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Az idei – immár a 27. – ün-
nepélyes megyei vadászati
évadnyitó a Vadászkamara
Kürtegyüttes rövid bemutatója
után a Hubertus-misével vette
kezdetét. A szentmisét a hagyo-

mányokhoz híven dr. Márfi Gyu-
la veszprémi érsek celebrálta,
segítõi Furján Gellért csácsbo-
zsoki és Horváth Gábor becse-
helyi plébánosok voltak.

A szentmisét követõen az
ünneplõ tömeg Magyarország
és a zalai vadászok zászlóját
követve, a Nagykanizsai Fú-
vószenekar vezetésével a Hét
Vezér Emlékhelyhez vonult,
ahol dr. Nádor László, a Zala
Megyei Vadászkamara elnöke
ünnepi köszöntõjével megnyi-
totta a rendezvényt. Mint

mondta: a program legfonto-
sabb küldetése, hogy a vadá-
szatot nem gyakorlók is megis-
merhessék és elfogadják a va-
dászok tevékenységét és kultú-
ráját. Beszélt arról is, hogy a
2017-es évben lépett érvénybe
a vadászati és a vadászkama-
rai törvény módosítása, mely a
zalai vadásztársadalom életé-
ben is jelentõs változásokat, új
feladatokat és lehetõségeket
hozott. Megemlítette, hogy ki-
emelt feladat lesz a vadásztár-

sadalom számára a 2021-es
Vadászati Világkiállítás meg-
szervezése, és ennek egyik ki-
emelt eseménye lehet az akkor
már több mint 30 éves Zalai
Vadászati Évadnyitó is.

A millecentenárium emléké-
re állított kopjafáknál Rosta
Gyula a Zalaerdõ Zrt., dr. Ná-
dor László az Országos Ma-
gyar Vadászkamara Zala Me-
gyei Területi Szervezete, Pálin-
kás Róbert a Zala Megyei Va-
dászszövetség nevében helye-
zett el koszorút. A koszorúzást
követõen Paál Tibor, a megyei
vadászkamara sportvadász al-
elnöke közremûködésével idén
az alábbi nevek kerültek fel a
Vadászok Emlékfájára: Balato-
ni István (Zala Megyei Vadász-

szövetség, Zalaegerszeg),
Bujtor János (Zalavölgyi Va-
dásztársaság, Ligetfalva), Ko-
vencz Ferenc (Zalaegerszegi
Nimród Vadásztársaság).

Az ünnepélyes megemléke-
zés után adták át a vadászati
kitüntetéseket. Nimród Va-
dászérem kitüntetésben része-
sült Ábrahám Ernõ („Zöld Er-
dõ” Vadásztársaság), Kovács
Tamás (Zalaerdõ Zrt. Lenti Er-
dészete) és Molnár Zoltán
(„Zöld Erdõ” Vadásztársaság),

Hubertus Kereszt arany foko-
zata kitüntetést kapott Takács
Ernõ elnök, (Dr. Nagy Endre
Vadásztársaság és Klub), Hu-
bertus Kereszt ezüst fokozata
kitüntetésben részesült Balázs
Árpád Mátyás („Zöld Erdõ” Va-
dásztársaság).

A délelõtti hivatalos ceremó-
nia az ifjú vadászok avatásával
ért véget. Fogadalomtételüket
követõen Páll Tamás, a megyei
vadászkamara hivatásos va-
dász alelnöke vadásszá avatta,
dr. Nádor László és Pálinkás
Róbert vadásszá fogadta az if-
jú vadászokat.

Délután kisebbek-nagyob-
bak egyaránt találtak maguk-
nak elfoglaltságot a rengeteg
program között. Volt egyebek
mellett vadászkutya-bemutató,
íjászat, lövészet és gyermek-
programok.

A színpadon kulturális be-
mutatók sora várta az érdeklõ-
dõket. A Nagykanizsai Fúvós-
zenekar után a szintén kanizsai
Zalaerdõ TTDSE ügyes „akro-
batái”, majd a Strém Kálmán If-
júsági Vonószenekar követke-
zett. A megyeszékhelyi Phan-
tom zenekar könnyed akuszti-
kus nótákkal szórakoztatta a
közönséget, míg a Zabszalma
magyar költõk verseinek meg-
zenésítésébõl született dalok-
kal mulattatta a gyermekeket
és a felnõtteket. Az idén 44
éves lenti Kerka Táncegyüttes
magyar és erdélyi táncokat mu-
tatott be. Késõ délután a rock-
zenéé volt a fõszerep, a

Canischa zenekar tolmácsolá-
sában egyebek mellett a
P.Mobil és a Hobo Blues Band
dalai csendültek fel.

S ha már vadásznap, akkor
természetesen a vadételek
sem maradhattak ki a reper-
toárból. A fõzõversenyen 15
csapat vetélkedett egymással,
de rajtuk kívül a Zalaerdõ Zrt.
erdészeteinek séfjei is kiváló
pörköltekkel várták az ínyen-
ceket.

Steyer Edina

Vadászati évadnyitó
A hagyományokhoz híven augusztus utolsó szombat-

ján mindig a vadászat játssza a fõszerepet a Sohollári-
völgyben. A délelõtt az ünnepé, a délután a felhõtlen szó-
rakozásé. Idén sem volt ez másként.

(Fotó: Steyer Edina)

(Fotó: Németh Bálint)

A korábbi évektõl eltérõen
az egyesület ünnepi közgyûlé-
sére a rendezvény elsõ napjá-
nak délutánján került sor. A kö-
szöntõk és ünnepi gondolatok
elhangzását követõen a tavalyi,
jubileumi erdélyi vándorgyûlés
után az idei évben is jeles év-
fordulókról emlékeztünk meg.
A Kaszóhoz közeli Nagykani-
zsán 150 évvel ezelõtt született
Kaán Károly, a magyar erdész
szakma egyik kima-
gasló alakja. A széles
látókörû, felkészült
szakember már egy
évszázaddal koráb-
ban 21. századi
szemlélettel rendelke-
zett, és a szakmánkat
is sújtó, Trianon utáni
nehéz idõkben meg-
teremtette a modern
e r d õ g a z d á l k o d á s
szervezeti és jogsza-
bályi alapjait. Ponto-
san 100 évvel ezelõtt
látta meg a napvilágot
Madas András, a 20.
század második felé-
nek legmeghatáro-
zóbb erdészpolitiku-
sa, aki szintén korát meghala-
dó elõrelátással hívta fel a világ
figyelmét nemzetközi szinten is
a fenntartható erdõgazdálko-
dás lényegére és fontosságára.
Munkássága a mai napig meg-
határozza szakmai gondolko-
dásunkat és látásmódunkat.

Az ünnepi közgyûlés kiemel-
kedõ eseménye az egyesületi
kitüntetések adományozása.
Ennek keretében Örökös Tag-
sági Díszoklevél kitüntetésben
részesült Kovács Gábor okle-
veles erdõmérnök, vízgazdál-
kodási szakmérnök, címzetes
egyetemi tanár, a Nyírerdõ Zrt.
jogelõdjének nyugalmazott ve-
zérigazgatója, a nyírségi erdõ-,
víz- és vadgazdálkodás elis-
mert szakembere. Számunkra
azonban különösen emlékeze-
tes és felemelõ élmény volt,
hogy az Év Erdésze verseny
kétszeres gyõztese, Gál Sán-
dor kerületvezetõ erdész kollé-
gánk eddigi eredményes szak-
mai pályafutása és meghatáro-

zó egyesületi tevékenysége el-
ismeréseként Decrett József-
emlékérem kitüntetést vehetett
át, melyhez ezúton is gratulá-
lunk neki! Az ünnepi közgyûlést
követõen került sor a vadász-
ház mellett elhelyezett kopjafa
avatására, majd az erdélyi ván-
dorgyûlés óta elhunyt tagtár-
sakról emlékeztünk meg.

A rövid szünet után a baráti
találkozóhoz elõkészített ren-

dezvénysátorban az idei Év Er-
désze verseny eredményhirde-
tése és a díjak átadása követ-
kezett. A 2017-es verseny
gyõztese, s egyúttal az Év Er-
désze megtisztelõ cím birtoko-
sa Szehágel István, a SEFAG
Zrt. erdésze lett. Gál Sándor
kollégánk a házi erdészverseny
gyõzteseként idén is képviselte
a Zalaerdõt. Az összetett szak-
mai írásbeli feladatsor megol-
dásában és a trófeabecslésben
õ bizonyult a legjobbnak, ezzel
az elõkelõ hatodik helyezést
érte el. Mindeközben a közelgõ
zivatar kellemesre mérsékelte
a kánikulai forró levegõ hõmér-
sékletét, így minden feltétel
adott volt ahhoz, hogy elkez-
dõdhessen a szokásos baráti
találkozó, ahol kollégák, bará-
tok, évfolyamtársak üdvözölték
újra egymást, s úgy folytatták a
tavalyi erdélyi vagy hosszú
évekkel ezelõtti beszélgetése-
ket, mintha csak tegnap hagy-
ták volna abba. A jó hangulatról

a résztvevõk és a szervezõk
egyaránt gondoskodtak, a talál-
kozó után új élményekkel telve,
jó hangulatban tértünk haza
szálláshelyeinkre.

Másnap a reggelit követõen
indultak a buszok a terepi prog-
ramokra, melyekbõl idén sem
volt hiány, hiszen a résztvevõk
tíz különbözõ lehetõség közül
választhattak. Szerepelt többek
között Õrtilosban a Látó-hegy
és a Mura–Dráva torkolat meg-
tekintése, fûrészüzemi bemuta-
tó, hajókázás a Dráván, a
Kaszó Zrt. közjóléti kínálata,
valamint egy vizes élõhely-re-
konstrukció bemutatása a
KASZÓ-LIFE+ pályázat kereté-
ben, továbbá „lõtt erdõben”,

mentesített honvédségi terüle-
ten a tûzszerészek munkájával,
míg a száraz homokvidéken az
erdõmûvelés kihívásaival és
eredményeivel ismerkedhettek
meg a résztvevõk. Ezenkívül a
vadászati program mellett a he-
lyi és környékbeli kulturális lát-
nivalók, valamint a Mocz és
Társa Magánerdészet Kft.-nél
erdõtelepítések megtekintését
is választhatták az érdeklõdõk.
Az idei évben határon túli prog-
ramot is szerveztek vendéglá-
tóink, melynek során megte-
kinthettük a horvátországi
Kaproncai Erdõgazdaság kü-
lönleges termõhelyi adottságú
Répási Erdészetének sajátos
kocsányostölgy-gazdálkodá-
sát. 

