
A Vas megyében élô ember számára
a történelem során az erdô jelentet-
te megélhetésének egyik jelentôs

forrását. Az ország többi részéhez hasonló-
an e régió erdeinek is közel fele a privati-
záció kapcsán magánkézbe került. A me-
gye a nagybirtok mellett, a paraszti magán-
erdô-gazdálkodásban is jelentôs hagyo-
mányokkal rendelkezett, a rendszerválto-
zás elôtt az országban talán egyedül itt ma-
radtak fenn. Ennek ellenére a Vas megyei
magánerdôk közel felében máig nem in-
dult el gazdálkodási tevékenység.

A helyzetet több tényezô – így a földhi-
vatali nyilvántartások rendezetlensége –
mellett nehezíti a gazdák szakmai ismeret-
hiánya, tapasztalatlansága. A magánerdô-
tulajdonosok többségének nincs erdésze-
ti szakképzettsége. Az Országos Erdészeti
Egyesület helyi csoportja, illetve az Állami
Erdészeti Szolgálat és a Szombathelyi Er-
dészeti Rt. szervezésében már több tanfo-
lyam és ismeretterjesztô elôadás volt, de
az ezt kiegészítô gyakorlati munkák be-
mutatása mind ez ideig hiányzott. Ezt a hi-

ányt is kívánta pótolni a régió számára a
Szombathelyi Erdészeti Rt. káld-hidegkúti
vadászházánál 2000. augusztus 17–19-ig
megrendezett Erdôgazdálkodási és Erdô-
gazda Szakkiállítás.

A háromnapos rendezvény megnyitó-
ján dr. Pethô József, az Szombathelyi Erdé-
szeti Rt. vezérigazgatója köszöntötte a
megjelenteket és röviden ismertette a kiál-
lítás létrejöttének körülményeit. A nyitó
beszédet Holdampf Gyula, az FVM Erdé-
szeti Hivatalának elnökhelyettese tartotta,
aki a magyar erdôk szerepének fontossá-
gát, az erdôtelepítés eredményeit, a ma-
gánerdô-gazdálkodás sürgetô teendôit
emelte ki.

A megnyitó után Harangozó Bertalan,
az rt. igazgatóságának elnöke és dr. Pethô
József vezérigazgató átadta a Szombathe-
lyi Erdészeti Rt. által alapított „Az év erdé-
sze” díjat. A díjat a múlt évben elhunyt
Tóth Gyula erdész özvegye, illetve Sásdi
Károly fôerdész vehette át. ôk több évtize-
des munkásságukkal érdemelték ki e ki-
tüntetô címet.

A 2000. év okán a Vas megyei erdészek
is törekedtek a millennium méltó megün-
neplésére. Az év folyamán az 1000 évre
emlékezve több rendezvényt szerveztek.
Ennek mintegy megkoronázásaként – a
kiállítás adta lehetôséget is kihasználva –
Markó Péter, a Vas megyei közgyûlés el-
nöke átadta a Szombathelyi Erdészeti Rt.
által újonnan megépített hidegkúti va-
dászházat, amit a helyi egyházak képvise-
lôi is megáldottak.

Az elsô nap délutánján szakmai elô-
adások hangzottak el. Szkalák Gyula, az
Állami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi
Igazgatóságának igazgatója, a magáner-
dô-gazdálkodás helyzetérôl tartott részle-
tes ismertetôt.

A következô elôadó dr. Solymos Rezsô
akadémikus volt, aki a régió erdôgazdál-
kodásáról tartott élményszerû beszámo-
lót. A fordulatos, fiatalos lendülettel meg-
tartott elôadást végig feszült figyelem kí-
sérte. Rámutatott arra, hogy hamisak azok
a hangok, amelyek a magyar erdôk terü-
letének és fatérfogatának csökkenésérôl
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beszélnek, és az erdészektôl féltik az er-
dôt. Mondanivalóját tényadatokkal, az er-
dôre vonatkozó adatok változásának be-
mutatásával is alátámasztotta, amit igénye-
sen kialakított ábrákkal szemléltetett.

Dr. Pethô József vezérigazgató a Szom-
bathelyi Erdészeti Rt. integrátori tevékeny-
ségében rejlô lehetôségek kihasználását
emelte ki, a magánerdô-gazdálkodói és az
állami erdészet kölcsönös érdekei alapján.

A kiállítás másnapján Vas megye erdô-
gazdálkodásában dolgozók találkozójával
folytatódott a rendezvény. A nagy érdek-
lôdéssel kísért gépbemutatók mellett kul-
túrprogram várta az érdeklôdôket. Fellép-
tek többek között a Spanyolországból ér-
kezett Mendi Allde baszk néptánce-
gyüttes, valamint a Monorról már jól is-
mert Tornádó tornaklub táncosai. A nap
végén Wentzely Dénes erdész-író humor-
ral, öniróniával, hazaszeretettel, az erdész-
szakma iránti elkötelezettséggel ötvözött
jó hangulatú elôadását hallgathatták meg
az érdeklôdôk.

