
Rosta Gyula bevezetõjében
kitért az aktuális erdészetpoliti-
kai helyzet ismertetésére, utal-
va a 2016. év végén a Parla-
mentben tartott erdésznapra,
ahol elismerték és méltatták az
erdészek munkáját, a sokak ál-
tal várt, a szakmával kapcsola-
tos jövõbeli tervekrõl, elképze-
lésekrõl azonban nem esett
szó. Az elmúlt években zajlott
vizsgálatokkal kapcsolatban el-
mondta, hogy idõközben a töb-
bi erdészeti társaságra is kiter-
jesztették, de még sehol nem
zárult le véglegesen. A gépbér-
leti szerzõdésekkel kapcsola-
tos, a céggel szemben folya-
matban lévõ eljárásokban pe-
dig az érintettektõl korrekt rész-
vételt kért, és utalt arra is, hogy
a nyomozóhatóság az eddigi
meghallgatások során tárgyila-
gosan állt a témához.

GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉS

Ezt követõen Varga Attila
gazdasági igazgató diabemuta-
tóval egybekötött értékelést
adott az elmúlt év gazdasági
eredményeirõl, melynek során
a fontosabb ágazatok teljesít-
ményét mutatta be szemléletes
grafikonok segítségével. Elõ-
adásában ismertette a 2016. év
végi tényszámokat, összevetve
az év elején készült erdészeti
tervekben és a szeptember fo-
lyamán módosított tervekben
szereplõ adatokkal. Ennek so-
rán kiemelte azokat az eltéré-
seket, amelyekre a 2017. évi
tervezéskor nagyobb figyelmet
kell fordítani. Március utolsó két
hetében lesz az erdészeti ter-
vezés idõszaka, majd április
elején a központi egyeztetések,
javítások zajlanak, ezt köve-
tõen április 10–12. körül lesz-
nek a tervtárgyalások.

Varga Attila a prezentációt a
közfoglalkoztatás költségei nél-
kül számított ágazati eredmény
év közbeni alakulásának be-
mutatásával kezdte, melyet er-
dészetenként értékelt. Kiemel-
te a nagykanizsai erdészet
2016. évben elért kimagasló,
közel 526 M Ft-os ágazati
eredményét, amelyet már az év
elsõ felében sikerült megala-
pozni. A bánokszentgyörgyi er-
dészet eredménye az elõzõ két
évhez hasonlóan alakult, meg-
közelítve az év végére várható
értéket, míg a letenyei erdészet
legkisebb szórást mutató ered-
ményalakulás mellett jelentõ-

sen magasabb tényt produkált,
mint a terv. A lenti erdészet a
tavalyinál magasabb ered-
ménnyel zárt, a várhatót azon-
ban nem érte el. A zalaeger-
szegi erdészetre is jellemzõ,
hogy az elmúlt három évben
nagyon kiszámíthatóan alakult
az eredménye, a 2016-os tény a
várhatót is meghaladta. A mag-
és csemetetermelési ágazat
e redmény-össze tevõ inek
2016. évi alakulását a nagyka-
nizsai erdészet adataival be-
mutatva a gazdasági igazgató
kiemelte, hogy a díszfa-értéke-
sítés fellendülésének köszön-
hetõen az árbevétel felülmúlta
a várakozásokat, emellett a
készletváltozás, illetve a saját
és társerdészeti felhasználás
értéke is magasabban alakult a
tervezettnél. Az alacsonyabb
anyagköltségekhez magasabb
vállalkozói díjak társultak, ösz-
szességében azonban ki-
egyenlítették egymást, így a
magasabb hozamok az ágazat
szempontjából jelentõs, 6 M Ft
nyereséget eredményeztek. Az
elmúlt öt év során a befejezet-
len csemetekerti állomány fel-
értékelését követõen a készlet-
változás, és ezzel párhuzamo-
san az eredmény is, fokozato-
san pozitívba fordult.

Az erdõfelújítási ágazat költ-
ségeinek költségnemenkénti
ábrázolásából jól látszott, hogy
az összes költségkereten belül
több erdészet is élt a költségát-
csoportosítás lehetõségével.
Ezt követõen a fakitermelés
tény árbételének az eredeti, il-
letve a módosított tervtõl való
eltérését és az eltérés okait
mutatta be Varga Attila. Az er-
dészetenkénti és cég összesen
adatokból készített rendkívül
szemléletes diagramon nagyon
jól látható volt, hogy a kisebb-
nagyobb árbevétel-eltérést
mekkora mértékben okozta az
értékesített faanyag mennyisé-
gének változása, a választék-
összetétel, vagy az értékesítési
árak változása. A szûkített ter-
melési költségeket a jelenlegi
tervezési módszerekkel na-
gyon jól lehet tervezni, a fajla-
gos értékesítési költségekrõl
azonban ugyanez nem mond-
ható el. Az áprilisi magas terv-
számokon a szeptemberi terv-
módosításkor minden erdé-
szetnél lényeges csökkentést
hajtottunk végre, a tények
azonban még így is szinte min-

denhol alacsonyabbak lettek –
emelte ki az igazgató, s egyben
hangsúlyozta, hogy a 2017-es
tervezéskor ezekre a tételekre
nagyobb figyelmet kell fordíta-
ni. A vadgazdálkodás árbevé-
telének összetételét bemutató
diagramból látszott, hogy a
bánokszentgyörgyi erdészet
árbevétel-elmaradását az ala-
csonyabb vadhús-értékesítés
okozta, a lenti erdészet maga-
sabb tényszámát pedig a vadá-
szatokból származó magasabb
árbevétel eredményezte. A
vadkárelhárításra fordított költ-
ségek mellett a kifizetett vad-
kártérítés is jelentõs összege-
ket emészt fel minden évben, a
bánokszentgyörgyi erdészetnél
a két összeg együtt megközelí-
tette a 80 M Ft-ot 2016-ban. Az
erdészeti üzemi irányítás költ-
ségeit szemléltetõ diagramból
látszott, hogy az erdészetek
több jelentõs költségtételt sem
módosítottak a szeptemberi
tervmódosításkor, amik aztán
lényegesen alacsonyabb szin-
ten teljesültek. Ezzel szemben
az utak, nyiladékok költségei
között év végén jelentek meg
nem tervezett tételek, ezért
Varga Attila felhívta a figyelmet
a gondosabb tervezésre, és ki-
emelte a tervmódosítás szük-
ségességét a korrekt költség-
terv kialakítása érdekében. Vé-
gezetül a fafeldolgozás elmúlt
öt évi adataival kapcsolatban
elmondta, hogy az eltérõ hoza-
mok ellenére az eredményszint
megtartása sikerült az ágazat-
ban. A pelletgyártásról ugyanez
nem mondható el, a korábbi
magas árbevétel és a pozitív
készletváltozás után 2015-ben
jelentõs visszaesés követke-
zett be, ami a költségtakarékos
üzemeltetés ellenére a pellet
iránti továbbra is alacsony ke-
reslet miatt 2016-ban is folyta-
tódott. Zárszóként alaposabb
tervezést és a változások terv-
módosításban való részlete-
sebb átvezetését kérte az erdé-
szetektõl a gazdasági igazgató.

ERDÕGAZDÁLKODÁS

Nemes Zoltán erdõgazdál-
kodási osztályvezetõ ágaza-
tonként ismertette a 2017-es év
legfontosabb tennivalóit, ki-
emelve, hogy a szakszerû,
szakmai szabályoknak megfe-
lelõ, költséghatékony munka-
végzés továbbra is elvárás. A
maggazdálkodással kapcsolat-
ban felhívta a figyelmet a tárolt
magtételek folyamatos, gondos
kezelésére, és megemlítette,
hogy a kellõ mennyiségû és mi-
nõségû szaporítóanyag biztosí-
tása érdekében a meglévõkön
felül új magtermelõ állományok
kijelölése és minõsíttetése zaj-
lik.

(Folytatás a 2. oldalon.)

A ZALAERDÕ ZRT. DOLGOZÓINAK LAPJA

XLVIII. évfolyam, 1. szám 2017. I. negyedév

Tervek, feladatok, vezetõváltás
Igazgatói-osztályvezetõi értekezlet Szentpéterföldén

A 2017. március 7-én megtartott igazgatói-osztályveze-
tõi értekezlet résztvevõit Rosta Gyula vezérigazgató kö-
szöntötte a Szentpéterföldei Vadászházban. Az alkalom
kettõs célt szolgált: egyrészrõl az elmúlt év értékelése és
az elõttünk álló feladatok ismertetése, másrészt a hagyo-
mányokhoz hûen az értekezlet keretében köszönt el a
Zalaerdõ vezetõsége a bánokszentgyörgyi erdészet élérõl
nyugdíjba vonuló Hopp Tamás erdészetigazgatótól.

A 2017. január 20. és 29.
között megrendezett kiállítá-
son több mint 65 ország mutat-
kozott be; elsõsorban étel- és
italkóstolókkal, zöldség- és vi-
rágbemutatóval várták az ér-
deklõdõket. Az ízlésesen be-
rendezett standokon bõven so-
rakoztak a különféle füstölt
húsáruk, tejtermékek, édessé-
gek, alkoholos italok, de volt

külön élõállat- és virágcsarnok
is. 

Magyarország, mint partner-
ország egy önálló pavilonban
kapott helyet, ahol a különféle
kolbászok, szalámik mellett ter-
mészetesen gulyást, lángost,
kürtõskalácsot, valamint boro-
kat és pálinkát kínáltak az ér-
deklõdõknek. A jó hangulatról
különféle kulturális programok,

koncertek gondoskodtak. A
Földmûvelésügyi Minisztérium
felkérésére a Kaszó Zrt. mellett
társaságunk is képviseltette
magát a kiállításon, német
nyelvû prospektusainkkal és
apró ajándéktárgyakkal igye-
keztünk népszerûsíteni a hazai
erdõ- és vadgazdálkodást, a ki-
váló minõségû magyar vad-
húst, erdei szálláslehetõsé-
geinket és a horgászturizmust,
valamint minõségi erdészeti
csemete- és díszfakínálatun-
kat. Többen érdeklõdtek vadá-
szati árjegyzékünk és vadász-
házaink iránt is.

Fûrné Kinsztler Anita

Bemutatkoztunk Berlinben
A Zalaerdõ Zrt. is egyike volt a több mint 1500 kiállító-

nak az Internationale Grüne Woche (Nemzetközi Zöld Hét)
nevû berlini rendezvényen, mely világszerte a legmegha-
tározóbb élelmiszeripari, mezõgazdasági és kertépítészeti
szakvásár. 

Fotó: Pintér Csaba

Idén 19 országból 310 kiállí-
tó képviseltette magát, hozta el
termékeit, ajánlotta szolgáltatá-
sait. Az idei FeHoVa számos
újdonságot is kínált a látoga-
tóknak. Nagy siker volt a Fe-
renc Józsefrõl mint vadászról
szóló emlékkiállítás és a gróf
Széchenyi Zsigmond halálának

50. évfordulójára rendezett
megemlékezés. Ugyancsak
nagy érdeklõdés kísérte a Jég-
világ tárlatot, a magyar vadá-
szok sarkvidéki és magashegyi
trófeáiból összeállított diorá-
mát, a híres magyar felfedezõ-
ket felvonultató bemutatót és a
rendellenes trófeák tárlatát.

Mint rendesen, most is
több különleges program,
úgymint szarvasbõgõ ver-
seny, vadászkürtfesztivál, ku-
tyás és madaras bemutatók,
céllövészet, íjász- és hor-
gászverseny színesítették a
vásári forgatagot. 

A kiállítás díszvendége eb-

ben az évben Szlovákia volt.
Ehhez kapcsolódóan felröp-
pent a hír, hogy a hatvani
Széchenyi Zsigmond Vadá-
szati Múzeum tulajdonjoga át-
kerül az Országos Magyar
Vadászkamarához. Az intéz-
mény vezetõjének dr. Suba
Imrét, a közismert és köztisz-

teletben álló felvidéki vadászt
kérik fel –, ezzel is erõsítve a
szlovák–magyar baráti kap-
csolatokat.

Részvénytársaságunk infor-
mációs pultja a Földmûvelés-
ügyi Minisztériumot körbevevõ
állami erdõgazdaságok sorá-
ban kapott helyet. Itt a négyna-
pos rendezvény során számta-
lan lehetõség volt az üzleti és
baráti kapcsolatok ápolására,
szakmai tapasztalatok cseréjé-
re, amit e kiállítás egyik legfõbb
hozadékának tartunk. Egyben
kiváló alkalom nyílt erdészeti,
vadászati tevékenységünk nép-
szerûsítésére, az általunk kínált
legújabb közjóléti és turisztikai

szolgáltatások ismertetésére.
Az érdeklõdõk számára 350 da-
rab vadászati árjegyzéket és
közel 300 darab egyéb, rész-
vénytársaságunkat bemutató
ismeretterjesztõ anyagot osz-
tottunk ki. 

Páll Tamás
Fotó: Erdõ-Mezõ Online

FeHoVa 2017
Berlin, Dortmund, Budapest, majd Salzburg: így követ-

keztek sorban a kiállítások, amelyeken 2017 kezdetén tár-
saságunk kiállítóként részt vett. A Hungexpo Budapesti
Vásárközpont területén 2017. február 9-én 24. alkalommal
nyitotta meg kapuit a Fegyver, Horgászat, Vadászat
(FeHoVa) Nemzetközi Kiállítás. A hagyományosan évente
megtartott rendezvény kis országunk legnagyobb ilyen
jellegû vására.



