
A tavalyi év után ismét el-
nyerte a Magyar Termék Nagy-
díjat a ZALAERDÕ Zrt., ezúttal
a csömödéri Zakatoló Erdei Is-
kola létrehozásáért. A díjat
2015. szeptember 3-án, csütör-
tökön vette át Rosta Gyula ve-
zérigazgató, Gál Károly va-
gyongazdálkodási osztályveze-
tõ, Molnárné Vitális Anikó, az

erdei iskola vezetõje és
Godinek-Tóth Anita pályázati
referens az Országház Felsõ-
házi Termében.

A független szakértõi testület
javaslata alapján már 18. alka-
lommal ismertek el olyan vállal-
kozásokat, amelyek innováció-
ra épülõ, kiváló minõségû ter-
mékeikkel vagy szolgáltatásaik-
kal hozzájárulnak a magyar
gazdaság növekedéséhez.
Idén összesen 54 cég 57 ter-
méke nyerte el a Magyar Ter-
mék Nagydíj Tanúsító Védjegy

használatát, melyet egy évig
díjmentesen használhatnak
gyõztes termékeiken, illetve
szolgáltatásaikon.

A Magyar Termék Nagydíj
Pályázat Kiírói Tanácsa, ahogy
eddig is, az idei évben is sok
összetevõs értékelési szem-
pontrendszer szerint hozta
meg döntését. A bírálók figye-

lembe vették többek között az
energiatakarékos, környezet-
barát megoldások alkalmazá-
sát, a termékek biztonságossá-
gát, újszerûségét, piacképes-
ségét, exporterejét, valamint a
fogyasztóknak kínált plusz elõ-
nyöket.

A kitüntetést jelképezõ, a
Hollóházán mûködõ Magyar
Porcelánmanufaktúra Kft. alko-
tógárdája által készített egyedi
iparmûvészeti trófeát és a tanú-
sító díszoklevelet a Parlament
Felsõházi Termében Koszorús

László Gáspártól a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Fo-
gyasztóvédelemért Felelõs he-
lyettes államtitkárától vehették
át.

A Magyar Termék Nagydíj
Pályázat egyik kiemelt célja,
hogy változtasson azon a Ma-
gyarországon is  gyakori szem-
léleten, miszerint még mindig
az ár jelenti a leglényegesebb
vásárlási szempontot, melyet
gyakran a minõség elé helyez-
nek. Valójában azonban az el-
lenõrzött minõségû (pl.: a Ma-
gyar Termék Nagydíj emblémá-
val ellátott) termékek biztonsá-
got, egészséget, tartósságot je-
lentenek, megvásárlásuk végsõ
soron megtakarításokat ered-
ményez.

A Zakatoló Erdei Iskola 2015
tavaszán nyitotta meg kapuit az
érdeklõdõk számára Csömö-
dérben. Különlegessége a kife-
jezetten az erdei iskola számá-
ra épített oktatókocsi, mely egy-
fajta guruló osztályteremként
mûködik, így nyújtva lehetõsé-
get a diákoknak, hogy a külön-
bözõ adottságú helyeken kije-
lölt megállóknál szakember se-
gítségével tanulmányozhassák
az erdõk, rétek és vizek élõvilá-
gát.

Steyer Edina

A ZALAERDÕ ZRT. DOLGOZÓINAK LAPJA

XLVI. évfolyam, 3. szám 2015. III. negyedév

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.

Nagydíjas a Zakatoló
Újszerû szolgáltatás az erdei iskolai palettán

Fotó: Szakács László

Horváth Ferenc gazdasági
területen, közép- és felsõveze-
tõi munkakörökben több évtize-
den át végzett munkássága
nagyban hozzájárult a Zalaer-
dõ Zrt. stabil, hatékony mûkö-
déséhez, kiemelkedõ gazdasá-
gi teljesítményéhez. Tevékeny
résztvevõje és irányítója volt a
vállalati közgazdasági szemlé-

let elmélyítésének, a kreatí-
vabb, az egyéni döntéseket
elõnyben részesítõ, szabadabb
kezet biztosító döntési rend-
szerek bevezetésének. Az
1990-es évek elsõ felében zaj-
ló átalakulásban, gazdasági

társaságba való átszervezés-
ben és az erdészeti társaságok
profiltisztításában kiemelkedõ
szerepet játszott. Ezek a mély-
reható változások kikénysz-
erítették a közgazdasági szak-
területek teljes átalakítását, az
ügyviteli folyamatok újraszer-
vezését. Ezt a feladatot Hor-
váth Ferenc mint a Zalaerdõ

Zrt. gazdasági igazgatója nagy
alapossággal, jó szervezõkész-
séggel oldotta meg. Az új rend-
szereket a szakma és a tulaj-
donos egyaránt elismerte, s
több erdészeti társaság is át-
vette. Az akkor létrehozott gaz-

dasági szervezet gerince kiállta
az idõk próbáját, jelentõs átala-
kítására a mai napig sem volt
szükség. A Zalaerdõ Zrt. gaz-
dasági-ügyviteli rendszere opti-
mális létszámmal, magas szak-
mai felkészültségû dolgozók-
kal, racionalizált folyamatok
szerint mûködik. Horváth Fe-
renc mindig nagy hangsúlyt
fektetett a jogszabályi és tulaj-
donosi elvárásoknak való meg-
felelésre. Az általa meghatáro-
zott óvatos és körültekintõ köz-
gazdasági irányvonalnak kö-
szönhetõen a Zalaerdõ Zrt.
pénzügyi helyzete mindvégig
stabil volt, likviditása folyama-
tosan javult.

A Zalaerdõ Zrt. valamennyi
dolgozója nevében szívbõl gra-
tulálunk az elismeréshez! Kö-
szönjük a magas színvonalú,
precíz munkavégzést, további
szakmai sikereket és jó egész-
séget kívánunk!

Négy évtized elismerése
Kitüntették Horváth Ferencet

Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át au-
gusztus 20-a alkalmából dr. Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter augusztus 19-én a Vajdahunyad várban.
Büszkék vagyunk arra, hogy Horváth Ferenc, a Zalaerdõ
Zrt. vezérigazgató-helyettese, gazdasági igazgatója Mi-
niszteri Elismerõ Oklevelet kapott közel négy évtizedes
szakmai munkája elismeréseként. 

Fotó: Mõcsényi Miklós

Fotó: Godinek-Tóth Anita (?)

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmér-
nöki Karának 2015/2016. évi ünnepélyes, nyilvá-
nos tanévnyitó kari tanácsülése keretében – ez
év szeptember 8-án – Sopronban Hopp József
okleveles erdõmérnöknek jogelõdünk, az egyko-
ri Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság nyugal-
mazott vadászati felügyelõjének oklevele meg-
szerzésének 70. évfordulója alkalmából.

