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A Vas megyei Rendõr-fõkapitányság és
konzorciumi partnerei 3 millió forint
pályázati pénzt nyertek az „Õrállók az
Alpokalján” címû projekt lebonyolításá-
ra. A projekt célja, hogy a megye termé-
szeti szépségei, az Alpokalja klímája,
flórája és faunája miatt kiemelt turiszti-
kai célpontokon, településeken, erdei
pihenõhelyeken, természetvédelmi te-
rületeken a közrendet fenntartsák, az
együttmûködõ szervezetek (a Rendõr-
ség, az Õrségi Nemzeti Park, a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt., az Írottkõ Natúr-
parkért Egyesület és a Polgárõrség) te-
vékenységét összehangolják. A konzor-
ciumi partnerek célja, hogy a pályázati
fedezet segítségével, a már eddig is
meglévõ kapcsolataikat még szoro-
sabbra fûzzék, valamint szakmai ta-
pasztalatcsere segítségével növeljék a
résztvevõk ismereteit.

A partnerek közös ellenõrzést hajtot-
tak végre mind az Õrség, mind a Kõsze-
gi-hegység területén lévõ erdõkben. A
terepi bejárás során csak az egyik fõ cél
volt az esetleges fatolvajok kézre keríté-
se, ugyanúgy figyeltek a tiltott helyen
kerékpározók és quadozók felderítésé-
re, valamint a természeti értékek és
mesterséges létesítmények esetleges ká-
rosítására. Az elsõ közös bejárás tapasz-
talatai nagyon pozitívak, így a projekt
befejezése után is remélhetõleg sikerül
fenntartani ezt a kialakulóban lévõ, elsõ
látásra jól mûködõ rendszert.

A programban résztvevõ szervezetek
tagjai a Szombathelyi Erdészeti Zrt. kon-
ferenciatermében elsõ alkalommal gyûl-
tek össze, hogy az egyes szakterületek
jeles képviselõi a hallgatósággal meg-
osszák a speciális ismereteket. E tanfo-
lyam elsõ elõadásait követõen még két
alkalommal fognak összegyûlni a szak-
emberek, hogy a különbözõ területek
képviselõi elmélyíthessék tudásukat, és

eredményesen vehessék fel a harcot a
bûnözés ellen.

A több, mint 80 résztvevõt Kronekker
József, a házigazda Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatója köszöntötte,
majd átadta a szót dr. Takács Tibor fõka-
pitány-helyettesnek, aki kiemelte, hogy a
projekt számos résztvevõjével már régóta
jó kapcsolatot ápolnak. Márkus Ferenc,
az Õrségi Nemzeti Park igazgatója örö-
mét fejezte ki a projekt kapcsán kialakult
együttmûködésnek.

A nyitóelõadást Nagy Imre, a Vas
megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóságá-
nak igazgatója tartotta, bemutatva az er-
dõgazdálkodás törvényi hátterét és a
hamarosan bekövetkezõ változásokat.   

Õt követte Lakatos Tibor rendõr alez-
redes, aki a hivatalos személyek törvény

általi lehetõségeit, jogait és jogosítvá-
nyait ismertette az egybegyûltekkel, ha a
mindennapok során ellenõrzésre kerül-
ne a sor, mindenki tisztában legyen vele
mire terjed ki a lehetõsége. 

A következõkben dr. Garda Zsolt rend-
õr õrnagy a projekt koordinátora mutatta
be a Schengeni folyamat történetét és a
megváltozott rendvédelmi feladatokat. 

A következõ elõadásban Horváth
Csaba, a Természetvédelmi Õrszolgálat
vezetõje mutatta be a szolgálat munkás-
ságát, majd Molnár Sándor, a Polgárõr-
ség képviseletében tartott rövid elõadást
a szervezet szerepérõl, és történetérõl.

A jelenlévõk sok hasznos informá-
ciónak jutottak birtokába. Várjuk a foly-
tatást! 

Németh János

Lendületben az „Õrállók az Alpokalján”

Berekjárás
Úgy gondolom, nem sokat tévedek, ha
feltételezem valamennyi erdészrõl, hogy a
természetszeretet, mely esetünkben
egyenlõ az erdõszeretettel, döntõ volt pá-
lyaválasztása során. Különösen azoknál a
kollégáknál, akik vidé-
ken élték meg gyer-
mekkorukat, és gyûjtö-
gették hajdani erdõjárá-
sukkor növényhez, bo-
gárhoz, kígyóhoz és
egyéb, komolyabb ge-
rinces erdõlakóhoz fû-
zõdõ emlékeiket. Futó
Elemér a Kis-Balaton
szélén található Vörs
községben élte meg
gyermekkorát. Így lett a
berekben csatangoló-
ból erdésztechnikus,
majd természetvédelmi

õr. Ahogy Rakonczay Zoltán a könyv elõ-
szavában írja: „Az a kor, amelyet a szerzõ
bemutat – részben szerencsére, bizonyos
szempontból azonban sajnálatosan –
örökre a múlté.” Ám ebbõl az eltûnt múlt-
ból villant fel életképeket, háromtucatnyi
történetet tanulságul a ma emberének. A
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgató-

ság által kiadott könyv
Futó Elemér életútjából
csupán részleteket vil-
lant fel, melyeket a
Gyökerek és lombok
készülõ hetedik köteté-
ben vallomásával tesz
teljessé. S mint ilyenkor
írni szokás, megnyugta-
tó kikapcsolódásként
ajánlom mindazoknak,
akiket rohanó vilá-
gunkban – kényszerbõl
vagy önként – a pénz-
szerzés vezérel.
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