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Immáron 18. alkalommal került sor
2015. május 15-16. között az Erdész-
nõk Országos Találkozójára, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület és a Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. szervezésében.  

Az egyesület kiemelt rendezvényén min-
den évben az ország más táján gyûlnek
össze a hazai erdésznõk. A házigazda
szerepét jellemzõen egy állami erdõgaz-
daság vállalja fel, de magán-erdõgazdál-
kodók és oktatási intézmények is vendé-
gül látták már az ország különbözõ táj-
egységeirõl összesereglett erdészhölgye-
ket. A rendezvény célja, hogy a zömmel
férfias vonású szakmában egyszer egy
évben találkozási és szakmai fejlõdési le-
hetõséget teremtsen az ágazatban dolgo-
zó „gyengébbik nem” képviselõinek.

Az elsõ találkozót 1988. július 1-2.
között rendezték Sopronban (Európá-
ban a másodikként!). Fõszervezõi dr.
Ráczné dr. Schneider Ildikó, az Erdé-

szeti Múzeum akkori igazgatója és Mol-
layné Madas Gabriella, a helyi erdõ-
gazdaság erdõmérnöke voltak.  Az elsõ
találkozóra készített emlékplakett jól
szemlélteti a „két hivatás”, az erdész és
a családanya összekapcsolódását. A
plaketten két címerpajzs található, az
egyiken az erdészcsillag – a szakmát jel-
képezve –, a másikon egy szív és egy
tulipán, a szeretetet, a családot és az
egybetartozást szimbolizálva. A két paj-
zsot gyûrû köti össze. 

A rendezvényeken általában 60-100
erdészhölgy jelenik meg.  A résztvevõk
között erdõmérnökök, erdésztechniku-
sok, erdõpedagógus szakemberek, il-
letve az erdõgazdaságoknál a pénzügyi
és egyéb területeken dolgozók egy-
aránt vannak.

Idén a Szombathelyi Erdészeti Zrt. lát-
ta vendégül a magyar erdésznõket Vas
megyében. A szakmai és baráti progra-
mokat Szombathely, Vasvár és Sárvár tér-

ségében tartották. Európa egyik legszebb
botanikus kertjét dr. Ambrózy-Migazzi
István gróf hozta létre a Vas megyei Kám
község határában. Közismert nevén ez a
Jeli Arborétum. Az elsõ nap programja itt
zajlott. A hölgyek a szombathelyi szállás-
helyeik elfoglalása után buszra szálltak,
és rövid utazás után érkeztek meg a Jeli
Arborétumba. Idén közel 100 erdésznõ
tisztelte meg a találkozót. 

A botanikus kertben felállított sátor-
ban rengeteg finomság várt a hölgyek-
re, de elõbb még a rendezvény ünnepé-
lyes megnyitója következett.  Bugán Jó-
zsef, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. vezér-
igazgatója nyitotta meg a találkozót,
majd Zambó Péter, az Országos Erdé-
szeti Egyesület elnöke, Lomniczi Ger-
gely, az Országos Erdészeti Egyesület
fõtitkára és Bakó Csaba, az OEE Szom-
bathelyi Helyi Csoport elnöke, a ren-
dezvény fõszervezõje mondták el kö-
szöntõjüket, tájékoztatójukat. 

Az idõjárás is hozzá akart járulni a
program sikeréhez, hisz az egész napos
esõ szünetet tartott a terepi program
idejére. Az ebédet követõen az erdész-
nõk az Ambrózy-sírkertbe indultak, Ru-
borits Tamás közjóléti mûszaki vezetõ
kalauzolásával. Itt köszöntötte az or-
szág erdészhölgyeit V. Németh Zsolt ál-
lamtitkár (Földmûvelésügyi Minisztéri-
um) és Tóth Balázs, Vasvár város pol-
gármestere. Mindketten kihangsúlyoz-
ták az erdõhöz, a természethez és ezen
belül a Jeli Arborétumhoz való kötõdé-
süket. Az erdészhölgyek megkoszorúz-
ták a gróf sírját, majd elindultak, hogy
megcsodálják az éppen virágzásuk tel-
jében lévõ, különféle színben pompázó
rododendronokat. 

A bejárattól távolodva, az Ambrózy-
szobor környéke a kert legrégebbi ré-
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sze. A vendégek a botanikus kerti séta
során felmentek a május 5-én átadott
Gróf Ambrózy-Migazzi István kilátóra,
és a Jeli Arborétum területén tett bejárá-
son érintették a Hét-forrást és az Óriá-
sok erdejét is. 

Az egész délutános lebilincselõ ide-
genvezetés után az erdésznõk visszain-
dultak Szombathelyre, majd kis pihenõt
követõen elkezdõdött az esti program, a
baráti találkozóval egybekötött vacsora.
A rövid, de velõs pohárköszöntõt Lom-
niczi Gergely, az OEE fõtitkára mondta,
majd a házigazdák nevében Bakó Csaba
erdõgazdálkodási igazgató, HCs elnök
köszöntötte a hölgyeket. A meglepetés-
program során elõször Nagy Jonathan
bûvész és segítõi gondoskodtak a szóra-
koztatásról, mintegy egyórás, látványos
és nevettetõ mûsorukkal. Ez követte a
Sárvári Néptánckör hangulatos elõadása,
majd az általuk vezetett táncház.