RUBINOKLEVÉL
tiszteletdiplomát, dr. Páll Miklósné okleveles er-
dõmérnöknek, nyugalmazott csemetetermelési
elõadónak és Zsupanek Lajos okleveles erdõ-
mérnöknek, nyugalmazott szakfelügyeleti osz-

tályvezetõ fõmérnöknek – jogelõdünk volt dolgo-
zóinak – oklevelük megszerzésének 60. évfor-
dulója alkalmából

GYÉMÁNTOKLEVÉL
tiszteletdiplomát, míg dr. Mátrabérci Sándor ok-
leveles erdõmérnöknek, szintén jogelõdünk volt
mûszaki igazgatójának, majd a jogutód
ZALAERDÕ Zrt. Bajcsai Erdészetének nyugal-
mazott erdészetigazgatójának oklevele meg-
szerzésének 50. évfordulója alkalmából

ARANYOKLEVÉL
tiszteletdiplomát adományoztak.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

Tiszteletdiplomásokat köszöntünk
– Hatalmas tömegeket von-

zott a városligeti Vajdahunyad
várban rendezett „Múzeumok
éjszakája” programsorozat –
mondta Povics Noémi, a Nyitni-
kék Erdészeti Erdei Iskola veze-
tõje. – Délután 4 órától egészen

hajnalig látogatható volt a mú-
zeum, megnyíltak a közönség
elõl zárt termek, tornyok; kon-
certekkel, lézerszínházzal, tûz-
zsonglõrökkel, tûzugrással ké-
szültek a szervezõk. Az erdõ-
gazdaságok a Mezõgazdasági

Múzeum traktortermében állítot-
ták fel standjaikat. A „játék az er-
dõben” szlogennek megfelelõen
játszósarkokkal, óriás kirakók-
kal, kézmûves foglalkozásokkal
vártuk az érdeklõdõket. A Zala-
erdõ Zrt. külön kvízjátékkal, „öko-
társasokkal¨, fa kirakókkal ké-
szült az alkalomra. A nap tanul-
sága: a gyerekek sokkal jobban
bírják az éjszakázást, mint mi...
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Múzeumok éjszakája Budapesten
Nemcsak „saját házunk táján”, hanem a fõvárosban is

aktív részesei voltunk a Múzeumok Éjszakája rendezvény-
sorozatnak június 20-án.



Az erdõrészlet szélén, nyila-
dékon tárolt faanyagot terepjá-
ró tehergépkocsikkal szállítot-
ták a közeli feladóállomásra,
ahonnan elsõsorban kamio-
nokkal juttatták a vevõk telep-
helyére. Jelentõs gondot jelen-
tett azonban a vágástakarítás.
Minél nagyobb kárt szenvedett
az állomány, annál több volt az
értékesítésre alkalmatlan fa-
anyag, amit a helyszínen éget-
tek el. Aszályos idõszakokban
a tûzgyújtási tilalmakkal meg-
szakított munkavégzés miatt az
anyag sokáig volt a vágásterü-
leten, fokozva a továbbfertõzõ-
dés veszélyét.

Újdonságot jelentett a kétez-
res évek elejére a megyében is
meghonosodott mobil aprítógé-
pek megjelenése. Ezzel a meg-
oldással a kitermelhetõ nettó
fatömeg mennyisége megnõtt,
többletértékesítési lehetõséget
teremtve. A károsodott faanyag
gyors eltávolításával a fertõzé-
si gócokat hamarabb felszá-
moltuk, valamint a vágástakarí-
tás is sokkal olcsóbb lett.

A szúkárosítás terjedésével
a rendelkezésre álló hagyomá-
nyos technológia kevésnek bi-
zonyult. A faanyag mentése ér-
dekében egy Ausztriából érke-
zett, harvesterrel rendelkezõ
vállalkozó példájára – aki
Bucsuta községhatárban vá-
gott le közel 20 hektárt gyorsan
és szakszerûen –, a megyében
is megjelentek hasonló gépek,

2012-ben pedig a Zalaerdõ Zrt.
is vásárolt egyet.

Az évtized közepére kiala-
kult az a módszer, mely során a
fadöntést, felkészítést har-
vesterrel végeztetjük el, a vá-
lasztékok kihordása – beleért-
ve az apríték-alapanyagot is –
a forwarderek feladata lett. A
harvesteres technológia kapa-
citása véges, és a domborzati
viszonyok sem teszik minden-
hol lehetõvé használatát. Ext-
rém terepen továbbra is hagyo-

mányos kézi erõvel dolgozunk.
A vágástakarítást azonban
egyre nagyobb hányadban az
aprítéktermeléssel kombinálva
tudjuk elvégezni.

A kárfelszámolás megkez-
désekor mintegy 330 hektár
száradófélben lévõ lucosunk
volt. Évente 30–40 hektár vá-
gás ütemezésével próbáljuk el-
érni, hogy a gyorsan romló fa-
anyag minél kisebb értékcsök-
kenést szenvedjen el. Fahasz-
nálati szempontból már látjuk a

folyamat végét, ugyanis terve-
ink szerint 2017 végére minden
beteg lucosunkat le tudjuk ter-
melni.

A lucfenyõpusztulás a bá-
nokszentgyörgyi erdészet er-
dõmûvelési ágazatát is kizök-
kentette szokásos menetébõl;
mesterséges erdõsítési felada-
tunk egyik évrõl a másikra

megduplázódott (kb. 55 hektár-
ról 110 hektárra emelkedett). A
jellemzõen foltszerû, kisebb
pótlásokat nagyterületû mes-
terséges erdõsítések váltották
fel. A lucos tarvágások után
nagyrészt tölggyel újítunk fel,
ami azonban több mûveletben
eltér a normál tölgyes felújítá-
soktól. Az alábbiakban ezeket
az eltéréseket vesszük sorba,
amelyek persze nemcsak ná-
lunk, hanem a Zalaerdõ többi
erdészeténél is hasonlóak.

Mindenekelõtt látnunk kell,
hogy teljesen más talaj marad
a levágott lucfenyves helyén,
mint egy lombos állomány
után; mind állagában, mind
szerkezetében, mind kémhatá-
sában eltér attól. Mivel a mi kö-
rülményeink között a tûlevélbõl
álló avar nem bomlik úgy el,
mint a lucfenyõ természetes
elõfordulási helyén, a magas-
hegységekben, ezért a legfelsõ
réteget vastag tûavar alkotja.
Ez rugalmasabb, mint a normál

erdõtalaj, így csak többszöri ta-
posás után tömörödik össze.

Többletköltséget jelent,
hogy az égetés a nagytömegû
avar és gally miatt hosszadal-
mas, a tûz könnyû elfutása mi-
att állandó felügyeletet igényel,
de leginkább azért célszerû el-
kerülni, mert a lucosok nagy-
része akácos szerkezetátalakí-

tás volt, és az egykori akáco-
sok máig csíraképes magja ott
lapul a tûavar alatt. Ez égetés-
kor „szkarifikálódik”, és sokszor
olyan tömegû magonc jelenik
meg az elsõ vegetációs idõ-
szak végén, hogy sarjaztatott
akácfelújításnak vélné az em-
ber. Ezt a felverõdött akácot fo-
lyamatosan, évekig vegysze-
rezni kell. Az égetés ellen szól
az is, hogy a gallyak gyantatar-
talma miatt olyan hõ keletkezik,
amely az agyagos talajt porló

cseréppé alakítja, ezáltal a
csemeték életfeltételei tovább
romlanak. A legszerencsésebb
megoldás az, ha a fakitermelés
során a forwarder az apríték-
alapanyaggal együtt lehordja
az utolsó gallyat is a vágásterü-
letrõl.

Ha gépi talajelõkészítést
szeretnénk (pl. szárnyas alta-
lajlazítóval), akkor olyan tuskó-
marást és gallyaprítást is vé-
gezhetünk (pl. AHWI RT400
géppel), amely a gépek közle-

kedését nagyban segítheti, így
a késõbbiekben már gépi sor-
közápolás is lehetséges lesz. E
technológia alkalmazása azért
elõnyös, mert a vágástakarítás
idõtartama így jóval kisebb, és
a terület hamarabb erdõsíthetõ.

Mivel más a talaj, ezért más
vágástéri növényzet is jelenik
meg, mint lombos tarvágások
után. Jellemzõ a magaskórós
gyomfelverõdés, amelyet az el-
sõ kivitel elõtt gyomirtóval
szoktunk kezelni.

