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Horváth Gábor a Helyi csoport nevé-
ben is megköszönte Zsuppán Ernõ
szenior titkárnak, hogy 2008-ban útjára
indította a rendezvényt, amely azóta is
nagy sikerrel zajlik. A folytatásban Ba-
kó Csaba Hcs-elnök köszöntõ beszé-
dében örömét fejezte ki, hogy közel
150 fõ részvételével, 2009 után újra a
Stájer-házakhoz visszatérve kerülhetett
megrendezésre a 10. Családi nap. 

Az esemény célja, hogy az Országos
Erdészeti Egyesület – helyi csoportjain
keresztül – nyisson a nagyközönség fe-
lé, minél szélesebb körben megismer-
tetve az Egyesület és a Helyi csoport
munkáját, ezáltal betekintést engedve a
szakmába is.

Az elnöki köszöntõ után egyperces
néma csenddel emlékeztünk meg a
nemrégiben elhunyt Molnár Tibor tag-
társunkról, aki 20 éven keresztül szol-
gált a Kõszegi-hegységben kerületve-
zetõ vadászként.

A továbbiakban az elnök ismertette
az évnyitó rendezvény óta eltelt idõ-
szak legfontosabb eseményeit, a május
11-i küldöttgyûlésen elhangzott, 148.
Vándorgyûlés alkalmával egyesületi ki-
tüntetésben részesülõ személyeket, va-
lamint tájékoztatta a jelenlévõket a kö-
zeljövõ programjairól. Megköszönte to-
vábbá a támogatást a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. vezetõségének, a közjóléti
csoport munkatársainak és minden
kollégának, aki segítségével hozzájá-
rult a rendezvény létrejöttéhez. Vége-
zetül Horváth Gábor Hcs-titkár, Varga
László erdei iskolai referens és Varga
Péter közjóléti csoportvezetõ részlete-
sen ismertették a nap tervezett prog-
ramjait.

A megnyitó zárásaként a Helyi cso-
port vezetõsége egy apró megemléke-
zésre invitálta a résztvevõket a Kõsze-
gi-hegység kutatói és erdészei tisztele-
tére elhelyezett emlékkõnél.

A Chernel István Természetbarát
Egyesület és a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. által 2000-ben létesített emlékhely
az Öreg-Bükk Tanösvény végállomása
is egyben. A tanösvény ismeretanyagát
a táblán bemutatott kutatók munkája
alapozta meg s az, hogy mintaszerûen
kezelt erdõben járhatunk, erdész elõ-
deink munkájának köszönhetõ – olvas-
ható az emlékkõ mellett elhelyezett in-
formációs táblán. 

A megemlékezés során Varga László
röviden ismertette a táblán szereplõ or-
nitológusok, botanikusok és erdészek
munkásságát. Bechtold István, Chernel
István és Horváth Ernõ neve mellett
szerepel az a Bedõ-díjas Pintér Gyula
bácsi is, aki 50 évig szolgált a Kõszegi-
hegységben, s akinek olyan bükkös ál-
lományok dicsérik munkáját, amilye-
neket még határainkon túl sem lehet
látni. A visszatekintést követõen Bakó
Csaba Hcs-elnök és Balogh Csaba Be-
dõ-díjas tagtársunk koszorút helyeztek
el az emlékkõnél.

A délelõtt folytatásában számos prog-
rampont közül lehetett választani.
Varga László szakvezetésével 2,5 kilo-
méteres túra indult az Öreg-Bükk Tan-
ösvényen, ahol a résztvevõk a 12 állomás
segítségével megismerhették a Kõszegi-
hegység növény- és állatvilágát. Azok-
nak viszont, akik esetleg hosszabb
távra vágytak, lehetõségük nyílt Varga
Péter vezetésével egy 7 kilométeres ge-
rinctúrán részt venni.

Az út során Varga Péter számos ér-
dekességgel bõvítette a résztvevõk is-
mereteit. Láthattuk, hogy a kései fagy
itt is milyen komoly méreteket öltött,
ami miatt az állományok számos he-
lyen õszi képet idéztek. 

A gerincre felkapaszkodva, már út-
közben láthattuk a Schneeberg és a
Rax még hófödte vonulatait. A Hör-
mann-forrás felé haladva pedig a régi
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Családi Nap a Stájer-házaknál
2017. május 20-án a Kõszegi-hegységben tartotta hagyományos Családi nap-
rendezvényét az OEE Szombathelyi Helyi csoportja. A rendezvényt Horváth
Gábor, a Helyi csoport titkára nyitotta, majd a házigazda Szombathelyi Erdé-
szet részérõl Németh János fahasználati mûszaki vezetõ is köszöntötte a
résztvevõket.
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Hörmann-õrs felújításával kapcsolatos
jövõbeli tervekrõl is értesülhettünk. Ki-
érve a gerincre a Kendig-tetõ elõtti
nyeregrõl pompás kilátás nyílt egyik
oldalon a Kisalföldre, másik oldalon
pedig újfent megcsodálhattuk az Alpok
vonulatának keleti tagjait. 

Leereszkedve a gerincrõl utunkat
most már a rendezvényhelyszín irányá-
ba vettük. A Stájer-házak tisztásán talál-
ható haranglábat Kayszál Károly er-
dész emlékére állították. Ez jelezte an-
nak idején az erdei munkásoknak a
munkaidõ kezdetét és végét, valamint
az étkezés idejét, olykor azonban az el-
tévedt turisták érdekében is megkondí-
tották. Jelen esetben azonban nem volt
szükség harangszóra, mert Hámori
Sándor borókás vaddisznópörköltjének
és Dezsõ Vilmos páratlan szarvasflek-
kenjének ínycsiklandó illata már mesz-
szirõl jelezte az ebédidõ közeledtét.

