
A gazdálkodást és az ered-
ményterv megvalósítását ve-
szélyeztetõ tényezõk közül ki-
emelendõ, hogy az euróban
történõ értékesítések magas,
60–62%-os aránya miatt a forint
árfolyama jelentõs hatást gya-
korol az árbevételre és ezen
keresztül a társaság eredmé-
nyére. Az euróban kiszámlázott

tételek értékének elsõ négy hó-
napra számított átlagos árfolya-
ma a tavalyi 306,6 EUR/HUF-
tal szemben 311,9 EUR/HUF
volt, ami kedvezõtlenebb a ter-
vezett 320,0 EUR/HUF-nál.

A társaságnál foglalkoztatot-
tak statisztikai létszáma 420 fõ,
amibõl 196 fõ fizikai, 224 fõ pe-
dig szellemi dolgozó. Ez a fog-

lalkoztatási szint egy fõvel keve-
sebb az Üzleti tervben megfo-
galmazottaknál, és a szellemi
dolgozók aránya magasabb lett
a vártnál. A 2016-ban felhasz-
nálható, a tulajdonosi joggya-
korló által elõírt korrekciókkal
kalkulált bérköltség a tervben
megfogalmazott célok teljesülé-
se esetén 1.500.000 E Ft. Ez a
növekedés magában foglalja az
engedélyezett bértömeg-növe-
kedést. Az elsõ négy hónap bér-
gazdálkodásáról elmondható,
hogy a február 1-tõl végrehajtott
bérrendezések és a 4,0%-os át-
lagos bérfejlesztésnek köszön-
hetõen az összes bértömeg-fel-
használás 8,7%-kal meghaladta
az egy évvel korábbit, ami a ter-
vezett érték 28,4%-a.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Rosta Gyula vezérigazgató
köszöntõjében kiemelte, hogy
a 2015. évi eredmény kimagas-
ló volt, amihez minden kollégá-
nak szívbõl gratulált, és köszö-
netét fejezte ki az elmúlt évben
végzett munkáért. Az erdõfel-
újítási ágazat költséggazdálko-
dását jónak látja. Nemes Zoltán
erdõgazdálkodási osztályveze-
tõ elmondta, hogy a Zalaerdõ
Zrt. az elõzõ évtizedekben is jól
szabályozott szakmai munkát

végzett, viszont bizonyos terü-
leteken szükséges volt a szak-
mai szabályzatok felülvizsgála-
ta, a technológiai utasítás meg-
újítása, illetve a vadkárelhárító
kerítések nyilvántartásának
egységesítése.

Ezt követõen Ernsztné
Csányi Anita erdõmûvelési elõ-
adó részletesen értékelte a
mag- és csemetetermelési
ágazat elmúlt évi eseményeit,
eredményeit. Az ágazat egyik
legnagyobb kihívása az õszi
maggyûjtés; tavaly õsszel ko-
csányos tölgybõl kiváló, ko-
csánytalan tölgybõl a kezdeti
nehézségek ellenére jó makk-
termésnek örülhettünk. Bükk-
bõl nem volt makktermés, vi-
szont a tél folyamán állomány
alól gyûjtött bükkcsemeték is-
kolázásával biztosított lesz a
felújítás csemeteigénye. Ki-
emelte, hogy a maggyûjtés so-
rán is fontos a pontos admi-
nisztráció, a maggyûjtési nap-
lók és a származási igazolvá-
nyok precíz vezetése. Az érté-
kelést folytatva elmondta, hogy
a kedvezõtlen kora tavaszi idõ-
járás ellenére a bajcsai cseme-
tekertben több mint négymillió

csemetét emeltek ki. A vetése-
ket idõben elvégezték, ezeket
viszont rendszeresen öntözni
kellett, amit segített a két új ön-
tözõszivattyú. Az õszi vetések
során a csapadékos szeptem-
beri idõjárás okozott gondokat.
A csemetetermelési ágazat si-
kereként értékelte az elõadó,
hogy 2015-ben még az üzemi
tevékenység eredménye is po-
zitív lett, amit kemény munka,
szoros költséggazdálkodás és

jelentõs árbevétel elérése
együttesen eredményezett. A
dísznövénytermelés kapcsán a
továbbra is kedvezõtlen piaci
helyzetrõl beszélt, bár az érté-
kesítés a második félévben fel-
lendült. A díszfaiskola egész
évben szép, ápolt állapotban
volt, sok méretes növényünk
van, ezért tovább kell keresni a
piaci lehetõségeket. Az elmúlt
év pozitívumai között megemlí-
tette a minden kertünkben pél-
daértékû csemetekiemelést,
vetéseket és iskolázást, a nagy
értékû és volumenû csemete-
értékesítést és az erdészetek
õszi maggyûjtés során nyújtott
teljesítményét. A negatívumok
között a csemetekerti munkák
számára kedvezõtlen tavaszi
idõjárásról, a kiöregedõ kará-
csonyfatelepek és a dísznö-
vény-értékesítés nehézségei-
rõl, valamint a vörös tölgy, ma-
gas kõris, bükk és mézgás
éger gyengébb kihozataláról
tett említést. A 2016. év egyik
fõ feladata a tárolt makktételek
minõségének megõrzése, új
magtermelõ állományok kijelö-
lése, õsszel pedig a lehetõ leg-
több makk gyûjtése vagy vá-

sárlása. Fontos a tavaszi veté-
sek, kiemelések és iskolázások
megfelelõ idõben történõ el-
végzése, a csemetekerti ápolá-
sok szakszerû elvégzése, vala-
mint a csemeték késõi fagyok
elleni védelmére való felkészü-
lés.  

Fûr Tamás erdõgazdálkodá-
si elõadó beszámolt az
erdõfelújítási és erdõtelepítési
ágazatokban elvégzett mun-
kákról, melynek során erdésze-
tenként értékelte az egyes mû-
veletek tényadatait. Vala-
mennyi erdészetünk túlteljesí-
tette az erdõsítési tervét, ami
részben annak is köszönhetõ,
hogy a megfelelõ mennyiségû
és minõségû szaporítóanyag a
kellõ idõben rendelkezésre állt,
és nagy területen sikerült az el-

sõ kiviteleket, helyenként a pót-
lást is makkvetéssel elvégezni.
Az ápolási munkákat a kellõ
mértékben és megfelelõ szín-
vonalon végezték el az erdé-
szetek. Bár összességében
még mindig a kézi ápolás a leg-
jelentõsebb, a fokozódó mun-
kaerõhiány miatt a gépi ápolá-
sok kiterjedtebb alkalmazása
szükséges. A befejezett erdõsí-
tések ápolását és a tisztításo-
kat is a tervezett mennyiség-
ben és jó színvonalon hajtották
végre az erdészetek.

A továbbiakban az erdõfel-
újításhoz kapcsolódó támoga-
tások közül a 2014. évi aszály-
kárt szenvedett erdõsítések
pótlására elnyert mintegy 2,8
millió forint mellett a 2012–2014
között 240 hektárnyi területen
erdõszerkezet-átalakításra
megítélt több mint 83 millió fo-
rint támogatást emelte ki. Az
erdõfelújítás 2015. évi ágazati
költségeinek elemzése során
kiemelte, hogy fegyelmezett
költséggazdálkodással minden
erdészetünk a tervében meg-
határozott költségkeret betartá-
sával végezte a munkáját.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Hagyományos éves erdõmûvelési értekezletét 2016.
március 17-én az olgamajori vadászházban tartotta a rész-
vénytársaság. Kovács Ferenc vezérigazgató-helyettes,
termelési igazgató köszöntötte a központból megjelent
kollégákat, az erdészetigazgatókat, valamint az erdõmû-
velési ágazat- és mûszaki vezetõket, majd ismertette a na-
pirendet. 