A lucfenyvesek utáni mes-
terséges ültetések erdésze-
tünknél kevésbé sikeresek,
ezért eleve nagyobb mennyisé-
gû pótlás szükséges, termé-
szetesen elõtérbe helyezve az
elegyfafajokat. A kétszintes ál-
lományszerkezet elérése céljá-
ból már elsõ kivitelkor soros
elegyítéssel bükköt szoktunk
ültetni (minden 5. vagy 6. sor-
ba), a tapasztalatok szerint a
tölgyek növekedési erélye na-
gyobb, így a bükk a második
lombkoronaszintet alkotja.

A felvázolt tényezõk miatt a
lucosok után létrehozott erdõsí-
tések fejlõdése lassúbb, ezért
tovább vannak kitéve vadkár-
veszélynek, így bekerítésük in-
dokolt. Sok lucfenyves annak
idején a párás-hûvös völgyek-
ben létesült (a hosszanti gyer-
tyános lábazatok helyére),
ezért hosszú, keskeny erdõ-
részletek lettek. A kerítés hos-
szának és a védett terület
nagyságának aránya így külö-
nösen rossz lehet. Fontos látni
viszont, hogy a folyamatos er-
dõgazdálkodás minimumfelté-
tele a határidõre történõ befeje-
zés.

Iványi Tamás,
Nemes Zoltán, Vaski László
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A szúkár felszámolása
már a 2000-es évek elején
elkezdõdött a bánokszent-
györgyi erdészetnél. A ki-
termelés technológiai so-
ra jelentõsen eltért a mai-
tól. Hagyományos fakiter-
melõ brigádok dolgoztak,
a döntés, gallyazás, dara-
bolás munkája kézi erõvel,
motorfûrésszel történt. A
közelítést a rendelkezésre
álló mezõgazdasági trak-
torokból kialakított, illetve
speciális erdészeti csör-
lõs gépekkel végezték.

Szúkárfelszámolás
Fakitermelés és erdõfelújítás

Programok
– 2015. õsz-tél

2015. SZEPTEMBER 18.

– Szarvasbõgés-hallgató utazás a Csömödéri ÁEV-vel.

2015. SZEPTEMBER 25.

– Erdészek és vadászok: vadgazdálkodási témájú kirándulás a
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola környékén (vadetetõ, sózó,
vadföld, les megtekintése) (Elõzetes bejelentkezés már meg-
történt, két osztály érkezik).

2015. SZEPTEMBER 26.

– Szezonzáró járatok a Csömödéri ÁEV-vel

2015. SZEPTEMBER 28–OKTÓBER 4. ERDÕK HETE

szeptember 28.
– Országos nyitórendezvény.
szeptember 28–október 4.
– Tárlatvezetés, erdei vasutas kirándulás, szakmai elõadások,

vezetett túrák, erdei életközösség bemutatása, vadmegfigye-
lés stb.

2015. OKTÓBER 23–24., 30–31.

– Õszi utazás a Csömödéri ÁEV-vel.

2015. NOVEMBER 6–8., 14–15.

– Márton-napi utazás a Csömödéri ÁEV-vel

2015. NOVEMBER 28.

– Adventi alapanyaggyûjtõ séta és koszorúkészítés az oborna-
ki Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában.

2015. DECEMBER 13.

– A Kódgyûjtõ Kalandjáték fõdíjának átadása, mézeskalács-dí-
szítés és kemencében sütés.

Feribátya
2015 nyarán meghalt Schmidt Ferenc erdõmérnök.

Eltemettük tisztességben, csöndesen.
„Feribátya” erdõrendezõ volt azóta, amióta erdész

van a világon. Ismerte Zala összes erdejét és földútját,
körbefestette a határjeleket négyszer életében. 

Jómagam 1982-ben végeztem az általános iskolát,
és utána nyáron figuránsként dolgoztam Liszóban, az
akkori Nagykanizsai Erdészet üzemtervezésének terepi
felvételénél – Szabó Szili és Spingár Peti barátaimmal
együtt. Kanizsán, a Véndiófa vendéglõnél volt a találko-
zó minden reggel 7 órakor, oda érkezett a „bodegás”
UAZ, onnan mentünk Liszóba mérni. Az autóban ült
Szélesy György, Szélessy Miklós és Schmidt Ferenc,
velük mentünk dolgozni. 

Akkor tanultam meg, hogy ez egy nagyon strapás
munka. Sokat mentünk, sokat mértünk. Én Feribátyával
voltam, õ mesélt (persze menet közben), és kinyílt az
erdõ. 

Sopronba vetett a sors, egyetemi nyári gyakorlaton
hazajöttem, Feribátya mellé osztott be Hajdu Tibi. Ami-
kor nyár végén közöltem, hogy ide szeretnék jönni dol-
gozni, akkor Tibi azt mondta, hogy „Ha az idei nyár, a
Beleznai Zöld Pokol után ezt mondod, akkor tényleg ko-
molyan gondolhatod...”

Végzés után, 1992-ben kezdõ erdõrendezõként is
Feribátya mellé osztott be Hajdu Tibi. Ekkor mondta
Feribátya egy domboldal megmászása után, hogy „Tu-
dod Laci, kezdem érezni a kort, már nem olyan könnyû
fölmenni a dombtetõre...” Én sûrûn bólogattam, de meg-
szólalni nem tudtam, mert alig bírtam követni. 

Szélesy Gyuri mellett is voltam jegyzõkönyvvezetõ.
Általánosságban egy növedékfokozó gyérítésre érett ál-
lományban úgy kellett rögzítenem, hogy Gyuri elõször
körbefordult a relaszkóppal, diktálta a mintakörbe esõ
törzseket, majd a következõ körbefordulással azokat a
fákat, amelyeket a gyérítéskor ki kell vágni. Ez alapján
készült a gyérítések fatömegtervezése az üzemtervben!

Tisztelt Zalai Erdészek! Megbecsültük-e valaha kellõ-
képpen azoknak a kollégáknak a munkáját, akik ke-
zünkbe adták térképeinket, akik számokat adtak a min-
dennapi tevékenységünkhöz?

Schmidt Feri bátyánk egész élete arról szólt, hogy az
erdõgazdálkodókat a lehetõ legpontosabb adatokkal el-
lássa. Tisztelet az emlékének, és tisztelet az erdõrende-
zõi munkának! 

Vaski László

Égetéses vágástakarítás utáni akácfelverõdés lucfenyõ tarvágás után az elsõ évben.

Égetés nélküli vágástakarítás után szinte akácmentes terület lucfenyõ tarvágás után
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Immár sokadik alkalommal
csatlakozott rendezvényünk-
höz Lõrincz Sándor túravezetõ
és csapata, akik ez alkalom-
mal közel százan vettek részt
a június 27-i programon.
Eszteregnyéig a menetrend
szerinti (ezúttal kettõ) autó-
busszal utaztak Nagykanizsá-
ról, onnan gyalog folytatták út-
jukat az erdei iskolához. Töb-

ben kocsival érkeztek hoz-
zánk, de õket is ugyan-
olyan szeretettel fogadtuk,
mint a túrázókat.

Zsíros kenyér, tea, bor
várta a vendégeket, a mu-
zsikáról és a jó hangulatról
pedig Tatár Csaba és a
Zalakarosi Fúvós Együttes
gondoskodott. S ha már
Szent Iván-éj, akkor tûzug-
rás is szerepelt a progra-
mok között. A bátrabbak tú-
razsákkal, a még bátrabbak
párjukkal ugrották át a tü-
zet.