Szombat reggel az erdészhölgyek is-
mét buszra szálltak és útjuk Sárvárra ve-
zetett, a szépen felújított Nádasdy-várat
tekintették meg, három csoportban,
idegenvezetõk értõ kalauzolásával.

A kulturális program után az út a hí-
res Farkas-erdõben folytatódott, amely

Vas megye legnagyobb egybefüggõ töl-
gyes erdõtömbje. Az erdõtömbben a tár-
saság tavaly és idén is komoly közjóléti
beruházásokat hajtott végre, ezek egy
részét a vendégek két csoportban, tere-
pi program keretében tekinthették meg.
Az itteni mintaszerû erdõgazdálkodást
megalapozó Scherg Lõrinc hajdani fõer-
dõmester sírját Monostori Miklós erdé-
szeti igazgató koszorúzta meg, tiszteleg-

ve a fõerdõmester munkássága elõtt.
Rövid séta után az erdésznõk megtekin-
tették a Káld község határában fekvõ
Farkas-erdõ magaslati pontján meg-
épült, Scherg Lõrinc nevét viselõ, szin-
tén a közelmúltban átadott kilátót. 

A kétnapos program zárásaként a Hi-
degkúti vadászház melletti erdész-va-
dász emlékoszlopnál tartottak a résztve-
võk egy rövid megemlékezést, amely-
nek keretében, az erdésznõk nevében
dr. Ráczné dr. Schneider Ildikó erdõmér-
nök és Francsics Judit erdész helyezték
el a rendezvény emlékkoszorúját. A há-
zigazdák nevében Bugán József vezér-
igazgató búcsúzott az ország erdészhöl-
gyeitõl, majd a vendégek nevében Kul-
csárné Roth Matthaea köszönte meg egy
kedves, minden résztvevõ által aláírt em-
léklappal a szervezõk magas színvonalú
és baráti munkáját.

Rengeteg szép élményt szereztek a
hölgyek a két nap alatt, régi barátságok
elevenedtek fel, és újak is köttettek.
Folytatás jövõre a Vértesben.

Farkas Zsuzsanna
termelési elõadó

Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
Kép: Markó András, Nagy László

Tavasszal folytatódott a vasi és a zalai
erdészek immár hagyományosnak te-
kinthetõ találkozója, ezúttal Zala me-
gyében. 2015. április 28-án a Zalaer-
dõ Zrt. és az OEE Nagykanizsai HCs
meghívására érkeztek az OEE Szom-
bathelyi HCs érdeklõdõ tagjai a Lete-
nyei Erdészet területére, egy napos ta-
nulmányútra. 

A házigazdák nevében Illés György er-
dészeti igazgató és Varga Attila OEE tit-
kár köszöntötte Bázakerettyén, a
Déryné Mûvelõdési Házban a vendége-
ket, majd Szalai Géza beszámolója se-
gítségével és kisfilmek vetítésén keresz-
tül ismerkedhettünk meg a zalai
olajbányászat történetével. A
Papp Simon Emlékpark bejárása
során az olajbányászok hétköz-
napjaiba is betekintést nyertünk.
A buszos túra során megtekintet-
tük a jelenlegi országhatárainkon
belül található legrégebbi, Buda-
fa 2-es számú olajkutat, valamint
a dunántúli kõolajbányászat tör-
ténetét bemutató Magyar Olajipa-
ri Múzeum bázakerettyei állandó
kiállítóhelyét. 

A program zárását követõen a csoda-
szép Budafai Arborétum bejárására ke-
rült sor. A 46 hektáros arborétum terü-
letét javarészt egzóta fafajok állományai
borítják. Egyes tûlevelû fajokban – a fo-
kozódó szúkárok miatt –, ma már nem
gyönyörködhetünk, ezek helyét hazai
lombos fáink vették át, de a látkép ettõl
cseppet sem csorbult.

A délutáni szakmai programon a kitû-
nõ termõhelyi adottságokkal bíró Lete-
nyei erdészet bükk-gazdálkodásával is-
merkedhettünk meg. A vétyemi terület-
részen nagy produktumú idõs állomá-
nyokat és különbözõ felújításokat tekint-
hettünk meg. A vágásos üzemmódú er-

dõk mellett az átalakító üzemmódú er-
dõkezelés tapasztalatairól is szó esett. A
nap utolsó szakmai programja a Vétyemi
Õsbükkös bejárása volt. Az egyes forrá-
sok szerint 188, más források szerint 194
éves átlagkorú bükkös élõ bemutatóter-
me a természetes erdõdinamikai folya-
matoknak. A hektáronkénti közel 1000
m3-es élõfakészlet és az idõs faegyedek
40 m-t meghaladó magassága lélegzete-
lállító látványt nyújtott. 

A tapasztalatcsere vacsorával egybe-
kötött baráti beszélgetéssel zárult. A bo-
rús idõ és az esõ az egész nap során vég-
ig kísérte a társaságot, de a résztvevõk
kedvét a barátságtalan idõjárás – a házi-

gazdák vendégszeretetének kö-
szönhetõen – nem tudta elrontani.
A szakmai nap megszervezéséért
és a szíves vendéglátásért Bakó
Csaba az OEE Szombathelyi HCs
elnöke és Horváth Gábor titkár
mondott köszönetet, egyúttal
meghívták a zalai erdészeket Vas
megyébe õsszel a Vasvári Erdé-
szeti Igazgatóság területén tartan-
dó tapasztalatcserére.

Szöveg: Kámpel József
Kép: Kovács Endre
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