
– Mi jellemezte az idei évet
általánosságban? Ugyan
még egy hónap hátra van a
naptári esztendõbõl, de az
eredmények már látszanak… 

– A 2016. évi árbevételt
gyengébb forintárfolyamon ter-
veztük, de már most úgy látjuk,
hogy a megvalósult árfolyamon
is tudjuk hozni a betervezett
eredményt. Szakmai szem-
pontból a kitûzött feladatokat
teljesítettük, egy komolyabb
idõjárási problémával kellett
szembenéznünk: a csemete-
kertben a kései fagy 10 száza-
lék körüli kárt okozott. Ennek
pénzügyi vesztesége elhanya-
golható, a fagy nyoma inkább a
csemete minõségében jelent-
kezett. Egyébként a tenyészeti
év az erdõ szempontjából – a
fagyot leszámítva – kifejezetten
jónak mondható, az erdõk pe-
dig szerencsére ezt is kihever-
ték az év folyamán. 

– Minden évben központi
kérdés, hogyan sikerül a
makkgyûjtés, hiszen megha-
tározó szerepe van a követ-
kezõ év erdõsítésében.

– 2016 õszén erdeinkben
bükkbõl kiváló, kocsánytalan
tölgybõl jó, kocsányos tölgybõl
gyenge makktermés volt. Saját
gyûjtésbõl és vásárlásból,
bükkbõl és kocsánytalan tölgy-
bõl megfelelõ, kocsányos tölgy-
bõl elegendõ mennyiséget le-
hetett a csemetekertekbe elvet-
ni ahhoz, hogy biztosított le-
gyen az erdõfelújítás csemete-
szükséglete az elkövetkezõ
egy, illetve két évre. Ezenfelül
kocsánytalan tölgybõl sikerült
biztosítani az erdõfelújítás tel-
jes igényét is.

– Fahasználat és fater-
mék-értékesítés szempontjá-
ból milyen évet zárhat a cég?

– A fakitermelések szintén a
vártnak megfelelõen alakulnak.
Az idei évi teljesítmény körül-
belül 380 ezer nettó m3 körül
várható, amelybõl még mindig
jelentõs mennyiséget képvisel
a lucfenyõ szúkárfelszámolása.
Az elõzõ években végrehajtott
nagyobb ütemû lucfenyõterme-
lésnek köszönhetõen a 2013.
év eleji közel 1400 hektárnyi
lucfenyves 2016-ban 700 hek-
tár alá csökkent. Az utóbbi
évek csapadékosabb idõjárá-
sának köszönhetõen a szúká-
rosítás üteme is lassult. Az év
során nem jelentkeztek fa-
anyag-értékesítési problémák,
a termelt fatermék folyamato-
san eladható volt, szinte min-
den választékban. A választék-
szerkezet és az átlagárak egy-
aránt javultak. Az idei évre kitû-

zött ágazati árbevételt ennek
eredményeként várhatóan tel-
jesíteni fogjuk. 

– Hogyan alakultak az idei
év vadászati eredményei?

– A szentpéterföldei trófea-
szemlén elhangzottak alapján
is elmondhatom, hogy a vadá-
szat õsszel kiváló eredményt
hozott. Jelenleg a társasvadá-
szatok elõtt állunk, az elõrejel-

zések szerint vélhetõen ott is jó
terítékek lesznek. Ennek szá-
mos összetevõje van a vad-
disznó-szaporulaton kívül; so-
kat nyom a latba, hogy milyen
telünk lesz: ha enyhe, latyakos,
akkor kevésbé számítunk meg-
felelõ eredményre, ha hide-
gebb, akkor az idõjárás nekünk
fog dolgozni.

– Már évek óta részt vesz a
Zalaerdõ Zrt. a szociális tûzi-
faprogramban, a visszajelzé-
sek pozitívak az önkormány-
zatok részérõl. Változott-e
valami a korábbi idõszakok-
hoz képest?

– A kiszolgálandó mennyi-
ség a tavalyihoz képest nõtt,
idén 5600 m3 fára érkezett
igény. A pályázaton nyert 171
önkormányzat közül november
végéig 151 jelezte vásárlási
szándékát a Zalaerdõ felé.
Szokásainkhoz hûen igyek-
szünk a megadott határidõn
belül teljesíteni a kiszállítást.
Ahogy az elmúlt években a za-
laiak már megszokhatták, idén
is volt tûzifaakció a nyár folya-
mán, s bár mindig elmondjuk,
hogy ilyenkor érdemes megvá-
sárolni a télre szükséges

mennyiséget – egyrészt, mivel
ebben az idõszakban kevésbé
nedves a faanyag, másrészt
akciós áron juthatnak hozzá –,
mégis sokan vannak, akik az
utolsó pillanatra, a fûtési sze-
zon kezdetére hagyják a vásár-
lást.

– Melyek voltak a társaság
legfontosabb beruházásai
ebben az évben?

– Ugyan a kivitelezés
visszanyúlik 2015-re, mégis az
egyik kiemelkedõ fejlesztésünk
az obornaki Nyitnikék Erdei
Szálló volt, melyet áprilisban, a

Föld napján adtunk át ünnepé-
lyes keretek között. Az indulási
év az elvárásainknak megfele-
lõen alakult, tavasszal és
õsszel számos óvodás és isko-
lás csoport vette igénybe az er-
dei iskola szolgáltatásait, s
ezek közül néhány itt is aludt.
Nyáron a táborainkat már kivé-
tel nélkül bentlakással tudtuk
szervezni. A másik legfonto-
sabb beruházásunk a Puszta-
magyaród–Szentpéterfölde
feltáróút-hálózat felújításának
elsõ üteme volt, melynek során
4860 méter hosszúságban újít-
tattunk fel erdészeti feltáróutat.
(Errõl az Útfelújítás Szentpé-
terföldén c. cikkben olvashat-
nak bõvebben – a Szerk.)

– Újabb elismeréssel is
gazdagodott a társaság, ami
a közjólétet illeti.

– Igen, nemrégiben vehettük
át az OzoneNetwork televízió
által alapított Ozone Zöld-díjat,
melyet olyan magánszemé-
lyek, gazdálkodó, illetve társa-
dalmi szervezetek kaphatnak
meg, akik példaértékû projekte-
ket valósítanak meg a környe-
zetvédelmi innováció területén. 

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Eredményes évet zártunk
Interjú Rosta Gyula vezérigazgatóval

Gazdaságilag és szakmailag is elégedett a 2016-os év-
vel Rosta Gyula vezérigazgató, az elmúlt évekhez hason-
lóan a társaság teljesítette a kitûzött célokat.

A sörétes pályák mellett egy
100 méteres, két lõállásos go-
lyós pálya is létesült, melyen
nagy kaliberû golyós fegyverek
is használhatóak. A lõtér gya-
korló-, oktatólövészetek, va-
dászvizsgára való felkészítés
és versenyek lebonyolítására
egyaránt alkalmas.

A pályaavató Göcsej Kupa
lõversenyt 2016. október 15-én

37 fõ részvételével rendeztük
meg. A kétszer 25 korongos
megmérettetésen az alábbi
eredmények születtek:
Egyéni verseny:
1. Siffter Géza 47 találat
2. Gróf Jácint 46 találat
3. Bándoli Miklós 44 találat

Csapatversenyben a Nosz-
lopiak voltak a legjobbak, a Pá-
lyaépítõk és a 3T csapatát

megelõzve. A versenyt  A
BLASER Hungária Kft. támo-
gatta, valamint biztosított lehe-
tõséget a Blaser F16-os söré-
tes fegyverek kipróbálására.

2017-ben a sohollári pályán
a Göcsej Kupa mellett a va-
dásznapot megelõzõ hétvégén
egy vadásznapi lõverseny
megrendezését tervezzük,
melynek gyõztesei az évadnyi-
tón, ünnepélyes keretek között
vehetik át a díjakat.

A lõtér természetesen minden
érdeklõdõ elõtt nyitva áll, a bérle-
ti feltételekrõl a zalaegerszegi er-
dészetnél lehet tájékozódni.

Gróf András

Pályaavató verseny Sohollárban
Az augusztusi vadásznapon társaságunk egy új lõteret

avatott Sohollárban.  A lõtér egy olimpiai skeetpályából,
és a hozzá szervesen kapcsolódó bolygótrap-pályából,
valamint egy korongvadászpályából áll, ahová olasz
MATTARELLI-gépeket építettek be. 

Fotó: Morvai Szilárd

„A rendezvény fontos külde-
tése, hogy a hazai erdõ- és vad-
gazdálkodás eredményei, a köz-
jót szolgáló fejlesztések és beru-
házások minél több emberhez
eljussanak. A kormány célja,
hogy minél többen megismerjék
nemzeti kincseinket, erdeinket,
rálássanak a mai magyar erdõ-
gazdálkodás kihívásaira, talál-
kozzanak az erdõkért élõ és ott
dolgozó szakemberekkel, az er-
dészekkel is” – mondta megnyi-
tójában az agrárminiszter. A két-
napos rendezvényen erdész
szakemberek 11 sátorban mu-
tatták be az állami erdõgazda-
ságok tevékenységét, társadal-
mi szerepvállalását az érdeklõ-
dõ gyermekek és családok szá-
mára. Minden tematikus sátor-
ban két-két erdõgazdaság tartott
az erdészeti erdei iskolák peda-
gógiai programján alapuló szín-
vonalas bemutatót egy-egy fon-
tos erdészeti tevékenységrõl. A
természetvédelem, az ökoturiz-
mus, az erdei növény- és állatvi-
lág, az erdõk ehetõ kincsei, az
erdész különleges munkája, az
erdei vasutak és az erdészeti er-
dei iskolák mind-mind megele-
venedtek az interaktív foglalko-
zásokon.

