag programokhoz és ahhoz
a szellemiséghez, amit Bedõ Albert után
önök a mai napon is tovább hordoznak.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!”

A beszédek után a székely és ma-
gyarországi szakmai szervezetek nevé-
ben Györffy Balázs és Dávid Ferenc, a
Kálnoki Közbirtokosság elnöke helyez-
te el a tisztelet koszorúit Bedõ Albert
mellszobránál. 

A koszorúzást követõen az ezerfõs
résztvevõ tömeg, az Egyesület zászlói-
nak nyomában és a köztársasági elnök,
a miniszterelnök-helyettes és a földmû-
velésügyi miniszter vezetésével, közös
gyalogmenetben indult el a kálnoki te-
metõbe, Bedõ Albert sírjához.

Szöveg: Nagy László
Kép: Kocsis János Boldizsár  

Megemlékezés a Bedõ szobornál, Kálnokon
A sepsikõröspataki ünnepi közgyû-
lést követõen a közjogi méltóságok,
a vándorgyûlés résztvevõi és a
meghívott vendégek közösen át-
mentek a szomszédos Kálnok kö-
zségbe, hogy a település fõterén ál-
ló Bedõ Albert szobornál folytassák
a megemlékezések sorát.

Ünnepi megemlékezés a kálnoki Bedõ szobornál


