
A programok szervezése so-
rán úgy döntöttünk, hogy ebben
az évben Bánokszentgyörgy és
környékének erdõ- és vadgaz-
dálkodását, kultu-
rális és történelmi
érdekességeit mu-
tatjuk be a szom-
bathelyi, burgen-
landi, muraszom-
bati és maribori
kollégáknak. A
megérkezés és a
szállások elfogla-
lása után a buda-
fai vadászházban
Rosta Gyula ve-
zérigazgató úr kö-
szöntötte a vendé-
gek 11 fõs cso-
portját, majd tájé-
koztatást adott a
Zalaerdõ Zrt. tevé-
kenységeirõl, gaz-
dálkodásáról. Ezt
követõen Bázake-
rettyén a zalai olaj-
bányászat hõsko-
rával ismerkedhettünk meg egy
élvezetes, korabeli filmfelvéte-
lekkel színesített elõadás és
egyes helyszínek felkeresése
keretében.

A délután további részében a
bánokszentgyörgyi erdészetnél
dolgozó kollégák vették át az
irányítást. Dicséretükre legyen
mondva, az esõs idõjárás elle-
nére nagyon tartalmas, hasznos
információkkal teli programot ál-
lítottak össze. A jelentõsen le-
csökkentett számú szabadtéri

helyszín ellenére jól áttekinthe-
tõen sikerült bemutatni az erdé-
szet bükkgazdálkodását, a
felújítóvágások erdõmûvelési és

fahasználati vonatkozásait, a vi-
lághírû gímszarvasállománnyal
összefüggõ vadgazdálkodási
feladatokat.

Másnap – a Budafai Arboré-
tumban tett reggeli sétát köve-
tõen – Páka határában meg-
néztük az '50-es évek elején,
egy esetleges jugoszláv táma-
dás kivédésére épített katonai
bunkerrendszert. Ezen kitérõ
után a bánokszentgyörgyi erdé-
szet által üzemeltetett csömö-
déri turistaszálló és az erdei

vasút megtekintésével bepillan-
tást nyerhettünk a Zalaerdõ Zrt.
közjóléti tevékenységébe. A
Csömödéri Állami Erdei Vasút
menetrend szerinti járatát
igénybe véve utaztunk vissza
Bázakerettyére, ahol a kétna-
pos rendezvényt egy ebéddel
zártuk. 

A találkozón részt vevõ ma-
gyar és külföldi kollégák egy-
hangúan megállapították, hogy
mindegyik érintett szervezetnél
megvannak azok az elkötelezett
személyek, akik kiemelten ke-

zelik a Pannónia találkozók
megszervezését, hagyományá-
nak fenntartását. Abban is
egyetértettünk, hogy a napokig
tartó folyamatos esõzés ugyan
jelentõsen megnehezítette a
programok lebonyolítását, de az
erdõk számára létfontosságú
volt, álljanak azok a határ oszt-
rák, szlovén vagy magyar olda-
lán.

Varga Attila
OEE Nagykanizsai
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2015-ben az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportját érte az
a megtiszteltetés, hogy a szakmai elõdeink által 1973-ban
elõször megtartott, osztrák–szlovén–magyar kistérségi
szakmai találkozót megszervezhette, a szomszédos ré-
giók erdészeti szervezeteinek képviselõit vendégül láthat-
ta. A rendezvény lebonyolításához a Zalaerdõ Zrt. jelentõs
támogatást nyújtott, magára vállalva többek között a hely-
szín, az étkezés és a szállás biztosítását, valamint a talál-
kozó egyéb költségeit.

Pannónia találkozó 2015
’73 óta együtt az erdészek

A menetrendet – mely meg-
található weblapunkon és
Facebook oldalunkon – az uta-
zási igényekhez alakítva hir-
dette meg a Zalaerdõ Zrt.,
gondolva a hétvégi kirándulók-
ra is.

Ahogy eddig minden évben,
hideg idõben fedett, napos
idõben nyitott kocsikkal szállít-

juk az utasokat, és idén is le-
hetõség van kerékpárszállítás-
ra. 

Kollégáink segítenek a kör-
nyékbeli turisztikai célpontok
kiválasztásában is, hiszen Gö-
csejben számos természeti és
építészeti érték várja az idelá-
togató turistákat, s nem utol-
sósorban a helyieket is.

Ebben a szezonban is kiváló
programokat kínálunk utazókö-
zönségünk számára a menet-
rend szerinti közlekedésen kí-
vül, például június 20-án a Mú-
zeumok éjszakája sorozat ke-
retében esti vonatozásra hívjuk
az érdeklõdõket. Június 27-én
a már hagyományos Kisvasút
Napon színes programokkal
várunk minden korosztályt. A
különjáratok és egyéb progra-
mok listája, részletes leírása
honlapunkon megtekinthetõ.

Steyer Edina

Újra jár az erdei vasút
Április 25-én, szombaton kezdetét vette a Csömödéri

Állami Erdei Vasút 2015. évi szezonja, megindult a menet-
rend szerinti közlekedés.

A találkozó résztvevõi a Budafai Arborétumban. Fotó: Varga Attila

A program 2015. április 15-én
kora délután a lenti erdészetnél
kezdõdött, ahol az erdészet be-
mutatkozását követõen a lenti
fûrészüzem tölgy- és bükkfel-
dolgozását, valamint a pellet-

termelést tekintették meg a
résztvevõk. A feldolgozandó
alapanyagtól egészen az ak-
tuális értékesítési lehetõsége-
kig a fafeldolgozás teljes folya-
matát ismertettük. A szakosz-
tály programja ezek után a csö-
mödéri telephelyen folytatódott,
ahol a bánokszentgyörgyi erdé-
szet a tölgy és bükk fafajok ér-
tékesítési lehetõségeit mutatta
be az értéksorrendben elõké-
szített rönköknél. A különbözõ
állami és magáncégektõl érke-
zõ kollégák így megismerhet-
ték a társaságunk által alkal-

mazott szokványokat, illetve
valós képet kaphattak az ak-
tuális piaci viszonyokról. 

Másnap délelõtt a program a
lenti erdészet Irsa kerületében
folytatódott, ahol a folyamatban
lévõ lucfenyõszáradék-terme-
lésekbõl felkészített faanyag
értékesítési lehetõségeivel is-
merkedhettek meg a kollégák.
A rendezvény zárásaként a
Kerkafalva 3A erdõrészletben
tekintettünk meg egy har-
vesteres termelést. 

Góber Zoltán
kereskedelmi osztályvezetõ

Értéksorrendben
Az OEE Fakereskedelmi

Szakosztály szokásos tava-
szi rendezvényének házi-
gazdája idén részvénytár-
saságunk volt. A kétnapos
program keretében töre-
kedtünk arra, hogy a Zala-
erdõ Zrt. kereskedelmi te-
vékenységének gyakorla-
tát, mind a fatermék-, mind
a fûrészáru-értékesítés te-
rén teljes körûen bemutas-
suk. A szakosztály rendez-
vényén 16 cég mintegy 24
fõvel képviselte magát.



A nagykanizsai program
megvalósításában a Zalaerdõ
Zrt. is szerepet vállalt, az IMRO-
DDKK Nonprofit Kft.-vel, a Kaán
Károly Környezetvédelmi Egye-
sülettel és Nagykanizsa Megyei
Jogú Város Önkormányzatával
közösen együttmûködve egy
rendhagyó futballmérkõzést
szerveztek a Zrínyi–Bolyai Álta-
lános Iskola udvarán. A játék
célja az volt, hogy tudatosítsa a
diákokban (és a felnõttekben) az
északi és a déli félteke országai
között meglévõ társadalmi-gaz-
dasági igazságtalanságot, min-
dennapi életünk ökológiai és
szociális kihatásait, valamint fel-
hívja a figyelmet a klímaváltozás
és a gazdasági rendszer globá-
lis problémáira. A gyerekek a
mérkõzés során saját maguk él-
hették át a globális viszonyokat,
hiszen a meccset az aránytalan
bírói döntések és a megváltozott

szabályok jellemezték: pl. az
egyik csapat létszámát negye-
dére csökkentették, nem adták
meg a gólokat, egy lábon ugrál-
va kellett gólt rúgni, megváltoz-
tatták a labda és a kapu méretét
stb. A játék igazságtalanságai ki-
válóan érzékeltették a világ
energia-, nyersanyag- és vízfel-
használásának, valamint
szennyezõanyag-kibocsátásá-
nak aránytalanságait.