Társaságunk a SEFAG Zrt.-

vel közösen a Vadkaland elne-
vezésû sátorban vadgazdálko-
dás, erdõ és vad, erdei állatok
témakörben szervezett játékos
programokat az érdeklõdõk szá-
mára. Az állatpreparátumokkal,

fotókkal feldíszített sátorban a
látogatók többek között kézbe
vehették az agancsokat, szarva-
kat, kvízjáték keretében próbára
tehették tudásukat, kirakózhat-
tak, szalvétatechnikával díszít-
hettek kavicsot, megismerhették
az állatcsaládok tagjainak elne-
vezéseit, újrafelhasznált anya-
gokból készült társasjátékokkal
szórakozhattak.

Az elsõ napon több mint öt-
száz regisztrált kisiskolás láto-
gatott el osztályával a rendez-
vényre, szombaton pedig elsõ-

sorban családok érdeklõdtek az
ingyenes, gyermekek és felnõt-
tek számára egyaránt élményt
nyújtó programok iránt. A ren-
dezvény színpadán mindkét na-
pon állatbemutató, gyermekkon-
certek, ismert elõadómûvészek
és együttesek szórakoztatták a
közönséget. Emellett kerékpá-
ros akadálypálya, ugrálóvár, né-
pi játszótér, erdei étel- és italkós-
toló várta az érdeklõdõket.

A rendezvény nagyon jó han-
gulatban telt, sok elismerõ visz-
szajelzést kaptunk a látogatók-

tól, gyermekek és szüleik egy-
aránt nagy igyekezettel, öröm-
mel vettek részt a foglalkozáso-
kon. Az állami erdészeti társasá-
gok közjóléti szerepvállalásának
ilyen módon való bemutatására
Budapest belvárosában eddig
még nem volt példa, de a ren-
dezvény sikere azt mutatja,
hogy egy hiánypótló esemény
valósult meg a Szabadság té-
ren, és jövõ szeptemberre is
meghívót kaptunk a második Er-
dõvarázsra.

Fûrné Kinsztler Anita

Erdõvarázs
Családi nap az állami erdõgazdaságokkal

Az erdõk varázslatos világába kalauzoltuk el szeptem-
ber 9–10-én a budapesti Szabadság térre érkezõ több ezer
érdeklõdõt, akik a 22 állami erdõgazdaság közös családi
napjára látogattak el. A rendezvény hagyományteremtõ
céllal dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter kez-
deményezésére – az Országos Erdészeti Egyesület szer-
vezésében – jött létre idén elsõ alkalommal.

(Fotó: Túri János)
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Erre a díjra a Zakatoló Erdé-

szeti Erdei Iskolával, a zala-
karosi Csiga-túra tanösvény-
nyel, a nagykanizsai erdei tor-
napályával, valamint a Bajcsai
Csemetekertben található nap-
elemes kiserõmûvel pályáz-
tunk, melyek hûen tükrözik kör-
nyezeti szerepvállalásunkat.
(Errõl a Bronzérmesek lettünk
c. cikkben olvashatnak bõveb-
ben – a Szerk.)

– Mit vár a következõ év-
tõl, milyen tervekrõl lehet
már most tudni?

– Az elmúlt évihez hasonló
tervezési metodika szerint gon-
dolkodunk mind szakmailag,
mind gazdaságilag. A fakiter-
melésben elképzelhetõ meny-
nyiségi csökkenés, ennek oka
pedig az, hogy jelentõsen le-

csökkennek azok a lucos ter-
melések, amelyek az elmúlt
években a vágástervünk jelen-
tõs részét adták. Várunk arra a
pályázati kiírásra, melynek
kapcsán a vállalkozók számára
lehetõség nyílik az erdészeti
géppályázatokon való részvé-
telre. Szeretnénk, hogy –
amennyiben ez megvalósulhat
– a segítségünkkel saját tulaj-
donú gépekhez jussanak, mert
ez egyfajta stratégiaváltást is
eredményezhet. Közjóléti el-
képzeléseinket tekintve két na-
gyobb fejlesztést szeretnék ki-
emelni. Az egyik a Mura-prog-
ram, melyrõl még folynak az
egyeztetõ tárgyalások, de any-
nyit szeretnék mondani, hogy a
tervek között szerepel a
Csömödér–Szentpéterfölde kö-
zötti vasútvonal felújítása, me-

lyet szeretnénk személyszállí-
tási forgalomra alkalmassá ten-
ni. Továbbá szintén ebben a
programban valósulna meg a
kistolmácsi szakasz meg-
hosszabbítása a horgásztóig,
valamint útfelújítások, gõzmoz-
dony-felújítás, egyéb kocsik fel-
újítása. A másik célunk a nagy-
kanizsai Csónakázó-tónál talál-
ható kilátótorony felújítása,
amelyre a meghiúsult közbe-
szerzés miatt nem került sor
idén. 

– Ezúton szeretném megkö-
szönni minden kedves Kollégá-
nak és tisztelt Partnereinknek
egész éves kitartó és szorgal-
mas munkájukat! Kellemes ka-
rácsonyi ünnepeket, eredmé-
nyes, nyugodt, boldog új évet
kívánok!

Steyer Edina

Eredményes évet zártunk
Interjú Rosta Gyula vezérigazgatóval

Ez alkalommal talán néhány
nappal korábban indult, majd
szeptember 10–15. körül volt a
legélénkebb a szarvasbõgés. A
hónap elején még nem sikerült
vadászházainkat mindenhol
megtöltenünk vendégekkel, rá-
adásul közülük néhányan tró-
fea nélkül távoztak. Kérdéses
volt, hogy szeptember végéig
lesz-e egyáltalán 140–150 da-
rab gímbika elejtéséhez szük-
séges számú vendégvadá-
szunk. Hála munkatársaim jó
hozzáállásának és jó szervezõ-
készségének, sikerült több

olyan vendéget találnunk, aki
csak épp az utolsó napokban
döntötte el, hogy gímszarvasra
szeretne vadászni, vagy más-
hova jelentkezett, de nem járt
sikerrel. Voltak, akik a lekötött
1 darab helyett, 2–3 bika elejté-
sére is vállalkoztak. A hónap

közepén kedvezõ volt az idõjá-
rás alakulása is. Bár napköz-
ben a hõmérséklet 28 oC-ig
emelkedett, éjszaka mindig le-
hûlt 10 oC alá. Jelentõsebb csa-
padék nem volt, így a területek
megközelítése sem okozott ne-
hézséget. A kiegyenlített idõjá-
rás mellett a vad kevésbé vál-
toztatta mozgásterét, megtar-
totta bõgõhelyét. Szeptember
végéig 169 gímagancsot vit-
tünk el bírálatra. A legnagyobb
trófeájú bika a bánokszent-
györgyi erdészetnél szeptem-
ber 11-én esett Dobó Béla hiva-

tásos vadász kíséretében. Sú-
lya 13,54 kilogramm, CIC pont-
száma 245,43 volt.

2002 óta hagyományosan
megrendezzük trófeaszemlén-
ket, melyet ebben az évben ok-
tóber 14-én tartottuk a
Szentpéterföldei Vadászház

elõtti réten. Az idei terítékünk-
bõl 24 darab arany-, 44 darab
ezüst- és 44 darab bronzminõ-
sítést kapott. Rendkívüli él-
ményben volt részünk, amikor
az elmúlt 10 év átlagát felülmú-
ló agancsokat szemlélhettük.
Az átlagsúly 7,18 kg/db, az ér-
mes átlagsúly 8,59 kg/db érté-
ket ért el. A súlyok meghatáro-
zásánál majdnem mindenki
csodálkozva állt a feliratok lát-
tán, mert szinte kivétel nélkül
alábecsülték azokat. A kiállítá-
son bemutatott 122 darab
agancs fényképeit és bírálati
lapjait a 15. trófeakatalógu-
sunkban foglaljuk össze, mely-
nek megjelenése a következõ
év elejére várható. 

Munkánk talán egyik legna-
gyobb elismerését jelenti, hogy
a jövõ évi szeptemberi szarvas-

vadászati lehetõségbõl 70 da-
rab elejtésére már most elõ-
jegyzéseket kötöttünk, sõt
2018 szeptemberére is van
már jelentkezõnk. Mert az a jó
vendég, aki visszajön! 

Páll Tamás
vadászati felügyelõ

Szarvasbõgés és trófeaszemle
A 2016. évi szeptemberi szarvasvadászat sikere meg-

határozó volt a vadgazdálkodási ágazat eredményét te-
kintve. Mint minden évben, úgy az idén sem késett a ter-
mészet órája, augusztus második felében már meg-meg-
szólalt egy-egy bõgõ bika a nyár végi éjszakában. 

Trófeaszemle (Fotó: Pintér Csaba)

Fafeldolgozás
A fûrészáru-termelést Lenti-

ben a Kerkavölgye Faipari Rt.
1923 májusában kezdte meg.
1970-tõl az üzemet már a
Zalaerdõ Zrt. jogelõdje mûköd-
tette. Jelenleg összesen
16.000 m3 rönköt dolgoz fel az
üzem, ebbõl 10.000 m3 tölgy,
5000 m3 bükk és 1000 m3

egyéb fafaj. A tervezett nettó
árbevétel 691 millió forint.

