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Mint mondta, a
szakmai eredmény-
hez hozzájárultak a
megfelelõ piaci felté-
telek is, így a beterve-
zett munkákat mind
mennyiségileg, mind
határidõ szempontjá-
ból sikerült teljesíteni.

– A legnagyobb
problémát az augusz-
tusi viharkár jelentet-
te, mely leginkább az
õrségi területünket
érintette, s a Lenti Er-
dészet munkatársaira
rótta a legnagyobb fel-
adatot. Úgy gondo-
lom, a lehetõségek-
hez mérten a károk
felszámolása jól sike-
rült. (A témával kapcsolatban
részleteket a 4. oldalon Vihar-
kár a Lenti Erdészetnél címû
cikkünkben olvashatnak – a
Szerk.)

Kiemelt ágazatként a vad-
gazdálkodásról elmondta,
hogy az árbevétel a terveknek
megfelelõen alakult, illetve,
hogy a szarvasbõgés a tavalyi-
hoz hasonlóan különösen jól
sikerült. 

– Az immár hagyományos-
sá vált szentpéterföldei trófea-
szemlén a százhatvanhét terí-
tékre hozott szarvasbikából
száztizenöt trófeát állítottunk ki
a vadászház melletti tisztáson,
közülük huszonhárom arany,
negyvenhárom ezüst minõsí-
tést kapott, negyven pedig
bronzot. (Az idei gímszarvas-
vadászatról bõvebben a 7. ol-
dalon olvashatnak Már 16. al-
kalommal címû cikkünkben – a
Szerk.)

A fahasználat kapcsán Ros-
ta Gyula elmondta, hogy a
véghasználatok nagy részét a
téli idõszakban sikerült elvé-
gezni, értékesítési gondokkal
nem küzdött a cég.

– Az új faanyag kereskedel-
mi lánc felügyeletével kapcso-
latos rendelet (EUTR beveze-
tése) miatt az év második felé-
ben nagyobb feladat hárult az
állami erdõgazdaságokra – így
a Zalaerdõre is –, mivel a ma-
gán-erdõgazdaságok egyelõre
nem tudtak megfelelni ennek a
rendszernek, ez a fatömeg
hiányzott a piacról. A nagyobb
kereslet következtében átme-

neti tûzifahiánnyal is számol-
nunk kellett. Emellett õsz ele-
jén elindult a szociális tûzifa-
program is, melynek kapcsán a
hozzánk tartozó 175 önkor-
mányzat közül november vé-
géig 169 jelezte igényét felénk.
Az önkormányzatok összesen
több mint 7614 köbméter tûzi-
fát igényeltek, melybõl 5204
köbmétert már leszállítottunk
az önkormányzatoknak. (A
számok decemer 11-i adatokat
tükröznek – a Szerk.)

A 2017-re tervezett beruhá-
zások közül azok, amelyeket
saját költségbõl tervezett meg-
valósítani a Zalaerdõ Zrt., kivé-
tel nélkül megvalósultak.

– A Mura Program kapcsán
több fejlesztésrõl is szó esett
már, ezek a program késõbbi in-
dulása miatt áttolódnak a követ-
kezõ évre. Ezek között szerepel
a Pördefölde–Szentpéterfölde
közötti vasútvonal felújítása, a
kistolmácsi szakasz meghos-
szabbítása a horgásztóig, vala-
mint útfelújítások, vasúti mozdo-
nyok – köztük Ábel – felújítása.

Az év legkomolyabb közjó-
léti fejlesztése a nagykanizsai
Csónakázó-tónál található kilá-
tótorony felújítása volt.

– A kilátó átépítését tulajdo-
nosi tõkeemeléssel és saját
erõbõl valósítottuk meg, az
összköltség közel 125 millió fo-
rint volt – mondta Rosta Gyula,
s hozzátette: év végéig elké-
szül a beléptetõrendszer, és
ezután pedig indul a haszná-
latbavételi engedélyezési eljá-
rás. Az ünnepélyes avató a ter-

vek szerint 2018 márciusában
lesz, az erdõk nemzetközi nap-
jához közeli idõpontban. Az ér-
deklõdés már most óriási az
építmény iránt, a világítás pró-
baüzeme idején rengetegen lá-
togattak ki a Csónakázó-tóhoz,
és nézték meg a fényeket, to-
vábbá több fórumon is folyama-

tosan érkeznek a kér-
dések a társasághoz,
hogy mikortól lesz lá-
togatható.

