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Az OEE Szombathelyi Helyi Csoportjá-
nak tagjai – Bakó Csaba elnök és Zsu-
pán Ernõ titkár vezetésével – 2013. má-
jus 28-án tapasztalatcserén voltak az
OEE Veszprémi FVM Helyi Csoportjánál,
viszonozva a tavalyi vasi látogatást. 

Az idõ is kegyes volt hozzánk, mivel
az elõzõ napok esõs, változékony idõ-
járását a terepi programoknak megfele-
lõ napsütéses idõ követte.

A Tihanyi-félszigeten a Belsõ-tó part-
ján található Levendula Háznál köszön-
tötték csoportunkat Major László, a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Er-
dészeti Igazgatóság igazgatója – a helyi
csoport elnöke –, valamint Nagy Fri-
gyes, a helyi csoport titkára. A köszön-
tés után az elsõ programunk vezetõje,
Vers József, a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park munkatársa volt. A Levendula
Házban két rövid film keretében bemu-
tatásra került a nemzeti park, majd ezu-
tán megcsodálhattuk a látogatóközpont
kiállítását, mely minden korosztály
számára betekintést nyújt a Tihanyi-fél-
sziget történetébe.

A programot követõen a Belsõ-tó
partjától indulva az Aranyházig, mely a
Lóczy-gejzír sétakörút középsõ szaka-
szának része, megcsodálhattuk a félszi-
get természeti értékeit. A Belsõ-tó 26 m-

rel magasabban helyezkedik el a Bala-
ton szintjénél. Anno gazdag növény-
és állatvilágáról volt híres, melyek ki-
pusztulása a betelepített növényevõ
halfajokkal hosszható összefüggésbe.
A fészkelõ madarak a Külsõ-tóra átte-
lepedtek. A betelepített halak a táplá-
lék fogytával eltûntek, így a növény-
zet lassan kezdi visszahódítani a terü-
letét. A tó partján az Apátság látvá-
nyán kívül egy szürke marha gulyá-
ban is lehetett gyönyörködni. Legel-
tetésük a felhagyott legelõk visszaállí-
tására kiválóan alkalmas. 2003-tól fo-
kozatos az ürgék visszatelepítése és
azóta az állományuk gyarapodása je-
lentõs.

A tanösvényen tovább haladva az
Aranyház-gejzírkúphoz, a félsziget leg-
híresebb geológiai nevezetességéhez
jutottunk el. A vulkáni utómûködést
követõen ezen a területen volt a leg-
több hévforrás, és az így kialakult for-
ráskúpok közül ez a legnagyobb. Az
„Arany” jelzõt a rátelepedett sárga szí-
nû zuzmókról kapta. A kúp tetejérõl
elénk tárulkozó Tihany és a Belsõ-tó
panorámája csodálatos látványként
szolgált.

A Tihanyi-félszigetet elhagyva Szent-
gál irányába vettük utunkat, hogy bete-

kintést kaphassunk az IHARTÛ 2000 Er-
dészeti és Faipari Kft.-nél az átalakító és
szálaló erdõgazdálkodásba. Szentgál 62
C és 58 D erdõrészletek sarkánál talál-
koztunk a szakmai vezetõinkkel. Bodor
Dezsõ Károly, az IHARTÛ 2000 Erdé-
szeti és Faipari Kft. vezetõje köszöntöt-
te a csoportunkat és röviden ismertette
a Kft. tevékenységi köreit, mely erdé-
szeti szakirányításra, erdészeti szolgál-
tatásra, mezõgazdasági területek erdõ-
sítésére és faipari szolgáltatásokra ter-
jed ki fõleg magánerdõkben, de állami
tulajdonú erdõkben is kimagasló minõ-
ségû munkát végeznek a környezõ er-
dõgazdaságoknál. Magánerdõ-gazdál-
kodásban ritkaságszámba menõen em-
lítette meg a forwarderes technológia
alkalmazását, mely egy harveszterbõl és
egy forwarderbõl áll.

A Szentgál 62 C erdõrészletben foly-
tatódott a terepi programunk, Matya-
sovszky András vezetésével. Az erdõ-
részlet magántulajdonban van és 3,23
ha, melyben 79%-ban bükk, 13%-ban
cser és a fennmaradó 8%-ban mezei ju-
har található. A 75 éves állomány szála-
ló üzemmódban van kezelve. A lékek
nem szabályos kör alakúak, hanem el-
lipszishez hasonlítanak. A lékek azono-
sításához, valamint területeinek megha-
tározásához az ellipszisek tengelyeinek
GPS-koordinátáit határozzák meg. Az
elnyújtott ellipszisek közepében jobban
megjelennek a bükk újulatok, mint a
nagyobb méretû kör alakú lékek eseté-
ben, ahol csak a lék szélén tûnnének fel
a bükkök. Az újulat megjelenése után
történik az újabb belenyúlás az állo-
mányba: a lékek területét oldalirányban
növelik. A területen jelentõs a vadkár,
amit az újulat méretében is lehetett ta-
pasztalni.