2 2017. I. negyedév

(Folytatás az 1. oldalról.)
A saját csemeteszükségle-

ten felül mintegy 1,2 millió da-
rab értékesíthetõ csemete áll
rendelkezésre, ezekre pedig
nagy az érdeklõdés. Az erdei-
fenyõbõl van szabad készlet,
melyre vevõt kell találni. A
surdi dísznövények iránt fel-
lendült kereslet több feladatot
is jelent, emellett a tervezett
fejlesztéseket, javításokat is el
kell végezni úgy, hogy az érté-
kesítés zavartalanul mûköd-
hessen. Az erdõfelújítás terén
kiemelt figyelmet kell fordítani
a tölgyesek szakszerû, termé-
szetes felújítására. Az ágazat
feladatai között meghatározó
súllyal szereplõ befejezetlen
ápolások esetében a gépi és a
vegyszeres ápolásokat kell
elõtérbe helyezni, egyrészt a
fajlagosan alacsonyabb költ-
ségeik miatt, másrészt azért,
mert ebben az ágazatban
okoz legnagyobb gondot az
élõmunkaerõ hiánya. Ennek
megoldására lépéseket kell
tenni, amihez kérte a vállalat-
vezetés segítségét. Felhívta a
figyelmet arra, hogy csak a va-
lóban szükséges munkákat
végeztessék el az erdészetek,
azt viszont olyan áron, hogy
azért megkövetelhetõ legyen a
minõségi munkavégzés. A fo-
lyamatban lévõ erdõsítések
mennyiségének csökkentése
érdekében több részterületes
befejezést kell megvalósítani.
A fahasználatok tervezését az
üzleti tervvel összhangban az
eddigieknél pontosabban kell
tervezni. A szakmai informá-
ciók szélesebb körû biztosítá-
sa és az eltérések gyorsabb
nyomon követése érdekében
folyamatban van egy kont-
rolling rendszer kialakítása,
ami havi rendszerességgel ad-
na információt a fahasználati
és erdõfelújítási ágazatok ak-
tuális helyzetérõl. A fahaszná-
latban terv-tény készletek havi
állása, a vállalkozói díjak és a
választékkihozatal alakulása
szerepel majd a jelentésben.
A tavalyi év során bevezetett
EUTR-rendszer szigorú köve-
telményeinek megfelelõ faki-
termelési bejelentések kitölté-
séhez megjelent útmutatót az
erdészetek figyelmébe ajánlot-
ta az osztályvezetõ. A vég-
használattól eltérõ használati
módokban a bejelentésnek
összhangban kell lennie az ér-
vényes erdõtervi elõírásokkal.
Ennek érdekében a termelé-
sek és a készletek mennyisé-
gérõl naprakészebb adatokkal
kell rendelkeznie az ágazat
irányítóinak. Ennek érdekében
aktuális feladat a szakmai
rendszer pontos üzemeltetése
mellett a becslések pontossá-
gának növelése és a birtokha-
tárok korrekt kitûzése. A tava-
lyi kedvezõ idõjárás miatt a
lucfenyõpusztulás mértéke
csökkent, de nem állt meg,
ezért az erdõk egészségi álla-
potának felmérése a követke-
zõ idõszak fontos feladata
lesz. Végezetül azt a célt fo-
galmazta meg az osztályveze-
tõ, hogy a fakitermelések so-
rán a felkészítés mennyiségét

lehetõség szerint növelni kell,
ami különösen a legtöbb kézi-
munka-igényû törzskiválasztó
gyérítések esetén új technoló-
giák bevezetését, kiterjeszté-
sét igényli.

Rosta Gyula vezérigazgató
javasolta a jó minõségû, fona-
tos vadkárelhárító kerítések
építésének elõtérbe helyezé-
sét azokon a helyeken, ahol
ezt a terepviszonyok lehetõvé
teszik. A fakitermelések terve-
zés-végrehajtása kapcsán egy
részletes eljárásrend kidolgo-
zását kérte, ami az erdészetek
számára segítséget nyújt a
szakszerû és szabályos mun-
kavégzéshez. Ezután a 2016-
ban tapasztalt nehézségekre
utalva szorgalmazta a lakos-
sági fagyûjtés kiterjesztését
különösen a költségigényes
használati módok esetében.

VADGAZDÁLKODÁS

Páll Tamás vadászati fel-
ügyelõ röviden beszámolt a
vadgazdálkodási ágazat el-
múlt évi teljesítményérõl, ki-
emelve, hogy az ágazat 2016-
ban pozitív eredménnyel zárta
az évet. Az õzbaklelövések
tervezett és végrehajtott men-
nyiségével kapcsolatban kér-
te, hogy a lelövési tervben
meghatározott mennyiségtõl
ne térjenek el az erdészetek,
majd szólt a vadkárok mérté-
kérõl, és felhívta a figyelmet a
vadbefogások pontos teljesíté-
sére.

Rosta Gyula vezérigazgató
hozzátette, hogy a magas vad-
lelövési tervet nehéz teljesíte-
ni, majd megemlítette az új va-
dászati törvény végrehajtási
rendeletével kapcsolatos bi-
zonytalanságokat. Ettõl füg-
getlenül a vadászati hatóság
által elõírt lelövési mennyiség
teljesítése minden erdészet fe-
lé elvárás. Az újonnan alakuló
vadgazdálkodókkal a mielõbbi
kapcsolatfelvételt és a szerzõ-
dések megkötését szorgal-
mazta.

BERUHÁZÁSOK,
FEJLESZTÉSEK

Gál Károly vagyongazdál-
kodási osztályvezetõ arról
számolt be, hogy a 2016. évi
beruházási terv 70%-a telje-
sült, melynek oka, hogy több
nagy projekt megvalósítása
az idei évre csúszott át vagy
elmaradt, mint például a hatá-
ron átnyúló horvát, illetve
szlovén pályázatok, valamint
a nagykanizsai kilátó felújítá-
sa. A 2017. évi beruházási ter-
vünk nagyon magas, több
mint 1 milliárd 300 millió forint,
melyhez 553 millió forint pá-
lyázati forrást remélünk,
amely szintén még soha nem
volt ilyen jelentõs összeg.
Ezek közül kiemelkedõ a Mu-
ra Program, valamint a szlo-
vén–magyar pályázaton nyert
forrás. Ez utóbbi esetében
márciusban kerül sor a szer-
zõdés megkötésére, melynek
keretében várhatóan 95%-os
támogatással valósul meg ki-
ránduló- és pihenõhelyek fel-
újítása, kialakítása, nyári tá-
borok, szakmai programok

megrendezése, tájékoztató ki-
adványok beszerzése, megje-
lentetése. A Lenti Fûrész-
üzemben komoly beruházáso-
kat terveztünk, ezek közül leg-
jelentõsebb a mintegy 130
millió forint értékû szárítóbõví-
tés. A gépbérletek kapcsán az
osztályvezetõ elmondta, hogy
március hónapban minden
bérleti szerzõdést igyekeznek
közös megegyezéssel megújí-
tani: a vállalkozói díjak emelé-
se mellett az ún. fõdarabok
költségmegosztása nullára
csökken. Beszámolójában el-
mondta, hogy az idei kemény
télnek köszönhetõen az erdé-
szeti útjaink állapota sokat
romlott. Egyre több megkere-
sést kapunk a Magyar Közút
Nonprofit Zrt.-tõl is az útálla-
potokra vonatkozóan, és sok
szabály szigorodott például a
hajtóvadászatokkal kapcsola-
tos kitáblázás terén. Az osz-
tályvezetõ felhívta a figyelmet
az elõírások betartására a
közútkezelõvel való jó kap-
csolat fenntartása érdekében.
Változás következett be to-
vábbá a kéményseprés rend-
szerében, ügyintézése a gaz-
dasági társaságok számára
bonyolultabb lett, elvégzését
erdészeti hatáskörben kell in-
tézni évente, gázfûtés esetén
kétévente. Befejezésül el-
mondta, hogy 2017-tõl négy
termékcsoport esetén a be-
szerzések optimalizálása cél-
jából központosított közbe-
szerzésre térünk át, ezek az
anyagcsoportok az irodaszer,
a vegyszer és mûtrágya, a ta-
karmány, valamint az út-
anyag.

Ezt követõen Gazsi Richárd
informatikai csoportvezetõ az
elõttünk álló év informatikai fej-
lesztéseit foglalta össze. Eb-
ben szerepel az erdészeteknél
lévõ nagy teljesítményû, multi-
funkciós készülékek központi
informatikai keret terhére törté-
nõ cseréje, ami a dokumen-
tumkezelõ rendszer bevezeté-
sének elõkészítõ lépése is
egyben. A tervek között szere-
pel az erdészetek számára
drónok beszerzése, ennek ér-
dekében egy munkacsoport ki-
alakítása zajlik, melynek fel-
adata az igényeknek megfelelõ
speciális eszközök kiválasztása
lesz. A 2017-es év egyik célki-
tûzése a szakmai rendszerek
(ESZR, TERI) továbbfejleszté-
se és széles körû alkalmazá-
sának elõsegítése. Az érvény-
be lépett új mobilszolgáltatói
szerzõdéssel párhuzamosan
új készülékvásárlási kereteket
is kialakított a társaság, ami a
terepi adatrögzítést végzõ kol-
légák számára lehetõvé teszi a
program biztonságos futásá-
hoz szükséges készülékek
megvásárlását.

FAKERESKEDELEM

Góber Zoltán kereskedelmi
osztályvezetõ a 2017. évi
rönkkereskedelmi informá-
ciókról és az elmúlt év adatai-
ról adott rövid összefoglalást.
Az elmúlt évek értékesítési vi-
szonyait és a magas árbevé-
telt megalapozó tölgyrönk vá-

lasztékcsoport iránti fokozott
kereslet az elmúlt hónapokban
csökkent, a tölgypiac átrende-
zõdése tapasztalható, ami a
cég fakereskedelmére is ha-
tással lesz. A változó viszo-
nyokhoz való alkalmazkodás
az idei év egyik fõ feladata az
ágazat számára. Az év eleji
kedvezõ idõjárási viszonyok
és a tûzifa iránti erõs kereslet
ellenére magas készletek hal-
mozódtak fel fõleg az értékes
tölgy- és bükkválasztékokból.
Az elsõ harmadévre tervezett
magas értékesítési mennyiség
nehezen lesz teljesíthetõ,
emellett az év hátralévõ részé-
ben is feszített munka vár a fa-
kereskedelemmel foglalkozó
kollégákra, hogy a tervekben
megfogalmazott árbevételt tel-
jesíteni tudja a társaság. Az
értékesítési feladat teljesítése
érdekében naprakész informá-
ciók szükségesek, emellett az
EUTR és az EKÁER elõírásai-
nak betartása is kiemelt fel-
adat az ágazat számára – fo-
galmazott az osztályvezetõ. A
fafeldolgozással kapcsolatban
hozzátette, hogy a Lenti Fû-
részüzembe csak a végter-
méknek megfelelõ alapanyag
kerülhet be annak érdekében,
hogy a jól eladható szárított-
gyalult termékek aránya minél
magasabb legyen. A 2016-ban
összességében szép ered-
ménnyel zárult tölgyrönklicitek
mennyiségét idén is hasonló-
an tervezte a cég, a kereslet
azonban visszaesett az elõzõ
évihez képest, ezért idén vár-
hatóan kevesebb tételt tudunk
liciten értékesíteni – mondta el
Góber Zoltán. Végül felhívta a
figyelmet az erdészprogram
napi szinten aktualizált, folya-
matos használatára, és kérte
az erdészeti kollégák együtt-
mûködését ennek biztosítása
érdekében, hiszen eredmé-
nyes kereskedelmet nem lehet
folytatni megfelelõ információk
nélkül.

Ezt követõen Muhr Ildikó
számviteli osztályvezetõ felhív-
ta a figyelmet arra, hogy idõ-
szerû a bizonylati album meg-
újítása, s ennek érdekében ja-
vasolta egy munkacsoport lét-
rehozását a szakmai osztályok
bevonásával. Emellett emlé-
keztette a résztvevõket, hogy
bármilyen bizonylat bevezeté-
séhez illetve megszüntetésé-
hez gazdasági igazgatói jóvá-
hagyás szükséges.

Ezután Pállné Schubert Ju-
dit pénzügyi osztályvezetõ a
vadászati számlázással kap-
csolatban kérte az erdészet-
igazgatókat, hogy a törvény
által elõírtaknak megfelelõ
számlázás érdekében a szük-
séges adatokat idõben juttas-
sák el a központba az illeté-
kes kollégához.

Nádor László igazgatási
osztályvezetõ elsõként a köz-
foglalkoztatásban bekövetke-
zett változásokat ismertette,
melynek egyik fõ eleme, hogy
a közfoglalkoztatottakat csak
a törvényben meghatározott
tevékenységi körökben lehet
foglalkoztatni. Ezután az igaz-
gatási osztály átalakulásáról

is szólt, melynek kapcsán sze-
mélyi változások várhatók. A
vadászterületek kialakításával
kapcsolatban említést tett ar-
ról, hogy a területek szétválá-
sa új helyzetet teremt a
Zalaerdõ Zrt. számára is.
Emellett emlékeztetett arra,
hogy a vadászati törvény vál-
tozásával új elõírásként jelent
meg, hogy a vadlelövési elõ-
írások be nem tartása a vad-
kármegosztás lehetõségét ki-
zárja a tervet nem teljesítõ tár-
saság számára.