A tartalmas programok után
a vándorgyûlés egy közösen
elfogyasztott ebéddel és a ván-
dorzászló átadásával zárult. A
149. Vándorgyûlést a DALERD
Zrt. szervezi.

Fûr Tamás

Somogy zöld szívében
Az OEE 148. Vándorgyûlése Kaszón

Az Országos Erdészeti Egyesület 148. Vándorgyûlését
a Somogy megyei Kaszón rendezte 2017. június 23–24-én.
Az erdész szakma legnagyobb seregszemléjének – me-
lyen idén is több mint hétszázan vettünk részt a Kárpát-
medence minden tájáról – elsõ alkalommal adott otthont
Kaszó, melynek emlékére díszesen faragott kopjafát avat-
tak a résztvevõk a Kaszó Vadászház mellett.

Gál Sándor Decrett József-emlékérem kitüntetést kapott
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Mivel a Bánokszentgyörgyi
Erdészet meghatározó tevé-
kenysége a hosszú ideig elhú-
zódó fokozatos felújítóvágás,
ezért az egyes erdõrészletek
fakészletének és a levágott te-
rületek nagyságának pontos
nyomon követése rendkívül
fontos. A tízéves erdõtervi cik-
lusban a hibák halmozódhat-
nak, és a ciklus végére komoly
fatérfogathiány (jó esetben
-többlet) is elõfordulhat, ami a
Zalaerdõ folyamatos mûködé-
sében is zavart eredményez-
het. Ezt elsõ ötletünkkel úgy
próbáltuk áthidalni, hogy er-
dész végzettségû fizikai dolgo-
zóinkkal néhány évvel ezelõtt
törzsenkénti felvételt végeztet-
tünk az összes véghasználati
elõírású erdõrészletünkben,
mivel korábbi tapasztalataink
alapján féltünk attól, hogy nincs
meg az adattárban aktualizált
fatérfogat. Mindez aránytalanul
nagy erõforrás-igénybevételt
jelentett, ezért többször szóba
hoztuk egy általános légi
fényképezés megrendelésének
szükségességét, ami viszont
körülményes és drága lett vol-
na. Közben a technika fejlõdé-
sét nyomon kísérve úgy gon-
doltuk, hogy a légi fotointer-
pretáció és fotogrammetria
számunkra elégséges eszköze
lehet egy drón, amelyet 2017-
ben sikerült beszereznünk.

A drón feladatainak az aláb-
biakat tûztük ki: 
· térképészeti munkák birtok-

határon belül;
· részterületû fahasználatok

(pl. felújítóvágások végvá-
gási foltjai) tervezése, do-
kumentálása;

· erdõállományok egészségi
állapotának felmérése;

· magtermésbecslés;
· vadkárbecslés mezõgazda-

sági táblákban;
· erdõsítések állapotfelméré-

se, elegyarányok becslése;
· erdõgazdálkodási munkák-

kal érintett területek éves
dokumentálása, archiválá-
sa;

· földtömegszámítás útépíté-
sek esetén, a beépített
(megmozgatott) anyagmen-
nyiség felmérése.

Alapos elõkészítés, informá-
ciószerzés után végül is egy 2
kilogrammnál könnyebb gép, a
DJI Phantom 4 Pro megvásár-
lása mellett döntöttünk, mely-
nek 20 megapixeles kamerája
kitûnõ felbontású fotók és 4K
minõségû videók készítésére
alkalmas. A drón forgalmazója,
a GeoSite Kft. képviselõje tel-
jes körû oktatást adott

Obornakon az erdészetek és a
központ képviselõinek, ki is
próbálhattuk a repülés irányítá-
sát. Ezt követõen a gép a
Bánokszentgyörgyi Erdészet-
hez került, ahol feladatunk sze-
rint 2017. nyár végéig készség
szintû kezelésre kellett szert
tennünk. Természetesen ezt a
feladatot úgy teljesítettük, hogy
elkezdtük a folyamatban lévõ
felújítóvágásaink felmérését,
továbbá a kétséges egészség-
ügyi állapotban lévõ erdeinket
(elsõsorban a még meglévõ
lucfenyveseinket) „repültük le”. 

Ez a gép többre képes, mint

azt elõször feltételeztük. A for-
galmazó elõadásában részle-
tezte azt a megbízást, amikor
egy kb. 30 hektárnyi kimerült
külszíni fejtésû bányatelek fel-
mérését kellett elvégeznie úgy,
hogy amennyiben azt hulladék-
lerakóként kívánnák hasznosí-
tani, akkor pontosan hány köb-
méter hulladék helyezhetõ el a
bányagödrökben. A felmérést
(néhány terepi illesztõpont el-
helyezése és bemérése után)
egy ilyen készülékkel végezte
el úgy, hogy kb. 10 perc alatt el-
készített egy repülési tervet,
amelyben a Google Earth mû-
holdas fotóján jelölte ki a fény-
képezendõ terület pontos hatá-
rait, a repülés irányát, az egyes
képek átfedésének százalékát,
a repülési magasságot. Ekkor
egy gombnyomással a drón út-

ra bocsájtható, amely teljesen
önállóan lerepüli és lefényké-
pezi a beállított területet, majd
a felszállás helyére 5–10 centi-
méter pontossággal visszatér
és leszáll, leállítja a légcsava-
rokat. Ekkor a microSD-kártya
kivételével és leolvasásával el-
kezdõdik egy több, akár 15
órás számítógépes feldolgo-
zás, amelynek induló adatállo-
mánya néhány tíz vagy száz
„*.jpg” formátumú kép, eredmé-
nye pedig egy 3 dimenziós tér-
modell, illetve egy ortofotó. Ez
az ortofotó – a drón GPS-
koordináta-rögzítésének kö-

szönhetõen – rögtön beilleszt-
hetõ pl. a DigiTerra erdészeti
térkép fedvényeként, szándé-
kaink szerint a késõbbiekben
az ESZR (TERI) rendszerben
is kezelhetõ lesz. 

Az oktatás folyamán nyil-
vánvalóvá vált, hogy a drón
„hülyebiztos”, azaz eleve –
gyárilag – kivéd minden olyan
tévedést, amelyre bármelyi-
künk hajlamos lenne. Mindezt
szépen demonstráltuk a legel-
sõ tervezett repülésünkkel; ek-
kor két, légi fotón nagyon ha-
sonló terület lerepülését meg-
terveztük az irodában, majd a
felszállás helyén sikeresen
összekevertük a kettõt, és csak
lestünk, hogy miért megy olyan
messzire a drón. A pánik után
megszakadt a kapcsolat is a
távirányító és a drón között, a

hiba felismerése utáni hadoná-
szás eredményeképpen újra
megláttuk a képernyõn, hogy
merre jár a gép: szolgalelkûen
visszafelé tartott, majd 5 centi-
méter pontosan leszállt a kiin-
dulási helyre.

A repülések segítségével
történõ adatgyûjtés felhõtlen és
gondtalan lenne, ha mindig
egyedül tartózkodnánk a lég-
térben. Ez természetesen
nincs így, és alkalmazkodnunk
kell a légtér más használóihoz.
Formálódik a magyar jogsza-
bályi környezet, de még távol
állunk attól, hogy minden fele-
lõsség megfelelõképpen sza-
bályozva lenne. A drón beszer-
zése ötletének felmerülésekor
már rögtön megállapodtunk ab-
ban, hogy minden ezzel kap-
csolatos tevékenységünket
jogkövetõ magatartással vé-
gezzük. A szándék azonban
kevés; jelenleg nincs jogsza-
bály, amit követni tudnánk. Be-
léptünk a Drónpilóták Országos
Egyesületébe, ezzel gépjármû-
vekéhez hasonló kötelezõ fele-
lõsségbiztosítást is megkötöt-

tük, tudunk „eseti légtérenge-
dély”-re vonatkozó kérelmet
benyújtani a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztérium Közlekedési
Hatóságához. A problémát az
jelenti, hogy abban a magassá-
gi tartományban, amely az
ortofotók elõállításához szük-
séges repülési magasság
(150–200 m), elõzetes repülési
engedély kérése nélkül bármi-
kor – legálisan – elõfordulhat
sárkányrepülõ, vitorlázó repü-
lõgép, ultrakönnyû gép, kisre-
pülõ stb. Így egy felelõtlenül fel-
küldött drón akár halálos bal-
esetet is okozhat. Jelenleg vá-
runk a jogszabályra, de közben
birtokon belül végezzük azokat
a felméréseket, amelyek miatt
megvásároltuk a „pilóta nélküli
légijármûvet”.

Vaski László

Információk madártávlatból
Drón (azaz: „pilóta nélküli légijármû”) alkalmazása a Bánokszentgyörgyi Erdészetnél

E cikk írójaként személyes emlékkel szeretném kezdeni: amikor pályakezdõ erdõren-
dezõként az elsõ csomag fekete-fehér légifotót aláírás ellenében átvettem a munkavég-
zéshez, akkor Hajdu Tibi (akkori igazgatónk) azt mondta: „Ezekre úgy kell vigyáznod,
ahogy az orosz katonának a bajonettjére.” A fényképek kb. 25x25 centiméteresek voltak,
ugyanakkora filmkockákról hívták elõ, ezért olyan részletek látszottak rajta, amelyeket
sokszor nagyítóval is böngészhettünk. A hátsó oldalukon ott volt a minisztériumi pecsét,
és a „Szigorúan titkos” felirat. (E fotókból sok megtalálható a www.fentrol.hu oldalon, ér-
demes megnézni, hogy a ma ismert területek, régi erdei szolgálati lakások, erdõk stb. ho-
gyan néztek ki pl. a '60-as években.) Hamar nyilvánvalóvá vált számomra, hogy az erdõ-
rõl – erdõgazdálkodói szemszögbõl – számos információt felülrõl lehet megtudni. Ezt
megerõsítette az is, hogy a késõbbiekben jómagam is sok órát töltöttem a levegõben er-
deink fölött – elsõsorban Makár Feri kollégánknak köszönhetõen.