Erdõmûvelési értekezlet
Olgamajorban tanácskoztak az ágazat irányítói

Fotó: Léránt János

2016 gazdasági céljai
Az elsõ harmadév megfelel az elvárásoknak

A Zalaerdõ Zrt. 2016. évre tervezett adózás elõtti ered-
ménye 733.000 E Ft. Az április végén kimutatott 877.315 E
Ft eredmény jóval magasabb lett, mint egy évvel koráb-
ban. A kedvezõ eredményt a társaság annak ellenére érte
el, hogy az enyhe, csapadékos februári idõjárás jelentõ-
sen megnehezítette a vegetációs idõn kívüli fakitermelési
és faanyagmozgatási munkákat. A fatermékek értékesíté-
si volumene, a termékek választék-összetétele és az érté-
kesítési árak is kedvezõen hatottak a fakitermelési ágazat
árbevételére. 

A mezei szil cse-
metét a Vackor
óvoda középsõ
csoportosainak vi-
dám tavaszköszön-
tõ mûsorát köve-
tõen Varga Attila, a
Zalaerdõ Zrt. vezér-
igazgató-helyette-
se, az OEE Nagy-
kanizsai Helyi Cso-
portjának titkára,
valamint Karádi Fe-
renc, Nagykanizsa
MJV alpolgármes-
tere közösen ültet-
ték el.

A helyi hagyo-
mányos ünnepség
mellett az országos
Föld napi rendez-
vényhez is csatlakozott a
Zalaerdõ Zrt., és mint kiállító je-
lentünk meg a budapesti Ma-
gyar Nemzeti Múzeum kertjé-
ben tartott A Föld napja – VI.
Tudományfesztivál elnevezésû
programon. Az állami erdészeti
részvénytársaságok erdei isko-
láinak képviselõi megismertet-
ték az érdeklõdõket az erdész
szakma szépségeivel, és bepil-

lantást nyújtottak erdeink nö-
vény- és állatvilágának rejtel-
meibe. A folyamatosan érkezõ
diákcsoportok számára interak-
tív játékokkal, kézmûves foglal-
kozással és kvízjátékkal ké-
szültünk. Mivel a fesztivál egyik
központi témája az ENSZ által
meghirdetett „Hüvelyes Termé-
nyek Nemzetközi Éve” volt, já-
tékainkkal igyekeztünk mi is a

hüvelyesek rendjére, azon be-
lül az erdészeti vonatkozású
pillangósvirágúakra koncentrál-
ni. 

A kiállítók között szerepeltek
többek között a nemzeti par-

kok, az Országos Meteoroló-
giai Szolgálat, a Magyar Turiz-
mus Zrt., akik a Gasztroélmé-
nyek éve jegyében zöldségkós-
tolóval készültek, valamint a
Magyar Csillagászati Egyesü-
let, akik távcsöves Nap-bemu-
tatóval színesítették a progra-
mot.

Steyer Edina és
Fûrné Kinsztler Anita

Rendezvények a Föld napján
Új fajjal, a 2016-os év fájával, a mezei szillel bõvült az

egykori favár mellett található élõfa-gyûjtemény, a
Zalaerdõ Zrt. „idõspirálja”. A facsemetét a Föld napján,
április 22-én ültették el a nagykanizsai Csónakázó-tónál.

Varga Attila és Karádi Ferenc elültették a mezei szilt
Fotó: Fûr Tamás

Fotó: Léránt János



(Folytatás az 1. oldalról.)
Végezetül a 2016. évi ága-

zati költségtervet ismertetve el-
mondta, hogy minden erdésze-
tünk egy kicsit magasabb költ-
ségkerettel gazdálkodhat idén,
mint az elmúlt évben. Áttérve
az erdõtelepítések ismerteté-
sére, az elõadó kiemelte, hogy
a nagykanizsai erdészet kivéte-
lével a folyamatban lévõ, több-
éves erdõtelepítések ápolása
képezte a feladok nagy részét,
ami az ágazatban felhasznált
fajlagos költségek csökkenésé-
ben is megmutatkozott. Erdé-
szeti feltáróút építése miatti er-
dõterület-igénybevétel ellenté-
telezésére két csereerdõsítés
is létesült a nagykanizsai erdé-
szetnél, összesen 8,2 hektá-
ron. Ezek egyikében 2015 fo-
lyamán akkora mértékû pocok-
kár jelentkezett, hogy egy ré-
szén újraerdõsítés vált szüksé-

gessé. A területalapú támoga-
tások terén sok újdonság jelle-
mezte a 2015. évet, a Zalaerdõ
kérelmének elbírálása folya-
matban van, az ellenõrzések
elhúzódása miatt azonban a tá-
mogatás pontos összege még
nem ismert. 

Ernszt Tamás erdõgazdál-
kodási elõadó elõször a 2015.
évi vadkárelhárító kerítések
építésérõl és bontásáról szá-
molt be. Az általunk kezelt er-
dõterületeken továbbra is jóval
több az építés, mint a bontás.
Tavaly több mint 80 km-rel nõtt
a kerítések hossza, annak elle-
nére, hogy 54 kilométer fix kerí-
tést bontottunk le közel 300
hektárnyi területrõl. Ebben az
évben mintegy 61 kilométer ke-
rítés építését tervezzük. Ezen-
kívül még villanypásztorral is
védünk veszélyeztetett terüle-
teket. A részvénytársaságunk
által kezelt vadászterületeken,
idegen erdõgazdálkodók keze-
lésében lévõ erdõterületek vé-
delme érdekében további 14 ki-
lométer kerítés építése várha-
tó, melyhez megállapodás sze-
rinti hozzájárulást fizetünk. A
társaság minden év januárjá-
ban elszámol az idegen vad-
gazdálkodókkal, ami jövõ év
elején fokozott jelentõséggel

bír a jelenlegi vadászati üzem-
tervi ciklus lejárta és a vadász-
terület-határok módosulása
miatt. Mivel a kerítések eltérõ
költségviselési hányaddal épül-
tek, minden érintettõl azt kéri
az elõadó, hogy a kerítések
karbantartási költségeit tovább-
ra is erdõrészlet szinten tartsák
nyilván, hiszen a korrekt elszá-
moláshoz ez elengedhetetlen.
Meglévõ kerítéseink igen nagy
értéket képviselnek, ezért külö-
nösen fontos ezek megfelelõ
mûszaki állapotának fenntartá-
sa, ha pedig vad kerül a keríté-
sen belülre, azt minél hama-
rabb ki kell hajtani, illetve el kell
ejteni. A mezõgazdasági kár-
becslésekkel kapcsolatban ar-
ra hívta fel a figyelmet, hogy a
vadászok a jegyzõkönyvet
hiánytalanul töltsék ki, rögzít-
sék a kármegelõzési tevékeny-
séget is, illetve a nem vad által

okozott terméskiesést különít-
sék el a vadkártól. Elõadása
végén arról számolt be, hogy
az új halgazdálkodási törvény
lehetõvé tette, hogy a tulajdo-
nunkban lévõ Kistolmácsi-víz-
tározó és Szentpéterföldei-tó
halgazdálkodási joga 2030-ig a
Zalaerdõ Zrt.-hez kerüljön föld-
tulajdonosi haszonbérleti szer-
zõdés révén. Mindkét horgász-
vízen elvégeztük a haltelepíté-
seket, a Szentpéterföldei-tónál
pedig egy stabil, idõjárástól
független út és egy haltelepítõ
hely is épült. Ahogy az elõzõ
évben, 2015-ben is dolgozói je-
gyeket adott ki részvénytársa-
ságunk, a külsõs horgászok
számára pedig napi és heti te-
rületi jegyeket bocsátottunk ki,
így összesen közel 5 millió
Ft-os árbevétel keletkezett a
horgásztavakon. Ebben az év-
ben vagyonkezelésünkbe ke-
rült a Csömödéri-víztározó is. A
2016. évi legfontosabb felada-
tok között a ragadozóhal-állo-
mány költséghatékony bõvíté-
sét és a halászati õrzés haté-
konyságának növelését nevez-
te meg.

