
Az év folyamán feltételezé-
seink helytállónak bizonyultak,
erdõ- és vadgazdálkodási ne-
hézségeink 2014-ben jelentõs
többletfeladatokat róttak ránk, és
a folyamatok szigorú nyomon
követését, terveink felülbírálatát
és átdolgozását igényelték.
Mindezen intézkedéseknek, va-
lamint egy-két kedvezõ külsõ kö-
rülménynek, elsõsorban az árfo-
lyam számunkra kedvezõ válto-

zásának köszönhetõen 2014.
évi nyereségünk jóval megha-
ladja a tervezett mértéket, és
elõzetes számításaink szerint el-
éri az elõzõ évi szintet.

A mag- és csemetetermesz-
tési ágazat 51 millió forint árbe-
vétele és a belsõ felhasználás
volumene sem érte el a terve-
zett mértéket, emiatt a földben
álló készletek értéke nem csök-
kent, így az elért 123 millió forint

termelési érték megfelel a vára-
kozásainknak. A 142 millió forint
költségfelhasználás ugyancsak
terv szinten alakult, így az ága-
zat 18 millió forint vesztesége
megfelel a várakozásainknak.

Az erdõfelújításban a lucfe-
nyõpusztulás következtében
megnövekedett mesterséges
felújítási kötelezettségeink miatt
jelentõs költségnövekedésre
számítottunk, ennek tényleges
mértéke azonban nem érte el a
tervezett mértéket: az 569 millió
forint költség 37 millió forinttal
kevesebb a tervnél. A csökke-
nés elsõsorban a felhasznált
csemete értékében jelentkezett,
de a kifizetett vállalkozói díjak
összege sem érte el a tervezett
mértéket. Az ágazatot tovább
segítette az elõzõ évben képzett
91 millió forint céltartalék felsza-
badítása, annak ellenére, hogy
az erdõkárok 2015. évi felszá-
molására újabb 45 millió forintot
kellett képeznünk.

(Folytatás a 2. oldalon.)

– Tavaly jelentõs összege-
ket fordítottunk az erdészeti és
faipari gépparkunk megújításá-
ra, kapacitásaink fenntartásá-
ra, növelésére. A fakitermelési
és szállítási feladatok optimali-
zálására egy John Deere típu-
sú forwardert állítottunk mun-
kába. Két homlokvillás és egy
gyalogkísérésû, tisztán elektro-
mos üzemû Still targonca be-
szerzésével befejezõdött a len-
ti fûrészüzem telephelyen belü-
li anyagmozgatás hatékony,
környezetközpontú fejlesztése.
Eszközparkunkat több adapter-
rel, munkaeszközzel bõvítet-
tük: szárzúzót, rotációs kapát,
tûzifahasító gépet, tolólapot ál-
lítottunk üzembe. Saját forrás-
ból vásároltunk négy, a terme-
lés irányítását szolgáló pickup
gépkocsit és kettõ terepjáró
személyautót. Az erdeivasút-
fejlesztési programunk kereté-
ben felújítottunk három vasúti
kocsit, és befejezõdött a máso-
dik C50-es mozdony teljes körû
motorcserés felújítása és az
oktatókocsi kialakítása.

Az építési beruházások is
nagymérvûek voltak 2014-ben.
Megújult a társaság központi
irodaépülete, korszerûsítették
az elektromos és gyengeáramú
hálózatot, a vizesblokkokat, a
fûtési rendszert és a belsõ nyí-
lászárókat, illetve ügyfélvárót
és csizmamosót alakítottak ki.
A központi irodaépület belépte-
tõ- és kamerarendszerrel bõ-
vült. Korszerû tárolócsarnokot
alakítottak ki a csömödéri te-
lephelyen a gépek és eszközök

részére. Cégünk ezenkívül fel-
újított, korszerûsített öt szolgá-
lati lakást.

Gál Károly beszélt az út- és
vasútépítési munkálatokról is:

– Az engedélyezési eljárá-
sok elhúzódása miatt két terve-
zett új út építése elmaradt, ez

idén kezdõdhet meg. Folytató-
dott azonban az erdészeti
feltáróút-hálózat fejlesztése a

meglévõ nyilvántartott útjaink
értéknövelõ felújításával. Az er-
dei vasúti hálózat üzemeltetése
szempontjából elengedhetetlen
a vasúti pálya mûszaki színvo-
nalának folyamatos fejlesztése,

ennek értelmében tavaly is je-
lentõs pályaszakaszt állítottunk
helyre. Egy nagy fesztávú vas-
úti hidat újjá-, kettõt pedig át-
építettünk. Az új híd a korábbi
faszerkezet helyett betonalapo-
zást és acéltartókat kapott.

A társaság fejlesztési kon-

cepciójának megfelelõen 2014-
ben 889 millió forint értékû be-
ruházási tervet állított össze. A
megvalósult 2014. évi beruhá-
zás 717 millió forint, amelynek
forrásai: 559 millió forint érték-
csökkenés, 158 millió forint
mérleg szerinti eredmény. A
társaság az elõzõ évben amor-
tizációjának száz százalékát

fordította beruházásra. Az osz-
tályvezetõ kitért a meg nem való-
sult fejlesztésekre is. A 2014-es
adatok alapján ugyanis megál-
lapítható, hogy a ténylegesen
végrehajtott fejlesztések 19

százalékkal maradtak el
a tervezett mértéktõl. 

– A legnagyobb el-
maradás (több mint 120
millió forint) a fafeldol-
gozási ágazatban volt.
A fejlesztéseket a lenti
fûrészüzemben tervez-
tük, de a helyi önkor-
mányzat által beveze-
tett teljes körû változta-
tási tilalom ezt ellehetet-
lenítette. Az elmaradás
további oka, hogy a ter-
vezett két új út építésé-
nek, illetve a nagykani-
zsai Csónakázó-tónál
található kilátó felújítá-

sának engedélyeztetése is el-
húzódott. Ezeknek a tervezett
értéke 60 millió forint. Az erdei
iskola szállásépületének beru-
házása kibõvített mûszaki tar-
talommal szintén idén valósul
meg.

Steyer Edina
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A 2014. évi beruházásokkal az üzleti tervben megfogal-
mazott célokat valósította meg a Zalaerdõ Zrt., különös te-
kintettel a korszerû környezetkímélõ technológiák alkal-
mazására. A múlt évi fejlesztésekrõl Gál Károly, a vagyon-
gazdálkodási osztály vezetõje beszélt.

2014-es beruházások
Váratlan akadályok a megvalósításban

A Zalaerdõ Zrt. 2014-es évének Üzleti tervét még 2013
utolsó hónapjaiban készítettük el. Akkori feltételezéseink
alapján a társaság eredményében nagymértékû vissza-
esésre számítottunk. A lucfenyõpusztulás miatt az értékesí-
tett fatermékek választék-összetételében romlásra számí-
tottunk, ami árbevétel-kiesést, az erdõrészletek felújítási
kötelezettségei pedig költségeink növekedését vonta maga
után. A mesterséges erdõfelújítások csemeteigénye miatt a
csemetetermesztési ágazatban a készletváltozás következ-
tében is jelentõs hozamkiesést prognosztizáltunk, és a va-
dászati értékesítési nehézségek miatt ugyanilyen tenden-
ciát feltételeztünk a vadgazdálkodási ágazatban is. Emiatt a
2013. évi 574 millió forint eredménnyel szemben mindössze
326 millió forint nyereséget terveztünk.

Az alsó szinten fogadótér kap helyet.

Új dizájnelemeket kap a kilátó. Fotó(k): illusztráció

Tamariska Fotó: Hopp Eszter

Pótolhatatlan veszteség érte a Zalaerdõ
Zrt. bánokszentgyörgyi erdészetét, 2015.
január 24-én meghalt ifj. Tuboly Zoltán ke-
rületvezetõ erdész. Még nem volt 36 éves.
Az egészséges, tervekkel teli fiatalembert
hirtelen szívhalál vitte el tõlünk…

Ifj. Tuboly Zoltán 1979. február 16-án szü-
letett Zalaegerszegen. A gutorföldei általános
iskola befejezése után a zalaegerszegi Szé-
chenyi István Mûszaki Szakközépiskolában
érettségizett 1997-ben.

Az érettségi vizsga után technikusi minõsí-
tõre járt, de mivel jobban vonzotta az erdész
szakma, ezért 1998 szeptemberében beirat-
kozott a szegedi Kiss Ferenc Erdészeti Szak-
középiskola levelezõ tagozatára, ahol 2000 jú-
niusában szerzett erdész-technikusi oklevelet.

Az erdész-technikusi iskola elkezdésével
egyidejûleg 1998. október 1-jétõl a Zalai Erdé-
szeti és Faipari Rt. csömödéri erdészeténél
helyezkedett el hosztolóként. Közben 2001.
február 13-tól 2001. október 31-ig sorkatonai
szolgálatát töltötte Szombathelyen. 2002. ja-
nuár 1-jétõl már beosztott erdész munkakör-
ben dolgozott 2004. szeptember 30-ig, októ-
ber 1-jétõl kerületvezetõ erdésszé nevezték ki
Szentlõrinc és Hosszúrét kerületben.

2007. április 1-jétõl a bánokszentgyörgyi és
csömödéri erdészetek összevonása után már
Budnya kerületben látta el kerületvezetõ er-

dész munkakörét, a kerületet édesapjától vet-
te át, aki ekkor vonult nyugdíjba. Feladatát
nagy lelkesedéssel végezte, mindenkihez volt

egy jó szava, mosolya. A nap minden órájában
elérhetõ volt, mindig tettre készen. Kollégái,
barátai kérhettek tõle bármit, mindig szívesen
segített.

Már nem hangzik fel többet a telefonból a
vidám „Tengermély tiszteletem!”

Utolsó útjára a gutorföldei temetõben er-
dészkollégái sorfala elõtt kísérte a hatalmas
tömeg, elhangzott az erdészhimnusz, vadász-
kürtök búcsúztatták. „Tengermély” ûr maradt
utánad, Zoli! Nyugodjál békében!

Hopp Tamás

Emlékezünk

Ismét sikeres évet zártunk
A 2014. év számokban
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ágazat veszteségét to-

vább csökkentette, hogy a terve-
zett 16 millió forinttal szemben
korábbi pályázatokból 42 millió
forint támogatás folyt be erdõ-
szerkezet-átalakításra és az er-
dészeti potenciál helyreállításá-
ra. Így összességében az ága-
zat vesztesége 100 millió forint-
tal kisebb lett a vártnál.

2014-ben 389 ezer nettó köb-
méter faanyagot termeltünk ki,
amibõl 382 ezer köbmétert érté-
kesítettünk. A termelt mennyiség
kissé alacsonyabb, az értékesí-
tett viszont magasabb lett a ter-
vezettnél. A fakitermelési ágazat
nyeresége jobban alakult a várt-
nál: a 353 millió forint többlet-
eredmény több tényezõ hatása-
ként alakult ki.