A fûrészáru alapanyagát – a
tölgy és a bükk fûrészrönköt –
az FSC-minõsítéssel rendelke-
zõ Zalaerdõ Zrt. biztosítja. Az
átlagos rönkhossz 2,5–4 méter.
A rönk fûrészelését egy függõ-
leges rönkvágó szalagfûrész
és egy keretfûrészgép végzi. A
rönkhasító szalagfûrészes
technológia az értékes, dimen-
ziós rönkök feldol-
gozásának legha-
tékonyabb módja.
A keretfûrészgép
a legrégebben al-
kalmazott alap-
gép, amely alkal-
mas a kemény-
lombos és lágy-
lombos faanya-
gok feldolgozásá-
ra is. Nagy elõnye
a termelékenysé-
ge és a méretpon-
tossága. A legjel-
lemzõbb vágás-
vastagság a
29/26 mm (desz-
ka), illetve az
55/50 mm (palló).
A vágásminõsé-
get egy korszerû-
en berendezett
élezõmûhely biz-
tosítja. A prizma- és élesvágás-
sal termelt fûrészárut szélez-
zük, daraboljuk és rakásoljuk a
piaci igényeknek megfelelõen.
A felfûrészelt, szélezett, ill. szé-
lezetlen fûrészárut a készáruté-
ren tároljuk. Korszerû gõzölõ-
kamrák biztosítják az elsõsor-
ban bükk fûrészáru színazonos
hõkezelését. A szárítókamrák-
ban történik a fûrészáru szárí-
tása, a megkívánt nedvesség-
tartalom jellemzõen 8–12%. A
szárítókapacitás jelenleg 4000
m3/év. Az üzem korszerû
gyalulástechnikával rendelke-
zik, ami biztosítja a kiváló mi-
nõségû gyalult fûrészáru ter-
melését is. Az anyagmozgatást
targoncák végzik, a kiszállítás
kamionokkal történik. Termé-
kek: tölgy szélezetlen, széle-
zett illetve dielen (méretre da-
rabolt) fûrészáru frissen és szá-
rítva, továbbá szárított, gyalult
kivitelben, valamint bükk széle-
zetlen, szélezett fûrészáru fris-
sen, gõzölve és szárítva. A
nyers termékek igény szerint
viaszos bütüvédelmet kapnak.

A padlópiacon 2016-ban a
többrétegû (2–3 réteg), ragasz-
tott szerkezetû termékek piaci
részesedésének jelentõs növe-
kedése mellett a tömör svéd-
padló iránti csökkenõ kereslet
számunkra kedvezõtlen válto-
zást okozott. Ennek ellenére az
általunk termelt tömör svéd-
padló egy klasszikus termék,
ezért mindig jelen lesz a pia-
con. A padlópiac átalakulásá-
hoz a tölgyrönk áremelkedése
is hozzájárult, ezért olyan fû-
részárut kell gyártani, amely el-
bírja a magas rönkárakat. Kö-
vetkezésképpen a továbbfel-
dolgozás bõvítésével nekünk is
szélesítenünk kell a termékkí-
nálatunkat. Ennek egyik lehet-
séges iránya a tölgy fûrészáru
piacán erõsödõ lamella (fûré-

szelt furnér) termékek elõállítá-
sa. Viszont a friss, szárított,
szélezett, darabolt tölgy fûrész-
árura is jó a kereslet, ami a fû-
részelt lamella alapanyaga.

A bükk fûrészáru iránti igény
a korábbinál alacsonyabb,
ezért nem tervezzük a fûrész-
áru mennyiségi növelését.

A felfûrészelt mennyiség és
a hozzá tartozó árbevétel nem
növekedett jelentõsen az el-
múlt években. További fejlesz-
téseinket jelentõsen befolyá-
solta az üzem területét is érin-
tõ, 2013 szeptemberétõl 2016
szeptemberéig tartó változtatá-
si tilalom, melyet Lenti Város
Önkormányzata rendelt el.
Emiatt nem építhettük meg a
faanyagszárítóinkat, melyek
nélkül a száraz faanyag meny-
nyiségének növelése nem le-
hetséges. A rendelkezésünkre
álló nagy teljesítményû kazán-
jaink kihasználtságát nem sike-
rült növelni. Továbbá az egyéb-
ként is elavult négy hangos
szárítónkat szakmai okok miatt
is cserélni kell. A szomszédos

területet gyógyhellyé nyilvání-
tották, ami megváltoztatta az
elõírt környezetterhelési határ-
értékeket (zaj, por), ez még in-
kább indokolja a korszerû szá-
rítók megépítését. Ezenkívül a
többi fejlesztési elképzelésün-
ket sem valósíthattuk meg. A
felfûrészelés gépei is már közel
40 évesek, a beépített tech-
nológiák részben elavultak.
Ezért a közeljövõben ezt a te-
rületet is versenyképessé kell
tenni. A további fejlesztések el-
sõsorban a helyi önkormányzat
döntéseitõl függenek.

Annak érdekében, hogy a
fafeldolgozás eredményes le-
gyen, további jelentõs techno-
lógiai fejlesztéseket kell végre-
hajtani az üzemben.  

Pelletgyártás
2009-ben kezdte meg mû-

ködését pelletüzemünk. A lenti
üzemben gyártott fapellet kivá-
ló minõségû, magas fûtõértékû,
melyet speciális pelletkazánok-
ban, illetve légfûtéses vagy
központi fûtésre köthetõ pel-
letkandallókban lehet felhasz-
nálni.

A pelletgyártás alapanyagát
a fûrészüzemben évente kép-
zõdõ mintegy 2000 tonna, vala-

mint a környékbeli fûrészüze-
mektõl felvásárolt 900–1000
tonna fûrészpor adja. Az
összesen 3000 tonna feldolgo-
zott fûrészporból 2000 tonna
pelletet állítunk elõ.

A pellet értékesítése során
2016-ban problémát jelentett,
hogy az exportpiacon megjele-
nõ nagy mennyiségû, olcsó
pellet hatására csökkent a ke-
reslet, amit csak az árak jelen-
tõs mérséklésével sikerült
visszafordítani. A termelést is
vissza kellett fogni, csak a saját
fûrészporunkat pelletáltuk.
Szerencsére a belföldi piac
erõsödött. Az év utolsó harma-
dában újra növekedett a keres-
let, a készleteink csökkentek és
visszaállítottuk a maximális ter-
melést. 2016-ban 1800 tonna
pelletet termelünk, a tervezett
árbevétel 83 millió forint. Az év
végi tendencia optimistává tett
bennünket, ezért 2017-ben is-
mét 2500 tonna pellet termelé-
sét terveztük be.

Lukács Ferenc
fafeldolgozási ágazatvezetõ

A Zalaerdõ Zrt. 4. sz. Lenti Erdészetéhez tartozó Lenti
Fûrészüzemrõl 2013 elõtt megjelent cikkek a fejlesztések-
ben elért eredményekrõl szóltak. Ha megnyitjuk a vállalat
honlapját, láthatjuk a Magyar Termék Nagydíjat, melyet el-
sõként 2014-ben a Lenti Fûrészüzemben elõállított
LENPELL keményfa pelletért kaptunk meg. Olyannyira ér-
tékelte a zsûri ezt a terméket, hogy a Klímabarát Nívódíjat
is a LENPELLNEK ítélte abban az évben. Mint a címbõl ki-
tûnik, most az aktuális kérdésekrõl írunk, de a bevezetõ
után az idei termelés jellemzõ adatairól is rövid tájékozta-
tást adunk.

Halaszthatatlan a korszerûsítés
A Lenti Fûrészüzem aktuális kérdései
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A módszer lényege, hogy az építés során a meglévõ pálya-
szerkezet felhasználásával, annak kõvázát kiegészítve új alap-
réteg épül. Az aszfaltburkolat és a pályaszerkezeti alapréteg fel-
bontását és felmarását követõen a területre cementet juttattunk
ki, majd újbóli bekeverés során helyszíni cementes alapréteget
nyertünk. Az alapréteget jellemzõen 30–40 centiméteres beton
útalapként kezeltük, mely védõrétegként aszfalt kopóréteget ka-
pott. 

A pályaszerkezet teljes újrahasznosításának technológiáját
Magyarországon 1996-ban alkalmazták elõször a 86. számú fõ-
út Rédics külsõségi szakaszán. Az alkalmazott gépláncok fejlõ-
désének köszönhetõen napjainkban már több mint 300 kilomé-
ternyi út újult így meg a közutakon.

Nem újdonság társaságunknál sem a helyszíni cementes
hidegremix eljárás alkalmazása. 2013-ban a liszói feltáróút 820
méteres szakaszának aszfaltburkolatát újítottuk fel saját terve-
zésben ezzel az újrahasznosítási technológiával, az itt tapasztalt
mûszaki és gazdasági elõnyök miatt döntöttünk újra a módszer
mellett.

A tervezés elõkészítõ szakaszában megvizsgáltuk a
feltáróhálózat-fejlesztés szükségességét, az alkalmazandó
technológiákat, mûszaki megfelelõségüket és forrásigényüket. 

A jelenlegi feltáróhálózat kiépítése és a korábban meglévõ
utak felújítása az 1980-as években kezdõdött, amikor a szent-
péterföldei erdészet beolvadt a bánokszentgyörgyi erdészetbe,
és szükséges volt az erdõterületek idõjárásbiztos megközelítése
az új igazgatásközpontból. Az erdõgazdálkodásban betöltött sze-
repén túl fontos megemlíteni a közúthálózatra gyakorolt jelentõ-
ségét, hiszen az erdészeti út a Becsehely–Bak összekötõ út
(Pusztamagyaród) és Szentpéterfölde közötti kapcsolatot terem-
tette meg keleti–nyugati irányban. Déli irányban a Szilágyi-tó-
rendszer, egy késõbb épült önkormányzati úton pedig Várfölde
település érhetõ el. Az utóbbi években Szentpéterföldén kialakí-
tott közjóléti létesítmények egyre növekedõ forgalmát is ez az út
bonyolítja le. A feltáróhálózat igénybevételét növeli továbbá a
Szentpéterföldei Vadászház, az évente megrendezett trófea-
szemle, valamint a turisták számára megnyílt vendégház a hor-
gásztó mellett. A Szentpéterföldei-tóhoz vezetõ utakat az erdõ-
gazdaság 2014-ben építtette. Az úthálózat fejlesztése – a meglé-
võ értékek megõrzése mellett – jelentõsen hozzájárul a közjóléti
funkciók további bõvítéséhez és elérhetõvé tételéhez, valamint
megteremti a lehetõséget a közforgalom számára való megnyi-
tásnak. 