47 felvételbõl összeállított ortofotó, az erdészeti térkép alá beillesztve

– Három-négy éves korom-
tól fogva természetes része
volt az életemnek, hogy sokat
vagyok az erdõn, a mezõn, kint
a szabadban; nagybátyámmal
sokat jártam vadászni. A nagy-
szüleim egy Nagykanizsához

közeli kis faluban laktak, gye-
rekként sok idõt töltöttem ná-
luk: jártunk az erdõre gombász-
ni, vadat lesni, nézelõdni…

A nagykanizsai Zrínyi Miklós
Általános Iskola után a közép-
iskolát Barcson végezte, a Drá-
va Völgye Középiskolában; or-
szágos tanulmányi versenyek-
re járt, letette a középfokú né-
met nyelvvizsgát, illetve a va-
dászvizsgát is. Érettségi után a
déli régióból átpártolt északra,
Sopronban tanult tovább, és er-
désztechnikus lett. Itt sem ment
el csak úgy az országos verse-
nyek mellett, kimagasló ered-
ményeket ért el az Országos
Szakmai Tanulmányi Verse-
nyen, illetve a Szakmai Sokol-
dalúsági Versenyen is. Egye-
temre nem ment, de mint
mondta, ha bármikor úgy hoz-
ná a sors, nem zárkózna el az
elõl, hogy újra tanulni kezdjen.
Hiszen a tudást, amellett, hogy
szinten kell tartani, néha bõví-
teni sem árt. A technikum befe-
jeztével egy éven át szabad-
úszóként dolgozott.

– Segéderdészi feladatokat
láttam el egy magánerdészet-
nél, így szerencsére korán
szert tettem gyakorlati tapasz-
talatra. A Zalaerdõhöz 2014 no-
vemberében jöttem, sajnos ak-
kor nem volt szakmai állás, így
közfoglalkoztatottként kezdtem
el dolgozni Büki József, majd
késõbb Jakabfi Tamás mellett.
Következõ év április 1-jétõl
hossztolóként dolgoztam, majd
2016. november 14-én kine-
veztek beosztott erdésznek.
Addig szinte az összes kerüle-
tet bejártam, és megismerked-
tem az erdészek zömével,
igyekeztem jó kapcsolatot ki-
alakítani velük. A legtöbbet Gál
Sándornak köszönhetek, na-
gyon sokat tanultam tõle szak-
mailag és emberileg egyaránt.

Pétert 2017. május 14-én
nevezték ki kerületvezetõ er-
désznek a Barkócás kerület
élére. A 620 hektáros kerület

Nagybakónak, Zalaújlak,
Zalamerenye és Orosztony
községhatárokban található.
Tölgyes-bükkös-cseres erdõk
jellemzik. A kerület legmaga-
sabb és legmélyebb fekvésû
pontja közt több mint 110 méte-

res szintkülönbség van, ezt
még tovább nehezíti, hogy víz-
mosásos, szabdalt, agyagos
talajú a terület, ezért eredmé-
nyesen csak száraz idõben
vagy fagyban lehet fakitermelé-
si és szállítási munkálatokat
végezni. Azt is érdemes meg-
említeni, hogy keresztülvezet a
kerületen a Dél-dunántúli Kék-
túra útvonala, valamint azt,
hogy tiszta idõben csodás a ki-
látás a Kis-Balaton felé. A túrá-
zók szívének pedig különösen
kedves az Öröm-hegyi Postás
Kulcsosház, illetve a Nagy-
bakónaktól északkeleti irány-
ban található Gesztenye-kuny-
hó. A nagykanizsai fiatalember
elárulta, ezek hozzá is közel
állnak, és hasonlóan Gál Sán-
dor kollégánkhoz, õ is szívesen
vállal közjóléti feladatokat, mi-
vel az emberekkel meg kell is-
mertetni az erdõt és az erdé-
szek áldásos munkáját...

Szabadidejében méhészke-
dik, télen focizik, nyáron kerék-
pározik, illetve úszik; amikor
ideje engedi, szívesen olvas.

– Középiskolás koromban
olvastam a legtöbbet: Stephen
King összes, akkor fellelhetõ
kötetét elolvastam. Fekete Ist-
vántól a Vuk, a Tüskevár köte-
lezõ volt, de nem hagytam ki a
vadászoknak szóló mûveit
sem. Sok szép dolgot olvastam
bennük, azonban a belõlük vett
idézetek nagy része mára köz-
hellyé vált, túl sokan „használ-
ják” õket... 

Péterrõl azt is tudni kell,
hogy nagy állatbarát. Gyerek-
korában volt egy dalmatája,
Lédi, most pedig az örök vir-
gonc, a Maszat névre hallgató
drótszõrû foxterrier színesíti
napjait, néha dolgozni is magá-
val viszi, még a vaddisznóva-
dászatokra is. Öthetes kora óta
vele van, amikor végzett a
technikummal, akkor hozta el
Fertõrákosról, és azóta hûsé-
ges társa.

Steyer Edina

Erdészarcok
Céltudatos, érdeklõdõ, barátságos, és a természet a

mindene. Szabó Péter, a Nagykanizsai Erdészet Barkócás
kerületének fiatal kerületvezetõ erdésze úgy gondolja, jó
irányba halad az élete, és éppen ott van, ahol lennie kell.



Általánosságban elmond-
hatjuk, hogy a nyári hónapok
rég nem látott felfokozott tûzifa-
keresletet hoztak. Az ország-
ban a tavasz végére sok he-
lyen elfogytak a sarangolt tûzi-
fakészletek, ezért a szokásos
kelet- és közép-magyarországi
igények már korábban és jelen-

tõsebb mértékben jelentkeztek.
Az EUTR-jogszabály megjele-
nése, illetve az ehhez kapcso-
lódó ellenõrzések és nyomtat-
ványi kötelezettségek a ma-
gánerdõbõl kikerülõ faanyag
csökkenõ kínálatát eredmé-
nyezték. Véleményünk szerint
a jogszabály jelentõs mérték-

ben kifehérítette a tûzifapiacot,
amely azt eredményezte, hogy
a lakossági vásárlók a minõsé-
gileg és mennyiségileg meg-
bízhatóbb államerdészeti lehe-
tõségeket keresték. Emellett a
szociálistûzifa-program korábbi
idõpontra való kiírása miatt az
erdõgazdaságok már a tavaszi
és nyári termelésekbõl készlet-
re vették a várható mennyisé-
geket, amely országos szinten
jelentõs, 100.000 köbmétert
meghaladó tûzifát vont el idõ-
szakosan a piacról. Társasá-
gunk 2017. július 31-ig közel
25.000 köbméter lakossági tû-
zifát értékesített, amely 2016-
ban éves szinten 27.264 köb-
méter, míg 2015-ben 24.771
köbméter volt. A megnöveke-
dett lakossági igényeket meg-

próbáljuk minden esetben ki-
szolgálni, bár az õszi idõszak-
ban a Zalaegerszegi Erdészet-
nél jelentkezõ tûzifaigények
egy részét már a társerdésze-
tek fogják teljesíteni. A lakossá-
gi kiszolgálás az ipari sarangolt
szerzõdések terhére történik,
ezek egy részét várhatóan nem
fogjuk tudni teljesíteni. Áreme-
lést július 1-jei hatállyal hajtot-
tunk végre a tûzifaválasztékok-
ban, átlagosan mintegy 3%-os
mértékben. A környezõ erdõ-
gazdaságok szeptemberben
tovább növelték a lakossági
áraikat, Közép-Magyarorszá-
gon a keménylombos tûzifa-
árak már meghaladták a nettó
19 000 Ft/m3-t, Dél- és Nyugat-
Dunántúlon átlagosan
16–17.000 Ft/m3 mértékûek. 

A nyári nevelõvágásokból, il-
letve a fõként fenyõ és lágylomb
véghasználatokból felkészített
fûrészipari választékokat érté-
kesíteni tudtuk, bár ma már kije-
lenthetjük, hogy a tölgy és fenyõ
fafajokon kívül nincs keresleti
piac. A tölgy gyenge minõségû
választékaiban sem tapasztal-
ható már az a felfokozott keres-
let, amely az elmúlt éveket jelle-
mezte, illetve a hagyományo-
san kis mennyiségben jelentke-
zõ asztalosipari feldolgozásnál
kedvelt fafajok – mint pl. a vad-
cseresznye, kõris, juhar – szinte
eladhatatlanná váltak, ezeket a
választékokat kivétel nélkül kap-
csolt termékekkel tudjuk csak
értékesíteni. Az utolsó téli ter-
melésekbõl, illetve a kora tava-
szi növedékfokozó gyérítések-

bõl felkészített bükk fûrészrön-
köt új horvát piacon tudtuk jó
áron elhelyezni. Összefoglalva
kijelenthetjük, hogy míg a tûzifa-
piac soha nem látott keresletet
mutat, addig a fûrészipari vá-
lasztékok iránti igény stagnál,
sok esetben még inkább vissza-
esik. Az augusztus 12-i viharkár
Közép-Európában jelentõs ká-
rokat okozott (Lengyelország-
ban az elõzetes becslések alap-
ján mintegy 45 ezer hektár érin-
tett területen 8 millió köbmétert,
Ausztriában közel 1 millió köb-
métert, míg Csehországban
100 ezer köbmétert érintett),
amely várhatóan jelentõs kiha-
tással lesz a jövõ évi export
sarangolt papírfa- és farostfa-
árakra.

Kereskedelmi osztály

32017. III. negyedév

Ki is volt ez a kiváló férfiú,
aki a valamikori Kereszt utcá-
ban, a mai Hunyadi utca 9.
szám alatti emeletes ház he-
lyén egykor szerényen meghú-
zódó családi házban látta meg
a napvilágot? Nos, ha egyetlen
mondatban akarnánk összesû-
ríteni nacionáléját: erdõmér-
nök, a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ tagja, föld-
mûvelésügyi államtitkár, az el-
sõ világháború idején és a Tria-
nont követõ válságos években
a magyar erdészet erõskezû
vezetõje, az Alföld fásításának
lánglelkû apostola, a hazai ter-
mészetvédelem megalapozója,
összességében az elmúlt XX.
század egyik legnagyobb ma-
gyar erdészpolitikusa volt.

