
– Mi jellemezte a fahaszná-
latot a 2015-ös évben?

– Az év eleji, kedvezõtlen
idõjárás, vagyis az enyhe, csa-
padékos tél miatt elmaradt faki-
termelési és
anyagmozgatási
feladatokat (nagy-
részt a jogszabályi
korlátok miatt) a
vegetációs idõ-
szakban csak kis
részben tudták er-
dészeteink pótolni,
így a munka nagy
része õszre ma-
radt. Az õszi tel-
jesítmények alap-
ján az éves terv tel-
jesítésének feltéte-
lei adottak.

Az idei évtõl új
elemként jelent
meg értékesítési
rendszerünkben a
tulajdonosunk által
elõírt tölgyrönk-ér-
tékesítési protokoll.
Emiatt március ele-
jéig értékesítési ti-
lalom volt érvényben, amely a
környezõ üzemek egyébként is
fennálló faanyag-ellátási prob-
lémáit tovább súlyosbította. A
hazai tölgyfeldolgozók piacán
bevezetett szabályozás jelen-
tõs átrendezõdést okozott, több
régi vevõnk került nehéz gaz-
dasági helyzetbe. Társaságunk
továbbra is megtartotta az ér-
téksorrenden alapuló értékesí-
tési rendszert, ezzel is maxima-
lizálva az elérhetõ profitot. Álta-
lánosságban a fapiacot tovább-
ra is keresleti viszonyok jelle-
mezték, ez alól kivételt képez
az elsõ félévben a tûzifaválasz-
tékok piaca. Az emiatt kialakult
magas tavaszi készletek õszre
biztonságosan, értékcsökke-
nés nélkül voltak piacra vihe-
tõk. 

– Minden õsszel zajlik a
makkfelvásárlás, eltérõ si-
kerrel, mivel nagyban befo-
lyásolja a makktermés. A
mostani idõszakra mi volt a
jellemzõ?

– Szaporítóanyag-igényün-
ket biztosítani tudjuk az októ-
berben kezdõdött makkfelvá-
sárlás eredményességének kö-
szönhetõen. A saját termelésû
erdészeti csemete értékesíté-
sébõl származó árbevétel jóval
meghaladta az egész évre ter-

vezett összeget, ám a díszfa-
értékesítésnek csupán a felét
teljesítettük, mint amit az éves
tervben célul tûztünk ki. A jövõ-
ben erre is nagyobb hangsúlyt

kell fektetni. Az erdõsítési mun-
kák volumene jóval meghaladja
az egy évvel korábbit, amin be-
lül különösen a részleges talaj-
elõkészítések és a mestersé-
ges elsõ kivitelek mennyisége
növekedett. Ez szoros össze-
függésben van a lucfenyõpusz-
tulás nyomán fellépõ erdõfel-
újítási kötelezettségek növeke-
désével.

Összesen 2068 önkor-
mányzat részesül szociális
tûzifa-, illetve kõszéntámoga-
tásban Pintér Sándor belügy-
miniszter döntése alapján. A
szociális tûzifaprogram Zala
megyét, így a Zalaerdõ Zrt.-t
is érinti. A program nemrégi-
ben indult el, milyenek a ta-
pasztalatok?

– A tavalyihoz képest idén
jóval több a szociális tûzifa-
programban az önkormányza-
tok által igényelt famennyiség.
Ez bizonyítja a társaság meg-
bízhatóságát és a faanyag jó
minõségét is. A pályázaton
nyert 149 önkormányzat közül
november közepéig 120 jelezte
vásárlási szándékát a Zalaerdõ
felé; több mint négyezer köb-
méter tûzifát igényeltek, melyet
a cég az aláírt szerzõdések be-
érkezését követõen azonnal el-
kezdett kiszállítani. A kormány

által 2014 szeptemberében
meghirdetett lakossági rezsi-
csökkentett (–10%-os) tûzi-
faakciónkat 2015. április 17-én
zártuk. A helyi lakossági igé-
nyek kiszolgálására 2015. jú-
nius 22-tõl 2015. szeptember
1-jéig hasonló mértékû tûzi-
faakciót hirdettünk.

– Tavaly több tanösvény
létrehozása játszotta a leg-
fõbb szerepet a közjóléti be-
ruházásokban, melyeket az-
tán idén tavasszal adott át a
társaság. Milyen irányvona-
lat követtek az idei évben?

– A tervezett
beruházások az
engedélyezési eljá-
rások idõigényes-
sége és az ered-
ménytelen pályá-
zatok miatt csúsz-
nak. Ez utóbbira
példa a nagykani-
zsai Csónakázó-tó-
nál található kilátó
rekonstrukciója. Az
év legnagyobb
közjóléti beruházá-
sa, a Nyitnikék Er-
dészeti Erdei Isko-
la szállásépülete a
tervezett ütemben
készül, 2016 tava-
szán kerül sor az
ünnepélyes átadó-
ra. Azonban tény,
hogy a közjóléti te-
vékenységek idén
is veszteséget hoz-

tak, ahogy eddig minden év-
ben. A fejlesztések megvalósu-
lása után a fenntartásra is köl-
teni kell, a bevétel pedig meg-
lehetõsen csekély. De ezek a
tevékenységek nem is a bevé-
telrõl szólnak... Ettõl függetle-
nül van néhány szolgáltatás,
amelyek bevételét növelni is le-
het, így a jövõben próbáljuk
ezeket jobban megismertetni
különféle turisztikai csomagok
részeként. Ilyenek például a
szállásaink vagy a horgászvi-
zeink. Azt, hogy ebben az ága-
zatban is jól tesszük a dolgun-
kat, kifejezik a 2015-ben el-
nyert díjaink. A Zalaerdõ Zrt.
Magyar Termék Nagydíjat ka-
pott szeptemberben a Zakatoló
Erdei Iskola létrehozásáért,
majd néhány héttel késõbb a
zalakarosi Csiga-túra tanös-
vény I. helyezést ért el tanös-
vény kategóriában „Az év öko-
turisztikai létesítménye” pályá-
zaton. 

Ezúton szeretném megkö-
szönni minden kedves Kollégá-
nak és tisztelt Partnereinknek
egész éves kitartó és szorgal-
mas munkájukat! Kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket, és jó sze-
rencsét kívánok az új eszten-
dõre!
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Szakmai és gazdasági szempontból jól teljesítette a
2015-ös évet a Zalaerdõ Zrt., a tulajdonosi elvárásoknak ele-
get tettünk – mondta Rosta Gyula vezérigazgató, azonban
hozzátette azt is, hogy a 2014-es évrõl áthúzódó állami
számvevõszéki vizsgálat, majd a 2015 januárjában kezdõ-
dött KEHI-vizsgálat alapvetõen befolyásolta a társaság min-
dennapjait. Hiszen mindamellett, hogy az erdészeti és a köz-
ponti dolgozóknak is folyamatosan rendelkezésre kellett áll-
niuk a vizsgálatok miatt, a napi munka sem állhatott meg.

2015-ben is helytállt a Zalaerdõ
Interjú Rosta Gyula vezérigazgatóval

A fõbõgés ideje a hivatásos
vadászaink értékelése alapján
idén néhány nappal eltolódott,
szeptember 12–22-ig tartott. A
becsült és a valós trófeasúlyok
között mindkét irányban volt el-
térés: voltak olyan trófeák, ame-
lyeknek súlya a mérlegre téve
több, avagy épp kevesebb lett a
becsült értékekhez képest.

A szeptemberi szarvasbika-
terítékbõl Szentpéterföldén
2015. október 9-én tartottuk az
idei, 14. trófeaszemlénket. Ez-
úttal is kegyes volt az idõjárás,
mert a több napon át tartó esõ-
zés erre a napra abbamaradt,
délután egy félórára szétfújta a
szél a fellegeket, és még a nap
is kisütött. Összesen 81 trófea
került bemutatásra. A szeptem-

beri adatok 16 darab aranyér-
mes, 32 darab ezüstérmes, 30
darab bronzérmes és 53 darab
érem nélküli gímbika elejtésé-
rõl szóltak. A pontérték szerint

legnagyobb, 12,18 kilogram-
mos és 240,52 CIC-pontszá-
mot kapott trófea a bánok-
szentgyörgyi erdészettõl, Lasz-
tonya térségébõl származott. A
trófeák átlagsúlya 6,68 kg/db,
az érmes trófeák átlagsúlya

8,48 kg/db volt. A kiállítás kép-
anyagát majd trófeakatalógus-
ban foglaljuk össze.

Páll Tamás
vadászati felügyelõ

Szarvasbõgés és trófeaszemle
A szeptemberi szarvasvadászat a korábbi évekhez ha-

sonló vendéglétszámmal és változatlan nagyságú teríték-
kel zárult. Az elmúlt években két nagy értékû csomagszer-
zõdésünk szûnt meg, melyek pótlását egyenkénti értéke-
sítések útján nem sikerült teljesen megoldanunk.
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– A fakitermelés szempontjá-
ból rendkívül kedvezõtlen idõjá-
rás hátráltatta a véghasználattal
érintett területeken a munkavég-
zést – bocsátotta elõre Vargovics
József. – A felújítóvágásokat
csak korlátozott idõszakban le-
het végrehajtani, így a munkák
kényszerû késleltetése miatt az
értékes véghasználatok egy ré-
sze az õszi szezonra maradt. A
megnövekedett feladatok okozta
nehézségeken hatékony munka-
végzéssel sikerült úrrá lenni. Eb-
ben az évben az 5759 m3 elõter-
meléssel együtt mintegy 60 ezer
m3 fát termelünk, ezzel az erdé-
szet számára elõírt éves fakiter-
melési mennyiséget megfelelõen
teljesítjük. A póttervek révén a

szúkáros lucfenyvesek helyett
közel 4500 m3 tölgy véghaszná-
latot hagytunk el. A lucos vágás-
területek erdõsítése – fõleg a pa-
jorkárosítással érintett homoki
termõhelyeken – a terület-elõké-
szítés szempontjából technoló-
giaváltást követelt meg.

Az újfajta módszer során –
melyet a Zalaerdõnél elõször a
kanizsai erdészet próbált ki –
egy speciális munkagép segítsé-
gével tuskómarást alkalmaznak
az erdõfelújítás és az azt követõ
erdõmûvelési munkák gépesít-
hetõsége érdekében.

