
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. és az OEE
Szombathelyi Helyi Csoportja 2014. júni-
us 4-én – tavalyi látogatásuk viszonzása-
ként – tapasztalatcserére látogatott a VER-
GA Veszprémi Erdõgazdaság Zrt.-hez.

Vendéglátóink a Hubertusz Erdésze-
ti Erdei Iskolánál fogadtak bennünket.
Elõször Szedlák Tibor fõmérnök (Veszp-
rémi VERGA HCS titkár) és Pál Lajos
termelési vezérigazgató-helyettes mon-
dott pár szót, majd Tengerdi Gyõzõ, a
VERGA Zrt. vezérigazgatója köszöntött
bennünket. A kiadós tízórai után meg-
néztük a decemberben átadott Fekete
István diorámát, ahol a hazai vadon élõ
gerinces állatvilágot mutatják be az is-
kola látogatóinak. Az ismeretek átadá-
sát interaktív tábla is segíti. Megtudtuk,
hogy tavaly a VERGA Zrt. „A jövõ a ke-
zünkben van” programja keretében
majdnem 500 millió forintot fordított
különbözõ közjóléti beruházásokra.
Ezután a Kabhegyi Erdészet igazgatója,
Kotány György tartott rövid elõadást a
2010-es ,,Zsófia” ciklon pusztításáról.
Érdeklõdve hallgattuk az elmondotta-
kat, hiszen mi is hasonló feladattal ke-
rültünk szembe az ,,Yvette” ciklon má-
jusi károkozása után. A Bakonyban a
helyenként 250 mm-t meghaladó csa-
padék és a 130-160 km/h-s széllökések
hatalmas károkat okoztak. Elõzetesen
120 000 m3-re becsülték a veszteséget,
amely a viharkár felszámolását követõ-
en 300 000 m3-nél állt meg, és 80%-a
bükk volt. Ez meghatározta a társaság
további gazdálkodását, hiszen a kárfel-
számolás során nagymértékû fakiterme-
lésbe kellett kezdeni, ami arányosan
csökkentett használatot és megnöveke-

dett erdõmûvelési feladatokat eredmé-
nyezett.

Az elõadás után a Kab-hegy felé vet-
tük az irányt, ahol a terepen is megte-
kinthettük ,,Zsófia” pusztítását. A rádió-
adó tornyából mintegy 40 méteres ma-
gasságból a párás idõ ellenére is léleg-
zetelállító kilátásban volt részünk. Az
antenna szomszédságában található a
tavaly nyáron átadott – 9 méter magas –
Kinizsi kilátó.

A következõ programként a papodi
Vitéz Bertalan Árpád-kilátót kerestük
fel, amelyet szintén tavaly adtak át. A
vörösfenyõbõl készült kilátó magassága
szimbolikus, 1956 cm. Ezt követõen az
elvonuló zápor kíséretében folytattuk
utunkat.

A tanulmányutat vendéglátóink bõ-
séges ebéddel szakították meg, majd a
Zirci ciszterci Apátsághoz érkeztünk.
Az apátságban megtekintettük a közel

3500 kötetes könyvtárat, melynek szép-
ségét az intarziás bútorzat is növeli. A
rövid tárlatvezetés után az apátság temp-
lomába vezetett az utunk. A templomot,
mint ahogy az egész apátságot, a 18.
században építették újjá a kornak meg-
felelõ építészeti stílusban, majd a világ-
háborúk utáni nagyobb helyreállítási
munkák során nyerte el mai formáját.

Utolsó programpontként Alsóperére
látogattunk a Bakony Zöld Szíve Köz-
pontba, ahol több, nemrég megvalósult
közjóléti beruházást is megtekinthet-
tünk. A központ területén tavaly avatták
fel az Erdei színpadot és a Szent Imre
vadászkápolnát is. Rövid sétát tettünk a
Nádasdy Arborétumban, ami a koráb-
ban Alsóperén élõ Nádasdy családról
kapta a nevét. 

A napot egy fantasztikus vacsorával
zártuk, amit a látogatóközpontban fo-
gyaszthattunk el. A tavaly átadott épü-
letben helyet kapott az afrikai trófeák-
ból álló vadászati kiállítás is, amit egy
magángyûjtõ ajánlott fel. A vacsora után
Bakó Csaba erdõgazdálkodási igazga-
tó, a Szombathelyi Helyi Csoport elnö-
ke mondott néhány búcsúszót, majd
mindenki nevében megköszönte a ki-
váló szervezést a házigazdáknak.

Valamennyi veszprémi kollégánk-
nak köszönjük a baráti fogadtatást, az
élménydús találkozó megszervezését,
külön Szedlák Tibor fõmérnöknek – a
program fõszervezõjének – Kotány
György, Kelemen Csaba és Schumacher
István erdészeti igazgatóknak, Pál An-
dor erdõgazdának, házigazdáinknak.
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Vasi erdészek a Bakonyban