A Zalaerdõ Zrt. szerepe a ren-
dezvény során az volt, hogy be-
mutassa az erdõk szerepét a
fenntartható jövõben. Az európai
erdõkbõl származó fa megújuló
nyersanyag és energiaforrás, hi-
szen a fák kivágásával az erdõ
nem szûnik meg, hanem új nõ
helyette. Ráadásul a magyaror-
szági erdõterületek aránya az er-
dõtelepítések révén 1920 óta fo-
lyamatosan emelkedik. Emellett
erdeink élõfakészlete is egyre

nagyobb: másodpercenként kb.
87 focilabdányi mennyiséggel
lesz több az erdõkben lévõ fa-
anyag. A fa a fotoszintézis során
megköti a légköri szén-dioxidot,
és faanyagában hosszú évtize-
dekre el is raktározza. A fa fel-
használásával – bútorainkban,
épületeinkben, használati tár-
gyainkban – hosszú idõre kivon-
juk és tároljuk a levegõben lévõ
szén-dioxidot, mely az egyik leg-
jelentõsebb üvegházhatást oko-
zó gáz. A légkör felmelegedése
ellen teszünk azzal is, ha fosszi-
lis energiahordozók helyett fával,
aprítékkal vagy pellettel fûtünk,
hiszen ezek elégetése során
nem szabadul fel többlet szén-
dioxid, csak amennyit a fa az éle-
te során a levegõbõl megkötött.

A meccs végén a gyerekek-
kel közösen levontuk a tanulsá-
got: a helytelen szokások meg-
változtatásával, a pazarlás
megszüntetésével mindenkinek
törekednie kell a globális igaz-
ságtalanság véget vetésére, va-
lamint megállapítottuk, hogy
Földünknek segítünk azzal, ha
szükségleteink kielégítésére
mûanyagok valamint fosszilis
energiahordozók helyett fát
használunk fel.

Fûrné Kinsztler Anita

A Társaság összekötötte a
Föld napját az Országos Er-
dészeti Egyesület által 1996-
ban meghirdetett Év fája moz-
galommal. Ezért lett az idõspi-
rál 19. faja a kocsányos tölgy,
mely a magyarság régtõl fog-
va ismert, tisztelt, megbecsült
fafaja. Matuzsálemi élettarta-
ma, jelentõs magassága és
törzsátmérõje, terebélyes ko-
ronája, vastag koronaágai mi-
att a kocsányos tölgy a mitoló-

gia égi isteneinek szent fája
volt, tekintélyes példányai
alatt gyakran tartottak rituális
szertartásokat. Nem véletlen,
hogy Carl von Linné svéd ter-
mészettudós, orvos és botani-
kus a 'Quercus robur' tudomá-
nyos nevet adta neki, hiszen a
latin kifejezés az erõsségre,
keménységre, szilárdságra
utal.

A faültetés elõtt a nagykani-
zsai Kõrösi Csoma Sándor –

Péterfy Sándor Általános Iskola
székhelyintézményének máso-
dik osztályos diákjai adtak ta-
vaszköszöntõ mûsort. Dénes
Sándor, Nagykanizsa város pol-
gármestere ünnepi beszédében

kiemelte, külön örömmel tölti el,
hogy a gyerekek is jelen van-
nak, hiszen õk azok, akiknek
példaadással tartozunk a termé-
szetvédelmet illetõen, és szin-
tén õk azok, akik ezeket a cse-
metéket majd a jövõben gon-
dozni fogják. Beszélt továbbá
arról is, hogy a következõ nem-
zedékek is szeretnének felhõtle-
nül, tiszta környezetben élni
bolygónkon.

Steyer Edina
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– Mi okozta a többletfel-
adatot?

– A folyamatban lévõ termé-
szetes felújítással kezelt erdei-
fenyõ állományok egészségi ál-
lapotának romlása miatt 30
hektár erdeifenyõ mesterséges
erdõsítési kötelezettségünk je-
lentkezett. Ez a területnagyság
a korábban már kötelezettség
alá vont területrészek sikerte-
lensége, valamint a most leter-
melt vetõpászták területe révén
alakult ki. Mintegy 10 hektár a
tavalyi viharkár során keletke-
zett, és a lucfenyõ szúkár is
megemelte néhány hektárral
az erdõsítési kötelezettséget,
de ez nem volt jelentõs. A mes-
terséges erdõsítések pótlásai-
nak aránya nem volt számotte-
võ az elsõkivitelhez képest, vi-
szont a természetes felújítások
mesterséges kiegészítése
emelte a mennyiségét.

– Milyen volt a tavaszi sze-
zon? Hogyan sikerült teljesí-
teni az erdõsítési feladato-
kat?

– Az év eleje nagyon csapa-
dékos volt, ezért a talaj-elõké-
szítéseket – bár a fagymentes-
ség megengedte volna koráb-
ban is – csak március 10-én
tudtuk elkezdeni, korábban
nem lehetett gépi munkákat vé-
gezni. A fenyõ felújítóvágások
esetében a pásztázást meg
kellett elõznie a mulcseres
terület-elõkészítésnek is,
ugyanígy a Belsõsárd 11B er-
dõrészletben is, ahol a tavalyi
évben viharkárt szenvedett rez-
gõ nyár állományban keletke-
zett nagy területen erdõfelújí-
tási kötelezettség. További ne-
hézség volt, hogy a vállalko-
zóink a korábbi évekhez ha-
sonló teljesítménnyel tudtak
rendelkezésre állni, ezért látha-
tó volt, hogy a kapacitást bõví-
teni kell, és még több vállalko-
zó bevonására kellett felkészül-
ni. A szaporítóanyag szem-
pontjából gondot okozott, hogy
õsszel csak szórvány makkter-
més volt, így valamivel gyen-

gébb minõségû makkot sikerült
gyûjtetni, és a tárolás során is
keletkezett minõségi romlás. A
gépi pásztázás során elõnyt je-
lentett, hogy két pásztázónk is
van, ez tette lehetõvé, hogy a
kedvezõtlen idõjárás ellenére
idõben végezni tudtunk a talaj-

elõkészítésekkel. A sok hátrál-
tató körülmény ellenére május
elsõ napjaira sikeresen elvé-
geztük a tavaszi erdõsítéseket.

– Melyek az erdõfelújítás
jellemzõ fafajai a lenti erdé-
szetnél?

Az erdõsítés során alkalma-
zott fafajok: erdeifenyõ 42 hek-

táron, kocsánytalan tölgy 36
hektáron, kocsányos tölgy 32
hektáron, bükk 20 hektáron,
gyertyán 2 hektáron, magas
kõris 3 hektáron, hegyi juhar 3
hektáron, vadgyümölcs 2 hek-
táron. Ebbõl 113 hektár cseme-
tével lett ültetve, a többi makk-
vetés.

– A lenti erdészet sajátos-
sága, hogy az erdeifeny-
vesek egy részét természe-
tes úton igyekeztek felújítani.
Hogyan történt ez, és mik a
tapasztalatok?

– Az eddigi módszerünk az
ún. pásztás természetes felújí-
tás volt. Az volt az elképzelé-
sünk, hogy az erdeifenyõ állo-
mányokba pásztákat vágunk,
melyek a magszóró pásztákról
természetes úton erdõsülnek
be. Az elõzõ üzemtervi ciklus-

ban megkezdett erdõsítések
azonban nem sikerültek jól,
melynek oka részben a felszíni
vizesedés, részben a vadkár,
részben a megfelelõ vegysze-
rek hiánya volt. Ezért úgy dön-
töttünk, hogy ezeket az erdõ-
részleteket inkább mestersége-
sen újítjuk fel, és a legutóbbi
erdõtervi tárgyalások során is
azt kértük, hogy minél keve-
sebb legyen az erdeifenyõ ter-
mészetes erdõfelújítás. 

– A közfoglalkoztatottak
mennyire és milyen haté-

konysággal vonhatók be az
erdõsítési munkákba?