Steyer Edina

Túra, muzsika, tûzugrás

A talpalávalót a Zalakarosi Fúvós Együttes szolgáltatta
Fotó: Steyer Edina

Különleges esemény-
nek adott otthont az obor-
naki Nyitnikék Erdészeti
Erdei Iskola a nyár elején.
A Szent Iván-éjhez kap-
csolódóan rendeztük meg
az éjszakába nyúló, túrá-
val, tûzugrással, koncert-
tel egybekötött progra-
mot.

A Hét Vezér Emlékhelyen
gyülekezõ látogatókat és ven-
dégeket a Nagykanizsai Fúvós-
zenekar és a Vadászkamara
Kürtegyüttes zenéje fogadta.
Szomorúan vette észre min-
denki, hogy eltûntek az évszá-
zados, hangulatos, árnyat adó
lucfenyõk: sajnos elszáradtak.

Rosta Gyula vezérigazgató
ünnepi köszöntõjében arról
szólt, hogy egyre népszerûbb
és látogatottabb a már negyed-
százados vadászati évadnyitó
rendezvény, egyre
jobb a vadászat el-
fogadottsága a la-
kosság körében. A
vadászat sokkal
több, mint vadelej-
tés: szenvedély, de
természetszeretet,
tudásvágy, hagyo-
mánytisztelet és
kultúra is egyben.

A millecentenári-
um emlékére állí-
tott kopjafáknál ko-
szorút helyezett el
Ugron Ákos Gábor,
a Földmûvelésügyi
Minisztérium állami
földekért felelõs
helyettes államtit-
kára, Rosta Gyula,
a Zalaerdõ Zrt. ve-
zérigazgatója, dr.
Nádor László, az
OMVK Zala Megyei
Szervezetének el-
nöke és Pálinkás
Róbert, a Zala Megyei Vadász-
szövetség elnöke. Ezután né-
ma fõhajtással tisztelgett min-
denki a vadászok életfája elõtt,
melyre azoknak az elhunyt va-
dászoknak a neve került fel,
akik életükben a vadászat, a
vadgazdálkodás terén mara-
dandót alkottak. Az emlékfa tö-
vénél Paál Tibor, az OMVK Za-

la Megyei Területi Szervezete
sportvadász alelnöke helyezett
el koszorút.

A kápolna elõtt folytatódott
az egész napos ünnepség,
ahol a két fúvós zenekar fel-
váltva szórakoztatta a vendé-
geket. Ugron Ákos Gábor meg-
nyitó beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy „Az igaz vadász em-
bert a természet szeretete élte-
ti, az erdõjáró, erdõben gazdál-
kodó ember tudja, hogy a ter-
mészetet teljes egészségében

kell megõrizni.” A továbbiakban
kiemelte, hogy minden okunk
megvan a bizakodásra itt Zalá-
ban, ahol a táj kiváló, világre-
kord minõségû szarvasál-
lománynak ad otthont. Az elej-
tett trófeák gyönyörû élõhelyrõl,
világszínvonalú vadgazdálko-
dásról mesélnek - hangsúlyoz-
ta. Ezt követõen Varga Gellért,

az OMVK Zala Megyei Területi
Szervezete Vadászati Hagyo-
mányokat Ápoló és Kulturális
Bizottságának elnöke olvasta
fel Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes üdvözlõ sorait.
Majd a hagyomány szerinti Hu-
bertus-misét dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek celebrálta,
Horváth Gábor becsehelyi és
Furján Gellért csácsbozsoki
plébánosok segítségével.

Ezt követõen a vadászat és
a vadgazdálkodás terén ki-
emelkedõ teljesítményt nyújtó-
kat részesítették elismerésben.
Idén jóval kevesebb kitüntetést
adományoztak, ami talán az ér-
tékét is emeli. A Kamara Arany-
érme kitüntetésben részesült
Gróf András erdõmérnök, a
lenti erdészet igazgatója. Nim-
ród Vadászérem kitüntetést ka-

pott Simon Gyula vadász, a
Válickavölgye Vadászklub tit-
kára és Göncz Róbert, a lenti
erdészet novai vadászkerületé-
nek hivatásos vadásza. Balogh
Rudolf mezõgazdasági vállal-
kozó a Hubertus Kereszt ezüst
fokozatát kapta.

1996-tól kezdõdõen hagyo-
mányként rendezik meg az új

vadászok avatását és a foga-
dalom letételét. Idén Páll Ta-
más, az OMVK Zala Megyei
Területi szervezete hivatásos
vadász alelnöke 43 vadászt
avatott fel vállukra tett tõrrel.

Délután szakmai bemutatók
és különbözõ kulturális és
egyéb programok várták a láto-
gatókat. A színpadon a Zab-
szalma Együttes, a Nagykani-
zsai Fúvószenekar, a Zalaerdõ
TTDSE, a Kerka Néptánc-
együttes mutatta be tudását. A
végén a hangulatos Duo
Fandango – Nyakas Péter és
Salamon Attila gitárduóját él-
vezhette a közönség.

A Zalaerdõ sátrában a
„Mesél az erdõ” gyermekrajzpá-
lyázat kiállítást és az eredmény-
hirdetést, valamint Keszthelyi
Jenõ intarziamûvész munkáit

láthattuk. Magyaror-
szág talán legna-
gyobb szakfordító-
jának, Hopp Eszter-
nek két legutóbb
megjelent, magas
színvonalú könyve
várta a látogatókat.
A sátorban folyama-
tosan vetítettek a
vadászatról és az
erdõgazdálkodásról
szóló videókat. A
megszokott helyen
került sor a zalai va-
dász alkotómûvé-
szek kiállítására,
melyet sokan meg-
tekintettek. Nagy si-
kere volt a kutya-
szépségverseny-
nek, az agártalálko-
zónak és a fõzõver-
senynek. A vadász-
társaságoknak kü-
lön sátruk volt, itt
mutatták be értékei-

ket és fõzõtudományukat.
Az évadnyitón a vadászok

az ünneplés mellett tapasztala-
tokat cserélhettek, és a látoga-
tók betekintést nyerhettek a va-
dászat csodálatos világába. A
tikkasztó melegben amolyan
nyárbúcsúztató volt ez a termé-
szet szerelmeseinek. 

Szakács László

„Gyönyörû élõhely,
világszínvonalú vadgazdálkodás”

Negyedszázados a zalai vadászati évadnyitó
Nyárbúcsúztató, tikkasztó hõségben, augusztus 29-én

tartották a Zalaerdõ Zrt. zalaegerszegi erdészete által szé-
pen gondozott, gyönyörû Sohollári-völgyben – a hagyo-
mányoknak megfelelõen – a zalai vadászok idei évadnyi-
tó, egész napos összejövetelét. 1870 és 1918 között az ak-
kori Széchenyi erdõbirtokon a híres vadász Széchenyi Bé-
la is itt vadászott.

Fotó: Szakács László

– Sok kaland köt ide gyerek-
koromból, a szõlõnk is ezen a
környéken van a mai napig.

Amíg a szüleim szüreteltek, én
addig is az erdõt jártam vargá-
nya után, szarvasbõgést hall-
gattam, felfedeztem az élõvilág
különlegességeit…

A rédicsi általános iskola vé-
geztével nem is volt kérdés, hol
tanul tovább az ifjú József:
1985-ben felvételt nyert a sop-
roni Roth Gyula Erdészeti
Szakközépiskolába, ahol az õ
évfolyamával indult újra az er-
désztechnikusi képzés. Ezt az
iskolát 1990-ben fejezte be,
majd ez év augusztusában el-
kezdett dolgozni a ZALAERDÕ
Zrt. Lenti Erdészeténél; kezdet-
ben hosztolóként, majd beosz-
tott erdészként. Kerületvezetõ
erdésznek 2003-ban nevezték
ki a zajdai kerület élére, majd
az átszervezések végett fél
évet a Letenyei Erdészetnél
dolgozott.