A túrák idõtartama alatt, valamint a
délután folytatásában Bándy Fruzsina
vezetésével az Erdei Iskolában játékos
vetélkedõket tartottak a gyerekeknek.
Ezenkívül pedig fakultatívan, illetve
szakvezetéssel is lehetõség nyílt a mû-
emléki védettség alatt álló Stájer-házi
Erdészeti Múzeum megtekintésére.

A tisztáson álló épületegyüttest a 18.
század végén építtette Kõszeg városa a

szakszerû erdõgazdálkodás megkezdé-
sére Stájerországból behívott erdészek
számára. Az idõ múlásával aztán az épü-
letek új szerepet kaptak, ugyanis 1996-
ban a Szombathelyi Erdészeti Zrt. az
egyik hajdani erdészházban Erdészeti
Múzeumot alakított ki. Az idelátogatók a
Kõszegi-hegység növény- és állatvilágá-
val, geológiai értékeivel, valamint erdõ-
és vadgazdálkodásával ismerkedhetnek
meg múltbéli szemelvények kíséretében. 

Egy másik épületben 2002-ben hoz-
ták létre az Erdei Iskolát, ahol szakem-
berek vezetésével tartalmas progra-
mokkal zajlik a természet élményszerû
megismerése és a környezeti nevelés.
Az épületcsoport harmadik tagjában
egész évben mûködõ Erdei Szálló talál-
ható, ahol 28 fõ számára tudnak szál-
lást biztosítani. 

A közelben fakadó Ciklámen-forrás
egy részét az Erdei Szálló hasznosítja,
míg másik része a forrás alatt elterülõ

hegyvidéki égerest táplálja. Varga László
vezetésével az érdeklõdõk szalamandra-
lesre is indulhattak, ugyanis az itt talál-
ható égeresben szalamandrabemutató
medencék is kialakításra kerültek.

Gyakran emlegetik Kõszeget és kör-
nyékét, a Kõszegi-hegységet az Alpok-
alja ékszerdobozaként, hiszen számta-
lan természeti érték, épített örökség
található itt. Azonban a hegységet ma-
gába foglaló tájvédelmi körzetnek talán
a Stájer-házak az egyetlen olyan pont-
ja, ahol minden egy helyen megtalálha-
tó. Méltán vált ez az Erdei Iskola leg-
megfelelõbb oktatási helyszínévé.

A szervezõk többek között ízelítõnek
is szánták a mai napot abban a re-
ményben, hogy a résztvevõk kedvet
kapnak ahhoz, hogy ismét ellátogassa-
nak ide, és felfedezzék a hegység töb-
bi látnivalóját is. 

Köszönjük a Helyi csoport vezetõsé-
gének a remek szervezést, a tartalmas
programokat és nem utolsósorban Laki
Lászlónak, Dezsõ Vilmosnak és a Há-
mori családnak, hogy ismét páratlan
gasztronómiai élményekben részesül-
hettünk.

Szöveg: Nagy-Khell Melinda
OEE Szombathelyi Helyi csoport

Fényképek: Markó András
OEE Szombathelyi Helyi csoport
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Az OEE Miskolci Helyi csoportja 2017.
június 8-án szakmai napot tartott az
ÉSZAKERDÕ Zrt. Tállyai Erdészeti
Igazgatóságánál 91 fõ részvételével.
A szakmai nap témája a zempléni ko-
csánytalan tölgyesek alátelepítéssel
történõ felújítása volt.

A rendezvényt Zay Adorján vezérigaz-
gató nyitotta meg, majd Rencsi Gábor
erdészeti igazgató ismertette az elmúlt
húsz év természeti kárait, a makkter-
més alakulását, a természetes felújítá-
sok problémáit.

A megnyitót követõen Abaújszántó és
Tállya községhatárban olyan erdõrészlete-
ket kerültek bemutatásra, melyekben a
korábbi években bontóvágást végeztek,
azonban a makktermések elmaradása és
a természetes újulat hiánya miatt kocsány-
talantölgy-alátelepítésre volt szükség.

Az egyes erdõrészleteknél az illeté-
kes kerületvezetõ erdészek tartottak tá-
jékoztatást az elvégzett fahasználati és
erdõmûvelési munkákról, a munkák
során felmerülõ nehézségekrõl.

Az erdészeti igazgatóság mûködési
területén az 1990-es évek közepén és

végén volt utoljára jelentõsebb KTT
makktermés, ezért 2015 õszén 40 hek-
táron, míg 2017 tavaszán újabb 40
hektáron történt alátelepítés a ko-
csánytalan tölgyesekben (70 hektá-
ron makkvetéssel, 10 hektáron cse-
metével). 

Az alátelepítéseket minden esetben
vadkárelhárító kerítésépítés elõzte meg
a jelentõs vadlétszám miatt. A makkve-
tést és csemeteültetést bozótirtás és ké-
zi padkakészítés után kézi munkával
végezték.

Végvágására egy erdõrészletben ke-
rült sor, amit a kedvezõ téli idõjárási vi-
szonyoknak köszönhetõen az újulati
szint sértetlenül átvészelt. Az idei szo-
katlanul zord tél ellenére az araszoló
hernyók korábbi években is jelentõs
károsítása nem szûnt meg. A terepi
programot ebéddel és kötetlen baráti
beszélgetéssel zártuk Tállyán.

Bányai Péter
titkár, OEE Miskolci Hcs.

Fekete Ádám
em. mûszaki vezetõ, Tállyai Erd. Ig. 

Szakmai nap a tállyai erdõkben