A 2017-es év kap-
csán a vezérigazgató
kiemelte: közel 9 szá-
zalékos bérfejlesztés
valósult meg a Zala-
erdõnél, melyet hatal-
mas eredménynek
tart. Ennek kapcsán
igyekeztünk felzárkóz-
tatni az erdész kollé-
gák jövedelmét, és az
üzemek közti különb-
ségeket is korrigáltuk.
A következõ évben
szintén jelentõs bér-
fejlesztés szerepel a
tervek között.

– 2018-ban is igyekszünk
minden feladatot teljes erõbe-
dobással, tudásunknak megfe-
lelõen elvégezni, és bízom
benne, hogy sem idõjárási kö-
rülmény, sem egyéb más té-
nyezõ nem lesz, amely erõn-
kön felüli szolgálatot követel
tõlünk. Ezúton szeretném
megköszönni minden kedves
Kollégának és tisztelt Partne-
reinknek egész éves kitartó és
szorgalmas munkájukat! Kelle-
mes karácsonyi ünnepeket és
jó szerencsét kívánok az új
esztendõre!

Steyer Edina

A Zalaerdõ 2017-ben ismét jó gazdasági évet zár –
szögezte le Rosta Gyula vezérigazgató, akivel beszélge-
tésünk során érintettünk szakmai és közjóléti kérdéseket
egyaránt. Kiemelt területként említette a vadászatot, illet-
ve a tûzifa-értékesítést, s véleménye szerint az év egyik
legnagyobb eredménye a magas arányú bérfejlesztés
volt. (Fotó: Rakó Alex)

Bérgazdálkodás, kilátóépítés,
vadgazdálkodás

Beszélgetés Rosta Gyula vezérigazgatóval

Minden kedves olvasónknak
békés karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

Erdõk hete 2017

A hagyományokhoz híven idén is az év negyvenedik hetén tartottuk az Erdõk Hete orszá-
gos rendezvénysorozatot, melyet az Országos Erdészeti Egyesület indított útjára huszonegy
évvel ezelõtt. A Zalaerdõ által szervezett programokon közel 650 fõ vett részt, zömében gye-
rekek, de akadtak szép számmal felnõttek is. A programszervezésben mindkét erdei iskolánk,
az erdei vasút és öt erdészetünk vett részt. Képünk a Zalakarosi Parkerdõben készült, ahol
Gál Sándor kerületvezetõ erdész tartott szakvezetést a Csiga-túra tanösvényen a nagykani-
zsai Bolyai iskola diákjainak. 

André Béla, a Zalaerdõ Zrt.
nyugalmazott osztályvezetõ-fõ-
mérnöke (bal oldali kép) Életfa
Emlékplakett ezüst fokozata ki-
tüntetésben részesült a ha-
zánkban elsõként megvalósuló
erdõgazdasági gépüzemi telje-
sítmények számítógépes fel-
dolgozásában, a mélyépítési
beruházásokban végzett kiváló
tevékenységéért, szakoktatói
munkájáért.

Fliszár Aladár, a Zalaerdõ
Zrt. Lenti Erdészetének nyugal-
mazott erdõmûvelõ mûszaki
vezetõje (felsõ kép) Életfa Em-
lékplakett bronz fokozata kitün-
tetésben részesült a Zalabak-
sai Erdészetnél az erdeifenyõ-
vel kapcsolatos természetes
felújítási kísérletekben végzett
kiváló eredményeiért, kiemel-
kedõ fahozam elérésében vég-
zett munkájáért.

Kitüntetések
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 61. évfordu-

lója tiszteletére rendezett minisztériumi ünnepségen Fa-
zekas Sándor földmûvelésügyi miniszter kitüntetéseket
és elismerõ okleveleket adott át.