Az egy köbméterre esõ árbe-
vétel kedvezõbb lett a tervnél:
15.876 Ft/m3-rel szemben
16.418 Ft/m3 lett, ami – a tervnél
nagyobb volumenû értékesíté-
sekkel együtt – 268 millió forint
többlet árbevételt eredménye-
zett. Mivel a 6.213 millió forint
fatermék-árbevétel 66 százalé-
ka euróban realizálódik, az át-
lagárak emelkedéséhez az is
hozzájárult, hogy az átlagos ár-
folyam a tervezett 297 fo-
rint/euróval szemben 308 fo-
rint/euró lett. A magasabb hoza-
mokkal szemben az ágazat költ-
ségfelhasználása nem érte el a
tervezett szintet: a 2.060 millió
forint 117 millió forinttal lett ala-
csonyabb a vártnál. A megtaka-
rítás elsõsorban a kifizetett vál-
lalkozói díjaknál jelentkezett.

A vadgazdálkodási ágazat ár-
bevételének elmaradását a bér-
vadászat iránti érdeklõdés csök-
kenése okozta; a 490 millió forint
tervezett árbevétel mindössze
82 százalékon teljesült. A ho-
zamkiesést a tervezettnél vala-
mivel alacsonyabb költségfel-
használás és a kifizetett vadkár-

térítések alacsonyabb értéke is
csak részben tudta ellensúlyoz-
ni. Az ágazat vesztesége így
136 millió forint lett, ami közel a
kétszerese az eredetileg terve-
zettnek.

Közjóléti tevékenységünk be-
vételei és ráfordításai a tervnek
megfelelõen alakultak: a 76 mil-
lió forint ráfordítás mellett mind-
össze 14 millió forint árbevételt
számláztunk ki. Legnagyobb rá-
fordításigénye az erdei kisvasút-
nak van: költségigénye megkö-
zelíti a 25 millió forintot, emellett
arborétumokra, parkerdõkre 22
millió forintot, víztározókra, ha-
lastavakra 11 millió forintot fordí-
tottunk. Az erdei iskola és a tu-
ristaszálló fenntartása és üze-
meltetése egyenként 6–7 millió
forintot igényelt.

A Zalaerdõ Zrt. 2014-ben is
jelentõs összegeket fordított er-
dei infrastruktúrájának (utak, er-
dei vasúti pálya, nyiladékok
stb.) fenntartására. Ezen létesít-
mények fenntartásának 315 mil-
lió forintos költsége 15 száza-
lékkal magasabb lett a terve-
zettnél.

A Lentiben mûködõ fûrész-
üzemünk az elmúlt évben közel
16.000 köbméter saját termelé-
sû faanyagot dolgozott fel, ami
magasabb a tervezettnél. Ennek
ellenére a fafeldolgozási ágazat
726 millió forintos árbevétele 5
százalékkal elmaradt az Üzleti
tervben megfogalmazott céltól.
Bár a termelési és értékesítési
költségek tekintetében sikerült
némi megtakarítást elérni, de az
ágazat 201 millió forint eredmé-
nye így sem éri el az Üzleti terv-
ben kitûzött 231 millió forintot. A
pelletgyártás 135 millió forint ár-
bevétele is kevesebb lett a várt-
nál, de az anyagköltségek csök-
kentésével ezt olyannyira sike-
rült ellensúlyozni, hogy az ága-
zat közel 10 millió forintos nyere-
séggel zárta az évet. Az üzem

2.849 tonna terméket állított elõ,
amibõl 2.590 tonna mennyisé-
get értékesítettünk.

Társaságunk 2014-ben 1.350
millió forint felhasználható bértö-
meggel számolt, aminek tulajdo-
nos által engedélyezett összege
az elõzõ évi bázis adatok csök-
kenése miatt 1.340 millió forintra
csökkent. Ez az összeg fedeze-
tet teremtett az év közben vég-
rehajtott béremelésekhez és
mozgóbér-kifizetésekhez. Dol-
gozóink átlagos létszáma a terv-
nek megfelelõen 420 fõ volt: 199
fõ fizikai, 221 fõ pedig szellemi
munkakört töltött be. A közfoglal-
koztatási program az eredetileg
tervezettnél nagyobb létszámot
és idõszakot ölelt fel, ezáltal a
ráfordításaink is növekedtek. A
több programban foglalkoztatot-
tak összesített létszáma elérte a
800 fõt, ami közel másfélszere-
se az Üzleti tervben megfogal-
mazott célnak. Ezzel kapcsolat-
ban 454 millió forint költségünk
merült fel, ám ennek 98 százalé-
kára költségvetési támogatást
kapunk, így az eredményünkre
gyakorolt hatása elenyészõ volt.

2014-re 889 millió forint érté-
kû beruházást terveztünk, en-
nek azonban csak a 80 százalé-
kát sikerült megvalósítani. Az el-
maradás a fûrészüzemi fejlesz-
tések csúszása mellett elsõsor-
ban egyes útépítési munkák el-
húzódása miatt keletkezett.

Összefoglalva elmondhatjuk,
hogy a Zalaerdõ Zrt. 2014-ben is
megõrizte kiemelkedõ eredmé-
nyességét, pénzügyi helyzetét,
likviditását tovább javította. A
gazdálkodás egyes területein je-
lentkezõ nehézségeken úrrá
tudtunk lenni, illetve a lehetõsé-
gek kihasználásával ellensú-
lyozni tudtuk a felmerülõ negatív
hatásokat.

Varga Attila
osztályvezetõ,

informatikai és kontrolling osztály

Ismét sikeres évet zártunk
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A szakosztályülés fõ témája a
szokásos egyesületi kérdések
megbeszélése mellett a
Zalaerdõ Zrt.-nél az utóbbi idõ-
ben lezajlott jármûfejlesztés volt.
Ennek keretében a nagyközön-
ség számára a CSÁEV kisvasút
napján már bemutatott remoto-
rizált C50-es mozdony és az en-
gedélyezési eljárás alatt álló ok-
tatókocsi részletes ismertetését
tûztük ki célul.

Az elsõ nap délutánján be-
utaztuk vasútvonalunk Csömö-
dér–Lenti szakaszát, ahol meg-
tekintettük a nyár végi árvíz-
károk helyreállítását, majd láto-
gatást tettünk az új jármûveink
kivitelezését végzõ ERDÕGÉP
95 Kft. telephelyén. Ezt köve-
tõen visszautaztunk Csömödér-
be, ahol a szakosztályülés kere-

tében a meghívott elõadók,
Vaskiné Farkas Ágnes belsõépí-
tész tervezõ, Varga Miklós terve-
zõ és Wieszt László tervezõ tá-
jékoztatást adtak a tervezési, ki-
vitelezési és engedélyezési fo-
lyamatokról.

Mozdonykorszerûsítésünk
legfontosabb elemei a 82 kW tel-
jesítményû, környezetvédelmi
elõírásoknak megfelelõ CUM-
MINS QSB 4.5 típusú dízelmo-
tor és az ALLISON 3000 hidro-
mechanikus automata sebes-
ségváltó beépítése, valamint a
légfékrendszer kialakítása. Vá-
lasztásunk azért esett erre a
mozdonykategóriára, mert ezt
tudjuk pályahálózatunkon a leg-
szélesebb körben alkalmazni. A
fejlesztés várt hozadéka: kör-
nyezetbarát, energiatakarékos

közlekedés, valamint nagyobb
üzembiztonság.

Az oktatókocsi kapcsán több
észrevétel történt mind a belsõ
kialakítás, mind pedig a tervezett
üzemeltetési mód vonatkozásá-
ban. A kocsiban zajló tevékeny-
ség várhatóan többrétû lesz, a
vasútüzem feladata elsõsorban
a jármû helyszínre juttatása.

A szakosztályülés második
napját a jármûvek gyakorlati be-
mutatásával kezdtük, majd meg-
tekintettük a Zajda–Szilvágy
szakasz felújítási munkáit. Az
ülést a csömödéri turistaszállón
ebéddel zártuk.

Bízunk benne, hogy a találko-
zó a kedvezõtlen idõjárás elle-
nére elérte célját, és minden
résztvevõ élményekkel gazda-
godva tért haza. A magunk ré-
szérõl megtisztelõnek érezzük a
magas részvételi arányt. Az ese-
mény támogatásáért ezúton is
szeretnénk kifejezni köszöne-
tünket részvénytársaságunk fel-
sõ vezetése felé.

Montskó Sándor
szakfelügyelõ, szakosztálytitkár

Szakosztályülés Csömödérben
Vasúti jármûfejlesztéseink

Az Országos Erdészeti Egyesület Erdei Vasúti Szakosz-
tálya a Zalaerdõ Zrt. támogatásával kihelyezett szakosz-
tályülést tartott 2015. február 24–25-én a Csömödéri Álla-
mi Erdei Vasútnál. Az ülésre meghívott harminchárom
szakosztálytagból huszonhárman jelentek meg, ezzel 11
erdei vasutat képviselve. 

Az újság hasábjain már be-
számoltunk a 2013–2014. évi
áthúzódó foglalkoztatásról. Ez
200 fõ foglalkoztatását jelentet-
te 80 fõ képzésbe vonása mel-
lett. 2014-ben a nyári közfoglal-
koztatás 420 fõ keretszámmal
indult májusban, szeptember
végi befejezéssel. Ez idõszak
alatt erdõgazdaságunk össze-
sen 488 fõt foglalkoztatott. A
kormány döntése alapján a
2014. évi programot a lejáratot
követõen meghosszabbították. 

A közfoglalkoztatottként dol-
gozó munkavállalók feladatait a
2011. évi CVI. törvény által
meghatározott tevékenységi
körben valósították meg erdé-
szeteink. Fõ feladataik a par-
lagfû és egyéb allergén növé-
nyek irtása, közjóléti eszközök
felújítása, karbantartása, hulla-
dékgyûjtés, illegális hulladékle-
rakó helyek felszámolása, vala-
mint természeti károkat szen-

vedett területek rehabilitációja
voltak.

A program teljes, meg-
hosszabbított idõszakára jel-
lemzõ adatok: 608 fõ vett részt
a programban (érintett lét-
szám), 419,64 fõvel teljesült az
átlaglétszám, 427 fõt foglalkoz-
tattunk a program utolsó nap-
ján, február 28-án.

A közfoglalkoztatásba bri-
gádvezetõket, szakmunkáso-
kat és segédmunkásokat vet-
tünk fel. Bérüket a rendeletben
meghatározott mértékben álla-
pítottuk meg. A foglalkoztatás
során minden erdészet delegált
résztvevõket a képzési prog-
ramba, húsz fõ szerzett kisgép-
kezelõ tanúsítványt.

A program teljes támogatá-
sa 481 millió forint. Ebbõl 2015.
január 31-ig 416,5 millió forint
került lehívásra. Bizonyos költ-
ségek nem elszámolhatóak, de
a foglalkoztatáshoz szorosan

kapcsolódnak. Ezekre 2015. ja-
nuár 31-ig 9,9 millió forintot
használtunk fel.

A közfoglalkoztatottak jogvi-
szonya a program közben 88 fõ
esetében saját kezdeményezé-
sükre, 15 fõ esetében azonnali
hatállyal a foglalkoztató kezde-
ményezésére szûnt meg. Ez
utóbbi eseteket az igazolatlan
távollétek, a nem megfelelõ
munkavégzés váltották ki.  A
részvénytársasághoz 5 fõt vet-
tünk fel a közfoglalkoztatottak
közül. 