– Jelenleg 93 fõ közfoglal-
koztatott dolgozik nálunk, egy
részük a pótlási munkákat vég-
zi, valamint az ápolások, a hul-
ladékgyûjtés és az útkarbantar-
tások során alkalmazzuk õket.
Kevés közöttük az, aki érdemi
munkában alkalmazható, fele-
lõsségteljesebb feladatokat
csupán a harmadukkal lehet
végeztetni.

– Milyen erdõvédelmi
problémák jelentkeztek az el-
múlt idõszakban?

– A 2012–13. évi fagykárok
következtében gombakárosítók
jelentek meg a tölgyesekben és
a kõrisesekben, az enyhe telek
következtében pedig egyre több
a rovarkárosító. Idén észleltünk
pocokkárt, egyelõre szórványo-
san, de várható, hogy jövõre sú-
lyosabb problémákat fog okoz-
ni. Április közepén ismét volt
egy fagy, de szerencsére még a
lombfakadás elején. A vadkár
sem elhanyagolható az erdé-
szet területén. A fõ problémát a
magas vadlétszám mellett az
okozza, hogy nagyon sok a vad-
kárelhárító kerítéssel védett te-
rület, így a bekerítetlen erdõsí-
tések fokozott vadkárnak van-
nak kitéve. Az erdészetnek va-
lószínûleg több erdõsítési hátra-
lékkal érintett területre kell szá-
mítania, amelyek megelõzésére
már intézkedéseket tettünk.

Fûrné Kinsztler Anita

A lenti erdészetnek a korábbi évekhez képest jóval
több erdõsítési feladata keletkezett a tavaszi szezonban, a
tervezett elsõkivitel 94,5 hektár, a pótlás 39,5 hektár volt –
számolt be Gergácz Judit erdõmûvelési ágazatvezetõ.

A Föld napja alkalmából közösen ültette el a nagykani-
zsai Csónakázó-tónál található idõspirál 19. csemetéjét,
az idei Év fáját Rosta Gyula vezérigazgató és Dénes Sán-
dor polgármester.

Tavaszi erdõsítés Lentiben
Megnövekedett feladatok

Föld napja a Zalaerdõnél
Bõvült az „Idõspirál”

Erdeifenyõ mesterséges erdõfelújítás. Fotó: Molnár György

Ékásós csemeteültetés. Fotó: Molnár György

Kocsányos tölggyel bõvült az idõspirál. Fotó: Steyer Edina

Fair play a Földért
Zalaerdõ a fenntarthatóságért

2015. május 30-tól június 5-ig tartották az elsõ Európai
Fenntarthatósági Hetet Magyarországon. A legtöbb nyugat-
európai országban már komoly hagyománya van ennek a
rendezvénysorozatnak, melynek célja, hogy a széles közvéle-
ménynek bemutassa: a fenntarthatóságról való gondolkodás
nagyban segíti az aktuális társadalmi, gazdasági és környeze-
ti problémáink megoldását. Az események hazai koordináto-
ra a Nemzeti Fenntartható Fejlõdési Tanács volt.



Makár Ferenc 1964-ben
született Letenyén, gyermekko-
rát Csörnyeföldön töltötte, ahol
ma is él. Állítása szerint na-
gyon rossz gyerek volt, állan-
dóan csavarogtak, tekeregtek
és bunyóztak a pajtásaival.

– Az egyik barátommal – aki
ma már komoly tisztséget tölt
be – két napra bevackoltuk ma-
gunkat egy rókalyukba, és az
egész falu minket keresett. Egy
másik alkalommal, hatodikos
koromban a család az erdõben
kutatott utánam, mert sötétedé-
sig nem értem haza. Ám végül
mi kerestük õket a nagyapám-
mal hajnalig.

Öt évvel fiatalabb húga szin-
tén Csörnyeföldön lakik, vele
gyerekkoruktól kezdve jó volt a
kapcsolata. Gyermekei felnõt-
tek, lánya, Brigitta tavaly vég-
zett közgazdászként, fia, Krisz-
tián matematikusnak tanul, bár
a felvételi elõtt az erdõmérnöki
kart is bejelölte, igaz, utolsó-
ként.

Ferenc faipari technikumba
járt Zalaegerszegre (1983-ig),
majd a szegedi erdészeti tech-
nikumot levelezõn végezte
(1987-ben). Ekkor már a Zala-
erdõnél dolgozott mint hosztoló.
A nyolcvanas évek végén ne-
vezték ki kerületvezetõ erdész-
nek a Tornyi kerületbe, ahon-
nan közel négyévnyi szolgálat
után a Vörcsök kerületbe iga-
zolt át, s azóta is ott dolgozik.

– A kerületem 620 hektár
nagyságú, feladat akad bõven,
de mindent meg kell oldani.
Ahogy a mondás is tartja:
„Nincs lehetetlen, csak
tehetetlen...”. Szeretem ezt a
kerületet, minden bájával,
szépségével és a problémákkal
együtt. Vannak kedvenc zu-
gaim, de csak úgy nem me-
gyek ki, hogy gondolkodjak.
Ahogy gyerekkoromban, most

sem bírok megmaradni egy he-
lyen, folyton kell az elfoglalt-
ság; a papírmunka mellett, amit
nagyon utálok, az a semmitte-
vés.

Szinte nincs is olyan pillanat
az életében,
ami unatkozás-
sal telne, ha
nincs feladata,
hát talál magá-
nak. Kerületve-
zetõ munkája
mellett méhek-
kel foglalkozik,
jelenleg két-
száz méhcsa-
lád felett „õr-
ködnek” ketten
a feleségével,
Tündivel, és
évente átlag
kétszáz mázsa
mézet termel-
nek. Harminc
éve ûzik ezt a
tevékenységet,
korábban elõ-
fordult, hogy
e g y s z e r r e
négyszáz méh-
családról gon-
doskodtak. Rengeteg munka,
amelyhez tudás és tapasztalat
egyaránt szükséges. Nem elég
az, ha valaki elõírás szerint vé-
dekezik a betegségek ellen.
Ahhoz, hogy minden rendben
menjen, kell az is, hogy a
szomszéd, meg az õ szom-
szédja, és a többi méhész is
szaktudással, odafigyeléssel
végezze a dolgát, mivel a mé-
hek körében felbukkanó beteg-
ségek nagyon fertõzõek.

A másik tevékenység, amely
Ferenc szabadidejét leköti, a
repülés. Elsõ alkalommal 1991-
ben repült sárkányrepülõvel,
azóta számos kimagasló ered-
ményt ért el a repülés terén. A
teljesség igénye nélkül: három
éven keresztül (2004-tõl 2006-
ig) köztársasági bajnok volt
sárkányrepülõvel, 2013-ban az
év sportolójának választották, s
ugyanabban az évben Vaski
Lászlóval aranyérmet szerez-

tek az ultrakönnyû repülõk or-
szágos bajnokságán. Sokak
bánatára tavaly abbahagyta a
versenyzést, de ettõl függetle-
nül a Nagykanizsai Sportrepülõ
Egyesület tagja maradt. Meste-

rével, Ferinc Vincével és több
társukkal együtt (nem csak ma-
gyarokkal) 2006-ban pazar be-
mutatót tartottak az Egyesült
Arab Emirátusokban.

Sokak számára furcsaság-
nak tûnhet, de Ferencnek tér-
iszonya van. Mint azt elárulta,
néhány éve kiderült számára,
hogy a repülõn miért nincsen
ez így.

– Magam is meglepõdtem,
amikor egy visegrádi kirándu-
lás alkalmával elõször fordult
elõ velem, majd azon, hogy a
repülõn nem… Ennek pedig az
oka az, hogy nincs összekötte-
tés a föld és a repülõ között.
Bármikor elõ tudnám idézni, ha
nagyon közel mennék egy ma-
gas toronyhoz, de ettõl inkább
eltekintek… Egyébként úgy
gondolom, bármihez hozzá le-
het szokni: a magassághoz, a
terheléshez, a pörgéshez!

Steyer Edina
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Kivételes hobbival ál-
dotta meg a sors a vörcsö-
ki kerületvezetõ erdészt,
Makár Ferencet. Míg so-
kan csak a földrõl csodál-
hatjuk a zalai erdõk-mezõk
szépségét, addig õ a leve-
gõbõl is láthatja a megye
lankáit, a göcseji dombo-
kat, a zalai táj különleges-
ségeit – kisrepülõ vagy
sárkányrepülõ fedélzeté-
rõl.

