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EGYESÜLETI ÉLET

2012. december 13-ára ismét találkozó-
ra invitálta az Országos Erdészeti Egye-
sület Szombathelyi Helyi Csoportjának
tagságát a vezetõség. Talán az év végi
munkák hajrája miatt – a szokásosnál
késõbbi idõpontban – kisebb volt a tag-
társak aktivitása. Pedig aki elfáradt a Sa-
ághy István Konferencia Központba,
nagyon színvonalas és izgalmas él-
ménybeszámolókat hallgathatott az elõ-
adásra felkért tagtársainktól.

A meghívó programterve szerint el-
sõként elnökünk, Bakó Csaba köszön-
tötte az egybegyûlteket, valamint érté-
kelte az elõzõ évet. Idén a legfontosabb
rendezvények – a hagyományos Csalá-
di Nap mellett – a nagykanizsai Helyi
Csoport látogatása és a Vértesi Erdésze-
ti és Faipari Zrt.-hez, valamint a Zalaer-
dõ Zrt.-hez tett tapasztalatcserék voltak.
Örvendetes, hogy a tagújítás után cso-
portunk létszáma alig csökkent, 165 fõ
tagunk van jelenleg. Ezután titkárunk,
Zsuppán Ernõ tájékoztatott a küldött-
közgyûlésrõl, egyesületi hírekrõl, to-
vábbá a tagsági kedvezmények igény-
bevételének lehetõségeirõl és módjá-
ról. A 2013-ra tervezett programok alap-
ján ismét mozgalmas évnek nézünk elé-
be. Titkárunk felhívta a figyelmet arra,
hogy a helyi tagok elõtt nyitva áll a le-
hetõség, hogy az év végi összejövetele-
ken élményeiket, szakmai tapasztalatai-
kat megosszák a tagtársakkal.

E legutóbbi rendezvényen is tanul-
mányutakon szerzett élményekrõl, ta-
pasztalatokról hallhatott a közönség
izgalmas, információkban gazdag, oly-
kor humoros történetekkel derültséget
okozó elõadást. A rengeteg képpel il-
lusztrált beszámolókat figyelve úgy
érezhettük, mintha mi is éppen ott jár-

nánk az elõadóval a bemutatott hely-
színeken.

Elsõként Varga László tagtársunk va-
rázsolta el hallgatóságát a messzi észa-
kon, Norvégiában tett tanulmányút él-
ményeivel. Elõadását általános informá-
ciókkal kezdte Norvégiáról, híres szü-
lötteirõl, megemlékezett az e tájon elsõ-
ként járt híres magyarokról. A Viken
Skog erdészeti vállalatnál ismerkedtek a
norvég erdõkkel, amely magánerdõk
kezelõje. Megtudták, hogy Norvégiá-
nak 12 millió hektár erdeje van, amely-
bõl gazdaságilag csak 7 millió hektár
hasznosítható. Az elõadó elmondta,
hogy ott-tartózkodásuk alatt kézi mo-
torfûrészest nem láttak, minden kiter-
melést harveszterekkel oldanak meg a
norvég erdõkben. Legfõbb fafajuk a
lucfenyõ, de a természetvédelem nem
tekinti õshonosnak, ezért az amúgy is
nagy mennyiségben megtalálható õs-

honos szõrös nyír és hamvas éger kerül
elõtérbe. A jég óriási munkájának nyo-
mait is láthattuk a képeken fjordok, fjel-
lek formájában. Oslo, Lillehammer,
Bergen utcáin is barangolhattunk. Az
egyik képen még gabonaaratást is lát-
hattunk, a kép érdekessége, hogy szep-
temberben készült.

Török Imre, a Vasvári Erdészeti Igaz-
gatóság fahasználati mûszaki vezetõje
tavaly nyáron Németországban járt ta-
nulmányúton a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. és a HM Budapest munkatársaival.
Elsõ állomásuk az egykori NDK-hoz
tartozó Türingia Állami Erdészetének
területe volt, annak is a Hainich-Werra-
tal-i Erdészete. Következõ útjuk az Er-
furt-Willrodi Erdészethez vezetett. Majd
a Bajor Államerdészet Erbrachi Erdésze-
ténél vendégeskedtek. Megtudtuk,
hogy a bajor erdészek nagy hangsúlyt
fektetnek az erdõ gazdasági, védelmi és
közjóléti funkcióinak minél kedvezõbb
összehangolására. A szakmai tapaszta-
latok mellett élvezetes volt hallgatni az
elõadót a kulturális és gasztronómiai él-
ményekrõl is.

Harmadikként Hunyadi Géza tagtár-
sunk vetített képeket a 2012. év esemé-
nyeirõl. A fotókon mindenki viszontlát-
ta magát, kellemes emlékek idézõdtek
fel. Egy-egy vidámabb képen pedig jót
derültünk. 

Köszönjük a vezetõségnek a tavalyi
tartalmas és színvonalas programokat,
vés sikerekben gazdag, boldog új évet
kívánunk minden kedves tagtársunk-
nak!
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A Szombathelyi H.Cs. évzáró rendezvénye

Bakó Csaba évet értékel


