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A tavalyi év végéig Szombathely térsé-
gében két objektum szolgálta az erdõk
közjóléti funkcióját, egyrészt  a várostól
8 km-re fekvõ, a Zrt.  kezelésében lévõ
szombathelyi Parkerdõ, valamint az Er-
dészeti Tudományos Intézet Sárvári Kí-
sérleti Állomása által gondozott Kámoni
Arborétum. 

Az elkészült Saághy István Erdésze-
ti Információs Központ egy épületbõl
és az épületet körülvevõ, közpark
funkciójú területbõl áll.  A mintegy ti-
zenhatezer négyzetméteres parkosított
terület közepén található az 1400
négyzetméternyi hasznos alapterületû
komplexum. A felsõ szinten egy száz
fõt befogadó konferenciaterem, tár-
gyaló- és oktatóterem, kiszolgáló he-
lyiségek és két 32 négyzetméteres kiál-
lítóterem került kialakításra. A föld-
szinten és az I. emeleten a társaság
központjának és szombathelyi erdé-
szetének irodái és kiszolgáló helyisé-
gei helyezkednek el. 

A létesítmény közelében 80 gépko-
csi befogadására alkalmas parkoló ké-
szült el, az épület elé pedig egy tavat ál-
modtak a tervezõk. Örvendetes, hogy
mind a tervezésre, mind pedig a kivite-
lezésre kiírt pályázatot helyi cég nyerte:
a terveket a Mátis és Egri Tervezõ Iroda
készítette, az épület kivitelezõje pedig a
Tender Kft. volt. 

Az épület körül – a korábbi leromlott
állapotú õspark rekonstrukciójával –

egy közjóléti funkciókat is szolgáló, tan-
ösvényekkel, erdei fajátékokkal és
egyéb közjóléti létesítményekkel fel-
szerelt közpark
került kialakításra.

A Központ épü-
letét nettó 350 mil-
lió forintból való-
sította meg a társa-
ság, melyhez 100
millió forintot a tu-
lajdonos MNV Zrt.
jogelõdje, az ÁPV
Zrt. alaptõkeeme-
lés formájában
adott, a fennmara-
dó részt pedig a
Szombathelyi Er-

dészeti Zrt. saját fejlesztési forrásaiból
finanszírozta. 

Szombathely város segítségével az
Erdészeti Tudományos Intézet pályá-
zott és nyert a kezelésében lévõ Kámo-
ni Arborétum felépítési munkáira, így a
két fejlesztés egyrészt kiegészíti, más-
részt megerõsíti  egymást. Ideális eset-
ben a közeljövõben megújul az európai
hírû  Kámoni Arborétum is.

A Saághy István Erdészeti Informáci-
ós Központ és Közpark létesítményt Kiss
Péter kancellária miniszter, Tátrai Mik-
lós, az MNV Zrt. vezérigazgatója, dr. Ip-
kovich György Szombathely Megyei Jo-
gú Város polgármestere, és Kronekker
József, a Szombathelyi Erdészti Zrt. vezér-
igazgatója avatta fel. Kronekker József
elmondta, hogy a régi, Zanati úti szék-
ház tervezett értékesítésébõl szeretnék
finanszírozni az új központ mögött elhe-
lyezkedõ mûszaki erdészet felújítását. 

Bakó Csaba

Új erdészeti információs központ

Országos szintû közmunkaprogram
indul januárban 14 erdõgazdaság
részvételével, többek között a Me-
cseki Erdészet területén is. A 360
milliós költségvetésû program kö-
zel ezer embernek adhat munkát.

Tizennégy erdõgazdaság részvételé-
vel az egész országra kiterjedõ köz-
munkaprogram indul 2009. január 15-
én. Az április 15-ig tartó, a Szociális és
Munkaügyi Minisztérium Közmunka
Tanácsa által koordinált program össze-
sen 930 fõt foglalkoztat az erdõmûvelé-
si munkálatok területén. A majd’ ezer
ember többek között az erdõfelújítá-
sokban, az illegális szemétlerakók fel-

számolásában, a közjóléti eszközök
karbantartásában és kihelyezésében,
valamint az erdészeti feltáró utak kar-
bantartásában és az erdõvédelemben
segít majd a szakembereknek. A 360
millió forint összköltségbõl 300 milliót a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt., 60
milliót pedig a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium áll.

A Mecseki Erdészeti Zrt. területén
negyven fõ talál majd munkát. Az alkal-
mi munkavállalók ugyanolyan juttatá-
sokban részesülnek, mint a társaság sa-
ját munkavállalói: így téli ruházattal, vé-
dõitallal, orvosi vizsgálatokkal gondos-
kodnak róluk.
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