Erdészarcok
„Bogaras” repülõs

Ebben a programban, amely
március 1-jével indult, átlago-
san 420 fõ foglalkoztatását tûz-
tük ki célul. A kérelem most 12
hónapos foglalkoztatásra is be-
nyújtható volt, így a program
2016. február 29-én fejezõdik
be. 

A közfoglalkoztatásba von-
ható személyek esetében a
munkaügyi szervezet a korábbi
évektõl eltérõen jobban ra-
gaszkodott a foglalkoztatást
helyettesítõ támogatásban ré-
szesülõk bevonásához. A
megcélzott létszámot így ne-
hezebb elérni. Jellemzõen a
társaságnál foglalkoztatott
munkavállalók nem ebbe a ka-
tegóriába estek. 

A program teljes támogatá-
sa 596 millió forint. Ebbõl 2015.
május 15-ig 93 millió forint ke-
rült lehívásra.

A hatósági szerzõdésben
meghatározott elsõ idõszakban
szereztük be a védõruházatot

és a foglalkoztatáshoz elen-
gedhetetlenül szükséges esz-
közöket. Jelenleg folyamatban
van a nagy értékû eszközök
beszerzése.

A közfoglalkoztatottként dol-
gozó munkavállalók feladatait a
2011. évi CVI. törvény által rög-
zített tevékenységi körben ha-
tározzák meg erdészeteink.
Ezek a fõ feladatok: parlagfû és
egyéb allergén növények irtá-
sa, közjóléti eszközök felújítá-
sa, karbantartása, hulladék-
gyûjtés, illegális hulladéklerakó
helyek felszámolása, valamint
természeti károkat szenvedett
területek rehabilitációja. 

A program 2015. május 26-i
állapota szerint már 454 sze-
mély vett részt a foglalkoztatás-
ban. Aktuális létszámunk 422
fõ. Az egyes erdészetek eseté-
ben a más-más külsõ feltételek
miatt eltérõen alakulnak a
foglalkoztatotti létszámok. 

A közfoglalkoztatásba bri-

gádvezetõket, adminisztratív
foglalkoztatottakat, szakmun-
kásokat és segédmunkásokat
vettünk fel. Bérüket a rendelet-
ben meghatározott mértékben
állapítottuk meg. A foglalkozta-
tás idõtartamán belül minden
erdészetnek kell delegálnia
résztvevõket a képzési prog-
ramba. Várhatóan 2015. június
29-én indul kisgépkezelõ tanfo-
lyam Nagykanizsán. Ebben 6-6
fõvel vesz részt a nagykani-
zsai, a letenyei és a bánok-
szentgyörgyi erdészet. A lenti
és a zalaegerszegi közfoglal-
koztatottak számára késõbb,
várhatóan az õsz folyamán in-
dul kisgépkezelõ, ill. motorfû-
rész-kezelõ tanfolyam.

2015. március 1-je óta 27 fõ
közfoglalkoztatotti jogviszonya
szûnt meg. Egy dolgozó saját
állományba került, 10 fõ más
munkáltatónál helyezkedett el
nem közfoglaltoztatottként.
Azonnali hatállyal társaságunk
kezdeményezésére 6 fõ jogvi-
szonya szûnt meg. Ez utóbbi
eseteket az igazolatlan távollé-
tek és a nem megfelelõ munka-
végzés váltották ki.

Pölöskei János

Közfoglalkoztatás 12 hónapon át
A Zalaerdõ Zrt. a Belügyminisztérium és a Zala Megyei

Kormányhivatal Munkaügyi Központja által szervezett or-
szágos közfoglalkoztatásban vesz részt immár hatodik al-
kalommal. 

Az Erdõgazdálkodási Osztá-
lyon dolgozó Bodor György er-
dõgazdálkodási osztályvezetõ-
fõmérnök 2015. április 18-tól
felmentési idejét tölti. Munka-
körét Nemes Zoltán erdõgaz-
dálkodási osztályvezetõ-he-
lyettes vette át, akit 2015. má-
jus 1-jétõl osztályvezetõnek ne-
veztek ki. 

Az Erdõgazdálkodási Osz-
tály állományában kezdte meg
munkáját Molnárné Vitális Ani-
kó 2015. április 1-jén. Õ vezeti
a Csömödérben mûködõ erdei
iskolát és turistaszállót.

Személyi változás történt az

Ellenõrzési Osztályon is. Dr.
Páll Miklós szakfelügyelõként
kezdte meg társaságunknál a
munkát 2015. május1-jétõl.

Az erdészetek állományába
elsõsorban fiatal technikusok
kerültek felvételre. Hosztoló-
ként kezdte meg munkáját
2015. március 3-tól Schweig-
hardt Balázs, 2015. április 1-jé-
tõl Szabó Péter, illetve 2015.
június 1-jétõl Sárkány Szilvesz-
ter.

A kilépõk száma 2015 máju-
sáig 11 fõ volt. Bodor György
osztályvezetõn kívül további
három személy kezdte meg

vagy kezdi meg az elkövetkezõ
idõszakban nyugdíjaséveit. A
nagykanizsai erdészettõl
Gráczki Elemér január 17-tõl, a
bánokszentgyörgyi erdészettõl
Kovács Gyuláné 2015. június
30-tól és a lenti fûrészüzembõl
Török Jánosné 2015. március
31-tõl. 

Az év elején sajnálatos mó-
don három kollégától kellett ha-
láleset miatt elbúcsúznunk. A
korábbi számban már jelzett, a
bajcsai csemetekertben dolgo-
zó Mozsolics Józsefnét és a
bánokszentgyörgyi erdészet
kerületvezetõ erdészét, ifj. Tu-
boly Zoltánt hosszú betegség
után követte Borsos Balázs be-
osztott erdész kollégánk. Csa-
ládjaiknak ezúton is õszinte
részvétünket fejezzük ki.

Pölöskei János

Személyi változások
2015 elsõ felében a munkaügyi mozgások nagy részét

a közfoglalkoztatottak ki- és belépése okozta, de jutott
változás a társaság más területeire is. Június elejéig 10 fõ
lépett be a társasághoz, és 11 fõ távozott.

Fotó: Steyer Edina

A vendégelõadókat és a kö-
zönséget Povics Noémi, az er-
dei iskola vezetõje köszöntötte.
Az elsõ meghívott vendég,

Nagy Réka Budapestrõl érke-
zett Obornakra családjával. Õ a
nagysikerû Ökoanyu és Öko-
baba címû könyvek szerzõje.
Elõadásában a természetes és
a mesterséges alapanyagokból
készült kozmetikumok és ház-
tartási szerek elõnyeinek, hát-
rányainak összehasonlításáról
beszélt, könyveiben pedig
konkrét ötletekkel is szolgál,
hogy hogyan tehetjük egészsé-
gesebbé életterünket, és mivel

válthatjuk ki az otthonunkban
használt vegyszereket. A min-
dennapi tisztálkodás és test-
ápolás során bõrünk rengeteg

olyan allergén vagy rákkeltõ
anyaggal találkozik, melyek he-
lyett természetes kozmetiku-
mokat is választhatunk, készít-
hetünk.

A magyarszerdahelyi Gálné
Kiss Viktória, a Héthatár Kecs-
kefarm létrehozója kecsketej-
bõl készült termékeit mutatta
be. A különbözõ ízesítésû és
formájú kecskesajtok mellett
igazi különlegesség volt a ba-
zsalikomos joghurt, a gyere-

kek kedvence pedig a kecske-
tejsavóból készült nyalóka
volt.

Az egészséges táplálkozás
és a természetes gyógymódok
alkalmazásának elõnyeirõl hall-
hattunk a harmadik elõadásban
is. Trojkó Péter, a Zalaerdõ Zrt.
munkatársa a méhészkedésrõl
és a mézzel kapcsolatos érde-
kességekrõl tartott részletes
bemutatót. Lehetett mézet kós-

tolni, és az érdeklõ-
dõk közelrõl is
szemügyre vehették
a kiállított kaptár ré-
szeit. 