Dr. Páll Miklós ellenõrzési
osztályvezetõ beszámolt ar-
ról, hogy a szabályzatok felül-
vizsgálata és jelentõs részé-
nek megújítása megtörtént
2016-ban. Ezzel kapcsolatban
javasolta, hogy a módosult
szabályzatok tartalmát az
érintett dolgozók mihamarabb
megismerjék, és mindennapi
feladataikat a hatályos elõírá-
sok szerint végezzék annak
érdekében, hogy az ellenõrzé-
sek hiányosságot ne tárjanak
fel.

ERDÉSZETIGAZGATÓK
BESZÁMOLÓI

Ezután az erdészetigazga-
tók adtak tájékoztatást az ak-
tuális helyzetrõl, a termelések
és értékesítések állásáról, a
felmerült problémákról, illetve
a következõ idõszak megol-
dandó feladatairól. Elsõként
Kreiner Roland, a nagykani-
zsai erdészet igazgatója szá-
molt be a Bajcsai Csemete-
kertben zajló munkákról. Meg-
említette, hogy az eddig érté-
kesített mennyiségen felül
mintegy 150 ezer darab jó mi-
nõségû erdeifenyõ csemete
számára kell még piacot talál-
ni. A dísznövények iránti na-
gyobb kereslet bizakodásra
ad okot, ezáltal az árbevételi
terv teljesíthetõnek tûnik. A
korán megindult vegetációs
idõszak miatt az erdõsítési fel-
adatok elvégzésére várhatóan
nem sok idõ áll rendelkezésre,
ezért a munkák összehango-
lása kiemelt feladat.

Hopp Tamás, a bánok-
szentgyörgyi erdészet lekö-
szönõ igazgatója az elmúlt va-
dászati évet értékelte, majd
átadta a szót az erdészet új
igazgatójának, Pálinkás Ákos-
nak, aki javasolta az erdõmû-
velésben alkalmazott vállalko-
zói díjak felülvizsgálatát, és
jelezte azt a mostanra általá-
nossá vált problémát, misze-
rint az erdõmûvelésben mun-
kaerõhiány tapasztalható.

Illés György letenyei erdé-
szetigazgató beszámolójában
elmondta, hogy a tavaszi sze-
zonra hátralévõ 52 hektár er-
dõsítés nagy feladatot jelent
az erdészet számára. Az elsõ
törzskiválasztó gyérítésekbõl
jelentõs mennyiségû felkészít-
hetõ faanyag keletkezik, en-
nek kitermelése azonban csak
a vállalkozói díjak emelésével
érhetõ el.

Gróf András a lenti erdé-
szet igazgatója a nagy meny-
nyiségû erdõsítési feladat
kapcsán jelezte, hogy az ala-
csony ültetési vállalkozói díjak
nagy problémát okoznak az
erdészet számára. Emellett ki-
emelte, hogy a téli idõszakban
keletkezett kevés mezõgazda-
sági kár a folyamatosan vég-
zett vadtakarmányozásnak
köszönhetõ.

Az erdészetigazgatók be-
számolóját Pintér Csaba zár-

ta, aki a zalaegerszegi erdé-
szet fakitermelési ágazatáról
elmondta, hogy a harmadéves
tervben meghatározott meny-
nyiség felének kitermelése va-
lósult meg február végéig, az
árbevételben azonban elma-
radás várható. Az erdõmûve-
lésben nagy gondot jelent,
hogy kevés a vállalkozó, a
messzirõl jövõ és bizonytalan
hátterû munkaerõre pedig
nem lehet alapozni. A problé-
ma megoldása érdekében a
mûvelési és fahasználati vál-
lalkozói díjak emelését java-
solta az igazgató.

VEZETÕI ÉRTÉKELÉS

Kovács Ferenc termelési
igazgató az elhangzott igaz-
gatói-osztályvezetõi beszá-
molókhoz fûzött hozzá kiegé-
szítéseket az elmúlt évvel
kapcsolatban. Ismertette az
ágazatok teljesítményét,
melynek során kiemelte, hogy
egy erdészet kivételével vala-
mennyien túllépték az erdõsí-
tések ápolására meghatáro-
zott költségkeretet annak elle-
nére, hogy a tervezettnél ke-
vesebb mennyiségû ápolást
végeztek. A 2017-es feladatok
között említette, hogy a fa-
használati ágazatban is meg
kell valósítani a tervezett vál-
lalkozóidíj-emelést, természe-
tesen használati módonként
differenciáltan. A fakitermelés
és értékesítés költségeinek
tervezésekor pontosabb ter-
vezést kért a kollégáktól a ter-
melési igazgató, emellett a fa-
használati árbevétel tervszerû
teljesítését dicsérettel illette.
Ezt követõen ismertette azt a
változtatást, miszerint a ter-
melések erdészprogramba
való naprakészebb feltöltésé-
nek érdekében a szakmai
rendszerbe rögzíteni kell a
termelések kezdõ idõpontját
és a várható befejezését. En-
nek segítségével a készletke-
zelés folyamatossága ellen-
õrizhetõvé válik, és a kereske-
delmi tevékenységhez szük-
séges információk is hama-
rabb rendelkezésre állnak
majd. A szociális tûzifaprog-
rammal kapcsolatban elmond-
ta, hogy 2017-ben várhatóan
a tavaszi-nyári idõszakban
kell majd megvalósítani, ezért
kérte a megfelelõ készletek
felhalmozását az erdészetek-
tõl. A fûrészüzemi beszállítá-
sokkal kapcsolatban Kovács
Ferenc hangsúlyozta, hogy az
erdészetek a harmadéves ter-
vekben meghatározott men-
nyiséget szállíthatják be az
üzembe. A vadkárelhárító ke-
rítések építéséhez tartozó
megállapodásokkal meg kell
keresni a vadgazdálkodókat,
az új szabályokról és változá-
sokról szükséges egyezteté-
sek lefolytatására kérte az er-
dészeteket.

Az értekezlet záró részé-
ben Rosta Gyula vezérigaz-
gató búcsúztatta a nyugdíjba
vonuló Hopp Tamás erdészet-
igazgatót, aki negyven évet
töltött el a társaságnál, végig-
járta a ranglétrát, a bánok-
szentgyörgyi erdészetet pe-
dig 23 éven keresztül irányí-
totta. Hopp Tamás elmondta,
hogy továbbra is szívesen áll
az erdészetnél dolgozók ren-
delkezésére, segítségét,
együttmûködését ajánlotta fel
az új erdészetigazgató szá-
mára is.

Fûr Tamás

Tervek, feladatok, vezetõváltás
Igazgatói-osztályvezetõi értekezlet Szentpéterföldén
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– A legnagyobb kihívás egy-
értelmûen az volt, hogy egy ru-
tinos, több évtizedes tapaszta-
lattal, kiváló szakmai érzékkel
rendelkezõ embert követtem a
poszton. A kollégák és az üzle-
ti partnereink megszoktak egy
stílust, pénzügyi-számviteli kér-
désekben határozott állásfogla-
lást, amit sok esetben tõlem is
elvártak, elvárnak.
Eltart még egy ide-
ig, hogy bizonyos
kérdésekre nem
tudok azonnal egy-
értelmû és határo-
zott választ adni,
csak miután utá-
nanéztem a prob-
lémának. Gazda-
sági területen eltöl-
tött osztályvezetõi
múltamból adódó-
an szerencsére
vannak olyan
szakterületek (pél-
dául a számvitel),
amelyekkel koráb-
ban is foglalkoz-
tam, így ebben az
esetben nem oko-
zott nehézséget a
váltás. A pénzügyi,
adózási terület
azonban szinte tel-
jesen ismeretlen
volt számomra.

– Mennyire zajlott kön-
nyen vagy éppen nehezen az
átadás-átvétel a részedrõl?

– A munkakör átvételét ab-
ban az idõben több körülmény
is nehezítette. A február és
március hónap gazdasági
szempontból az egyik legmoz-
galmasabb idõszak. Fontos fel-
adatokat kellett határidõn belül
elkészíteni: a társaság üzleti
tervének és üzleti jelentésének
összeállítása, könyvvizsgáló
pályáztatása, illetve erdészeti
tervtárgyalások megszervezé-
se. Emellett gondoskodni kel-
lett a korábbi munkaköröm pót-
lásáról is, amit szervezeti válto-
zással, az osztály informatikai
és kontrolling szakterületre va-
ló szétválasztásával és egy
kontroller munkakör létrehozá-
sával oldottunk meg. Ugyaner-
re az idõszakra esett több, gaz-
dasági területen dolgozó kollé-
ganõ nyugdíjazása is, õket
olyan emberekkel szerettünk
volna pótolni, akikre a jövõben
legalább annyira lehet támasz-
kodni, mint elõdeikre. Utoljára,
de nem utolsósorban meg kell
említeni a társaságot érintõ kü-
lönbözõ hatósági ellenõrzése-
ket (Állami Számvevõszék, KE-
HI, adóhatósági ellenõrzések),
az EKÁER- és az EUTR-sza-
bályozások bevezetését, illetve
szigorítását, amelyek mind az
elmúlt idõszakot érintették.

– Erre a pozícióra Rosta
Gyula vezérigazgató úr
egyetértésével Horváth Fe-
renc korábbi gazdasági igaz-
gató jelölt ki téged. Hogyan
alakult köztetek az átadás-át-
vétel folyamata?

– Horváth Ferenccel való

szakmai, és bátran mondhatom
baráti kapcsolatom évtizedes
múltra tekint vissza. Õ motivált
a különféle gazdasági végzett-
ségek megszerzésére, egyen-
gette szakmai fejlõdésemet.
Pályafutásom során közvetlen
fõnökömként nagyon sok ügy-
be már korábban is bevont,
szakmai kérdéseket közösen

vitattunk meg, ugyanakkor osz-
tályvezetõként – a saját mun-
kakörömet tekintve – viszony-
lag nagy döntési szabadságot
adott. Gazdasági igazgatóként
(1993 és 2016 között) óriási
szaktudásra és tapasztalatra
tett szert, és én sok jó tanácsot
kaptam tõle: nemcsak szakmai
szempontból, hanem emberi
oldalról is, hogy az üzleti kap-
csolatokat, munkahelyi felada-
tokat és döntéseket emberként
miképpen kell kezelni. Erre
szükség is volt, hiszen óriási
váltás volt számomra, hogy a
kinevezésemtõl kezdve a fel-
adatok nagy részét nem én
végzem el, hanem az én fele-
lõsségem azok másokkal való
elvégeztetése. Nem mindegy
az sem, hogy egy-egy feladat-
tal milyen mélységig foglalko-
zom magam, és hogy több
megoldandó probléma között
milyen fontossági sorrendet ál-
lítok fel. Ezekkel kapcsolatban
sokat tanulhattam Horváth Fe-
renctõl, de bízom benne, hogy
az óvatosságából és a megfon-
toltságából is sikerült ellesni
valamit, mert ez a két tulajdon-
ság a napjainkban különösen
fontossá vált. Javaslatait meg-
fogadva úgy gondolom, hogy
alaposan körbe kell járni egy-
egy problémát, mielõtt intézke-
désre kerül a sor.

– Az eltelt egy év tapaszta-
latai alapján hogyan képze-
led a jövõt, milyen terveid
vannak a gazdasági oldal ve-
zetésével kapcsolatban?

– Úgy gondolom, intézkedé-
seimmel elsõsorban a vezér-
igazgató úr felé kell elszámol-
nom, az õ elvárásai szerint kell

cselekednem. Amellett, hogy a
társaság gazdasági oldalát ve-
zetem, vezérigazgató-helyettes
is vagyok, ezért el kell érnem,
hogy támaszkodni tudjon a ta-
nácsaimra és javaslataimra
azokon a területeken, amelyek
hozzám tartoznak, emellett
igyekszem az õ elképzeléseit
megvalósítani. Gazdasági
igazgatóként kiemelt felada-
tomnak tartom a társaság ter-
melési folyamatainak gazdasá-
gi támogatását, az információ-
áramlás és információszolgál-
tatás fejlesztését. Fontos, hogy

a termelési olda-
lon dolgozó kollé-
gák által irányított
erdõmûvelési, fa-
kitermelési, ke-
reskedelmi stb.,
folyamatokat gaz-
dasági szempont-
ból korrekt módon
kövessük, bizony-
latokkal doku-
mentáljuk, hogy
késõbb ezek érté-
kelhetõk és ele-
mezhetõk legye-
nek. Ez a termelé-
si oldallal való fo-
lyamatos kapcso-
lattartást igényli,
amiben szintén
szeretnék elõrelé-
pést elérni. Fon-
tosnak tartom a
minket érintõ jog-
szabályi környe-
zet ismeretét, an-
nak teljes mérték-

ben való megfelelést, és az
esetleges változások követé-
sét. A külsõ hatósági ellenõrzé-
sek folyamatos jelenléte és a
belsõ ellenõrzés stílusváltása
sokkal szabályozottabb és ad-
minisztrációs szempontból sok-
kal dokumentáltabb folyamato-
kat igényel. Célom, hogy né-
hány éven belül a gyakorlati
szempontok alapján megújított
szabályzatoknak megfelelõ
gazdasági tevékenységet foly-
tassunk, ahol mindenki szá-
mon kérhetõ módon tudja,
hogy mi a feladata, miért fele-
lõs. Az ugyanis nem lehet meg-
oldás, hogy íratlan szokások
vagy egyéni elképzelések alap-
ján ötféleképpen kezeljük
ugyanazt a feladatot vagy
problémát. Úgy gondolom,
hogy a szabályzatokat nem te-
kinthetjük felesleges adminiszt-
ratív tehernek, hiszen ezeken
keresztül valósul meg a cég
irányítása. Tapasztalataim sze-
rint a Zalaerdõ Zrt. személyi ál-
lományával nagyon jól lehet
együtt dolgozni. A pénzügyi,
gazdasági munkakörökben be-
következett személyi változá-
sok fiatalos, lendületes stílust,
lelkes munkavégzést is ered-
ményeztek, amit ki kell hasz-
nálni. Céljaim közé tartozik,
hogy jobban támaszkodjunk az
erdészeti könyvelõk tapaszta-
lataira, bevonjuk õket a döntés-
elõkészítésbe.