– A kecskési kerület vezeté-
sét 2004 októberében bízták
rám, azóta folyamatosan itt dol-
gozom. Az ezer hektárt megha-
ladó nagyságú terület három
különbözõ részbõl tevõdik ös-
sze: egy több mint 500 hektá-
ros bükkös erdõtömbbõl, egy
nagyjából 300 hektáros terület-
bõl a Kerka árterében és egyéb
szórvány-erdõrészletekbõl több
községhatárban, bükk, akác,
kocsányos tölgy és fenyves ál-
lományokkal. Területem külön-
legessége abban rejlik, hogy
még egy ilyen összetételû nin-
csen a társaságnál. Ráadásul
az én kerületemet érinti legin-
kább a Natura 2000-es védett-
ség az erdészetnél.

Kerületéhez tartozik két je-
lentõs méretû karácsonyfate-
lep, ebben különböznek felada-
tai a többi kerületvezetõ erdész
tevékenységeitõl. Fontos ki-
emelni azonban, hogy a kerüle-
tet érintõ károkat, melyeket a
2014-es Yvette-ciklon okozott,
sikerült helyreállítani. (…)

József édesapja mûvezetõ

volt a STRABAG Magyaror-
szág Kft. jogelõdjénél, édes-
anyja pedig szakmája szerint

cipõfelsõrész-készítõ, valamint
népi iparmûvész. Egészen
pontosan szõtteseket készített.
József büszkén emlékezett vis-
sza rá, hogy édesanyjának má-
sokkal közös kiállítása is volt
egykor, valamint, hogy a zala-
egerszegi skanzen megnyitá-
sakor a szövés bemutatása
mellett õ volt az egyik asszony,
aki az avatón tartotta a nemze-
ti színû szalagot.

József ma Lentiben él, két
kislány boldog édesapja: Flóra
9, Zsófi 7 éves. A fiatalabb idén
szeptemberben kezdte az isko-
lát. Felesége, Mária, erdész-
családból származik, és jelen-
leg hitoktatóként dolgozik Len-
tiben. A család kedvenc elfog-
laltsága – a rendszeres szín-
házlátogatás mellett – mi más
is lehetne, mint a természetjá-
rás, a kirándulás és a kerékpá-
rozás.

– Annyi idõt töltünk együtt,
amennyit csak lehet, szívesen
kirándulunk, gombászunk és
vadászunk. A gyerekek, annak
ellenére – ha lehet ilyet monda-
ni –, hogy lányok, szívesen jön-
nek velem vadászni, õk a „táv-
csõ-felelõsök”, segítenek, ami-
ben csak tudnak. Volt már
olyan családi vadászatunk is,
amely eredményesen zárult, si-
került elejteni egy süldõt.

Saját bevallása szerint a
hobbija a vadászat, ám koráb-
ban – nagyjából tizenkét éven
keresztül – intenzíven vérebe-
zett is, mely nagyon sok él-
ményt hozott számára, számos
sikeres utánkeresésben volt ré-
sze.

– Jelen pillanatban azt mon-
dom, hogy szüneteltetem ezt a
tevékenységet, mert még egy-
általán nem mondtam le róla.
Most sok egyéb más elfoglalt-
ságom van, amelyek kitöltik az
életemet, és a vérebezés teljes
embert kíván!

Steyer Edina

Erdészarcok
Primusa Józseffel

munkáról és családról
„Egy kis faluban, Zalaszombatfán éltem le életem

döntõ hányadát, gyerekkoromtól fogva erdõjáró vagyok.
Hol gyalog, hol biciklivel mentünk a barátokkal az erdõbe,
melynek minden zegzugát ismertem már akkor, hiszen
rengeteg idõt töltöttem a mostani kerületemben már kis-
gyermekként is.” – árulta el magáról Primusa József, a
lenti erdészet kerületvezetõ erdésze.

Fotó: Steyer Edina



A rekordszámú – közel
nyolcszáz – résztvevõt Zambó
Péter, az egyesület elnöke,
majd Barkóczi István, a SEFAG
Zrt. vezérigazgatója köszöntöt-
te a rendezvénynek helyet adó
Kaposvári Egyetem területén.
Az ünnepélyes megnyitót jelen-
létével és köszöntõ szavaival
tisztelte meg továbbá Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes,
Bitay Márton Örs államtitkár és
Szita Károly, Kaposvár polgár-
mestere.

A délután a szakmai progra-
mokkal folytatódott, melyek be-
pillantást adtak a Zselicben

folytatott erdõ- és vadgazdálko-
dás sajátosságaiba, valamint a
közjóléti és turisztikai fejleszté-
sek eredményeibe, a kaposvári
séta pedig kulturális élmények-
kel gazdagította a résztvevõ-
ket. Az összesen hat választ-
ható program közül a 30 fõs za-
lai csapatból legtöbben az „Er-
dõgazdálkodás a Zselicben” cí-
mû programra jelentkeztek,
melynek során egy kellemes
erdei séta keretében természe-
tes és mesterséges kocsányta-
lan tölgy erdõfelújításokat és a
Zselicre jellemzõ ezüsthársas-
bükkös állományokat tekinthet-
tek meg a résztvevõk, a
Ropolyi-tónál pedig még duda-
szó is szórakoztatta a vendé-
geket. A kínálatban szerepelt
továbbá a Hotel Kardosfa és a
Zselici Csillagpark bemutatása,
hajókirándulás a Deseda ta-
von, a lábodi vadászterület, a
Sziágyi Erdészeti Erdei Iskola,
valamint a Nagysalléri Vadász-

ház és Ökoturisztikai Centrum
megtekintése, továbbá a Zseli-
ci Tájvédelmi Körzet egykori
tájhasználatának megismeré-
se. A somogyi magánerdõ-gaz-
dálkodás és csemetetermelés
bemutatására a Mocz és Társa
Magánerdészet Kft. és a
KAPOSPLANT Kft. vállalko-
zott, a Bõszénfai Tájközpont
pedig a Kaposvári Egyetem
szarvaskutatási eredményeit
tárta az érdeklõdõk elé. A dél-
után folyamán a tartalmas
programokon túl kiadós uzson-
na, pálinkakóstoló és folyama-
tos védõital-utánpótlás bizonyí-

totta a szervezõk figyelmessé-
gét. 

A vendégsereget az esti ba-
ráti találkozó hozta újra össze,
ahol a pazar ünnepi vacsorát
követõen egy kulturális mûsor
megtekintése, ének és tánc,
valamint az egykori évfolyam-
társakkal való jókedvû beszél-
getések fokozták a hangulatot.
A karaoke-nak és a jó társa-
ságnak köszönhetõen többen
hajnali fél 4-ig is kitartottak.
Különlegesség volt, hogy az
érdeklõdõk az éjszaka folya-
mán is ellátogathattak a Zseli-
ci Csillagparkba, ahol a nem-
rég elkészült csillagvizsgáló-
ban hatalmas távcsöveken ke-
resztül a Hold felszínének
vizsgálatára és a Szaturnusz
megtekintésére volt lehetõség.
A csillagász szakemberek iz-
galmas bepillantást adtak a
csillagok világába, a planetári-
um ugyancsak lenyûgözõ él-
ményekkel gazdagította az éj-

szakai kalandra vállalkozó
vendégeket.