– A szúkáros lucosok terüle-
tén, melyek szinte kizárólag
egészségügyi problémák miatt
kerülnek véghasználatra, fafaj-

váltást kell alkalmazni – magya-
rázta az ágazatvezetõ. – A tus-
kómarás rendkívül költséges
munkamûvelet, ezért csak ott al-
kalmazzuk, ahol az erdõsítések
ápolása a késõbbiekben mara-
déktalanul gépesíthetõ lesz.
Ezeken a sík vagy lankás, gép-
pel járható területrészeken a ké-
sõbbi traktoros ápolás alacso-
nyabb költsége miatt terveink
szerint néhány év alatt, de az er-
dõsítések mûszaki befejezéséig
mindenképpen megtérül a tuskó-
marás kezdeti nagy költségtöbb-
lete.

Nem elhanyagolandó, hogy a
tuskómarás során a gép a talaj
felsõ 20–30 centiméteres rétegét
is átdolgozza úgy, mint egy talaj-
maró, ezért általában külön talaj-
elõkészítésre sincs már szük-
ség. A megtérülés számításánál
érdemes figyelembe venni to-
vábbá azt is, hogy a tuskómarás
elõtt nincs szükség a klasszikus
értelemben vett precíz vágásta-
karításra sem. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

A 2015-ös év fahasználatát – csakúgy, mint a társaság
egész területén – a nagykanizsai erdészetnél is nagymér-
tékben befolyásolta az enyhe, csapadékos tél az esztendõ
elején. A tapasztalatokról, eredményekrõl a februárban
nyugdíjba vonuló Vargovics József fahasználati ágazatve-
zetõvel, Filák Attila fahasználati mûszaki vezetõvel, vala-
mint Kreiner Roland erdészetigazgatóval beszélgettünk.

Fotó: Pintér Csaba

Fahasználat Kanizsán
A forgalmazás költségeit is csökkentettük



A megnyitón Mocz And-
rás, az OEE alelnöke ki-
emelte, hogy a kezdetektõl
számítva évrõl évre egyre
több látogató érkezik az er-
dészeti erdei iskolákba. Ta-
valy már több mint hetven-
ezer gyermeket fogadtak
az intézmények. Rosta
Gyula vezérigazgató arról
beszélt, mennyire fontos,
hogy a szakma kivegye a
részét a következõ generá-
ciók környezettudatos ne-
velésébõl; ez is az egyik
oka a Zakatoló Erdei Iskola
létrehozásának. Elmondta,
hogy a Csömödéri Állami
Erdei Vasút turisztikai szol-
gáltatásainak a környezeti ne-
veléssel való összekapcsolá-
sa indította útjára az erdei is-
kolát és valójában a bázisát

képezõ oktatókocsit is, majd
röviden ismertette az intéz-
mény mûködését.

A programon vidám mûsort

adtak a pákai Öveges József
Közép-zalai Általános Iskola
és Óvoda diákjai.

* * *
Az Erdõk Hete rendezvény-

sorozatba bekapcsolódott a
Zalaerdõ Zrt. másik erdei isko-
lája is, az obornaki Nyitnikék
Erdészeti Erdei Iskola, vala-

mint a társaság valamennyi er-
dészete ismeretterjesztõ tú-
rákkal és szakmai bemutatók-
kal. A programok többségét
óvodai és iskolai csoportok ré-
szére szerveztük, de például
Obornakon vegyes korosztá-
lyú túracsapatot láttunk vendé-
gül, akik Babics István erdõ-
mûvelési ágazatvezetõtõl a
Zala megyében elõforduló fa-
fajokról, Gál Sándor kerületve-
zetõ erdésztõl a gombákról
hallhattak érdekességeket.
Szerveztünk túrákat családok
számára is, Zalaegerszegen,
illetve Zalakaroson. Minden
korosztályt beleszámítva közel
750 fõ vett részt a Zalaerdõ ál-
tal szervezett programokon, s
ebbõl 370 a Zakatoló Erdei Is-
kolában.
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Középpontban a gyerekek
Zalában nyílt meg az Erdõk Hete

Az írás nem volt ismeretlen
számára, hiszen korábban,
már 1963-tól jelentek meg cik-
kei a Magyar Vadász, a Nim-
ród, a MEDOSZ Lapja, a Dél-
Nyugat, AZ ERDÕ, az Erdé-
szeti Lapok és a ZALAERDÕ
címû újságokban. Amikor
nyugdíjba vonult, akkor fogal-
mazódott meg benne, hogy
összeszedje azokat az életböl-

csességeket, tapasztalatokat,
amelyekkel az élet különbözõ
területein találkozott, s ezeket
mintegy tanácsként, lehetõség-
ként felajánlja gyermekeinek;
vagyis a már kitaposott utat
megmutassa nekik. Egy vélet-

len alakította úgy, hogy ezeket
a gondolatokat kötetbe is szed-
je, és megmutassa nagyobb
nyilvánosságnak, de mint
mondta, nem bánja, talán így
másoknak is segíthet. Azóta a
harmadik kötet látott napvilá-
got...

– Rengeteg tapasztalatot
szerettem volna még a fiaim-
nak átadni, de az élet rendje

szerint õk is családot alapítot-
tak, nincs már annyi idõ a
hosszas beszélgetésekre.
Ezért döntöttem úgy, hogy az
életre vonatkozó legfontosabb
megállapításaimat, tanácsai-
mat leírva adom a kezükbe

szellemi örökségül. Ebbõl szü-
letett 2008-ban a Füveskönyv.
Valamivel a könyv megjelenése
után úgy éreztem, több fontos
dolog is kimaradt belõle, így
kétszer jelent meg bõvített ki-
adása, majd 2011-ben a máso-
dik kötetem, Életed gyümölcsei
címmel, amelyben a létünk va-
lódi értékeinek felismerésére
és megbecsülésére adok taná-
csot az olvasóknak. A harmadi-
kat az inspirálta, hogy gyakran
látom, milyen módon pazarol-
ják a fiatalok energiáikat, ké-
pességeiket a társadalom szá-
mára gyakran haszontalan, sõt,
másoknak kárt okozó, romboló
viselkedésre. Hiszek abban,
hogy az emberek nem szület-
nek rossznak, kártevõnek, csak
a környezeti hatások által vál-
nak azzá. Az idén megjelent
Fától az erdõt... címû könyvem-
ben ahhoz adok tanácsokat ne-
kik, mire fordítsák energiájukat,
képességeiket, hogy az hasz-
nos legyen saját életük, család-
juk, lakóhelyük és a haza szá-
mára egyaránt; tanácsaimat
példákkal is alátámasztom.

Miklós aktívan tölti nyugdí-
jaséveit, az íráson kívül sok
más tevékenység köti le idejét.
Két énekkar tagja, rendszere-
sen jár a nagykanizsai Honvéd
Kaszinó Énekkara és a
zalakarosi Dalárda próbáira és
fellépéseire; két nyugdíjasklub
tagja; mindemellett tavasztól
õszig heti rendszerességgel
fut. Elárulta azt is, lesz negye-
dik könyv, de egyelõre még
nem tudja, mikor...
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(Folytatás az 1. oldalról.)
További újításunk volt idén,

hogy a második tisztításoknál,
de inkább az elsõ törzskiválasz-
tó gyérítések során egy döntõ-
fejjel szerelt, hernyótalpas, kis-
méretû traktor dönti ki a fát – ép-
pen úgy, mint egy harvester –,
melyet a maga mögötti nyom-
sávba rakásol, majd a for-
warderes kihordást követõen a
csúcsátmérõ és a fafaj függvé-
nyében tûzifának illetve forgács-
fának, valamint aprítéknak ké-
szítünk fel. Ezzel a technológiá-
val sikerült elérni, hogy azokból
a tisztításokból és törzskiválasz-
tó gyérítésekbõl, ahol eddig
többnyire csak a tõtõl való elvá-
lasztás, mint költség jelentke-
zett, számottevõ nyereségre tu-
dunk szert tenni. A mûveletet ed-
dig is ki kellett fizetni annak ér-
dekében, hogy a bedöntés meg-
történjen, de hasznosítható fa-
anyag alig, vagy egyáltalán nem
került ki ezen erdõrészletekbõl.
Így viszont már gyakorlatilag ele-
nyészõ apadék mellett értékesí-
teni tudjuk ezt a faanyagot.

– Mivel nem fûrésszel vágjuk
ki a fát, hanem ez a szerkezet
csípi el, a tuskómagasság jóval
alacsonyabb lesz a korábbi
technológiákkal szemben – vet-
te át a szót Kreiner Roland. – A
munkavégzés után gyakorlati-
lag minden hasznosítható fa-

anyag kikerül az erdõbõl, a tõ-
sérülés minimális, sõt szinte
nincs is. A faanyagot forwarder-
rel hordjuk ki, ennek köszönhe-
tõen nincs vonszolási kár sem.
Összességében elmondható,
hogy ez a gumihevederes, her-
nyótalpas gép rendkívül mozgé-
kony, minimális a talajnyomása
és hatékony a munkavégzése. 

Vargovics József elmondta,
hogy az átgondolt, célratörõ ér-
tékesítésnek köszönhetõen a
fajlagos mutatók javultak. Jobb
volt például az erdészet fahasz-
nálati árbevételét alapvetõen
meghatározó tölgyválasztékok
összetétele, nõtt a fûrészrönk
mennyisége.

– Javult az értékes választé-
kok aránya. Jó érzéssel tölt el
engem, ha egy több mint száz
év alatt megtermelt faanyag mi-
nõségi alapanyagként a legma-
gasabb áron értékesíthetõ.

– A jó eredményekhez termé-
szetesen a kedvezõ piaci hely-
zet is hozzájárult – tette hozzá
Filák Attila. A tûzifa kapcsán el-
mondta: az elõzõ évekhez ké-
pest semmi sem változott, az
emberek ugyanúgy szeptember-
tõl vásárolják a fát, mint koráb-
ban, holott több szempontból is
jobban járnának, ha még a szá-
raz évszakokban fognának
hozzá... A mûszaki vezetõ utalt
arra is, hogy a kereskedelmi

osztály nagymértékben segíti az
õ munkáját, az értékesítésben
meghatározó szerepe van a kol-
légáknak. – Ennek kapcsán el
kell még mondanom azt is, hogy
sikerült csökkenteni a forgalma-
zás költségeit, köszönhetõen
annak, hogy amit lehet, igyek-
szünk tõ mellõl értékesíteni.