Fotó: Pelsõczy Csaba/FM

Fotó: Pelsõczy Csaba/FM

Fotó: Steyer Edina
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A szerda délutáni megérke-
zést követõen Gál Károly va-
gyongazdálkodási osztályveze-
tõ és Knausz Péter építési elõ-
adó köszöntötte a résztvevõket
Csömödérben. A zalai késõ
õszi, kellemes napsütés feled-

tette a jellemzõen 250–500 ki-
lométeres utazást. Az erdei
vasúti kocsikon kényelembe
helyezkedett kollégák megis-
merhették a Zalaerdõ Zrt. vas-
útüzemének történetét, fontos-
ságát, jelenét és jövõjét Kaliba
Mihály vasútüzem-vezetõ se-
gítségével. A zötykölõdést
megszakítva bemutattuk a
Cserta-patak feletti acélgeren-
dás vasúti híd 2014. évi hídfõ-
felújítását, hídsarucseréjét. A
helyszínen megismerhettük to-
vábbá a sínvándorlás jelensé-
gét: egyoldali terhelt szállítás a
síngördüléssel jelentõs dinami-
kus igénybevételt okoz a mû-
tárgyakon, folyópályán. To-
vábbvonatozva a Válicka-patak
feletti vasúti híd 2014. évi saru-
zsámoly-emelését tekintettük
meg. Az acélrács felszerkezetû
hidat a mértékadó árvízszint
miatt több mint 50 centiméter-
rel meg kellett emelnünk, mivel
magasvizek esetén – ami ma-
napság nem ritka az egyenlõt-
len csapadékeloszlás, idõjárási
anomáliák miatt – a hordalék a
rácsos acélgerendába beállt, a
vízszint a szélsõ acélgerenda
alsó síkjától 20–25 centiméter-
rel felfelé állandósult. A tönkre-
menetel veszélye miatt a vas-
útüzem ilyen esetekben a hidat
megrakott vasúti kocsikkal
megterhelte az árhullám levo-
nulásáig. A problémát meg-

szüntetõ mûszaki megoldást és
a kivitelezés lépéseit Knausz
Péter mutatta be. Ezt követõen
Molnárné Vitális Anikó erdeiis-
kola-vezetõ révén az oktatóko-

csi megtekintésére is lehetõ-
ség nyílt. A hosszúra nyúlt elsõ
napot finom vacsorával zártuk
a Csömödéri Turistaszállóban.

A csütörtöki napon a Zala-
erdõ Zrt. központjában Rosta
Gyula vezérigazgató köszön-

tötte a kollégákat. Ezt követõen
Gál Károly segítségével bete-
kintést nyerhettünk társasá-
gunk gazdálkodásába, majd
Knausz Péter a zalai erdõfeltá-
rási feladatokat ismertette elõ-

adásában a résztvevõkkel. Szó
volt feltáróhálózatokról, feltárt-
ságról, üzemeltetési, fenntartá-
si, fejlesztési igényekrõl, meg-
valósulásról, a szakember-to-
vábbképzés fontosságáról. Be-
mutattuk több beruházás nem
szokványos mûszaki problé-
máját és megoldását is.

Az õszi idõjárás kedvezett a
késõ délelõtti programnak, a
nagykanizsai Csónakázó-tónál
lévõ új kilátó megtekintésének.
A munkaterületen tett látogatás

alkalmával a „sokkilátós” társ-
gazdaságok képviselõi is elis-
merõen nyilatkoztak. Mindenki
– kor és egészségi állapottól
függetlenül – feljutott a felsõ
szintre, ahonnan tiszta idõben
akár az 55 kilométerre lévõ Ba-

dacsony is látható, ottjár-
tunkkor azonban a párás idõ
miatt csupán 15 kilométer lehe-
tett a látótávolság. Bemutattuk
a meglévõ acél fúrótorony tel-
jes felújításának fõbb állomá-

sait. A kivitelezést követõ fon-
tos üzemeltetési feladatok ta-
pasztalatcseréje után vázoltuk
a tervezett befejezõ munkálato-
kat (beléptetõkapu, parkosítás,
parkolók stb.).