Cégünk a munkaügyi köz-
pont februári jelzése alapján ké-
relmet nyújtott be a 2015. márci-
us 1-jétõl induló, a 2015–2016.
évre vonatkozó foglalkoztatás-
ra. Az átlaglétszám megtartása
mellett 12 hónap közfoglalkoza-
tást terveztünk. A programot
596 millió forintos támogatási
igénnyel valósítjuk meg. Mint
minden eddig szervezett idõ-
szakban, ezúttal is kapcsolódik
majd oktatás a foglalkoztatás-
hoz: 18 fõ végezhet el kisgépke-
zelõ tanfolyamot.  

Pölöskei János
személyügyi elõadó

Közfoglalkoztatás változatlan létszámmal
Jelentõs fluktuáció

A Zalaerdõ Zrt. a Belügyminisztérium és a Zala Megyei
Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett or-
szágos közfoglalkoztatásban vett részt immár ötödik alka-
lommal. 2014-ben a foglalkoztatás több lépcsõben történt.

Háztartásonként legfeljebb
10 erdei köbméter famennyiség
vásárolható meg, melynek szál-
lításáról az erdõgazdaság gon-
doskodik. A szállítás költsége
ugyan a vásárlót terheli, azon-
ban részvénytársaságunk e dí-
jat méltányosan, a szokásos
piaci ár alatt határozta meg.

A zalaegerszegi erdészetnél
– tekintve, hogy erdõterületei
meglehetõsen szétszórtan he-

lyezkednek el, melyek közé
szép számmal ékelõdnek ki-
sebb települések – a koráb-
biakhoz hasonlóan nagy érdek-
lõdés mutatkozott a méteres tû-
zifaválasztékok iránt. Az akció
elsõ négy hónapjában a
Zalaerdõ Zrt. összesen 1944
köbmétert értékesített, melybõl
csaknem 1000 köbméter az er-
dészetre hárult. A befizetett
mennyiségek 5 és 10 köbméter

között váltakoztak, az erdészet
térségében átlagosan mintegy
170 háztartást érintve.

A lakosság ezen idõszakban
felmerült igényét nyilván mér-
sékelte a részvénytársasá-
gunknál 2014. június 1-tõl
augusztus 31-ig meghirdetett
10 százalékos lakossági tûzifa-
akció, mely a zalaegerszegi er-
dészetnél 2350 köbméter befi-
zetést eredményezett (Zala-
erdõ Zrt.: 3445 köbméter), to-
vábbá az önkormányzatokon
keresztül bonyolított, ez év feb-
ruárjában lezárult szociális tûzi-
faprogramban értékesített
1236 köbméter famennyiség
(Zalaerdõ Zrt.: 3446 köbméter).

Pintér Csaba

Tûzifa-rezsicsökkentés 
Súlypontja a zalaegerszegi erdészet

A kormány döntésének értelmében 2014. október 3-tól
a rezsicsökkentéssel érintett energiahordozók sorába be-
került a tûzifa is. A Földmûvelésügyi Minisztérium bejelen-
tése nyomán a 22 állami erdõgazdaság e naptól kezdõ-
dõen visszavonásig 10 százalékkal csökkentett áron érté-
kesíti a lakosságnak tûzifatermékeit.

A háromfõs csapatban a
Zalaerdõ Zrt. részérõl Németh
József, az 5. számú zalaeger-
szegi erdészet kerületvezetõ
erdésze, valamint Papp Nán-
dor, a központ nyugalmazott
építési elõadója kapott helyet.

A harmadik csapattag Sipos
Imre, a KAEG Zrt. kereskedel-
mi csoportvezetõje és szak-
szervezeti titkára volt.

A 11 fordulós verseny végül
óriási zalai sikert hozott, hiszen
Papp Nándor veretlenül, 9,5
ponttal megnyerte a versenyt,

Németh József pedig 7,5 pont-
tal harmadik helyezett lett.
Emellett 17 ponttal a csapat-
versenyt is meggyõzõ, 1 pon-
tos elõnnyel sikerült megnyerni
a lódzi, valamint a wroclawi
csapat elõtt.

Gratulálunk!

Taroltak a zalai sakkozók
Nagy siker Lengyelországban

A Lengyelországi Erdé-
szeti Szakszervezet 2015.
február 25–28. között ren-
dezte a Lódz közeli Na-
górzyce területen, Swol-
szewice Male település ha-
tárában a XXIII. Lengyelor-
szági Erdészek Nemzetkö-
zi Sakkbajnokságát, me-
lyet magyar és román ver-
senyzõk részvétele tett
nemzetközivé.

Papp Nándorék ismét elsõ helyen végeztek.
Fotó: Arkadiusz Wisniewski



32015. I. negyedév

Az év során 9 fõ kezdte meg
nyugdíjban a megérdemelt pi-
henést. Korábbi lapszámban
már beszámoltunk róla, hogy
Nagy László, a zalaegerszegi
erdészet igazgatója nyugdíjba
vonult, helyére Pintér Csaba er-
dõmérnök került. További nyug-
díjba távozók: Andrasek
Józsefné, Avas Lajos, Erdei
Gyula, Gerencsér Jenõ, Gráczki
Elemér, Horváth Andrásné, Me-
leg László, Vidóczi László.

A nagykanizsai erdészet élén
is változás történt, Nemes Zol-
tán erdészetigazgató a központ-
ban kapott feladatot az erdõgaz-
dálkodási osztályon. Õt Kreiner
Roland váltotta az erdészet
élén. Visszatért gazdasági veze-
tõi munkakörébe a gyed lejártát
követõen Varga Anikó, az õt he-
lyettesítõ Pintarics Tiborné hatá-
rozott idejû munkaviszonya pe-
dig ezzel egy idõben megszûnt.
A központ állományába vissza-
tért Fûrné Kinsztler Anita. A va-
gyongazdálkodási osztályon két

új dolgozó kezdte meg munká-
ját, Godinek-Tóth Anita 2014. ja-
nuár 1-jétõl mint pályázati refe-
rens és Horváth Tibor Gyula
2014. október 1-jétõl, aki föld-
mérõ munkakört tölt be. A keres-
kedelmi osztályon Vlasics-
Szökrény Beáta távollétének
idõtartamára 2014. május 1-jétõl
Vajdáné Molnár Andreát vették
fel kereskedelmi elõadó munka-
körbe. 2014. augusztus 1-jétõl
az informatikai és kontroling osz-
tályon Tamás Aliz távollétére
nyert felvételt Milei Tünde mint
gyakornok, aki 2015. február 1-
jétõl tervezõ-elemzõ közgaz-
dász beosztásban folytatja mun-
káját.

A munkaviszonyok azonban
nem csak nyugdíjba vonulás
miatt szûntek meg. Cégünktõl –
fõleg közös megegyezéssel – 7
fõ távozott, s így munkakörök is
átszervezésre kerültek. Ez kü-
lönösen a nagykanizsai erdé-
szet munkáját érintette. Közös
megegyezéssel tavasszal távo-

zott Várhelyi Tamás fahaszná-
lati mûszaki vezetõ és  Bar-
kóczi István kerületvezetõ er-
dész. Filák Attilát, az eddigi
csemetekert-vezetõt fahaszná-
lati mûszaki vezetõ munkakör-
ben foglalkoztatjuk. Az õsz fo-
lyamán távozott Bíró György
kerületvezetõ erdész is.

Rejtélyi Györgynek, a bánok-
szentgyörgyi erdészetnél dol-
gozó kollégánknak egészségi
állapota romlása miatt nem tu-
dott erdészete munkát biztosí-
tani. Õ a továbbiakban rehabili-
tációs ellátásban részesül.

Összességében a távozók-
kal megegyezõ számú kollégát
vettünk fel részvénytársasá-
gunkhoz.

2014 novemberében el-
hunyt Tóth Árpád, a bánok-
szentgyörgyi erdészet fizikai
dolgozója. 2015 januárjában
sajnálatos módon két kollégánk
is elhunyt: a bajcsai csemete-
kertben dolgozó Mozsolics
Józsefné és ifj. Tuboly Zoltán, a
bánokszentgyörgyi erdészet
kerületvezetõ erdésze. Család-
jaiknak ezúton is õszinte rész-
vétünket fejezzük ki!

Pölöskei János
személyügyi elõadó

Személyi változások
A 2014. év sem volt csendes a személyzeti munka te-

rén. A munkaügyi mozgások nagy részét ugyan a közfog-
lalkoztatottak ki- és belépése okozta, de jutott változás a
társaság más területeire is.

Ezt az idei elsõ közgyûlésen
jelentette be, és bár a klub tag-
jai szerették volna, hogy tovább-
ra is õ lássa el az elnöki felada-
tokat, ezt már nem vállalta.

– Szerettem ezt a munkát,
és büszke vagyok mindarra,
amit a klub elért ez alatt a közel
tíz év alatt. Úgy gondolom, tel-
jesítettük az alapsza-
bályunkban meghatá-
rozott küldetésünket:
erõsítettük baráti kap-
csolatainkat, segítet-
tük egymást, és igye-
keztünk ápolni erdész-
hagyománya inka t .
Természetesen a jövõ-
ben is ezek a célok le-
begnek a szemünk
elõtt.

A központ nyugdíja-
sai tíz éve kaptak
meghívást az akkori
v e z é r i g a z g a t ó t ó l ,
Feiszt Ottótól, hogy
egy kirándulás kereté-
ben tekintsék meg a
„Göcsej kincsei, az er-
dõ és a fa” címû kiállí-
tást a lenti múzeum-
ban, majd utazzanak végig a
Lenti–Csömödér vonalon. Ek-
kor fogalmazódott meg a gon-
dolat, hogy ehhez hasonló
programokon máskor is részt
vehetnének, akár szervezett
keretek között. Jó lenne felele-
veníteni a régi munkatársi kap-
csolatokat, barátságokat, kö-
zös programokat szervezni,
együtt kirándulni…

A klub hivatalosan 2006 ta-
vaszán indult 22 fõvel, alapsza-
bálya március 16-án kelt. A tár-
sulatot az anyacég mind anya-

gilag, mind erkölcsileg támo-
gatja a kezdetektõl. Az évek
alatt voltak új belépõk, és saj-
nos halálesetek is, jelenleg 30
fõvel mûködik.

Az André Béla vezette idõ-
szak alatt 93 rendezvénye volt
a nyugdíjasklubnak, ezek kö-
zött egyebek mellett számos ki-

rándulás, szakmai elõadás, or-
vosi elõadás, természetfilm-be-
mutató és múzeumi látogatás.
A kirándulások alkalmával több
olyan helyre is eljutottak a ta-
gok, ahova egyébként még so-
kan nem, jártak például a bala-
tonlellei Afrika Múzeumban, az
egervári Nádasdy–Széchenyi
kastélyban, Kõszeg környékén.
Minden évben vendégül látta
több erdészet is a tagokat, ahol
bemutatták a közjóléti objektu-
mokat vagy egy-egy területet
szakmai szempontból. Ezek-

nek köszönhetõen a klubtagok
is megismerhették a Zalaerdõ
Zrt. újdonságait is.