A nagykanizsai erdészetre is
nagy feladat hárult a szociális tû-
zifaprogramban (teljes cégre vo-
natkozó adatokat ld. a vezér-
igazgatóval készült interjúban),
idén 1300 m3 faanyagra érkezett
igény az önkormányzatoktól.

A fejlesztésekrõl végül Krei-
ner Roland erdészetigazgató
számolt be:

– Idén sikerült lecserélni az
erdészet tulajdonában lévõ for-
wardert, vásároltunk egy John
Deere 1210 típusú kihordósze-
relvényt. A forwarder a már
megszokott konstrukcióban,
egy fakitermelési vállalkozó
üzemeltetésében szinte azon-
nal munkába állt. Az idei beru-
házási tervünkben szerepel to-
vábbá egy kisebb teljesítményû,
önrakodó, 6 tonna teherbírású,
4x4-es tehergépkocsi is. A gép-
kocsi beszerzése folyamatban
van, elõreláthatólag december-
ben, de reményeink szerint leg-
késõbb januárban ezt is tudjuk
már használni.

Steyer Edina

Fától az erdõt
„Füveskönyv” és „Életed gyümölcsei” címû kötetei

után idén tavasszal a fenti címmel jelent meg Iványi Mik-
lós harmadik könyve. A 86. ünnepi könyvhét alkalmára
idõzített kötetben a szerzõ folytatja a már megkezdett
gondolatait. A könyvet kis történetek, versek, dalok, fény-
képek színesítik. Legutóbb a Zalaerdõ Központ Nyugdí-
jasklub novemberi találkozóján mutatta be a kötetet.

Idén szeptember 28. és október 4. között zajlott az Er-
dõk Hete, melynek kapcsán az új erdõk létrehozásának
fontosságára hívták fel a figyelmet az erdészek. A 19. al-
kalommal megtartott országos rendezvénysorozat hivata-
los megnyitója a csömödéri Zakatoló Erdei Iskolában volt.
Zalában több mint hétszázan voltak kíváncsiak a progra-
mokra.

Életének 75. évében –
2015. november 16-án –
váratlanul elhunyt Malekovics
János erdésztechnikus, felsõ-
fokú munkavédelmi technikus,
a ZALAERDÕ Zrt. nyugalma-
zott munkavédelmi vezetõje.

1941. május 9-én, a So-
mogy megyei Berzencén szü-
letett. Az Ásotthalmi Erdészeti
Szakiskola elvégzése után a
Dél-zalai Állami Erdõgazda-
ság Kiskomáromi Erdészeté-
hez került, ahol 1961-ben már
mûszaki gyakornok volt. Fo-
kozatosan képezte magát, s
még abban az évtizedben,
Sopronban levelezõ úton er-
désztechnikusi oklevelet szer-
zett. Erdészeténél volt nagy-
üzemi csemetekert-kezelõ és
kerületvezetõ erdész is.

Az 1970-es esztendõ vá-
ratlanul nagy változást hozott
szakmai életében, miután vál-
lalta, hogy munkavédelmi
szakképzettséget szerez. Az
újonnan alakult Zalai Erdõ- és
Fafeldolgozó Gazdaság nagy-
kanizsai központjába helyez-

ték munkavédelmi elõadói
munkakörbe.

1980-ban munkavédelmi
és szociálpolitikai osztályve-

zetõvé nevezték ki, amely fe-
lelõsségteljes beosztását ti-
zenkettõ éven át töltötte be. 

A vállalat részvénytársa-
sággá alakulása után, 1993-
tól az igazgatási osztály szer-
vezetén belül végezte felada-
tait, munkavédelmi felügyelõ
beosztásban, egészen 2001.
december 31-ig, nyugállo-
mányba vonulásáig.

Említésre méltó immár
egykori híres „fõzõtudomá-
nya” is, mellyel idõnként nem
csak szûkebb baráti körét ké-
nyeztette, mivel sokáig veze-
tõje volt a „Zalaerdõ szaká-
csai” fõzõcsapatnak is, s a
soponyai vadgasztronómiai
fesztiválokon sok szép siker-
hez segítette csapatát.

Alapításától kezdve aktív
tagja volt a részvénytársasági
központ Nyugdíjas Erdész
Klubjának, sok kedves, emlé-
kezetes baráti együttlét részt-
vevõjeként.

Nyugalmat sugárzó, köz-
vetlen, kiegyensúlyozott, lelki-
ismeretes, segítõkész, önzet-
len egyénisége aktív és nyug-
díjas korában egyaránt köz-
tiszteletnek örvendett.

Malekovics János kollé-
gánk hamvait ez év december
3-án nagy részvét mellett he-
lyezték örök nyugalomra a
nagykanizsai köztemetõben.
Emlékét kegyelettel fogjuk
megõrizni!

Dr. Baráth László

Malekovics János
(1941–2015)

Nagy László (Erdészeti Lapok):
A pákai iskolások a megnyitón

Fotó: Lukács István

Fotó: kanizsaujsag.hu

Fahasználat Kanizsán
A forgalmazás költségeit is csökkentettük



A jó termõhelyû és kiváló inf-
rastrukturális adottságú kert ki-
alakítása évtizedeket igénybe
vevõ, küzdelmes folyamat volt,
kezdetét tekintve pedig két em-
beröltõt kell visszamennünk az
idõben. Ekkor, nevezetesen
1950. augusztus 1-jén, a négy
zalai állami erdõgazdaság
egyikeként megalakult a Nagy-
kanizsai Állami Erdõgazdaság
is, s annak bajcsai üzemegy-
ségében, pontosabban a
Bajcsa-Kelet erdészkerületben
volt egy 1,4 hektáros csemete-
kert, amelyet a mai állapot kiin-
dulási pontjának, az „õskert”-
nek is tekinthetünk.

Az erdészkerületet s benne
a szóban forgó kert munkáit a
még fiatal éveiben járó, ám
szakmáját hivatásnak tartó,
alaposan felkészült, az élet ne-
hézségeit és megpróbáltatásait
korán megtapasztalt, katonás
fegyelmezettségû erdész, Kiss
László irányította. Ekkor még
nyilván senki sem sejthette,
hogy a mindig példás rendben
lévõ és minõségi ültetési anya-
got produkáló kertje az elkövet-
kezõ 1960-as évtizedben a vál-
lalatvezetõség figyelmének kö-
zéppontjába fog kerülni a cse-
metekert bõvítése és fejleszté-
se kapcsán. 

Úgy gondolom, hogy a Kiss
László erdészre és munkássá-
gára való emlékezéshez ez év-
ben külön is megtisztelõ alkal-
mat kínál születésének 100.
évfordulója, s nekünk, akiknek
megadatott, hogy ismerhettük,
kedves kötelességünk felidézni
nem mindennapi egyéniségét
és érdemeit.

Kiss László 1915. április 9-én
Nagykanizsán született földmû-
ves családban. A várost övezõ
erdõk hangulata már kora fia-
talságában megérintette, így
nem volt véletlen a pályavá-
lasztása. Húszéves korában,
1935-ben, az erdészaliskola el-
végzése után már vizsgázott
erdõõrként dolgozott szülõvá-
rosában, a városi erdészetnél.
Pályakezdését a II. világhábo-
rú, a katonai szolgálata egy
idõre megszakította, melyet a
háború után a Nagykanizsai Ál-
lami Erdõgondnokság Bajcsa
környéki erdeiben immár állami
alkalmazottként tudott folytatni.

Az 1950-es évtized elején új
tevékenységgel, nevezetesen
csemetetermeléssel bõvült
munkaköre, melyet igen nagy
kedvvel végzett, annál is in-
kább, mert a kert meghálálta a
törõdést. Az évek során a kör-
nyezõ falvakból, elsõsorban
Bajcsáról, Fityeházról, de még
Murakeresztúrról is biztosított
volt a nõi munkaerõ, akikbõl
nagy türelemmel és emberség-
gel fegyelmezett, szinte szak-

munkás szintû gárdát, stabil
asszonybrigádot alakított ki. Az
évtized vége felé a csemeteter-
melést is alapjaiban meghatá-
rozó, jelentõs személyi változá-
sok történtek az akkori jogelõ-
dünk, a Dél-zalai Állami Erdõ-
gazdaság nagykanizsai köz-
pontjában az erdõmûvelési
ágazat keretén belül. Neveze-
tesen három fiatal, zalai kötõ-
désû erdõmérnökbõl igen szín-
vonalas erdõmûvelési csopor-
tot (akkor még nem volt osz-
tályszervezet) alakítottak ki,
akik csakhamar munkakapcso-
latba kerültek Kiss Lászlóval.
Említsük meg neveiket és be-
osztásaikat: Bondor Antal cso-
portvezetõ (ma soproni egyete-
münk díszdoktora és emeritus
professzora), Páll Miklós
erdõfelújítási elõadó (ma nyu-
galmazott erdõmûvelési osz-
tályvezetõ-fõmérnök, mûszaki
doktor) és felesége, Páll
Miklósné – ma dr. Páll Miklósné
– csemetetermelési elõadó, aki
szakterületét tekintve nyugállo-
mányba vonulásáig az ország
egyik legfelkészültebb szakem-
bereként meghatározó szere-
pet játszik majd Bajcsát illetõen
a korszerû, intenzív csemete-
termelési technológiák kidolgo-
zásában és bevezettetésében.

Kiss László, vagy ahogyan
kedves közvetlenséggel szólí-
tották: Laci bácsi mindig kifo-
gástalan rendben tartott cse-
metekertje számukra is fontos,
nélkülözhetetlen gyakorlati ta-
pasztalatokkal szolgált. Külön
is megragadta figyelmüket Laci
bácsi szakmai alázata, hivatás-

szeretete, az elvégzendõ mun-
kákhoz való hozzáállása. Dr.
Páll Miklósné közvetlen köz-
ponti felettesének feljegyzései-
bõl tudjuk, ha új vagy bizonyta-
lannak látszó feladatot kapott,
soha nem mondott nemet, de
óvatosságból mindig csak kí-
sérleti mennyiségben hajtotta
azt végre, s amikor látta a jó
eredményt, a visszaigazolást,
akkor lépett tovább. Megköve-
telte és betartatta a rendet, a
fegyelmet, de ezt
mindig meggyõzõ
emberi szóval ér-
te el. Embersé-
gét, tiszteletet
adó és parancso-
ló gerinces jelle-
mét, szavahihetõ-
ségét nem lehe-
tett kétségbe von-
ni. Az említett
szakmai vezetõi,
akiket õ minden
vonatkozásban
elfogadott és elis-
mert, összessé-
gében olyan em-
bernek ismerték
meg, aki mélysé-
gesen tisztelte a Természetet,
benne az Erdõt, s annak Te-
remtõ Urát. Bizonyára ezért is
tudott hosszú szolgálata alatt
nehezebb, néha kritikus hely-
zetekben is körültekintõen, böl-
csen dönteni és cselekedni. A
keze alatt dolgozóknál szinte
szállóigévé vált a mondása:
„Csak azt ne mondjátok, hogy
nem lehet, keressétek inkább a
megoldást!”