Gyors ebéd után Zalaeger-
szeg felé vettük az irányt. A
nettó 40 milliárd forint értékben
megvalósuló zalaegerszegi
tesztpálya volt a cél, ahol a
nagy autógyártók önvezetõ
gépjármûveinek (autók mellett
kamionok is) tesztelése akár
már jövõre elkezdõdhet. A
helyszínen Tóth Norbert beru-
házási koordinátor (aki a szent-
péterföldei feltáróút 2016. évi
felújításának közlekedési ter-
vezõje is volt) fogadta a szak-
osztályülés résztvevõit. A mint-
egy 260 hektáron megvalósuló
kiemelt projekt nemzetközi
szinten mérve is rendkívül fe-
szes ütemben valósul meg. Az
elsõ ütem átadása 2018. már-
cius végére várható. A projekt-
irodai tájékoztatót követõen a
terepen folytattuk a programot.

Az északi, több mint 15 méter
magas humuszdepónia tetejé-
rõl átlátható munkaterületen
több tucat munkagép dolgo-
zott. Láttunk 300 méteres, kör
alakú, aszfaltozott pályarészt,
földmunka fázisában lévõ
kesze-kuszának tûnõ útszaka-
szokat, vízépítési munkákat. A
terület nyugati oldalán – még
„nyers állapotú” területen –
épül a „smart city”, a minden
városi forgalmi szituáció mo-
dellezésére alkalmas város-
központi forgalomtechnikai pró-
bapálya. A 300 méter átmérõjû
körtárcsa és a hozzá kapcsoló-
dó több száz méter hosszú
gyorsító szakasz a dinamikus
felületek és a fékezés modelle-
zésére szolgál. Emellett láttuk
a kilométeres fékpálya területé-
nek földmunkáját is. A területet
körülölelõ nagysebességû ke-
zelhetõségi pálya déli részénél
nagy bevágásban extrém ol-
dalirányú dõléssel kialakított
földmunka felsõ rétegét tekint-
hettük meg. Az elköszönést
megelõzõen több szakmai kér-
dést is megvitattunk, mint pél-
dául a drónhelikopteres geodé-
ziai felmérést, mely az építési
fázisok nyomon követésére, el-
lenõrzésére alkalmazható. Szó
volt továbbá a vadveszély tel-

jes kizárásának szükségessé-
gérõl is; tapasztalatainkkal ta-
lán mi is közre tudtunk mûköd-
ni – még ha csekély mértékben
is – a tesztpálya építéséhez.

Szoros napi programot kö-

vetõen a cél a Bánokszent-
györgyi Erdészet volt. Pálinkás
Ákos erdészetigazgató a
szentpéterföldei feltáróúton, a

piros keresztnél várta csapa-
tunkat. Az erdészet bemutatá-
sát követõen a Pusztamagya-
ród–Szentpéterfölde feltáróút
2016. évi felújításának elsõ
ütemét tekintettük meg. A beru-
házásról Knausz Péter tartott
rövid összefoglalót. A korai sö-
tétedéssel egy idõben értük el
a Szentpéterföldei Vadászhá-
zat kis frissítõ erejéig. 

Pénteken a Nagykapornak
melletti remetekerti feltáróút
volt az úti célunk. Megérkezést
követõen Pintér Csaba, a Zala-
egerszegi Erdészet igazgatója
mutatta be az erdészetet. Az
1,8 kilométeres feltáróútsza-
kaszon a szentpéterföldei
feltáróútnál (és korábban a
liszói feltáróútnál) is alkalmazott
hideg cementes REMIX tech-
nológiát szerencsére vagy a jó
szervezésnek köszönhetõen
építés közben tekinthettük meg.
A kivitelezõ COLAS Út Zrt. mû-
vezetõje, Mészáros Attila veze-
tésével a helyszínen kialakított
pályaszerkezettel, valamint a
kõvázpótlás, kõváztörés, ce-
mentterítés, bemarás és profil-
helyes tömörítés építési fázi-

sokkal ismerkedtek a résztve-
võk. A beruházás elõkészítésé-
rõl, ellenõrzésérõl, a fejlesztési
cél érdekében hozott döntések-

rõl Knausz Péter adott tájékoz-
tatást. Délelõtti programunk a
Sohollári Vadászházban elfo-
gyasztott ebéddel ért véget. A
korábbi napokra is jellemzõ kel-
lemes, napsütéses, õszi idõjá-
rás a program során végig kitar-
tott, az elköszönéssel egy idõ-
ben eredt csak el az esõ.