A gyerekeket köz-
ben „ökojátszóház”
és kézmûves-foglal-
kozások várták, és
különféle szabadtéri
játékokkal tölthették
el a tavaszi délutánt.
A felnõttek bevoná-
sával pedig a csalá-
dok egy „rejtvénytú-
rára” indulhattak, az
értékes nyeremé-
nyek megszerzésé-
ért egy „ökofeladat-
lapot” kellett kitölteni,
melyre a válaszokat
az elõadásokat meg-
hallgatva és az erdõ-

ben elrejtve találhatták meg. 
A tartalmas programok és a

kellemes idõjárás nagyban
hozzájárultak a közel 80 részt-
vevõ aktív kikapcsolódásához.
A tavaszi erdei iskolai szezon
kezdetén megrendezett öko-
nap reményeink szerint hagyo-
mánnyá válik, és jövõre még
több környezettudatos érdeklõ-
dõt és játszani vágyó gyerme-
ket köszönthetünk.

Fûrné Kinsztler Anita

Ökonap a Nyitnikékben
Szezonnyitó az erdei iskolában

Április 11-én a jó idõ beköszöntével tartalmas családi
programon vehettek részt az érdeklõdõk az obornaki
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában. A rendezvény jelmon-
data idén is az „Élj ökosan!” volt. A látogatók három elõ-
adást hallgathattak meg a „Környezettudatosság a család-
ban” témakörben. 

Trojkó Péter méhészeti bemutatója.
Fotó: Fûr Tamás
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A Zalaerdõ Zrt. két völgyzá-
rógátas vízterületet kezel. A
11,2 hektár nagyságú Kistol-
mácsi-víztározón és a 14,6
hektár nagyságú Szentpé-
terföldei-tavon évrõl évre
halgazdálkodási terv sze-
rint végzi a halállomány-
pótlását. 

A horgászok által kifo-
gott hal meghatározó ré-
sze ponty, melynek pótlá-
sát évente több alkalom-
mal elvégzett, méretes
hallal történõ telepítés
szolgálja. A víz világnapjá-
hoz közel, március 18-án
összesen 2130 kilogramm
ponttyal gazdagodott az
erdei kisvasút dél-zalai
végállomása mellett talál-
ható Kistolmácsi-víztá-
rozó. 

A ragadozó halfajok hor-
gászvizeink értékes, horgászok
által kedvelt és keresett halai.
A ragadozó halfajok állományá-
nak fenntartása érdekében a
természetes szaporodás felté-
teleinek biztosításán, fejleszté-

sén túl évente elõnevelt halak
kihelyezése valósul meg. Az
ivadékhalak a tavak természe-

tes eltartóképességét kihasz-
nálva évrõl évre érik el a kifog-
ható méretet.

A Föld napján, 2015. április
22-én 4000 darab elõnevelt
csuka telepítésére került sor a
Kistolmácsi-víztározón. Az iva-

dékokat a part mentén, 2–4
méterenként egyesével-kette-
sével helyeztük ki a vízbe. 

A Zalaerdõ Zrt. szaksze-
mélyzetének tagjai május 18-án
a Szentpéterföldei-tóba 2000
darab, a Kistolmácsi-víztározó-
ba pedig 6000 darab elõnevelt
süllõt telepítettek. Mindkét víz-
test nyílt vízi élettér, melynek

meghatározó csúcsragadozója
a süllõ, a part menti vízi nö-
vényzettel helyenként erõsen
benõtt részek pedig a csuka
számára kedvezõek. 

Ernszt Tamás
erdõgazdálkodási elõadó

Jó „kifogás” sosem rossz
Ragadozó halfajok telepítése

Süllõtelepítés Kistolmácson.
Fotó: Ernszt Tamás

Hazánkban az egyik legnépszerûbb szabadidõs tevé-
kenység a horgászat, melyben széles társadalmi réteg ta-
lálja meg kikapcsolódását, feltöltõdését. A hazai változa-
tos horgászvizeken a sokféle horgászati módszer révén
mindenki megleli a számára legmegfelelõbbet. 

Szeretettel várjuk az érdek-
lõdõ csoportokat, osztályokat,
a tavaly kibõvített turistaszálló
és az állomás játszótere
színvonalas környezetet
biztosít tartalmas progra-
mokhoz. Emellett több iz-
galmas, egynapos kirán-
dulási lehetõséget kíná-
lunk az oktatási intézmé-
nyeknek, melyre a
csesztregi iskolások elsõ-
ként jelentkeztek. A 32 kis-
diák 2015. május 15-én ér-
kezett Csömödérbe, ahol
az esõs idõ ellenére egy
szép, élményekben gaz-
dag napot tölthettek el. A
program része volt elõször
Lentiben a „Göcsej kin-
csei, az erdõ és a fa” címû
kiállítás megtekintése,
majd utazás az erdei kisvasút-
tal Csömödérbe. Itt Molnárné
Vitális Anikó, az erdei iskola ve-
zetõje izgalmas, csapatépítõ
feladatokkal várta a diákokat. A
játékok témái az erdei életkö-
zösség, a fa felépítése és az
erdészek feladatainak megis-

mertetése voltak. A különféle
ügyességi feladatok, kreatív és
érzékszervi játékok segítségé-

vel a gyerekek figyelme az er-
dõre irányul, nyitottabbá, érzé-
kenyebbé válnak a természet
szépségei, érdekességei iránt.
A hozott ebéd elfogyasztása
után kézmûves-foglalkozással
folytatódott a nap. Nagy M. Ka-
talin lenti kézmûves segítségé-

vel természetes anyagokból
készíthettek a gyerekek kedves
kis emlékeket, melyeket haza
is vihettek. 

A nap végén élményekkel
gazdagodva, tobozmanót a ke-
zükben szorongatva, moso-
lyogva vonatoztak vissza Lenti-
be a diákok, akik az elsõ hírvi-
või lesznek az új erdei iskolá-
nak. A gyerekek és a pedagó-
gusok elmondása szerint na-
gyon jól érezték magukat, és

Csesztregrõl rövidesen újabb
csoport érkezik Csömödérbe.
Reméljük, hogy hamarosan
széles körben ismertté válik a
Zakatoló Erdei Iskola, és egyre
többen fognak érdeklõdni az új
programlehetõség iránt!

Fûrné Kinsztler Anita

Sínen vagyunk
Diákok a Zakatoló Erdei Iskolában

Elsõként a csesztregi Kerkai Jenõ Általános Iskola elsõ
és második osztályos diákjai ismerkedtek meg a
csömödéri turistaszállóban és oktatókocsiban kialakított
új erdei iskolánkkal, mely a Zakatoló Erdei Iskola nevet
kapta. A 2014. évi Kisvasút Napon bemutatott guruló tan-
terem nemrég megkapta a szakhatósági engedélyeket, így
az oktatáshoz szükséges eszközök beszerzését követõen
útjára indítottuk az oktatókocsit.

Az elsõ hírvivõk. Fotó: Molnárné Vitális Anikó

A szeptemberi szarvasbika-
terítékbõl 2014. október 10-én
tartottunk trófeaszemlét Szent-
péterföldén. Itt összesen 97 da-
rab agancsot mutattunk be. A
szarvasbõgési adatok 10 darab
aranyérmes, 58 darab ezüstér-
mes, 18 darab bronzérmes és
47 darab érem nélküli gímbika
elejtésérõl adtak számot. A leg-
nagyobb – 13,22 kilogrammos
és 248,02 CIC pontot kapott –
trófea Lenti térségébõl szárma-
zott. A trófeák átlagsúlya 7,12

kg/db, az érmes trófeák átlag-
súlya 8,36 kg/db volt. 

A decemberi társas vadá-
szatok kevésbé voltak sikere-
sek, mint a januáriak. Amíg
nem jött meg a téli fagy, a vad-
disznó mindenhol talált táplálé-
kot, ezért etetéssel még nem
lehetett összecsalogatni az ál-
lományt. A tél beálltával, ja-
nuárban már kedvezõbbek vol-
tak a feltételek. Ekkor a napi
30–40 darabos terítéket is sike-
rült idõnként elérnünk.