Másnap a Kaposvári Egye-
tem Auditóriumában rendezték
meg az ünnepi közgyûlést. A
köszöntõket követõen rövid
megemlékezést tartottak a ta-
valyi vándorgyûlés óta elhunyt
tagtársainkról. Fontos eleme
volt a közgyûlésnek az ünne-
pélyes díjátadó, melynek kere-
tében az arra érdemeseknek
Bedõ Albert-emlékérmet, Kaán
Károly-emlékérmet, Decrett Jó-
zsef-emlékérmet és Elismerõ
Oklevelet adtak át. A nagykani-
zsai helyi csoport tagjai közül
Tihanyi Gyula nyugalmazott er-
dõmérnök kollégánk az egye-
sületi életben – titkárként, kül-
döttként, régióképviselõként és
díjbizottsági tagként – több
mint 24 éven át folytatott aktív
szerepvállalásáért Elismerõ

Oklevél kitüntetésben része-
sült, melyhez ezúton is gratulá-
lunk!

Az „Év Erdésze – 2015” ver-
senyt idén is közvetlenül a ván-
dorgyûlés elõtt bonyolították le,
melynek díjátadójára szintén
az ünnepi közgyûlésen került
sor. A Zalaerdõt idén – immár
második alkalommal – Jakabfi
Ferenc kollégánk képviselte,
aki az elõkelõ negyedik helyet
szerezte meg. A harmadik he-
lyezett eredményétõl mindös-
sze 1,5 ponttal maradt el, a
gyérítésjelölés versenyszám-
ban pedig a legjobbnak bizo-
nyult az ország legkiválóbb er-
dészei között. Gratulálunk kitû-
nõ eredményéhez!

Az OEE alapításának 150.
évfordulóját 2016-ban ünnepli,
ezért jövõre az egyesület a ju-
bileumi vándorgyûlést Erdély-
ben, Bedõ Albert szülõföldjén
szeretné megtartani.

Fûrné Kinsztler Anita
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A SEFAG Zrt. volt a házigazdája az Országos Erdészeti
Egyesület 146. Vándorgyûlésének, melyet 2015. június 26-
27-én rendeztek meg Kaposváron. Az idén már Kárpát-
medencei méretûre bõvült erdész-szakmai találkozó mot-
tója az „értékteremtõ erdõgazdálkodás” volt.

Értékteremtõ
erdõgazdálkodás
Az OEE 146. Vándorgyûlése

Az elsõ nap bemutatkozás-
sal, az erdei iskola környezeté-
nek és szabályainak megisme-
résével kezdõdött. Minden nap-

ra jutott valamilyen kézmûves
foglalkozás, a gyerekek gyö-
nyörû alkotásokkal térhettek
haza. Készítettek egyedi díszí-
tésû papírmappát a rajzaik szá-
mára, festettek kavicsot, a satí-
rozó tábláknál mókust és hóvi-
rágot színezhettek. A nemeze-
lés során szebbnél szebb ne-
mezvirágok és nemezlabdák
születtek, a termésképeken pe-
dig mesehõsök, virágok, külön-
féle motívumok jelentek meg.
Öröm volt látni, hogy a kenyér-
sütés során milyen serényen,
buzgón dagasztották a fiúk is a
kenyértésztát, majd jóízûen fo-
gyasztották saját munkájuk
eredményét. A legszebb alko-
tások talán a táskafestés során
készültek, hiszen a szövettás-
kákra a gyerekek csodaszép

madarakat, virágokat, kedves
mesefigurákat pingáltak. 

Az egyik napon túrára kere-
kedtek fel a táborozók, mely-
nek során körülbelül 7 kilomé-

tert gyalogoltak az erdõn ke-
resztül Bocskára, a Vígh Lovar-
dába. Még a legkisebbek is hõ-
siesen megtették a távot, ami a

tikkasztó hõségben, nehéz há-
tizsákkal a hátukon igazi kihí-
vás volt. A fáradtság ellenére
azonban örömmel igyekeztek a
gyerekek a lovakhoz.

A többi nap is tartogatott él-
ményt a kalandvágyó gyerekek
számára. Nagy lelkesedéssel
erõsítettek fenyõágakat a réten
felállított fa állványokra, hogy
sátor, kunyhó legyen belõle, a
legügyesebbek pedig még
zászlót is gyártottak kis birodal-
mukhoz. Az erdõben a külön-
bözõ csapatok titkos bunkere-
ket építettek ágakból, gallyak-
ból, melynek „megvédésére”
õrszemeket állítottak, az erdõ-
ben talált eszközökbõl pedig
„fegyvereket” készítettek. Töb-
ben órákon keresztül „vadász-
tak” a rovargyûjtõ tégelyek se-

gítségével különféle lepkékre,
szöcskékre, dongókra, szende-
rekre és egyéb rovarokra, me-
lyeket a szabadon engedés
elõtt rovarhatározó segítségé-

vel igyekeztek megismerni.
Nagy sikernek örvendett a
Mátó Elemér erdész kollégánk
által vezetett lövészet, melynek
során sokan próbálkoztak a
lõpályán lévõ célpontok légpus-
kával való eltalálásával. Az iga-
zán forró napokon pedig a vízi
pisztolyos játék adott egy kis
felfrissülést. Az utolsó napon
különféle ügyességi játékokkal
színesített vetélkedõvel zártuk
a tábort.  A hét folyamán elõke-
rültek a hagyományos játékok
is: malom, „Ki nevet a végén?”,
amõba, sakk, különféle kártya-
játékok, a szabadban pedig ug-
róiskolázásra, labdajátékokra,
„Adj király katonát!” játékra és

fogócskázásra is lehetõség
volt.

A tábor jó alkalom arra, hogy
a gyerekek új barátokra lelje-
nek, elszakadjanak rövid idõre
a városi környezettõl, lehetõsé-
get kapjanak a számítógépes
és telefonos játékok helyett tar-
talmasabb szórakozást válasz-
tani. Obornakon mindez gyö-
nyörû erdei környezetben,
egészséges, jó levegõn, felké-
szült szakemberek vezetésével
valósul meg, így játék közben a
kisdiákok számtalan természeti
csodával is találkozhatnak.

A gyerekek – elmondásuk
szerint – nagyszerûen érezték
magukat, és jövõre újra elláto-
gatnak Obornakra. A szállás-
épület várhatóan év végére ké-
szül el, így a következõ nyáron

több turnus fogadására, vala-
mint már bentlakásos táborok,
erdei iskolai hetek szervezésé-
re is lehetõség lesz.

Fûrné Kinsztler Anita

Nyári tábor a Nyitnikékben
Mennyi minden elfér egy hétben

Évrõl évre egyre nagyobb az érdeklõdés az obornaki
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola nyári táborai iránt. Nem
csoda, hiszen a színes programokkal, kalandos játékokkal
tûzdelt hét hírét gyorsan továbbadják az itt járó gyerekek.
Idén a szállásépület építési munkálatai miatt az alsó tago-
zatos korú jelentkezõket csak egy turnusra vártuk, de az
rekordlétszámmal valósult meg. A több mint 30 kisdiák öt
napon keresztül, napközis rendszerben élvezhette az er-
dei tábor nyújtotta lehetõségeket. A gyerekek egy része
szüleivel, autóval érkezett, legnagyobb részük azonban
különbusszal utazott Obornakra, ahol minden reggel
Povics Noémi, az erdei iskola vezetõje és néhány segítõje
várta õket.

