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EGYESÜLETI ÉLET

Az erdélyi vándorgyûlés programját az
OEE (közös busszal utazó) Soproni He-
lyi Csoportja, Gyõri Erdõgazdasági He-
lyi Csoportja, valamint Rába-menti
Helyi Csoportja kiegészítették egy
nulladik nappal. 

Az 50 személyes busz június 21-én haj-
nali 3 óra 45 perckor indult Sopronból
az egyetemi kollégiumtól, majd Gyõrig
sorban felvéve az utazókat, egyenesen
Erdélynek vette az irányt. Nagyváradon
keresztül jutottunk el Bánffyhunyadra,
ahol meglátogattuk a 13. századból
származó, gótikus stílusú, belülrõl érté-
kes kalotaszegi varrottasokkal díszített
református templomot, mely sajnos
egyre inkább felújításra szorul.

Vacsorát és szállást a falusi vendéglá-
tásra berendezkedett, barátságos, csak-
nem színmagyar faluban, Kalotaszent-
királyon kaptunk, miután megtekintet-
tük a helyi református templomot.

Másnap Kolozsvárnak vettük az
irányt, ahol a Fõ térrõl kiindulva gyalog
ismerkedtünk meg a „kincses város”
fõbb látnivalóival: az impozáns Mátyás-
szoborcsoporttal, a hatalmas és fantasz-
tikusan szép Szent Mihály-templommal,
Mátyás király szülõházával (ahol román

és angol nyelvû tábla hirdeti, hogy a
„román” Corvin Mátyás minden magyar
királyok legnagyobbika), valamint a
Farkas utcai református templommal és
kollégiummal.

Közismert helyek következtek: Tor-
da, Marosváráshely, Szováta, Parajd,
Korond – sajnos idõ hiányában nem
volt lehetõségünk nézelõdésre. A helyi
gasztronómia híres szereplõjével, a „mi-
titei” vagy „miccs” nevû húskészít-
ménnyel – amely a mi grillerünkhöz ha-
sonló – Marosludason, egy útszéli sütö-
dénél ismerkedtünk meg behatóbban.

Farkaslakán megkoszorúztuk Tamási
Áron sírját és emlékmûvét, majd tovább-
siettünk Székelyudvarhelyre, ahol végig-
jártuk a Székely Kálváriát, és megismer-
kedtünk az erdélyi magyarságot, különö-
sen az ifjúság tanulását támogató Ugron
Alapítvány tevékenységével, továbbá az
Ugron család temetkezési kápolnájával.
Sokat mondó, hogy a székelyeket ért
nagy történelmi megrázkódtatásokra hi-
vatkozó keresztút utolsó stációja a 2004.
december 5-i népszavazásra emlékeztet.

A vándorgyûlést követõen még a ha-
zaútra is be volt tervezve néhány extra
program: megtekintettük a gyönyörûen
felújított ferences kegytemplomot Má-

riaradnán, a szabadságharc vértanúinak
emlékmûvét Aradon, sõt az Aradi Erdé-
szet vezetõje, Lovas Lóránd erdõmér-
nök vendégszeretetének köszönhetõen
újabb konyhamûvészeti különlegessé-
get, kapros, lestyános, kolbászos, hagy-
más „paszulypörköltet” vehettünk ala-
pos érzékszervi vizsgálat alá. A hazaút
utolsó – nem tervezett, de elkerülhetet-
len – állomása a határon való két és fél
órás várakozás volt. Végül buszunk va-
sárnap (26-án) hajnali 4 óra körül érke-
zett Gyõrbe, majd 6 órára Sopronba.   

A hivatalos program kiegészítését,
továbbá az idegenvezetõi feladatok fel-
vállalását ezúton is köszönjük dr. Kár-
páti Lászlónak, a Soproni HCs elnöké-
nek és kedves feleségének, Anikónak.

Iványi Ákos
titkár, OEE Gyõri Erdõgazdasági HCs

Kilencedik alkalommal került megszer-
vezésre 2016. június 25-én a soproni
Tündérfesztivál, ahol minden korosztály
talált programot a mesevilággá változ-
tatott Múzeum-kertben és a Deák téren. 

Az ingyenes szabadtéri, családi rendez-
vény az árnyas fák alatt zajlott. A házi-
gazdák, vagyis a játékhelyszíneket felü-
gyelõ, mûködtetõ tündérek és manók a
nemzetségüknek megfelelõ viseletben
fogadták egész nap a látogatókat, akik
szintén tündér- vagy manóviseletet öl-
töttek. Az ünneplés a közös, estig tartó
játékban valósult meg. Mindenütt tün-

dérek és manók nyüzsögtek a napsü-
tésben és az est beköszöntével is. 

E rendezvényen részt vett az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Soproni Helyi
Csoportja is a gyermekek és szüleik kö-
rében már hagyományosan rendkívül
népszerû Tündérlak az Erdõ nevû já-
tékhelyszínével, dr. Molnár Katalin és
dr. Hartl Éva tagtársaink lelkes elõké-
szítõ munkájának, vezetésének és a TA-
EG Zrt. támogatásának köszönhetõen.

A programon a kisgyerekek család-
jukkal együtt ismerkedtek meg az év
madarával, a harissal, az év emlõsével,
a denevérrel és az év gyógynövényével,
a kamillával. Kézügyességüket fejlesz-
tendõ, a kis fakorongokat önállóan csi-
szolták le, majd ragasztották rá az év
madarát. Denevért színezhettek és mo-
gyoróvesszõre tûzve utánozhatták a
mozgását is. A kamillából készült kar-
kötõ emlékezetes, napi ékszerük lett. A
játékos, mozgásos, ügyességet és fi-
gyelmet fejlesztõ pályán a gyerekek
élvezettel teljesítették a feladatokat.

A programon senki sem csodálko-

zott, ha egy anyuka tündérszárnyakkal
tolta a babakocsit Manó apukával, és a
kislányok virág- vagy levél koszorúval a
fejükön igyekeztek egy-egy játékot ki-
próbálni manósapkás fiúcskákkal. 

Helyi csoportunk immár nyolcadik al-
kalommal vett részt a rendezvényen, is-
mét sokakat sikerült közelebb hozni az
erdõhöz, ehhez a csodálatos ökosziszté-
mához, amelyet igyekszünk mindig úgy
bemutatni, hogy az érdeklõdõk ne csak
a szépségét fedezzék fel, hanem megért-
sék az erdõvel történõ gazdálkodás fon-
tosságát és szükségességét is.

Jövõre ismét jelen leszünk, és szere-
tettel várjuk az erdõjárókat!

Dr. Molnár Katalin
OEE Soproni HCs 

A nulladik nap

Tündérlak az Erdõ immár nyolcadszor
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Köszönettel! Pápai Gábor