A bükkös megtekintése után utun-
kat tovább folytattuk Bakony egyik
legmagasabb (466 m) és talán legzor-
dabb hegyére, a Középsõ-Hajagra, a
Hajagi Véderdõ Erdõbirtokossági
Társulat területére. A csoportunkat
Dr. Péti Miklós köszöntötte, majd ve-
zette az Óriás pöfeteg tanösvényen.
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Tihany az Aranyház-gejzírkúpról (Fotó: Hunyadi Géza)

Szentgál 62 C erdõrészlet bükk újulata (Fotó: Hunyadi Géza)
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A tanösvényt megelõzõen a parkoló
szomszédságában lévõ Varsói Szer-
zõdés kommunikációs hálózatának
egyik részét a 2+1, de a legendák
szerint 4-6, esetleges 8 szintes atom-
biztos földalatti bunkert, rádióállo-
mást néztük meg. A Magyarországon
épült négy állomás közül, háromnak
kellett az építetését és mûködtetését
az országunknak kigazdálkodnia,
míg az 504-nek hívott hajagtetõi állo-
mást a szovjetek építették és mûköd-

tették. 1977 decemberében határoz-
ták el az építését a kommunikációs
hálózatnak, majd 1983 nyarán
kezdték el építeni ,amely 5 évig tar-
tott. Fedõneve � a � c  (BARSZ) volt,
mely bár Hópárducot jelent, alapjába
véve egy mozaikszót takart: � � � � �
� � � � � � � � � �  �� � � �  � � �� � � �, ami-
nek magyar jelentése „védett auto-
nóm rádiórendszer”. Az általunk
megtekintett rádióállomás nemcsak
azért volt különleges, mivel szovje-

tek építették és üzemeltették, hanem
atomtámadás ellen is védelmet nyúj-
tott szemben a magyar építésû állo-
másokkal. A szovjet csapatok hegy-
rõl történõ levonulása után a mûsza-
ki berendezéseket leszerelték, majd
a kommunikációs központ az enyé-
szeté lett. A területen jó „magyar”
szokásnak megfelelõen, ami mozdít-
ható volt, mindent elvittek.

A visszamaradt, visszahagyott múlt-
béli emlékek megtekintése után a Ha-
jagi Véderdõ EBT Óriás pöfeteg tanös-
vényen mentünk a társulat pihenõhá-
zához. A bükkös, magas kõrises, gyer-
tyános állományban a medvehagyma
végeláthatatlan mezõin átvágva jutot-
tunk el az úti célunkhoz, amely során a
kihelyezett tájékoztató táblákról meg-
ismerhettük az erdõ növény- és állatvi-
lágát. A tanösvény érdekessége, hogy
egy sziklába vájt Mária kegyhely mel-
lett halad el.

A pihenõháznál eltöltött hangulatos
baráti beszélgetés és vendéglátás után,
megköszöntük a színvonalas szakmai
nap szervezését, lebonyolítását és bú-
csúztunk vendéglátóinktól.

Aranyos Péter
OEE Szombathelyi Helyi Csoport
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OEE Szombathelyi HCs és OEE Veszprémi VM HCs. (Fotó: Hunyadi Géza)

ÁLLÁSHIRDETÉS

Az ERFA-TOURS Utazási Iroda, Erdészeti és Fai-
pari Utazás- és Oktatásszervezõ Kft. (alapítva 1995)
pályázatot hirdet ügyvezetõ igazgatói munkakör be-
töltésére.

Személyi feltételek:
 felsõfokú iskolai végzettség
 megfelelõ szakirányú képzettség közvetlen, vagy

közvetett biztosítása
 közép-vagy felsõfokú nyelvvizsga és az ide-

gennyelv tárgyalóképes használata angol, német,
vagy francia nyelv valamelyikébõl

 cégvezetõi képességek
 saját gépkocsi használati lehetõség
 felhasználói szintû számítógépes ismeretek

Bérezés és egyéb juttatások megállapodás szerint.

Az iroda kialakítható a leendõ igazgató lakókörzeté-
ben. A cég profilja bõvíthetõ.

A fényképes szakmai önéletrajzokat az info@erfato-
urs.hu e-mail címen várjuk.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó
nevét és elérhetõségeit (lakcím, telefon, email).

A jelentkezés határideje folyamatos 
az állás betöltéséig.
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 felhasználói szintû számítógépes ismeretek
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A fényképes szakmai önéletrajzokat az info@erfato-
urs.hu e-mail címen várjuk.
A szakmai önéletrajznak tartalmaznia kell a pályázó
nevét és elérhetõségeit (lakcím, telefon, email).
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az állás betöltéséig.

Új kedvezmények érhetõk
el a Tagsági Kártyával

További három új lehetõséggel bõvült az Országos
Erdészeti Egyesület tagsága számára a tagsági kártyá-
val igénybe vehetõ kedvezmények rendszere. Az
érvényesítõ matricával ellátott kártyával rendelkezõk
ezentúl a Szombathelyi Erdészeti Zrt. jóvoltából ingye-
nesen látogathatják az európai hírû Jeli Arborétumot.
Ezenfelül a Mahindra terepjáró márka forgalmazója, az
Eurasia Motor Hungary Kft. új gépkocsi vásárlás esetén
3% kedvezmény ad a mindenkori listaárból, 10% ked-
vezményt biztosít alkatrész vásárlása esetén és 5% ked-
vezményt a kiegészítõkre vonatkozóan. Harmadikként, de
nem utolsósorban az erdészszakmában is jól ismert
GRUBE cég magyarországi képviselete 10% ked-
vezményt nyújt vadászati és túrafelszerelésekre és 6%
kedvezményt ad mindennemû egyéb általa forgalmazott
termékbõl (erdészeti és kertészeti eszközök, optika és
mûszerek).