Egész évben nagy hangsúlyt
fektettünk a vadlelövési lehetõ-
ségek fokozottabb értékesíté-
sére: vadászvendégeink igé-
nyeinek megfelelõen számos
árajánlatot készítettünk. Mun-
kánk eredményeként a megelõ-
zõ évhez képest több kereske-
delmi szerzõdést kötöttünk.

Nagy energiát fordítottunk a
vadkárok mérséklésére, fára-
dozásunkat a kukorica árának
meglehetõsen kedvezõ alaku-
lása is segítette. Ennek kö-
szönhetõen a kifizetett kár érté-
ke a korábbi évekhez képest
csökkent.

Összességében egy küzdel-
mes, kiugró sikerektõl mentes
évet tudhatunk magunk mö-
gött. Köszönet jár mindenkinek,
aki munkájával vadgazdálko-
dásunkat segítette! 

Páll Tamás 
vadászati felügyelõ

A 2014–15-ös vadászévadban a hatóság által elõírt vad-
lelövési számokat nem sikerült maradéktalanul elérnünk.
Munkánkat igen megnehezítette a szélsõségesen csapadé-
kos idõjárás, aminek következtében egyes területrészek
idõszakosan bejárhatatlanná, nehezen megközelíthetõvé
váltak. A jelentõsen megemelt, 1975 darabban megszabott
gímszarvas-lelövési tervet 78%-ban, az 1080 darabos õzle-
lövési tervet 85%-ban, míg a 3020 darabos szabad területi
vaddisznó-lelövési tervet 65%-ban teljesítettük. 

Vadászszezon számokban

A résztvevõket Kovács Fe-
renc vezérigazgató-helyettes,
termelési igazgató, Varga Atti-
la, az OEE helyi csoportjának
titkára és Pintér Csaba, a házi-
gazda erdészet igazgatója kö-
szöntötte. Ezt követõen az er-
dészek nyolc versenyszámban
mutathatták meg felkészültsé-
güket. Az írásbeli feladatsor
kérdései az erdõmûvelés, az
erdõhasználat, az erdészeti jog
és gazdálkodás, a természet-
védelem, az erdõrendezés, a
vadgazdálkodás, az erdõvéde-
lem és a térképészet témaköré-
re tértek ki. A komplex felisme-

rési feladat során fa- és cserje-
fajokat kellett megnevezni téli
hajtás, leveles hajtás, termés
vagy kéreg alapján, valamint
lágyszárú növények, erdei ká-
rosítók, gombák, madár- és
emlõsfajok, vadnyomok szere-
peltek a megmérettetésen. Az
erdõgazdálkodási gyakorlati
feladatok a következõ verseny-
számokból álltak: erdõsítés le-

írása, becslési feladatok, gyérí-
tésjelölés, választékolás, rönk-
és sarangszámbavétel, trófea-
bírálat.

A küzdelem igen szoros volt,
az elsõ helyezettnek járó okle-
velet Rosta Gyula vezérigazga-
tó úr Jakabfi Ferencnek, a
nagykanizsai erdészet hivatá-
sos vadászának adhatta át, aki
az elérhetõ 1100 pontból
összesen 799 pontot ért el. Õt
követte Molnár Tamás (letenyei
erdészet) 775 ponttal, a harma-
dik helyet pedig Domján Mar-
cell (zalaegerszegi erdészet)
szerezte meg 753 ponttal. 

Jakabfi Ferenc immár máso-
dik alkalommal képviselheti a
Zalaerdõ Zrt.-t az országos ver-
senyen, melyet idén június
24–25-én Kaposváron tartanak
az Országos Erdészeti Egyesü-
let és a SEFAG Erdészeti és Fa-
ipari Zrt. közös rendezésében. 

Gratulálunk a helyezettek-
nek, további munkájukhoz jó
egészséget és sok sikert kívá-
nunk!

Fûrné Kinsztler Anita

Erdészverseny
Jakabfi duplázott

A Zalaerdõ Zrt. május 28-án a Csácsbozsoki Arboré-
tumban rendezte meg az „Év Erdésze 2015” verseny helyi
fordulóját, melyen a társaság öt erdészetének összesen
15 erdésze mérhette össze szakmai tudását.

Domján Marcell veszi át
az oklevelet Rosta Gyulától.

Fotó: Pintér Csaba

Jakabfi Ferenc hibátlanra
választékolt.

Fotó: Pintér Csaba

Molnár Tamás toronymagasan nyerte az írásbelit.
Fotó: Pintér Csaba



A nagy érdeklõdéssel kísért
program a bajcsai csemete-
kertben egy kis frissítõ elfo-
gyasztásával vette kezdetét. A
megjelenteket Rosta Gyula, az
OEE helyi csoportjának elnöke
köszöntötte, majd Varga Attila
titkár számolt be arról, hogy a
következõ hónapokban szá-
mos szakmai rendezvényen
vehetnek részt a tagok az OEE
szervezésében. A nagykani-
zsai erdészet részérõl Kreiner
Roland erdészetigazgató és
Babics István erdõmûvelési
ágazatvezetõ adott rövid tájé-
koztatást a program menetérõl
és a bajcsai csemetekert tevé-
kenységérõl a fõbb adatok is-
mertetésével.

Ezt követõen a résztvevõk
gépkocsiba ültek, és a cseme-
tekert több pontján megállva
kaptak részletes ismertetõt
Babics Istvántól fõbb fafajaink
csemetenevelésérõl, eltérõ,
egyedi sajátosságairól. Bükk,
erdeifenyõ, kocsánytalan tölgy,
hegyi juhar, magas kõris és ma-
dárcseresznye ágyások szere-
peltek a bemutatóban. Az éves
csemetekerti feladatok – mag-
tárolás, magvetés, iskolázás,
ápolás, öntözés, kiemelés, is-
kolázás – mellett szó esett a
gomba- és rovarkárok, valamint

az idõjárási szélsõségek elleni
védekezés lehetõségeirõl is.

A nap további részét a ro-
varkárok témája, azon belül a
cserebogárpajor károsítása kí-
sérte végig, mely problémára a
nagykanizsai erdészet szak-
emberei – Babics István és
Vízvári Ottó – közel tíz évvel
ezelõtt egy országos viszony-
latban egyedülálló módszert
dolgoztak ki. Az erdõsítések-
ben az elültetett csemeték közé
40 centiméter hosszúságú pvc-
csöveket helyeznek el, melye-
ken keresztül pajor elleni vegy-
szer vizes oldatát juttatják le a
gyökérzónába. A kezelést
évente kétszer vagy háromszor
végzik el, az oldat az aszályos
idõszakokban a csemeték
öntözõvízeként is hasznosul.  A
kétezres években még szak-
mai körökben is vitatott csöves
ültetési technológia sikeressé-
ge mára bebizonyosodott, az
érdeklõdõk megtekinthették a
2006-ban ültetett és csövezett,
2014-ben pedig befejezett ko-
csányos tölgy fõfafajú erdõsí-
tést a Bajcsa 3H szerkezetát-
alakításos erdõrészletben. 

A csöves ültetési technoló-
giát kollégáink az évek során
folyamatosan tökéletesítették,
a jelenlegi módszer volt megfi-
gyelhetõ a Nagykanizsa 50M
erdõrészletben, ahol nemrég

végezték el a csöves elsõ-
kivitelt. A szúkárosított lucfeny-
vest 2014 õszén vágták le, a
tuskókat lemarták, majd 2015
áprilisában kocsányos tölgy
csemetével erdõsítették a terü-
letet. A kezdeti elképzeléshez
képest változtatás, hogy a csõ
mindkét oldalára ültetnek egy-
egy csemetét, így az elsõkivitel
darabszáma megfelel a jogsza-
bályi követelményeknek (8000
db/ha). A csövek újrahasznosí-
tott mûanyagból készülnek,

melyeket az erdõsítés befeje-
zésekor kiszednek a talajból,
így egy másik területen újra fel
tudják használni. Ez az eljárás
nemcsak a költségeket csök-
kenti, hanem a környezet vé-
delmét is szolgálja.