Természetesen kereste õ is,

hiszen az elkövetkezõ másfél
évtizedben – nyugállományba
vonulásáig – bõven nyílott rá
alkalma.

A már szintén említett mun-
kacsapata, a kitûnõ asszony-
brigádja, megbízható, fix pont
volt a napi munkákban, sõt a
kezdeti idõkben még azon túl

is. Amikor még nem voltak fó-
liaházak, egyik évben, késõ ta-
vaszi napon, estefelé a rádió-
ban váratlanul hajnali fagyot je-
leztek. Õ kiskanizsai lakásán
azonnal felült a motorjára, kiro-
bogott Bajcsára, szólt néhány
asszonynak, s este 10–11 óra
között letakarták a már kibújt
hársvetést. Hát ilyen munkásai
voltak, s nem volt véletlen,
hogy mindent elkövetett anyagi
megbecsülésük érdekében.

Elõfordult, hogy még a felmon-
dását is kilátásba helyezte, mi-
kor az általa megígért bér kifi-
zetését nem akarta engedé-
lyezni az erdészetvezetõ. Sze-
rencsére erre nem került sor,
munkásai rendben megkapták
fizetségüket. Ígérete jogossá-
gát, szavainak hitelét senkinek
sem engedte megkérdõjelezni.

Az 1960-as évtized elsõ fe-
lében, a megnövekedett cse-
meteigények, s a munkák kez-
deti gépesítései már megköve-
telték a területi bõvítést. Így
alakult ki a „Bajcsa-új” cseme-
tekert 4,5 hektáros nagyságá-
val, a régi kis kert közelében.
Még ez évtized végére, össz-
hangban a minisztérium (MÉM)
fejlesztési céljaival, dr. Páll
Miklós, akkor már erdõmûvelé-
si csoportvezetõ javaslatára el-
dõlt, hogy Bajcsa – jó termõhe-
lyi adottságaival és kiváló sze-
mélyi feltételeivel – a fejleszté-
sek, a csemetekerti termelés
koncentrálásának központja
lesz, s az erdõgazdaság zöld
utat kapott az elsõ, jelentõsebb
mûszaki fejlesztéshez.
1970–1972 között ezért újabb
területi bõvülés történt, s a kert
10,5 hektárra növekedett. A
MÉM célhitelû fejlesztések –
így 62,5 méter mélységû fúrt
kút, 9 darab fóliaház, 12 darab
hollandi ágy, villany bevezeté-
se, fa irodaépület, konyha, ét-
kezõ stb. kialakítása s minde-
nekelõtt az új termelési techno-
lógiák bevezetése – mellett ek-
kor igen nagy és komoly fel-
adat hárult Kiss Lászlóra. Sze-
mélye és az addigi sok-sok ta-
pasztalata, valamint dr. Páll
Miklósné csemetetermelési
elõadóval való harmonikus
munkakapcsolata volt a biztosí-
ték arra, hogy a feszített beru-
házási körülmények közepette
se szenvedjen csorbát a minõ-
ségi csemetetermelés. Itt jegy-
zem meg, hogy ez idõ tájt,

1968–1974 között, dr. Bondor
Antal kedves kollégánk, a kivá-
ló volt zalai szakember nagy el-
ismerésként már Budapesten a
MÉM Fagazdaság-fejlesztési
Osztályát vezette, akinek meg-
különböztetett figyelme és
nagyfokú segítõkészsége vé-
gigkísérte az elsõ és a késõbbi
bajcsai fejlesztéseket.

Ilyen viszonyok közepette
érkezett el az 1975-ös eszten-
dõ, amikor is év végével az ak-

kori gyakorlat 60 éves korában,
40 évi szolgálati idõvel pontot
tett Laci bácsi aktív munkássá-
gának végére, s jól megérde-
melt nyugállományba vonult.
Így a csemetekert sikeres to-
vábbi története – amely az el-
múlt két és fél évtized
(1950–1975) tapasztalataiból
és szakmai szellemiségébõl is
jócskán táplálkozott, kellõ útra-
valót adva az utódoknak – sem
képezi már jelen emlékezé-
sünk tárgyát. 

Laci bácsit az erdészeti bú-

csúztatása és méltatása mellett
1976 januárjában a budafai va-
dászházban és arborétumban
külön is elbúcsúztatták az Er-
dõmûvelési Osztály dolgozói,
megköszönve emlékezetesen
gazdag és eredményes mun-
kásságát. Egyéniségére, em-
berségére jellemzõ a búcsú-
mondata: „Aztán vigyázzanak
ám a munkásaimra!”

A közölt fénykép itt készült,
amelyen balról jobbra Varga
Szabolcs, akkor erdõnevelési
és növényvédelmi elõadó (ma
egyetemünk habilitált doktora
és emeritus professzora), Kiss
László erdész, dr. Páll Mik-
lósné csemetetermelési elõadó
és Szabó László erdõmûvelési
osztályvezetõ-helyettes látha-
tó. (A fotót dr. Páll Miklós erdõ-
mûvelési osztályvezetõ készí-
tette).

Kiss László az elkövetkezõ
negyedszázadnyi idõben sze-
retett családja körében élt, s
többek között kedves idõtölté-
se volt homokkomáromi szõlõ-
jének gondozása. 

2000. december 12-én, 85
éves korában hagyta itt a földi
létet, hamvai szülõvárosa
kiskanizsai városrészének te-
metõjében nyugszanak.

2001. július 20-án meghitt
hangulatú, családias ünnepség
keretében a bajcsai csemete-
kertben emlékezett meg az ak-
kori Bajcsai Erdészet és az Er-
dõmûvelési Osztály dr. Páll
Miklósné méltatásában Kiss
Lászlóról, ahol özvegye és leá-
nya is részt vett. Ez alkalomból
a „kiváló ember és szakember”
emlékére emléktáblát helyez-
tek el és avattak fel – dr.
Mátrabérci Sándor erdészet-
igazgató nemes elhatározásá-
ból – azon a több mint fél év-
százada álló parányi csemete-
kerti kiszolgálóépületen, amely
mementóként – az egykori idõk
tanújaként – immár egyedüli lé-
tesítményként õrzi Bajcsán a
munka- és munkásszeretetérõl
már életében legendássá vált
erdész emlékét.

Dr. Baráth László

32015. IV. negyedév

Fotók: Zalaerdõ Zrt. Archívum

A Zalaerdõ Zrt. nagykanizsai erdészetének bajcsai cse-
metekertje hatvanhektáros területével és jelentõs termelési
kapacitásával hazánk legnagyobb erdészeti csemetekertjei
közé tartozik. A kertben ma nagyüzemi technológiákkal,
korszerû termelési eljárásokkal éves viszonylatban több
mint tízmillió darab, erdõsítési célra alkalmas lombos- és
fenyõcsemetét tudnak biztonságosan megtermelni.

Hosszú, Zalaerdõnél eltöltött
munkaviszonyt követõen Nagy
Lajosné Kati számviteli ügyin-
tézõ kolléganõ munkaviszonya
szûnt meg nyugdíjba vonulása
miatt 2015. szeptember 30.
napjával. Jó egészséget, aktív
nyugdíjaséveket kívánunk!
Munkáját 2015. június 8-tól
Espár Erikának adta át.

Szeptember elején két gya-
kornok kezdte meg munkáját.
Babics Máté és Dobos Alex At-
tila erdõmérnökök a központ-
ban eltöltött pár nap után
Bánokszentgyörgyön végzik
gyakornoki teendõiket.

Változás történt a nagykani-
zsai és a bánokszentgyörgyi
erdészet fahasználati vezeté-
sében is. Mivel Vargovics Jó-
zsef erdõmérnök, fahasználati
ágazatvezetõ munkaviszonya
2016. február 29-én nyugdíjba
vonulásával megszûnik, fel-
adatait átadja Herk Tamásnak,
aki 2015. október 5-tõl a Bá-
nokszentgyörgyön eltöltött idõ-

szakot követõen került Bajcsá-
ra, és a nagykanizsai erdészet
fahasználati mûszaki vezetõje-
ként tevékenykedik tovább. Fi-
lák Attila december elsejétõl
látja el a fahasználati ágazatve-
zetõ és erdészetigazgató-
helyettesi feladatokat.

Az erdészeteknél elsõsor-
ban a fiatal technikusok beosz-
tása változott. A közelmúltban a
zalaegerszegi erdészetnél
hosztolóként kezdte meg mun-
káját Schweighardt Balázs, aki
2015. november 1-jétõl beosz-
tott erdész lett. Horváth Zoltán
Zalaegerszeg-Alsóerdõ kerület-
vezetõ erdésze megszüntette
munkaviszonyát, feladatait
Domján Marcell vette át. Bá-
nokszentgyörgyön Lukács Vik-
tória és Tamás Attila kapott be-
osztott erdészi megbízást. Len-
tiben Mánfai Róbert munkavi-
szonya megszûnt, Bazsika
Sándor erdésztechnikus beosz-
tott erdész kinevezést kapott.

Pölöskei János

Személyi változások
A munkaügyi mozgások nagy részét 2015-ben a köz-

foglalkoztatottak ki- és belépése okozta, de jutott változás
a társaság más területeire is. Ez évben november köze-
péig 17 fõ lépett be a társasághoz, és 19 fõ távozott.