A tervezéssel érintett feltáróutak:
• Szentpéterföldei feltáróút (vadászházi bekötõút): 1,2 km
• Pusztamagyaródi feltáróút (Pusztamagyaród–Piroskereszt

szakasz): 1,9 km
• Négyesfûzfai ág: 3,5 km
• Diccei rakodó–Gólási tetõ–Piroskereszt feltáróút: 4,9 km
• Mulatóvölgyi feltáróút (Bánokszentgyörgy 6ÚT): 1,2 km

A fenti útszakaszok az 1960-as, '80-as években épültek. A
meglévõ pályaszerkezet rendkívül inhomogén – jellemzõen
szórt alappal, makadámburkolattal, aszfaltos felületi zárásokkal
és aszfalt kopórétegekkel. A nehézgépjármû-forgalom növeke-
désére visszavezethetõen az alábbi tönkremeneteleket tapasz-
taltuk: alakváltozások (keréknyomképzõdés, gyûrõdés, süllye-
dés), mozaikos repedések, burkolatszél-leválások, a bitumen el-
öregedése miatt felületi hámlások, valamint folyamatosan meg-
jelenõ lokális ütõkátyúk. A tönkremenetelek az elöregedett asz-
falt kopóréteg mellett döntõ súllyal a jelentõs, felszínt érintõ te-
herbírási problémákra vezethetõk vissza. A korábbi tervezés és

méretezés során figyelembe vett ZIL-130 tehergépkocsik hasz-
nos teherbírása 6 tonna, tengelyterhelése 5 tonna, nyomtávolsá-
ga 1,8 méter volt. A mai helyzet egészen más, a tengelyterhelés
230%-ra, a nyomtávbõvülés 130–150%-ra növekedett. 

Ezen terhelésnövekmény miatt jelentkezett tönkremenetele-
ket a karbantartási munkák nem tudták megállítani, ezért jelen-
tõs pályaszerkezet-megerõsítés és burkolat-, azaz járófelület-
szélesítés mellett döntöttünk. Az alkalmazott helyszíni cementes
hidegremix technológiát a lehetséges felújítási metodikák költ-
ségkalkulációját követõen választottuk ki. A tervezéskor meg-
vizsgáltuk a jármûtalálkozások gyakoriságát, ennek alapján a
burkolaton túl mindkét oldali 0,75–0,75 méter járható padka ki-
alakítását, kitérõk építését terveztük. Kezeltük az útcsatlakozó-
kat, nyiladékcsatlakozásokat, víztelenítést.

A pályaszerkezet jellemzõi: 

A meghirdetett nyílt, egyfordulós pályázat során a Colas Út
Zrt. nyerte el a kivitelezési munka megvalósítását. Az elsõ ütem-
ben a szélesítést és a padkaterületet elbontották, homokos ka-
viccsal feltöltötték. Az elégtelen alaprétegû szakaszokon a kõvá-
zat pótolták.

Ezt követõen a teljes meglévõ pályaszerkezetet feltörték és
felmarták, majd a keverékterv szerint kijuttatták a szükséges vi-
zet és cementet. A kapott laza felületet gréderrel profilhelyesen
kialakították. A szükséges hengerjárattal a felületet tömörítették,
majd 3–4 napos locsoló utókezeléssel a beton szilárdulását biz-
tosították. A mintavételeket és minõsítéseket követõen AC16 F
fokozott igénybevételre alkalmas aszfalt kopóréteggel zárták le
a remixelt felületet. A padka feltöltése padkafinisherrel történt.
Végül jelzõtáblák és szalagkorlát kihelyezésével tettünk eleget
az üzemi forgalomszabályozásnak. A burkolat jó minõsége, a
korrigált kisebb magassági korrekciók és az ívszélesítések a
közlekedõk részére hamis biztonságérzetet sugallnak, kérjük a
közlekedõk fokozott figyelmét!

A remix technológia bemutatására 2016. szeptember 26-án
szakmai napot rendeztünk – az OEE Erdõfeltárási Szakosztály
és kollégáink részvételével – mintegy 40 fõvel. A bemutatón
megismerhették az érdeklõdõk a géplánc mûködését a kivitele-
zõ Colas Út Zrt. területi képviselõjének, Bányavári Gábornak és
építésvezetõjének, Zombory Lászlónak vezetésével.

Az alkalmazott technológia a helyi anyagok újrahasznosítá-
sán keresztül a környezetvédelmi elõnyök mellett mûszaki és
gazdasági szempontból is kedvezõ. Hiszen nem kell az utat el-
bontani, kielégítõ vastagságú alapréteget építeni jelentõs be-
szállított új anyag felhasználásával. A marás során igény szerint
hidraulikus kötõanyag bejuttatásával növelhetjük a meglévõ
alapréteg minõségét a megnövekedett tehergépjármû-forgalom
kiszolgálására.

Az elõny mértékét mindig a meglévõ mûszaki adottságok, a
fejlesztési cél és a használhatóság határozza meg. Az elsõ
ütemben megépített szakasz pályaszerkezete egységes sza-
kaszként megfelel a tervezett forgalmi terhelésnek, keresztmet-
szete a mindkét oldali járható padkával és épített kitérõkkel ki-
elégítõ a mértékadó jármûtalálkozások számára.

A 12 kilométer hosszúságú Pusztamagyaród–Szent-
péterfölde feltáróhálózatból elkészült 4,9 kilométeres szakasz
után – pályázati források megnyitásával – további szakaszok fej-
lesztését tervezzük a fent bemutatott technológiával.

Knausz Péter
építési elõadó

Fotók: Knausz Péter

Útfelújítás Szentpéterföldén
Helyszíni cementes hidegremix eljárás

Idén novemberben befejezõdött a Pusztamagyaród–
Szentpéterfölde feltáróhálózat felújításának I. üteme,
melynek során 4860 méter hosszúságban a Piroskereszt
és a Dicce rakodó között húzódó erdészeti feltáróutat újít-
tattuk fel helyszíni cementes hidegremix eljárással.

Meglévõ
pályaszerkezet

Megvalósult
pályaszerkezet

2–4 cm AC11 aszfalt
kopóréteg
(3,0–3,2 m)

6 cm AC16 F
(fokozott terhelésre)

aszfalt kopóréteg
(3,5–5,0 m)

(15) 20–30 cm alapréteg
(3,1–3,3 m)

30 cm soványbeton
alapréteg (cementes remix)

(5,0–6,5 m)

Elõtörés, vontatott kalapácsfejes törõgép profilozó
hengerrel (Fendt 936 traktormeghajtás)

Finommarás Wirtgen hidegmaróval és vízbekeverés
az elõmart, cementtel terített felületen

Padkafinisher (terítõláda és anyagszekrény
oldalsó kidobással)

Padkafinisher (hátsó hidraulikus tömörítõpad)
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Erdei iskoláink vezetõinek
naptára már a programok meg-
hirdetése elõtt jócskán bõvel-
kedett a jelentkezõkre utaló be-
jegyzésekkel. Öt erdészetünk-
nél is folyamatosan érdeklõd-
tek a környékbeliek a meghir-
detett szakmai túrák és iskolai
elõadások iránt.

Ahogy a korábbi években,
úgy 2016-ban is számos érde-
kes programot kínáltunk: erdei
vasutas utazás szakmai sétá-
val összekötve, kiállításláto-
gatás, gombaismereti és
tanösvénytúra, interaktív isko-
lai elõadások, csemetekerti lá-
togatások színesítették a kíná-

latot. Újdonságként zenés jára-
tot indítottunk a Csömödéri Ál-
lami Erdei Vasúton, melyen a

Nagykanizsai Fúvószenekar
tagjai szórakoztatták az utazó
közönséget.

A programsorozat legfõbb
céljai az erdész- és vadász-
szakma megismertetése, vala-
mint az erdei élõvilág bemuta-
tása. A tapasztalatok is azt mu-
tatják, hogy az óvodai és isko-
lai csoportok fogékonyak ezek-
re a programokra. A pedagógu-
sok – elmondásuk szerint – szí-
vesen hozzák a gyerekeket,
mert pontosan tudják, hogy a
szemléltetésnek a legjobb
módja, ha „testközelbõl” ismer-
kednek az óvodások és az is-
kolások az erdõvel.

Bízunk benne, hogy a követ-
kezõ években hasonlóképpen
növekedni fog a résztvevõk
száma!

Steyer Edina

Évrõl évre egyre na-
gyobb népszerûségnek
örvend az Országos Er-
dészeti Egyesület által út-
jára indított Erdõk Hete
rendezvénysorozat a za-
laiak körében. Míg 2014-
ben közel ötszáz, tavaly
már hétszáz látogatót
vonzott, idén pedig az ér-
deklõdõk száma elérte a
nyolcszáz fõt.

Bajcsai Csemetekert (Fotó: Steyer Edina)

Lenti erdészet (Fotó: Lukács István)

Erdõk Hete 2016

– A családból én vagyok az
elsõ a szakmában. Édesapám
szeretett volna erdész lenni, de
másképpen alakult az élete.
Ezért részben az õ hatása is,
hogy jelentkeztem a barcsi is-
kolába, ahova egy évvel koráb-
ban az egyik falubeli barátom is
elment tanulni.

A 28 éves tormaföldi fiatal-
embernek a Barcson töltött hat
év után esze ágában sem volt
továbbtanulni, ám mivel ra-
gaszkodott ahhoz, hogy a
szakmában maradjon, nem volt
más választása.