Születésének másfél évszá-
zados jubileuma alkalmából
nekünk, zalai erdészeknek kü-
lön is megtisztelõ kötelessé-
günk emlékezni személyére, s
ha csak vázlatosan is, történel-
münk súlyos éveibe ágyazódó
hatalmas munkásságának fõbb
momentumaira.

Kaán Károly gimnáziumi ta-
nulmányait a nagykanizsai ke-
gyesrendi piarista gimnázium-
ban végezte. Nyári szünideit
mindig nagy várakozással gróf
Batthyány Ilona somogyszent-
miklósi (ma Nagykanizsa-Mik-
lósfa) erdõbirtokán töltötte,
ahol családja rokona volt a fõ-
erdész, aki életre szólóan be-
oltotta az erdõ s a természet
szeretetével. Érettségije után
így nem volt véletlen, hogy út-
ja egyenesen vezetett a sel-
mecbányai Bányászati és Er-
dészeti Akadémiára. Felsõfo-
kú erdészeti tanulmányait
1888-ban fejezte be, majd
gyakornoki ideje után, 1890-
ben államvizsgázott. Ezt köve-
tõen a besztercebányai kincs-
tári (állami) erdõgazdaság al-
kalmazottja lett, ahol gyorsan
kiemelkedett felkészültségé-
vel, szakmai elhivatottságával.
Itthoni viszonyaink közepette
azonban mindezeket kevés-

nek tartotta, s feltétlen
szükségét érezte fej-
lett európai országok
erdõgazdálkodását is
tanulmányozni, melyre
erdészeti állami ösz-
töndíj elnyerésével ko-
moly lehetõséget ka-
pott.

Tapasz ta la ta i ró l
írásban számolt be Da-
rányi Ignác földmûve-
lésügyi miniszternek,
aki miniszteri dicséret-
ben részesítette. A kül-
földi út azonban ennél
jóval több hasznot ho-
zott számára, s egyút-
tal a magyar erdészet
számára is, mert egy
olyan európai kitekinté-
sû, széles látókörû er-
dészt és egyben ter-
mészetvédõt kapott
vissza az ország, aki
az új, korszerû ismere-
tekre is építkezve, szilárdan
meg tudta alapozni eljövendõ
nagyformátumú munkásságát.

Kaán hittel vallotta, hogy a
kincstári erdõgazdálkodás, a
mezõgazdasági nagybirtok
mintájára, csakis az úgyneve-
zett házi kezelés útját járhatja,
elvetve az erdõk vágásra való
bérbeadását, s az ezzel járó
tarvágásos módszert. Helyette
– ahol lehetséges – a termé-
szet segítségét, a magtermést
kell igénybe venni, fokozatos
felújítóvágás alkalmazásával.

Következetes fellépésének
köszönhetõen – ha megkésve
is – a '20-as évek elejére egyre
több helyen megvalósították
szakmai elképzeléseit. Ily mó-
don Zalában, a herceg Ester-
házy-hitbizomány erdeiben –
pedig nem lévén kincstári erdõ
– a magas felkészültségû erdõ-
mérnök-erdõgondnokok az
egyik legszínvonalasabb kora-
beli magyar erdõkezelést te-
remtették meg, melyre máig
büszkék lehetünk.

Kaán Károly már mint erdõ-
mester 1908-ban került a mi-

nisztérium kincstári fõosztá-
lyára. Az országos áttekintést
adó szolgálata s a markánsan
megmutatkozó szakmai tudása
közepette egyre nagyobb fel-
adatok vártak rá. Minisztere fel-
kérésére elkészítette „A termé-
szeti emlékek fenntartása” cí-
mû dolgozatát, amellyel ha-
zánkban úttörõ munkát végez-
ve megalapozta késõbbi ilyen
jellegû, nagyhatású tevékeny-
ségét. Munkáját méltányolva
1914 elején természetvédelmi
kormánybiztosi kinevezést is
kapott, ám a kedvére való fel-
adatkört a világháború kitörése
meghiúsította.

Kaán Károly kiemelkedõ ve-
zetõi képessége és hallatlan
munkabírása a világháború
idõszakában és az azt követõ
válságos években mutatkozott
meg igazán, amikor az ország
faellátásának gondjai nehezed-
tek vállára. 1917-ben miniszteri
tanácsosként a Faértékesítõ
Hivatal élére is õt állították.

Határozott intézkedései so-
rán mindig szem elõtt tartotta,
hogy a magyar erdészet a há-

ború után majd teljes erõvel tu-
ja megoldani a nemzetgazda-
ság helyreállításából ráháruló
feladatokat, ám ekkor még
nem sejthette, hogy egy eljö-
vendõ, megalázó békediktátum
után milyen tennivalók várnak
a magyar erdészekre.

A háború végén
Kaán szakmai pozíció-
ja tovább erõsödött, s
1919-ben helyettes ál-
lamtitkári rangban ál-
lamtitkári hatáskört ka-
pott, majd még ez év
õszén a Faügyek Or-
szágos Kormánybiz-
tosságának irányítását
is átvette. Ezt megelõ-
zõen jelentõs szerepet
játszott 1919 tavaszán
a Selmecbányáról me-
nekülni kényszerült
Bányamérnöki és Er-
dõmérnöki Fõiskola
Sopronba való áttele-
pítésében.

Kaán Károlyt az or-
szág elsõszámú fele-
lõs erdészeti vezetõje-
ként érte a példátlan
trianoni döntés, mely-
nek következtében el-
vesztettük erdeink és

fûrészüzemeink zömét. Emberi
nagyságát mutatja, hogy eb-
ben a gyászos helyzetben nem
engedte erdésztársadalmunkat
apátiába zuhanni. Bár lelke
mélyén soha nem törõdött bele
a nemzet tragédiájába – ezt
mintegy fohászként ható sza-
vai is érzékeltetik: „Arra kell
kérnem a Mindenek Urát, en-
gedje meg, hogy a kagylószerû
Duna-medencében elterülõ õsi
Hazánkat mielõbb a Kárpátok
erdõs bércei koszorúzzák!” –
mégis ki tudta magát szakítani
az irrealitások világából, mert
elõre látta, hogy a magyarság-
nak, s így erdészeinknek is,
ezentúl már a megcsonkított
országhatárokon belül kell bol-
dogulnia. E tragikus helyzetben
írta meg az „Erdõgazdaság-po-
litikai kérdések” címû felhívás-
nak szánt tanulmányát, mely-
ben a követendõ erdészeti gaz-
daságpolitikát jelölte ki, szen-
vedélyesen hirdetve, hogy min-
den lehetséges területen, de
fõleg az Alföldön, erdõk és fásí-
tások sokaságát kell telepíteni,
a megmaradt – és sajnos nem

is a legjobb – erdeinket pedig
úgy kell kezelni, hogy azok ér-
téke minél jobban növekedjen.

Állhatatos munkájának kö-
szönhetõ, hogy 1923-ban négy
olyan törvénycikk született, me-
lyek az általa szorgalmazott cé-
lok elérését kívánták segíteni.
Rövid idõn belül közel 200 ezer
holdnyi rossz minõségû alföldi
területet írtak össze, a telepí-
tést pedig tizenöt éves idõszak-
ra tervezték. Sajnos már a kez-
detekkor látszott az alföldi kis-
és középbirtokosok ellenállása,
s így a nagy tervbõl alig ötödnyi
területen valósult meg a telepí-
tés, melyet Kaán jelentõs ku-
darcként élt meg.

Kaán személyét, annak elle-
nére, hogy 1924-ben államtit-
kári rangot kapott, s még
ugyanazon évben az Alfölddel
kapcsolatos értekezése alap-
ján a Magyar Tudományos
Akadémia levelezõ tagjává vá-
lasztotta, folyamatosan érték a
nemtelen támadások, melyeket
megelégelve, 1925-ben
nyugállományba vonult. Ezt
követõen minden erejét az
erdészeti és természetvé-
delmi szakirodalmunknak
szentelte, a Sors által ki-
mért másfél évtizedében.

Az Alföld erdészeti és
egyben társadalmi problé-
makörét folyamatosan na-
pirenden kívánta tartani,
ezért 1927-ben kiadta
egyik legjelentõsebb mûvét
„A magyar Alföld” címmel,
melyet kiegészített az
1929-ben kiadott újabb mû-
ve, „Az Alföld problémája”
címmel. Ez idõ tájt jelentõs
megbízást kapott az Aka-
démiától egy tudományos
alaposságú, természetvédelmi
témájú könyv megírására is,
melyet széles körû anyaggyûj-
tés után, 1931-ben jelentetett
meg „Természetvédelem és
természeti emlékek” címmel.
Az akkor társadalmi szinten is
nagyhatású könyv máig a ma-
gyar természetvédelem legbe-
csesebb alapmûvének számít.

A '30-as évtizedben Kaán
Károly fokozatosan visszatért a
közéletbe, s közremûködésé-
vel megszületett az 1935. évi
IV. törvénycikk „Az erdõrõl és a
természetvédelemrõl” címmel,
annak ellenére, hogy az erdé-

szeti vonatkozásokkal nem
mindenben értett egyet.

1938-ban az Országos Ter-
mészetvédelmi Tanács elnöké-
vé nevezték ki, miközben régi
nagy témájára is idõt szakítva
1939-ben megjelentette az „Al-
földi kérdések” címû mûvét,
melyet több kötetre tervezett.

Kaán Károly 1940. január
30-án a Természetvédelmi Tár-
sulat közönsége elõtt elõadást
kívánt tartani, de az írásban is
elkészített anyagot, melyben
testamentumként a magyar if-
júságban látta a természetvé-
delem nagy ügyének letétemé-
nyesét, már személyesen nem
mondhatta el, mert két nappal
elõtte elhunyt.

A nagy erdészpolitikusunk
Magyar Örökség-díjjal is kitün-
tetett hatalmas életmûvébõl a
fentieket kiragadva talán így is
felsejlett, hogyan vezetett élet-
útja a halhatatlanságig a ma-
gyar erdészetben, melyet tár-
gyiasult emlékek (szobrok, em-

léktáblák stb.) õriznek szerte
az országunkban, s természe-
tesen szülõvárosában, Nagy-
kanizsán is. Ez év július 5-én
szobrát elhelyezték a magyar
agrárium jeles személyiségei-
nek szoborpanteonjában is Bu-
dapesten, a Földmûvelésügyi
Minisztérium épületének árkád-
sorában.

