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Immár 35. alkalommal került megren-
dezésre a tekintélyes hagyományokkal
rendelkezõ  Szlovén–Osztrák–Magyar
Erdésztalálkozó! A hajdan Pannónia ne-
vet viselõ földrajzi egység erdészeinek
ünnepe ez, évente eltérõ helyszínnel. 

Az eszmei szerzõ Nemesszeghy Lász-
ló volt, aki 1972-ben az OEE vándor-
gyûlésén vetette fel a gondolatot.

Idén a vendéglátó a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. és a Szombathelyi HCS
volt. A vendégek a Burgenlandi és a
Szlovén Erdészeti Egyesület, valamint a
Nagykanizsai HCS (Zalaerdõ Zrt.) ré-
szérõl 4-4 fõvel képviseltették magukat.
A résztvevõket Kronekker József vezéri-
gazgató, Nagy Imre HCS elnök és Zsup-
pán Ernõ HCS titkár köszöntötte.

A rendezvény elsõ napján a Vas me-
gyei MgSZH Erdészeti Igazgatósága ré-
szérõl Kelemen Géza osztályvezetõ a
Nyugat-Dunántúl (Zala, Vas, Gyõr-Mo-
son-Sopron megye) erdészeti adottsá-
gait és tájait, a magán és állami tulajdo-
nú területek gazdálkodását mutatta be a
2007. évi mérlegek alapján. 

Ezt követõen Bakó Csaba erdõgaz-
dálkodási igazgató a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. szervezetérõl, gazdálkodá-
sáról tartott elõadást az elõzõ évi natu-
rális és gazdasági mutatók tükrében. 

A Hidegkúti Vadászházban elköltött
ebéd után a Farkaserdõben folyó tölgy-
gazdálkodást tárta elénk Monostori
Miklós erdészetigazgató, s vették górcsõ
alá a résztvevõk. Elsõsorban az osztrák
szakemberek mutattak különös érdek-
lõdést a közel 6000 ha-os erdõtömbben
folyó, bajor erdészeti hagyományokra
épülõ gazdálkodás iránt. Élénk vita kí-
sérte a természetes és mesterséges er-
dõfelújítás kérdéskörét, latolgatva a fe-
lújítási költségmegtakarítás és a fattyú-
hajtásodásból származó értékvesztés
arányait.

A Sárvári Igazgatóság szakemberei kü-
lönféle fázisokban lévõ – szépen fejlõdõ –
természetes felújítások bemutatásával
igyekeztek bizonyítani, hogy az elõdöktõl
örökölt erdõvagyont nemcsak használni,
hanem gyarapítani is képesek. Felfigyel-
tünk a fiatalkori vadkártól megóvott ma-
dárcseresznye vitalitására és értéknövelõ
szerepére. Nagy elismerést váltott az 1995-
ös, rendkívüli makktermésbõl felújított,
részben hálózati kísérleti területként is
funkcionáló kiterjedt fiatalos tömb. Cse-
megeként egy új utakat is keresõ bükk-
gyertyán-tölgy-cser fafajokból álló Pro Sil-
va kezelési kísérletet is megtekintettünk.

A tartamos napot a Sitkei Kápolna
megtekintése után a Sitkei Kastélyszálló
kertjében baráti beszélgetéssel és vacso-
rával zártuk.

A második napot Orbán Lajos, a Vas-
vári Igazgatóság vezetõje és kollégá-
inak szakértõ kísérése mellett a virágzó
rhododendronoktól pompázó Jeli Ar-
borétum bejárásával kezdtük. Tiszteleg-
tünk Ambrózy-Migazzi István gróf em-
lékének az életét bemutató múzeum lá-
togatása során.

Azt követõen a Szentgotthárdi Igazga-
tóság területén a tömeges nyugat-magyar-
országi lucpusztulás intõ példáját, de a
megújítás és átalakítás szép eredményeit
is értékeltük. Kutas Lajos erdészetigazgató
alapos, a témakörben elmélyült tájékozta-
tása és elemzése meggyõzte a résztvevõ-
ket, hogy a gazdálkodó ura a helyzetnek.

A következõ megállóhelyen – az õr-
ségi erdészek emlékére állított kopjafá-
nál – a három nemzet képviselõi  he-
lyezték el a tisztelet koszorúit. 

Bugán József mûszaki vezetõ a szom-
szédos Pro Silva erdõrészletben egy vi-
szonylag idõs korban megkezdett átalakí-
tó kísérlet eredményeit és buktatóit mutat-
ta be. A bükk, tölgy és gyertyán fõfafajú ál-
lományban különféle szakmai nézetek üt-
köznek az újulat kezelését illetõen, elsõ-
sorban annak felszabadítását, a végvágás
idõintervallumát tekintve.

Kultúrprogramként – az õrségi tájat
oly jellemzõ, annak különleges értékeit
megõrzõ –  szalafõi Pityerszer néprajzi
emlékeinek megtekintése volt soron.

Az eseménysorozatot a résztvevõk
Kondorfán, a Vadkörte fogadóban kö-
zösen elfogyasztott ebéddel zárták.

Az itt elhangzott értékelõ beszédek
az elismerés hangján szóltak a Vas me-
gyében folyó szakmai munkáról, a civil
társadalom részérõl felmerülõ, erdõvel
kapcsolatos nézetek kezelésérõl. Érez-
hetõen tovább erõsödött a szakmai ba-
rátság a három nemzet erdészei között.

A következõ év házigazdájaként Szlo-
vénia képviseletében Vlado Bratkoviè er-
dõmérnök élt megtisztelõ meghívással.

Valamennyi anonim kollégának, tol-
mácsnak, mûszaki vezetõnek, erdésznek,
sofõrnek, gondnoknak köszönjük a segítõ
közremûködést, a befektetett munkát az
erdészünneppé varázsoló két napért.

Kép és szöveg: Nagy Imre
Zsuppán Ernõ 
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