A Nagykanizsa 49F erdõ-
részletben egy igen nagy haté-
konyságú AHWI FM600 típusú
tuskómaróval szerelt AHWI
RT400-as gépet láthattak a
résztvevõk munka közben. A te-
rületen lévõ szúkárosított erdei-
fenyvest 2015 márciusában ter-
melték le, az egyéb lombele-
gyes kocsányos tölgyes célállo-

mányú erdõsítést õsszel terve-
zik elvégezni, szintén csöves
technológiával. A nagy bekerü-
lési értékû és magas fenntartási
költségû tuskómaró használata
a szerkezetátalakításokban né-
hány év alatt megtérül, hiszen
alkalmazását követõen a teljes
erdõsítési folyamat gépesített
lehet, ami nagy elõny a manap-
ság tapasztalt kézi-munkaerõ-

hiány mellett. Ökológiai elõnye
a gépnek, hogy a felaprított
szerves anyagok helyben ma-
radnak, és visszakerülnek a ter-
mészeti körforgásba. A vágási
maradék zúzásával elõkészítik
és egyúttal tápanyaggal látják el
a talajt, jobb körülményeket te-
remtve az erdõsítés számára.

Az utolsó helyszín, a Surd
8A erdõrészletben lévõ bükk
természetes erdõfelújítás újabb
szakmai kérdéseket tárt a
résztvevõk elé. Az elsõ bontást
2003-ban 2,9 hektár redukált
területen végezték el. A megje-
lent bükkújulaton azonban fo-
lyamatosan pajorkárt észleltek,
az anyaállomány pusztul, az
évrõl évre ritkuló természetes
újulat pedig elégtelen az erdõ-
sítés sikeres teljesítéséhez.
Kérdések: az erdõvédelmi
problémákkal súlyosan terhelt
erdõrészletben sikeres lehet-e
a természetes felújítás, meddig
várjanak a megfelelõ újulat
megjelenésére, mit kellene ten-
ni az újulat megmaradása ér-
dekében, hagyják-e az idõs,
gazdasági értékébõl folyamato-
san veszítõ állományt tönkre-
menni? A kérdések gazdálko-
dói oldalról megválaszolha-
tóak, a sürgetõ munkák elvég-
zéséhez a hatóság egyetértés-
ét is meg kell szerezni. 

A jó hangulatban telt szak-
mai nap a szaplányosi erdész-
házban ért véget, ahol az ízle-
tes ebéd elfogyasztása közben
a látottak értékelésével, a fel-
merült kérdések megvitatásá-
val, baráti beszélgetéssel zárult
a program.

Fûrné Kinsztler Anita
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Az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja a Zalaerdõ Zrt.
1. számú Erdészetének közremûködésével szakmai napot
szervezett 2015. április 23-án. 

Pajorkár bükkösben
Erdõfelújítás a homokvidéken

Munkában a tuskómaró. Fotó: Fûr Tamás

Pajorkár a bükkösben. Fotó: Fûr Tamás

Bükk fóliaházak bemutatása. Fotó: Fûr Tamás

2015. JÚNIUS
– Gombaismereti túrák a nagykanizsai és a

lenti erdészet területén elõre meghirdetett idõ-
pontokban

2015. JÚNIUS 20.
– Múzeumok éjszakája: utazás a Csömödéri

ÁEV-vel; üzemlátogatás a lenti fûrészüzemben;
tárlatvezetés a lenti múzeumban 

2015. JÚNIUS 27.

– A Csömödéri Állami Erdei Vasút Kisvasút
Napja, Csömödér

2015. JÚNIUS 27.
– Szent Iván-éj Obornakon – kis éji zene a

fák ölelésében: éjszakai túra Lõrincz Sándor tú-
ravezetõvel és csapatával, tûzugrás az erdei is-

kolában, erdei hangszeres koncert Tatár Csaba
és a Zalakarosi Fúvós Együttes részvételével az
obornaki „rengetegben”

2015. JÚNIUS 29.
– „Zalai erdõk varázsa” meghívásos konfe-

rencia a térség turisztikai képviselõi és pedagó-
gusai számára

2015. JÚLIUS 13–17.
– Erdõjáró tábor, Nyitnikék Erdészeti Erdei Is-

kola, Obornak

2015. AUGUSZTUS 3–7.
– Ifjú erdész tábor, Nyitnikék Erdészeti Erdei

Iskola, Obornak

2015. AUGUSZTUS 29.
– Zalai vadászati évadnyitó, Sohollár

Programajánló

Társaságunk mindegyik
esetben rendõrségi feljelentést
tett, melynek eredményeként a
Lentiben elsõ alkalommal kárt
okozó tetteseket el-
fogták, akik vallo-
mást tettek. A má-
sodik esetben lát-
ványosan nagyobb
kárt okoztak isme-
retlenek, még több
információs táblát
tettek tönkre, mint
az elsõ alkalommal.

A Zalaerdõ Zrt.-t
ért anyagi veszte-
ségen felül súlyos
erkölcsi, lelki kár is
érte mind a készítõ-
ket, köztük kollé-
gáinkat és a Patkós
Stúdió kollektíváját,
mind pedig azokat
az óvodásokat, is-
kolásokat, kirándulókat, akik
szívesen töltik idejüket a tanös-
vényeken, azért, hogy friss le-
vegõt szívjanak, ismereteket

szerezzenek a kihelyezett táb-
lákról közvetlen környezetük
élõvilágáról...

A tanösvények tervein, ki-
alakításán a kivitelezõ Patkós
Stúdió kollektívája és munka-
társaink hónapokat dolgoztak.

A tartalom, a küllem számos
ember megfeszített munkájá-
nak eredménye. A tanösvények
létrehozásának célja az volt,

hogy óvodás és iskolás csopor-
tok közvetlenül a természetben
ismerjék meg szûk környezetü-

ket: egyebek mellett, hogy felis-
merjék az ehetõ és a mérgezõ
gombákat, a tanösvények kö-
zelében élõ védett növényeket,
információkat szerezzenek az
erdõtársulásokról, a környék
vadjairól és madarairól…
Nagyszámú visszajelzés érke-
zett oktatási intézményektõl és
családoktól is, hogy örömmel
vették a tanösvények létreho-
zását, szívesen használják,
megszerették azokat. Kollé-

gáink számos szakmai túrát ve-
zettek már mindegyiken, ahol a
résztvevõk hasznos, új ismere-
tekhez juthattak egy-egy kelle-

mes séta alkalmával.
A harmadik esetet

követõen Rosta Gyula
vezérigazgató a nyilvá-
nossághoz fordult, köz-
leményben kérte a láto-
gatókat, hogy tanösvé-
nyeink objektumait a
rendeltetésüknek meg-
felelõen használják,
azokban kárt nem téve,
és ha azt tapasztalják,
hogy valaki szándéko-
san megrongálja, je-
lentsék azt a rendõrsé-
gen, illetve értesítsék a
Zalaerdõ Zrt.-t az
erdoinfo@zalaerdo.hu
e-mail címen vagy a
www.zalaerdo.hu web-

lapon található elérhetõsége-
ken!

Steyer Edina

Vandálok az erdõn
Rongálások közjóléti létesítményekben

A tavasz folyamán néhányan úgy gondolták – mai kife-
jezéssel élve –, menõ tönkretenni olyan dolgokat, amelye-
kért mások keményen megdolgoztak.  Február végén a za-
laegerszegi Madárerdõ tanösvény, márciusban és április-
ban pedig a Lentiben található Vadvirág tanösvény beren-
dezéseit rongálták meg. Az összes kár becsült értéke
1.200.000 forint.

Rongálás a Vadvirág tanösvényen. Fotó: Steyer Edina

A Madárerdõ tanösvény összetört táblája. Fotó: Steyer Edina
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A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja
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Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Gura Béla

A versenyen induló tizenhat
csapat még szemerkélõ esõ-
ben nevezett a viadalra, végül
az ünnepélyes megnyitót köve-
tõen az idõjárás szerencsére
jobbra fordult. A tényleges
megmérettetést már csapadék-
mentes, kedvezõ körülmények
között kezdhették meg a ver-
senyzõk.   