Kaán Károly kivételes szak-
mai kvalitásain és rendíthetet-
len hivatástudatán túl igazi ha-
zafi volt, aki minden gondolatá-
val és tettével hazája boldogu-
lását kívánta szolgálni.

Dr. Baráth László

Nemzeti függetlenségünk részleges újjászületésekor, egyszersmind a polgári fejlõdé-
sünk folyamatát is jelentõsen elõmozdító kiegyezés évének nyarán – 1867. július 12-én –
egy nagykanizsai, értelmiségi polgárcsalád adta országunknak – az akkori történelmi Ma-
gyarországnak – azt a Kaán Károlyt, aki olyan nagy ívû, érdemdús, máig el nem halványu-
ló életpályát futott be, amelyre méltán lehet büszke a magyar erdészet és természetvéde-
lem, s ezáltal szülõvárosa, Nagykanizsa is.

Nagykanizsától a halhatatlanságig
150 éve született Kaán Károly

Archív fotó: 150 éve született Kaán Károly
– emlékfüzet – Országos Erdészeti Egyesület

Társaságunk nyári fakereskedelmi tevékenysége a ko-
rábbi évekhez képest élénk volt. Míg a fakitermelés terv
szinten alakult, addig a tervezett 126.235 köbméter faanyag
helyett augusztus végéig 139.009 köbmétert értékesítet-
tünk, ezáltal a készleteink erõsen lecsökkentek, az árbevé-
tel pedig jelentõsen meghaladja a tervben szereplõ értéket. 

Fakereskedelem



4 2017. III. negyedév

Már korán, alsó tagozatos
korában tudta, hogy erdõmér-
nök szeretne lenni, pedig fel-
menõi között nem volt erdész
végzettségû.

– Rám a környezet tett nagy
hatást. Gutorföldén nõttem fel,
a szomszédos falvak, Ortaháza
és Szentpéterfölde környéke
erdõsült vidék és a természet
jobban belém ivódott, mint a
mezõgazdaság vagy az olaj-
ipar, amely a két másik húzó-
ágazat volt arrafelé akkoriban.
Szerettem a biológiát, ezért az
is felmerült, hogy orvosnak ta-
nulok, de végül mégiscsak a
gyerekkori álmom mellett dön-
töttem.

Ákos az alsó tagozatot
Gutorföldén járta ki, innen ke-
rült a lenti Vörösmarty Mihály
Általános Iskola sportosztályá-
ba, majd a Gönczi Ferenc Gim-
náziumba, ahonnan egyenes út
vezetett Sopronba, az egye-
temre. Az Erdõmérnöki Kar
után, már munka mellett végez-
te el a számviteli fõiskolán a
mérnök szakközgazdász sza-
kot.

– A tanulással sosem volt
problémám, a középiskolában
biológiaversenyekre jártam –
OKTV-re is –, azonban az
egyetemen már nem vettem
részt igazán a tudományos
munkásságban. Egyedül a dip-
lomamunkám volt kutatási jelle-
gû. Erdõvédelmi témában írtam
az értekezésemet: a Letenyei
Erdészet területén észrevették,
hogy a bükkös fiatalosokban
néhány egyed szálanként el-
pusztult, a jelenséget megma-
gyarázandó kérte fel a cég az
egyetem Erdõvédelmi Tan-
székét, hogy egy diplomamun-
ka keretében próbáljon választ
találni a pusztulás okaira. A
vizsgálat során bizonyítást
nyert, hogy az egyedek pusztu-
lásáért a kéregmoly (Enar-
monia formosana) a felelõs. Ez
a molyfaj gyümölcsfákról ván-
dorolt át új tápnövényt keresve,
de szerencsére komoly károkat
nem okozott, és nem okoz ma
sem a bükköseinkben.

A Zalaerdõ kötelékében, a
Csömödéri Erdészetnél 2001.
augusztus 1-jén kezdett gya-
kornokként, de mint gyakornok
dolgozott a központban és a
Lenti Fûrészüzemben is, majd
a Bánokszentgyörgyi Erdészet-
nél, ahol késõbb beosztott mû-
szaki vezetõ, majd fahasználati
mûszaki vezetõ lett. Közben fél
évre a munkát félre kellett ten-
nie a sorkatonaság kedvéért,
ahol – mint mondta – a kikép-
zés egyáltalán nem volt olyan
acélos, mint egy ekkora ország
esetében elvárható lett volna…
2003 áprilisától a Csömödéri
Erdészetnél lett fahasználati
mûszaki vezetõ, majd amikor
2006-ban azt összevonták a
Bánokszentgyörgyi Erdészet-
tel, akkor helyileg ismét Bánok-
ra került. Öt évvel késõbb át-
kérte magát Lentibe, hogy

gyermekeinek ne kelljen az
óvodába, iskolába ingázni. A
Bánokszentgyörgyi Erdészet
élére 2017. március 1-jén ne-
vezték ki.

– Egy tízezer hektáros erdé-
szetrõl van szó, amely nem te-
rületének nagyságában jelent
kihívást, gazdasági teljesítmé-
nyét szeretnénk szinten tartani
a jövõben is, úgy, hogy megfe-
leljünk az elvárásoknak, de az
erdõgazdálkodási tevékenysé-
günket a legmagasabb színvo-
nalon mûveljük továbbra is, és
fejlõdjünk a kor szellemének
megfelelõen. Minõségi, kivá-
lóan kezelt erdõket adjunk
vissza unokáinknak, ha már
kölcsön adták nekünk. Az idei
évben összesen – a gyûjtött fá-
val és az aprítékkal együtt – kö-
zel 80 ezer köbméter faanyag
kitermelését kell végrehajta-
nunk, ez nem kis feladat. Az el-
múlt évek lucfenyõpusztulása a
mûvelési ágazatot szintén ko-
moly feladatok elé állította.
Hozzánk tartozik a vasútüzem
is, amely nemcsak gazdasági,
hanem közjóléti szempontból is
kiemelten fontos szerepet kap:
megfelelõ minõségû szolgálta-
tást kell nyújtanunk a hozzánk
látogató évi mintegy húszezer
utasnak. A vadászati ágazat-
ban szintén rengeteg munka
adódik évrõl évre. Vadászterü-

letünk 22 ezer hektár, ahol fõ
célunk a magas színvonalú
vadgazdálkodás. Kezelni kell a
vadkárügyeket, folyamatos
kapcsolatot kell tartani a ma-
gánerdõ-gazdálkodókkal, a cég
jó hírnevéhez méltóan meg-
szervezni a vadászvendégek
egyéni és társas vadászatait,
teljesíteni a vadlelövési terve-
ket. Emellett minõségi élõhe-
lyet is biztosítanunk kell a vad-
állománynak, elsõsorban a
gímszarvasnak, de – Bánok-
szentgyörgyrõl lévén szó – az
õznek is; természetesen az er-

dõgazdálkodással összhang-
ban.

Ákos úgy véli, ebben a pozí-
cióban az elmúlt fél év még ke-
vés volt a tapasztalatszerzésre,
de a célja természetesen az,
hogy a bánokszentgyörgyi egy
jól mûködõ erdészet legyen, ki-
váló mûszaki és szakember-
gárdával, s minden kihívásnak
megfeleljenek. Meg kell oldani
egy komoly problémát, amely-
lyel a többi erdészet és más cé-
gek is küzdenek: a megfelelõ fi-
zikai munkaerõ egyre égetõbb
hiányát.

– Ez leginkább az erdõmû-
velést érinti, amelynek nagyon
nagy az élõmunkaigénye, ezért
is magas ráfordítást igényel, de
ott a legnehezebb a munka-
végzés, és éppen ezért nem
könnyû szakképzett munkaerõt
találni. 

A munkáját nagyon szereti,
még a nehezebben megoldha-
tó feladatok ellenére is… Azt
csinálja, amit egész életében
szeretett volna, ráadásul olyan
körülmények között, melyek
keveseknek adatnak meg.

Központi szerepet tölt be
életében a családja: három fia,
Botond, Ákos és Csanád, és
felesége, Éva, aki óvónõként
dolgozik.

– Klasszikus páros vagyunk
Sopronból: egy óvónõ és egy
erdõmérnök. Ott ismertük meg
egymást, immár tizenhét éve
vagyunk együtt. Legfontosabb
célunk, hogy a gyerekeket tisz-
tességesen felneveljük közö-
sen, ezért én is igyekszem ki-
venni a részem ebbõl. Sokat

vagyunk együtt, sportolunk, ki-
rándulunk, mozizunk a fiúkkal. 

Mint elárulta, nagy sci-fi-ra-
jongó, s ez vonatkozik a köny-
vekre és a filmekre egyaránt.
Szívesen olvas történelmi regé-
nyeket is, legfõképpen a máso-
dik világháború és a római kor
érdekli. Szeret vadászni, ugyan
ez egyben a munkája is. Kikap-
csolódni azonban leginkább a
horgászat során tud, amiért szí-
vesen jár Szentpéterföldére,
legtöbbször a fiaival, barátaival,
de néha egyedül is… 

Steyer Edina

Dódi bácsi 1923-ban szüle-
tett Eszterházán, a mai Fertõ-
dön. Középiskolai tanulmá-
nyait a soproni bencés gimná-
ziumban végezte, majd erdõ-
mérnöki oklevelét szintén
Sopronban, 1945 õszén, a Jó-
zsef Nádor Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem Bá-
nya-, Kohó- és Erdõmérnöki
Karán szerezte meg. Egyete-
mi gyakornoki éveit a herceg
Esterházy hitbizománynál töl-
tötte, ahol édesapja – aki szin-
tén jeles vadászember – volt a
számvevõség vezetõje. Egye-
tem után 1946-tól a Tornyi-
szentmiklósi Állami Erdõgond-
nokságnál segéderdõmérnök,
majd 1948-tól a gondnokság
vezetõje lett. 1949. június 23-
tól a Pölöskei Állami Erdõ-
gondnokság vezetõje. Az er-
dõgondnokságok megszûné-
se után 1950. augusztus 1-
jétõl a Nagykanizsai Állami Er-
dõgazdaságnál több elõadói
munkakört töltött be, míg
1952. április 22-én Somogy
megyébe került, ahol elõször
a Kaposvári Állami Erdõgaz-
daság Kisberki Üzemegysé-
gét irányította, majd 1954. júli-
us 15. és 1958. június 30. kö-
zött a Berzencei Erdészet ve-
zetõje volt. 1958. július 1-jétõl
visszakerült Zalába, a Dél-za-
lai Állami Erdõgazdaság nagy-
kanizsai központjában fahasz-
nálati elõadói munkakört töl-
tött be. 1961. január 1-jén az
erdõgazdaság vadban gaz-
dag, nagy múltú Szentpéter-
földei Erdészetének vezetõjé-
vé nevezték ki. Itt tíz éven ke-
resztül tevékenykedett, példá-
san összehangolva ezalatt az
erdészeti és a vadászati fel-
adatokat. 