– Akkor kell abbahagyni,
amikor még a legjobban megy
a dolog, ezt tanultam az apám-
tól, ezt tartom szem elõtt –
mondta André Béla. – Elérke-
zett az ideje annak, hogy átve-
gyék tõlem a feladatokat, de
természetesen a segítségemre
számíthatnak ezután is a tag-
társak és az új elnök, Tihanyi
Gyula. Három éve már az ak-
kori tisztújításon sem akartam

indulni, de senki nem
vállalta el a klub irányí-
tását, ezért Horváth
Ferenc nyugalmazott
termelési igazgató úr-
ral ketten vállaltuk a
klub vezetését.  Ha
most újabb három év-
re elvállalnám, amire
az letelne, 81 éves
lennék. Most már
megerõltetõ számom-
ra a sok aprólékos fel-
adat a programszerve-
zéseknél, és az egyéb
teendõ, ezért a januári
közgyûlésen már nem
vállaltam a jelölést.

– Ezúton is szeret-
ném megköszönni a
részvénytársaság je-
lenlegi vezetésének

erkölcsi és anyagi támogatá-
sát, valamint minden kedves
tagtársnak, hogy bizalmukkal
ennyi ideig megtiszteltek, illet-
ve a segítséget azoknak, akik
egy-egy rendezvény létrehozá-
sában részt vettek. Hálámat fe-
jezem ki dr. Baráth Lászlónak,
a klub krónikásának is.

Munkája elismeréseként
André Bélát tiszteletbeli örökös
elnökké választották a közgyû-
lésen. Gratulálunk, és további
jó egészséget kívánunk!

Steyer Edina

Tíz év a nyugdíjasklub élén
André Béla a megalakulás óta töltötte be a Zalaerdõ Zrt.

központi nyugdíjasainak erdészklubja elnöki tisztét. Az el-
múlt hároméves idõszakot befejezve úgy döntött, hogy
2015-tõl nem jelölteti magát az elnöki posztra.

– Kenyérgyári dolgozó
anya és szövõ apa fiából ho-
gyan lett erdész?

– Mindig is kötõdtem az er-
dõhöz, már gyerekkoromtól
kezdve. Állandóan csavarog-
tam. Hiába vittem haza a cso-
kor ibolyát, a kujtorgásokért
azért csak megkaptam a maga-
mét. Jártam az erdõt, szeret-
tem ott bogarászni, lestem a
vadat. Már elég korán biztos
voltam benne, hogy erdész
szeretnék lenni. Pedig Rába-
patonán, ahol felnõttem, kevés
erdõ van. Inkább víz, de azt is
szeretem.

– Hogyan kerültél Zala me-
gyébe?

– Egykori osztályfõnököm,
Kondor Antal – akinek az erdé-
szet épületén nem régóta függ
az emléktáblája – minden osz-
tályát elhozta Zalába, hogy
felújítóvágásokat tanulmányoz-
zunk bükkös állományokban. A
végsõ lökést az adta, hogy a
kisalföldiekhez csupán fizikai
munkásnak vettek volna fel
kérgezõgép mellé, s éppen ek-
kor mondta az egyik zalai isko-
latársam, hogy ide vesznek fel
embereket. Négyen jöttünk az
osztályból az akkori ZEFAG-
hoz. Egybõl felvettek a bánok-
szentgyörgyi erdészethez mint
gyakornokot. Természetesen,
másokhoz hasonlóan, én is vé-
gigjártam a megfelelõ utat, fél
évig gyakornokoskodtam, az-
után lettem beosztott erdész.
Közben bevittek katonának, és
miután leszereltem, rakodóke-
zelõ lettem. Akkor még egyet-
len rakodókezelõ kezében volt
az összes erdészeti rakodó, de
miután megszûnt ez a rend-
szer, kerületvezetõ erdész let-
tem. Onnantól fogva mindenki
a saját rakodójáért felelt. Bu-
csután kezdtem, a bánkürtösi
kerületben lettem kerületveze-
tõ, majd ugyanott hivatásos va-
dász. Most már lassan egy
éve, hogy ismét erdészként
dolgozom, mégpedig Oltárc ke-
rületben.

– A vadásztatás teljesen
megszûnt az életedben?

– Nem, természetesen nem,
de jóval kevesebb idõt vesz
igénybe, mint korábban. A ven-
dégkísérésben továbbra is
részt veszek – ez elsõsorban
az õzbak és a szarvasbika va-
dásztatását jelenti –, de az
egyéni vadászat erõsen háttér-
be szorult. Nagyrészt a régi ke-
rületemben vadásztatok, ott is-
merem a vadjárást, tudom, mi-
kor és hol éppen milyen vad
várható. A terepet én ismerem
igazán, a jó vendég pedig hall-
gat a hivatásos vadászra.

– Miben mutatkozik meg a
jelentõsége, hogy vadászból
ismét erdész lettél? 

– Egész más lett az életrit-
musom, nekem ez nagy meg-
nyugvást hozott. A vadászat-

ban nem volt hétvégém, ün-
nepnapom, nem volt kiszámít-
ható szabadidõm. Még most is
sokat segítek a vadásztatás-
ban, de ez így már egészen
más.

– Mit kell tudni a területed-
rõl?

– Oltárc kerület nagyjából
300 hektár. Ebbõl mintegy 100
hektár fiatalos, melynek egy ré-
sze már befejezett er-
dõsítés, másik része
még átadás elõtt áll,
vagyis sok erdõmûve-
lési munka van még
benne. A második
harmad felújítóvágás-
sal érintett, folyama-
tos fakitermelési mun-
kákkal, a maradék te-
rület középkorú töl-
gyes állomány. Mind-
emellett rakodókezelõ
vagyok Oltárcon. A
szívem csücske per-
sze Bánkürtös kerü-
let, de a mostanit is is-
merem már régrõl. A
nyolcvanas években
a Márki erdészház-
ban laktam, és dol-
goztam is itt hosszú ideig. Ezt a
környéket is szeretem, az erdõ
mindenhol szép!

– Fõleg Zalában...
– Igen, sok szép erdõ van a

megyében. Hála Istennek, jó
minõségû erdõket találunk itt. A
zalai tölgyes-bükkös erdõk szé-
pek és értékesek – ezért kell
rájuk vigyázni!

– Mivel foglalkozol sza-
badidõdben?

– Az nem sok van, de igyek-
szem hasznosan tölteni. Het-
ven méhcsaládot gondozok ott-
hon, Szentliszlón. Sok munka
van velük, de ha azt akarja az
ember, hogy elég mézet hozza-
nak, akkor sok energiát kell a
velük való munkába fektetni. A
vadásztatás mellett ez köny-
nyebb volt, mert arra kellettek a
hajnali és esti órák, napközben
pedig tudtam foglalkozni a mé-
hekkel. Tavaly sajnos nem úgy
sikerült, ahogy vártuk, több
probléma, betegség is akadt az
ágazatban. Az enyémek pél-
dául nem hordtak elég nektárt,
sok cukrot kellett velük feletet-
ni, hogy legyen elég élelmük
télen, de sokan mások is ha-
sonlóan jártak. Remélem, hogy
az idei év jobban sikerül. Per-
sze, azért nem csak dolgozom,
pihenek is, nálam ennek egyik
módja a horgászat. Bár ritkán
megyek, és akkor sem mindig
a halfogás kedvéért. Ez inkább
regenerálódás, de az sem baj,
ha kap a hal. 

– Hol szoktál horgászni?
– A bogrács mellett. Ha az

nincs, nem is horgászom. Pe-
cáztam úgy a gyerekeimmel,
hogy horog sem volt a vízben.
A vízparton elkészítettük az
ételt a bográcsban, ez volt a lé-

nyeg. Hogy a kérdésre igazá-
ból is válaszoljak, horgásztam
már a barátaimmal a Fertõ-ta-
von, néha a Balatonon, tavaly
jártam a Drávánál is. Ez utóbbi
nagyon megtetszett, igazi vad
folyó, ahol nem csak horgászni
jó, ott ejtõzni is lelket frissítõ. A
horgászat mellett a másik ki-
kapcsolódás számomra az ol-
vasás. Nagyon sok könyvem
van, és büszkén mondhatom,
hogy mindegyiket olvastam,
némelyiket többször is.

– Adja magát, hogy egy er-
dész-vadász az erdõvel, va-
dászattal kapcsolatos köny-
veket részesíti elõnyben. Rád
is igaz ez?

– Természetesen, de ez nem
azt jelenti, hogy kizárólagossá-
got élveznek az ilyen témájú
könyvek. Gyermekkoromban
nekem is volt indiános korsza-
kom, minden fellelhetõ Karl
May-regény volt a kezemben
annak idején. Széchenyi összes
kötetét olvastam, és még ma is
szívesen forgatom Fekete Ist-
ván és Kittenberger Kálmán
mûveit. Molnár Gábor termé-
szettudóstól szintén minden
egyes írást olvastam, talán meg
is van az összes. Neki például
érdekes, egyben szomorú törté-
nete volt. Harmadmagával in-
dult útnak Brazíliába egy, a Ma-
gyar Nemzeti Múzeum állat- és
rovargyûjteményét gyarapítani
hivatott expedíció tagjaként.
Azonban egymaga maradt az
országban, maláriában megbe-
tegedett társai hazautaztak, és
onnantól kezdve egyedül, anya-
gi támogatás nélkül folytatta a
munkát. Egy gránát miatt mind-
két szemére megvakult, ezután
hozatták haza. Tiszteletreméltó,
hogy tudományos munkáinak
nagy része ezután született,
megtanult egy Remington-író-
géppel írni, de felesége is sokat
segített neki mûvei papírra veté-
sében. Még egy számomra ked-
ves téma: a festõk életmûve.
Egyebek mellett Munkácsy,
Rippl-Rónai és Botticelli kötete
is megvan. Munkácsy életérõl
egyébként olvastam a Dallos
Sándor által írt kétkötetes mûvet
is, A nap szerelmese és az
Aranyecset címmel fordulato-
san foglalta össze a festõ életút-
ját, nagy kedvencem lett.

– További munkádhoz sok
sikert kívánok!

Steyer Edina

Erdészarcok
Bakcsa Zoltán otthonává vált a zalai erdõ

Csaknem egy éve dolgozik ismét erdészként, hosszú
évekig hivatásos vadász volt a bánokszentgyörgyi erdé-
szetnél Bakcsa Zoltán. Talán sok kollégája nem tudja róla,
hogy Zoli egy igazi „könyvfaló”, ezenkívül szabadidejében
hetven méhcsaládját gondozza otthon, Szentliszlón. Mun-
káról, hobbiról beszélgettünk.

Fotó: Steyer Edina



Ezt követõen – immár ha-
gyományosan – vetített képes
bemutató keretében a jelenlé-
võk újra átélhették az említett
év rendezvényeinek kiragadott,
jellemzõ pillanatait, majd a
2014-es évi programtervezet
ismertetése, megbeszélése és
elfogadása volt napirenden.
Most a teljesség igénye nélkül,
a program megvalósulásáról
kívánunk számot adni.