Fûrné Kinsztler Anita erdõ-
gazdálkodási elõadó elsõként
az elõzõ évi erdei károkról és
az erdõvédelmi kárbejelentés-

sel kapcsolatos tudnivalókról
beszélt. 2014-hez képest to-
vább emelkedtek a vad által
okozott rágás-, hántás- és tú-
ráskárok, meghatározó volt a
pocokkár, de a legjelentõsebb
károkat a nyári aszály okozta,
több mint 700 hektár volt érin-
tett. Az értekezleten a hagyo-
mányoktól eltérõen környezet-
védelmi kérdések is felmerül-
tek, ugyanis a jogszabályoknak
való megfelelés érdekében tár-
saságunk is követi az ADR elõ-
írásait, illetve januártól ADR-
tanácsadót is alkalmaz. Az
ADR a veszélyes áruk nemzet-
közi közúti szállítására vonat-
kozó szabályozás, melyet min-
den – veszélyesáru-szállítás-
ban érintett – munkavállalónk-
nak ismernie kell, ennek érde-
kében oktatás is zajlott az er-
dészeteknél. A szabályozás
részletesen elõírja a szállító

jármûvek kötelezõ felszereltsé-
gét, a szállítójegy helyes kitöl-
tését, illetve a veszélyes áru
csomagolására, jelölésére vo-
natkozó kötelezettségeket. Az
elõadó ezeken túl ismertette a
veszélyes anyag, illetve a ve-
szélyes hulladék gyûjtésére, tá-
rolására vonatkozó fõbb elõírá-
sokat, valamint a 2015 júliusá-
tól alkalmazott új veszélypik-
togramokat is. 

Az értekezlet második felé-
ben elõször az erdészetek kol-
légái foglalták össze az elõzõ
év tapasztalatait, majd Kovács
Ferenc termelési igazgató és
Rosta Gyula vezérigazgató ér-
tékelte az elhangzottakat. 

Délután egy terepi bemuta-
tóval egybekötött elõadáson ve-
hettek részt az erdõmûvelõ kol-
légák, melyen a Cont-Eco Kerí-
téstechnikai Kft. által forgalma-
zott TORNADO TITAN Opti-
mum kerítésfonattal ismerked-
hettek meg a résztvevõk, a No-
va 25 P erdõrészletben pedig
magát a kerítésépítést is meg-
tekinthették Vargyas Csaba
ügyvezetõ és kerítésépítõ mun-
kacsoportja közremûködésével.

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

Fûrné Kinsztler Anita
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Április végéig a közfoglal-

koztatottak átlagos statisztikai
állományi létszáma 384 fõ volt.
A 2016. évet érintõ közfoglal-
koztatási programok a teljes
évet lefedik, de az érintettek
létszáma az elmúlt évhez ké-
pest csökkenni fog.

A társaság pénzeszközei az
elsõ négy hónapban tovább
növekedtek, így mûködése, be-
ruházásainak finanszírozása,
kötelezettségeinek teljesítése
zökkenõmentes. Minden évben
jelentõs összegeket fordít esz-
közállományának (utak, épüle-
tek, gépek, jármûvek, berende-
zések) megújítására és bõvíté-
sére. Az erre az évre tervezett
1024 millió forintos beruházási
tervnek április végéig csupán
4,6%-át valósította meg. A fej-
lesztések elõkészítése terv
szerint halad, a ráfordítások
döntõ hányada a következõ
idõszakban jelentkezik majd.

A társaság a hozamtervét
áprilisig az elmúlt évinél maga-
sabb árbevétellel, de alacso-
nyabb készletérték-változással
és egyéb bevétellel 39,6%-on
teljesítette. A tervhez képest az
árbevétel 40,4%-on teljesült, és
308.002 E Ft-tal magasabb
2015 áprilisához képest, mi-
közben a költségfelhasználás

alig növekedett. A fatermékek
árbevételének elmúlt év azo-
nos idõszakához viszonyított
növekedésében az árak növe-
kedése, a gyengébb forintárfo-
lyam, a választék-összetétel ja-
vulása és a magasabb értéke-
sítési volumen egyaránt szere-
pet játszott. Emellett a cseme-
te- és díszfatermelés árbevéte-
le is jobb lett az egy évvel ko-
rábbinál. A magasabb vadhús-
árak és az értékesített vadlelö-
vések növekedése miatt a vad-
gazdálkodás bevételei 7781 E
Ft-tal magasabban zártak, mint
2015. április végén. A fafeldol-
gozási ágazatban ugyanakkor
11.521 E Ft-tal alacsonyabb ár-
bevételt sikerült elérni, és a
pelletértékesítésbõl 765 E Ft-
tal alacsonyabb árbevétel szár-
mazott, mint egy évvel koráb-
ban. Az áprilisi saját termelésû
készletek növekedésének érté-
ke 65.558 E Ft, amely viszont
alacsonyabb a tavalyinál.

Az elõzõ évihez hasonló
mértékû a négyhavi költségfel-
használás, ez 2.592.272 E Ft
volt, amely 32,9%-a a tervezett
mértéknek. Az anyagjellegû rá-
fordítások és a személyi jellegû
ráfordítások, valamint az érték-
csökkenés nagysága egyaránt
megfelel az idõarányosnak. A
felhasznált anyagköltség

166.291 E Ft, 28,3%-a az éves
tervnek, az igénybe vett szol-
gáltatások értéke pedig
1.221.283 E Ft. 

Az üzemi tevékenység
868.521 E Ft eredménye felül-
múlja az egész évre tervezett
értéket. A társaság éves szinten
8,2%-os árbevétel-arányos
üzemi eredménnyel számolt, ez
április végén 26,5%, mely az el-
sõ harmadév árbevétele mellett
elért magas eredménynek kö-
szönhetõ. Kedvezõen alakult a
pénzügyi eredmény is, mivel a
viszonylag alacsony kamatbe-
vételek mellett a forint árfolya-
mától függõ pénzügyi elszámo-
lások is nyereséggel zártak. A
társaságnál rendelkezésre álló
pénzeszközökbõl származó be-
vételekre negatív hatással volt
az elmúlt hónapokban több lép-
csõben végrehajtott jegybanki
alapkamat-csökkenés, ami a
betéti kamatok további mérsék-
lõdését eredményezte.

Az év végére megfogalma-
zott célkitûzéseket az áprilisi
adatok alapján megvalósítható-
nak értékeljük, az üzleti terv tel-
jesítését kockáztató tényezõk-
rõl – a forint árfolyamának ala-
kulását leszámítva – jelenleg
nincs tudomásunk. 

Milei Tünde
és Varga Attila

Erdõmûvelési értekezlet
Olgamajorban tanácskoztak az ágazat irányítói

2016 gazdasági céljai
Az elsõ harmadév megfelel az elvárásoknak

MÁJUS, JÚNIUS, AUGUSZTUS, SZEPTEMBER, OKTÓBER

– Gombaismereti túrák a Lenti és Zalakaros környéki erdõkben, a gombamegjelenés

függvényében

Részletek: Lenti: Stefanich Péter, +36-30/464-4558

Zalakaros: Gál Sándor, +36-30/474-2130

JÚLIUS 4–8.