– Akár kényes is lehet a
kérdés, de ez is hozzátarto-
zik ahhoz, ha valakit egy cé-
gen belül neveznek ki maga-
sabb pozícióba: hogy viszo-
nyultak a kollégák ahhoz,
hogy Horváth Ferenc és vele

együtt Rosta Gyula vezér-
igazgató úr is melletted tette
le a voksát?

– Talán éppen ez adja az
egyik nehézségét. Véleményem
szerint, ha valaki kívülrõl isme-
retlenként érkezik, elképzeléseit
talán egyszerûbben véghezvi-
szi, könnyebben elfogadtatja
magát vezetõként. Fontos cél-
nak tartom, hogy ne azért kezel-
jenek engem másképp, mert
ebben a székben ülök. Hos-
szabb-rövidebb idõ alatt szeret-
nék annyi tudást és tapasztala-
tot összeszedni, hogy azért ad-
janak a véleményemre, mert az
megalapozott és hiteles. Az
osztályvezetõk döntõ többségé-
vel együtt dolgoztam korábban
is, sok problémát oldottunk meg
közösen, éppen ezért úgy gon-
dolom, hogy a kinevezésem
nem okozott gondot a velük va-
ló kapcsolatomban. Bízom ben-

ne, hogy a jövõben is könnye-
dén tudunk egyeztetni bármi-
lyen kérdésben. Többször is
hangsúlyoztam, hogy – mint
mindenki másnak – nekem is
idõ kell, hogy rutint szerezzek,
ezt nem lehet csak jogszabály-
okból vagy tankönyvekbõl meg-
tanulni.

– Egy pozícióváltásnál
nemcsak az adott cég és a
kollégák, hanem a család is
fontos szerepet játszik a mér-
legelésnél. Feleséged és két
kisgyermeked van, akik köz-
ponti helyet foglalnak el az
életedben. Õk mennyit vettek
észre abból, hogy hirtelen
több feladat, nagyobb fele-
lõsség „zuhant a nyakadba”?

– A gyerekek szerintem ke-
vésbé érzik, a feleségem, Lívia
talán jobban, de mindig igyek-
szem, hogy a munkahelyi prob-
lémák ne érzõdjenek otthon, és

megfelelõ mennyiségû idõt tölt-
sek a családommal. Ez persze
komoly szervezést és szoros
idõbeosztást igényel. A korábbi
generációk ebben a korban,
mint én, már nem 2–4 éves
gyerekeket neveltek otthon, így
tudomásul kell vennem, hogy
annak az esélye, hogy munkát
vigyek haza, nagyon kicsi. Két
pici gyerek mellett már nem tu-
dom azt csinálni, amit koráb-
ban, hogy a munkahelyen be
nem fejezett munkát könnyû-
szerrel megcsináltam otthon
este vagy hétvégén. Emiatt az-
tán hétköznapokon kevesebbet
vagyok otthon, hétvégén vi-
szont ezt az idõt bepótoljuk. A
gyerekek nagyon jól el tudják
terelni a gondolataimat a mun-
kahelyi ügyekrõl, így nagyon jó
kikapcsolódás is, amikor velük
foglalkozom.

Steyer Edina

Gazdasági igazgatóvá való kinevezése alig több mint
egy éve történt. Az elmúlt esztendõ tapasztalatairól, az új
beosztásról, illetve a jövõbeli terveirõl beszélgettünk Var-
ga Attilával.

Egy éve a vezetésben
Fiatalos, lendületes stílus és óvatosság

GOMBAISMERETI TÚRÁK (május, június,
augusztus, szeptember, október – a gombater-
més függvényében):

A Zalaerdõ Zrt. Lenti és Nagykanizsai Erdé-
szete interaktív, jó hangulatú túrákkal segíti az
információszerzést!

Mirõl hallhatunk a túrákon? – Általános in-
formációk a gombákról (Lentiben a gyógynö-
vényekrõl is), az élõvilágban elfoglalt helyük;
jelentõségük a mindennapi életben; gombais-
meret; alaktan: mirõl ismerjük fel a különféle
gombákat; gombamérgezések típusa; leggya-
koribb mérges gombák; gombagyûjtés, az
adott évszakban gyûjthetõ fajok bemutatása;
az erdei életközösségek bemutatása; az adott
idõszak erdészeti, vadgazdálkodási tevékeny-
ségei.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu
Stefanich Péter (Lenti): +36 (30) 464-4558;
Gál Sándor (Zalakaros): +36 (30) 474-2130

HÚSVÉTI EXPRESSZ ÉS HÚSVÉTVÁRÓ
CSÖMÖDÉRBEN (ÁPRILIS 15.):

Húsvéti járat a Csömödéri Állami Erdei Vas-
úttal; kézmûves program, húsvéti tojásfestõ-
és húsvéti versmondó verseny Csömödérben
a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésé-
ben.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, 
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zalaer-
do.hu
Kaliba Mihály vasúti üzemvezetõ: erdeiva-
sut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

KANIZSA VÁROS NAPJA (ÁPRILIS 28–30.)
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu,
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu

„EGY FA KIDÕL, MESSZE HANGZIK, /
NÕ AZ ERDÕ, KI HALLJA?”

(MÁJUS, JÚNIUS):
Erdei iskolai foglalkozások a Lenti és

Csömödér környéki erdõkben általános iskolá-
sok részére elõzetes bejelentkezés alapján a
Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésé-
ben.
Érdeklõdni:
Molnárné Vitális Anikó erdei iskolai vezetõnél
(vitalis.aniko@zalaerdo.hu; +36-30/933-8851)

KÖZLEKEDÉSI KULTÚRA NAPJA
(MÁJUS 11.)

Közlekedési kultúra napi programok
Csömödérben a Zakatoló Erdészeti Erdei Is-
kola szervezésében.
Érdeklõdni:
Molnárné Vitális Anikó erdei iskolai vezetõ-
nél (vitalis.aniko@zalaerdo.hu; +36-30/933-
8851)
MADARAK ÉS FÁK NAPJA (MÁJUS 8–12.):

Vetélkedõ, játékos program iskolásoknak,
elõzetes bejelentkezéssel az obornaki
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában.

Érdeklõdni:
Povics Noémi erdei iskolai vezetõnél
(povics.noemi@zalaerdo.hu, +36-30/511-3213)

MADARAK ÉS FÁK NAPJA (MÁJUS 13.):
Arborétumi séta; tanösvényi szakvezetés;

vetélkedõ, játékos program iskolásoknak, elõ-
zetes bejelentkezéssel a letenyei erdészet, a
nagykanizsai erdészet és a zalaegerszegi er-
dészet szervezésében.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu,
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu

NÖVÉNYEK NAPJA (MÁJUS 18.):
Tárlatvezetés a Surdi Díszfaiskolában, illet-

ve a Bajcsai Csemetekertben a nagykanizsai
erdészet szervezésében.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, 
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu

ÖKONAP (MÁJUS 20.):
Családi nyílt nap az obornaki Nyitnikék Er-

dészeti Erdei Iskola szervezésében.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, 
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu

GYERMEKNAP (MÁJUS 27.)
Gyermeknapi járat a Csömödéri Állami Er-

dei Vasúttal; kézmûves program, kreatív játé-
kok Csömödérben a Zakatoló Erdészeti Erdei
Iskola szervezésében.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, 
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu
Kaliba Mihály vasúti üzemvezetõ: erdeiva-
sut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

NYÁRI TÁBOROK
(JÚNIUS, JÚLIUS, AUGUSZTUS)

Bentlakásos táborok az erdei iskolák szer-
vezésében. Részletes információ késõbb a
kozjolet.zalaerdo.hu oldalon és az erdei iskolai
vezetõknél.

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (JÚNIUS 24.)
Erdei vasúti utazás, kiállítótermi látogatás,

fûrészüzemi látogatás.
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, 
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu
Kaliba Mihály vasúti üzemvezetõ: erdeiva-
sut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146.
Fûrészüzemi látogatás kapcsán: Lukács Ferenc
lukacs.ferenc@zalaerdo.hu; +36-30/640-2252

KISVASÚT NAP (JÚNIUS 24.)
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu,
www.facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zala-
erdo.hu
Kaliba Mihály vasúti üzemvezetõ: erdeiva-
sut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146.

Programajánló



A beszámoló után sor került
az Ellenõrzõ Bizottság jelenté-
sére, a mérlegbeszámoló elfo-
gadására, majd a 2016. évi költ-
ségvetés kialakítására. A szük-
séges alapszabályi módosítá-
sok után következett a 2016. évi
klubprogram elõterjesztése és
részletes megvitatása, melyet
egyöntetû szavazással fogadott
el a tagság. A borongós nap
hangulatát befejezésként egy
Izlandról szóló izgalmas termé-
szeti kisfilm igyekezett kedves
sikerrel feloldani, de még elõtte
Andréné Zöldi Zsuzsanna szí-
nes válogatását láthattuk a
2015-ös klubévünk fényképei-
bõl.

Az elfogadott 2016. évi prog-
ramnak megfelelõen, az elsõ
rendezvényre április 14-én a
Városi Könyvtár elõadótermé-
ben került sor, ahol Badacsonyi
Lajos nyugalmazott halászati
felügyelõ, a téma szakavatott is-
merõje tartott érdekfeszítõ vetí-
tett képes elõadást a magyar ro-
vásírás eredetelméletének igen-
csak szerteágazó kutatásairól,
történetérõl és rendkívül gazdag
irodalmáról. A rovásírás lénye-
gében alfabetikus írás, jellem-
zõje, hogy minden hangra külön
jelet alkalmaz. A rovásírást
jobbról balra írjuk, kis- és nagy-
betût külön nem különböztetünk
meg, az írásjelek ugyanazok. A
rovásírást mindennapi haszná-
latra alkalmas formában a szé-
kelyek õrizték meg, amely
2015-ben magyar nemzeti
szabvány lett. A kapcsolódó ku-
tatások ma is több ágon folynak.
Badacsonyi Lajos az érdeklõ-
dõknek különösen Friedrich
Klára mûveit ajánlotta melegen
tanulmányozásra, amely mûvek
minden nemzeti könyvesbolt-
ban megtalálhatók.

Április 28-án, igazi kiránduló-,
tavaszi idõben Szentgotthárd és
környéke volt az úti célunk, fõ-
programként pedig az OPEL
Szentgotthárd Kft. motorgyára
Flex részlegének megtekintése.
Megérkezve, csapatunkat két
felkészült, nyugdíjas szakember
fogadta, s két részre osztva a
társaságunk, vezetésükkel is-
merkedtünk a hatalmas üzem-
csarnokok munkájával. Maga a
gyár több mint 20 éves múltra
nézhet vissza, a rendszerváltás
után a General Motors Magyar-
ország elsõ autóipari cégeként
alapították. Napjainkban fõként
motorgyártással, motorkompo-
nens-gyártással, automata se-
bességváltó-gyártással, váltó-
felújítással és motororsó-javí-
tással foglalkoznak. Fontos te-
vékenységük a motoralkatrész-
gyártás is, amelyet legmoder-
nebb úton, automata sorokon
robotokkal végeznek. Rengeteg
hengerfejet, motorblokkot, fõ-

tengelyt és hajtórudat készíte-
nek. A gyár termékeinek döntõ
többsége Brazíliába, az USA-
ba, Mexikóba, Ázsiába és
Ausztráliába kerül. Dolgozóik
létszáma dinamikusan nõ, je-
lenleg 1500 fõ körül mozog.
Munkásgárdájukra a kiemelke-
dõ szakmai képzettség, a krea-
tivitás, az új iránti elkötelezett-
ség, a valódi csapatmunka jel-
lemzõ.

Megköszönve vendéglátóink
lelkes, jogos büszkeséggel eltel-
ve adott tájékoztatását, rövid sé-
ta után a város ciszterci múltjá-
val kapcsolatos emlékeivel is-
merkedtünk. Az apátságot III.
Béla királyunk 1183-ban alapí-
totta. 1664-ben a szentgotthárdi
csata pusztításai következtében
a ciszterci szerzetesektõl csak
az akkori barokk stílusú temp-
lom és a monostor épülete ma-
radt fenn. Az egykori „magtár-
templom” ma városi színházként
mûködik. A monumentális mai
templom alapkövét a XVIII. szá-
zad közepén rakták le. Betérve
a templomba a felkért plébános
atya igen részletes tájékoztatást
adott hazánk egyik legszebb ba-
rokkszentélyû templomának tör-
ténetérõl, a mennyezetképek ki-
alakításáról, a fõoltár és mellék-
oltárok festményeirõl, Dorf-
meister itteni munkásságáról,
külön kitérve a mûvészi faragá-
sú szószékre. A templom köze-
pén „A kereszt diadala” freskó is
hirdeti a Jó gyõzelmét a Gonosz
felett. A rendkívül gazdagon dí-
szített templom bemutatása le-
hetetlen feladat, a csodálatos

látványt személyes megtekin-
tésre ajánljuk mindenkinek. 