–  Szakmámban nem tud-
tam elhelyezkedni, ezért jelent-
keztem az egyetemre. A két is-
kola között eltelt egy év, amikor
sok minden mással foglalkoz-
tam. Ahogy az egyetem alatt is,
mert önmagában nem kötött le,
mindig is kerestem a további ki-
hívásokat. OTDK-ra jelentkez-
tem, amelynek kapcsán a holt
fákhoz kötõdõ bogarak viselke-
dését tanulmányoztam egy
éven keresztül az õrségi erdõk-
ben. Ezzel sikerült is elsõ he-
lyezést elérnem az erdész
szekcióban 2015-ben. Igaz,
hogy a vége felé néha már be-
sokalltam tõle, de azért összes-
ségében nagyon jó volt, úgy
vélem, megérte.

Alex az egyetemi évei alatt
világot is látott, köszönhetõen a
határon átnyúló egyetemi prog-
ramoknak. Az IFSA (Interna-

tional Forestry Students Asso-
ciation) az erdészdiákok egy-
fajta nemzetközi szövetsége,
mely országonként gyûjti cso-
portba az erdészhallgatókat, a

nagyobb államokban több cso-
port is mûködik.

– Korábban már volt Ma-
gyarországon, Sopronban is
egy ilyen csoport, csak a szer-
vezése megszakadt, amikor az
utolsó aktív tagok is végeztek
az egyetemen. Az egyik taná-
runk hívta fel rá a figyelmünket,
aztán egy évfolyamtársammal
elkezdtük a szervezkedést újra.
Felvettük a kapcsolatot a szer-
vezettel, és újraalapítottuk a
magyar csoportot. Léteznek
kontinensekre, térségekre ki-
terjedõ konferenciák, illetve
évente egyszer egy nagy szim-
pózium. Ennek köszönhetõen
juthattunk el például Szlovéniá-
ba és a Fülöp-szigetekre is.
Mindegyik szakmai út óriási ta-
pasztalatot jelentett számunk-
ra, rengeteget tanultunk belõ-
lük. Szlovéniában éppen azért,
mert hasonló erdõgazdálko-
dást folytatnak, mint mi, a szi-
geteken pedig egy teljesen
más gondolkodásba, más mód-
szerbe nyertünk bepillantást.
Olyan értelemben vett erdõ-
gazdálkodás, mint amilyen ná-
lunk van, ott nincsen. Inkább
tûnnek az ottani szakemberek
természetvédõnek vagy tudós-
nak, mint erdésznek. Ennek
egész egyszerûen az az oka,
hogy náluk nem a kereskede-
lem dominál, õk inkább kutató-
munkát végeznek. Teszik mind-
ezt azért, mert korábban renge-
teg mangroveerdõt kipusztítot-
tak, hogy legyenek kikötõik,
tudjanak hol halászni, s arra
csak késõbb jöttek rá, hogy ez-
zel a lehetõ legrosszabbat tet-
ték. Ugyanis ezek az erdõk
védték a szárazföldet a vízeró-
ziótól. Ezért manapság számos
mangrove csemetekertet üze-
meltetnek, és mangroveerdõ-
ket telepítenek az óceánparton.

Alex nem csak a szakmai ta-
pasztalatairól mesélt, hiszen

egy európai ember számára
ezenfelül is számtalan érde-
kességet vagy furcsaságot tar-
togathat az ottlét. Mint mondta,
a leginkább szembetûnõ a gaz-
dagság és a szegénység közti
kontraszt volt: Manilában, a fõ-
városban egy kitûnõ szállodá-
ban laktak, ahol mindenük
megvolt, ám amikor kiléptek az
utcára, kartondobozban lakó
gyerekek látványa fogadta
õket, amit megdöbbentõ volt ta-

pasztalni.
Egy másik, hason-
ló program kap-
csán székely er-
dõmérnök-hallga-
tókkal közösen
szerveztek egyhe-
tes találkozókat;
minden évben ket-
tõt, egyet Székely-
földön, egyet Ma-
gyarországon.
– Már jó pár éve, a
mai napig mûködõ
kapcsolatról van
szó, melynek ke-
retében az öt év
alatt mindegyik er-
dõgazdasághoz
elvittük a székely
hallgatókat. Mind-
annyian értékes

tapasztalatokkal gazdagodtunk
a találkozók során. Kint azt lát-
tuk, hogy a székelyeknek ne-
héz beilleszkedniük az egyete-
men, és munkát is nagyrészt
csak a magánszektorban talál-
nak.

A Zalaerdõ Zrt.-hez még ál-
lamvizsga elõtt, 2015 tavaszán
jelentkezett Alex, augusztus-
ban hívták be meghallgatásra,
és miután felvételt nyert, a
bánokszentgyörgyi erdészetnél
kezdett gyakornokként.

– Kezdetben még a fahasz-
nálóknak segítettem, késõbb
átkerültem a mûvelésbe. Egy
év alatt rengeteget tanultam az
itteni kollégáktól, sokat köszön-
hetek nekik, megalapozták a
gyakorlati tudásomat. Jól ér-
zem itt magam, mindennap új
kihívásokkal nézek szembe,
éppen ezért nem tudom meg-
unni soha. Az erdõmûvelésben
minden évszak új feladatokat
ad, amiket meg kell oldani, és
ez a változatosság nagyon tet-
szik. Az erdõt, amióta az esze-
met tudom, szeretem. Gyerek-
koromban sokat jártam az er-
dõre édesapámmal és a nagy-
szüleimmel is, akik megtanítot-
tak a legtöbb ehetõ gombafaj
felismerésére.

Tanulmányait jelenleg is
folytatja Sopronban, növényvé-
delmi szakmérnök és mérnök-
közgazdász szakon.

Soha nem unatkozik, ha ép-
pen nem dolgozik vagy tanul,
akkor motorozik, kerékpározik
vagy éppen vadállatokat, növé-
nyeket fotóz. Moziba legalább
havonta egyszer eljár, a roman-
tikus filmeken kívül bármit haj-
landó megnézni. Nyomon kö-
veti a Trónok harca és a The
Walking Dead címû sorozato-
kat; leginkább fantasztikus
könyveket olvas, kedvenc írója
George Orwell.

Steyer Edina

Pályakezdõk
Új erdõmûvelési mûszaki vezetõ Bánokszentgyörgyön

Nem tervezte, hogy erdész lesz, csupán egy barátját
követte a barcsi szakközépiskolába, s azt mondja, utólag
ez nagyon jó döntésnek bizonyult. Dobos Alex, a bánok-
szentgyörgyi erdészet frissen kinevezett erdõmûvelési
mûszaki vezetõje édesapja álmát is megvalósította azzal,
hogy ezt a hivatást választotta.

Az Ozone Zöld-díjat hagyo-
mányosan több kategóriában
osztják ki a környezet- és ter-
mészetvédelem, valamint a
környezetvédelmi innováció te-
rületén megvalósított példaér-
tékû projektekért és megoldá-
sokért magánszemélyek, to-
vábbá gazdálkodó illetve társa-
dalmi szervezetek között. A díj
elnyeréséért nagy-, valamint
közép- és kisvállalatok, továb-
bá magánszemélyek, civil szer-
vezetek és újságírók nyújthat-
nak be pályázatot.

A díj elnyerésében aligha-
nem szerepet játszott, hogy a
Zalaerdõ Zrt. állami erdõgaz-
dálkodóként nagy hangsúlyt
fektet a környezettudatos szer-
vezeti mûködésre, a környezeti
szemléletformálásra, valamint
a környezettudatos fejleszté-
sek megvalósítására. Erdei is-
koláink a környezeti nevelés ki-

emelt színterei, a szemléletfor-
málásban hangsúlyos szerepet
töltenek be. Társaságunk keze-
lésében mintegy 56.000 hektár
erdõterület található, melynek
bizonyos részein számos köz-

jóléti objektumot tartunk fenn.
Beruházásaink tervezésekor
elõnyben részesítjük a környe-
zetkímélõ technológiákat.

A pályázati anyagunkban az
elmúlt évek környezeti szerep-
vállalását részleteztük, melybõl
néhány gondolatot idéznénk:

– A ZALAERDÕ Zrt. terepi
élményközpontú oktatási pa-
lettája a Magyar Termék Nagy-
díjat nyert Zakatoló Erdészeti
Erdei Iskola szolgáltatásaival
bõvült 2015-ben. A környezet-

kímélõ erdei vasúton utazva
változatos élõhelyek érhetõek
el. A vonathoz kapcsolt oktató-
kocsi segítségével valódi kuta-
tómunka végzésére teremtet-
tünk lehetõséget, határozó-
könyvek, rovargyûjtõk, távcsö-
vek, mikroszkópok, szemlélte-
tõeszközök segítik a felfede-
zõmunkát. 

– A 2015-ben az „Év ökotu-
risztikai létesítménye” díjat el-
nyert, a Zalakarosi Parkerdõben
található interaktív tanösvé-
nyünk, a Csiga-túra tanösvény
kialakításához az alapgondola-
tot a „slow life” mozgalom adta,
mely arra hívja fel a figyelmet,
hogy éljünk lassabb, tartalma-
sabb életet, amely egyfajta „el-
lentrend” a gyorsuló világban. 

– A Csónakázó-tó közelé-
ben kialakított, környezetkímé-
lõ talajcsavarokkal rögzített er-
dei tornapályát a testmozgásra
vágyóknak, illetve az aktívan
sportot ûzõk széles rétegének
alakítottuk ki. Az egyes állomá-
soknál kihelyezett edzés-
tervtáblákra egy-egy ökológiai
üzenet, egészségtudatosságra
ható jelzés is került.

– Társaságunk a Bajcsai
Csemetekertben az energiafel-
használás racionalizálása ér-
dekében átfogó korszerûsíté-
sen túl napelemes kiserõmûvet
is létesített, mely hálózatra is
termeli a zöldenergiát.