1971. július 1-jétõl az 1983.
évi nyugdíjazásáig a Zalai Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság vadászati felügyelõje. Ne-
véhez fûzõdik a vadászterüle-
tek tömbösítése. 1971-ben a
Budapesti Vadászati Világkiál-
lításon a Nemzetközi Trófea-
bíráló Bizottság szarvas tago-
zatában Magyarország képvi-
selõje volt, nagy szakmai ta-
pasztalatait az Országos Vad-

gazdálkodási Tanács tagja-
ként is kamatoztatta. Vadá-
szati felügyelõ munkakörben
eljárva tevékeny részt vállalt a
zalai, nagy területû vadgaz-
dálkodás megteremtésében,
elõsegítve ezzel a zalai gím-

szarvas-gazdálkodás világhír-
nevének megõrzését. Az er-
dõ, a vad szeretete és szolgá-
lata iránti elkötelezettsége
személyét széles körben is-
mertté tette, nevét legendás
hírûvé emelte. Gazdag mun-
kássága során érdemeit mi-
niszteri kitüntetésekkel, Nim-
ród vadászérmekkel, 1994-
ben a Hubertus Kereszt ezüst
fokozatával, 1997-ben Magyar
Nemzeti Vadászrenddel,
2008-ban Magyar Vadászatért
Érdeméremmel, 2014-ben
Életfa Emlékplakett arany fo-
kozata adományozásával is-
merte el a szakmai társada-
lom.

Dódi bácsi rendkívül színes
egyéniség volt. Erdész, va-

dász hivatása iránti lelkesedé-
se nyugdíjas éveiben sem ha-
gyott alább. Betegséget nem
ismert. A volt munkahelyére
rendszeresen bejárt, a lép-
csõn – mindenki ámulatára –
még kilencvenes éveiben is
„kettesével” ment fel. De elõ-
elõfordult a vadászházakban
is, a vadászatok során a tá-
bortûz mellett – felemlegetve
régi korok nagy emlékeit – szí-
vesen elidõzött. Neki mindig

mennie kellett. Akkor is elin-
dult, amikor odakinn ítéletidõ
tombolt. Mert hívta õt az Erdõ,
hívta a bejárhatatlannak tûnõ
Út, amin újra és újra végig kel-
lett mennie. Ha téli hajnalon a
friss hóban egy autónyom volt
elõttünk, tudhattuk, õ járt itt. A
mûszaki újdonságok is na-
gyon érdekelték: élete végéig
használta a mobiltelefont,
internetezett és autót vezetett.
Terepjárói egy fogalommá vál-
tak a vadászok körében. Öltö-
zékében ragaszkodott régi,
megszokott vadászruhájához,
a zöld kalap és a lódenkabát
szinte elválaszthatatlan volt
tõle. Utolsó napjaiban, ha fá-
zott, kérte, hadd takarózhas-
son öreg felöltõjével.

Végsõ búcsút az er-
dõktõl és domboktól
körülölelt, neki is oly
kedves bánokszent-
györgyi templomban,
szeptember 16-án,
szarvasnász idején
vettünk tõle. Ezen a
napon halkabban sut-
togtak a budnyai er-
dõk, csendesebben
szóltak a bikák. – Min-
denki rá emlékezett.

Kedves Dódi Bácsi!
Bölcs tanításaidat
nem felejtjük, emléke-
det a zalai erdõk
csendjében, szeretet-
tel megõrizzük! Nyu-
godj békében!

Páll Tamás 
vadászati felügyelõ

Hopp József emlékére
(1923–2017)

A nagykanizsai városi kórházban, 2017. augusztus
23-án lelt nyugalomra szeretve tisztelt kollégánk, példa-
képünk, szakmánk nagy öregje, Hopp József rubinokle-
veles erdõmérnök.

Új pozícióját kihívásnak tekinti, áll elébe a feladatok-
nak, és nem a problémát látja bennük. Pálinkás Ákos, a
Bánokszentgyörgyi Erdészet frissen kinevezett igazgatója
fiatalos lendülettel kezdte el tavasszal a munkát új beosz-
tásában.

Hopp József, Dódi bácsi (1923–2017)

Új vezetõ a bánoki erdészet élén
Pálinkás Ákossal munkáról, családról, hobbiról
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A Lenti és Kistolmács felõl er-
dei vasúttal, valamint személy-
autóval érkezõ mintegy ötszáz
vendéget Kovács Ferenc vezér-
igazgató-helyettes, termelési

igazgató köszöntötte, majd Cse-
resnyés Péter és Vigh László or-
szággyûlési képviselõ, miniszteri
biztos urak tartották meg ünnepi
beszédüket, kifejezve örömüket
a térségben zajló fejlesztésekkel
kapcsolatban. Ezt követõen a
színpadon az Öreg Kerka
Néptáncegyüttes mûsora szóra-
koztatta a közönséget, majd a
gyerekek által már nagyon várt
egzotikusállat-bemutató követke-
zett. A Tökölrõl érkezõ Pillmayer
Mihály jóvoltából különféle kí-
gyókkal, gyíkokkal, leguánokkal,
agámával lehetett közvetlen kö-
zelrõl ismerkedni. Az elõadások
elõtt és alatt az érdeklõdõk
gyógynövényteát kóstolhattak,
fazekasbemutatón és kézmûves-
foglalkozáson vehettek részt,
bõrkarkötõt, tobozmanót és le-
vendulababát készíthettek, a leg-
kisebbeket pedig a MikkaMakka
játszóház készségfejlesztõ gyer-
mekfoglalkoztatója, a népi ját-
szótér és a vasútmodell-bemuta-
tó nyûgözte le. A rendezvény vé-
gén indultak vissza a vonatok
Lentibe és Kistolmácsra, vala-
mint elindult a panorámakocsis
fotós járat is. A Kisvasút Napon
210 fõ közlekedett erdei vasúttal.
A Csömödérben maradó vendé-

gek késõ délutánig élvezhették a
programokat.

A „GO IN NATURE” projekt ke-
retében 2017 júniusában mindkét
erdei iskolába vásároltunk egy-

egy mYnest madármegfigyelõ tor-
nyot a kapcsolódó játékelemekkel
együtt (csúszdás balkon, hinták,
piknikasztal, mágneses táblák, in-
formációs tábla, madárhatározó,
hõmérõ). A mYnest egy olyan ma-
dármegfigyelõ oktatóeszköz,
amely nagyban segíti az erdõpe-
dagógiai munkát, hiszen segítsé-
gével a gyerekek élményszerûen
jutnak hasznos, új ismeretekhez.
A tornyot elsõsorban madarak fo-
tózására, azonosítására fejlesztet-
ték ki. A gyerekek detektívüveg
mögül figyelhetik a közelben elhe-

lyezett madáretetõre repülõ ma-
darakat, melyeket a madárhatáro-
zó, illetve az erdei iskola munka-
társai segítségével be is tudnak
azonosítani. Az elkészült fotók be-
tölthetõek egy applikációba, ahol
lehetõség van a saját fotóink eltá-
rolására, térképen való feltünteté-
sére, más fotóinak, jegyzeteinek
megtekintésére és értékelésére is.
A program kvízkérdések segítsé-
gével motiválja a felhasználókat a
játszva tanulásra, lehetõséget ad
pontok gyûjtésére, melyek nyere-
ményre válthatóak. Korunk gyer-
mekei egyre inkább otthon érzik
magukat a digitális világban, mely
ilyen módon könnyen állítható az
oktatás szolgálatába.

Pályázati forrásból – szintén
még júniusban – elkészültek er-
dei iskoláink számára az oktató-

dobozok, melyek számos inter-
aktív játékot tartalmaznak.

Az idei táborokban nagy lelke-
sedéssel fogadták a táborlakók a
fejlesztéseket, örömmel vették
használatba ezeket. Bízunk ben-
ne, hogy az új eszközök hozzájá-
rulnak az erdõpedagógiai munka
segítéséhez, és sok gyermek fog

általuk élményekkel gazdagodni
és játszva új ismeretekhez jutni.
Az elkövetkezõ idõszak felada-
tai:

2017 õszén a projekt kereté-
ben elindul a tervezett öt erdei ki-
rándulóhely és két erdei pihenõ-
hely kialakítása, a kapcsolódó
táblák tartalomfejlesztése, a hely-
színekhez kapcsolódó túraútvo-
nalak feltérképezése, digitalizálá-
sa, termékfejlesztése.

2017. október 13-án a Zakato-
ló Erdészeti Erdei Iskolában ren-
dezzük meg az „Élménypedagó-
gia az erdõben II.” címû erdei isko-
lai konferenciát. Bemutatóakciókat
szervezünk Letenyére és Nagyka-
nizsára, valamint részt veszünk a
partnerek hasonló rendezvényein.

Az erdei vasúthoz kapcsolódó-
an elkezdõdik az 1–2 napos prog-
ramcsomagok kialakítása terep-
bejárással, fényképezéssel, digita-
lizálással.

A tél folyamán szakmai mû-
helynapokat és túravezetõ-képzé-
seket tartunk a szlovén partnerek
bevonásával, valamint elkezdõdik
a projekt weblapjának kialakítása

is. Továbbá 200–200 példány er-
dõpedagógiai könyv és foglalkoz-
tatófüzet beszerzését tervezzük
magyar és szlovén nyelven, me-
lyek a jövõ nyári táborainkban re-
ményeink szerint nagy hasznunk-
ra lesznek.