Mielõtt búcsút intettünk volna
a kedves, hangulatos vendvi-
déknek – határállomás nem lé-
vén –, átsétáltunk a szomszé-
dos Ausztriába, nevezetesen
Nagyfalva (Magersdorf) térsé-
gébe, ahol megtekintettük a
szentgotthárdi csata 300. évfor-
dulója alkalmából 1964-ben

emelt, 15 méter magas úgyne-
vezett szürkekeresztet és egy
kiállításnak is otthont adó kis ká-
polnát. Feltétlen meg kell emlí-
teni a falu nyugati szélén 1840-
ben állított fehérkeresztet is,
amely közvetlenül az országút
mellett áll, s többnyelvû felirattal
emlékezik a csata hõseire. Ha-
zafelé véve az útirányt, útköz-
ben még megálltunk Felsõ-
szenterzsébeten, ahol a va-
dászházban a vadásztársaság
vendégei voltunk egy finom, bõ-
séges ebédre, melyért ezúton is
külön köszönetünket fejezzük
ki.

Május 25-én a közelgõ nyár

hangulatában indultunk útra tár-
sasgépkocsinkkal immár szlo-
vén területre, nevezetesen
Dobronakra és Lendvára. Elsõ
állomásunkon az európai hírû
dobronaki trópusi kert és orchi-
deafarm csodálatos növényvilá-
gának kuriózumszámba menõ
látványosságát csodáltuk meg.
Maga Dobronak község többsé-
gében ma is magyarok lakta kis
település, Trianonig Zala vár-

megye Lendvai járásához tarto-
zott. 

A falucska mai nevezetessé-
ge Közép-Európa egyetlen or-
chideatermesztõ vállalkozása,
az Ocean Orchids, ahol évente
közel 500 ezer növényt ter-
mesztenek. A majdnem másfél
hektárnyi üvegházban, melyet
geotermikus energiával, saját
termálkútjukból fûtenek, 160-fé-

le orchideát nevelnek, valódi
trópusi körülményeket, klímát
biztosítva számukra. A kert lát-
nivalói iránt igen nagy az érdek-
lõdés, ezért az utóbbi idõben
egy 500 m2-es trópusi kert ki-
alakításával is bõvültek. A cso-
dálatos, ritkaságszámba menõ
növényvilágot egy igen felké-
szült, kedves fiatal magyar
hölgy mutatta be, kitérve a leg-
kisebb részletekre, a fontosabb
ismeretekre, tudnivalókra. Tá-
vozásunk alkalmával hálásan
megköszöntük igazi honfitársi
közremûködését és az aján-
dékba kapott kis emléktárgya-
kat. Lendvára érkezve megra-

gadott bennünket az egykori
történelmi városkánk rendezett-
sége és tisztasága. Rövid né-
zelõdés után, máris a Lendvai
Mûvelõdési Otthonnál, a Szín-
ház és Hangversenyterem im-
pozáns épületénél voltunk,
melynek megálmodója és ter-
vezõje az azóta elhunyt nem-
zetközi hírû építészünk,
Makovecz Imre volt. Organikus
építészetére jellemzõ, hogy az

egész határozza meg az egyes
részek formáját. Az épület
45x33 méter nagyságú, több
emeleti és földszint alatti helyi-
séggel. Az épületet színházi és
opera-elõadásokra, koncertek-
re és konferenciák tartására ter-
vezték elsõsorban. A nagyte-
rem 444 ülõhellyel rendelkezik.
A 11x9 méteres színpad komoly
mûszaki berendezésekkel van

ellátva. Az építkezés 2004-ben
fejezõdött be, melyhez hazánk
is jelentõs összeggel járult hoz-
zá.

Programunk befejezéseként
meglátogattuk a Vinarium
Lendva 53,5 méter magas kilá-
tótornyot a lendvai Hosszúfalu-
hegyen. A torony legmagasab-
ban fekvõ kilátóteraszára zömé-
ben lifttel mentünk fel, de voltak,
akik a 240 lépcsõvel merészen
a gyaloglást, mint jó kis sportot
választották. A magasból pom-
pás kilátás nyílik négy ország,
Szlovénia, Magyarország,
Ausztria és Horvátország dim-
bes-dombos, festõi tájaira –
vagy éppen szelíd síkságaira.

Hazafelé tartva, a késõ dél-
utáni órákban érkeztünk a
Budafai Vadászházhoz, ahol a
letenyei erdészet vendégeiként
fogyasztottuk el kitûnõ ebédün-
ket, melyért ezúton is köszöne-
tünket fejezzük ki.

A hosszú nyári szünet után
az augusztus 25-i programot
már mindenki várta, s nem is
csalódtunk, mert az igazi újdon-

ságnak számító csömödéri Za-
katoló Erdei Iskola megtekinté-
se sok kedves érdekességgel
szolgált korosodó társaságunk-
nak is. Az ország erdei iskolái
között a csömödéri teljesen új-
szerû szolgáltatást nyújt a vas-
úti oktatókocsijával, s ez indo-
kolta, hogy alig féléves mûködé-
se után az iskolát Magyar Ter-
mék Nagydíjjal tüntették ki 2015
szeptemberében.

A helyszínre érkezvén, az is-
kola vezetõje, a kedves, fiatal
erdõmérnöknõ, Molnárné Vitális
Anikó fogadott bennünket. Be-
mutatta a különlegesen kikép-
zett oktatókocsit az oktatási tar-
tozékokkal együtt. Anikó igen
felkészülten, érzõdõ nagyfokú
hivatásszeretettel beszélt ne-
mes munkájáról, melyben igen-
csak örömét leli. Hangsúlyozta,
hogy az iskola legfontosabb fel-
adata az élménynyújtás, s az,
hogy a gyerekeket, a fiatalokat
sok-sok játékkal, önálló munká-
val és gondolkodással, s minde-
nekelõtt megszerzett saját kis
tapasztalataik birtokában ve-
zessük rá az újabb és újabb is-
meretekre, a hasznos tudniva-
lókra. Megköszöntük Anikónak
a rövid idõ alatt látványosan is
bizonyított kitûnõ munkáját, s
búcsúzóul további szép sikere-
ket kívántunk részére s termé-
szetesen leendõ csoportjai szá-
mára.

A továbbiakban a vasúti sza-
lonkocsiban utazva folytattuk
utunkat Kistolmács felé, ahon-
nan a társasgépkocsinkkal
Obornak felé vettük az irányt,
ahol a vadászházban a nagyka-

nizsai erdészet vendégszerete-
tét élvezhettük Babics István er-
dészeti kollégánk társaságában.

Már javában az õszben jár-
tunk, amikor az év utolsó kirán-
dulására indultunk, szeptember
29-én. Elsõ és fõ úti célunk az
utolérhetetlen tehetségû termé-
szetírónk, Fekete István
(1900–1970) szülõfalujának,
pontosabban ottani emlékhe-
lyeinek meglátogatása volt a
Somogy megyei Göllében. A
társasgépkocsin – útközben – e
sorok írója rövid ismertetést
adott Fekete István fájdalmasan
szép, rendkívül gazdag, ugyan-
akkor nem mindennapi nehéz-
ségekkel terhes életének fõbb
állomásairól, gazdatiszti és fõ-
leg írói munkásságáról, mely
utóbbi a magyar irodalom örök
értékeket hordozó halhatatlanjai
közé emelte.

Megérkezve az író takaros
szülõházához, amely 1987.
augusztus 20. óta a Fekete Ist-
ván Emlékház nevet viseli, a há-
zacska lelkes gondnoka, Deres
Károlyné fogadott bennünket. A
gondnoknõ részletekbe me-
nõen beszélt a falucska híres-
neves szülöttének élménygaz-
dag gyermekkoráról, amely a
XX. század elsõ évtizedét ölelte
fel, kitérve a nagyszerû szülõk-
re, külön is az apára, aki a helyi
iskola igazgatója, tanítómestere
volt, s mint gazdálkodó is a leg-
elsõk közé tartozott. A kisfiú ha-
mar igazi otthonra lelt a környék
nádasaiban, a rétek buja vadvi-
rágai között, s nem utolsósor-
ban az erdõ avarszagú, utánoz-
hatatlan csendjében, s a gaz-
dag állatvilág titokzatos életé-
nek kifürkészésében. Kitárt
szívvel, a fenséges természet
betelhetetlen gyönyörûségével
gyûjtögette nap mint nap az
újabb és újabb élményeket, s
rendkívüli megfigyelõ adottsá-
gainak köszönhetõen ezeket
meg is õrizte, hogy egykor majd
felejthetetlen örök emlékké ne-
mesedjenek csodálatos írásai-
ban, regényeiben, milliónyi olva-
sótábora igaz örömére és épü-
lésére.

Az emlékkönyvbe írt köszö-
nõ szavaink után klubelnökünk
koszorút helyezett el az író mell-
szobrán, mely a szülõház elõtt
áll. Ezt követõen a közeli teme-
tõbe sétáltunk, ahol szintén ko-
szorút helyeztünk el a családi
sírboltra, amely a nagy író mel-
lett felesége és Bogáncs kutya
hamvait is rejti. 

A nap második programja-
ként a Hotel Kardosfa éttermé-
ben elfogyasztott ebédünk után
a somogyi részvénytársaság
csillagdáját tekintettük meg,
ahol gazdag tájékoztatást kap-
tunk az objektum komoly termé-
szettudományos ismereteket
nyújtó szerepérõl, látogatottsá-
gáról.

November 9-én a Városi
Könyvtárban régi elõadónkat, a
„világjáró” Böröcz Zsolt tanár
urat üdvözölhettük, aki Iránban,
az egykor csodálatos Perzsiá-
ban tett kirándulásának látvá-
nyos történelmi emlékképeit
hozta el számunkra színes vetí-
tett képes elõadás formájában. 

December 1-jén klubunk a
hagyományos összevont nyug-
díjas-találkozón vett részt a ka-
nizsai Honvéd Kaszinóban, ahol
Rosta Gyula vezérigazgató úr
tájékoztatója után, a részvény-
társaság ezúton is köszönettel
illetett vendégszeretetét élvez-
hettük.

Dr. Baráth László
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Hûen hagyományaihoz
Jó évet zárt a Nyugdíjas Erdész Klub

Az elmúlt, immár óesztendõt bevezetõ, szokásos évad-
nyitó közgyûlését 2016. február 25-én tartotta a klub a
nagykanizsai Halis István Városi Könyvtárban. Tihanyi
Gyula klubelnök megnyitója után elnöki beszámolója
hangzott el, de ezt megelõzõen a tagság egyhangú támo-
gatással a klub tagjai közé fogadta dr. Mátrabérci Sándor
erdõmérnök kollégánkat.

Göllében Fotó: André Béláné

Trópusi kert és orchideafarm, Dobronak Fotó: André Béla
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A több mint ezer fotó közül
Maros Sándor természetfotós, a
zsûri elnöke közel háromszáz

képet javasolt zsûrizésre, me-
lyekbõl aztán a teljes bírálóbi-
zottság (Maros Sándor mellett

Varga Attila gazdasági igazgató,
Pintér Csaba erdészetigazgató,
Léránt János nyugalmazott ke-
rületvezetõ erdész és Steyer
Edina PR-ügyintézõ) közösen
választotta ki az elsõ három he-
lyezettet és a különdíjas alko-
tást.

A fotópályázat elsõ helyezé-
sét Molnár Szilárd Õszi miniatûr
címû fotója érdemelte ki. Nyere-
ménye két fõ részére 3 nap, 2 éj-
szaka az Obornaki Vadászház-
ban teljes ellátással. Második
helyezett lett Jakab Sándor Õszi
turbulencia címû képe, nyere-

ménye 2 nap, egy éjszaka a
Zsigárdi Erdei Lakban, ellátás
nélkül (maximum négy fõ részé-
re). Harmadik helyen végzett
Molnár István Erdõ mélyén elne-
vezésû képe. A különdíjas pedig
Csörögi Dóra Hajnali menedék
címû alkotása lett. A harmadik

helyezett és a különdíjas jutalma
egy-egy értékes könyvcsomag.

A kiállításmegnyitóval egybe-
kötött díjkiosztóra április 19-én
17.30 órakor kerül sor a nagyka-
nizsai Hevesi Sándor Mûvelõdé-
si Központban.

Steyer Edina

A „Jött õszanyó hideg széllel, Aranysárga vízfes-
tékkel...” mottóval jelzett fotópályázatunkra, melynek té-
mája az õszi erdõ volt, 315 pályázó 1319 fotót küldött.

Több száz pályázó
„Jött õszanyó hideg széllel, Aranysárga vízfestékkel...”

A projekt vezetõ partnere
Muraszombat Város Önkor-
mányzata, a projektpartner
szlovén részrõl a Pomurje
Cserkészszövetség, magyar
részrõl Csesztreg Község
Önkormányzata, a Holna-
pocska Közhasznú Nonprofit
Kft. és társaságunk. A teljes
költségvetés 1.104.783 euró,
ebbõl a Zalaerdõ Zrt. projekt-
részének kerete 173.836
euró, körülbelül 53,5 millió
forint. A megvalósításhoz
szükséges önrész 5%, mint-
egy 2,7 millió forint. A projekt
idõtartama 3 év, 2017. április
1-jétõl indul. 

