1
Tisztelt Elnök Úr, Tisztelt Képviselő Urak!
Tisztelt Főosztályvezető Úr! Tisztelt Esperes Úr!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!
Nagy szeretettel köszöntöm Önöket a Budapesti Erdőgazdaság Zrt.
nevében a mai emlékkereszt átadó ünnepségen.
Az
52.
Eucharisztikus
Világkongresszus
magyarországi
megrendezésének alkalmából, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
felkérésére, az agrárminiszter úr tulajdonosi támogatásával
megerősítve, az Erdőkért Felelős Államtitkárság irányításában, 2021.
évben a 21 állami tulajdonú Erdészeti Zrt. az ország minden
megyéjében, egy 5 méter magas fa emlékkereszt felállítására kapott
felkérést.
A Budapesti Erdőgazdaság Zrt. Nógrád megyében a Bujáki Erdészeti
Igazgatósága területén itt a Sasbérc kilátónál állította fel a keresztet.
Hogy miért erre a helyre esett a választásunk, annak több oka is van.
Buják egyike Magyarország legrégebbi és folyamatosan fennálló és
működő templomos helyeinek. Bujákon kultúrájukra, hitükre,
hagyományaikra büszke, erős emberek élnek. A falu felett lévő
meredek domb szélén a Káponkán állt az egykori templom. A
templom 2013-ban megkezdett helyreállításakor született az
egyházközség tagjaiban az elhatározás, hogy a lebontott toronysisak
régi keresztje mindenki számára jól láthatóan messziről megjelölje azt
a helyet, ahol az első ősi templom állt. Az egyházi kezdeményezést
erdészetünk messzemenően támogatva a helyet turisztikai attrakcióvá
fejlesztette több száz év után méltó helyet készített az emlékezésnek
és a pihenésnek a korábbi templomkereszt felállításával.
Erdészetünk a Cserhát középhegységben fekvő mintegy 4000 ha
kiterjedésű erdőterületet kezel. Gazdálkodásunk során a ránk bízott
erdőkkel azok fenntarthatóságára törekedve az erdő hármas funkcióját
a gazdasági, védelmi, és közjóléti szerepét szem előtt tartva végezzük
mindennapi munkánkat. Az elmúlt időszakban a pandémia idején az
erdő közjóléti szerepe különösen felértékelődött, amit a helyi
erdészetünknél is érzékeltünk, hiszen a járványhelyzet idején rengeteg
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ember keresett a bujáki erdőkben is kikapcsolódási lehetőséget. A
Sasbérc kilátó erdészetünk legmagasabb pontja évente közel 4000
turista látogatja. A 2018. évben felújított stílusát tekintve egyedülálló
kilátónk a környező hegyekről is látható, az elénk táruló panoráma
impozáns.
A kereszt alapanyaga kocsánytalan tölgy rönk. A kereszt magassága
közel 5 m, keresztmetszete 30X30 cm. A tölgyfa, amelyből a kereszt
készült bujáki erdőből származik. A fa kivágásától egészen a kereszt
elkészültéig bujáki kezek, bujáki emberek, bujáki mesterek
munkájának eredménye. A faanyag felfűrészelésében, a famunkákban,
a vésésben a betonozásban a talapzat állításában mind helybeli
emberek vettek részt. A festést erdészetünk fizikai dolgozói végezték.
A keresztre nézve, azt hiszem a látvány önmagáért beszél különleges
és kiemelkedő alkotás. Számunkra ez nem csak egy munka, egy
elvégzendő feladat volt, mindenki, aki részt vett a munkálatokban,
szívét lelkét beleadta, hiszen tudta, hogy szűkebb hazájának egy újabb
ékköve van készülőben.
Ezúton szeretném megköszönni az emlékkereszt kialakításában
dolgozó mindenegyes vállalkozó, erdészeti dolgozó, bujáki lakos
munkáját, hogy fáradhatatlan munkájukkal segítették a kereszt
felállítását, melyre büszkék lehetünk.
Ez a kereszt nem csak az eucharisztikus kongresszus emlékét őrzi,
hanem az összefogás és összetartozás szimbóluma is egyben, múltat,
vallást,
ősöket,
hagyományokat
tisztelő
szemléletnek
a
megnyilvánulása. A körülöttünk lévő erdőkben tett kirándulások
alkalmával csodálják meg erdeink élővilágát, értékeit és találjanak
megnyugvást.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

