
Néhány perccel 9 óra után érkeztünk a
Károly-kilátó parkolójába, ahol a helyi
csoport elnöke – Dr. Kárpáti László –
és titkára – Köveskuti Zoltán –, valamint
a TAEG Zrt. vezérigazgatója – Dr. Jám-
bor László – és a Soproni Erdészet veze-
tõje – Csapó József – kollégák fogadtak
minket. Az üdvözlõ szavak után a büfé-
kocsiban (mely Martos Ákos jóvoltából
egész nap kísért bennünket) pogácsá-
val és az út porát leöblítendõ kis italok-
kal kínáltak minket vendéglátóink.

Ezt követõen Dr. Kárpáti László rö-
vid áttekintést adott Sopron város törté-
nelmi múltjáról, megemlékezve a „ron-
gyos gárdáról” is, melynek emlékmûve
elõtt elnökünk, JóŸwiak Bernard és tit-
kárunk, Vissi Géza fõhajtással és egy
csokor virággal fejezte ki tiszteletünket.

A Károly-kilátóhoz vezetõ úton az er-
dõgazdasági kollégák elmondták, hogy
az ottani erdõtömböt átalakító üzem-
módra jelölték ki külön erdészkerület-
ként, melyre az Erdészeti Igazgatóság
szakemberei egységes kezelési tervet
készítettek. Ennek során minõségi cso-
portos gyérítések, fokozatos felújítóvá-
gások és szálalóvágások alkalmazásá-
val kezelik az erdõtömb mintegy 2/3-át.
Ezekkel a technológiákkal 40-70 (de
akár 150-200) év múlva kialakulhat a je-

lenlegivel ellentétes cél, azaz a termé-
szetes újulatból származó, erõsen ve-
gyes korú és méretû, szabálytalan szer-
kezetû szálalóerdõk jöhetnek létre.

Útközben felfelé érintettük Hédl
András Sopronért Díjjal kitüntetett Be-
dõ-díjas erdész 2011-ben (a TAEG meg-
alakulásának 60 éves évfordulóján) fe-
lavatott mellszobrát.

Onnan már rövid sétával felértünk a
TAEG által kezelt Károly-kilátóhoz,
melynek termeiben nagy elõdeink –
Roth Gyula, Csapodi István – emlékki-
állítását tekintettük meg, majd a tetõte-
raszról a csodás panorámában gyö-
nyörködhettünk.

Utunkat folytatva Brennberg felé az
ultrai úton Dudleszen át egy szúkáros
lucfenyves mellett haladtunk el, amely-
nek lombos fafajokkal történõ átalakítá-
sa van folyamatban.

Brennberg központjában a fa tartó-
szerkezetû templomnál idõztünk, és
Kárpáti kollégánknak a falu történelmi
áttekintésébõl adott tájékoztatásából
megtudhattuk, hogy a templom a bánya
mûködése idején (mely 1951-ig tartott)
karbidraktár volt, és ez az egyetlen temp-
lom hazánkban, melynek épülete kö-
zös a kocsmával, néhány szakestély
helyszínével.

Következõ úti célunk a Szárhalom
volt. Az erdõgazdaság ottani vadászhá-
zában erdészkollégáink ebéddel – ízle-
tes szarvasborjú-pörkölttel – vártak
minket, természetesen volt mivel a fi-
nom falatokat leöblíteni is.

A kiadós ebéd után ismét szakmai
program következett. A Hegyvidéktõl
légvonalban csak mintegy 5-6 km-re lé-
võ, de teljesen más klímájú Szárhalom
50-es tagjának erdõrészleteit tanulmá-

nyozhattuk. Ezekben az erdõrészletek-
ben tarvágás utáni, valamint részben fo-
kozatos felújítóvágásos cseres felújítá-
sokat egyaránt láthattunk.

A továbbiakban kulturális progra-
mok következtek.

Elõször az 1989. augusztus 19-i ha-
tárnyitás megörökítésére létesített Pán-
európai Piknik Emlékhelyhez mentünk.
A TAEG Zrt. által kezelt területen a hite-
les történelmi áttekintést Kárpáti kollé-
gánktól hallhattuk. Az emlékparkban
tett séta során láthattuk az egykori vas-
függöny egy darabját, valamint az áttö-
rés eseményeit dokumentáló fotókat,
tablókat és egyéb emlékeket.

Onnan Fertõrákoson keresztül a Fer-
tõ-Hanság Nemzeti Park egyik közpon-
ti nevezetességéhez, a Fertõ-tóhoz bu-
szoztunk. A sétahajó megérkezéséig
végigsétáltunk a cölöpökre épített üdü-
lõházak elõtt, miközben a Nemzeti Park
egyik legszakavatottabb ismerõje – Kár-
páti László kollégánk – színes tájékoz-
tatót tartott a tó és a Nemzeti park tud-
nivalóiról. Rövid sétahajózást tettünk
kb. a magyar-osztrák határig és vissza.

Tanulmányutunk Kópházán a Pay-
rits-pincében zárult, ahol hagymás-zsí-
ros kenyér mellett a házigazda többféle
borát is megkóstolhattuk. Jó hangulatú
baráti beszélgetés mellett megköszön-
tük vendéglátóink meghívását és a napi
program során vendégszeretõ kalauzo-
lásukat. Szakmailag és történelmileg is
rendkívül értékes, élményekben gazdag
bemutatókat, tájékoztatásokat kaptunk,
mely Sopron és környéke iránti szerete-
tünket még jobban elmélyítette. Kö-
szönjük Nektek!

Kép és szöveg: Som László
OEE Zalaegerszegi HCs

Ahova mindig örömmel megyünk
Még az elõzõ évhez kapcsolódott

tanulmányutunk, amikor is a Sopro-

ni Helyi Csoport tagsága látogatást

tett Zalában a Zalaegerszegi Helyi

Csoport meghívására. Viszontláto-

gatásra invitáltak bennünket akkor,

amit 2013. május 24-én sikerült

megvalósítanunk.

Fokozatos felújítóvágásos cseres
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