A program kiváló lehetõ-
séget nyújt a kapcsolatépí-
tésre, attrakcióink, program-
jaink népszerûsítésére, tag-
jai lehetünk egy határon át-
nyúló természetturisztikai
hálózatnak.

A jövõben hírlevelek for-
májában tájékoztatást nyúj-
tunk a projekt elõrehaladásá-
ról.
A tervezett tevékenységek
röviden:

– A program elején, 2017
májusában tanulmányutat

szervezünk 40 fõ részére (20
fõ magyar és 20 fõ szlovén
résztvevõ). Az utazás autó-
busszal történik. A kiinduló
helyszín az egykori határsáv-
ban létesült bödeházai Hetési
Barátság Park, mely a régi
barátságoknak állít emléket
és az összetartozást szimbo-
lizálja. A nap folyamán elláto-
gatunk a Budafai Arborétum-
ba és a Vétyemi Õsbükkös-
be. A program pontosítása
még folyamatban van.

– Mynest madármegfigye-
lõk, illetve oktatódobozok be-
szerzése, melyek az erdei is-
kolai táborok, illetve rövidebb
programok sikerét szolgál-
ják. 

– 2017 nyarán kettõ, míg
2018-ban egy nemzetközi tá-
bort tervezünk a Nyitnikék Er-
dészeti Erdei Iskolában. Ezek
a táborok kísérleti jellegûek,
tematikájukat fejlesztjük a ta-
pasztalatok alapján. Beszer-
zünk továbbá egy erdõpeda-
gógiai könyvet és egy foglal-
koztatófüzetet.

– A projekt számtalan ki-
adványon, egyéb rendezvé-
nyen, közös weblapon túl

nagy hangsúlyt fektet a
promócióra, tartalmaz két er-
dei iskolai konferenciát, vala-
mint két bemutatórendez-
vényt is. 

– A szakmai együttmûkö-
dést erõsítik a mûhelyfoglal-
kozások és a közös túrave-
zetõ-képzés is.

– A projekt keretében öt
erdei kirándulóhelyet
(Kálócfán, Bödeházán, Újud-
varon, Kistolmácson, vala-
mint Zsigárdon) és két erdei
pihenõhelyet (Obornakon és
Zalalövõn) alakítunk ki. Az
infrastrukturális fejlesztéshez
tartalmi fejlesztés is kapcso-
lódik, túraprogramokat dol-
gozunk ki a helyszínekhez
kapcsolódóan.

– 2017-tõl a Kisvasút Na-
pot is szeretnénk minél in-
kább „nemzetközivé” tenni a
programban tervezett forrá-
sok felhasználásával.

– A Lentiben található
„Göcsej kincsei, az erdõ és a
fa” címû kiállításunk tarta-
lomfejlesztését követõen
audio guide készülékek és 3
nyelvû hanganyag kalauzolja
a jövõben az érdeklõdõket.

Számítunk minden Kollé-
ga részvételére a projektben,
az együttmûködést elõre is
köszönjük!

Godinek-Tóth Anita és
Gál Károly

GO IN NATURE
Irány a természet

A „GO IN NATURE” elnevezésû, a Szlovénia–Magyar-
ország Együttmûködési Program keretében elõször 2016
februárjában, majd átdolgozást követõen júliusban újra
benyújtott pályázatunk pozitív elbírálásban részesült.

Különdíj: Csörögi Dóra: Hajnali menedék

1. helyezett:  Molnár Szilárd: Õszi miniatûr

2. helyezett: Jakab Sándor: Õszi turbulencia

3. helyezett: Molnár István: Erdõ mélyén
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– Az erdõ szélén nõttem fel.
Gyermekkoromban anyai
nagymamámmal gyakran jár-
tuk az erdõt. Rendkívüli nö-
vényismerettel rendelkezett,
mely tudást mesterien adta át.
Nagyon élveztem a vele töltött
idõt, már akkor eldöntöttem, er-
dész akarok lenni.

Miklós fertõrákosi szárma-
zású. Az általános iskola után a
Sopron melletti Szárhalomban
volt egy évig erdészgyakornok,
majd ezt követte a négyéves

képzés a Roth Gyula Erdészeti
Technikumban.

– Akkoriban erdészbõség
volt, nem volt konnyû elhelyez-
kedni. Rokon szakma lévén a
faiparban kezdtem el dolgozni
a soproni FORFA-nál, ahonnan
hamar átkerültem a Tanulmányi
Erdõgazdasághoz. Három évet
töltöttem ott, zömében erdé-
szeti növényvédelemmel,
vegyszerkísérletekkel foglal-
kozva. Sorkatonai szolgálatom
alatt családom Zala megyébe,
Szentpéterúrra költözött. Nyu-
godt kis falu volt, szerettünk itt
élni. 

A Pacsai Termelõszövetke-
zetnél vállaltam munkát egy-
éves szerzõdéssel. A végén
már nagyon kínlódtam, szeren-
csémre Horváth Elemér erdé-
szetvezetõ úr meginvitált a Za-
lai Erdõ- és Fafeldolgozó Gaz-
daság Zalacsányi Erdészeté-
hez. Így 1978-tól végre a szak-
mában dolgozhattam, kezdet-
ben szakosított, vágásvezetõ
erdészként. Három fogatos bri-
gáddal egész évben gyérítése-
ket, kisebb tarvágásokat vé-
geztünk. 1989-ben bíztak meg
jelenlegi kerületem vezetésé-
vel, akkoriban az Alsóerdõ ne-
vet viselte, és közel 1250 hek-
tár nagyságú volt. Rendkívüli
erdõállományokban dolgozhat-
tam. A terület korábban a
Nagykapornaki Jezsuita Rend-
ház birtoka volt, ahol kiemelke-
dõen gazdálkodtak, fõleg tölgy-
gazdálkodásuk volt híres. Ma-

gasra került tehát a mérce,
melynek nyilvánvalóan mesz-
szemenõen meg akartam felel-
ni. Az erdõmûvelés mindig kö-
zelebb állt hozzám, így a töl-
gyesek természetes felújítása
során – ha szabad így fogal-
maznom – éltem ki magam iga-
zán. 

– Hogy élted meg a ’90-es
éveket, a „vállalkozói rend-
szer” társaságunknál történõ
bevezetését, majd késõbb az
erdészetek összevonását?

– Szeretem az
á l l a n d ó s á g o t .
Kezdetben féltet-
tük az érintett kol-
légákat, hiszen
hosszú idõt töltöt-
tünk együtt, aztán
szerencsére bebi-
z o n y o s o d o t t ,
nincs mitõl tarta-
nunk. Akkoriban
ez a folyamat na-
gyon humánusan
zajlott. Az erdé-
szetek összevo-
nása sem okozott
különösebb törést
számomra.

– Sokszor em-
legetted, hogy
„erdészkedni”
csak hivatássze-
rûen lehet. Csa-
ládod hogyan vi-
selte elhivatott-

ságod?
– 1977-ben nõsültem, Hajni

gyakorlatilag a kezdetektõl fog-
va tûrte bogaraimat, Anita lá-
nyommal sem volt ez más-
képp. A munkahelyi gondokat
igyekeztem nem hazavinni, bár
ez nem mindig sikerült. Ilyen
esetekben az otthon mindig
erõt adott.

– Visszate-
kintve, mire vagy
a legbüszkébb?

– 39 év már
nem csak rajtam
látszik meg, sze-
rencsére az erdõn
is. Nagyon jó ér-
zés számomra
azokban az állo-
mányokban járni,
melyeket a kezde-
tektõl fogva gon-
dozhattam. Talán
azt a bizonyos
magasra helye-
zett lécet nem
rezgettem meg.

Az emberi kap-
csolatok mindig
fontosak voltak
számomra. Ha va-
lakivel meg kellett
szakítani a kap-
csolatot – akár munkatársról,
akár vállalkozóról volt is szó –,
igyekeztem úgy eljárni, hogy
tüske ne maradjon senkiben
sem. Örömömre szolgál, hogy
a Remetekert turisztikai, vallási
jelentõsége egyre nagyobb.

Elégedett vagyok, ugyanak-

kor a kerületet egyik napról a
másikra elhagyni nagyon ne-
héz lenne. A stafétabotot ifjú
kollégámnak, Schweighardt
Balázsnak adtam át. Nyugodt
vagyok e tekintetben, a kerület
jó kezekbe került.

– Milyen terveket dédel-
getsz?

– Harminc éve foglalkozom
karácsonyfa-neveléssel, és
még vagy harminc évig szeret-
ném ezt folytatni. Amíg lesz
erõnk, kertünkben mindent ma-
gunk termelünk meg, így bizto-
san tudjuk, mit eszünk. Terve-
zem, hogy ismét elkezdek mé-
hészkedni. Lehetne folytatni a
felsorolást..., majd kialakul.
Egy biztos, kapkodni nem fo-
gok.

Szarka Miklósnak egészsé-
ges, boldog nyugdíjas éveket
kívánunk!

* * *
A Remetekert kerület veze-

tését 2016 szeptemberében
Schweighardt Balázs vette át.
Balázs a Fejér megyei Balinká-
ról származik, az általános is-
kolát követõen a székesfehér-
vári Szent István Mezõgazda-
sági Szakiskolában folytatta ta-
nulmányait, ahol erdészkép-
zést indítottak. 

– Mi terelgetett az erdész
pálya irányába? Volt családi
példa?

– Családunkban nincs, nem
volt erdész végzettségû; az is-
merõsök között sem akadt, aki
hasonló érdeklõdést mutatott.
A szülõi ház erdõszélen áll, az
erdõ gyakorlatilag a játszóteret
jelentette számomra és gyer-
mekkori barátaim számára.
Sajnos Székesfehérváron a
betervezett technikusképzés
nem indult el, így az érettségi
után Sopronban szereztem
meg a technikus minõsítést
2012-ben.

– Zala megyére hogyan
esett a választás?

– Nem szerepelt terveim-
ben. Az oklevél megszerzését
követõen gyakorlatilag az
összes környékbeli erdõgazda-
ságnál próbálkoztam, ered-
ménytelenül. 2012 nyarán egy
fakitermelõ brigádban vállaltam
munkát, majd 2013-ban a

Vadex Zrt.-nél kerültem a köz-
foglalkoztatásba.

Zala megyébe menyasszo-
nyom révén jutottam, aki
Keszthelyen kertészmérnök-
nek tanult. Noémi ez évben
végzett, Zalaegerszegen egy
kertészetnél helyezkedett el. A
Zalaerdõnél is elõször közfog-
lalkoztatottként dolgoztam,
majd 2015 márciusától hossz-
tolóként, novemberétõl beosz-
tott erdészként. Tavaly szep-
temberben kaptam meg a 750
hektáros kerület vezetésének

lehetõségét Miklós bácsi nyug-
állományba vonulásával.

– Zökkenõmentes volt a
beilleszkedés?

– Igen. A kollégák már a kez-
detektõl nagyon segítõkészek
voltak, vittek magukkal, bemu-
tattak a vállalkozóknak, keres-
kedelmi partnereknek, meg-
osztva kapcsolati tapasztalatai-
kat. Rövid idõ alatt nagyon so-
kat tanultam tõlük, igaz – ahogy
illik –, gyakran rendesen meg is
dolgoztattak. Emellett tavaly
beköltözhettünk az erdészet
zalacsányi szolgálati lakásába,
ez a lehetõség egy pályakezdõ
számára óriási segítség.

– A szakma mely ágazata
áll közelebb hozzád?

– Egyik nélkül nincs másik,
mindegyiket szívesen végzem.

– Kanyarodjunk egy kicsit
más irányba. Szabadidõdet,
szabadidõtöket mivel tölti-
tek?

– Havonta egy-két alkalom-
mal meglátogatjuk a szülõket,
így az otthoni barátokkal is
gyakran tudunk találkozni. Ki-
kapcsolnak a hétvégi kirándu-
lások, gyalogtúrával fûszerez-
ve. A horgászat, vadászat is
közel áll hozzám, sajnos nem
tudok rájuk annyi idõt fordítani,
mint szeretnék.

Lelkes gombagyûjtõ vagyok,
belefogtunk a laskagomba ter-
mesztésébe is. Szeretnénk ké-
sõbb dísznövényekkel is foglal-
kozni, de az igazi nagy álom a
saját családi ház.

Vannak terveink, elérendõ
célok, emellett a szakmám-
ban dolgozhatok egy össze-
tartó csapatban… mondha-
tom, jól érzem magam a bõ-
römben.

– További munkádhoz jó
egészséget, kitartást kívá-
nunk!

Pintér Csaba

Az általános iskolát Fitye-
házon kezdte, azonban szülei
úgy látták jónak, ha „kemé-
nyebb” iskolába íratják, három
év után így került a nagykani-
zsai Bolyai János Általános Is-
kolába. 

– Fityeházon horvátot is kel-
lett tanulni, abból már semmire
nem emlékszem – vallja be egy
õszinte mosoly kíséretében. –
Furcsa is volt számomra az a
nyelv... A Bolyaiban nem kezd-
tem valami fényesen, valószí-
nûleg azért, mert valóban erõ-
sebb iskolának bizonyult az elõ-
zõnél, és háromszor annyian
voltunk egy osztályban. Sze-
rencsére gyorsan felkapasz-
kodtam, és már korán, amikor a
tanárok kérdezgetni kezdtek a
jövõnkrõl, én tudtam, hogy az
erdõgazdálkodás érdekel.