Fotó: Steyer Edina
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A „Zalai erdõk varázsa” címû
szakmai konferencián turisztikai
szakembereket, vidékfejlesztõ-
ket, polgármestereket és peda-
gógusokat látott vendégül a
Zalaerdõ Zrt. a csömödéri turis-
taszállóban 2015. június 29-én.
E projekt keretében bemutatko-
zó kiadvány is készült a társa-

ság által mûködtetett obornaki
Nyitnikék Erdészeti Erdei Isko-
láról és a csömödéri Zakatoló
Erdei Iskoláról, mely a hozzájuk
kapcsolódó programkínálatot,
valamint a környezetükben fel-
fedezhetõ kiváló kirándulóhe-
lyeket mutatja be – a teljesség

igénye nélkül. A társaság mun-
katársai a Zalaerdõ Zrt. legfon-
tosabb turisztikai szolgáltatása-
it, természeti értékeit mutatták
be, szó esett a közjóléti létesít-
ményeinkrõl és a hozzájuk fûzõ-
dõ lehetõségekrõl, egyebek
mellett a társaság által mûköd-
tetett szálláshelyekrõl, erdei is-
koláinkról, az erdei vasútról, ar-
borétumainkról, horgászvizeink-
rõl. Két vendégelõadónk me-

gyei viszonylatban szólt az ide-
genforgalmi lehetõségekrõl, fel-
vázoltak néhány nyitott kérdést.
Dr. Csite András, a HÉTFA Ku-
tatóintézet igazgatója ismertette
Zala megye turisztikai fejleszté-
si tendenciáit, beszélt az elõre-
lépés irányairól, a pályázati for-
rásokról. Bedõ Andrea, a Lenti

és Térsége Turisztikai Egyesü-
let alelnöke „Az erdõ a turista
szemével” címmel tartott elõ-
adást. A projekt hozzájárult ah-
hoz, hogy a vidékfejlesztés
résztvevõi és a turisztikai szak-
emberek között elinduljon egy-
fajta közös gondolkodás, kap-

csolatépítés, mely a késõbbiek-
ben hozzájárul a térség idegen-
forgalmi potenciáljának erõsíté-
séhez és a munkahelyteremtés-
hez. Az elõadók által ismertetett
témák prezentációi webla-
punkon is elérhetõk a Közjó-
lét/Zalai Erdõk varázsa menü-
pont alatt pdf formátumban.

Míg a júniusi konferencia
leginkább a turisztikai szakem-
berekhez szólt, addig az au-

gusztusi programmal inkább a
pedagógusokat szólítottuk
meg. Az innovatív erdõpedagó-
giai konferencia keretei között
a Zala megyei általános iskolák
és óvodák képviselõi elõtt mu-
tatkozott be a Zakatoló Erdei
Iskola augusztus 27-én. Mol-
nárné Vitális Anikó elõször az
erdei iskola célkitûzéseit, prog-
ramjait ismertette a vendégek-
kel, majd terepi bemutatóval
egybekötve szemléltette, ho-
gyan lehetséges az erdei vas-
úton utazva megfigyelni a kör-
nyék változatos élõhelyeit, és

miként nyílik lehetõség a vonat-
hoz kapcsolt oktatókocsi segít-
ségével a megállóknál valódi
kutatómunka elvégzésére. A
program támogatásából egy
színes, izgalmas figyelemirá-
nyító füzet is készült, melyet az
idelátogató gyerekek használ-

hatnak ismereteik bõvítésére,
élményeik rögzítésére.

Mindkét projekt a Magyar
Nemzeti Vidéki Hálózat Elnök-
ségének értékelése és javasla-
ta alapján, az Európai Mezõ-
gazdasági és Vidékfejlesztési
Alap társfinanszírozásában, a
Nemzeti Vidékfejlesztési Prog-
ram Irányító Hatóságának jóvá-
hagyásával valósult meg.

Steyer Edina

Az idei versenyt, melynek
Székesfehérvár és Soponya
adott otthont, Fazekas Sándor

földmûvelésügyi miniszter mint
az esemény fõvédnöke nyitotta
meg, a résztvevõket Dudás Pé-
ter, az EFDSZ elnöke, valamint
Majoros Gábor, a VADEX Zrt.
vezérigazgatója köszöntötte.

A magyar sportolók mellett
osztrák, román és szlovén ver-
senyzõk is részt vettek a meg-
mérettetéseken, nemzetközivé
téve a programot. Az eddigi
évekhez képest megugrott a
résztvevõk létszáma, köszön-

hetõen a külföldi vendégeknek
és annak, hogy elsõ ízben állí-
tott ki valamennyi állami erdõ-

gazdaság saját csapatot. Idén
13 versenyszámban (asztalite-
nisz, biatlon, bowling, futás,
labdarúgás, lövészet, rönkha-
jítás, sakk, sárkányhajó,
streetball, tarokk, ulti, úszás)
650 versenyzõ mérte össze
erejét.

A szombati záróünnepségen
Ugron Ákos Gábor helyettes ál-
lamtitkár, Berényi Gyula szak-
szervezeti fõtitkár – aki azóta
sajnálatos módon elhunyt – és

Majoros Gábor vezérigazgató
adták át a díjakat.

Sportolóink – elmondásuk
szerint – nagyon jól érezték
magukat, kihívás volt számuk-
ra, hogy ilyen résztvevõi lét-
szám mellett teljesítsék a ver-
senyszámokat. A szervezést ki-
válóra értékelték, a helyszínek
is elnyerték tetszésüket.

Gratulálunk a versenyzõk-
nek, és köszönjük Horváth Bor-
bálának (a társaság szakszer-

vezetének titkára) hogy ismét
összehozta a csapatot! Köszö-
net jár még az ifjabbik Pálinkás
Ákosnak is, aki nem csak a 800
méteres futással bizonyította
rátermettségét, hanem a sár-
kányhajó versenyszámban do-
bosként központi szerepet töl-
tött be: õ adta az ütemet.

Jövõre jubilál a program, a
rendezés jogát az Egererdõ Er-
dészeti Zrt. kapta meg.

Steyer Edina

Bemutatkozott a Zakatoló
Hasznosnak bizonyultak a programok

A tavaszi indulás óta nemcsak gyermekcsoportokat fo-
gadott Molnárné Vitális Anikó, a csömödéri Zakatoló Erdei
Iskola vezetõje az új intézményben, hanem két sikeres
konferencia keretében pedagógiai és turisztikai szakem-
berek is megismerhették új szolgáltatásunkat. 

A VADEX Mezõföldi Zrt. volt a házigazdája a XIX. Orszá-
gos Erdészeti és Faipari Dolgozók Sportnapjai elnevezésû
rendezvénynek 2015. június 19-21. között, melyen a
Zalaerdõ Zrt. csapata elsöprõ gyõzelmet aratott. Az Erdé-
szeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete (EFDSZ) által
kezdeményezett, évente megrendezett versenyrõl immár
ötödik alkalommal tértek haza versenyzõink összesített
elsõ helyezéssel.

Az oktatókocsira is kíváncsiak voltak a vendégek

Terepi program a pedagógusokkal Fotók: Godinek-Tóth Anita, Fûrné Kinsztler Anita

Ismét remekeltek
sportolóink

A sárkányhajósok remek csapata Fotó: Kapin Péter

Asztalitenisz – férfi   
6. Mátó Elemér

100 méteres síkfutás – férfi
4. Gróf Jácint

100 méteres síkfutás – nõi
5. Joós Annamária
6. Joós Eszter

800 méteres síkfutás – férfi
1. Lovrencsics Tamás

Lövészet – férfi
5. Gróf András

Lövészet – férfi – csapat
3. Zalaerdõ Zrt.

Rönkhajítás
4. Gál Sándor

Sakk – férfi
2. Papp Nándor

Sakk – nõi
1. Czigoláné  Németh Diána

Sárkányhajó – csapat
1. Zalaerdõ Zrt.

Streetball – csapat
3. Zalaerdõ Zrt.