Akivel a bajcsai csemetekert története kezdõdött
A 100 éve született Kiss László erdészre emlékezünk



– Kisalföldi gyerek voltam,
felmenõim között nem volt sem
erdész, sem hasonló foglalko-
zással bíró, így nagy meglepe-
tést okoztam a csalá-
domnak, amikor – elõ-
ször – környezetmér-
nöknek jelentkeztem –
kezdte Anikó. – Aztán
az elsõ félév után rájöt-
tem, hogy nem igazán
azt kapom, amit szeret-
nék, és átjelentkeztem
az erdõmérnöki szakra.
A tanulmányi átlagom
elég jó volt, így külön-
bözeti vizsgával min-
den gond nélkül átvet-
tek, sikeresen elvégez-
tem a szakot. Itt talál-
koztam a férjemmel is,
akivel az egyetem után
közösen kezdtünk
munkát keresni. Sze-
rencsések voltunk, Za-
la megyében találtunk
mindketten állást. Õ a
Zalaerdõnél, én pedig
egy magánerdõ-gazdálkodó-
nál. Ott dolgoztam négy évig,
utána született meg két kislá-
nyunk.

A lányok születése után fo-
galmazódott meg Anikóban,
hogy szeretne gyerekekkel fog-
lalkozni. Ismerõsei révén lehe-
tõsége volt néhány erdei iskola
mûködésébe bepillantani. Lát-
ta, hogy milyen különleges sze-
repet képes betölteni, ha érde-

kesek és informatívak a prog-
ramjai, jó lehetõségeket kínál
az iskolás csoportoknak. Meg-
lepetésként érte az esély, hogy
erdei iskolát vezethet, de na-
gyon örült neki.

– Esténként nagy lelkese-
déssel olvasgattam erdõpeda-
gógiai könyveket, készültem az
állásinterjúra, aztán az elsõ
csoportok programjaira. A
könyvek sokat segítenek tevé-
kenységemben azóta is, csak-
úgy, ahogy pedagógus édes-
anyám tapasztalatai és jó taná-
csai. Õ több mint tíz éve erdei
iskoláztatja az osztályait, ren-

geteg pályázatot ír ezzel kap-
csolatban, ennek köszönhe-
tõen sok ötletet kapok tõle, és a
gyerekek visszajelzéseirõl is

tájékoztat. Az esetek többségé-
ben egy erdei iskolai vezetõhöz
ezek a gondolatok már nem jut-
nak vissza, hacsak nincs szo-
ros kapcsolat egy adott osztály
és az intézmény között, de ez
eléggé ritka. Nekem szeren-
csém van ebbõl a szempont-
ból, és azért is, mert a kezde-
tektõl sok segítséget kaptam
Povics Noémi kolléganõmtõl,
aki a társaság másik erdei isko-

láját vezeti; bármikor fordulha-
tok hozzá kérdéssel, kéréssel
egyaránt.

Anikó egy pályázat kapcsán
a nyár folyamán szerkesztett
egy úgynevezett élményfüze-
tet, melyben édesanyja ötleteit
is felhasználta. Az A5-ös mére-
tû füzetben az ismeretek meg-
szerzését elõsegítõ izgalmas
feladatokat, kvízeket találnak a
csoportok, ezek között nem
szokványos kérdéseket is fel-
lelhetünk, melynek megvan az
oka.

– Kinek tudtam ma segíteni?
Ki segített nekem? Mi volt a

legérdekesebb, amit ma lát-
tam? Mit mutatnék meg szíve-
sen másnak, ha ismét erre já-
rok? – sorolta Anikó. – Ezekre
a kérdésekre szívesen vála-
szolnak a gyerekek, és ráadá-
sul hasznuk is van, hiszen a
program végén újra végiggon-
dolják a napjukat, azokat a po-
zitív dolgokat, amelyekben ré-
szük volt. Ha ezeken a kérdé-
seken gondolkodnak, visszate-
kintenek a programokra, és
már egy kicsit több emlékük
marad róla, mint egyébként.

Az erdei iskola legfontosabb
feladata az élmény-
nyújtás – véli Anikó.
Úgy gondolja, ha egy
erdei iskolai foglalko-
zás csupán arról szól-
na, hogy megállnak
minden fánál, és õ el-
mondja, hogy ez a fa
ennyi idõs, ilyen a leve-
le, olyan a gyökere, ak-
kor a gyerekek csupán
unatkoznának, és sem-
mit nem jegyeznének
meg az egész napból.

– Szerencsére az er-
dõpedagógiai és kör-
nyezetnevelési szán-
dékban megmutatkozik
a játékosság fontossá-
ga, az, hogy a diákokat
sok játékkal, önálló
munkával, gondolko-
dással és saját tapasz-
talatokkal vezessük rá

az ismeretekre. Ezt figyelembe
véve fogtam hozzá már az ele-
jétõl kezdve a feladatok össze-
gyûjtéséhez, amelyeket aztán
a tapasztalatok alapján lehet a
késõbbiekben is változtatni, va-
riálni. Például kapnak kis fel-
adatkártyákat, melyeken szere-
pelnek egy-egy adott növény
tulajdonságai, amit aztán a le-
írás alapján nekik kell megtalál-
niuk az erdõben. Ez sokkal ha-
tásosabb, mintha egyszerûen
megállnék egy bükk mellett, és
felsorolnám a tulajdonságait.
Azt a fát, amely egy gyermek
saját kártyáján szerepel, és
önállóan keresi meg, biztosan
megjegyzi.

„Keress valamit, ami puha
tapintású / ami kerek / ami ha-
sonlít rád!” – áll egy másik típu-
sú kártya lapjain. 

– Az egyik kisfiú hozott egy
szúrós faágat. Értetlenül néz-
tem rá, mert a kártyáján az állt,
hogy olyan dolgot keressen,
ami hasonlít rá. Erre azt mond-
ta: neki sokszor mondják, hogy
olyan szúrós. Soha nem gon-
doltam volna, hogy egy máso-
dikos kisfiú így értelmezi azt a
kártyát, és hoz valami ilyesmit.
A gyerekek teljesen máshogy
gondolkodnak, mint mi, való-
színûleg nekem eszembe se
jutott volna, hogy ilyen szem-
mel keressek. Szerencsére
mindenki nagyon jól megoldot-
ta a feladatot, mert nyitott
szemmel jártak, néztek felfelé
és lefelé egyaránt. Biztos va-
gyok benne, hogy ennél extré-
mebb megoldások is születnek
majd a jövõben.

Egy különleges lehetõséget
is felvázolt Anikó, amely érde-
kes lehet bármelyik diák szá-

mára: ez az erdei matekóra.
Egy alsós gyerek meg tudja
mérni egy fa kerületét, átlalóval
az átmérõjét, a nagyobbaknál
már szóba jöhet ezeken felül
egyebek mellett a sugár és a
vetület is. Ez jó példa arra,
hogy ha egy
pedagógus el-
viszi az osztá-
lyát erdei isko-
lába, nem csak
egy egyszerû
kiránduláson
vesznek részt,
hanem ott na-
gyon sok min-
dent lehet ta-
nulni is.

A Zakatoló
Erdei Iskola
vezetõjeként
Anikónak az
egyik célja,
hogy az erdei
iskola jó híre
sok helyre el-
jusson. Ehhez
ö n m a g á b a n
nem elegendõ
a csoportok vezetése, egy-egy
foglalkozásra sokat kell elõre
készülni. A csoportok érkezése
elõtt informálódik a gyerekek
koráról, tudásáról, ha lehetõ-
ség van rá, érdeklõdési körük-
rõl, és persze a pedagógusok
kéréseinek is igyekszik eleget
tenni. A csoportok adottságait

és lehetõségeit figyelembe vé-
ve állítja össze a programokat,
amelynek alapmoduljait már ta-
vasszal összeállította. (Ezek
honlapunkon megtekinthetõk.)

– Ezeket a modulokat sze-
retném folyamatosan, a tapasz-

talatok alapján bõvíteni. Szeret-
nénk megkeresni nemcsak a
környékbeli, hanem a távolabbi
oktatási intézményeket is, eh-
hez igénybe venni minden le-
hetséges fórumot és eszközt.
Óriási lehetõségek vannak az
erdei iskola kezében, ezek kö-
zé tartozik a turistaszálló és az

erdei vasút, ezeket mindenkép-
pen ki kell használni, hogy mi-
nél sikeresebben mûködjön a
Zakatoló. Éppen ezért szeret-
nék a jövõ év nyarán minél több
turnusban tábort. A táborozta-
tás mikéntjét pedig alaposan ki

kell dolgozni, figyelembe kell
venni a lehetõségeket és a kor-
látokat egyaránt, és úgy gondo-
lom, arra kell törekedni, hogy ez
a lehetõ legjobban sikerüljön. A
hátunk mögött jó néhány cso-
porttal és a két konferenciával,
úgy érzem, jó úton haladunk...

Steyer Edina
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Kicsivel több, mint fél éve nyitotta meg kapuit a Zaka-
toló Erdei Iskola Csömödérben, melynek vezetõje,
Molnárné Vitális Anikó új kollégaként kezdett tavasszal a
Zalaerdõ Zrt.-nél. Mind ez ideig az erdei iskola máris szá-
mos csoportot fogadott, helyszíne volt két konferenciá-
nak, és szeptemberben elnyerte a Magyar Termék Nagydí-
jat. Anikó további terveirõl, az erdei iskola nyújtotta lehe-
tõségekrõl beszélgettünk, valamint kis bepillantást enge-
dett életébe is: hogyan jutott el idáig, mivel foglalkozott,
mielõtt a Zalaerdõhöz jött...

Oktatás és élménynyújtás
Beszélgetés a Zakatoló vezetõjével 

– A vasúti kocsik idõszakos
felújításon estek át, a lehetõsé-
gekhez mérten minden évben
néhányat felújít a társaság. A
mozdonyok esetében azonban
nem egyszerû felújításról van
szó – mondta el Montskó Sán-
dor gépüzemeltetési elõadó.
– Korábban az volt a gyakorlat,
hogy a szakemberek a moz-
dony motorját szétszedték, fel-
újították és összerakták, vagyis
a teljesítmény nem változott. A
legutóbbi három alkalommal
már korszerûsítést is végeztek.

Az idei év új beruházása an-
nak a szerkocsinak az építése,
amely az oktatókocsit hivatott
„szolgálni”. Jelenleg az elsõ
ütem valósult meg, vagyis az al-
váz és a forgóváz készült el; a
tervezés pedig folyamatban van.