Bronzérmesek lettünk
Idén hetedik alkalommal osztották ki Magyarország

egyetlen zöld tematikus csatornája, az OzoneNetwork te-
levízió által 2010-ben alapított Ozone Zöld-díjat, melynek
nagyvállalat kategóriájában a Zalaerdõ Zrt. bronzérmes
lett. Az elismerést Rosta Gyula vezérigazgató vette át
2016. november 16-án Budapesten.

A csoportképet készítette: Polyák Attila (origo.hu)
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– Ebben a házban nõttem
fel, ahova több évtized után
visszakerültem a családom-
mal.  Az édesapám erdész-
technikus volt, a Zalaerdõ jog-

elõdjeinél volt alkalmazásban.
Édesanyám 10 éves koromig a
háztartást vezette itthon, majd
adminisztrátorként dolgozott
az Erdõkémia Vállalatnál. A
közelbe jártam óvodába, majd
a Petõfi iskolába, amely jó ala-
pokat adott a késõbbiekhez,
annak ellenére, hogy negyven-
ketten voltunk egy osztályban.
Már ekkor határozott elképze-
lésem volt a pályaválasztáso-
mat illetõen, tudtam, hogy er-
dész szeretnék lenni, folytatom
a családi hagyományokat.
Apai nagyapám is erdész volt,
1904-ben került Pannonhalmá-
ról, a Zalavári Apátság Báránd-
pusztai Erdõgondnokságához
erdõõrnek. Zalacsányban
szerzett gyerekkori nyári élmé-
nyeim is megalapozták a szak-
mához való kötõdést. Nagyné-
ném férje volt az erdészet ve-
zetõje, neki köszönhetõen még
a régi erdészélet minden ro-
mantikáját megismerhettem. A
középiskolai tanulmányaimat a
Zrínyi Miklós Gimnázium reál
tagozatán végeztem, a fõ tár-
gyaim a matematika és a fizika
voltak, mellettük a biológiára
koncentráltam a sikeres felvé-
teli vizsga érdekében. Osztály-
társam volt Hopp Tamás, ba-
rátságunk már több mint négy
évtizeddel ezelõttre nyúlik visz-
sza.

1971-ben sikeres felvételi
vizsgát tett az Erdõmérnöki
Karra. Ezt követõen tizenegy
hónapra be kellett vonulnia ka-
tonának, de mint mondta, ép-
pen ez idõszak alatt kötött élet-
re szóló barátságokat azokkal,
akikkel aztán évfolyamtársak
lettek az egyetemen.  A Zala-
erdõ Zrt. jogelõdjénél 1977
szeptemberében kezdte a
munkát, Zalacsányba került
gyakornokként, majd ugyanott
szállítási mûszaki vezetõ lett.
1979 januárjától hét hónapos

tartalékos tiszti tanfolyam sza-
kította meg a szakmai útját.

– Mûvelõ szerettem volna
lenni, de ez nem kívánságmû-
sor volt. A cég akkori igazgató-

ja, Farkas Pál azzal vigasztalt
bennünket, hogy õ sem azon a
területen kezdte a szakmát,
ahol elképzelte. Két évvel ké-
sõbb a Csömödéri Vasút- és
Fafeldolgozó Üzembe helyez-
tek vezetõnek. Számomra ez
akkor nagy kihívás volt.  Oda-
kerülésem oka az volt, hogy az
akkori üzemvezetõ egészség-
ügyi okok miatt nem tudta ellát-
ni a feladatát. Hónapokig he-
lyettesítéssel oldották meg a
problémát, az üzemvezetõi
munkakör betöltését a felkért
munkatársak nem vállalták el.
Nem volt mit tennem, a felké-
rést elfogadtam. Hárman, Keszi
Lászlóval (a Mecsekerdõ jelen-
legi vezérigazgatója – a szerk.)
és Hopp Eszterrel (a vadászati
osztály munkatársa – a szerk.)
kezdtünk együtt dolgozni, mind-
annyian fiatalon, ezért könnyen
megértettük egymást.

Akkor az üzem három fel-
adatot látott el: végeztek ott fa-
raktári tevékenységet (fa-
anyagok értékesítését, forgal-
mazását), foglalkoztak fafeldol-
gozással (akkoriban 12–13
ezer m3 hengeres fát dolgoztak
fel csak ebben az üzemben), a
harmadik pedig maga a vasút-
üzem volt. Nagy létszámmal
dolgoztak akkoriban a terme-
lõegységek, csak itt százötven
fizikai dolgozót foglalkoztatott a
társaság. A gépesítés alacsony
szintjének következtében két-
kezi munkájukkal õk végezték
a feladatok oroszlánrészét.

– Utólag azt mondom, min-
denképpen jó volt egy kis idõt –
egészen pontosan 12 évet – el-
tölteni itt, volt lehetõségem pél-
dául utat, vasutat tervezni. Ne-
hezen fogadtam el, hogy a
Lenti Fûrészüzem árnyékában
továbbfeldolgozó üzemmé kel-
lett átalakítani a fafeldolgozást.
Ezután 1991 decemberétõl
Bakra kerültem mint erdészet-

igazgató. Ez a munka a privati-
zációs idõszakra esett, az álla-
mi erdõterületekbõl is át kellett
adni területeket árverésre.
1993 õszén az erdészetnél
egyedül maradtam mérnök-
ként. 1994 januárjától új erdé-
szetigazgatót neveztek ki, én
helyettes lettem, és erdõmûve-
lési mûszaki vezetõként dol-
goztam tovább. Az erdõmûve-
lõi munkához társult a vadá-
szat, vadgazdálkodás, vadföld-
mûvelés feladata, amit szíve-
sen végeztem. Átszervezés so-
rán 1998-ban összevonták a
zalaegerszegi és a baki erdé-
szeteket, ekkor erdõmûvelési
mûszaki vezetõ lettem Zala-
egerszegen, majd amikor a
Zalacsányi Erdészet is beol-
vadt 2003-ban, tovább folytat-
tam ugyanezt a tevékenységet
mint ágazatvezetõ. 2006 ja-
nuárjától a cég vezetése fel-
kért, hogy a birtokrendezési
ügyeket intézzem az erdõgaz-
dálkodási osztály keretében.
2008 augusztusában az ellen-
õrzési osztály vezetésével bí-
zott meg Feiszt Ottó vezérigaz-
gató. Nehéz volt 2006-ban elfo-
gadni, hogy Zalaegerszegrõl
járjak Nagykanizsára, de az in-
dokot tudomásul kellett venni,
hogy kezdõ kollégák tapaszta-
lat, helyismeret nélkül nem tud-
ják megfelelõ hatékonysággal
ellátni a nekem szánt feladato-
kat.  

Munkái közül két dologra a
legbüszkébb. Az egyik, hogy er-
dõmûvelõként sikerült remek
dolgokat véghez vinni a csácsi
erdõtömbben, mely egykor a
Zalavári Apátság területéhez
tartozott. Ekkor kezdõdött a
bükkösök felújítása, a technoló-
giát gyakorlatban még nem is-
merték a kollégák, mert nem
volt még ilyen feladat ezen a te-
rületen. Erdészekkel, mûvelõk-
kel közösen kellett megtanulni
minden csínját-bínját. Megtisz-
teltetésnek érezte, amikor idõ-
sebb kollégák gratuláltak neki,
hogy sikerült megvalósítani azt,
amirõl nem gondolták volna,
hogy véghez lehet vinni.

– A másik a vasút megmen-
tése volt. Felmerült a vasúti
szállítás gazdaságosságának
kérdése a cégnél. Kimutatták,
hogy mennyivel többe kerül a
vasúti, mint a közúti, teherautó-
val történõ szállítás. A reális
összehasonlítás során a teher-
gépkocsis szállítás költségei-
hez is figyelembe kellett volna
venni az útépítéseink, útjavítá-
saink, útcsatlakozások kiépíté-
seinek költségeit. A vasútüzem
tonnakilométer költségét ter-
helte a mindenkori pályafenn-
tartásra fordított költség. Ekkor
kiderült, hogy nem azonos dol-
gokat hasonlítottunk össze elsõ
körben, s hogy ezáltal meg-
dönthetõ az állítás, hogy vasút-
tal szállítani jóval többe kerül.

Nyugdíjba vonulás után azt
hiszi az ember, hogy mindenre
lesz ideje, amire mindaddig
nem. Nos, Imre is tele van fel-
adatokkal, hosszúra rúg a listá-
ja a ház és a nyaraló körül el-
végzendõ teendõkrõl, melyeket
megígért a családjának.

(Folytatás a 6. oldalon.)

Helytállt minden beosztásban
Visszatekintés egy gazdag életpályára

Harmincnyolc évet dolgozott a Zalaerdõ Zrt.-nél (illetve
annak jogelõdjénél), belekóstolt a szállításba, fafeldolgo-
zásba, vasútüzemi munkába, az erdészetigazgatói tevé-
kenységbe, az erdõmûvelésbe, birtokrendezésbe és a bel-
sõ ellenõrzési munkába is. Véleménye szerint érdemes
volt végigjárni a szakma különbözõ ágait, mert szélesebb
körû ismeretekkel, gyakorlati tapasztalattal könnyebb át-
látni egy cég mûködését. Horváth Imre idén vonult nyug-
díjba az ellenõrzési osztály élérõl, ennek apropójából za-
laegerszegi otthonában beszélgettünk vele.

