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A 70 részvevõt – zömben házaspárokat
és néhány gyermeket – házigazdaként
jómagam, társszervezõként pedig dr.
Szép Tibor köszöntötte. Átadva Kollárits
Gábor polgármester üdvözletét is. A tár-
saság mindvégig élvezte „Tömörd Köz-
társaság” kisközségi szintû, õszinte ven-
dégszeretetét.  

Az Éder Lászlóné és kedves családja
közremûködésével készült kemencés
langalló és a hozott csikvándi disznó-
ölési finomságokból álló, Faluháznál el-
fogyasztott reggeli közben az egyesület
tagjai megismerkedtek Tömörd múltjá-
val, jelenével és érdekességekbõl álló
likõr különlegességeivel is. Egyaránt
nagy sikere volt a szagos müge, a róka-
gomba és az almás mézes pálinkának,
valamint a zölddió likõrnek. A szagos
mügét nem véletlenül hívják májusvi-
rágnak, vagy erdõmester fûnek. Az er-
dész feleségek régi, eredeti receptje
szerint belõle készült a „Jägermeister”.

A délelõtt folyamán a társaság köny-
nyû sétákkal tarkított szakmai bemuta-
tón vett részt. Az elsõ megállóhelyen, a
Nyakas-majornál a felhagyott és kiter-
melt almás területén a szajkó közremû-
ködésével történõ természetes erdõsü-
lést figyeltük meg. Kedves, bohém ma-
darunk több száz hektár kiterjedésben
szép, egészséges és fõleg „ingyen” er-
dõt hozott létre az elvesztett és elrejtett
cser, kocsányos és kocsánytalan tölgy
makkokból. Benne gyertyán, vadkörte,
erdei fenyõ stb eleggyel. Mindenféle ül-
tetés, ápolás, vadkárelhárítás nélkül,
pedig a területet a helyi vadásztársasági

tagok úgy emlegetik, mint a „Tömördi
Serengetit”.  A természet ereje csodálatra
méltó, a szajkó pedig az erdész barátja!

A nagyerdõben elõbb a „szénége-
tõnél” a térségre jellemzõ cseri talajok
mintagödrét és a rajta található cseres-
tölgyes erdõállományt tekintettük meg.
A több mint 60% kavicstartalmú talaj
nehezen mûvelhetõ és csak a mélyen
gyökeredzõ fafajaink, a cser és tölgyfé-
lék számára biztosít jó–közepes termõ-
helyet. Az aszályos periódusokban a
cementálódott réteget áttörni nem ké-
pes lucfenyõ, sõt erdei- és vörösfenyõ
tömeges pusztulása az egész erdõtömb-
ben feltûnõ jelenség. Okuljunk belõle!

Menet közben szó esett a magyarok
„Mária Zarándokútjáról” is, amely Maria-
zellbõl indul, Csíksomlyón ér véget és
eközben átszeli Tömörd-Csepreg erdõ-
tömbjét is. A bibliai idézeteket és informá-
ciókat tartalmazó kõoszlopok és esztéti-
kus fajelek végigkísérték útvonalunkat.

A harmadik megállóhelyen, a 2. és 3.
kunyhó között, a folyamatos erdõborí-
tás szép és fõképp tanulságos „Pro Sil-
va” jellegû spontán felverõdésû lékjére
és mellette egy természetes mag önve-
tényülésbõl származó erdeifenyõ magán-
erdõre vetettünk pillantást. A sok kér-
dõjel ellenére is elgondolkoztatásra
késztettek minket a látottak. 

Déli 12 órakor a Peruska Mária Ká-
polnánál Dumovits István atya várt
ránk. A rá jellemzõ barátságos, elkötele-
zett és hagyományokat tisztelõ módján
elmesélte nekünk a kegyhely történe-
tét, szólott a már hosszú múltra vissza-
tekintõ háromnyelvû vadászmisékrõl és
a szobrok eredetérõl is. Mondandóját
számos, a térséget ismertetõ érdekes-
séggel fûszerezte. 