– A szerkocsi a szerelvény-
nek az a része, amely funkció-
jában sem teherszállításra,
sem személyszállításra nem al-
kalmas; kiszolgáló tevékenysé-
get végez. Ez azt jelenti, hogy
kiegészítõ szerelvényeket, az
erdei iskolai oktatáshoz kap-
csolódó eszközöket fog szállí-
tani, például padokat, asztalo-
kat, oktatási eszközöket, ame-
lyek nem férnek el az oktatóko-
csiban. Ugyan a szerkocsi el-
sõdleges funkciója az erdei is-

kola kiszolgálása lesz, azon-
ban önálló funkcióval is bír
majd: az erdei vasút közelében
tartandó szakmai rendezvé-
nyek során szeretné használni
a társaság – ismertette Monts-
kó Sándor, majd azt is hozzá-
tette, hogy a raktéren felül lesz

benne egy kisebb vizesblokk
és egy konyhafülke is.

A vasúti infrastruktúrát érin-
tõen pályafelújítási munkála-
tokra és két híd helyreállítására
került sor 2015-ben. A társaság
célja ezzel a pályahálózat mi-
nõségi fejlesztése.

– A szilvágyi szakaszon az
eddigi, kis teherbírású sínrend-

szert folyamatosan, a lehetõsé-
gekhez mérten nagyobb teher-
bírásúra cseréljük, így biztosít-
va a közlekedés és a teherszál-
lítás zavartalanságát és fejlõ-
dését. A hidak felújítása szin-
tén egyfajta cserét jelent, hi-
szen a pályaminõség javítása
érdekében kerültek a faszerke-
zetû hidak helyére fémszerke-
zetûek.

– Nagy reményekkel nézünk
a jövõ elébe, mivel társasá-
gunk is érdekelt a miniszterel-
nök által bejelentett Muravidék
Fejlesztési Programban, mely-
nek egyik hangsúlyos eleme a
Zalaerdõ Zrt. által üzemeltetett
CSÁEV komplex fejlesztése –
vette át a szót Gál Károly va-

gyongazdálkodási osztályveze-
tõ. – A program kidolgozása je-
lenleg folyamatban van, de re-
ményeink szerint érinti majd a
jármûállományunkat, pályafel-
újítást és -fejlesztést eredmé-
nyez, továbbá egységes turisz-
tikai arculat- és szolgáltatás-
csomag is kialakításra kerül.

Steyer Edina

Több mint 30 millió forintot fordított a Zalaerdõ Zrt. idén
a csömödéri vasútüzemet, illetve a Csömödéri Állami Er-
dei Vasutat érintõ korszerûsítésekre. Ennek egy része
nem közjóléti fejlesztés volt, de ebben az esetben nem is
lehet élesen elkülöníteni a gazdasági és közjóléti célokat.
Egy C50-es mozdonyt, egy személy- és két teherkocsit újí-
tottunk fel; elkezdõdött az oktatókocsit kiszolgáló szerko-
csi megépítése; pályafelújítási munkálatokat végeztünk a
szilvágyi vonalon. Továbbá két vasúti híd korszerûsítése
is megtörtént.

Fotó: Máthé Zoltán – MTI

Fotó: Steyer Edina

Vasúti fejlesztések
Bõvülhet az erdei vasút

Molnárné Vitális Anikó
– Gyõrben született
– a gyõri Kazinczy Ferenc Gimnáziumban érettségizett

2001-ben 
– 2006-ban szerzett erdõmérnöki oklevelet, kiváló minõ-

sítéssel
– 2005/2006 Köztársasági ösztöndíj
– 2005-ben Pum Gyula-emlékéremben részesült
– az egyetemi évek alatt a selmeci diákhagyományokkal

kapcsolatos ügyek évfolyamfelelõse, a diákélet aktív
szervezõje és résztvevõje volt

– 2006–2010 között egy magánerdõ-gazdálkodó kollektí-
váját erõsítette

– két gyermek, az 5 éves Zsófi és a 3 éves Petra büszke
édesanyja

Erdei iskolai foglalkozás
Fotó: Novák János



A résztvevõk elõször a
Kerkakutas 16 J erdõrészletbe
látogattak el, ahol a bükkele-
gyes-erdeifenyves állomány
második koronaszintre alapo-
zott átgyérítési (átszálalási) le-
hetõségeit vizsgálták. Ezeken
a termõhelyeken korábban
hosszú idõn keresztül erdõ-me-
zõ váltógazdálkodást folytattak.
A mezõgazdasági mûvelés
megszûnése után a kimerült,
alacsony tápanyagtartalmú ta-
lajokon sikeresen erdõsítettek
erdeifenyõvel. Késõbb árnyék-
tûrõ lombos fafajokkal, például
bükkel telepítettek alá több ele-
gyetlen erdeifenyvest. A meg-
tekintett 3,55 hektáros erdõ-
részlet felsõ szintjében a 115
éves, egykor 72%-os elegy-
arányt képviselõ erdeifenyõ, a
második lombkoronaszintben
pedig a 85 éves alátelepített
bükk található. Az elmúlt húsz
évben többször végeztek
egészségügyi termelést, az
utóbbi években pedig növedék-
fokozó gyérítések alkalmával
termelték le az erdeifenyõ je-
lentõs részét, így a bükk foko-
zatosan a felsõ koronaszintbe
kerül. A jelölés során folyama-
tosan követik az állomány
egészségi állapotát, kivágandó
a felsõ koronaszintbe növõ
bükk felett lévõ erdeifenyõ,
amely magassági növekedés-
ben már nem képes tartani a
versenyt az alatta lévõ bükkel,
azaz néhány éven belül elszá-
rad. A módszer gazdasági je-
lentõsége, hogy az átgyérítés-
sel (átszálalással) nem keletke-
zik erdõfelújítási kötelezettség
az erdeifenyõ letermelése

után, hanem „ajándékba ka-
punk” egy növedékfokozó gyé-
rítéskorú erdõt. Ezáltal folya-
matos hozamot biztosít, továb-
bá az erdeifenyõ alatt fejlõdött
bükk jobb minõségû, nem ál-
gesztes. A technológia buktatói
lehetnek az állomány klíma- és
szélérzékenysége, valamint a
tõ- és törzssérülések veszélyé-
nek fokozódása.

A program a szintén egyéb
lombelegyes-erdeifenyves faál-
lománytípusú Kerkakutas 16 E
erdõrészletben folytatódott,
ahol Molnár György és Lukács
István mûszaki vezetõk az er-
deifenyõ természetes felújítá-
sának általuk alkalmazott tech-
nológiáját mutatták be. Rövid
tájékoztatójukból kiderült, hogy
a göcseji és az õrségi fenyõré-
gióban már az 1950-es évek-
ben is foglalkoztak az erdeife-
nyõ természetes felújításával,
azonban a korabeli technológia
nagymértékben a kézi munka-
végzésre támaszkodott, mely

napjaink munkaerõpiaci hely-
zetét ismerve nem jelenthet
megoldást. Az 1980-as évek-
ben dr. Páll Miklós erdõmûvelé-
si osztályvezetõ kezdeménye-
zésére a zalai erdõkben ismé-

telten elkezdõdtek az erdeife-
nyõ természetes felújításának
kísérletei. Az elmúlt évtizedben
a lenti erdészet területén kiala-
kult az a módszer, amellyel a
legjobb eredmény érhetõ el, és
amivel a szakmai nap folyamán
megismerkedhettünk.

A technológia lényege, hogy
az idõs erdeifenyves-állomány-
ban 1–2 fahossznyi magvetõ
pásztákat jelölnek ki, melyek a
1,5–2,5 fahossznyi felújítandó
pásztákkal váltakoznak. A
pászták meghatározásakor fi-
gyelembe kell venni az uralko-

dó szélirányt, valamint a meg-
közelíthetõséget, a lábon ma-
radó állományrész faanyagá-
nak letermelési és szállítási le-
hetõségeit, továbbá a törzssé-
rülések és az újulat károsodá-
sának elkerülését. A felújítandó
pászták faállományának leter-
melését követõen gépi vagy
kézi pásztás talaj-elõkészítést
végeznek, melynek célja a le-
hulló mag fogadásának elõse-
gítése. Az erdeifenyõ termé-
szetes felújításának sikeressé-
ge csak akkor remélhetõ, ha a
terület gyommentes marad leg-
alább két évig. Ellenkezõ eset-
ben az újulat nem képes fel-
venni a küzdelmet a területen
megjelenõ gyomnövényekkel.
A vegyszerezést a vegetáció
megindulása elõtt, március–
áprilisban kell elvégezni.
Amennyiben a felújítás a kívánt
sikerességet eléri, úgy a lábon
maradt állományt vegetációs
idõn kívül kell letermelni. A faki-
termelés során fokozott figyel-

met kell fordítani az újulat meg-
óvására. A magvetõ pásztákat
a fakitermelés befejezését kö-
vetõen tavasszal, mesterséges
úton erdõsítik egyéves mag-
ágyi vagy iskolázott erdeife-

nyõ-csemetével. Megfelelõ
gyomirtási technológia alkal-
mazása mellett azonban nagy
valószínûséggel ezeken a terü-
leteken is jelentõs mennyiségû
természetes újulat jelenik meg.
Azokon a területrészeken, ahol
a második év végére nem jele-
nik meg a kívánt mennyiségû
újulat, ott a pótlást mestersé-
ges úton kell elvégezni. Az er-
dõsítést már az elsõ évben
vadriasztóval kell kezelni,
Cervacol Extra 25–30 kg/ha al-
kalmazásával a szükséges
mennyiségû csemete biztosít-
ható. Az eddigi tapasztalatok
alapján valószínû, hogy a hek-
táronként szükséges csemete-
szám többszöröse, akár 50–60
ezer darab csemete is lehet
egy hektárnyi területen. A be-
mutatott 6,55 hektáros 115
éves Kerkakutas 16 E erdõ-
részletben 2008-ban fogtak
hozzá a felújítandó pászták le-
termeléséhez, a vetõpászták
közül az egyik még áll, a másik
felújítása 2014-ben kezdõdött
természetes úton. Az ismerte-
tett eljárás szélesebb körû al-
kalmazása során újabb lehetõ-
ségekkel, technológiai lépések-
kel gazdagodhat. A megkez-
dett út a természetszerû erdõ-
gazdálkodáshoz vezet, ami a
zalai erdeifenyõ-állományok
megõrzését és megújulását
szolgálhatja.

