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EGYESÜLETI ÉLET

Ezután a Lenti Fûrészüzemet látogattuk meg. Lukács Fe-
renc fafeldolgozási mûszaki vezetõ röviden ismertette a fûré-
szüzem történetét és kíséretével megismerkedhettünk az
üzemben zajló gyártási folyamatokkal és termékekkel. A fû-
részüzem 1923-ban indult, 7 hektáron évente összesen 15
ezer köbméter rönköt dolgoznak fel (10 000 m3 tölgy, 6 000
m3 bükk és 1 000 m3 egyéb fafaj). A gyártott termékek listája
széles skálán mozog, fõ termékük az elõgyalult svéd padló,
de foglalkoznak aprótermék-termeléssel és pelletet is gyárta-
nak. Az üzemben készülõ Lenpell keményfa pellet 2014-ben
szintén elnyerte a Magyar Termék Nagydíjat.

A szakmai programok végeztével átutaztunk a pórszom-
bati Medes-hegyre. A közeli Szentegyházi-tetõn 20 méter ma-

gas tölgyfából faragott kereszt hirdeti az
egykori Medes falu templomának he-
lyét. Annak tövében várt minket Kovács
Gyula erdész, a Tündérkert-mozgalom
megalapítója. Köszöntõje és a hely törté-
netének ismertetése után átsétáltunk
Medes-hegyi pincéjéhez. Ezen a birto-
kon létesült az országban elõször gén-
bank az õshonos gyümölcsfajták meg-
mentésére. A pórszombati erdész mun-
kája példaértékû. Gyûjtõmunkája során
szinte az egész Kárpát-medencét bejárva
igyekezett tudása legjavát és azt a szem-
léletet is elhinteni, „beoltani” az embe-
rekbe, hogy õrizzük meg gyümölcskul-
túránk õsi értékeit és sokszínûségét. Az

öreg tölgyek övezte kis pince udvarán, házigazdáink ízletes
vacsoráját követõen, Kovács Gyula palackokba rejtett kutatá-
si eredményeibõl is kaphattunk egy kis ízelítõt. 

Végezetül Bakó Csaba Szombathelyi HCs elnök és Varga
Attila Nagykanizsai HCs titkár záró gondolataival ért véget ez
a rendkívül tartalmas és szakmailag is igazán építõ jellegû ta-
pasztalatcsere. Köszönjük a Nagykanizsai Helyi Csoport és a
Zalaerdõ Zrt. munkatársainak a töretlen lelkesedéssel zajló
kiváló szervezést és a változatos programokat. Találkozunk
õsszel Sárvár térségében!

Szöveg: Nagy-Khell Melinda
Fényképek: Markó András, Kronekker József

OEE Szombathelyi Helyi Csoport

Könyvtári aktualitások
Könyvtárunk árverésen jutott hozzá az Országos Erdészeti
Egyesület díszokleveléhez, amelyben 1914  januárjában arról
értesíti dr. Kiss Ferenc fõerdõtanácsos urat, hogy az Egyesület
Horváth Sándor Alapítványának 1913. évi ezer koronás juta-
lom díjával tünteti ki azért az „alapvetõ, sikeres gyakorlati és
tudományos munkásságáért, amelyet a magyar Alföld, s neve-
zetesen a homoki területek erdõgazdaságának érdekében
több évtizeden keresztül kifejtett.” A díszoklevelet mellékelten
bemutatjuk, s egyben köszönjük Kiss Csaba tagtársunknak a fi-
gyelemfelhívást és az árverésen Egyesületünk képviseletét.     

Babos Rezsõtõl júniusban gazdag könyvadományt kap-
tunk. A több mint 80 könyvért, folyóiratért, hivatalos rende-
letért, amelyeket hiánytalanul és megkímélt állapotban vet-
tünk át levélben mondtunk köszönetet. Külön öröm volt szá-
munkra, hogy a dokumentumokat 6 fejezetbe csoportosítva,
katalogizálva és külön csomagolva kaptuk kézhez, ami nagy-
ban megkönnyítette állományba sorolásukat és adminisztra-
tív feldolgozásukat.

Néhány értékes és érdekes kiadványt külön is ki szeret-
nénk emelni az ajándékból: Tomcsányi Gusztáv: Erdei facse-
meték nevelése (1889), Az erdészeti rendeletek tára
(1891–1900), Péch Dezsõ: A külföldi fanemeknek hazánkba
való telepítésérõl (1903). Nagy Gyula: Vadászattörténetünk
problémái címû akadémiai doktori értekezésének bekötött
példánya kuriózumnak számít, ugyanígy a könyvtári feltárás
eszközeit gyarapító Brehm négykötetes Az állatok világa cí-
mû hiánytalan sorozata is könyvtári állományunk féltett da-
rabjai lesznek. Még egyszer köszönjük az adományt!

Dr. Sárvári János
a könyvtár õre