– Erdei tündértábor a Nyitnikékben

Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak

Részletek:

Povics Noémi, +36-30/511-3213, povics.noemi@zalaerdo.hu

AUGUSZTUS 1–5.

– Erdei kincsvadásztábor (Nyitnikék, Obornak)

Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak

Részletek: Fûrné Kinsztler Anita, +36-30/474-7281

AUGUSZTUS 19–21.

– Tábor felnõtteknek (kenyérsütés, terepi programok) (Nyitnikék) 

Helyszín: Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola, Obornak

Részletek:

Povics Noémi, +36-30/511-3213, povics.noemi@zalaerdo.hu

AUGUSZTUS 27.

– Zalai vadászati évadnyitó 

Helyszín: Sohollári-völgy

A PROGRAMOKRÓL TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:

www.zalaerdo.hu, www.facebook.com/Zalaerdo

Nyári közjóléti programok

Cont-Eco kerítésépítési bemutató Fotó: Fûr Tamás
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Az ünnepséget jelenlétével
megtisztelte V. Németh Zsolt
környezetügyért, agrárfejlesz-
tésért és hungarikumokért fele-
lõs államtitkár, Cseresnyés Pé-
ter országgyûlési képviselõ,

munkaerõpiacért és képzésért
felelõs államtitkár, Dalvári Vin-
ce Gábor fõosztályvezetõ-he-
lyettes (FM), a Zalaerdõ Zrt.
felügyelõbizottságának elnöke,
Bugán József, a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. vezérigazgatója,
Burcsi János, Eszteregnye–
Obornak polgármestere, vala-
mint Novák Ferenc, Zalakaros
polgármestere.

Rosta Gyula vezérigazgató
ünnepi köszöntõbeszédében
elmondta, hogy az elmúlt évek-
ben felértékelõdött az erdõgaz-
daságok közjóléti szerepe. A
Földmûvelésügyi Minisztérium,
mint tulajdonosi joggyakorló,

az erdõgazdaságok legna-
gyobb támogatója a közjóléti
objektumok fejlesztésében, lét-
rehozásában. Hozzátette: a
társaság az elmúlt két évben
közel 260 millió forintot fordított
– többek között – erdei vasúti
kocsik felújítására, szállásépí-
tésre és -korszerûsítésre, erdei
pihenõhelyek létesítésére, tó-
felújításra, tanösvények és er-
dei tornapálya kialakítására.

– Már 2013 tavaszán, a

Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola
átadásakor megfogalmazódott
bennünk a gondolat: szállásra
is szükség lesz ahhoz, hogy az
erdei iskola messzebbrõl is fo-
gadhasson vendégeket. A tár-

saság az eddigi szûkebb kere-
tekbõl kilépve idén messzebb-
rõl érkezõ csoportok számára
is tud többnapos programot kí-
nálni, az elmúlt három év nap-
közis jellegû táborait felválthat-
ja a „valódi”, „ittalvós” tábor,
mely sokkal több lehetõséggel,
élménnyel kecsegtet majd a tá-
borlakók számára, mint a ko-
rábbiak. Az erdei iskola prog-
ramjába így könnyedén be tud-
juk vonni a térségben található
egyéb közjóléti létesítményein-
ket, a gyerekekkel el lehet láto-
gatni a Budafai Arborétumba, a
zalakarosi Csiga-túra tanös-
vényhez, a Kistolmácsi-víztáro-

zóhoz, vagy akár szakmai ki-
rándulás keretében bármelyik
erdõrészletbe a megyében, il-
letve a Bajcsai Csemetekertbe
is – mondta el a vezérigazgató,
aki a kulisszák mögé is bepil-
lantást engedett. Elmondta: a
Godinek Zoltán építész által
tervezett Nyitnikék Erdei Szálló
építése tavaly tavasszal kezdõ-
dött meg. A létesítmény több
mint 400 négyzetméter alapte-
rületû, az erdõgazdaság saját

forrásból fedezte a 100 millió
forintos költséget. A szálló
negyven fõ befogadására alkal-
mas, ezenkívül külön tanári
szobát, melegítõkonyhát és
egy nagy közösségi teret is ki-
alakítottunk benne. A tetõtér to-
vábbi fejlesztési lehetõségeket
rejt magában a jövõre nézve.
Az épület a 21. század környe-
zettudatos építészeti megoldá-
saival készült, így például há-
romrétegû nyílászáró üvegek-
kel, korszerû szigeteléssel,

napkollektoros fûtésrásegítés-
sel és biomassza alapú kazán-
nal.

Cseresnyés Péter ország-
gyûlési képviselõ az elsõ lépé-
sek jelentõségét hangsúlyozta
beszédében. A politikus szerint
azért is nagyon fontos az erdei
iskolák és a hasonló létesítmé-
nyek mûködése, mert az er-
dõkben megélt élmények és
összegyûjtött információk se-
gítségével a gyerekek felnõtt-
ként is helyesen viselkednek
majd az életben.

– Ahhoz, hogy ez valóság
legyen, kellenek a kezdeti lépé-
sek. Ilyen például a mai nap, hi-

szen azzal, hogy az állami er-
dõgazdaság átadja ezt az erdei
szállást, fejleszti a környék tu-
rizmusát. Fontos, hogy az em-
berek Zalába ne csak fürdeni
jöjjenek, hanem kirándulni is –
fogalmazott Cseresnyés Péter.

A Földmûvelésügyi Minisz-
tériumot képviselõ V. Németh
Zsolt államtitkár a környezetvé-
delem jelentõségérõl, fontossá-
gáról beszélt köszöntõjében.
Magyarországnak kiemelke-

dõek a természeti értékei, és
szükség van arra, hogy a zalai
létesítményhez hasonlóan
„ezekben az erdei katedrálisok-
ban” neveljék a gyerekeket.

– Minden egyes, erdei isko-
lákra szánt forint a jövõnkbe
fektetett biztos megtérülés, az
emberiség fennmaradásának
záloga – fogalmazott az állam-
titkár.

A beszédek után a nagyka-
nizsai Farkas Ferenc Zene- és
Aranymetszés Mûvészeti Isko-
la pedagógusainak mûsora kö-
vetkezett, Varga Regina hege-

dûtanárt Árvai Zsuzsanna kí-
sérte zongorán, majd a Palini
Általános Iskola diákjai adtak
elõ egy kedves, humoros törté-
netet, amely mindenki tetszé-
sét maradéktalanul elnyerte.

Az ünnepi mûsort követõen
Szûcs Imre helyettes esperes
megszentelte, Hella Ferenc re-
formátus lelkész pedig megál-

dotta az új épületet, majd Rosta
Gyula vezérigazgató, valamint
V. Németh Zsolt és Cseresnyés
Péter államtitkárok átvágták a
nemzeti színû szalagot. A ven-
dégeket ezután Povics Noémi,
a Nyitnikék Erdészeti Erdei Is-
kola vezetõje kalauzolta körbe
az új szállásépületben.

Steyer Edina

Megnyílt a Nyitnikék Erdei Szálló
Bõvült a lehetõségek köre Obornakon

Idén tavasszal, éppen a Föld napján, április 22-én adta
át a Zalaerdõ Zrt. a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola mellé
épített erdei szállást Obornakon, amely nem csak az isko-
lás és óvodás csoportokat fogadja majd, de a bakancsos
turisták, baráti társaságok számára is lehetõségeket kínál
a környék megismeréséhez.