Szokásainknak megfelelõen, az Or-
szágos Erdészeti Egyesülettõl elismerõ
kitüntetést kapott Kozma Béláné Erzsike
az „Erdész Becsület Tanszéken” megosz-
totta velünk életpályáját, gondolatait a

szakma és a magyar vidék múltjáról, jö-
võjérõl. Végsõ összegzésként a hazasze-
retetet, a kitartást, a hitet és a családot
emelte ki mint jövõnk zálogát.

Ezt követõen a helyi csoportunk ál-
tal mintegy „örökbefogadott ügy”, a
Viski Magyar Óvoda  építésének állásá-
ról beszélt a szintén nálunk vendéges-
kedõ Jenei Károly viski református lel-
kész. Nem könnyû ma magyarnak és
elkötelezettnek lenni a Kárpátalján, de
az ottani közösség – élvezve az anyaor-
szági hivatalosságok és civilek támoga-
tását – helyén és megmarad. Jenei Ká-
roly barátunk megköszönte a Rába-
menti HCS évek óta tartó anyagi és er-
kölcsi támogatását. A követõ adomá-
nyozáskor 270 000 Ft-ot adtak tagtársa-
ink a nemes ügyre. 

A kápolnánál az egyesületünk ko-
szorút helyezett el az „Erdész-Vadász
Õsök” emlékezetére. A Peruska Mária
kegyhelynél zajló programunk az Atya
és a Lelkész Úr áldásával ért véget. Fel-
emelõ érzés volt!

A meglepetés ebédet ismét a Tömör-
di Faluháznál szervírozták. Kemencé-
ben, egészben sütött, töltött süldõ disz-
nó, bajor káposztasalátával. A felséges
ízeket nem rontotta el, de elgondolkoz-
tatott, hogy mindezt miért kellett Unter-
pullendorfból (Alsópulya) hozatnunk.
Lehet, sõt valószínû, hogy a disznó, a
káposzta, a kemencét rakó kõmûves és
a sütõ szakács is magyar volt. Itthon mi-
ért nem mûködik a rendszer? 

Délután, a nagy forróság ellenére
testületileg levonultunk a község temp-
lomához. Elébb az I. és II. világháború
tömördi hõsi halottainak, valamint a
trianoni tragédia emlékére megkoszo-
rúztuk a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
önzetlen támogatásával, a Tömörd Köz-
ségért Közalapítvány által állított triano-
ni kettõs keresztet.

Utána a község templomában,
amelynek védõje Szent Ilona, Szabóné

Erdészek látogatása Tömördön
Az Országos Erdészeti Egyesület
Rába-menti Helyi Csoportja a szo-
kásos éves családi napján 2013.
augusztus 3-án Tömördre látoga-
tott. A szakmai alapon szervezõdõ,
de alapjaiban baráti társaság tag-
jai erdészek, vadászok és néhány
szakmán kívüli támogató.

A középmély termõrétegû cseri talajon
elfogadható erdõ is állhat

Balra az ingyen erdeifenyves, azóta
kezelt magánerdõ

Csoportunk mint hallgatóság a Peruska
Mária Kápolnánál
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Kiss Ágota, a Tömörd Községért Köza-
lapítvány kuratóriumi elnöke beszélt a
község és a templom múltjáról, ismer-
tetve Szent Félix ereklyéjének történe-
tét is. Köszönjük neki, több mint érde-
kes volt!

A nagy hõségre tekintettel a délutáni
programokat leszûkítettük. Elmaradt a
Tömördi Madárvárta, az Ablánc-patak
völgyének, a Szent Ilona szobornak és a
tömördi Ilona várnak (honfoglalás ko-
rabeli földvár), valamint a skót felföldi
marháknak a megtekintése. Ezeknek az
érdekességeknek a megismerésére
majd legközelebb kerítünk sort. 

A Faluházhoz visszatérve – hûsítõ
poharazgatás közben – ismertettem a
honfoglalás kori magyarság vaskohá-
szatát (persze az internet segített, de
vannak személyes somogyfajszi élmé-
nyeim is), amelynek a község is a létét
köszönheti. Eleink a „nemeskéri” típusú

bucakemencékben olvasztották a gyep-
vasércet, fejlett kézmûvességük és jól
szervezett államrendjük civilizált népet
jellemzett.