A négy fõbõl álló csapatok
tagjai motorfûrész-szerelés-
ben, valamint kombinált ver-
senyszámban mérték össze
tudásukat. A motorfûrész-sze-
relés során idõre kell le- és
felszerelni a vágószerkezetet

úgy, hogy a vezetõlemezt a
mûvelet során meg kell fordí-
tani. A kombinált verseny-
szám a kombinált darabolást,
gallyazást, választékolást, da-
rabolást, hasítást és a hasított
anyag sarangolását tartal-
mazza, így a versenyzõk a fa-
döntés kivételével a fakiter-
melõi munkavégzés teljes mû-

veletsorát végrehajtják. A ver-
seny elsõdleges célja a biz-
tonságos munkavégzés hang-
súlyozása, mely a teljesítmé-
nyek értékeléskor is kidombo-
rodott. Szigorú szankció, je-
lentõs pontlevonás járt min-
den balesetveszélyes mûvele-
tért. Minden csapat kétszer
hajtotta végre az elõírt ver-
senyszámokat, és a jobb
eredmény számított a végsõ
értékelésnél. 

Az összesített pontszám
alapján a következõ csapatok
jutottak be a 2015 szeptemberé-
ben várható budapesti döntõbe:
1. SEFAG Zrt. – KNT. Kft.
2. Gyulaj Zrt.
3. Dráva Völgye Középiskola
4. Zalaerdõ Zrt. Bánokszent-

györgy – Bicsák
5. Kiss Ferenc Erdészeti Szak-

képzõ Iskola 
6. Zalaerdõ Zrt. Zalaegerszeg

A versennyel egy idõben
zajlott a Zalaerdõ Zrt. családi

napja is, melyet idén a rész-
vénytársaság központja szer-
vezett. A borongós, esõs reg-

geli idõ ellenére sorra érkeztek
a résztvevõk a Herman Ottó
Horgászegyesület által szerve-
zett horgászversenyre, mely-
nek gyõztese idén is Godinek
Ádám lett. 

A délelõtt folyamán elállt az
esõ, majd a melegen sütõ nap
hamar felszárította a nedves fü-
vet, és légfegyveres lövészet-
tel, íjászattal folytatódhatott a
program. Kicsik és nagyok alig
várták már a lovaglást, melyet
Polai Attila erdész kollégánk
vezetésével a Panka Lovarda

biztosított. Emellett kézmûves-
foglalkozással és népi játékok-
kal várták az érdeklõdõ dolgo-

zókat és családtagjaikat, vala-
mint egy külön sátorban erdei
iskoláink is bemutatkoztak. A
családi napra látogatók a Hon-
véd Kaszinó és a Zalaerdõ fõzõ-
csapata által készített ínycsiklan-
dó sültekbõl és bográcsos éte-
lekbõl válogathattak.

A kísérõprogramok között
mindenki megtalálhatta az ér-
deklõdési körének megfelelõ
elfoglaltságot, a legtöbb nézõt
a STIHL Timbersport bemuta-
tója vonzotta.

Kreiner Roland

Két program, egy helyszín
Fakitermelõ verseny és családi nap a Csónakázó-tónál

A rendezvényen Ugron Ákos
Gábor állami földekért felelõs he-
lyettes államtitkár mondott kö-
szöntõ beszédet és adta át az ok-
leveleket az erdészeti erdei isko-
lák képviselõinek. 2014-ben az
erdészeti erdei iskolák minõsíté-
si eljárásában 24 intézmény ad-
ta be kérelmét az Országos Er-
dészeti Egyesülethez, amelye-
ket egy többek között a Földmû-
velésügyi Minisztérium szakem-
bereinek részvételével megala-
kult Minõsítõ Bizottság bírált el.

Az ENSZ az erdõk jelentõ-
ségére és értékeire hívja fel a
figyelmet azzal, hogy március
21-ét az Erdõk Nemzetközi
Napjává nyilvánította. Ez a je-

les nap lehetõséget teremt a
magyar erdõk, mint nemzeti ér-
ték széles körû megismerteté-
sére és a klímaváltozással kap-
csolatos szerepük bemutatásá-
ra. Ennek egyik fontos területe
a környezeti nevelés, amely-
ben élenjáró szerepet töltenek
be az erdészeti erdei iskolák.

A minõsítõ oklevelek átadá-
sát követõen az erdészeti erdei
iskolák programkínálatát bemu-
tató nyílt napot rendezett az Or-
szágos Erdészeti Egyesület és a
Budakeszi Vadaspark, amelyre
az ország több régiójából érkez-
tek pedagógusok és családok.

Forrás: Földmûvelésügyi
Minisztérium

Minõsített a Nyitnikék
Elsõ a Zalaerdõnél

Ünnepélyes keretek kö-
zött vették át az erdészeti
erdei iskolák – köztük az
obornaki Nyitnikék Erdei
Iskola – minõsítõ oklevelei-
ket március 21-én, az Erdõk
Nemzetközi Napján a Buda-
keszi Vadasparkban. 

Minõsített erdészeti erdei iskola lett a Nyitnikék.
Fotó: Fûr Tamás

Darabolás a fakitermelõ versenyen.

Hordólovaglás a családi napon.
Fotók: Steyer Edina

Az Andreas Stihl Kereskedelmi Kft. felkérésére a
Zalaerdõ Zrt. szervezte a 2015. évi országos fakitermelõ
verseny egyik regionális elõdöntõjét. A május 16-án tar-
tott rendezvényen a dél-dunántúli régióba tartozó állami
erdészeti részvénytársaságokon kívül a térségben mûkö-
dõ szakirányú középiskolák, a magán-erdõgazdálkodók, a
katasztrófavédelem és a szlovén államerdészet csapatai
vettek részt. 

A nyílt napot Szabó Balázs
erdészetigazgató nyitotta meg,
majd bemutatta az erdészeti
erdei iskolákat a közel ötven
pedagógusnak. Ezt követõen a
színesen feldíszített standok-
nál az érdeklõdõ tanárok meg-
ismerhették az erdei iskolák
minõsített szolgáltatásait és
szabadidõs programkínálatát,
bepillantást nyerhettek az er-
dõpedagógiával foglalkozó

szakemberek környezeti neve-
lési módszereibe, és kézmû-
ves-foglalkozáson is részt ve-
hettek. 

A Zalaerdõ Zrt. a rendezvé-
nyen immár két erdei iskoláját
mutathatta be: a nemrég minõ-
sítõ oklevelet kapott Nyitnikék
Erdészeti Erdei Iskolát, vala-
mint a Csömödéri Állami Erdei
Vasúthoz szorosan kapcsolódó
Zakatoló Erdei Iskolát, mely

már várja a diákokat az erdei
foglalkozásokhoz felszerelt ok-
tatókocsival. 

A szakmai program kisva-
sutazással folytatódott, az ér-
deklõdõk megtekinthették a
Lassi-menti halászati kiállítást,
a Molnárka tanösvényt, vala-
mint a méhészeti gyûjteményt.

A tartalmas nap az erdei
kvízjáték eredményhirdetésé-
vel zárult, melynek során érté-
kes nyeremények, erdei iskolai
kedvezménykuponok találtak
gazdára.

Fûrné Kinsztler Anita

Bemutatkoztunk a régióban
Erdei iskolák nyílt napja Gemencen

A Dél-Dunántúl régió erdészeti erdei iskolái 2015. április
17-én nyílt napot tartottak pedagógusoknak a Pörbölyi
Ökoturisztikai Központban. Az OEE Erdészeti Erdei Iskola
Szakosztálya és a Gemenc Zrt. közremûködésével meg-
szervezett programon társaságunk is képviseltette magát. 

A Zalaerdõ színes, vidám standja. Fotó: Fûrné Kinsztler Anita

Áprily Lajos

Biztatás fiatal fenyõknek
Szemközt a bokros oldalon
hetekig szólt a hangos ének:
falusi leányok s legények
dalolva ástak gödröket
sokezer fenyõ-csemetének.

Járok a zöld foltok között
s szólok: „Sietve nõjetek föl,
tövetekre záporokat
kérek a sûrû fellegektõl.
Ó, adjatok káprázatot
rege-termõ rengetegekrõl!

Mert nem gyönyörködik szemem
tibennetek nagykorotokban,
ha fürge cinkeraj kutat
magrejtõ, barna tobozokban
s növekedõ tû-avaron
szaladó szarvas lába dobban.

Szelektõl is edzõdjetek
hóviharok szilaj csatáin.
Fenyvessé sûrûsödjetek,
jövõ-rügyes, kicsike fáim.
S ontsatok gyantás jószagot,
ha ott járnak közöttetek
emberré érett unokáim.”