Fotók: Hazai Vadász Magazin

A résztvevõket Rosta Gyula
vezérigazgató, Varga Attila ve-
zérigazgató-helyettes, gazda-
sági igazgató és Illés György, a
házigazda erdészet igazgatója
köszöntötte. Ezt követõen az
erdészek nyolc versenyszám-
ban mutathatták meg felké-
szültségüket, melyeket a köz-
pontban dolgozó mérnök kollé-
gák szerveztek és bíráltak. Az
írásbeli feladat során elméleti
tudásukról adtak számot, a
komplex felismerési feladatban
pedig fa- és cserjefajok, lágy-
szárú növények, erdei károsí-
tók, gombák, madár- és emlõs-
fajok, vadnyomok felismerése
szerepelt. Az erdõgazdálkodási
gyakorlati feladatok a követke-
zõ versenyszámokból álltak:
erdõsítés leírása, becslési fel-
adatok, gyérítésjelölés, válasz-
tékolás, rönk- és sarangszám-
bavétel, trófeabírálat.

A küzdelem igen szoros volt,
az elsõ helyezettnek járó okle-
velet Varga Attila vezérigazga-
tó-helyettes Gál Sándornak, a
nagykanizsai erdészet kerület-
vezetõ erdészének adhatta át,
aki az elérhetõ 1100 pontból
összesen 820,5 pontot ért el,
kimagasló teljesítményt nyújtva
az írásbelin és a gyérítésjelölés
során. Õt követte Kalamár Ger-

gõ (letenyei erdészet) 787
ponttal, aki négy versenyszám-
ban is a legjobb eredményt ér-
te el. A harmadik helyet pedig
Molnár Tamás (letenyei erdé-
szet) szerezte meg 777 ponttal.
Mivel a negyedik és az ötödik
helyet is letenyei erdészek
(Horváth János és Bedõ Ba-
lázs) szerezték meg, a csapat-
versenyt a letenyei erdészet
versenyzõi nyerték.

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

* * *
Az Országos Erdészeti

Egyesület által útjára indított Év
Erdésze verseny idei országos
döntõjén tizenkilenc magyaror-
szági és három erdélyi erdész-
technikus mérte össze tudását.
A verseny házigazdája ezúttal
a Mocz és Társa Magánerdé-
szet Kft. volt a Somogy megyei
Szentkereszt-pusztán május
25–26-án.

A kétnapos rendezvény elsõ
napján az írásbeli és a fajfelis-
merési feladatokat oldották
meg a résztvevõk, a napot a lö-
vészettel zárták. Másnap, a
gyakorlati rész során szálalás-
jelöléssel, választékolással,
rönk- és sarangszámbavétellel,

távolságbecsléssel és trófeami-
nõsítéssel, az erdõfelújítás le-
írásával, gyérítésjelöléssel, fa-
magasság- és fatérfogat-
becsléssel, állományleírással
és az élõfakészlet meghatáro-
zásával, valamint egy közjóléti
feladattal kellett megbirkózniuk.

Az „Év erdésze” 2016-ban
végül ismét kollégánk, Gál Sán-
dor lett, aki 2010-ben egyszer
már elnyerte ezt a megtisztelõ
címet. Sándort második helyen
Scherer Norbert (SEFAG Zrt.)
és Gergácz Péter (TAEG Zrt.)
követték a dobogón.

Sándornak rengetegen szo-
rítottak, a 21. század technikai
vívmányainak hála, „forródró-
ton” terjedt az információ a díj-
kiosztó után, hogy ismét õ lett
az „Év erdésze”. A verseny tör-
ténetében eddig ilyenre még
nem volt példa, hogy valaki
másodszor is az ország leg-
jobbja legyen. Ismerõsei rögtön
biztatták is: „Jöhet a harma-
dik!”. Mint mondta, nem zárja ki
annak a lehetõségét, hogy újra
megméretteti magát, de nem
biztos, hogy mindjárt a követ-
kezõ évben. Erre a versenyre
nagyon sokat készült, elõtte
napokra bevackolta magát
könyvei közé, olvasott, ismé-
telt, tanult. Teljesítményére
nem csak családja és barátai
büszkék, hanem minden kollé-
ga nevében mondhatjuk: mi is.
Gratulálunk!

Fûrné Kinsztler Anita
Steyer Edina

Fotó: Gribek Dániel
(Erdõ-Mezõ Online)

„Év erdésze 2016”
Gál Sándor újra bizonyított

A Zalaerdõ Zrt. május 11-én a Budafai Arborétumban és
környékén rendezte meg az „Év Erdésze 2016” verseny
helyi fordulóját, melyen a társaság öt erdészetének össze-
sen 20 erdésze mérhette össze szakmai tudását. A koráb-
bi évekhez képest újítás volt, hogy az egyéni megmérette-
tés mellett az erdészetek között is zajlott a verseny.

Gál Sándor: az „Év erdésze”



Az új üzemterv évente 17
hektár tarvágási lehetõséget ír
elõ, amelynek elsõ kivitele a
pótlásokkal és a felújítóvágá-
sok nyomán keletkezõ 60–65
hektár természetes újulat gyen-
gébben sikerült foltjainak kiegé-
szítésével együtt 20–25 hektár
mesterséges erdõfelújítást
eredményezne. A 2015–2016.
évi erdõsítési szezonban a
lucfenyvesek átalakítása miatt
az erdészet mesterséges ülte-
tési feladata 84 hektárra emel-
kedett, ami 40 hektár elsõ kivi-
telbõl – 32 hektár fenyõ helyén

– és 44 hektárnyi pótlásból
adódik. A tavalyi jó makkter-
mést kihasználva az erdészet
az elsõ kiviteleket szinte teljes
mértékben makkvetéssel vé-
gezte, háromnegyed részét ko-
csányos tölggyel, negyedét ko-
csánytalan tölggyel. 30 hektá-
ron a vetés elõtt altalajlazítás
történt, 10 hektáron kézzel
pásztáztak. A pótlások elõtt
minden esetben kézi tányéros
talaj-elõkészítés történt. A pót-
lásoknál legnagyobb mérték-
ben szintén a tölgyeket alkal-
mazták, kocsánytalan tölgyet
mintegy 30 hektáron, kocsá-

nyost 8 hektáron. Elültettünk to-
vábbá 5 hektárnyi vadkörte-,
cseresznye- és hegyijuhar-cse-
metét közel egyenlõ arányban,
valamint említést érdemel még
az erdeifenyõ, bükk, gyertyán
és fekete dió elegyítése néhány
tized hektár erejéig. A felhasz-
nált csemete 90%-át saját,
csokmai csemetekertjében állí-
totta elõ az erdészet, a többi
Bajcsáról érkezett.

A vetés és ültetés jó minõ-
ségben és megfelelõ idõben
történõ elvégzése a meg-
növekedett erdõsítési feladat

ellenére sem okozott problé-
mát, azonban az idei már a ne-
gyedik hasonló feladatú év, így
az egyre nagyobb nyári ápolási
feladathoz elegendõ munkaerõ
biztosítása jelenti az igazi kihí-
vást. Évrõl évre új vállalkozók
beállítására van szükség, mert
a régi vállalkozói kör a közfog-
lalkoztatottakkal együtt sem
tudja elvégezni szükséges ápo-
lásokat. Az erdészetre jellemzõ
szabdalt terepviszonyok miatt
kevés helyen adódik gépi ápo-
lási lehetõség, de idén sikerült
20 hektárnyi olyan területet ta-
lálni, amelyen mulcsozás után

kistraktorral sorközápolást le-
het végezni a késõbbiekben.
40 hektáron légi vegyszeres
egyszikû gyomkorlátozást vég-
zett az erdészet, amely terüle-
tek kézi ápolását ki lehet tolni a
szezon második felére.

