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EGYESÜLETI ÉLET

2013. május 11-én az OEE Szombathelyi
Helyi Csoportjának tagjai családjukkal a
Szentpéterfa melletti Erdõházán, a va-
dászháznál gyûltek össze egy szakmai
programokkal tarkított baráti találkozóra.
Az idei elsõ egyesületi rendezvényt – az
esõs idõ ellenére – komoly érdeklõdés
kísérte, 130 fõ vett részt az eseményen. 

Bakó Csaba, a HCS elnöke köszön-
tötte a részvevõket, külön a délutáni
ausztriai kirándulás házigazdáit, gróf
Erdõdy László és gróf Erdõdy Iván ura-
kat az eberaui erdõbirtok tulajdonosait,
valamint Bugán Józsefet, a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. vezérigazgatóját. Rövi-
den tájékoztatta a részvevõket az év el-
múlt idõszakának legfontosabb egyesü-
leti, helyi csoportot érintõ eseményei-
rõl. Örömmel számolt be arról, hogy
márciusban a vidékfejlesztési miniszter
„Arany Életfa” emlékplakett kitüntetés-
ben részesítette Varga Lászlót, a HCS
tagját 90. születésnapja alkalmából. Tá-
jékoztatta továbbá a megjelenteket ar-
ról, hogy az OEE küldöttgyûlésének
döntése alapján Balogh Csaba, a HCS
tagja a tatai vándorgyûlésen Bedõ Al-
bert kitüntetésben fog részesülni. A to-
vábbiakban felhívta a figyelmet a cso-

port következõ idõszakra vonatkozó
programjaira. Zsuppán Ernõ titkár tájé-
koztatta a részvevõket a nap programjá-
ról, majd a nap fõszervezõje, Dezsõ Vil-
mos vadász kollégánk ismertette a tér-
ség és Szentpéterfa történetét. 

A terepi program során elõször a
szentpéterfai erdõkkel ismerkedtünk
meg közelebbrõl. Egy erdeifenyõ pász-
tás felújítást tekintettünk meg, valamint
a szomszédos erdõrészletekrõl is meg-
tudhattuk a legfontosabb szakmai érde-
kességeket.

Délután a határ túloldalára, Monyo-
rókerékre (Eberau) utaztunk az Erdõdy
család õsi rezidenciájára. Sajnos ekkor
már esõben jártuk körbe a kastélyt. A
kastélylátogatás után az uradalom er-
deiben alkalmazott erdõfelújítási mód-
szerrel ismerkedhettünk meg. Milisits
István fõerdész kalauzolásával. Innen a
közeli Nagysároslak (Moschendorf) felé
vettük az irányt, ahol a bormúzeum és a
skanzen megtekintése mellett megkós-
tolhattuk a helyi borokat is. 

Az Ausztriában eltöltött pár óra után
visszatértünk Erdõházára, ahol a megfá-
radt társaság Hámori Sándor gulyásával
és Dezsõ Vilmos isteni szarvas flekken-
jével töltõdhetett fel. Az étkezéshez egy
helyi horvát nemzetiségi zenekar szol-
gáltatta a muzsikát.

Ezután baráti beszélgetés közben
mindenki megtárgyalhatta a nap során
látottakat, hallottakat. 

Köszönjük a szervezõknek – elsõsor-
ban Dezsõ Vilmos tagtársunknak –,
hogy a délutáni folyamatos esõ ellenére
egy tartalmas és jó hangulatú rendezvé-
nyen vehettünk részt.
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