Célját elérte, a felvételi be-
szélgetést követõen bekerült a
soproni Nyugat-Magyarországi
Egyetem Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium-
ba, oda járt egészen az érett-
ségiig. Szakmai felismerõ ver-
senyeken többször is dobogós
helyezést ért el. Édesapja (Ba-
bics István, erdõmûvelési ága-
zatvezetõ, nagykanizsai erdé-
szet – a szerk.) révén megis-
merkedett a cserebogárpajor
elleni védekezés módszereivel,
melyrõl elõadást is tartott az is-
kolában, ezzel elsõ helyezést
ért el, és eljutott vele Szegedre
is, az erdészeti iskolák orszá-
gos diákkonferenciájára. Isko-
lája mostani igazgatója,
Hoczek László volt a biológia-
tanára, neki köszönhetõen
érettségizett ebbõl a tárgyból,
amely jó alapot adott késõbbi
tanulmányaihoz.

– A technikusit nem csinál-
tam meg, egybõl elmentem
egyetemre, ahol környezetmér-
nöki szakon kezdtem, mert az
erdõmérnökire nem volt elég a

pontom. Nem így terveztem, de
mivel az érettségit 40 fokos láz-
zal csináltam végig, nem szá-
mítottam kimagas-
ló eredményre. A
szombati ballagást
követõen vasár-
nap kórházba ke-
rültem, ahonnan
csak saját felelõs-
ségre engedtek el.
Halasztani semmi-
képpen nem akar-
tam, így elmentem
írásbelizni, és a
szóbelin javítot-
tam. Az egyete-
men az elsõ fél-
évem jól sikerült,
így mindjárt át is
vettek az erdõmér-
nökire. Nem mon-
danám, hogy kife-
jezetten eminens
tanuló lettem vol-
na, de a szakmai
tárgyakból jó voltam, az utolsó
években ezért ösztöndíjban is
részesültem.

Az egyetemi gyakorlatot a
Zalaerdõnél végezte, három
nyarat töltött a nagykanizsai er-
dészetnél: jelöléseket végzett,
részt vett az ápolási munkák-
ban, és ez idõben is sokat ta-
nult édesapjától. Gyakornok-
ként 2015. szeptember 1-jén
kezdett a társaságnál. 

– Együtt lettünk gyakorno-
kok Dobos Alexszel, akivel az-
óta is a bánokszentgyörgyi er-
dészetnél dolgozunk. Az elsõ
két hetet a központban töltöt-
tük, utána kerültünk ki az erdé-
szethez, ahol az elején fõként a
fahasználatban vettünk részt,
de a mûvelésben és a vadá-
szatban is segítettünk. Körül-
belül fél év alatt rajzolódott ki,
hogy én maradok ezen a terü-
leten, Alex pedig majd mûvelõ
lesz. Fahasználati mûszaki ve-
zetõvé 2016 novemberében

neveztek ki. Feladataim közé
tartozik a fakitermelõ brigádok
irányítása, az erdészekkel való
napi konzultáció, a faanyagfor-
galom szervezése. A friss át-
szervezések kapcsán (Iványi
Tamás a lenti erdészethez ke-
rül – a szerk.) a kereskedés
nagy része Pacsai Endrére és
rám hárul majd. A sok munka
mellett pozitív, hogy a kezde-
tektõl fogva részt vettem a ke-

reskedelmi feladatokban, a ka-
mionok szervezésében, a rönk-
átvételekben is, így nem min-
den teljesen új.

Máté a fentebb felsorolt te-
vékenységek mellett a vadá-
szatban is segédkezik. Tavaly
csupán néhányszor vett részt a
hajtásokban, a mostani vadá-
szati szezonban viszont már
teljes erõbedobással dolgozott.
Vadászvizsgáját 2015 decem-
berében tette le, a legutóbbi
évadnyitón fogadták vadásszá
Sohollárban. Mint mondta, sze-
ret vadászni.

Amikor ideje engedi – ahogy
õ fogalmazott – „kertészkedik”,
szõlõt és gyümölcsöst mûvel,
egy kevés bort készít, és pálin-
kát is fõz. Pihenésképpen ze-
nét hallgat, legfõképpen rockot,
sorozatokat, filmeket néz, és
koncertekre jár. Élete nagy él-
ménye volt a 2014-es buda-
pesti Iron Maiden koncert.

Steyer Edina

Pályakezdõk
Rockzene és természet – megférnek egymás mellett

Babics Máté másfél éve dolgozik a Zalaerdõ Zrt.-nél,
második generációs erdõmérnök a családban. A társaság-
nál gyakornokként kezdte, ahogy mindenki, majd fahasz-
nálati mûszaki vezetõ lett. Szabadidejében zenét hallgat,
szõlõt termeszt és koncertekre jár. Beszélgetésünk végén
derült csak ki egymás számára, hogy a 2014-es budapes-
ti Iron Maiden koncerten mindketten ott voltunk…

Erdészarcok
Szarka Miklós és Schweighardt Balázs

Harmincnyolc évet dolgozott a Zalaerdõ Zrt.-nél, illetve
annak jogelõdjénél. Szarka Miklós 2016. december 31-én
vonult nyugállományba a zalaegerszegi erdészet Remete-
kert kerületébõl. 
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2016-ban az elõzõ évhez ké-
pest az erdõ- és vadgazdálkodás-
ban növekvõ árbevétellel kalkulál-
tunk, csökkenésre csak a fafeldol-
gozásban és az alaptevékenysé-
gen kívüli tevékenységek körében
számítottunk. Az elmúlt évek
aszályos idõjárása következtében
fellépett tömeges lucfenyõpusztu-
lás miatt megnövekedett erdõfel-
újítási feladatok magasabb költ-
ségigénye, és a pályázatokból, tá-
mogatásokból származó források
jóval alacsonyabb összege miatt a
gazdálkodásban romló jövedel-
mezõségi mutatókat vártunk. Ez-
zel szemben a cég gazdálkodását
leginkább meghatározó fatermék-
értékesítésbõl elsõsorban a ked-
vezõbb választékszerkezetnek és
a magasabb átlagáraknak kö-
szönhetõen a tavalyinál maga-
sabb árbevételt értünk el. Adíszfa-
értékesítés és a vadgazdálkodás
árbevétele is magasabb lett az
egy évvel korábbinál. Mindezek-
nek köszönhetõen a gazdálkodás-
ból származó 2016. évi összesített
eredmény és az ágazati átlagot jó-
val meghaladó jövedelmezõségi
mutatók jobbak lettek az egy évvel
korábbinál.

A Zalaerdõ Zrt. csemetekertjei-
ben termelt erdei csemetébõl 2016
végéig több mint 1,6 millió darabot
értékesítettünk, az ebbõl szárma-
zó közel 39 millió forint árbevétel a
2016-ra tervezett összeget 10,7%-
kal meghaladja. Emellett a 11.800
darab díszfa értékesítésébõl a ta-
valyinál közel két és félszer több,
22,5 millió forint árbevétel szárma-
zott, ami másfélszerese a tervnek.
Így az éves termelési költségtervet
15,4%-kal meghaladó költségfel-
használással 63,3 millió forint ár-
bevételt sikerült elérni, ami 24,2%-
kal meghaladja a tervezett mérté-
ket. A jelentõs árbevételnek és a
befejezetlen készletérték tervezett-
nél kedvezõbb növekedésének
köszönhetõen az ágazat 2016-
ban az egy évvel korábbinál és a
tervezettnél is lényegesen kisebb
veszteséggel zárt.

A korábbi években elindult és
hatalmas méreteket öltött lucfe-
nyõpusztulás miatt kitermelendõ
faanyag mennyisége 2016-ra le-
csökkent, de az ennek nyomán
keletkezett, folyamatban lévõ er-
dõsítések költségigénye jelentõs.
Az erdõsítésekben a 2016-os év-
ben a legjelentõsebb károkat az
április végén bekövetkezett erõs
és több órán át tartó kései fagy
okozta. Ez közel 3200 hektáron
fiatalosban, 680 hektáron idõsebb
állományban jelentkezett. A fagy
jelentõs növedékveszteséget oko-
zott, több esetben késleltette az
erdõsítések befejezését, és a sike-
res elsõ erdõsítéseket. Az elõzõ
évi kimagasló mennyiséghez ké-
pest kevesebb elsõ kivitelt és pót-
lást terveztünk, melyek tényleges
mennyisége 2016-ban az üzleti
tervben meghatározott mértékben
valósult meg, emellett az ápolások

is közel a tervezett mennyiségben
teljesültek. Az erdõfelújítási felada-
tokra 2016-ban az elõzõ évinél
magasabb összeget, 565 millió fo-
rintot terveztünk, a termelési költ-
ségfelhasználás ezzel szemben
3,7%-kal meghaladta a tervezett
mennyiséget. 2016-ban elsõ kivi-
telre és pótlásra 139 millió, ápolá-
sokra 318 millió, tisztításokra pe-
dig 36 millió forintot fordítottak er-
dészeteink. Mindezek mellett az
ágazatban 124 millió forint közfog-
lalkoztatáshoz kapcsolódó költség
merült fel.

2016 végéig 380 ezer nettó m3

faanyagot termeltünk ki, amibõl
361,5 ezer köbmétert értékesítet-
tünk. Az év elejét jellemzõ enyhe,
csapadékos idõjárás jelentõsen
nehezítette a termelési és anyag-
mozgatási körülményeket, ezt a
lemaradást csak a harmadik har-
madévben tudtuk behozni. A kiter-
melt mennyiség és az ehhez fel-
használt termelési költségek az
egy évvel korábbihoz képest csök-
kentek, a saját termelésû fatermé-
kekbõl származó árbevétel azon-
ban magasabb lett az elmúlt évi-
nél. A tervezettet kissé meghaladó
17.726 Ft/m3 éves fatermék átlag-
ár 7,0%-kal magasabb lett az elõ-
zõ évinél. A fakitermelés eredmé-
nye a jó választékszerkezetnek és
a költséghatékony termeléseknek
köszönhetõen 2016-ban 3713 mil-
lió forint lett. 

2016-ban a vadászatokból
származó árbevétel lényegesen
növekedett, 13,9%-kal meghalad-
ja a tervezett értéket, és 17,1%-kal
az elõzõ évit. A termelési költsé-
gek 4,2%-kal lépték túl a tervezet-
tet. Év végéig az ágazatot érintõ
30 millió forint területalapú támo-
gatás mellett a kártérítések és a
peres ügyekre képzett céltartalék-
felszabadítások mintegy 11 millió
forinttal gyarapították az egyéb be-
vételeket, az egyéb ráfordításokat
pedig a fizetett vadkártérítések te-
szik ki. Az egyéb bevételek meg-
haladják a tervezettet, az egyéb
ráfordítások azonban alacso-
nyabb összeggel teljesültek, és az
ehhez társuló kimagasló árbevétel
hatására az ágazat 2016-ban 25,5
millió forint eredménnyel zárt, ami
lényegesen kedvezõbb, mint a
tervben szereplõ érték.

A Lenti Fûrészüzemben 2016-
ban a saját termelésû alapanyag
felfûrészelésébõl származó 653
millió forint nettó árbevétel a tava-
lyinál alacsonyabb értékkel, az
éves terv 95,1%-án teljesült. A ter-
melési költségek a tervezett szin-
ten alakultak, az értékesítési költ-
ségek azonban kissé meghalad-
ták az üzleti tervben szereplõ érté-
ket. Az ágazat 205 millió forintos
üzemi eredménye az árbevétellel
közel azonos mértékben maradt el
a tervben megfogalmazott céltól.

Apelletüzemben elõállított fûtõ-
anyag iránti keresletben tervezés-
kor a tavalyi visszaesés után mér-
sékelt növekedéssel számoltunk.

A 2016-os árbevételi terv 125 mil-
lió forint volt, amelynek az év vé-
géig mindössze 75,9%-a realizáló-
dott, emellett a készletérték-csök-
kenés is rontotta az ágazat hoza-
mát. A pellet iránti folyamatosan
alacsony kereslet miatt az árbevé-
tel 30 millió forinttal elmaradt a ter-
vezettõl, s mivel a költségmegta-
karítás mértéke nem tudta ellen-
súlyozni a termelési érték tervezet-
tõl való jelentõs elmaradását, az
ágazat üzemi eredménye is jelen-
tõs veszteséggel zárt.

Társaságunk számos közjóléti
feladatot lát el az erdõvel szemben
támasztott társadalmi elvárások-
nak megfelelõen, amit az elmúlt év-
ben is saját forrásból finanszírozott.
Ökoturisztikai programjaink fontos
eleme a közjóléti létesítmények fo-
lyamatos fejlesztése, ismertségé-
nek növelése, melyek ráfordítás-
igénye messze meghaladja a tevé-
kenységbõl származó bevételek
mértékét. Az erdei vasúton az év
folyamán 7,5 millió forint árbevétel
mellett 69 millió forint költség merült
fel. ANyitnikék és a Zakatoló Erdé-
szeti Erdei Iskola, valamint a szál-
láshelyek üzemeltetése 33 millió
forintba került, miközben a nyári tá-
boroztatásokból és különféle prog-
ramszervezésbõl a tavalyinál két-
szer több, 4 millió forintot meghala-
dó árbevétel származott. Az arbo-
rétumaink, parkerdeink fenntartá-
sára 22 millió forintot költöttünk. A
társaság horgászturisztikai szolgál-
tatásai a tervezettnél nagyobb mér-
tékben növekedtek. Ennek ered-
ményeként a tárgyidõszakban ér-
tékesített horgászjegyekbõl szár-
mazó közel 9 millió forint árbevétel
és a felmerült 18 millió forint költség
egyaránt több mint kétszerese a
tervezett értéknek.