A tornyiszentmiklósi Muraer-
dõn az utóbbi 20 év elsõ komo-
lyabb kocsányostölgy-makkter-
mése jelentkezett 2015 õszén.
Villanypásztor védelmében
mintegy 50%-os bontási erély-
lyel az erdészet közel 15 hektá-
ron megindította a tölgyesek
természetes felújítását. A makk
még május végén is csírázik,
remélhetõleg minimális pótlás
mellett hasonlóan jó állomány
jön majd létre, mint amilyenrõl
a makk lehullott.

A tavasz folyamán többször
okozott kárt kései fagy az erdõ-
sítésekben és fiatalosokban, az
erdészet megközelítõleg 1000

hektár érintett területen észlelt
fagykárt. Tovább károsít a szú
is, néhány hektáron eredetileg
nem tervezett egészségügyi
termelést kell végezni a közel-
jövõben. A vaddisznó az elülte-
tett csemeték kihúzogatásával
okozott helyenként károkat, né-
hány tized hektárt újra kellett
ültetni emiatt.

A kisebb problémák ellenére
a letenyei erdészek bizako-
dóan tekintenek az év hátralé-
võ részére, és reménykednek,
hogy a térséget elkerülik az
idõjárási szélsõségek. 

Illés György
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A 8807 hektáron gazdálkodó letenyei erdészet a
Zalaerdõ Zrt. legkisebb erdészete. Õsztõl tavaszig a bük-
kösök természetes felújítása jelenti a legnagyobb felada-
tot, azonban az utóbbi évek gazdálkodására rányomta bé-
lyegét a szúkár felszámolása. Az elmúlt négy évben
összesen több mint 200 hektár lucfenyvest termelt le az
erdészet.

Tavaszi erdõsítés Letenyén
Szúkárok miatt nõtt a feladat

Makkvetés a Rédics 7C erdõrészletben

Kel a makk a Muraerdõn Fotók: Gyergyák Lajos

Kósa Pál – a Zalaerdõ Zrt.
nyugalmazott fahasználati osz-
tályvezetõje – tizenhét éves ko-
ra körül kezdett el verseket írni,
s mint mondta, biztosan nem
történhetett ez véletlenül, hi-
szen az édesapja is verselt, így
a génjeiben is hordozza vonzó-
dását a költészethez. Ekkor
azonban még csak magának
írt, s ahogy fogalmazott, fiata-
lon még szégyellte is. Ezért
egy ideig felhagyott vele, pedig
még magyartanára is biztatta
volna...

Korán elkezdett dolgozni.
Amikor szülei elváltak, a három
fiúgyermek közül õ lett a csa-
ládfenntartó.

– Ettõl függetlenül apámat
ugyanúgy szerettem, mint anyá-
mat, ez nem változott. Anyagi
helyzetünkbõl következõen vi-
szonylag korán belekóstoltam a
munka világába, azaz már fia-
talon családfenntartóként éltem
napjaimat. Következõ évben
érettségiztem, aztán a soproni
erdésztechnikumban folytattam
a tanulmányaimat, de tulajdon-
képpen egész életemben Nagy-
kanizsához kötõdtem.

A természethez mindig is
közel érezte magát, csakúgy,
mint az erdélyi költõk.

– Áprily Lajos, Jékely Zol-
tán... egyikük se írt egyetlen

olyan verset sem, ami-
ben a természet leg-
alább egy apró mozza-
nata ne szerepelt vol-
na: egy madárfütty, a
fenyves illata, az óriás
hegyek...

Az erdélyieken kívül
óriási tisztelettel adózik
többek közt Radnóti-
nak, Adynak és Pilinsz-
kynek is.

– Már fiatal koromtól
sok verset olvastam,
mindig is szerettem a
költészetet. Radnóti a
mindenem, az ember
szinte elájul a ver-
seitõl... – vallotta be,
majd folytatta: – Még
mielõtt elmentem nyugdíjba, új-
fent írogattam, elkezdtem ösz-
szegyûjteni a verseimet, és
most már a hetedik kötetnél tar-
tok. Ebben a mostaniban (Ver-
seim. Ahogy leírtam c. – a
szerk.) vannak régebbiek és
újak is. Mindegyik kapcsolódik
valahogy a természethez, az
erdõhöz, de némelyikben a lá-
nyaimhoz is szóltam. Szerel-
mes verset életemben nem ír-
tam máshoz, csak a feleségem-
hez. Verseim vonatkozásában
õ az elsõ számú kritikusom.

Pál beszélt könyveinek
lektoráról is, a már említett Re-

gényi Ildikóról, akitõl bevallása
szerint rengeteget tanult. 

– Ildikó nagyon szigorú volt
velem, mondhatnám kegyetlen
– teszi hozzá mosolyogva. –
Óriási elismerés számomra,
hogy vállalta könyveim lektorá-
nak a szerepét. 

A pécsi származású irodal-
már és a kanizsai költõ életé-
ben egyébként az elsõ közös
pont a Balaton szeretete volt,
azon belül is Balatongyörök.
Pál minden évben tavasz dere-
kától kora õszig az itteni birto-
kán tölti idejének nagy részét
feleségével.

Több versét közölte a me-
gyei napilap, tagja a kanizsai
kötõdésû Takács László Irodal-
mi Körnek, és néhány verse
megjelent az Uránusz Kiadó ál-
tal gondozott gyûjteményes
verseskötetekben is. 
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Tevékeny nyugdíjasévek
Megjelent Kósa Pál hetedik verseskötete

„Tudott dolog Kósa Pálról, hogy tevékeny, ügyes kezû
ember, hétköznapjaiban mindig talál tennivalót. Ezt a köz-
napiságot is verssé emeli.” – olvashatjuk a 81 éves Kósa
Pál hetedik verseskötetének üdvözlõ szövegében Regényi
Ildikó tollából, aki mint novellista, esszéíró rangos helyet
foglal el a kortárs magyar irodalomban.

Hosszú, Zalaerdõnél eltöltött
munkaviszonyt követõen, a
munkaviszony megszûnése
után kezdi meg, vagy kezdte
meg nyugdíjaséveit több dolgo-
zónk. A központ állományából:
Horváth Ferenc gazdasági igaz-
gató, vezérigazgató-helyettes,
Horváth Imre ellenõrzési osz-
tályvezetõ, Toplek Péterné Már-
ti pénztáros, Vasné Szabó Valé-
ria számviteli ügyintézõ. Erdé-
szeteinktõl lettek nyugdíjasok:
Csínyi András, Kaszás Ferenc,
Léránt Csaba, Vargovics Jó-
zsef. Jó egészséget, aktív nyug-
díjaséveket kívánunk nekik! 

Távozott a cégtõl több kollé-
gánk is, akik máshol kívánnak
tevékenykedni a továbbiakban:
Árkus István, Dózsa László,
Koczpek László, Szûcs Nor-
bert. Eredményes munkát, si-
keres szakmai tevékenységet
kívánunk nekik!

A távozók helyére a felada-
tok továbbvitele érdekében ki-
nevezések és felvételek is tör-
téntek. A távozó Horváth Fe-
renc gazdasági igazgató fel-
adatát 2016. február 1-jétõl

Varga Attila volt informatikai és
kontrollingosztály-vezetõ vette
át. Visszatért fizetés nélküli
szabadságáról Récsei-Toplek
Piroska, s pénztárosként foly-
tatja munkáját. Új dolgozóként
lépett be Hári Kata számviteli
elõadó (2016. 02. 22-tõl), Nagy
László gondnok (2016. 04. 01-
tõl), Millei Dániel erdõmûvelési
elõadó (2016. 04. 11-tõl) vala-
mint Némethné Rózner Ildikó
belsõ ellenõr (2016. 05. 17-tõl).
Osztályvezetõi megbízást ka-
pott a távozó Horváth Imre
utódjaként dr. Páll Miklós, aki a
belsõ ellenõrzést irányítja
2016. április 1-jétõl.