Horváth Imre (Fotó: Horváth Szabolcs)

Az Öregcsernek is nevezett
Sitke környéki erdõben Bugán
József, a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. vezérigazgatója és
Bakó Csaba erdõgazdálkodási
igazgató, a Szombathelyi HCS
elnöke, valamint kollégáik fo-
gadták és köszöntötték a ven-
dégeket. A testet-lelket átmele-
gítõ italok és a
reggeli elfogyasz-
tását követõen
Monostori Miklós,
a Sárvári Erdé-
szeti Igazgatóság
vezetõje és Hor-
váth Gábor helyi-
csoport-titkár tar-
tott szakmai is-
mertetõt a Sitke
14-es erdõtagról.
A területen koráb-
ban zömmel cse-
resek álltak, azon-
ban az 1960-as,
'70-es években a
fenyvesítési prog-
ram keretében a
levágott cserese-
ket túlnyomórészt
erdeifenyõvel újították fel. A
cseresek fenyõre cserélésének
másik szakasza a fakombiná-
tos idõszakban történt a '80-as
években.

Ekkor hozták létre az ipari
erdõk fogalmát. A szombathelyi
kombinát alapanyag-ellátása
érdekében az erdõrészletek
zömében tarvágást hajtottak
végre, ezeket a nagy kiterjedé-
sû, gyenge talajadottságokkal
rendelkezõ területeket pedig
leggyorsabban és legsikere-
sebben erdeifenyõvel tudták
felújítani. Az elõzõ állományok-
ból természetesen megjelent
cserújulatot folyamatosan pró-
bálták visszaszorítani a fenyõ
érdekében. A megmaradt cse-
res állományok révén viszont a
cser újból megjelent a fenyve-
sekben, és mára szinte mind-
egyik fenyves erdõrészletben
megtalálható második szint-
ként. Az aszályos idõszakokat
követõen – ahogy azt a terep-
bejárás során mi is megfigyel-
hettük – ezeken a sekély ter-
mõrétegû talajokon megindult
az erdeifenyõ nagymérvû pusz-
tulása, korábban a növedékfo-
kozó gyérítési korú fenyvesek-
ben, manapság már a törzski-
választó korúakban is. Ennek
következtében a cser második
szint egyre jobban megerõsö-
dik, idõvel átveszi a fenyõ sze-
repét. Támogatva ezt a termé-
szetes folyamatot, már a 2010-
tõl érvényes erdõterv is lehetõ-
séget biztosít az erdeifenyve-
sek lombos erdõvé alakítására.
A Sitke 14 A erdõrészlet egyéb
termelés keretében elvégzett
fakitermelés utáni és a 14 E nö-

vedékfokozó gyérítés elõtti ál-
lapotát Döme László kerületve-
zetõ erdész kalauzolásával te-
kintettük meg.

A szakmai tapasztalatcsere
a Csererdõnek is nevezett Sit-
ke 16–21-es erdõtagokban
folytatódott, ahol az átalakító
üzemmódú erdõtömb kijelölé-

sekor is figyelembe vették ezt a
folyamatot. A több mint 300
hektáros erdõtömb nagy része
Natura 2000 védelem alatt áll,
az általunk is megtekintett 16 B
és C idõs cseres erdõrészletek
pedig helyi védettséget is él-
veznek a királyné gyertyája,
más néven genyõte (Aspho-
delus albus) jelenléte miatt. En-
nek az évelõ, egyszikû, védett
reliktumfajnak itt húzódik az
északi elterjedési határa. A nö-
vényrõl és a cseri talajokról
Nagy László erdõmûvelési mû-
szaki vezetõ tartott ismertetõt.
Az erdõtömb többi részletében
fiatal cseresek, elegyes vörös
tölgyesek, ill. cseressé alakuló
erdeifenyvesek találhatók, me-
lyek nagy része a sekély ter-
mõrétegû cseri talajokon talaj-
védelmi rendeltetésû is. Az er-
dõtömbben a szálaló üzem-
módra váltás célja a különleges
rendeltetések biztosítása és a
tûzifatermelés, egyenletes ho-
zam és folyamatos erdõborítás
mellett.

Az erdõjárást követõen az
ostffyasszonyfai erdészháznál
fogyasztottuk el ínycsiklandó
ebédünket, melynek készítõit –
Hámori Sándor kerületvezetõ
erdész vezetésével – dicséret
illeti! A parázson sült étkek és a
forralt bor által felmelegedve
folytattuk utunkat az ostffyasz-
szonyfai – valójában Nagysi-
monyi község területén fekvõ –
hadifogoly-temetõbe, hogy a
halottak napjához közeledve
megemlékezzünk a hadifogoly-
táborban elhunyt katonákról. A
tábor történetérõl Szlama Jó-
zsef, Nagysimonyi nyugalma-

zott polgármestere, a helyi ha-
disírgondozó egyesület elnöke
tartott elõadást. Az Osztrák–
Magyar Monarchia egyik legna-
gyobb elsõ világháborús hadi-
fogolytábora volt az ostffyasz-
szonyfai, ahol szerb, orosz,
olasz és román katonák tízez-
reit tartották fogva. Az ötven-
ezer fogoly befogadására alkal-
mas „barakkváros” helyét ma
már erdõ borítja, emlékét csu-
pán néhány betonrom, vala-
mint a példás rendben tartott,
tiszteletet, méltóságot sugárzó
hadifogoly-temetõ õrzi. A zsú-
folt táborban a higiéniai óvin-
tézkedések ellenére a legyen-
gült, gyakran már eleve sérül-
ten érkezett katonák körében
tömegével szedték áldozatai-

kat a különféle járványok, a ha-
lottakat a fogolytábor temetõjé-
ben helyezték el.

A sírkertben 5601 katona
nyugszik emlékkövekkel jelölt
sírokban, illetve megközelítõ-
leg 5000 elhunytat helyeztek el
tömegsírokban. A központi em-
lékmûnél mindkét helyi csoport
koszorút helyezett el a hõsök
tiszteletére, majd a lehullott le-
velekkel borított kertben meg-
hatódottan, az elmúláson me-
rengve sétáltunk a földbõl me-
redezõ obeliszkek között. A ka-
tonás rendben sorakozó em-
lékoszlopok mindnyájunkat ar-
ra intenek, hogy mindent meg
kell tennünk a háborúk borzal-
mainak, veszteségeinek elke-
rülése érdekében.

A délutáni program a közeli
Pannonia-Ring megtekintésé-
vel folytatódott, mely Európa
egyik legszínvonalasabb és
legbiztonságosabb motoros-
autós gyorsasági versenypá-
lyája. A pálya irányítótornyából
vethettünk pillantást az edzés
résztvevõire, majd a már gyen-
ge erejû napsugaraktól elbú-
csúzva indultunk a szakmai
nap utolsó helyszínére, Farkas-
erdõbe. A Hidegkúti Vadászház
megtekintése után a mellette
lévõ konferenciaépületben fo-
gyaszthattuk el bõséges és íz-
letes vacsoránkat. 

Köszönjük vendéglátóink-
nak a jó hangulatban telt, nem
csupán szakmai, hanem baráti
találkozó megszervezését, a
hagyományokat folytatva talál-
kozzunk tavasszal Zalában!

Fûrné Kinsztler Anita
Fotó: Steyer Edina

Szakmai-baráti találkozó
Sárvár térségében

A korábbi évek gyakorlatát folytatva, szakmai kirándu-
láson vehetett részt az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjá-
nak több mint negyven tagja a Szombathelyi Helyi Cso-
port és a Szombathelyi Erdészeti Zrt. munkatársainak jó-
voltából 2016. október 27-én. A Vas megyei kollégákhoz
immár 6. alkalommal szervezett tanulmányút ezúttal Sár-
vár térségében zajlott, ahol az erre a vidékre jellemzõ,
gyenge termõképességû cseri talajokon álló faállo-
mányok múltbéli és jelenlegi erdõgazdálkodási sajátossá-
gaival ismerkedhettünk meg.
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Milyen fehér az út. Menjünk a hóba,

hagyd itt ma ezt a sápadt koronát,

amit a villanylámpa-gloriola

munkára hajló homlokodnak ád.

Levetném én is most egy alkonyatra

a fáradtságom: szürke rabruhám,

s hagynám, simuljon drága égi vatta

éber sebemre altató-puhán.

Ilyenkor, egyszer... szálltunk még a hóba,

tündér karácsony volt, emékezel?

(A csónakunk sosem siklott azóta

boldogság kék partjához oly közel.)

Hó volt a fákon, vagy tündér-kelengye?

Szél járt felettünk, vagy varázs-fogat?

S havasra vittek, vagy a végtelenbe

a párás, zuzmarás mokány-lovak?

Fenn házikó várt – mint a Grimm-mesében –

és pattogó tûz és arany tea,

s hórengetegben nagyra nyílt sötéten

bennünk egy vérvörös ázálea...

Azért – fehér az út – menjünk a hóba,

fogadd el azt a fényes koronát,

amit a pelyhek csillagzuhogója

a múltba fordult homlokodnak ád.

Áprily Lajos:

Menjünk a hóba

(Folytatás a 5. oldalról.)
Felesége, Marianna aktívan

dolgozó pedagógus, idõsebb
fia, Richárd villamosmérnök a
fõvárosban, fiatalabb fia, Sza-
bolcs pedig a szállodaiparban
dolgozik Ausztriában. Tehát a
feladatok valóban Imrére vár-
nak, de ezt õ cseppet sem bán-
ja. A fa szeretete ugyanis hobbi-
jában is megmutatkozik, fatár-
gyakat készít, melyekre a ház-
tartásban van szükség, egye-
bek mellett fa virágládákat.

– A fa élve és holtában is na-
gyon szép, benne van az élete,
a múltja, az illatuk alapján pe-
dig megmunkálás közben is fel
lehet ismerni, milyen fafajjal
dolgozom. Mûvészkezem nin-
csen, nem faragok, csupán
használati tárgyakat készítek.
Szívesen járom az erdõt, kirán-

dulok, és bízom benne, hogy
elõbb-utóbb nem csak szakmai
szemmel, hanem a nyugodt
polgár szemével fogom szem-
lélni az erdõ szépségeit. Az ol-
vasási szokásaim mostanában
kimerülnek abban, hogy nyo-
mon követem a szakma törté-
néseit a világhálón, illetve
olyan történelmi könyveket ol-
vasok az elõzõ történelmi kor-
szakokból, melyeket korábban
nem lehetett, vagy más megvi-
lágításban juthatott az olvasók-
hoz. Az igazi olvasás kiragadja
az embert a környezetébõl, és
hirtelen egy másik világban ta-
lálja magát – ezt szeretem ben-
ne.