Fûrné Kinsztler Anita,
Godinek-Tóth Anita

GO IN NATURE HÍREK
Programok és oktatóeszközök pályázati forrásból)

Ünnepi menetrenddel, kibõvített programkínálattal vártuk
az idei Kisvasút-napra érkezõket 2017. június 24-én
Csömödérben. A rendezvény ezúttal a Nemzeti Kulturális
Alap támogatásával, valamint az Interreg V-A Szlovénia–Ma-
gyarország Együttmûködési Program „GO IN NATURE” cí-
mû projektje részeként valósult meg, így lehetõség nyílt a
magyar–szlovén–horvát hármashatár közelében megrende-
zett hagyományos ünnepség nemzetközivé szélesítésére és
népi kulturális bemutatókkal való színesítésére.

Vidám hangulat a Kisvasút-napon

Új játékelemek Obornakon
(Fotók: Fûrné Kinsztler Anita)

GOMBAISMERETI TÚRÁK
(május, június, augusztus, szeptember, október)
További információ kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/
zalaerdo oldalakon és a túravezetõknél: Stefanich Péter
(Lenti): +36-30/464-4558, Gál Sándor (Zalakaros): +36-
30/474-2130

„ÕSZ KÓSZÁL A FÁK KÖZT SZÍNPOMPÁS PALÁSTBAN,
/LEHULLÓ FALEVÉL MINDENÜTT NYOMÁBAN.”

(szeptember, október):
Erdei séták óvodásoknak és iskolásoknak elõzetes
bejelentkezés alapján a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola
szervezésében
További információ:
vitalis.aniko@zalaerdo.hu; +36-30/933-8851

ERDÕK HETE (október 2–8.)
További információ:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo

TRÓFEAKIÁLLÍTÁS SZENTPÉTERFÖLDÉN (október 13.)
További információ:
zalaerdo.hu; vadaszat@zalaerdo.hu

ÕSZKÖSZÖNTÕ JÁRAT A CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI
VASÚTTAL (október 21.)

További információ:
erdeivasut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

ÕSZI UTAZÁS A CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI VASÚTTAL
(õszi szünet idején)
További információ:
erdeivasut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

„A SOKSZÍNÛ ERDÕ” (OKTÓBER–NOVEMBER):
programok óvodásoknak, iskolásoknak a Nyitnikék Erdészeti
Erdei Iskola szervezésében
További információ:
povics.noemi@zalaerdo.hu; +36-30/511-3213

MÁRTON-NAPI JÁRAT A CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI VAS-
ÚTTAL

(november 3–4–5., 10–11–12.)
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, erdeivasut@
zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

MIKULÁSJÁRAT ÓVODAI ÉS ISKOLAI CSOPORTOKNAK
A CSÖMÖDÉRI ÁLLAMI ERDEI VASÚT SZERVEZÉSÉBEN

(december 4–8.)
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, erdeivasut@
zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

MIKULÁSJÁRAT ÉS ÜNNEPVÁRÓ KÉSZÜLÕDÉS
CSÖMÖDÉRBEN A CSÁEV ÉS A ZAKATOLÓ ERDÉSZETI
ERDEI ISKOLA SZERVEZÉSÉBEN

(december 9.)
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, erdeivasut@
zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

ÉVZÁRÓ UTAZÁS (december 29. és 30.)
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu, 
erdeivasut@zalaerdo.hu; +36-30/474-2146

Programok
2017. õsz-tél

A Bánokszentgyörgyi Erdé-
szet versenyzõi 2014 óta rend-
szeresen részt vesznek a meg-
mérettetésen, amelyen nem-
csak állami erdõgazdaságok,
hanem tûzoltóságok, erdészeti

szakiskolák és magán-erdõ-
gazdaságok is indítanak csa-
patokat. A verseny célja a faki-
termelés társadalmi megítélé-
sének javítása, a fakitermelési
munkakultúra fejlesztése, a
versenyzõk szakmai tudásának
összehasonlítása. 

A Bicsák József, Sánta La-
jos, Tersztenyák Árpád és
Tersztenyák Balázs alkotta gár-
dának olyan feladatokkal kell
„megküzdeniük”, mint például a

kombinált darabolás, gallya-
zás, választékolás, hasítás, sa-
rangolás, és mindezek mellé
jön még a szerelés verseny-
szám: a vezetõlemez fordítás.

A délnyugat-dunántúli terü-

leti fordulón – amelyet idén Ta-
másiban rendeztek júniusban
– 4. helyezést értek el 12 in-
duló közül, mellyel egyenes út
vezetett az országosra, ahol
36 csapat versengett egymás-
sal. Az idei országos tizedik
hellyel nagyon elégedettek, de
nem titkolt céljuk, hogy jövõre
a regionális harmadikra pá-
lyáznak.

Sok sikert kívánunk nekik a
jövõben is!

Nagyon erõs mezõnyben, holtversenyben lett tizedik
helyezett a Zalaerdõ Zrt. csapata a XVI. STIHL Fakitermelõ
Verseny országos fordulóján 2017. szeptember 2-án So-
ponyán.

Országos tizedik helyen
a fakitermelõk

A csapat balról jobbra: Tersztenyák Balázs, Sánta Lajos,
Bicsák József, Tersztenyák Árpád

(Fotó: Sántáné Bajsz Brigitta)

Szervezeti átalakulásra
2017-ben is sor került. A Szerve-
zeti és Mûködési Szabályzat
módosítása során megváltozott
dr. Mileji Ádám státusza, 2017.
július 1-jétõl a vezérigazgató
közvetlen irányítása alá került
mint osztályfüggetlen jogtaná-

csos. A pénzügyi osztály átala-
kult közgazdasági osztállyá a
kontrolling csoport beolvadásá-
val. A nyár folyamán munkakör-
összevonásra is sor került. A ve-
zérigazgató-helyettesi titkársá-
gon két munkakör összevonásá-
val a gazdasági és a termelési
igazgatók titkársági munkáit
Domiánné Szolnoki Mónika vég-
zi, Baranyai Rózsa termelési
igazgató személyi asszisztensi
munkakörének és munkaviszo-
nyának megszûnését követõen.

Sokéves, a Zalaerdõnél el-
töltött munkaviszonyt követõen
kezdi meg, vagy kezdte meg
nyugdíjas éveit több dolgozónk
a második félévben. A központ
állományából: Bekõné Varró
Valéria segédhivatal-vezetõ és
dr. Nádor László igazgatási és
személyügyi osztályvezetõ. Er-
dészeteinktõl nyugdíjba men-
tek: Balogh Károly (fríz osztá-
lyozó, Lenti), Busa Lajosné
(pénztáros, Bánokszent-
györgy), Hopp Tamás József

(erdészetigazgató, Bánok-
szentgyörgy), Horváth István
(telepõr, Nagykanizsa), Nyíri
Sándor (traktorvezetõ, Lete-
nye), Szakonyi György (telepõr,
Nagykanizsa), Varga Péterné
(bérelszámoló-pénztáros, Lete-
nye), Vékony Sándor (beosz-
tott erdész, Nagykanizsa).

A távozók helyére a felada-
tok továbbvitele érdekében ki-
nevezések, átcsoportosítások
és felvételek is történtek. Erdõ-
mérnök gyakornokként kezdte

meg munkáját szeptember 1-
jétõl Varga András Tivadar a
Letenyei Erdészetnél. Gaál
Krisztina erdõmérnök gyakor-
noki évének letöltése után ki-
nevezést kapott – szintén
szeptember 1-jétõl – a Nagy-
kanizsai Erdészetnél mint er-
dõmûvelési mûszaki vezetõ. A
segédhivatal új vezetõje Perge
Petra. Az igazgatási és sze-
mélyügyi osztály élére Pölös-
kei Jánost nevezték ki.

Pölöskei János

Személyi és szervezeti változásokA Zalaerdõ Zrt. sze-
mélyzetében a 2017. év is
több változást hozott. A
statisztika szerint a cég
szintjén 22 fõ kilépõt 19 fõ
felvételével korrigáltunk.
Munkajogi létszámunk 430
fõ.
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Az elõkészületek már kora
tavasszal megkezdõdtek, hi-
szen a „GO IN NATURE” pályá-
zat támogatásából (az Interreg
V-A Szlovénia–Magyarország
Együttmûködési Program kere-
tében) kedvezményes táboro-
zási lehetõséget hirdettünk álta-
lános iskolás gyerekek számá-
ra. A diákok egy igényesen el-
készített alkotással – rajzzal,

mesével, verssel – pályázhat-
tak a két turnusban meghirde-
tett obornaki erdei kalandtábor-
ba, melyekbe szlovén gyerme-
kek jelentkezését is vártuk. A
nyerteseknek csak a szállásdí-
jat kellett fizetniük, a programok
és az étkezések költségeit a
pályázati forrás fedezte. Mind-
két kalandtáborban 25–25
gyermek vehetett részt, az elsõ
turnusba 7 szlovén diák is érke-
zett a dobronaki szlovén–ma-
gyar kéttannyelvû általános is-
kolából. A július 3–7-ig, vala-
mint az augusztus 14–18-ig
megrendezett táborokban ren-
geteg élményben részesültek a
gyerekek; buszos kirándulást
szerveztünk nekik Csömödér-
be, illetve Kaszóba, utazhattak
erdei vasúttal, részt vehettek
rendõrkutya- és dzsúdóbemu-
tatón, bõrdíszmûves, fazekas-
és kézmûves-foglalkozáson,

légpuskás lövészeten, illetve
vadászíjász-bemutatón. A júliu-
si turnussal ellátogattunk az
eszteregnyei Míves Tej Manu-
faktúrába, ahol a sajtkészítést
is ki lehetett próbálni, augusz-
tusban pedig az újudvari Vad-
udvar életébe nyertünk betekin-
tést, ahol a gyerekek kecskét,
lovat etethettek, alpakát vezet-
hettek, kukoricát morzsolhattak,

kipróbálhatták a szecskavágót,
lovagolhattak és lovaskocsin is
ülhettek. A pályázatnak köszön-
hetõen a gyerekek további
meglepetésekben is részesül-
hettek: minden gyermek tábori

naplót és színesceruza-készle-
tet, baseballsapkát és egy erdei
kirándulásokra felszerelt háti-

zsákot kapott kulaccsal, távcsõ-
vel, iránytûvel, elemlámpával.
Szintén pályázati keretbõl új
természetfotós játszótér is léte-
sült Obornakon és Csömödér-
ben is, melyeket a táborokban
már nagy örömmel birtokba is
vettek a gyerekek. Elkészültek
az egyedi tervezésû oktatódo-
bozok is, az ebben található já-
tékok a táborok környezeti ne-
velési munkáját segítették.
Nem maradtak el természete-
sen a hagyományos táborozós
programok sem: a számhábo-
rú, a kincskeresõs játékok, az
erdei túra és az esti tábortûz. A
gyermekek – elmondásaik és
visszajelzéseik szerint – na-
gyon jól érezték magukat, töb-
ben megjegyezték: „Ez nem is
egy sima tábor, ez egy ajándék-
tábor!”.