Ulti – egyéni
3. Tóth Zoltán
4. Czigola Gyula

Úszás – Férfi 50 m gyors
2. Lovrencsics Tamás

Úszás – Férfi 50 m mell
5. Lovrencsics Tamás

Úszás – Férfi 100 m gyors
2. Lovrencsics Tamás

Úszás – Férfi 100m mell
4. Lovrencsics Tamás

Úszás – Nõi 50 m gyors
3. Joós Eszter
4. Joós Annamária

Úszás – Nõi 50 m mell
2. Joós Eszter
5. Joós Annamária

Úszás – Nõi 100m mell
2. Joós Eszter

(A részletes eredmények és a
pontszámok megtekinthetõk a
http://www.sportnapok.vadex.
hu/aktualis/eredmenyek web-
oldalon.)

A Zalaerdõ 48 sportolója a tarokkon kívül minden versenyszámban részt vett, az ered-
mények a következõképpen alakultak:



Molnárné Vitális
Anikó, az erdei is-
kola vezetõje szá-
mos érdeklõdõt fo-
gadott, akik mind-
amellett, hogy infor-
mációt kaptak az
oktatókocsi szolgál-
tatásairól, bekuk-
kanthattak a „kulis-
szák” mögé is: Ani-
kó megmutatta, mi-
lyen eszközökkel
(mikroszkópok, bo-
gárnézõ tégelyek,
távcsövek, table-
tek) dolgozhatnak a
diákok egy-egy fog-
lalkozás során, be-
ülhettek a kocsi kü-
lönlegesen kialakí-
tott padjai közé.

Az erdei vasút
járatain kívül egye-

bek mellett zumba-bemutató-
val, kézmûves foglalkozással,
népi játékokkal és játszóházzal
is vártuk a látogatókat.

Steyer Edina

A 2015. szeptember 5-én
Soponyán megrendezett IX.
Országos Vadgasztronómiai

Fesztiválon idén is a központi
dolgozók lelkes csapata (Ben-
ke Gyula, Fûr Tamás, Majorics
Judit, Milei Tünde, Muhr Ildikó,
Trojkó Péter, Szatai Ervin, Sza-
tainé Beke Karolina, Vajdáné
Molnár Andrea) képviselte a
Zalaerdõ Zrt.-t, akik a pörköltfõ-
zés mellett ezúttal õzsült készí-
tésére is vállalkoztak. A megle-
hetõsen õsziesen induló nap a
hússorsolással kezdõdött,
melynek során a szakácsoknak
azt is ki kellett találniuk, hogy
milyen vadfajból fõzik az ételt,
a sülteket pedig egységesen

õzbõl készítették a csapatok. A
vaddisznó hús beazonosítását,
valamint a bogrács és a tárcsa

felállítását követõen a húsok
elõkészítése és a fûszerezés a
„fiúk” feladata volt, a „lányok”
pedig az ízléses díszítéssel, tá-
lalással tették még gusztuso-
sabbá a vadétkeket. 

Dél körül az idõjárás is kez-
dett barátságosabbá válni, így a
folyamatosan érkezõ látogatók-
nak köszönhetõen az 52 fõzõ-
csapat bográcsaiból, nyársairól
hamar elfogyott minden étel.
Eközben színvonalas mûsorok,
koncertek, STIHL Timbersport
Show és vadászkutya-bemuta-
tó szórakoztatta a közönséget.

A rendezvény fõ programja
azonban a vadételek népsze-
rûsítése, a vadfõzõ verseny
volt, melynek díjait Ugron
Ákos Gábor állami földekért
felelõs helyettes államtitkár
adta át. A Zalaerdõ Szakácsa-
inak gyõzeleméhez a jóízû
pörkölt és gyönyörû teríték
mellett nagyban hozzájárult a
finom zalai dödölle és a vargá-
nyából készült saláta is, de a

siker igazi kulcsa minden bi-
zonnyal az évek alatt jól ös-
szecsiszolódott társaság lelke-
sedésében, gondos elõkészü-
letében, a valódi csapatmun-
kában rejlik. Az ínycsiklandó,
erdei gombával és áfonyalikõr-
rel megbolondított vaddis-
znópörköltet a zsûri a legjobb-
nak értékelte, így csapatunk
az elsõ helyezettnek járó ser-
leggel és értékes ajándékok-
kal térhetett haza. 

Gratulálunk a kimagasló
eredményhez!

Fûrné Kinsztler Anita
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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

Áprily Lajos

Októberi séta
(részlet)

Ez itt a hervadás tündér-világa.

Akartál látni szép halált velem?

A Bükkös-erdõ bús elégiája

szép, mint a halál és a szerelem.

Fától fához remegve száll a sóhaj,

közöttük láthatatlan kéz kaszál.

Az ágakról a fölrebbent rigóraj

tengõdni még a holt irtásba száll.

Lombját a gally, nézd, mily kimélve ejti,

holnap szél indul, döntõ támadás,

holnaputánra minden elfelejti,

milyen volt itt a végsõ lázadás.

Mint gyertya-csonkok roppant ravatalnál,

tönkök merednek dúltan szerteszét,

s a nyár, ez a kilobbant forradalmár,

vérpadra hajtja szõke, szép fejét.

Vaddisznópörköltbõl
a legjobbak 

2012-ben muflon kategória III. helyezés, 2013-ban vad-
disznó kategória II. helyezés, 2014-ben vaddisznó kategó-
ria III. helyezés: a Zalaerdõ Zrt. fõzõcsapatának a
soponyai Országos Vadgasztronómiai Fesztiválon az
utóbbi években szerzett elismerései, amit az idei verse-
nyen a vaddisznó kategória I. helyezéssel koronáztak
meg. 

A legnagyobb sikert a Zakatoló Erdei Iskola oktatóko-
csija érte el a Csömödéri Állami Erdei Vasút hagyomá-
nyos Kisvasút Napján 2015. június 27-én.

A vaddisznó kategória dobogósai

Kisvasút Nap – 2015
Középpontban az oktatókocsi

A népi játékok is sok érdeklõdõt vonzottak
Fotó: Ledeczkiné Sipos Lilla

A díjat 1995 óta olyan embe-
reknek, csoportoknak, intézmé-
nyeknek ítélik oda, akik tevé-
kenységükkel hozzájárulnak a
magyar kultúra, a magyar társa-
dalom szellemi és erkölcsi fel-
emeléséhez.

A díj bírálóbizottsága beérke-
zett javaslatokból választja ki a
díjazandókat, évente négy alka-
lommal hét díjat osztanak ki.
Bárki tehet javaslatot, függetle-
nül az állampolgárságtól, bár-
honnan az összmagyarság terü-
letérõl.

Kovács Gyulára kétezer ja-
vaslat közül esett a bírálóbi-
zottság választása, mint
mondta, meglepetésként érte
a jelölés, nem tudott róla. Lau-
dátora a József Attila-díjas
Ambrus Lajos író, kritikus volt.
Sajnos a laudáció még nem ol-
vasható a díj hivatalos honlap-
ján, de folyamatosan frissítik,
így a közeljövõben bárki meg-
tekintheti.

Kovács Gyulának szívbõl gra-
tulálunk!

Steyer Edina Fotó: Varga György

Magyar Örökség Díjat kapott Kovács Gyula, pórszomba-
ti erdészünk Tündérkertje ez év júniusában.

Kányádi
Sándor:

Jön
az õsz   

Jön immár az ismerõs

Szél lábú deres õsz.

Sepreget, kotorász,

Meg-megáll, lombot ráz.

Lombot ráz, diót ver,

Krumplit ás, szüretel.

Sóhajtoz nagyokat,

S harapja, kurtítja

a hosszú napokat.

Elismerés
a Tündérkertnek