Színesítette a programot Horváth Jó-
zsef egykori hegybíró, a legnagyobb
Csepreg Bene-hegyi borterelõ bemuta-
tója. Borai közül osztatlan sikert a 2012.
évjáratú Chardonnay fehér és a 2011.
évjáratú Pinot noir vörösbor aratta. Ba-
rátunk, a tiszteletbeli erdész stílusa és
gondolatai Hamvas Béla, Márai Sán-
dor és Krúdy Gyula szellemét idézték.
A szép lovakról, a „Csepregi Lófuttatás-
ról és Pünkösdi Király Választásról” is
szó esett, ami Jókai Mórt is megihlette.

Mindeközben a Répcevölgye Vt.
profi szakácsai, Kontó Sándor és Hor-
váth Tamás révén elkészült a kitûnõ
vaddisznópörkölt, amit az ismét éhes
közönség jóízûen fogyasztott.

A vacsora alatt már ráhangolt Tóth
Marcell, fiatal harmonikás barátunk,
akinek kíséretével közel éjfélig tartott
a soproni erdész és más nóták felidé-
zése.

A program tulajdonképpen csak a
másnapi früstök után ért véget, hiszen 22
tagtársunk éjszaka is élvezte „Tömörd
Köztársaság” vendégszeretetét. Egyönte-
tû kinyilatkozásuk szerint a nagy meleg
ellenére igen jól lehetett aludni, „a tö-
mördi levegõt harapni” lehet. Ennek
megfelelõ volt reggelikor az étvágy is.

Barátainknak köszönjük a megjele-
nést, jelenlétükkel megtisztelték kisköz-
ségünket. Vigyék magukkal jó hírünket
és az Atya, valamint a Lelkész Úr áldá-
sát! 

Nagy Imre
Fotók: Ábrahám Gáborné, 

Kóbor Gézáné

Ritka, értékes és különleges gyûjte-
mény letéteményese és bemutatója
lett az OEE Wagner Károly Erdészeti
Szakkönyvtára. Ez év októberében né-
hai Nyirádi Lajos erdõmérnök (1921-
1999) erdészeti, faipari és vadászati
tárgyú érmekbõl, plakettekbõl és jel-
vényekbõl álló gyûjteményét örökö-
sei, Nyirádi Ágnes, dr. Nyirádi László
és Nyirádi Lajos, határozatlan idõre át-
adták megõrzésre és bemutatásra az
Országos Erdészeti Egyesületnek. A
közel 100 darabból álló átvett kollek-
ció reprezentálja a Nyirádi Lajos és
Rácz Józsefné Dr. tollából 1993-ban
megjelent „Erdészeti vonatkozású ma-
gyar érmek és plakettek” címû, az Er-
dészettörténeti Közlemények VIII. kö-
teteként kiadásra került mûben szerep-
lõ érmek több mint kétharmadát és a
könyvben meg nem nevezett további
15 érmet. A rendkívüli formagazdag-
ságot felvonultató fém-, fa- és agyag-
plasztikákat tartalmazó gyûjtemény

Könyvtárunk féltve õrzött kincse lett
és megtekinthetõ az egykori Selmec-
bányai Akadémiáról származó üveges
tároló szekrényekben.

Nyirádi Lajos kollégánknak nem-
csak ezt a nagyszerû gyûjteményt kö-
szönthetjük, de Könyvtárunkhoz való
kötõdése is közismert. Az 1950-es
években Riedl Gyula bácsi elõdje volt
a Könyvtár vezetésében és az akkori
Erdõterv igazgatójaként egyik kezde-
ményezõje az 1960-as évek elején tör-
ténõ katalogizálásnak is. 1962-ben pe-
dig, az Egyesületnek az akkori Tõzs-
depalotába való átköltözésekor a
könyvállományt ruháskosarakban
szállították, pontosabban Nyirádi La-
jos és Riedl Gyula cipelték át az új
székhelyre. 

Nagyrabecsült néhai kollégánknak
és örököseinek ezúton is hálásan kö-
szönjük a szép gyûjtemény átadását!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre

Nyirádi Lajos éremgyûjteményét

õrzi az Egyesület Könyvtára

A Titkár úr kritikusan hallgatja a tagjelöltet

Séta a szajkó erdõben, Nyakas-major