A Zalaerdõ Zrt. közfoglalkozta-
tás nélkül számított éves átlagos
statisztikai létszáma 423 fõ, ame-
lyen belül a szellemi dolgozók lét-
száma nõtt, a fizikai dolgozók lét-
száma pedig csökkent. A bérgaz-
dálkodásról elmondható, hogy a
2016. évi bérfejlesztések miatt az
összes bértömeg-felhasználás
mintegy 78 millió forinttal lett ma-
gasabb az egy évvel korábbinál. A
2016. évet érintõ közfoglalkozta-
tás 12 hónap volt, ami két, évek
között áthúzódó programból tevõ-
dik össze. 2016 végéig a közfog-
lalkoztatásban érintettek létszáma
515 fõ, átlagos statisztikai létszá-
ma pedig 333 fõ volt. A foglalkoz-
tatás éves költsége 442 millió fo-
rint lett, amihez 431 millió forint tá-
mogatást számoltunk el egyéb be-
vételként.

2016-ra 1024 millió forint értékû
beruházást terveztünk, ennek
azonban csak a 80 százalékát si-
került megvalósítani. A legna-
gyobb elmaradás az építési beru-
házásoknál volt. Több nagy pro-
jekt – köztük a nagykanizsai Csó-
nakázó-tóhoz tervezett kilátófel-
újítás – megvalósítása is csak
2017-ben várható.

Összefoglalva elmondható,
hogy a Zalaerdõ Zrt. 2016-ban is
megõrizte kiemelkedõ eredmé-
nyességét, pénzügyi helyzetét, lik-
viditását tovább javította. Agazdál-
kodás egyes területein jelentkezõ
nehézségek ellenére a lehetõsé-
gek kihasználásával ismét sikeres
évet zárhattunk.

Varga Attila és Fûr Tamás

A nehézségek ellenére...
Teljesültek a terveink

A Zalaerdõ Zrt. 2016. évi üzleti tervét az erdõfelújítások
növekvõ költségigénye, a rönkértékesítések területén
ugyanakkor optimista fapiaci várakozások jellemezték. A
devizás értékesítések magas, 58–60%-os aránya miatt
kockázatot jelentett a forint árfolyamának tervezettõl való
elmaradása, de ez a kiesés más, eredményt befolyásoló
tényezõk (termékösszetétel, értékesítési árak) vártnál ked-
vezõbb alakulása miatt pótolható volt.

A szervezeti átalakulás 2016
elején lezajlott. Csak emlékezte-
tõül: 2016. április 1-jétõl megvál-
tozott több osztály elnevezése
és irányítása. Létrejött a Vadá-
szati és halászati osztály, veze-
tése vezérigazgatói hatáskörbe
került. Az osztály munkáját segí-
ti Ernszt Tamás vadászati és ha-
lászati elõadó kollégánk. A Va-
gyongazdálkodási osztály irá-
nyítása is a vezérigazgatóhoz
került szintén ettõl a naptól. Lét-
rejött a Turisztikai és környezet-
védelmi osztály, irányítását a ter-
melési igazgató végzi. Az osz-
tály munkája közjóléti tevékeny-
ségek folytatására, valamint kör-
nyezetvédelmi tevékenységekre
terjed ki. Az ide áthelyezett dol-
gozók: Fûrné Kinsztler Anita,
Molnárné Vitális Anikó, Povics
Noémi. Az Informatikai és kont-
rolling osztály átalakult, a gazda-
sági igazgató irányításával két
csoport jött létre, az Informatikai
csoport irányítását Gazsi Ri-
chárd végzi, a Kontrolling cso-
port két dolgozóval mûködik
csoportvezetõ nélkül, (Milei Tün-
de, Fûr Tamás (2016.06.01-tõl)).

2016-ban 25 dolgozónk
munkaviszonya szûnt meg.
Természetesen ebben vannak
rövidebb és hosszabb jogvi-
szonyok is. Belépõként 17 új
kollégát köszönthettünk. 

Sokéves, Zalaerdõnél eltöl-
tött munkaviszonyt követõen
kezdi meg, vagy kezdte meg
nyugdíjas éveit több dolgozónk
a második fél évben. A központ
állományából: Simon Miklósné
adóügyi elõadó és Domján Ist-
ván gondnok. 

Erdészeteinktõl nyugdíjba
mentek: Horváth András (lenti
erdészet), Péntek Sándorné
(zalaegerszegi erdészet), Pin-
tér Györgyné (nagykanizsai er-
dészet), Szarka Miklós (zala-
egerszegi erdészet) és Tollár
László (nagykanizsai erdé-
szet).

A központban a nyugdíjas
éveit megkezdõ Simon Miklós-
né feladatait Tamás Aliz vette
át, aki gyedellátásról tért visz-
sza. Domján István gondno-
kunk helyére már korábban
Nagy László került. A Kereske-
delmi osztályra visszatért
gyesrõl Vlasics-Szökrény Beá-
ta, s búcsúzott a cégtõl az õt
helyettesítõ Vajdáné Molnár
Andrea. Fiatal erdõmérnök
gyakornokként kezdte meg
munkáját szeptember 1-jétõl
Gaál Krisztina. Gyakornoki te-
vékenysége során a nagykani-
zsai erdészet munkáját segíti.
Korábban felvett gyakorno-
kaink november 1-jétõl kaptak
kinevezést; Babics Máté fa-

használati mûszaki vezetõ, Do-
bos Alex pedig erdõmûvelési
mûszaki vezetõ munkakörben.
Az erdészetek állományába fi-
atal technikusokat is felvettek.
A közelmúltban kezdte meg
munkáját a nagykanizsai erdé-
szetnél Novák Roland és
Perák Gergõ, a lenti erdészet-
nél Fentõs Milán, a bánok-
szentgyörgyi erdészetnél
Csesztregi Dalma. Kerületve-
zetõ megbízatást kapott Zala-
egerszegen Kocsis Ferenc Pál,
illetve Schweighardt Balázs.
Az erdészeteknél irodai alkal-
mazottak terén is történt válto-
zás. Zalaegerszegen Czigolá-
né Németh Diána tért vissza
gyesellátásról, Péntek Sándor-
né pedig nyugdíjba ment 2016
decemberében. Letenyén Var-
ga Péterné jelezte szándékát a
nyugdíjba vonuláshoz, így
2017 januárjától felvették Bedõ
Adriennt, illetve Gyergyák Zsu-
zsannát. Bánokszentgyörgyön
közfoglalkoztatotti jogviszony-
ból pénztáros munkakörbe ke-
rült Busa Alexandra.

Az új év is hozott változáso-
kat. Hopp Tamás erdészetigaz-
gató nyugállományba vonul,
munkakörét 2017. március el-
sejétõl Pálinkás Ákos vette át,
aki korábban Lentiben fahasz-
nálati mûszaki vezetõ munka-
körben dolgozott. Helyére
Bánokszentgyörgyrõl Iványi Ta-
más került.

Az új és az új munkakörbe
került munkatársainknak ered-
ményes, jó munkát, nyugdíjba
vonult munkatársainknak
hosszú, egészséges, tartalmas
éveket kívánunk!

Pölöskei János

Személyi és szervezeti változások
Egy vállalat életében a személyzeti mozgások mindig

jelen vannak. 2016-ban a közfoglalkoztatás lezárása és új-
raindítása alacsonyabb éves tervezett átlaglétszámmal je-
lentette a legnagyobb mozgást és feladatot a ki- és belép-
tetéssel foglalkozó kollégáknak. Ezen feladat a cikk meg-
jelenésekor már a 2017–18. évben megvalósuló progra-
mot is érintette, mely során 225 fõ átlagos létszámmal ter-
vezünk.

Az igazán méltó keretek kö-
zött megtartott rendezvényen
Molnárné Vitális Anikó vette át

dr. Bitay Márton Örs állami föl-
dekért felelõs államtitkártól az
oklevelet. A szakmai minõsítés

újabb elismerése az erdeiisko-
la-vezetõ magas színvonalon,
hivatástudattal végzett, szak-
szerû munkájának, melyet az
elmúlt években kapott díjak és
az idelátogató gyermekek köré-
ben aratott sikerei is jól kifejez-
nek. Gratulálunk a minõsítés-
hez, és továbbra is nagy elhí-
vatottságot és sok látogatót kí-
vánunk!

Az Országos Erdészeti Egyesület 2016. december 9-én
ünnepelte alapításának 150. évfordulóját az Országház-
ban. A jubileumi évet hivatalosan lezáró ünnepi esemé-
nyen vehették át oklevelüket a 2016-ban minõsítést szer-
zett erdészeti erdei iskolák – köztük a Zakatoló is, ezzel
34-re bõvült a minõsített erdészeti erdei iskolák száma.

Minõsítõ oklevelet kapott a Zakatoló

Fotó: Nagy László/ Erdészeti Lapok – OEE



Magyarország földmûvelés-
ügyi minisztere az 1956-os for-
radalom és szabadságharc
emléknapja alkalmából az
Életfa Emlékplakett bronz fo-
kozatát adományozta Iványi
Miklósnak, a Zalaerdõ Zrt. nyu-

galmazott ellenõrzési osztály-
vezetõ-fõmérnökének, a társa-
ság minõségi, környezetirányí-
tási és élelmiszerbiztonsági
rendszerének kialakítása terü-
letén végzett munkája elisme-
réseként. Eredményes mun-

kássága alapján, több társer-
dõgazdaságnál is megbízták a
rendszerépítés szakmai irányí-
tásával és ellenõrzésével. Élet-
szemléletérõl, tapasztalatairól
magánkiadásban több könyve
is megjelent.

Dr. Fazekas Sándor minisz-
ter úr az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc évfordulója,
március 15-e alkalmából Életfa
Emlékplakett bronz fokozata ki-
tüntetést adományozott Sza-

kács László részére. A zala-
egerszegi Alsóerdõ kerületve-
zetõ erdésze a város életének
egyik színteréül is szolgáló kü-
lönleges helyzetû erdõtömb
gazdájaként feladatát magas

szakmai színvonalon látta el.
Emellett a zalai erdõgazdálko-
dás múltjának egyedüli kutató-
ja, az egyesületi rendezvények,
szakosztályülések rendszeres
elõadója.
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Szerkesztõbizottság: Baráth László, Bodor György, Fûrné Kinsztler Anita, Fûr Tamás, 
Horváth Ferenc (ny. term. ig.), Illés György, Kovács Ferenc (term. ig.), Kreiner Roland, Lukács István, Pintér
Csaba, Steyer Edina, Tihanyi Gyula, Vaski László. Felelõs szerkesztõ: Kovács Ferenc (term. ig.) Kiadja:
ZALA-LAPKönyv- és Lapkiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes ügyvezetõ Nyomtatás: Gura Nyomda Bt.

Felelõs vezetõ: Gura Béla

Kányádi Sándor:

Könyörgés tavasszal
Fölparittyázta az égre magát a pacsirta.

Dugja fejét a sok-sok pipevirág.

Tavasz van megint, tavasz van újra,

s az ember, az ember messzire lát.

Ó, szép tavaszom, kedvem kibontó!

Annyi, de annyi bús napon át

Tebenned bíztam, Tetõled vártam

keserû szívem szép igazát.

Bontsd ki a kedvem,

bontsd ki: lobogtasd!

Halovány arcom

fényedhez szoktasd.

Simogasson meg

barkáid bolyha,

sápatag vérem

fesd meg pirosra.

Remény-emlõdbõl,

öröm tejével

szoptass meg engem –

igaz igékkel.

Szépíts, erõsíts,

beszélj hozzám,

Tavasz-világom,

Tavasz-anyám.

Te szültél, te nevelj:

fiaddal ne perelj!

Elestem, emelj föl:

ne hagyj el, meg ne ölj.

Apaszd el bánatom,

könnyeim töröld le.

Ékesítsd fejemet,

ragyogjon fölötte

örökzöld május-ág.

S ringassák álmaim

illatos orgonák.

Fölparittyázta az égre magát a pacsirta.

Dugja fejét a sok-sok pipevirág:

Ó, add meg, tavaszom, Tavasz-világom,

keserû szívem szép igazát.

1957

Az Erdõk Nemzetközi Nap-
ja alkalmából Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter és
Bitay Márton, a földmûvelés-
ügyi tárca állami földekért fe-
lelõs államtitkára kitüntetése-
ket adott át 2017. március

21-én a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium Darányi Ignác ter-
mében.

PRO SILVA HUNGARIAE
EMLÉKPLAKETT kitüntetés-
ben részesült Nagy László, a
Zalaerdõ Zrt. nyugalmazott

erdészetigazgatója több évti-
zedes, Zalacsány és Zala-
egerszeg térségében végzett
magas színvonalú szakmai
munkájáért és elkötelezettsé-
géért.

Szívbõl gratulálunk!

Kitüntetések

Fotó: Pelsõczy Csaba / FM

Fotó: Mõcsényi Miklós / FAGOSZ  

Forrás és fotó: Erdõ-Mezõ Online