A gépbemutatók közben az
erdôgazdák megismerkedhettek a gya-
korlatban alkalmazott gépekkel, amelye-
ket erdei terepen, munka közben tekint-
hettek meg a látogatók. A Szombathelyi
Erdészeti Rt. szinte az egész gépparkjából
adott egy metszetet.

A megjelent forgalmazók, gyártók kü-
lönbözô erdômûvelô gépeket, modern
közelítô eszközöket éppúgy bemutattak,
mint a növényvédelem különbözô gépeit.
Megmutatkozott például, hogy az erdô-
gazdaságok által eddig elônyben részesí-
tett hazai terepjáró tehergépkocsinak is
van megfelelô alternatívája.

A kiállítók a kisebb gazdaságokban is
jól használható erdei kisgépek, kézi esz-
közök, berendezések teljes palettáját fel-
vonultatták. Kertészeti eszközöket is sze-

repeltettek. Nagy sikert aratott az egyik jó
nevû kiállító emberi beavatkozást nem
igénylô robot, illetve napelemes fûnyírója.

A kiállításon a Monorról már jól ismert
fakitermelô válogatott is bemutatkozott, a
Gólya János koreográfiája alapján szerve-
zett favágó show-val. Hasonlóan nagy ér-
deklôdés kísérte a Zsomboly Kft. alpinista
módszerrel történô különleges fadöntési
bemutatóját.

A sikeres rendezvény ideje alatt az Ál-
lami Erdészeti Szolgálat Szombathelyi
Igazgatóságának közremûködésével a lá-
togatók felvilágosítást kaphattak az erdô-
tulajdonnal való gazdálkodás lehetôségei-
rôl, az ezzel kapcsolatos jogszabályi köte-
lezettségekrôl. A kiállítás kiemelt célja
volt, hogy a magánerdô-gazdák minél
szélesebb körét avassák be a szakszerû er-
dôgazdálkodásba, a régió erdeinek szak-
szerû kezelésébe. A rendezvényen a
FAGOSZ szakkönyvbemutatóval jelent
meg, valamint az OEE is képviseltette ma-
gát.

Augusztus 19-én, a 2000-dik év nyará-
nak egyik legmelegebb napján a Szom-
bathelyi Erdészeti Rt. nyugdíjas dolgozóit
látta vendégül. A sitkei citerazenekaron
kívül kürt- és táncos bemutatók is színesí-
tették a nap programját.

Hétvége lévén, a nem szakmai érdek-
lôdôk közül e napon látogatták meg leg-
többen a kiállítást, ami örömünkre szol-
gált, hisz a rendezvény egyik kiemelt cél-
ja közt szerepelt: bemutatni a régió lakos-
ságának, hogy a természeti értékek meg-
ôrzésével együtt milyen módon folytatha-
tó magas színvonalú erdôgazdálkodás. A
közvélemény formálásának ezt a lehetô-
ségét jó eredménnyel sikerült hasznosíta-
ni.

Széles teret engedett a kiállítás a kö-
zönségkapcsolatoknak, hisz e nélkül a jö-

vô erdôgazdálkodása elképzelhetetlen. A
megye médiumaiban az erdô, az erdôgaz-
dálkodás ügye soha ekkora nyilvánossá-
got még nem kapott. Cikkek jelentek meg
a megyei lapokban, több városi televízió
számolt be az eseményekrôl. Foglalkozott
a témával az országos televízió regionális
stúdiója, az országos napilapok regionális
mellékletei is.

Az erdôgazdálkodást ért bírálatok álta-
lában helyileg indulnak. Az itteni közvéle-
mény tájékoztatása, megnyerése rendkí-
vül fontos. A kiállítás kiemelendô tanulsá-
ga, hogy a nagy, országos rendezvények
mellett szükség van a helyiekre is, mert
igazán csak ezek tudják megmozgatni a
szakközönségen kívüli érdeklôdôket. A
látogatók összetételét elemezve megálla-
pítható volt, hogy a kiállítás 40–50 km-es
körzetébôl jelent meg a legtöbb „laikus”
érdeklôdô. A régió távolabbi vidékeirôl
jóval kevesebben érkeztek.

A mozgalmas napok után a szakkiállí-
tással kapcsolatosan a médiától, a magán-
erdô-gazdálkodóktól, Vas megye erdô-
gazdálkodásában jelenleg aktívan tevé-
kenykedôktôl és nem utolsósorban e tér-
ség közvéleményétôl jó visszajelzések ér-
keztek. Ez megerôsít bennünket abban,
hogy folytatni kell a megkezdett utat. Az
ilyen és ehhez hasonló rendezvények az
erdô kezelésének és használatának be-
mutatásával segítséget adnak szakmánk
megismertetéséhez, elfogadtatásához. A
21. században az erdészeti PR tevékeny-
ség szerepe jelentôsen növekszik. Erre a
szakmának alaposan fel kell készülnie,
mert a kiemelkedôen fontos erdôgazdál-
kodási szakmai feladatok közé tartozik.
Többek között ezt szolgálja az „Erdôstra-
tégia” kidolgozása is, amelyet az EU nyo-
matékosan szorgalmaz.
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