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Bakó Csaba, a Szombathelyi Helyi Cso-
port elnöke nyitotta meg a rendezvényt
és köszöntötte a helyi csoport tagjait,
hozzátartozóikat, valamint külön kö-
szöntötte Monostori Miklóst, a Sárvári
Erdészet igazgatóját és gróf Erdõdy
Lászlót, a 2013-as szentpéterfai Családi
Nap házigazdáját.

Az elnök a továbbiakban röviden be-
számolt az Egyesület tavasszal lezajlott
eseményeirõl és vázolta a jövõben várha-
tó rendezvényeket. Beszédében hangsú-
lyozta, hogy a Családi Napok alkalmával
a tagsággal nem rendelkezõknek is lehe-
tõsége nyílik, hogy az Egyesület munká-
jába betekintést nyerjenek. Az érdeklõ-
dést és az összetartozás fontosságát pedig
mi sem bizonyítja jobban, minthogy idén
közel 140 fõs résztvevõi létszámmal in-
dult a nap. Külön köszöntötte Dezsõ Vil-
mos tagtársunkat – a mostani rendezvény
egyik aktív résztvevõjét –, aki a kaposvá-
ri vándorgyûlés alkalmával az OEE Elis-
merõ Oklevél kitüntetésében részesül. 

Bakó Csaba beszéde után Horváth
Gábor titkár köszöntötte a megjelente-
ket és átadta a szót a házigazda erdészet
igazgatójának. Monostori Miklós ismer-
tette a Sárvári Erdészeti Igazgatóság leg-
fontosabb jellemzõit és kifejezte örömét
a kellemes idõjárás miatt, visszautalva a
2010-ben szintén itt megrendezett Csa-
ládi Napra, amikor az idõjárás nem fo-
gadta kegyeibe a találkozót. Végezetül

Horváth Gábor titkár tájékoztatta a kö-
zönséget a nap programjairól és az
egyéb fontosabb tudnivalókról.

Ezt követõen a vadászház udvarán ál-
ló erdész-vadász emlékoszlop megko-
szorúzására invitálták a jelenlévõket. Mo-
nostori Miklós röviden felidézte az emlék-
oszlop történetét, mely hét évvel ezelõtt a
vadászház mellett álló konferenciaterem
építésekor kezdõdött. Az itt álló tölgy ma-
tuzsálemekbõl részben egészségi okok
miatt párat ki kellett vágni, de a legegész-
ségesebb fát meghagyták. Ez az oszlop
állít emléket a hajdan a Farkas-erdõn
szolgáló erdészeknek, vadászoknak. Az
oszlopon az elmúlt évek alatt sajnos egy-
re sokasodtak a névtáblák. A koszorúzást
követõen a résztvevõk közösen elénekel-
ték az erdészhimnuszt.

A folytatásban, szakmai program-
ként, fakitermelõ bemutató követke-
zett. Dénes Károly, a Vasvári Erdészeti
Igazgatóság pagonyvezetõ fõerdésze
köszöntötte a résztvevõket, majd han-
goztatta annak fontosságát, hogy külsõ
szemlélõk is ízelítõt kaphassanak abból
a tevékenységbõl, ami az erdõn nap,
mint nap zajlik. A felvezetésben bemu-
tatták az egyes eszközök, védõfelszere-
lések üzemszerû használatát. A felsora-
kozott gyermekek nagy érdeklõdéssel
figyelték a szakembereket, így aktív
közremûködésükért apró meglepetés-
ben is részesültek.

A Szombathelyi Erdészeti Zrt. csapa-
ta igazán érdekfeszítõ versenyt mutatott
be a közönségnek, szerelés, kombinált
darabolás, lánckímélõ darabolás és
összetett versenyszámban. A csapat a
bejcgyertyánosi csemetekertben készül
a régiós versenyre. A tavalyi évben el-
nyerték az országos második helyezést.

A bemutatót követõen lehetõség
nyílt több fakultatív programon is részt
venni. Az érdeklõdõk többek között
megtekinthették a mára már teljes pom-
pájában tündöklõ Hidegkúti Vadászhá-
zat, majd ezt követõen Hunyadi Géza
tagtársunk kiváló fényképeivel elevení-
tette fel eddigi rendezvényeink emléke-
it, valamint a munkája során elkapott
érdekes pillanatokat. 

Szép számmal gyûltek össze azok is,
akik arra vállalkoztak, hogy egy kb. 5
kilométeres gyalogtúra során keresik
fel a 2015. április 22-én átadott Scherg
Lõrinc-kilátót. A Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. által a Farkas-erdõn megvalósított
számos közjóléti fejlesztésnek ez az
egyik fénypontja és kiváló példája an-
nak, hogy lehet az esetlegesen megbú-
vó értékeket felismerni és megmenteni.

A nap során folyamatosan lehetõség
volt a sétakocsikázásra, amely segítsé-
gével az érdeklõdõk ellátogathattak a
rendezvénytõl körülbelül két kilo-
méterre lévõ Mária Terézia-forráshoz. A
Vas megye legelsõ természetvédelmi
területeként számon tartott Terézia-kút
is a Szombathelyi Erdészeti Zrt. közjólé-
ti beruházásainak köszönhetõen újult
meg 2014-ben és várja a pihenni, kirán-
dulni vágyókat.

Természetesen a kulináris élvezetek
sem maradtak le a Családi Nap színes

palettájáról, így Hámori Sándor fensé-
ges babgulyása és Dezsõ Vilmos meg-
unhatatlanul finom dámszarvasflekke-
ne tette még kellemesebbé a napot.

Köszönjük a szervezésben részt ve-
võk kiváló munkáját, továbbá a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. magas szintû tá-
mogatását a rendezvényhez.
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Családi Nap a Farkas-erdõn
2015. május 30-án tartotta immár hagyományos Családi Napját az Orszá-

gos Erdészeti Egyesület Szombathelyi Helyi Csoportja. Az esemény hely-

színéül idén a Farkas-erdõ egyik gyöngyszeme a Hidegkúti Vadászház és

környéke szolgált. A rendezvény alkalmából felállított sátorban Laki

László és Galambos István tagtársaink már ínycsiklandó reggelivel vár-

ták az érkezõ vendégeket.