A szakmai nap során a kol-
légák beszámoltak arról is,
hogy az öt évvel ezelõtti hó-
törés sajátos helyzetet terem-

tett az erdészetnél, melynek
során több mint 330 erdõrész-
letben 26 ezer nettó köbméter
faanyag károsodott. Elsõsor-
ban a 20 és 50 év közötti ele-
gyetlen erdeifenyves-állomá-

nyokban – foltokban, csoporto-
san – jelentkezett a kár, melyet
az erdõtervi elõírásokkal össz-
hangban – alkalmanként új er-
dõrészletek kialakításával – fo-
kozatosan felszámoltak. 

Ezt követõen a szentgyörgy-
völgyi körzetben zajló erdõter-
vezés kapcsán Lukács István
vitaindító témaként megemlí-
tette, hogy magas a Natura
2000-es területek aránya, ami
a következõ évtizedekben a
véghasználati lehetõségek je-
lentõs csökkenését fogja ered-
ményezni. A megfelelõ tölgy-
vagy bükkvázzal rendelkezõ
elegyes erdeifenyvesek vágás-
korát várhatóan megemelik,
ami az erdeifenyõnek nem ked-
vezõ, mivel e fafaj esetén a ta-
pasztalatok szerint százéves
kortól erõteljes száradás és fa-
anyagromlás következik be.
Ennek elkerülése érdekében a
véghasználatig hátralévõ
20–30 éves idõszakban növe-
dékfokozó gyérítések kereté-
ben lesz lehetõség eltávolítani
a fenyõt az állományokból.

Rövid utazást követõen a
szakmai nap utolsó állomása a
Zalaerdõ Zrt. Lentiben található
fûrészüzeme volt, mely évtize-
dek óta meghatározó szerep-
pel bír a társaság termelési
ágazatai között. A fûrészáru-
gyártás és az aprótermék-ter-
melés után 2009-tõl megkez-
dõdött a pelletgyártás is, mely
akkora sikert hozott a cégnek,
hogy a LENPELL keményfa-
pellet 2014 nyarán megkapta a

Magyar Termék Nagydíj® elis-
merést, és mellé a Klímabarát
Termék nívódíjat. Az érdeklõ-
dõket Lukács Ferenc fafeldol-
gozási ágazatvezetõ fogadta
az erdészet irodaépületénél,
ahol rövid tájékoztatást adott a
fûrészüzem múltjáról és jelen-
legi helyzetérõl, illetve szólt a
jövõbeli elképzelések, techno-
lógiai fejlesztések lehetõségei-
rõl is. Ezt követõen a rönktéren
keresztül a fûrészcsarnok felé
haladva különleges élményben
lehetett részük a szakmai nap
résztvevõinek. Kilenc darab fel-
fûrészelt, majd egymás mellé
sorban kiterített tölgyrönkön
vehették szemügyre a kívülrõl
nem mindig látható, de a fû-
részárun már igencsak szem-
beötlõ fahibák kiterjedését, a

fát ért korábbi károsítások nyo-
mait. Ezek természetesen a fû-
részáru minõségének romlásá-
hoz, adott esetben értékesíthe-
tetlenségéhez vezethetnek. A
továbbiakban Lukács Ferenc a
fûrészárugyártás technológiai
folyamatait ismertette, az alkal-
mazott gépeket mûködés köz-
ben tekinthettük meg, s végül a
pelletgyártás folyamatáról is
képet kaphatott, aki figyelme-
sen végigjárta az üzemet. 

A program végén a vendég-
látók ízletes gulyással várták a
résztvevõket, amelyet a kedve-
zõ idõjárás miatt az egyik fedett
készárutároló csarnokban, ba-
ráti beszélgetés közben fo-
gyaszthattak el. 

Fûr Tamás, Lukács István,
Molnár György
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Szakmai nap Lentiben
Fenyõgazdálkodás és fûrészüzem

Az OEE Nagykanizsai
Helyi Csoportja szakmai
napot szervezett 2015. ok-
tóber 7-én, melynek házi-
gazdája a lenti erdészet
volt. 

– Egy kicsivel több, mint
fél év alatt más szempontból
is megismerhetted az osz-
tályt, mint azelõtt. Hogy látod
az itt folyó munkát, szeretnél
bármit változtatni, s ha igen,
akkor mi lenne az?

– Igazából az elõdöm mun-
káját szeretném folytatni; a
nagy változtatást pedig értel-
metlennek tartom, hiszen alap-
vetõen jól mûködött eddig is
minden. Fontosnak tartom,
hogy az erdészeteknél dolgozó
kollégákkal ezután is gördülé-
kenyen folyjon a munka, fel-
adataik – akár mûvelésrõl, akár
fahasználatról legyen szó – kel-
lõen megalapozottak legyenek.
Munkájuk bürokratikus részét
semmiképpen nem szeretném
növelni, hiszen közös célunk
az, hogy a szakszerû végrehaj-
tással foglalkozzanak többet,
ne a papírmunkával. Ettõl füg-
getlenül az elõfordulhat, hogy
kérek tõlük olyan adatot, amit
eddig nem kellett összegyûjte-
niük írásban, de a szükségte-
len, a már rögzített információ-
kon alapuló jelentési kötelezett-
ségük ésszerûsítésével szeret-
ném adminisztratív munkájukat
csökkenteni. A szakmai tervek
szakszerû elkészítéséhez a je-
lenleg mûködõ ESZR javításá-
val, fejlesztésének segítésével
kívánok hozzájárulni.

– Megkönnyíti a munkádat
jelen helyzetben az, hogy ko-
rábban dolgoztál már a köz-
pontban és erdészetnél is?

– Biztos vagyok benne,
hogy az ott szerzett szakmai ta-
pasztalat jelentõsen meg-
könnyíti a munkámat. Az elsõ
központi éveim során csak fa-
használattal foglalkoztam, a
kanizsai erdészetnél viszont
egyéb ágazatokkal is kellett.
Most, hogy az egész osztály
munkáját koordinálom, az ele-
jén mindenképpen többet kell
foglalkoznom a mûveléssel és
a csemetetermeléssel, hogy
megfelelõen elmélyedjek ben-
ne, és teljes mértékben átlás-
sak minden mozzanatot. Erdé-
szetvezetõként másképp néz-
tem az erdõmûvelésre, azt fi-

gyeltem, hogy a kinti munkák
szakmailag helyesen történje-
nek. Osztályvezetõként a ter-
vezésre is jobban oda kell fi-
gyelnem. Éppen ezért szeret-
nék ezzel kapcsolatban min-
dent lépésrõl lépésre átgondol-
ni, és ahol szükséges, ott vál-
toztatni. Úgy látom, alapvetõ
dolgokba nagymértékben sehol
sem kell beavatkoznom. Az a
szándékom, hogy az erdõgaz-
dálkodás szabályozott tervezés
és végrehajtás keretei között
mûködjön, úgy, hogy az erdé-
szetek szabad kezet kapjanak
azokban a dolgokban, amit
csak tõ mellett lehet eldönteni.
A szorosan vett erdõgazdálko-
dási munkák mellett nagy
hangsúlyt kell fektetnem az er-
dõfelújítás biztonságos szapo-
rítóanyag-ellátására, illetve a
díszfatermelés értékesítési
gondjainak feloldására.

– Az erdõgazdálkodás fel-
adatai mellett erdei iskola is
tartozik az osztályhoz, bár
összességében tekintve ez
csak egy kis része a munká-
toknak.

– Igen, a csömödéri erdei is-
kola valóban hozzánk tartozik.
Véleményem szerint azonban
nem a legjobb megoldás, hogy
az erdei iskolák és az egyéb
közjóléti tevékenységek külön-
bözõ osztályokhoz tartoznak.
Egységesen kellene meghatá-
rozni a konkrét célokat, lehetõ-
ségeket, közös költségvetést
kellene készíteni. Valójában en-
nél az ágazatnál nem a bevétel-
rõl van szó, hiszen úgy vélem,
sosem lesz pozitív pénzügyi
mérlege, még évtizedek múlva
sem... Ez a társaság hosszú tá-
vú, nem anyagi jellegû befekte-
tése. Ezáltal olyan embereket
nevelhetünk, akiknek valamivel
több affinitásuk van az erdõhöz,
és talán jobban is vigyáznak rá,
mint a többiek... Mindenesetre,
amíg ide tartozik, a többi felada-
tunkkal együtt szeretném
összefogni és szabályozott ke-
retek között mûködtetni vala-
mennyit, egy olyan osztályon,
ahol mindenki tudja, mi a dolga.

Steyer Edina

Új szerepben
Beszélgetés Nemes Zoltánnal

Nemes Zoltán ez év tavaszától vezeti az erdõgazdálko-
dási osztályt, melyet a nyugdíjba vonuló Bodor Györgytõl
vett át. Az új osztályvezetõt tapasztalatairól, terveirõl kér-
deztük.

Fotók: Fûr Tamás



Két varjú egymásra nézett a fatetõn. Két öreg varjú. Hajnal volt
éppen, s a mozdulatlan két fekete madár fekete szemében ben-
ne volt a dermedt hómezõk végtelensége és benne volt a vörö-
sen kelõ nap.

– Mi lesz? – kérdezte az egyik szeme, mire a másik csak le-
nézett a fa alá, ahol megfagyott varjak ír-
ták az éjszaka újságját.

– Ha így megy az idõ: ez jön.
Most van a leghidegebb, most kel a

nap. Ha a hideg benyúl a tollak alá, csak
lefordul a varjú a fatetõrõl, és az éhes ró-
kák sovány lakodalmat tartanak hazame-
nõben.

A nap lassan mozgott felfelé, szemlé-
lõdve, mintha számba akarta volna venni,
hogy mi változott tegnap óta, ámbár nem
változott semmi. A fejsze elkeseredetten
nézi a fûrészt, amelynek kötele már csak
kóc, és a fûrészbak úgy áll ott a pajtában
megroggyanva, mintha azt mondaná: Hát
ami sok, az sok! Megbolondult ez a tél?

A fûrész minden fogával vicsorog:
– Nyugalom, öreg testvér, elfogyott a

tavalyi fa, most jön az idei. Jó, szívós...
Hej, hej, az lesz csak a parádé!

Emelkedik a nap, és benéz az istálló-
ablakon, ahol egy javakorabeli tehén fek-
szik kisborjával. A kisborjú odahúzódik az
anyai kályhához, mert az istálló hideg.

És nézik egymást.
A tehén meleg, nyugalmas szemében

mese és ígéret van a zöld rétrõl, langyos
napsütésrõl, ficánkoló ugrándozásokról és
tejrõl... sok tejrõl.