Horváth Imrének boldog,
egészséges nyugdíjas éveket
kívánunk!

Steyer Edina

Helytállt minden
beosztásban

FEKETE ISTVÁN

A CSILLAG
Nem tudom én, mi volt velem ezen a napon. Csak tettem-vet-

tem céltalanul, mintha kerestem volna valamit vagy valakit; mint-
ha a szoba nem az lett volna, mint máskor, mintha nem találtam
volna meg magamat.

Kiálltam néha a vadászház ajtajába, s elnéztem a messze tá-
jat, a havas, erdõs hegyoldalakat, a ködös völgyet, aztán újra be-
mentem a szobába, megraktam a tüzet, és néztem, amíg a tuskó
lángra kapott.

Aztán megint csak egyedül lettem, mintha vártam volna vala-
mire, vagy el kellett volna mennem valahova.

– Szenteste gyere be majd, fiam – mondta nagybátyám, de én
nem ígértem semmit.

– Tavaly is egyedül voltam – mondtam, és ez igaz is volt.
Egyedül voltam, de nem hiányzott senki. Sötétlõ alkonyattal

gyertyát gyújtottam, eloltottam a lámpát, és ünnep lett egyszer-
re körülöttem. A sötét ablaküvegben fellobbant a kis láng, és
visszanézett rám, mint az emlékek emlékeztetõje, régi karácso-
nyok messze világossága és élõ szemek, amelyek elhunytak
azóta.

Akkor békesség lett a szívemben s imádság, most semmi.
Csak nyugtalanság és tétova vágy, amelynek nem volt neve.

Kiálltam újra az ajtóba, s az erdõszagú, nyers levegõ mintha
megmosta volna tétova gondolataimat.

– Haza kellene menni! Igen – gondoltam, s egyszerre más ér-
telme és célja lett mindennek. Ámbár késõ van már – akadékos-
kodott bennem valaki, de az elhatározást már nem változtathatta
meg senki és semmi. Az órám ugyan már három napja megállt,
de nem is volt rá különösebb szükség, és nem is húztam fel újra.
– Csütörtök van, és délután három óra lehet – gondoltam –, eset-
leg fél négy... Átvágok az erdõn, és még világoson leérek az or-
szágútra. Onnét már csak hét kilométer a falu.

Lázas sietséggel rántottam fel a bekecset, hátizsák, puska, és
szinte vidáman csattant a zár, mert mintha a sötétséget és a szo-
rongást zártam volna az alkonyodó szobába.

Aztán neki az erdõnek és a hegynek.
A völgyben sûrûsödött a köd, de itt, fenn még világos és tiszta

volt minden. Valahol a ma-
gasban holló károgott, s
egy másik válaszolt neki
messzirõl.

Alkonyodott, s én meg-
álltam kicsit szuszogni,
mert itt meredek volt a
hegy nagyon, és már ki-
melegedtem. Az út egy ka-
nyargós, régi fahordó út
volt, és pihenés közben ar-
ra gondoltam, hogy oko-
sabb lesz egyenest észak-
nak átvágni az erdõn, mert
így rám sötétedik. Talán
több is volt, mint három
óra, amikor elindultam...?

Irányt vettem hát észak-
nak, s erre a hegyoldal
nem is volt olyan meredek.
Itt már nem lehetett sietni,
mert bokrok közé értem,
és nagyobb is volt a hó.

Jobbra egy elhagyott
kõbánya volt, azért még
egy kicsit balra húzódtam,
miközben megállapítot-
tam, hogy nem lehetett bu-
ta ember az, aki elõször ki-
mondta a közmondást,
hogy „Járt utat a járatlanért el ne hagyd!” A fahordó út, ha kanya-
rog is, mégis biztosan levezet az országútra, én meg itt bolyon-
gok össze-vissza...

Nekifordultam hát újra a meredeknek, de most már bizonytala-
nul, és nagyon megörültem, amikor a hegyoldal újra lejteni kez-
dett.

– Valahol itt kell lenni az útnak – gondoltam, de meg is döb-
bentem abban a pillanatban, mert enyhe szél mozdult alulról, és
ritka ködöt hajszolt maga elõtt.

– Úristen, csak köd ne legyen! – fohászkodtam, de ebben a
sötétedõ délutánban nem hallgatott rám senki. A köd kúszott,
mint az igazságtalan ítélet, s én már térdig jártam benne. Aztán
derékig, aztán, ahogy mentem a hegyoldalon lefelé, egyszerre el-
borított mindent.

Megálltam.
– Arra volt észak... – gondoltam, de már nem voltam biztos

benne... – De igen! Arra volt észak, és én balra húzódtam a
kõbányától!...

A szél egyre terelte a ködöt, ami lucskos páraként tapogatta iz-
zadt nyakamat.

De azért mentem. Lassan, az igaz, mert már nem lehetett lát-
ni, csak pár lépésre, de tartottam az irányt, amelyet egyre bizony-
talanabbnak éreztem. Ki kellett kerülnöm egy-egy bokrot és nem
voltam biztos benne, hogy a régi irányra álltam-e vissza...

S a köd egyre vastagodott.

– Van erre valahol egy szénégetõ kunyhó gondoltam –, ha azt
megtalálnám, talán ki lehetne húzni reggelig... Tüzet raknék...

– Kellett neked a Szenteste... – csikorgott bennem a szemre-
hányás –, otthagytad a meleg szobát... Tüzet rakni? Hiszen itt
csepeg minden a ködtõl...

De azért mentem, bár ez már csak útvesztett tántorgás volt.
– Mennyi idõ lehet? – gondoltam, csak hogy gondoljak valami-

re, és ne arra, hogy tökéletesen eltévedtem.
Aztán ritkult a köd, s annyit még láttam, hogy kiértem az öreg

erdõ szélére, s megbotlottam egy frissen vágott tuskóban.
Ezt a vágást én nem ismertem, de ha ismertem volna se ve-

szem semmi hasznát, mert újra vastagon elborított mindent a
köd.

De azért lassan és ijedt konoksággal, meg-megbotolva, szinte
tapogatva mentem egyre-egyre, míg végül nekimentem a régi
szénégetõ kunyhónak. Körüljártam, kitapogattam a bejárást, az
avult, nedves szalmát, és inkább lerogytam, mint leültem.

Ez egy kicsit megnyugtatott, de hamarosan fázni kezdtem, és
arra gondoltam, hogy ha nem is fagyok meg, reggelig halálos
nyavalyát szedek össze. Hiszen nem lehet több, mint hat óra,
vagy talán annyi se...

Édes Istenem!
Aztán csak ültem, de hogy mennyi ideig – nem tudom. Régi

karácsonyesték jutottak eszembe, régi barátok, és gyermekko-
rom egy kályhája, ami mindig meleg volt...

Régi nyarak lobbantak fel elõttem, szénaboglyák a napsuga-
ras, meleg réten, és régi tüzek, ahol szalonnát pirítottunk.

Nagyon fáztam!
Pedig nem volt nagyon hideg, de az ideges útkeresésben

agyonizzadtam magam, s a verejték, mint a hideg hólé, folyt le a
hátamon.

– Uram, Isten, hát itt pusztulok? Vagy jobb lenne elindulni?
Csak ültem, s amennyire lehetett, összehúztam magam.
A köd hol ritkult, hol sûrûsödött, de látni nem lehetett semmit.
– A gyertyákat eddig már meggyújtották, a szobában gyantás

fenyõszag és a szeretet puha melege...
Az erdõben megzendült a szél, s a köd mintha most visszafe-

lé folyt volna le a völgybe.
Kimásztam a kunyhóból, s a szél mintha vizes lepedõt borított

volna a hátamra, de a köd ritkult, és néha mintha az eget is látni
lehetett volna.

– Káprázat – gondoltam, de aztán nagyot dobbant a szívem,
mert megláttam egy apró kis csillagot. Aztán még egyet, aztán az

egész Göncölszekeret, s a hátsó tengely végében, magasan –
Uramisten! – a Sarkcsillag! Észak! Egészen balra kellett fordul-
nom, mert erre egyenesen belemegyek az elhagyott kõbánya
szakadékába.

Végigfutott a hátamon a hideg, de jól megnéztem az irányt, s
mentem sietve a csillag irányába, amíg csak újra el nem borítot-
ta a köd.

De most már nem bántam, mert negyedóra múlva a régi fahor-
dó úton botlottam meg, és félóra múlva tapogatózva és meg-
megállva bár, de kint voltam az országúton.

Most már melegem volt, mert kiléptem, amennyire lehetett, de
aztán megálltam, és hálás szívvel néztem fel a ködös boltozatra,
mert az a gondolat formálódott ki bennem, hogy az emberi élet
nyomorúságában, félelmében és sötétségében irányt mutató sok
csillag mind-mind ugyanaz a csillag, mint az Idõk, Királyok és
Pásztorok útmutató betlehemi csillaga.

Mire letalpaltam a hét kilométert, már csak vendéglátó nagy-
bátyám volt ébren, és meglepõdve, szinte ijedten nézett rám.

– Valami baj van?
– Nem... nincs... csak elkéstem... a gyertyagyújtásról. Nagy

volt a köd...
– Nincs semmi baj, fiam – nevetett –, csak annyi, hogy az órád

megállt, a naptárod meg siet. Ma ugyanis szerda van, és holnap lesz
Szenteste, és a gyertyagyújtásról már semmiképpen nem késel el...

(1964)

(Fotó: Horváth Csaba)


