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A Szombathely Megyei Jogú
Város határában elhe-
lyezkedõ parkerdõ évtizedek
óta szolgálja  a 80 ezres lélek-
számú város közjóléti és tu-
risztikai igényeinek kielégíté-
sét. A Szombathelyi Erdésze-
ti Zrt. jogelõdje a Szombathe-
lyi Erdõgazdaság, a ’70-es
évek közepén alakította ki
elõször a parkerdei tornapá-
lyát és a hozzá tartozó sétaút-
rendszert, különbözõ közjó-
léti berendezésekkel (padok,
asztalok, esõbeállók, kút
stb.) ellátva. 

Az elmúlt évtizedek alatt
két alkalommal került sor a létesít-
ményrendszer nagyobb felújítására: a
’90-es évek elején Szombathely város,
míg 1999-ben a Szombathelyi Erdészeti
Rt. támogatásával és erdészeti közcélú
források igénybevételével.

A parkerdei berendezések állapota
az elõzõ felújítások óta eltelt idõszak
alatt – nagyrészt szándékos rongálások
következtében – leromlott. A parkerdei
tornapályát a tavalyi évben a fenntartó
Erdészeti Zrt.-nek el kellett bontania,
mivel rendkívül balesetveszélyessé vált. 

A város lakossága nagyon szívesen
használja a parkerdõt, elsõsorban fu-
tók, kocogók, turisták élnek a
lehetõséggel; míg a parkerdõ fogadóte-
rületét: a focipályát, tûzrakóhelyet, ját-
szóteret a gyermekek és a családok lá-
togatják. 

2006-ban megkereste társaságunkat
a Parkerdei Zöld Utak Egyesület – mint
civilszervezet –, hogy a futó, kocogó,
sportoló látogatókat képviselve kezde-
ményezi a korábbi, lepusztult állapotú
futó- és sétaútrendszer felújítását és

bõvítését. Felvetésük találkozott a társa-
ság elképzeléseivel, ugyanis a Zrt. a
rendkívül látogatott és nagyon elhasz-
nálódott állapotú játszóteret újjá kívánta
építeni. A kialakult igényeknek
megfelelõen kezdtünk hozzá a tavalyi
évben a szombathelyi parkerdõ ismé-
telt felújításához. A civil egyesület
fõként társadalmi munkával támogatta
a projekt megvalósítását.

A parkerdõ megújítását szolgáló
program keretében az alábbiak valósul-
tak meg:

Új játszótér került kialakításra a ko-
rábbi elbontásával. Az elhelyezett játé-
kok a következõk: kétüléses hinta,
négyüléses mérleghinta, háromrészes
mászófal, egyensúlyozó rönk, egyensú-
lyozó kötél, játékkombináció, három-
oszlopos kötélpálya. A játékok termé-
szetbarát faanyagból készültek, vala-
mennyi alatt ütéscsillapító kéregréteg
került elhelyezésre. A létesítményt pa-
dok, illetve szemetesek egészítik ki, va-
lamint kerítéssel és zárható kapuval
épült meg. Valamennyi játék – a játszó-

terekre vonatkozó ren-
delet elõírásai szerint –
az uniós szabványok-
nak megfelel és ennek
ellenõrzését is folya-
matosan végezzük a
jövõben. 

A parkerdõ befo-
gadóterületén elhe-
lyezkedõ tûzrakóhe-
lyeket, padokat, aszta-
lokat felújítottuk.

Kialakításra került
egy futó-és sétaútrend-
szer a parkerdõ terüle-
tén, a Parkerdei Zöld
Utak Egyesülettel

együttmûködve. A komplexum teljes
hossza 8,5 km és három különbözõ ne-
hézségi szintû pályából áll, mind a
sportolóknak, mind az amatõröknek
egyaránt megfelelve. 

A beruházások és a felújítások teljes
költsége – nem számítva a civil egyesü-
let társadalmi munkáját – 6,0 millió fo-
rint. A fejlesztés erdészeti közcélú forrá-
sok felhasználásával, a Vas Megyei
Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal
Erdészeti Igazgatóságának támogatásá-
val valósult meg. 

A létesítményeket 2007. április 25-én
a Madarak és Fák Napja alkalmából Ko-
vács Ferenc, a Vas Megyei Közgyûlés el-
nöke és Kronekker József, a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatója avatta
fel, majd Németh Kálmán, Szombathely
Megyei Jogú Város alpolgármestere és
Nagy Imre, a Vas Megyei Mezõgazdasá-
gi Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igaz-
gatóság igazgatója adta át használatra és
megõrzésre a város lakosságának. 

Kép és szöveg: Bakó Csaba
erdõgazdálkodási igazgató 

Madarak és Fák Napja a szombathelyi
parkerdõben