A tavalyi nagy sikerre való
tekintettel ebben az évben is
meghirdettük az erdei tündértá-
bort, melyet idén július 31-tõl
augusztus 4-ig tartottunk. A 21
lányt az erdei programokon kí-
vül sokféle kézmûves-foglalko-
zás és zumbabemutató is várta
Obornakon. Gyönyörû bõr kar-
kötõket, levendulababákat, pil-
langókat alkottak, fakorongot
díszítettek, harisnya és fûmag
segítségével fû-Benõt készítet-
tek. Mindennap tündérnaplót ír-

tak, az erdei szálló vázáiba pe-
dig vadvirágokat gyûjtöttek.

Nagy várakozással tekintet-

tünk a július utolsó hetében
Csömödérben tartott táborra, hi-
szen ekkor érkeztek hozzánk a
Földmûvelésügyi Minisztérium
közvetítése segítségével a Dé-
vai Szent Ferenc Alapítvány
gyergyóditrói napközi otthoná-
nak gyermekei. A 17 felsõ-
tagozatos korú gyermeket két
kísérõtanárukkal a Csömödéri
Turistaszállóban szállásoltuk el,
napközben pedig változatos
programokat szerveztünk nekik
az egész megye területén.
Utaztak az erdei vasúttal, meg-
tekintették a lenti kiállítást, vala-
mint az oktatókocsit is. Felke-
restük Szécsisziget látványos-
ságait, jártunk Pákán az Öve-
ges József Emlékházban, vala-
mint a bunkerekben. Egész na-
pos buszos kirándulás alkalmá-
val ellátogattunk a keszthelyi
Vadászati Múzeumba, ahol
Ugron Ákos Gábor helyettes ál-
lamtitkár is köszöntötte õket, va-
lamint a vasútmodell-kiállítást
és a kastélyparkot is megtekin-
tettük. Délután pedig hangula-
tos balatoni hajókázáson vet-
tünk részt a Hableány nevû sé-
tahajóval, melynek még a kor-
mányzását is többen kipróbál-
hatták. Izgalmas élményben volt
részük a Márokföldi Kalandpark
akadálypályáin, de a legtöbb
gyermeknek a Bázakerettyei
Termálfürdõ tetszett a legjob-
ban, hiszen otthon nincs lehetõ-
ségük strandolni. A tábor utolsó
napján Obornakra is ellátogat-
tunk, ahol íjazásra és az erdei
iskola játékainak kipróbálására
volt lehetõség. A gyermekek
minden bizonnyal életre szóló
élményekkel gazdagodtak, hi-
szen legtöbbjük egyáltalán nem
megy a családjával nyaralni, ki-
rándulni; sokaknak hónapokig
külföldön dolgoznak a szülei, il-
letve nehéz körülmények között
nevelkednek. Búcsúzáskor ked-
ves gyermekrajzokkal és csillo-
gó tekintetükkel fejezték ki kö-
szönetüket.

Bízunk benne, hogy idén is
sok szép emléket vittek haza
táborozóink, és még jobban
megszerették az erdõk világát.
Megannyi jó visszajelzést kap-
tunk szülõktõl és gyerekektõl
egyaránt, többen jelezték, hogy
biztosan jönnek jövõre is.

Fûrné Kinsztler Anita

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja

Szerkesztõbizottság: Baráth László, Bodor György, Fûrné
Kinsztler Anita, Fûr Tamás, Hopp Tamás, Horváth Ferenc  (ny. term. ig.),
Illés György, Kovács Ferenc (term. ig.), Kreiner Roland, Lukács
István, Pintér Csaba, Steyer Edina, Vaski László. Felelõs szer-
kesztõ: Kovács Ferenc (term. ig.) Kiadja: ZALAERDÕ Zrt. Felelõs
kiadó: Rosta Gyula vezérigazgató Nyomtatás: Gura Nyomda Bt. 
Felelõs vezetõ: Gura Béla

Jelenleg a felsõ kilátószint-
hez vezetõ csigalépcsõ szerelé-
se és az üvegszerkezetet foga-

dó fémtartók elõkészítése van
folyamatban. Hamarosan meg-
történik a „csúcsdísz” felhelye-

zése is. Ezt követõen kerülhet
sor a tornyot felöltöztetõ speciá-
lis szövetbevonat felerõsítésé-
re, a villanyszerelési munkála-
tokra, az üvegezésre és a belé-
põszint burkolására. A beruhá-
zás közel 125 millió forintból va-
lósul meg. Az építmény a tervek
szerint egy automata belépte-
tõrendszer segítségével fog
üzemelni, amelynek kiépítését
az elõzetes koncepciók nem tar-
talmazták, arra kiegészítõ ter-
vek készültek. A kivitelezési
munkálatok folyamatban van-
nak, de a szerzõdött határidõig
rendelkezésre álló idõ és a visz-
szalévõ feladatok tükrében
megállapítható, hogy a kivitele-
zésben néhány hét csúszás
várható. A torony az elképzelé-
sek szerint elõre meghatározott
nyitvatartási idõben lesz látogat-
ható, a 2018 tavaszára tervezett
ünnepélyes átadást követõen.

Gál Károly
vagyongazdálkodási

osztályvezetõ

A nagykanizsai kilátótorony építése
Öt hónapja tartanak a kivitelezési munkálatok a Csóna-

kázó-tónál található kilátótornyon. Befejezõdtek a régi
szerkezet részleges bontási munkái, az alépítmény-építés,
és végéhez közelednek a szerkezetépítési munkák, folya-
matos a felületkezelés.

... és szeptemberbenA kilátó júliusban...

Kányádi Sándor:

Fák és vének
1

Megvénültek, akár az õszi fák,
s nincs egy levélnyi remény
a tavaszra.
Indulnának, de az õszi fény
padon marasztja.

2
Irigy sóhajjal néznek
a sétáló után a fák,
pedig azok csak csoszognak szegények;
hány tavaszt adnának érte, ha legalább
bár egyet léphetnének.

3
Lefelé néz a fa,
s alóla egy öreg
föl a fára.
És milyen egyformán remeg
a kéz a térden
s a lehajló fa lombtalan ága.

4
– Könnyû neki – mondja a vénember –,
sohasem fáradt,
nincsen szüksége botra.
– Könnyû neki – mondja az öreg fa –,
botja is van, ha meg elfárad,
leül egy padra.

1964

Tiszteletdiplomásokat
köszöntünk

A Soproni Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának
2017/2018. évi ünnepélyes,
nyilvános tanévnyitó kari ta-
nácsülése keretében, ez év
szeptember 5-én, Sopron-
ban, dr. Páll Miklós okleve-
les erdõmérnöknek, jogelõ-
dünk az egykori Zalai Erdõ-
és Fafeldolgozó Gazdaság
nyugalmazott erdõmûvelési
osztályvezetõ-fõmérnöké-
nek, oklevele megszerzésé-
nek 65. évfordulója alkalmá-
ból vasoklevél tiszteletdiplo-
mát, Szabó László okleveles
erdõmérnöknek, jogelõdünk
volt Nagykanizsai Északi Er-
dészete vezetõjének, majd
nyugalmazott szakfelügye-
lõnek, oklevele megszerzé-
sének 60. évfordulója alkal-
mából gyémántoklevél tisz-
teletdiplomát adományoz-
tak.

Gratulálunk és
jó egészséget kívánunk!

A rendezvényen 19 állami
erdészeti részvénytársaság
képviseltette magát, de a hatá-
ron túlról, Horvátországból, Ro-
mániából és Szlovákiából is ér-
keztek versenyzõk; körülbelül
550-en mérték össze ügyessé-
güket, felkészültségüket.

A versenyzõk 17 sportágban
és versenyszámban nevezhet-
tek. Futás, tájfutás, lövészet,
íjászat, tenisz, futball és street-
ball is szerepelt a programban,
de különféle kártyajátékokban,
ügyességi versenyeken, sõt
még terepjáróhúzásban is bizo-
nyíthattak a résztvevõk.

Az összesített eredmények
alapján a legtöbb pontot szer-
zõ, gyõztes csapatnak járó ku-
pát és vándordíjat az Északer-
dõ Zrt. érdemelte ki, megelõzve
a Mecsekerdõ Zrt. és az
Egererdõ Zrt. gárdáját.

A Zalaerdõ Zrt. képviselõi 13
versenyszámban indultak.
Hosszú évek óta elõször sike-
rült kispályás labdarúgásban
az elsõ helyet elhódítanunk, az
elõdöntõben a román, a döntõ-
ben a horvát csapat legyõzésé-
vel.
A KÖVETKEZÕ EREDMÉNYEK
SZÜLETTEK:
Futás 800 m – férfi:
1. helyezett: Lukács Máté
2. helyezett: Nierer Vendel
Labdarúgás:
1. helyezett: Zalaerdõ Zrt.
Sakk – nõi:
1. helyezett: Czigoláné Németh
Diána
Sakk – férfi:
2. helyezett: Németh József
Súlylökés – férfi:
2. helyezett: Pálinkás Ákos
A résztvevõknek gratulálunk!

Steyer Edina

Nyári táborok
Magyar gyerekek három országból

Az idei nyáron a Zalaerdõ négy turnusban fogadta az
erdei környezetben táborozni vágyó gyermekeket, ezúttal
Szlovéniából és Erdélybõl is. 

A Nemzetközi Erdészeti és Faipari Sportnapoknak idén
Miskolc adott otthont 2017. augusztus 11–13. között. A 21.
alkalommal megrendezett program házigazdája az Észak-
erdõ Zrt. volt.

Remekeltek sportolóink

(Fotó: Lukács István)

Keszthelyi kirándulás a „dévai” gyerekekkel
(Fotó: Fûrné Kinsztler Anita)

Tábortûz és szalonnasütés
(Fotó: Fûrné Kinsztler Anita)
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