Az erdészetek állományába
fiatal technikusokat vettünk fel.
A közelmúltban kezdte meg
munkáját Ernszt Attila (letenyei
erdészet), Kocsis Ferenc Pál
(zalaegerszegi erdészet), Ma-
gyar Dániel (zalaegerszegi er-
dészet). 

A szervezeti változások
nemcsak a távozók pótlására,
hanem SZMSZ-t érintõ részek-
re is kiterjedtek. Ez év április 1-
jétõl megváltozott több osztály

elnevezése és irányítása. Lét-
rejött a Vadászati és Halászati
Osztály, vezetése vezérigazga-
tói hatáskörbe került. Az osztály
munkáját segíti Ernszt Tamás
elõadó kollégánk. A Vagyon-
gazdálkodási Osztály irányítása
is a vezérigazgatóhoz került
szintén ettõl a naptól. Létrejött a
Turisztikai és Környezetvédelmi
Osztály, irányítását a termelési
igazgató végzi. Az osztály mun-
kája közjóléti tevékenységek
folytatására, valamint környe-
zetvédelmi tevékenységekre
terjed ki. Az ide csoportosított
dolgozók: Fûrné Kinsztler Anita,
Molnárné Vitális Anikó, Povics
Noémi. Az Informatikai és Kont-
rolling Osztály átalakult, a gaz-
dasági igazgató irányítása mel-
lett két csoport jött létre, az In-
formatikai Csoport irányítását
Gazsi Richárd végzi, s Kontrol-
ling Csoport kettõ dolgozóval
mûködik csoportvezetõ nélkül,
(Milei Tünde, Fûr Tamás (2016.
06. 01-tõl).

Sajnos társaságunk életét
tragédiák sem kerülik el. 2015
végén elhunyt Muhr Frigyes, a
bánokszentgyörgyi erdészet
dolgozója, s május 31-én kap-
tuk a hírt a 2016. 04. 01. napjá-
tól felvett, a lenti erdészetnél
fõvadász munkakört betöltõ
Ács Kornél haláláról. Családja-
iknak ezúton is õszinte részvé-
tünket fejezzük ki.

Pölöskei János

Személyi és szervezeti változások
A 2016. év több változást hozott társaságunk életében.

Már megszokott a közfoglalkoztatottak ki- és belépése:
2016. február 29-én lejárt a közfoglalkoztatás, 2016. már-
cius 1. napjától új indult. Nem csak ez okozott nagy sze-
mélyzeti mozgást, jutott változás a társaság más területei-
re is. Ez évben a cikk elkészítésének idõpontjáig 13 fõ lé-
pett be a társasághoz, és 13 fõ távozott.
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Több mint ezer fotó, csaknem háromszáz részt-
vevõ: a Zalaerdõ Zrt. elsõ ízben írt ki amatõr fotó-
sok számára pályázatot, mely óriási sikerrel zárult.
A feladat a téli erdõ megörökítése volt.

A jelenlegi pályázatot megelõzte a cég berkein
belül évek óta meghirdetett „Kollégáink szemével”
elnevezésû felhívás. Mivel az elmúlt idõszakban
nem nagyon volt idejük a kollégáknak fotózni, így
egyre fogytak a jelentkezõk és a fotók. Azonban
rengeteg kiadványt, nagyon sok plakátot készítünk,
ezekhez pedig szükségünk van képanyagra. Ezért
gondoltunk arra, hogy bevonunk olyanokat is, akik
nem nálunk dolgoznak.

Még tavaly decemberben hirdettük meg „Az erdõ
télen” címû fotópályázatot, melyre nagyon sok al-
kotás érkezett.

A több mint ezer fotó közül Maros Sándor termé-
szetfotós, a zsûri elnöke közel kétszáz képet vá-
lasztott ki az elõzsûrizés során, melyekbõl aztán a
teljes zsûri (Maros Sándor mellett Varga Attila gaz-
dasági igazgató, Pintér Csaba erdészetigazgató,
Léránt János nyugalmazott kerületvezetõ erdész és
Steyer Edina PR-ügyintézõ) választotta ki az elsõ
három helyezettet. S mivel ez sem volt könnyû fel-
adat, különdíjat is osztottunk.

„Az erdõ télen” fotópályázat elsõ helyezését
Liziczai Miklós Téli vonalkód címû fotója érdemel-
te ki. Nyereménye 3 nap, 2 éjszaka a Sohollári va-
dászházban teljes ellátással. Második helyezett
lett Gerlecz László Olvadás címû képe, nyeremé-
nye egy 15 ezer forintos ajándékutalvány, melyet
a nagykanizsai Szúnyog horgászboltban vásárol-
hat le. Harmadik helyen végzett Molnár István Té-
li játék elnevezésû képe. A különdíjas pedig
Liziczai Miklós Ravaszdija lett. A harmadik helye-
zett és a különdíjas jutalma egy-egy értékes
könyvcsomag. 

A díjkiosztóval egybekötött kiállításmegnyitó
2016. június 28-án 18 órakor lesz a zalaegerszegi
Keresztury Dezsõ Városi Mûvelõdési Központban.
A vendégeket köszönti Flaisz Gergõ, a mûvelõdési
központ igazgatója, megnyitóbeszédet mond Varga
Attila, a Zalaerdõ Zrt. gazdasági igazgatója, az OEE
Nagykanizsai Helyi Csoportjának titkára, a pályáza-
ti anyagokat értékeli Maros Sándor természetfotós.
A mûsorban közremûködik H. Horváth Gyula vers-
mondó.

Az erdõ télen c. fotópályázat díjnyertes alkotá-
sai:

1. Liziczai Miklós: Téli vonalkód
2. Gerlecz László: Olvadás
3. Molnár István: Téli játék
Különdíj: Liziczai Miklós: Ravaszdi

Steyer Edina

Az erdõ télen
Pályázat amatõr fotósoknak

Liziczai Miklós: Téli vonalkód

Gerlecz László: Olvadás

Molnár István: Téli játék Liziczai Miklós: Ravaszdi

2016

2016
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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

A rendezvény több célt is
szolgál: egyrészt lehetõséget
biztosít az ismerkedésre, hi-
szen a megye távoli pontjain
dolgozók gyakran csak névrõl
ismerik egymást, másrészt pe-
dig remek alkalom a kikapcso-
lódásra. A Zalaerdõ Zrt. nagy
hangsúlyt fektet a közösségi
programok megvalósítására, a
közösen átélt élmények és pil-
lanatok színt és derût visznek
cégünk életébe, energiával töl-
tik fel dolgozóinkat, akik egy-
egy ilyen összejövetelen köze-
lebb kerülnek egymáshoz. Al-
kalom nyílik arra is, hogy meg-
ismerjék egymást a munkán kí-
vüli életben. A rendezvény a
Zalaerdõ Zrt. valamennyi dol-
gozójának és családtagjának
szól, kicsiknek és nagyoknak
egyaránt. 