Kint csikorog a kútgém, pattog a jég, s
a vödör úgy bújik odalent a meleg víz alá, mint a gõzfürdõben.

– Jaj, csak lent hagynának!
Dehogy hagyják. Nekicsapódik a kávának, loccsan a víz, s a

tehén meggondoltan jön inni borjával. A vályú környéke csupa
jég, de fel van szórva pelyvával.

Isznak, utána a borjú ugrik egyet, sõt rúg is, és azonmód elha-
sal a jégen. A tehén csak nézi nyugalmasan, mintha azt monda-
ná:

– Na, látod...

Aztán csattan az istállóajtó, s ott bent talán újra kezdõdik a
mese a rétrõl és a melegrõl.

A nap már a házak magasságában áll vagy megy – ezt nem
lehet látni –, de vörös arcát alázatosan tömjénezik a kémények,
s a verebek odaülnek melegedni.

Az utcán szánkó csúszkál, hányja a farát, mert csapás sincs
és jég minden. A faluvégen befordul az erdei útra, ahol megfogja
a hó, és most már egyenesen megy, meglassúdva komoly külde-
tésben.

Malomba megy a fogat. Az erdõ hideg, csipkés gyönyörûség a
zúzmara horgolt terítõje alatt, de erre Pék Dániel majd csak a
nyáron mondja, hogy szép volt. Most egy kicsit közel van...

Pék Dániel ül ugyanis a szánkán, zúzmarás bajusszal, zúzma-
rás kucsmában és zúzmarás hangulatban, mert sehogy sem tud-

ja elképzelni, hogy miként lesz ebbõl az útból liszt. A malom egy
hónapja be van fagyva, és gabonáját most vigye más malomba?
Amikor idehozta, ki gondolta volna, hogy így megáll a tél.

– Cserélni se lehetne, Lajoskám?
– Elhordták már, Dani bácsi – tárja szét kezét a molnár –, de

van a szövetkezetben...
– Megöl az asszony, Lajoskám, ha pénzért veszem, amikor itt

a gabonám. Nem lehetne valamit tenni?
– Hát hacsak ki nem faragja Dani bácsi a jégbõl a nagy

kereket... – nevet a molnár.
– Hászen ippen ráérek.
– Ne bolondozzon, Dani bácsi, reggelre újra befagy – gondol-

kodik –, ámbár a jég alatt víz van...
– Hol az a fejsze? Bánom is én, mi lesz reggelre. – És Pék

Dániel faragja a jeget, bontogatja a nagy
kereket, hol alul, hol felül.

– A lapátokra vigyázzon, Dani bácsi...
Iszik egy kis pálinkát?

A nap hidegen süt, a jégforgácsok ug-
rálnak és szikrázva repkednek a napsu-
gárban. A molnár nézi egy darabig, aztán
kopácsolni kezdi a zsilipet. Hátha nem is
olyan bolond ez a Dani?...

– Gyüjjön föl, Dani bácsi, megpróbá-
lom, ámbár csoda lenne.

Felrántották a zsilipet, s a kerék nyögött
egyet, de alig mozdult. Erre újra ledugták
a zsilipet, majd újra fel, s a víz minden lö-
késére lépett egyet a jeges nagy kerék,
míg egyszer csak rettentõ nyöszörgés,
csikorgás, pattogás közt elindult, odabenn
pedig mozogni kezdtek a kövek, s a zúgás
meleg hangja kiömlött a havas világba.

– Na, látod, Lajoskám?...
A molnár oda se hallgatott. Enni adott a

garatnak, mosolygott, és kezét a meleg
lisztbe dugta.

Elmúlott már dél, amikor Pék Dániel be-
kötözte a zsákokat, de amikor kihordták a
szánra, nem indult mindjárt el.
– Hallod? – nézett a molnárra, aztán az
égre. – Hallod?

Magasan, vidám gágogással vadlibák
utaztak észak felé.

– Dani bácsi megtörte a telet.
Aztán csak álltak. Talpuk alatt nem roppant a hó, a lovakon

gyöngyözni kezdett a zúzmara, a nap mintha közelebb szállt vol-
na, a jég megroppant a patakon, s mint a lehelet, a hómezõkön
végighömpölygött valami meleg áramlás.

A két varjú egymásra nézett a fatetõn. Tollukat megeresztet-
ték, ásítottak és a fészekre gondoltak; a kisborjú fülét billegette,
mintha legyeket hajtott volna; a malom puhán dorombolt, és ké-
ménye zászlóját vidáman lengette a déli szél.
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Mióta élek
Mióta élek, panaszok
rengetegében járok,
sárgult siránkozások
vastag avarán taposok.

Évezredes a holt avar,
rálépek kíméletlen,
de a most hulló fölkavar,
s a lábam visszaretten,

még akkor is, ha semmiség:
kis galagonya, nyír, som;
fölfognám mindnek levelét:
az én erdõm ne sírjon.

1965

A maggyûjtést tudatosan,
október második felében indí-
tottuk el, azért, mert a szezon
elején zömében a férges, léha
makk hullik. Így már a felvásár-
lás elsõ napjaiban viszonylag
nagy mennyiségû és jó minõsé-
gû kocsányostölgy-makk érke-
zett be a csemetekertben mû-
ködtetett átvevõhelyre, mely
némi bizakodásra adott okot. A
sokszor kedvezõtlen, esõs idõ-
járás ellenére viszonylag gyor-
san begyûjtöttünk mintegy 400
mázsa kocsányostölgy-makkot,
valamint társerdészetektõl át-
szállítottunk 138 mázsát, hogy
fedezzük a csemetekerti és er-
dõsítési szükségleteket. A kivá-
ló termésnek köszönhetõen a
Szombathelyi Erdészeti Zrt.-
nek is értékesítettünk 90 má-
zsát a begyûjtött mennyiségbõl.

Kocsánytalan tölgybõl na-
gyon gyenge termésre volt kilá-

tás, mely sajnos igaznak bizo-
nyult. Az erdészet mindössze-
sen 93,7 mázsa kocsánytalan-
tölgy-makkot tudott felvásárol-
ni. Ez a menynyiség csak a tö-
redéke volt a csemetekerti és
erdõfelújítási igényeknek, ezért
a szomszédos Szlovákiából
240 mázsa kiváló minõségû
makkot importáltunk egy hazai
cégen keresztül. 

Begyûjtöttünk, illetve felvá-
sároltunk továbbá 44,5 mázsa
csermakkot, 44,7 mázsa
vöröstölgymakkot, 17,5 mázsa
feketedió-magot, 37 mázsa kö-
zönségesdió-magot, valamint
139 kilogramm bükkmakkot. A
csemetekertben termelt egyéb
elegyfafajok (vadgyümölcsök,
juharok, hegyi szil stb.) mag-
szükségletét és sikerült besze-
rezni.

A bajcsai csemetekert mint-
egy ötvenéves múltja is nagy-

ban hozzájárul ahhoz, hogy a
térségben jelentõs maggyûjtési
kapacitás áll rendelkezésre
minden évben. Nem túlzás azt
állítani, hogy a környéken már
kialakult hagyománya van a
gyûjtési tevékenységnek, a
gyûjtõk idõben jelentkeznek a
gyûjtés végzéséhez szükséges
engedélyért, tudják, hogy hol,
mit érdemes gyûjteni, tájéko-
zottak a felvásárlási árak vo-
natkozásában is. A több száz
mázsás makkfelvásárlási fel-
adatot nem lehet a kialakult
gyûjtõi kör nélkül végrehajtani.
Ezért is kiemelten fontos, hogy
egy központi felvásárlási he-
lyen, a bajcsai csemetekert-
ben, a maggyûjtési szezonban
minden munkanap, teljes mun-
kaidõben folyamatosan zajlik a
makkátvétel, valamint nagy a
jelentõsége, hogy az átvett
mag ellenértékét szinte azon-
nal, készpénzben megkapja a
gyûjtõ. Ilyen feltételek, valamint
a felvásárlási árak piackövetõ
alakítása mellett csak elenyé-
szõ mértékben fordul elõ, hogy
az erdeinkben gyûjtött alap-
anyag „elvándorol”, azaz ide-
gen számára kerül értékesítés-
re. Említésre érdemes, hogy a

nagyüzemi csemetekert hatal-
mas makkszükségletének táro-
lását helyhiány folytán csak
ideiglenesen tudjuk megoldani,
annak ellenére, hogy 2008-ban
épült egy 686 m2 hasznos alap-
területû, korszerû makktároló
az erdészetnél. A hosszabb tá-
vú tárolás nehézségein túl, a
szakmai szempontok teljes kö-
rû érvényesítése miatt elemi ér-
dekünk, hogy a csemetekertbe
szánt tölgymakk minél koráb-
ban, de mindenképpen tárgyév
õszén el legyen vetve. A ren-
delkezésre álló idõ rövidsége
miatt ez gyakran komoly mun-
kaszervezést igényel, hiszen a
makk elvetését több menetben
végzett talaj-elõkészítés, és
szerves trágyával történõ táp-
anyag-utánpótlás elõzi meg. A
kezdetben ránk zúduló mintegy
150 milliméter csapadék után a
folyamatosan javuló, gyakorla-
tilag csapadékmentes õszi idõt
kihasználva az idei évben sike-
rült a nagymagvakra vonatkozó
õszi vetéstervet maradéktala-
nul teljesíteni, földbe került 202
mázsa kocsányostölgy-, 300
mázsa kocsánytalantölgy-,
41,5 mázsa cser-, 31 mázsa
vöröstölgymakk, valamint 32
mázsa közönségesdió-mag. Az
elvetett mennyiség, amennyi-
ben valamilyen természeti kár
nem sújtja a vetésterületet, a
Zalaerdõ Zrt. következõ évi
csemeteszükségletének elõál-
lításához elegendõ lesz, vala-
mint a piaci igények kielégíté-
sére is jut.

Kreiner Roland

Maggyûjtés Bajcsán
Még a hûtõfolyosón is hegyekben állt a makk...

A nagykanizsai erdészetnél október közepétõl novem-
ber második feléig tartó makkfelvásárlás során többé-ke-
vésbé beigazolódott a 2015. szeptember elején elvégzett
magtermésbecslésünk. A kocsányostölgy-állományok
szegélyeiben bõséges makkmennyiség volt megfigyelhe-
tõ, de a legtöbb esetben az erdõrészletek belsejében talál-
ható faegyedeken is „világított” a termés.
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