2014. március 27-én a váro-
si könyvtárban elõzõ vezér-
igazgatónk, klubtagunk testvé-
re, Feiszt György történész, le-
véltáros, a Vas Megyei Levéltár
nyugalmazott igazgatóhelyette-
se nagysikerû, vetített képekkel
kísért elõadást tartott klubunk-
nak „Egy kis heraldika: Ma-
gyarország és Erdély címerei”
címmel. Az érdekes témát ven-
dégünk kiváló elõadásmódja
külön is élvezetessé tette.
Megtudhattuk, hogy a mai for-
máikban használt nemzeti jel-
képeink az Árpád-házi királyok
uralkodásától az 1848/49-es
forradalomig és szabadsághar-
cig terjedõ – évszázadokon át-
ívelõ – hosszú történelmi fejlõ-
dés során öltöttek testet, mely-
nek eredményeként mindkét cí-
mer elnyerte végleges szimbó-
lumrendszerét és jellemzõ
színhasználatát. Ezúton is kö-
szönjük az emlékezetes, szín-
vonalas elõadást. 

Következõ programunkra
már tavaszi idõben, május 6-án
került sor. Ez alkalommal a
kehidai Deák-kúria és múzeum,
majd 100. városunk, Zala-
szentgrót, végül pedig Sohollár
volt az úti célunk. Az utazás so-
rán a társasgépkocsiban dr.
Várhelyi József klubtársunk elõ-
zetesen ismertetõt adott a De-
ák-család történetérõl, Deák
Ferenc születésének körülmé-
nyeirõl. Többek között elmond-
ta, hogy az L alakú kúriát
Hertelendy Gábor földesúr épít-
tette az 1740-es években, aki-
nek egyetlen leányát, Annát,
Deák Gábor földbirtokos, Deák
Ferenc nagyapja vette felesé-
gül. Házasságuk idõvel felbom-
lott, s a kúriabirtok pereskedé-
sek után, a kis Ferenc apjának
köszönhetõen, a Deák-család
tulajdonába került 1803-ban.
Ugyanebben az évben született
meg a söjtöri udvarházukban
negyedik gyermekként Deák
Ferenc, ám születése anyja
életét követelte. A gyermek
Deák pár nap után a zalatárno-
ki rokonaikhoz került, ahol öt-
éves koráig nevelkedett. 1808-
ban tért vissza testvérei közé
Kehidára, s mivel apja idõköz-
ben elhunyt, legidõsebb bátyja,
Antal lett a gyámja. Deák
Kehidán egészen 1854-ig,
Pestre való távozásáig lakott.

Kehidára érkezve, a csopor-

tunkat kalauzoló helyi asszony-
ka elmondta, hogy a kúria épü-
letének teljes külsõ és belsõ
felújítása 2003-ra, Deák Fe-
renc születésének 200. évfor-
dulójára, készült el. Ekkor nyílt

meg a keleti szárnyban „A haza
bölcse, Zala büszkesége” címû
állandó kiállítás, amely öt egy-
másba nyíló szobában és a fo-
lyosórészen gazdag dokumen-
tumanyaggal, rengeteg fény-
képpel, sok-sok személyes
tárggyal, eredeti bútorokkal ke-
retezve követi nyomon – szinte
évrõl évre – Deák nem minden-
napi életútját, páratlan életmû-
vét, kezdve fiatalkorától, bemu-
tatva az „indulást”, amikor báty-
jától 1833-ban átveszi Zala vár-
megye követi posztját. A po-
zsonyi országgyûléseken,
ahogy a dokumentumok is mu-
tatják, hamar megmutatkozik
markáns politikusi tehetsége,
tekintélye, amely nem véletle-
nül predesztinálja a szabadel-
vû haladás elismert vezetõi
tisztére, bár rangokra sohasem
vágyott. Nem véletlen, hogy
1848-ban övé az igazságügyi
miniszteri tárca, ám bölcs elõ-
relátással már szinte érzékeli
nemzete várható sanyarú, szo-
morú sorsát.

Hatalmas emberi nagyságát
külön is fényesen érzékelteti a
kiállítás harmadik szobája, ahol
megtudhattuk, hogy 1848 elõtt
Kehidán meglátogatta gróf
Széchenyi István, Kossuth La-
jos, gróf Batthyány Lajos, báró
Wesselényi Miklós, báró Eöt-
vös József és Csány László,
hogy csak a kor legkiválóbb
személyiségeit említsük, kikér-
ve véleményét, tanácsait.

A szabadságharc bukása
után Deák passzív ellenállói
szerepét, majd legnagyobb po-
litikusi tettét a bécsi udvarral
való 1867. évi kiegyenlítés, az-
az a kiegyezés szükségszerû
történetét mutatja be az ötödik,
az utolsó terem. Érdemes idéz-
ni szavait: „Megalkotánk a ki-
egyenlítéssel egy államot,
amely a miénk. Nem olyant, mi-
nõt áhítunk, s amellyel elége-
dettek lehetnénk, hanem olyat,

minõt a körülmények
engedének”. Az élet az ellen-
séges hangokkal szemben
egyértelmûen õt, a „bölcs öre-
get” igazolta, mert Magyaror-
szág ezt követõen indult el a
polgárosodás, a fejlõdés útján.
Ebben a teremben külön is
megható volt látni kedves ka-
rosszékét, amelyben 1876. ja-
nuár 28-án elhunyt.

Gondolatban fejet hajtva a
halhatatlan emlékû Deák Fe-
renc kivételes életmûve elõtt,
indultunk tovább Zalaszentgrót

felé. A városka Szent Gellért
püspök németes névalakjából
eredezteti nevét. Rövid belvá-
rosi séta során megtekintettük
a városközpont Történelmi Em-
lékmûvét, ahol Horváth Ferenc
klubtársunk elmondta, hogy az
emlékhelyet Zalaszentgrót
díszpolgárának, Molnár László-
nak adományából állíttatta a
város.

Utunk befejezõ állomására a
kora délutáni órákban megér-
kezve, a sohollári vadászház-
ban Világhy András erdészet-
igazgató-helyettes fogadott
bennünket szívélyesen. A zala-
egerszegi erdé-
szet vendégeként
hallgattuk meg rö-
vid szakmai tájé-
koztatóját, majd a
finom ebéd elfo-
gyasztása után a
sokszor megcso-
dált természeti
környezet már
szépséges tavaszi
arcát mutatva
adott hangulatos
keretet a baráti
beszélgetéseknek
és sétáknak. Szív-
bõl köszönjük a
kedves fogadtatá-
sunkat.

Június 18-a
szomorú nap volt a klubunk tör-
ténetében. Füzesi Józsefné
Évike klubtársunk, a Zalaerdõ
egykori pénzügyi ügyintézõje
temetésén vettünk részt, ko-
szorút elhelyezve és fejet hajt-
va emléke elõtt.

Június 26-án, szép nyári na-
pon indultunk következõ prog-
ramunkra az ország egyik leg-
szebb vidékére, Badacsony–
Badacsonytomaj–Badacsony-
örs térségébe, ahol az Egry Jó-
zsef Emlékmúzeumot és a ba-
dacsonytomaji Szent Imre ba-
zalttemplomot, nem utolsósor-
ban pedig régi kedves helyün-

ket, a Csanádi Borpincészetet
kívántuk meglátogatni.

A társasgépkocsin, miköz-
ben szelte a kilométereket,
Baráth László adott elõzetes is-
mertetést Egry József festõmû-
vész zalai származásáról, éle-
térõl, festészetérõl, s egyúttal
kitért Udvardi Erzsébet festõ-
mûvész Balatonnal kapcsola-
tos, badacsonytomaji munkás-
ságára is, majd fõbb vonalai-
ban szólt az itteni bazalttemp-
lom történetérõl, különleges sa-
játosságáról is.

Megérkezve Ba-
dacsonyba, a Bala-
ton-part közvetlen
közelében máris az
Egry József Emlék-
múzeumnál voltunk,
ahol részletes tájé-
koztatást kaptunk –
kiállított fõbb képei-
nek megtekintése
elõtt – a mûvész ba-
dacsonyi életérõl,
munkásságáról. Eg-
ry József 1883-ban
Zalaújlakon szüle-
tett földmûves csa-
ládból. Autodidakta
módon kezdett fes-

teni. Pályája nehezen indult, a
képzõmûvészeti tanulmányait
is abbahagyta, pedig Szinyei
Merse Pál és Ferenczy Károly
is fantáziát láttak benne. 1918-
tól, miután megnõsült, a Bala-
ton partján telepedett le, elõbb
Keszthelyen, késõbb Bada-
csonyban. Egyéni stílusát itt ta-
lálta meg, kedvelt motívumai a
Balaton végtelen víztükre, an-
nak fényben gazdag atmoszfé-
rája volt. Festette a tavat, az itt
élõ embereket, a közeli szõlõ-
ket, pincéket is. Alkotásaira az
impresszionizmus fényszerete-
te és az egyedi természetelvû

szemlélet volt a jellemzõ. Mun-
kásságát 1948-ban az elsõk
között jutalmazták az akkor
alapított Kossuth-díjjal. Jellem-
zõ különcségére, hogy az érte-
sítésre visszaüzent, hogy nem
ér rá átvenni, mert horgásznap-
ja van. 1951-ben a Balaton ki-
tartó szerelmeseként hunyt el.
Badacsonytomaji síremlék-
dombormûvét, valamint az
Egry József Múzeum elõtt álló
portrészobrát Borsos Miklós al-
kotta.

Az Egry József Múzeum
egyik szobájában a másik híres
balatoni festõ balatoni munkás-

ságával is megismerkedtünk,
nevezetesen a bajai származá-
sú Udvardi Erzsébetrõl
(1929–2013) van szó. Képzõ-
mûvészeti fõiskolát végezve,
kitérõk után, õ is a Balaton sze-
relmeseként került 1958-ban
badacsonytomaji lakóhelyére.
Ihletõje az említett tó, az itteni
környezet egyedi hangulatai,
melyeket expresszív szürrea-
lista stílusban festett meg.
Munkásságát, mely során ké-
sõbb biblikus és templomi té-
mák felé fordult, 1999-ben Kos-
suth-díjjal is elismerték.

Utunk további célja a híres
kéttornyú, tomaji katolikus ba-
zalttemplom megtekintése volt,
amelyhez hasonló anyagú
csak egy van, az is Franciaor-
szágban, ám az egytornyú
templom.

A neoromán stílusú templom
az 1930-as évek elején épült
37 méter hosszúságban és 19
méter szélességben. Két rész-
bõl, szentélybõl és hajóból áll.
Fõoltárképe három eseményt
ábrázol Jézus életébõl (Utolsó
vacsora, Getsemáni-kert, Fel-
támadás), melyek Udvardi Er-
zsébet jelentõs alkotásai. A
templom plébánosa volt egykor
dr. Lékai László, a késõbbi esz-
tergomi érsek. Az õ nevéhez
fûzõdik a templom háborús sé-
rüléseinek helyreállítása, me-
lyet újonnan õ szentelt fel
1976-ban, akkor veszprémi
püspöki minõségében.

Programunk régi ismerõs-
nél, a neves badacsonyi bo-
rász, Csanádi József családi
pincészeténél zárult, ahol a
kedves fogadtatás, a hangula-
tos környezet s nem utolsósor-
ban az ízletes hidegtál kísérõi,
a márkás badacsonyi borok
szíves kínálata tette külön is
emlékezetessé a szép napot.

