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A Gyôr-Moson-Sopron megyei Magán-
erdô Gazdálkodási és Környezetvédô
Helyi Csoport szeptember 14-én tartot-
ta meg a szokásos évi szakmai és baráti
találkozóját. A meghívóval érkezett
rendkívül alapos és udvariasan katonás,
egyben megkapóan tartalmas progra-
mon -a tájékozott tagtársak visszaemlé-
kezését is meghallgatva- mindenkép-
pen ott kellett lenni. 

Pár percnyi késéssel az elsô bemutató
közepére érkeztem meg. Vass Tibor er-
désztechnikus, vállalkozó (magánerdô
gazdálkodási szakirányító) a közelmúlt-
ban, családi vállalkozásban beindított fa-
feldolgozó munkáját ismertette és mutat-
ta be. A nyárrönk kivágásméretûre kurtí-
tás után, hámozással karcsúsodik satnya
kuglivá. A megfelelô hosszúságú leme-
zekbôl, ügyes kezek igazítása után, soro-
zatvágó szab azonos méretû lamellákat.
A „szalag” végén gyakorlott szemmel és
kézzel osztályoznak a hölgyek, végül a
termék raklapon rendezve és csomagol-
va vár az exportáru átvevôjére. A másik
„szalagon” jutott hely a figyelmes ven-
déglátás inger-anyagainak: a szendvi-
csek, pogácsák, üdítôk szintén váloga-
tott sorának, amelyeket a vendégek illet-
tek, nemcsak szemmel és kézzel. Vass
Tibor bízik a vállalkozása jövôjében,
mindenesetre: öt év múlva szívesen látja
újra az érdeklôdôket, hogy beszá-
molhasson a vállalkozása eredmé-
nyérôl.

A program sikere a megközelí-
tôen pontos idôütem betartásán is
múlik. A fôszervezô Bolla Sándor,
Helyi Csoport titkár határozottan
jelez továbbindulást, élen halad,
minden gépkocsi igyekszik követ-
ni, lemaradó nincs. Vagy húszper-
ces utazással érkezünk a térség er-
dészeti vonatkozásainak bemuta-
tására kijelölt helyre. ifj. Majsa Sán-
dor magánerdô-gazdálkodó nagy-
üzemi kiterjedésû erdôtelepítésé-
nek bemutatása elôtt Bolla Sándor
foglalta össze a Sokoró menti geo-
lógiai és feltalaj jellemzôket, külö-
nös figyelemmel az éltetô víz sze-
repére,  jelenlétének történelmi
léptékû értékelésével. A kisalföldi
meszes homokpuszta mára klima-
zonális jelleget képvisel, tehát a je-
ligében nem a rímre kell helyezni
a hangsúlyt, hanem – ha mester-

ségesen is – a gazdaságosan elérhetô
és itt a mai ismeretek szerint egye-
dül stabilan fenntartható fás vegetá-
cióra. A bemutatott esetben jó minôsé-
gû,  immár 10 év gyakorlati tapasztalatát
megtestesítô, magvetéssel telepített akác-
erdôsítésre. A Stádel Károly Kaán Ká-
roly-díjas erdésztechnikus, vállalkozó,
magánerdô-gazdálkodási szakirányító
által bemutatott vetéses erdôtelepítési
technológia az adott körülmények kö-
zött rendkívül hatékonyan alkalmazha-
tó, biológiai sikerének egyetlen külsô
feltétele a legalább átlagos idôjárás.

Ismét rövid konvojozás után érkez-
tünk a Kis-Árpás/Dombiföldnél épült,
felújított mûemlék templomhoz. A római
kori Mursella város helyének közelében
1251-ben épült a román stílusu temp-
lom. A történelmi viharokat nagyobb
megrázkódtatások nélkül vészelte át. Az
alapítók és a fenntartó elôdök emléke
elôtt tisztelegve, a H.CS. elnöke, vala-
mint Káldi József, az OEE elôzô elnöke
és Apatóczky István techn. alelnök ko-
szorút helyezett el. A keresztény vallást
és pannóniai egyetemes értékeit kiala-
kulásában, kivívásában, megtartásában
viharok, megrázkódtatások tették próbá-
ra. A Bolla Sándor által a kereszténység
kétezer éves történetérôl, más hitvilági
hatásokról,  a mindennapjainkban is

fontosnak tartott hitbeli elemekrôl el-
mondott gondolatok, illôen vezették be
az ERDÉSZBECSÜLET TANSZÉK soros
elôadóját, dr. Szodfridt István ny. egye-
temi professzort. A közismert erdész-
ökológus rendkívül érdekfeszítô, a törté-
nelmi hátteret is érzékeltetô beszámoló-
ja az eddigi életútjáról, még közelebb
hozta ôt ismerôseihez, vagy szerzett
újabb tisztelôket az elôadónak. Lapunk
más helyén lesz alkalmunk a bemutat-
kozás elolvasására. Mindenesetre: a ke-
resztényi „Szeresd felebarátodat, mint
tenmagadat!” parancsolatot lényével
megtestesítô tagtársunkat volt alkal-
munk mélyebben megismerni.

A templomtól Gerencsér Gyula
gondnok meghatóan lelkes tájékoztató-
ja és a Boldogasszony Anyánk elének-
lése után búcsúztunk.

Most rövidebb utat bejárva értünk
Mórichidán át a Tekepuszta-erdészház-
hoz. A legfôbb itteni attrakció a hangu-
latos környezet mellett, a sikeres vad-
kár-elhárítás szenvedô alanyának az íz-
letes ebéd tárgyává nemesülése, aláfes-
tô zenei kisérettel. A vendéglátás min-
den közremûködôje itt kapott tapsos
köszönetet, valamint titkári virág-Bollát.

A desszert fogyasztása közben rövid
szellemi csemegével rukkolt ki Géber Jó-
zsef, a sokorói kistáj és környékének

népszokásairól tartott elôadásával.
Józsa Tamás mérnök-tanár, erdô-
gazdálkodó pedig a környék népi
építészetét mutatta be, kiemelten
érintve a fával (élôvel is) összefüg-
gô szokásokat, hagyományokat. 

A befejezô szakprogram vezetô-
je Szabó Vendel erdésztechnikus,
vállalkozó, magánerdô-gazdálko-
dási szakirányító és integrátor, er-
dômûvelési tartalmú sétán adott
képet a kerülete ezen részének fel-
újítási, nevelési, erdôvédelmi mód-
jairól, lehetôségeirôl és gondjairól. 

A családtagok közül néhányan
már sétakocsikázva jelezték, hogy
a kötetlen program felé mutat az
idô. A terepi séta után baráti talál-
kozó, kötetlen beszélgetés zárta a
népes rendezvényt.Az aktualitá-
sok révén érdekfeszítô és a hely-
történet megcsillantásával érdekes
programért elismerés illeti Bolla
Sándor H.CS. titkár urat.
Kép és szöveg: Apatóczky István  

Motto: Hej, Sokoró, Sokoró! Akác-e
vagy sok kóró?