A programokat minden év-
ben a helyszíni lehetõségek fi-
gyelembevételével alakítjuk ki,
szervezzük meg. A vadászház
mögötti tölgyfa árnyékában
már reggel langalival vártuk a
vendégeket. Idén egyebek mel-
lett erdei vasutas utazás, lo-
vaglás, lovas kocsikázás, soly-
mászbemutató, céllövészet,
íjászat, kézmûves foglalkozás,

fotókiállítás, gyermekrajzpályá-
zatok, erdei gyalogtúra, fõzõ-
versenyek szerepeltek a palet-
tán. Érdekes színfoltja volt a
programnak a zöld játszóház,
ahol természetes alapanyago-
kat felhasználva készíthettek

egyedi ajándéktárgyakat a
résztvevõk. A madárgyûrûzõ
állomáson sikerült befogni egy
tavaly gyûrûzött nádi poszátát,
amit a szükséges adatok fel-
jegyzése után természetesen

ugyanúgy eleresztett Nagy Gá-
bor, mint a többi madarat. A va-
dászház tornácán Papp Nán-
dor fogadta a sakkozni vágyó-
kat, míg a horgásztónál a pecá-
sok gyülekeztek a jó fogás re-
ményében. A horgászversenyt

végül Kovács József, a bánok-
szentgyörgyi erdészet munka-
társa nyerte meg. 

A vadászháztól indult egy
tanösvény is, pár száz méteres
erdei séta során az érdeklõdõk
megismerkedhettek többek kö-
zött a helyszín lágy és fás szá-
rú növényeivel, a jellemzõ ro-
varokkal és erdei gombákkal is.

A különbözõ állomásokon a
feladatok jó megoldásáért a
gyerkõcök jutalomban része-
sültek. A tartalmas programkí-

nálat és festõi helyszín, vala-
mint a helyben készített finom
ételek is szerepet játszhattak
abban, hogy a résztvevõk szá-
ma az idei évben elérte a 450
fõt.

Ezúton köszönjük a vállalat-
vezetésnek az anyagi támoga-
tást, valamennyi helyi szerve-
zõnek, szakszervezeti tisztség-
viselõnek az áldozatos, lelkiis-
meretes munkát! Külön köszö-
net és dicséret a bánokszent-
györgyi erdészet kollektívájá-
nak munkájáért, immár máso-
dik alkalommal arattak nagy si-
kert! A nap sikere, és a több
mint 450 fõ vendégül látása
nagyban köszönhetõ Bakcsa
Zoltán kerületvezetõ erdész-
nek, szakszervezeti bizalmi-
nak, aki lelkiismeretesen dol-
gozta végig az elõkészítõ há-
rom hetet, hogy a családi na-
pon minden zökkenõmentesen
menjen! 

Hopp Tamás,
erdészetigazgató
Horváth Borbála

szb-titkár

Családi nap
A Zalaerdõ Zrt. szakszervezeti kezdeményezésre hét

évvel ezelõtt teremtette meg a családi nap hagyományát,
a bánokszentgyörgyi erdészet immár második alkalommal
vállalta a szervezési feladatokat.

Kiskapus focibajnokság Fotó: Kapin Péter

Madárgyûrûzés Fotó: Hopp Tamás

Ahol én születtem fák tövében,
igen, ott van az én hazám; ott
ahol Anyám ringatott, ahol
klottban és mezítláb: szabadon
rohanhattam erdõk és zöldellõ
rétek kacskaringós útjain.

Enyém volt a terített asztal
sokfélesége, a táj, benne:
tömör bükkösök és délcegen
hajladozó fenyvesek. Közte
a kis patak, ahol ifjonti
vadsággal mindent akartam!

Ittam a „meleg” kút hûsítõ
vizébõl – mert így becéztük –,
s pucéran fürödtem a halas-
tó nádas vizében, hol
siklók és vadkacsák tanyáztak;
számomra együtt így volt éltetõ.

És amikor bóklásztam a távolt,
szülõim tudták, hol vagyok;
hûséges ebtársaimmal
rókalyuk-tanyákat kutattam,
s vigadtam is, ha siker
koronázta cserkészõ utamat.

Így múltak napjaim, ez a kincs,
mit megéltem tûnõ emlékként,
számomra örökre megmarad!

Kósa Pál:

Ahol én születtem

Kósa Pál:

Csend-képek
Látom az ormokat és
zöldellõ mezõket, hol
alkonyat-csendben rám
száll a párás lehellet.

S míg fürkészem a lomb-
titánokat, csörtetõk
hada, mintha pásztázná
rejtett utak zeg-zugát.

Vonul a leselkedõ
Hold is. Mosoly-tükrén
elrévedek, és némán
küldöm földi üzenetem.

Ó, ti avar-lakók,
ezernyi virágcsodák!
Mily érték e földi jó,
amit szívemben hordozok.

És rejtekébõl jelez
a tájék kuvik õre
is, rábiccentek, aztán
magamban mormolom
örök természet-imámat.

– Ezt a mennyiséget tizen-
egy tételben kínáltuk megvá-
sárlásra – ismertette Góber
Zoltán kereskedelmi osztályve-
zetõ. – A meghirdetett tölgy-
rönk minõsége tételenként vál-
tozó volt, a mennyiség na-
gyobb részét C, CX minõségi
osztályú fûrészipari alapanyag
tette ki. Három tétel esetében
készítettünk elõ A, AB, B és C
minõségeket is, a piaci keresle-
ti viszonyok felmérésének ér-

dekében. A meghirdetett tétele-
ket az erdészeteknél dolgozó
mûszaki vezetõ kollégák elõze-
tes minõsítéssel vették szám-
ba, és mindegyikre meghatá-
roztak egy értékesítési mini-
málárat. Egy tétel esetében
nem érkezett értékelhetõ aján-
lat a meghirdetett faanyagra,
amelyet késõbb az aktuális ke-
reskedelmi szerzõdéseink
alapján értékesítettünk.

Góber Zoltán hozzátette:

összesen 1072 m3 tölgyrönköt
értékesítettünk liciten, amellyel
a meghatározott minimálárhoz
képest 15,5 millió Ft-tal maga-
sabb árbevételt realizáltunk. Ez
14.481 Ft/m3 fajlagos felárat je-
lentett. A liciten történõ értékesí-
tés tapasztalatai azt mutatják,
hogy keresleti piacon jelentõs
felárat tudunk elérni ezzel az ér-
tékesítési móddal, de kizárólag
kiszámítható piaci viszonyok kö-
zött. Fontos kiemelni, hogy az
elõkészített faanyag minden
esetben azonos minõségû alap-
anyag kell, hogy legyen, ne ad-
jon módot a vevõnek továbbér-

tékesítésre, ezért a magasabb
értéken eladható választékokat
(furnéripari és hordóalapanyag-
ok) minden esetben külön gyûjt-
ve kívánjuk továbbra is értékesí-
teni. A kommersz minõségnél
fontos, hogy a meglévõ szerzõ-
déses partnereink is lehetõsé-
get kapjanak többletmennyiség
elérésére, amely a megtermelt
rönk egy részének felárral törté-
nõ értékesítését eredményezi.
A liciten történõ értékesítés
eredményessége érdekében
fontos a helyes mennyiségi
arány megtalálása, mert túl
nagy mértéknél jelentõsen tor-
zíthatja a piacot, de arányosan
alkalmazva egészséges ver-
senyt is biztosíthat. Az osztály-
vezetõ azt is elmondta, hogy a
tapasztalatokat összegezve a
társaság a jövõben is szeretné
folytatni a tölgyrönk liciten törté-
nõ értékesítését. 
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Tölgyrönklicit
Az elsõ szezon tapasztalatai

Társaságunk 2016 tavaszán 1264 m3 tölgyrönk értékesí-
tését hirdette meg nyílt ajánlattételi felhívással.