Augusztus 28-án, kellemes,
késõ nyári idõben a közeli,
obornaki „Nyitnikék” Erdei Isko-
la volt az úti célunk. Kreiner
Roland erdõmérnök, a nagyka-
nizsai erdészet igazgatója és
Povics Noémi erdõmérnök, az
iskola vezetõje fogadott ben-
nünket. Elsõként az erdészet-
igazgató rövid tájékoztatását

hallgattuk meg erdészete tevé-
kenységérõl, majd Papp Nán-
dor klubtársunk adott ismerte-
tést – aktív korára visszatekint-
ve – arról, hogy építészként mi-
lyen megoldandó feladatok
vártak rá az obornaki, üresen
álló szolgálati ikerlakás-együt-
tes erdei iskola céljára való át-
alakítása során. Mint késõbb
tapasztalhattuk, igazán prakti-
kus, elegáns módon sikerült a
feladatot megoldania. Az erdei
iskola célját, mûködését Povics
Noémi foglalta össze. Elmon-
dása alapján az erdei iskola hit-
vallásának tekinti, hogy kör-

nyezeti neveléssel elõsegítse
az ifjúság környezettudatos
gondolkodását, környezetbarát
szemléletének kialakulását, kü-
lön is fókuszálva az erdõ szere-
tetére és tiszteletére. A szak-
mai bemutatókat erdész- és
vadászkollégák tartják, akik ta-
pasztalataikkal is színesítik a
foglalkozásokat. Az iskola
többféle külsõ és belsõ progra-
mot kínál a csodálatos termé-
szeti környezetben egész év
során a gyerekeknek, akik ga-
rantáltan hasznos és izgalmas
órákat tölthetnek náluk, amit az
eddigi kedvezõ tapasztalatok is
igazolnak. Az iskola vezetõje
arról is szólt, hogy az igények-
nek megfelelõen további fej-
lesztések várhatók.

A kedves programot az er-
dészet vendégeként ízletes
ebéd, majd azt követõ baráti
beszélgetések és séták zárták.
Ezúton is köszönet a házigaz-
da erdészetnek.

Már az õsz közepén jártunk,
amikor október 16-án Kaszó-
pusztára indultunk, hogy onnan
kisvasúttal eljussunk a neveze-
tes természetvédelmi területre,
a Baláta-tó közelébe.

A társasgépkocsin Horváth
Ferenc klubtársunk adott elõ-
zetesen tájékoztatást a Kaszó
Zrt. erdeinek történetérõl, az
ottani erdõgazdálkodásról.
Megtudtuk, hogy a részvény-
társaság Belsõ-Somogy válto-
zatos tájú homokvidékén 25
ezer hektáron gazdálkodik, az
összefüggõ erdõk centruma:
Kaszópuszta. A terület egykori
hercegi birtokként (Festetics,
majd Hohenlohe) többször is
gazdát cserélt, ennek ellenére
folyamatos volt a gazdálkodás,
amely kiváló erdõgazdálkodási
és vadgazdálkodási lehetõsé-
gekkel bír, s ezzel együtt a táj
szinte õrzi õsi formáját.

Az erdõterület legjellemzõbb
erdõtársulása a cseres-kocsá-
nyos tölgyes, de jelentõsek a
gyertyános-kocsányos tölgye-
sek és az égeresek térhódítá-
sai is.

Az erdõkben kiváló minõsé-
gû vadállomány él, s nagyon
sok a védett, ritka lágyszárú-fé-
leség és a szintén ritka és vé-
dett állat is. Fakitermelésük
éves szinten 80 ezer m3 körül
mozog. A vágásterületeket
mesterséges úton folyamato-
san, alapos pótlással és rend-
szeres ápolással újítják fel.

Megérkezve Kaszó központ-
jába, erdei kisvasútra szálltunk,
hogy megtekintsük a Baláta-tó
természetvédelmi területet. A
tavat mint õslápot 1942-ben
nyilvánították védetté, s 2008-
ban lett a környékével együtt
erdõrezervátum. Erdei utunk
során a helyi „idegenvezetõnk”
részletes tájékoztatásából és
az információs táblákból meg-
ismerhettük az itteni erdei élet-
közösség jellemzõ sokszínûsé-
gét s a Baláta-tóval kapcsola-
tos fõbb tudnivalókat. A tó lefo-
lyástalan, megközelítését a kö-
zelmúltban épített 600 méter
hosszú stégrendszer segítsé-
gével tudtuk megoldani, mely a
tó jeles kutatójáról, dr. Marián
Miklósról lett elnevezve. Nö-
vényvilágából leghíresebb a ro-
varemésztõ Aldrovanda
vesiculosa és a színes levelû
hídõr. Ritkaság még a tõzeg-
eper, a tõzegmoha, a vidrafû,
valamint a kárpáti sáfrány. Igen
gazdag és különleges a kör-
nyék állatvilága is, elsõ helyen
a keresztes fekete viperával,
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Pezsgõ klubélet
Ismét sikeres évet zárt a Nyugdíjas Erdészklub

Az elmúlt évet bevezetõ évadnyitó közgyûlését 2014.
február 6-án tartotta a klub a nagykanizsai Halis István Vá-
rosi Könyvtárban. Elsõként André Béla klubelnök huszon-
hét klubtagunk jelenlétében (öt tag igazoltan távol volt) ér-
tékelte a 2013-as év klubrendezvényeit, melyek megítélé-
se szerint méltóak voltak a korábbi rendezvények színvo-
nalához.

A kehidakustányi Deák-kúria elõtt. Fotó: Iványi Miklós

Kaszóban. Fotó: Horváth Ferenc
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de igazi kuriózum a fekete gó-
lya, a réti sas és a barna rétihé-
ja is. A részvénytársaság ebéd-
lõjében elköltött ízletes ebéd
után még jutott idõ a hangulato-
san kialakított vadász- és pihe-
nõházak elõtti sétákra a Kaszó
Zrt. központi irodaházának köz-
vetlen szomszédságában.

November 4-én, szomorú
aktusként, a korábban elhunyt
tiszteletbeli tagunk, Bõsze Ala-
dár gyémántokleveles erdõ-
mérnök nagykanizsai gyászmi-
séjén és zalaegerszegi temeté-
sén – az emlékezés koszorúját
is elhelyezve – vettünk részt
többen.

November 19-én, az év utol-
só rendezvényén Böröcz Zsolt,
a Rozgonyi Úti Általános Iskola
tanára tartott nagysikerû, vetí-
tett képes úti beszámolót „Ka-
nada, a Sziklás-hegység, az
idõtlen szépség” címmel. Az
utazást számos fotó segítségé-
vel mutatta be, melynek során
a Sziklás-hegység nemzeti
parkjainak különleges szépsé-
geit láthattuk.

Útjuk elsõ két hete alatt
mintegy 5000 km utat tettek
meg egy bérelt gépkocsival.
Fantasztikus tájakon járva, le-
nyûgözõ természeti jelensége-
ket láttak. Elõadása során a
British Columbia tartomány
földrajzába, növény- és állatvi-
lágába pillanthattunk bele,
majd bemutatta a Sziklás-hegy-
séget (angolul Rocky Moun-
tains vagy The Rockies). A
Sziklás-hegység Észak-Ameri-
ka nyugati részén, az említett
tartomány és az amerikai New
Mexico állam között húzódik.
Hófedte csúcsok, gleccserek,
jégmezõk, rohanó kristálytiszta
patakok, hihetetlen színû tavak
és vadállatok sokasága biztosí-
tanak különleges helyet az idõt-
len szépségû Sziklás-hegység-
nek.

Az elõadó Vancouver váro-
sától a Vancouver-szigeten ke-
resztül haladt északra, majd a
félszigetrõl kompon visszatért a
földrészre, és onnan az õsz vé-
gi, hideg tájakon áthaladt a
hegység keleti oldalára. Ott
Alberta és British Columbia ha-
tárán kirándultak Banff és Field
városkák felé, és csodálták a
Jasper és a Yoho parkok ter-
mészeti szépségeit, érdekes-
ségeit. Bemutatta külön kurió-
zumként Emerald Lake-et és
környékét, valamint a Lake
Louise üdülõt és környékét.

A színvonalas elõadás külö-
nös, egyben rendkívüli él-
ménnyel gazdagította klubunk
tagjait, de különösen azokat,
akik e vidéken már jártak, mint
az egykori Soproni Erdõmérnö-
ki Fõiskola 1956-ban emigrált
diákjai vagy azok mai utódai, a
kint maradtak vendégeiként.
Ezúton is köszönet az élmé-
nyért. Az elõadást követõen
Baráth László felidézte az el-
hunyt Bõsze Aladár életútját.

Klubtagjaink december 3-án
a ZALAERDÕ Zrt. év végi köz-
ponti nyugdíjas-találkozóján
vettek részt a nagykanizsai
Honvéd Kaszinóban, ahol elöl-
járóban Horváth Ferenc vezér-
igazgató-helyettes köszöntõjét
hallgatták meg. A karácsonyvá-
rás jegyében, hangulatos ebéd
és a kölcsönös jókívánságok
közepette mindenki elismerés-
sel nyugtázta a részvénytársa-
ság vezetõségének hagyomá-
nyosan kedves figyelmességét.

André Béla
Baráth László

Ezt követõen a gyedrõl
visszatérõ Ernsztné Csányi
Anita erdõmûvelési elõadó
részletesen értékelte a mag- és
csemetetermelési ágazat el-
múlt évi eseményeit, mutató-
számait. Pozitívumként emelte
ki, hogy a kedvezõtlen idõjárás
ellenére a bajcsai csemetekert-
ben rengeteg – több mint négy-
millió – csemetét emeltek ki,
valamint a karácsonyfa-értéke-
sítésbõl származó árbevétel ki-
emelkedõen magas lett a nagy-
kanizsai erdészetnél. A negatí-
vumok között a csemetekerti
munkák számára kedvezõtlen
tavaszi idõjárásról, a kiöregedõ
karácsonyfatelepek és a dísz-
növény-értékesítés nehézsé-
geirõl, továbbá a jelentõs mag-
illetve makkhiányról tett emlí-
tést. A 2015. év egyik fõ felada-
ta a tárolt makktételek minõsé-
gének szinten tartása, valamint
a tavaszi vetések, kiemelések
és iskolázások megfelelõ idõ-
ben történõ elvégzése. Emel-
lett fel kell készülni a csemeték
késõi fagyok elleni védelmére,
a csemete- és dísznövény-ér-
tékesítést pedig minél nagyobb
árbevétellel kell megoldani.
Mindezek után figyelni kell a
tölgyek, a mézgás éger, az er-
dei és a duglászfenyõ elõzõ
évinél jobb kihozatalára. Min-
den évben nagy feladat a cse-
metekerti ápolások szakszerû
elvégzése, a makkhiány miatt
pedig idén különösen figyelni
kell arra, hogy õsszel magter-
més esetén begyûjtésbõl, hiá-
nyában vásárlásból a szüksé-
ges mennyiség rendelkezé-
sünkre álljon. 

