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A társaság és az OEE Szombathelyi Helyi
Csoportja meghívására 40 fõs csapatunk
9 órakor érkezett meg a nemrég gyö-
nyörûen felújított Himfai Parkerdõbe,
ahol a házigazda Kutas Lajos erdészeti
igazgató és Bakó Csaba erdõgazdálko-
dási igazgató, a Szombathelyi Helyi Cso-
port elnöke köszöntötte a zalai erdésze-
ket. A parkerdõben felállított sátorban
mindenki kedvére válogathatott vendég-
látóink bõséges kínálatából. A reggeli
közben betekintést nyerhettünk a Him-
fai Parkerdõ létrehozásának, felújításá-
nak rövid történetébe, valamint a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. közjóléti tevé-
kenységébe. Ezután rövid sétát tettünk a
parkerdõben és az ott található 12 hektá-
ros tóparton, amelynek kezelõje a Szom-
bathelyi Zrt.  A madármegfigyelõ torony-
ba felmászva madártávlatból is megte-
kinthettük a tavat. Az április elején felú-
jítva átadott parkerdõben nagyobb cso-
portok fogadására is alkalmas közjóléti
berendezéseket is kialakítottak: pado-
kat, tûzrakó- és pihenõhelyeket. 

11 órakor buszra szálltunk és folytat-
tuk utunkat. Déli 12 óra elõtt néhány
perccel érkeztünk Õriszentpéterbe az
Árpád-kori templomhoz, ahol Varga
Ottó atya, a templom plébánosa igazán
szívélyes szavakkal köszöntött bennün-
ket. Megtudtuk, hogy a Szent Péter tisz-
teletére felszentelt templom 1230 körül
épült, román stílusú erõdített templom-
ként. Ottó atya röviden ismertette a
templom múltját és jelenét, majd egy
„csosza” szilvórium elfogyasztása után
útnak bocsátott minket.

Rövid buszozás után Magyarszom-
batfán megtekintettük az Õrségi Vadá-
szati Kiállítást. A kiállítás megálmodója
és megalkotója, Gömbös Mátyás fogad-
ta csapatunkat, aki több mint három év-
tizede a vas megyei vadásztársadalom
meghatározó alakja. A kiállítás gerincét
a házigazda által az Õrségben elejtett
trófeák adják, köztük kapitális és ked-
vezõtlen genetikai tulajdonságokkal
rendelkezõ trófeákat is találhatunk.

Szalafõn, a pityerszeri skanzenben
Bodonczi László természetvédelmi mû-
szaki vezetõ segítségével betekintést
nyerhettünk a hajdani õrségi ember
mindennapjaiba.  Az érintetlenül meg-
maradt épületegyüttesek révén pedig
az építkezési szokásaikat ismerhettük
meg. Ott kaptuk a hírt Bakó Csabától,
hogy kollégánk, Bodor György – az az-
napi küldöttgyûlés szavazása alapján –
a 2014. évi OEE Vándorgyûlésen Bedõ
Albert-díjban részesül. A házigazdák
kedvesen külön köszöntötték a csopor-
tot vezetõ Bodor Györgyöt. Ezúton is
gratulálunk neki.

A kulturális program után buszra
szálltunk és kis idõ múlva már az erdõ-
gazdaság gondosan karbantartott feltáró
útjain kanyarogtunk a Magyarlak 1 F er-
dõrészletbe.  A helyszínen tapasztaltak-
ról Varga Péter erdõmûvelési mûszaki
vezetõ és Farkas Rolf tervezõ tájékozta-
tott, míg Bakó Csaba erdõgazdálkodási
igazgató részletesen beszámolt a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt., valamint az Õrsé-
gi Nemzeti Park közös KEOP (Környezet
és Energia Operatív Program) pályázatá-
ról. A pályázat egyik beruházási elemé-
nek keretében alakítottak ki a Magyarlak
1 F erdõrészletben egy erdõszegélyt. Eh-
hez a munkához elegy fafajokat és cser-
jéket használtak. (pl.: bibircses nyír, va-
dalma, hegyi juhar, galagonya, kökény).
Miután kérdéseinkre választ kaptunk,
néhány idõszerû erdõmûvelési problé-
makört vitattunk meg, mint az erdõká-
rok, a vad elleni védelem, az erdõvéde-
lem természetvédelmi területeken, a
nemzeti parkokkal közösen. Ezután
megtekintettük a Csörötnek térségében
KEOP pályázat keretében kialakított er-
dei vízállást is. Mindeközben megérke-
zett körünkbe Bugán József, a Szombat-

helyi Erdészeti Zrt. és Rosta Gyula, a Za-
laerdõ Zrt. vezérigazgatója is. 

A szakmai nap utolsó programjaként
a lucfenyõpusztulásról és az azt követõ
erdõfelújítás fahasználati és erdõmûvelé-
si problémáiról beszélgettünk Rábagyar-
mat községhatárban. A károk felszámo-
lását és annak területi és mennyiségi
adatsorait Szemerics Antal fahasználati
mûszaki vezetõ mutatta be. Mindkét er-
dõgazdaság életében meghatározó sze-
repet tölt vagy töltött be a lucfenyõ és az
annak pusztulásával kapcsolatos kérdés-
kör. Ezt mi sem bizonyítja jobban, hogy
heves szakmai vita alakult ki a témával

kapcsolatosan. A szomszédvár kollégái
már megélték és megoldották, mi pedig
éppen most éljük meg ezt a fontos szak-
mai feladatot adó gondot.

A szakmai vita és a tartalmas progra-
mok után buszra szálltunk és rövidesen
megérkeztünk az Ivánci Vadász- és
vendégházba, ahol vendéglátóink ismét
tanulságot tettek barátságukról és ven-
dégszeretetükrõl. Az estebéd elõtt Bu-
gán József vezérigazgató köszöntötte a
szakmai nap résztvevõit, majd Rosta
Gyula vezérigazgató megköszönte a
meghívást és a vendéglátást, valamint
elmondta, hogy: „Vas megyébe mindig
jó vendégségbe menni és ugyanilyen jó
fogadni a vasi kollégákat Zalában”. A
vacsora közben alkalmunk nyílt baráti
beszélgetésekre, valamint a vas-zalai
erdészbarátság elmélyítésére. 

Ezúton is köszönetet mondunk a
Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Helyi
Csoport vezetõinek és tagjainak a meg-
hívásért, a baráti vendéglátásért és a tar-
talmas programokért. Viszontlátásra
õsszel Zala megyében!
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Zalai erdészek az Õrségben
Az utóbbi években gondosan megala-

pozott közös barátság megerõsítésé-

re, valamint szakmai tapasztalatcse-

rére indult útnak a Zalaerdõ Zrt. Nagy-

kanizsai Helyi Csoportja a Szombat-

helyi Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi

Erdészeti Igazgatóság területére, az

Õrségbe.