Fûr Tamás erdõgazdálkodá-
si elõadó ismertette, hogy az
erdõsítési feladatokat összes-
ségében minden erdészetünk
tervszinten teljesítette. Az
erdõfelújítási ágazat idei leg-
fontosabb feladata, hogy a luc-
fenyõpusztulás következtében
megnövekedett mesterséges
erdõsítési feladatait idõben és
szakszerûen végrehajtsa. A fo-
lyamatos ápolások terén to-
vábbra is költséghatékony
módszereket kell alkalmazni.
Elmondta továbbá, hogy az er-
dõfelújításhoz kapcsolódó tá-
mogatások terén 2015-ben je-
lentõs feladat hárul az erdésze-
tekre. A korábbi évek pályáza-
taiban szereplõ területekre
(mintegy 250 hektár) idén kell
benyújtani a kifizetési kérelme-
ket. A támogatások elnyerése
érdekében, ami akár 80 millió
forintot is jelenthet, szükséges
az elegyítõ pótlások elvégzése,
a területhatár-állandósítás
fenntartása és az erdõsítések
megfelelõen ápolt állapotban

tartása. Elõadásában ismertet-
te, hogy milyen fõbb változások
várhatóak a területalapú támo-
gatások terén. Az eddig meg-
szokottakhoz képest új elõírá-

sok jelentek meg, melyek közül
legfontosabb a zöldítés. Ennek
három legfõbb eleme az állan-
dó gyepterületek fenntartása, a
terménydiverzifikáció és az
ökológiai jelentõségû területek
(EFA) kijelölése.

Ernszt Tamás erdõgazdál-
kodási elõadó elõször a 2014.
évi vadkárelhárító kerítések
építésérõl és bontásáról szá-
molt be. Sajnálatos módon a
tavalyi évre is igaz az a tenden-
cia, hogy az erdõsítésekben jó-
val több az építés, mint a bon-
tás, nemcsak a saját erdõterü-
leteinken, hanem az idegen er-
dõgazdálkodók által kezelt va-
dászterületeinken is. 2015-re
pedig már 72 kilométernyi új
kerítés létesítését tervezzük.
Meglévõ kerítéseink igen nagy
értéket képviselnek (egy panel
több mint 2000 forint), ezért kü-
lönösen fontos ezek fenntartá-
sa és legalább egy alkalommal
történõ újrafelhasználása. A
mezõgazdasági vadkárkifizeté-
sek 2014-ben valamelyest
csökkentek, ami elsõsorban a
terményárak csökkenésének
köszönhetõ. Erdei károk tekin-
tetében három típus van, ami
végigkísérte a 2014. évet: a
szúkár, a vad által okozott rá-
gás- és hántáskár, valamint a
pocokkár. Ezenkívül a tavaszi
és nyári széldöntések okoztak
jelentõs problémát. A károk
mérséklése érdekében elen-
gedhetetlen az erdészeti és a

vadászati szakszemélyzet
összefogása és az optimális
védekezési mód megválasztá-
sa. Elõadása végén arról szá-
molt be, hogy részvénytársasá-
gunk a halgazdálkodás terén
2014-ben kiemelkedõen teljesí-
tett. Tavaly megreformáltuk a
területi horgászjegyek rendsze-
rét, napi és heti külsõ területi
jegyeket bocsátottunk ki, ami a
vártnál sokkal nagyobb árbevé-
telt eredményezett.

Az erdõmûvelési értekezlet
második felében Bodor György
beszámolt az elõzõ évi költség-
felhasználásról erdészeten-

ként, ennek során elemezte a
terv-tény eltéréseket. Ezt köve-
tõen ismertette az erdõmûvelõ
kollégákkal az ez évi költség-
felhasználási kereteiket. Végül
Kovács Ferenc vezérigazgató-

helyettes, termelési igazgató
és Rosta Gyula vezérigazgató
mondta el az elhangzottakkal
kapcsolatos észrevételeit.

Délután az erdészetigazga-
tói értekezlettel folytatódott a
nap, melyen az igazgatókon
kívül Bodor György erdõgaz-

dálkodási osztályvezetõ, Ne-
mes Zoltán erdõgazdálkodási
osz tá l yveze tõ -he l ye t t es ,
Góber Zoltán kereskedelmi
osztályvezetõ és Horváth Imre
ellenõrzési osztályvezetõ vett
részt. A megjelenteket Kovács
Ferenc köszöntötte, majd kérte
az erdészetigazgatókat, hogy
számoljanak be az év elsõ két
hónapjában lezajlott fakiterme-
lési és kereskedelmi tevékeny-
ségrõl, valamint ismertessék a
bükk rönkválasztékok március
és április hónapokban várható
értékesítési mennyiségeit. Er-
dészeteink vezetõi arról szá-
moltak be, hogy a fakitermelés
szempontjából sajnos nehéz
volt az évkezdés, a túl enyhe
téli idõjárás miatt – az elõter-
melések megfelelõ teljesítése
ellenére – a harmadéves tervet
félidõre átlagosan 38 száza-
lékban tudták teljesíteni. A leg-
nagyobb problémák a nagyka-
nizsai és a bánokszentgyörgyi
erdészet területén jelentkez-
tek, ahol a legfõbb gondot a ki-
termelt nagy értékû rönkvá-
lasztékok erdõbõl történõ kikö-
zelítése jelentette. A sok csa-
padék következtében az erdõ-
talaj annyira átázott, hogy sok
esetben a gépek közlekedését
lehetetlenné tette. Az erdé-
szetigazgatók elmondása sze-
rint várhatóan 20–25 százalék-
kal el fognak maradni a har-
madéves tervben meghatáro-
zott fakitermelési feladattól, il-
letve árbevételtõl.

Nemes Zoltán a fakitermelé-
sek tervezése és az elmaradá-
sok okai mellett szólt arról is,
hogy a központ nagyobb hang-
súlyt fog fektetni a jövõben a
termelések, a választék-össze-
tétel és a technológia felügye-
letére. Felhívta a figyelmet ar-
ra, hogy tölgyesekben és bük-
kösökben már az elsõ gyérítés-

tõl kezdve a fokozatos
felújítóvágásra kell felkészíteni
az állományt, tehát erélyeseb-
ben kell gyéríteni, mint a tarvá-
gásos használati móddal kezelt
erdõkben. Kiemelte, hogy faki-
termelések során oda kell fi-
gyelni az erdõrészlethatárok

pontos követésére, amit a terü-
let mûszeres kimérésével és
határállandósítással kell meg-
valósítani.

Góber Zoltán kereskedelmi
osztályvezetõ elmondta, hogy
a bükk fafaj minden választé-
kára óriási kereslet mutatkozik,
ezt most kell kihasználni, illetve
minél teljesebben ki kell szol-
gálni a vevõi igényeket. Tölgy-
választékokra szintén olyan
nagy az érdeklõdés, hogy a
2013-as évhez képest 12 szá-
zalékkal meg tudtuk emelni a
tölgy átlagárát. Az elmúlt évek-
ben azonban egyre kevesebb
tölgyet tudtunk termelni és ér-
tékesíteni, s ez a tendencia to-
vábbra is folytatódik, ami csök-
kenõ árbevételt fog eredmé-
nyezni. Beszámolt arról is,
hogy a fagyártmányfa-válasz-
tékra egyre nagyobb érdeklõ-
dés mutatkozik, a tûzifakereslet
viszont az enyhe tél miatt csök-
kent. Szó esett még az elektro-
nikus közúti áruforgalom ellen-
õrzõ rendszer (EKÁER) mûkö-
désérõl, alkalmazásáról és az
ehhez kapcsolódó utasítások-
ról is. A szerzõdések idõará-
nyos teljesítésében az elmara-
dás a teljes vásárlói körre kiter-
jed.  Felhívta a figyelmet, hogy
az elmaradások vis maior kö-
rülményre való hivatkozása
csak akkor helytálló, ha a telje-
sítések a teljes vevõkörre ki-
egyenlíttettek. 

Ezt követõen Kovács Fe-
renc vezérigazgató-helyettes,
termelési igazgató kitért arra is,
hogy a várható ellenõrzések
miatt az erdészetek pontosan
tartsák be a rönkátadási proto-
kollt, valamint igyekezzenek
megelõzni és elkerülni a
választékolási hibákat. A 2014.
évi módosított terv és a várha-
tó tényszámok közötti jelentõs
eltérések kapcsán arra hívta fel

az erdészetigazgatók figyel-
mét, hogy a jövõben átgondol-
tabb tervezés szükséges min-
den ágazat terén.

A tartalmas nap végén Ros-
ta Gyula vezérigazgató megkö-
szönte az aktív munkát.

Fûrné Kinsztler Anita

Legfontosabb a precíz munkavégzés
Erdészetigazgatói és erdõmûvelési értekezlet

Szokásos erdõmûvelési értekezletét tartotta a rész-
vénytársaság 2015. március 5-én Obornakon. Bodor
György erdõgazdálkodási osztályvezetõ köszöntötte a
központból megjelent kollégákat, az erdészetigazgatókat,
valamint az erdõmûvelési mûszaki és ágazatvezetõket,
majd ismertette a napirendet. Rosta Gyula vezérigazgató
köszöntõjében megemlítette, hogy a társaságnál jelenleg
több vizsgálat is zajlik, melyek minden szakmai ágazatra
kiterjednek. Felhívta a figyelmet az eljárásrend szigorú be-
tartására és a precíz munkavégzésre.

Tölgyágyások a bajcsai csemetekertben. Fotó: Fûr Tamás

Szállításra várva… Fotó: Steyer Edina
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Kányádi Sándor:

Két nyárfa
Én sem volnék, ha nem volnál,

ha te hozzám nem hajolnál,

te sem volnál, ha én nem volnék,

ha én hozzád nem hajolnék.

Osztódom én, osztódol te:

só vagy az én kenyeremben,

mosoly vagy a bajuszomon,

könny vagyok a két szemedben.

Köt a véred, köt a vérem:

szeretõm vagy és testvérem.

Köt a vérem, köt a véred:

szeretõd vagyok s testvéred.

Szellõm vagy, ki megsímogatsz,

viharom, ki szerteszaggatsz,

szellõd vagyok, ki símogat,

viharod, ki szétszaggatlak.

Ha nem volnék, te sem volnál,

én sem volnék, ha nem volnál.

Vagyunk ketten két szép nyárfa,

s búvunk egymás árnyékába.

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja

Szerkesztõbizottság: Baráth László, Bodor György, Fûrné Kinsztler
Anita, Fûr Tamás, Hopp Tamás, Horváth Ferenc (ny. term. ig.), Illés
György, Kovács Ferenc (term. ig.), Kreiner Roland, Pálinkás Ákos,
Pintér Csaba, Steyer Edina, Tihanyi Gyula. Felelõs szerkesztõ:
Kovács Ferenc (term. ig.) Kiadja: ZALA-LAP Könyv- és Lapkiadói Kft.

Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes ügyvezetõ Nyomtatás: Gura
Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Gura Béla

Az erdészetek területén található arborétu-
mok (Csácsbozsoki Arborétum, Budafai Arbo-
rétum) egész évben a honlapon megadott nyit-
va tartás szerint látogathatók. Csoportok szá-
mára elõzetes idõpont-egyeztetéssel az arbo-
rétumok, tanösvények területén (Azelás-völgy;
Csácsbozsoki és Budafai Arborétum; Madárer-
dõ tanösvény – Nagykanizsa, Zalaegerszeg;
Csiga-túra tanösvény – Zalakaros; Vadvirág
tanösvény – Lenti; Törpefenyõ és Mamutfenyõ
tanösvény – Obornak, Öregbükkös és
Körtvélyesi tanösvény – Zalaegerszeg) túrave-
zetés, Lenti és Zalakaros környékén gomba-
szakértõ által vezetett túra kérhetõ az erdésze-
tek telefonszámain. Továbbá szintén elõre
egyeztetett idõpontokban lehetõség van kiállí-
tótermi tárlatvezetésre, illetve a fûrészüzem
bemutatására Lentiben. Igény esetén egész
évben különjáratokat indít a Csömödéri ÁEV.

2015. március 19. A Vadvirág tanösvény ün-
nepélyes átadója Lentiben

2015. március 20. A Csiga-túra tanösvény ün-
nepélyes átadója Zalakaroson

2015. április 4. Húsvéti utazás a Csömödéri
ÁEV-vel

2015. április 11. Ökonap az obornaki
Nyitnikék Erdei Iskolában

2015. április 22. Föld napi faültetés a nagyka-
nizsai Csónakázó-tó idõspiráljánál

2015. április 25. Szezonnyitó közlekedés a
Csömödéri ÁEV-vel

2015. május 10. Madarak és fák napja: túra-
vezetés a zalaegerszegi Madárerdõ tan-
ösvényen, a Budafai Arborétumban és
Kistolmács környékén

2015. május 31. Gyermeknapi járat a
Csömödéri ÁEV-vel

2015. június–augusztus: Erdõjáró tábor az
obornaki Nyitnikék Erdei Iskolában: szak-
mai tábor „ifjú erdészeknek”, nyári tábor
kézmûves-foglalkozásokkal a „kis erdé-
szeknek”

2015. június 20. – Múzeumok éjszakája: uta-
zás a Csömödéri ÁEV-vel; üzemlátogatás
a lenti fûrészüzemben; tárlatvezetés a
lenti múzeumban

2015. június 27. Szent Iván-éj: éjszakai túra
Lõrincz Sándor túravezetõvel és csapatá-
val, tûzugrás az erdei iskolában, hangsze-
res erdei koncert az obornaki „rengetegben”

2015. június 27. A Csömödéri Állami Erdei
Vasút kisvasút napja, Csömödér

Programajánló
A hagyományokat nem megszakítva,

valamint a nagy érdeklõdésre való tekintettel

a Zalaerdõ Zrt. 2015-ben is fotópályázatot ír ki

aktív és nyugdíjas dolgozói részére!

Ezúton is köszönetet mondunk mindenki-
nek, akik a fotók beküldésével hozzájárultak a
kiállításaink megszervezéséhez, és segítettek
abban, hogy fényképeik felhasználásával ki-
adványainkat (naptárak, honlap, prospektu-
sok, illusztrációk) megújítsuk, személyesebbé
tegyük.

A pályázatok legfontosabb célja, hogy a
társaságunk dolgozói által készített alkotáso-
kat a szakmai és civil közönség elé tárva nö-
veljük a Zalaerdõ Zrt. társadalmi elismertsé-
gét, bemutassuk a zalai táj és erdõk rejtett kin-
cseit, az erdõgazdálkodás sokszínûségét,
szépségét.

Az idei pályázat beküldési határideje:
2015. augusztus 31.

A képek tematikájában a zalai táj, termé-
szet, vadon élõ növények, évszakok, az em-
ber és a természet, emlékhelyek, épületek,
kulturális örökségünk mellett lehetõleg minél
nagyobb arányban jelenjenek meg az egyéni,
különleges látásmódban ábrázolt erdõgazdál-
kodási munkák, valamint a zalai vadállomány
különleges egyedei. Fontos, hogy a FOTÓK
CÍME mellett a készítés helyét is adják meg.

A beküldött fotókat független, szakmai ponto-
zás alapján minõsíteni fogjuk, és a legjobb mun-
kák készítõit az alábbi díjazásban részesítjük:

I. díj: bruttó 60.000 Ft
II. díj: bruttó 40.000 Ft

III. díj: bruttó 25.000 Ft
A pályázati képekbõl szervezett kiállítás kö-

zönségdíjasát további bruttó 40.000 Ft juta-
lomban részesítjük.

A Zalaerdõ Zrt. a pályázaton szereplõ fotó-
kat – készítõikkel való egyeztetést követõen –
a társaság különféle kiadványaiban is felhasz-
nálja.

A hagyományos, filmre készített felvételek
esetében fontos, hogy a negatívok is rendel-
kezésre álljanak, a digitálisan készült fotók
pedig legalább 5 megapixel felbontásúak le-
gyenek. A képeket postai úton, adathordozón
vagy e-mailben Steyer Edina PR-ügyin-
tézõnek (steyer.edina@zalaerdo.hu) kérjük
elküldeni a megadott határidõig.

Felhívjuk figyelmüket továbbá, hogy az idei
pályázaton egy fõ maximum 15 fotóval nevez-
het, ettõl függetlenül további képanyagokat szí-
vesen fogadunk kiadványainkhoz, melyeket
szintén Steyer Edina PR-ügyintézõ részére küld-
hetnek postai úton vagy adathordozón, esetleg
valamilyen internetes megosztó oldalon.

Nagykanizsa, 2015. január 26.
Rosta Gyula
vezérigazgató

Tisztelt Kollégák!

A piaci érdeklõdés már ko-
rán mutatkozott, mely a sze-
zonban teljesedett ki. Az érté-
kesített vágott fenyõ döntõ há-
nyada, több mint ötezer kará-
csonyfa, egy magyarországi vi-
szonteladón keresztül különbö-

zõ üzletláncok áruházaiba ke-
rült. Említésre érdemes továb-
bá, hogy a Zalaerdõ Zrt. köz-
pontjának udvarán folytattuk a
már-már tradicionálisnak
mondható kiseladást is. A vá-
sárlóközönség által leginkább
kedvelt fenyõfák a közönséges
lucfenyõ, az ezüstfenyõ és a
Nordmann-fenyõ voltak. A
nagykanizsai erdészet négy
karácsonyfatelepen, mintegy
20 hektár alapterületen folytat
karácsonyfa-nevelést. A 2014.
évi fokozott értékesítés után
1,5 hektár terület teljes letaro-
lásra került, a karácsonyfának
nem alkalmas növények jó ré-
sze mint zöldgally került piacra,
végül a már fel nem használt
növényanyag faaprítékként
hasznosult. A kiürült területrész
újraültetése mellett a többi te-
lep pótlását is el kívánjuk vé-
gezni, melyhez mintegy húsz-

ezer darab saját termelésû,
szabad gyökerû, iskolázott cse-
metét használunk fel. 

A hagyományos vágott fe-
nyõ mellett – lényegesen ki-
sebb mennyiségben – a surdi
díszfaiskolából földlabdás ka-

rácsonyfát is adtunk el. Érzé-
kelhetõ tendencia, hogy a dísz-
növénypiacon egyre nagyobb
érdeklõdés mutatkozik az jege-
nyefenyõ-félék iránt, melynek
egy része mint dísznövény, egy
része mint burkolt gyökerû ka-
rácsonyfa kerül a végfelhasz-
nálókhoz. Fentiek tükrében kö-
zéptávú célunk, hogy a díszfa-
iskola szortimentjének felét a
jobban értékesíthetõ abiesek
tegyék ki. 

A karácsonyfa iránti érdeklõ-
dés mellett 2014-ben a hazai
média többször is megkeresett
bennünket a karácsonyfa-vá-
sárlási szokásokkal kapcsola-
tos témában. Az erdészet mun-
katársai számos alkalommal
nyilatkoztak a nyomtatott és
elektronikus sajtó mellett egy
hazai közszolgálati televízió-
csatornának is.

Kreiner Roland

Kiugró árbevétel
Karácsonyfa-értékesítési tapasztalatok

a nagykanizsai erdészetnél
Az elmúlt évben a korábbi idõszakhoz képest lényege-

sen jobb eredményt, mintegy hétmillió forint nettó árbevé-
telt realizált karácsonyfa-értékesítés terén erdészetünk. 

Fotó: Filák Attila

A pályázattal a célunk egy-
részt az volt, hogy a téli szünet
„unalmas perceit” a családtagok
közösen, tervezéssel, barká-
csolással, hasznosan töltsék,
másrészt szerettük volna a ma-
darak téli etetésére ilyen módon
is felhívni a figyelmet.

A felhívásra közel ötven pá-
lyamû érkezett fotó formájában.
A kiírásban feltételként szere-
pelt, hogy az etetõk természe-
tes anyagokból készüljenek,
egyediek, de egyben praktiku-
sak is legyenek. A sok különle-
ges alkotás közül Facebook-ol-
dalunk kedvelõi döntötték el,
hogy kié legyen a fõnyeremény:
közel 300 szavazattal kimagas-
lóan a nagykanizsai Benkõ csa-

lád etetõje lett a nyerõ (azóta
már bõven 300 fölött van a
„lájkok” száma). Az értékes
ajándékcsomagot az etetõ ké-
szítésében aktívan közremûkö-
dõ Jázmin vette át Kreiner Ro-
landtól, a nagykanizsai erdészet
igazgatójától. Reméljük, a csa-
lád jó hasznát veszi majd kirán-
dulásai során a hátizsákba rej-
tett távcsõnek, ismeretterjesztõ
könyvnek, termosznak és egyéb
apróságoknak.

Kollégáink szavazatai alap-
ján a zalaegerszegi Némethné
Csalló Katalin kapta különdíjun-
kat, aki – mint a helyszínen el-
árulta – maga faragta a madár-
etetõjének díszítõ motívumait.
A díjátadón nem csak õ örült a
Zalaerdõ ajándékcsomagjának,
hanem mi is az általa készített
faragott madarat ábrázoló aján-
dék medáloknak.

A program második felében
Lelkes András (természetvédel-
mi õr, Balaton-felvidéki Nemzeti
Park) sok érdekességgel, új-
donsággal szolgált kicsiknek és
nagyoknak a madarakról: be-
szélt a madarak testfelépítésé-
rõl, tollazatukról, és egyebek
mellett arról is, hogy a madár-

megfigyelés módszerei milyen
sokat változtak az elmúlt évtize-
dekben. A vetített képek mellett
sok „megfogható” szemléltetõ
anyagot is láttunk – tollakat, ko-
ponyákat, madárgyûrûket...

A programhoz ezúttal is csat-
lakoztak a Dél-zalai Kék Virág
túracsapat tagjai, akik az elõ-
adás után feltöltõdve folytatták
télûzõ túrájukat.

Povics Noémi
vezetõ, Nyitnikék Erdei Iskola

„Madarat tolláról...”
Tél az erdei iskolában

Február 14-én, szombaton adtuk át a Zalaerdõ Zrt. Nyit-
nikék Erdei Iskolája által meghirdetett madáretetõ-szép-
ségverseny két díjazottjának nyereményét Obornakon.

Némethné Csalló Katalin díjnyertes etetõje.