Szakmai rendezvényünk
fontosságát alátámasztja,
hogy a hatályos erdõtörvény
rögzíti: „Felsõfokú erdészeti
szakirányú végzettséggel ren-
delkezõ jogosult erdészeti
szakszemélyzet jogosult ... er-
dészeti magánút, épített köze-
lítõ nyom, illetve azok tartozé-
kai tervezésére, felelõs mûsza-
ki vezetésére, mûszaki ellenõr-
zésére”. Azt gondolom, hogy a
jogosultsággal rendelkezõ
mérnök csak olyan tevékeny-
séget vállalhat el, aminek vég-
zéséhez megfelelõ gyakorlattal
és tapasztalattal rendelkezik,
és annak teljesítését ezen fel-
tételek mellett vállalni tudja. A
szakmai rendezvények, to-
vábbképzések mind-mind ezt a
célt szolgálják. 

Knausz Péter

Felújítottuk és bemutattuk...
Az Erdõfeltárási Szakosztály rendezvénye a Zalaerdõ Zrt.-nél

Az országos felhívás-
nak eleget téve nagyszá-
mú szakmai résztvevõvel
zajlott az Erdõfeltárási
Szakosztály 2017. évi, há-
romnapos programja ok-
tóber 25–27-ig.

(Fotók: Szél Tamás KEFAG, Knausz P.)



A konferencia célja az volt,
hogy hazánk erdeinek sorsát
meghatározó, arra jelentõs ha-
tást gyakorló szakterületek és
intézmények képviselõi tájékoz-
tatást adjanak célkitûzéseikrõl,
az erdõk jövõjét érintõ elképze-
léseikrõl, továbbá feltárni és be-
mutatni, hogy a XX. század elsõ
felének ma is aktuális erdészet-
politikai és gazdálkodási kérdé-
seire milyen választ ad jelen ko-
runk erdõgazdálkodása. Kaán
Károly széles körû munkássá-
gának megfelelõen a rendez-
vény tematikai felépítése kiter-
jedt az oktatás, a kutatás, a
szakigazgatás és jogszabályi
környezet, az erdõgazdálkodás,
az erdõtelepítés, a természetvé-
delem, illetve a közjólét és a tu-
risztika szakterületekre. 

Az ünnepi rendezvényen
Szentpéteri Sándor, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület ügyve-
zetõ igazgatója köszöntötte a
megjelenteket. A konferenciát
megtisztelte jelenlétével Ugron
Ákos Gábor állami földekért fe-
lelõs helyettes államtitkár, Dé-
nes Sándor, Nagykanizsa MJV
polgármestere, Zambó Péter,
az OEE elnöke, a térség nem-
zeti parki igazgatóságainak
igazgatói, az állami erdészeti
részvénytársaságok vezérigaz-
gatói és képviselõi, valamint az
OEE Nagykanizsai és Zala-
egerszegi Helyi Csoportjának
tagsága. 

A rendezvény házigazdája-
ként Rosta Gyula, a Zalaerdõ
Zrt. vezérigazgatója is szólt a
közel nyolcvan résztvevõhöz.
Kiemelte, hogy az erdészszak-
ma ma is küzdelmes, kihívások-
kal teli idõket él át, akárcsak elõ-
deink a XX. század elsõ felében.
A konferencia megszervezésé-
nek az is célja volt, hogy bebizo-
nyosodjon: hivatásukat Kaán
Károly szellemi örökségéhez
méltó módon képviselõ, felké-
szült, tenni akaró és tenni tudó
szakemberek szolgálják a ma-
gyar erdõk ügyét. Rosta Gyula
megköszönte az elõadóknak,
hogy kivétel nélkül elfogadták a
felkérést, majd megnyitotta a
konferenciát.

Elsõként Hoczek László, a
soproni Roth Gyula Erdészeti
Szakközépiskola igazgatója is-
mertette a középfokú erdészeti
szakképzés múltját és jelenét.
Elmondta, hogy a technikuskép-
zés múltja 1885-ig nyúlik vissza,
amikor a Temesvár melletti Va-
dászerdõn megnyílt az m. kir.
Erdõõri Szakiskola. Majd részle-
tesen bemutatta az erdészkép-
zés elmúlt 32 évét, az ez idõ
alatt bekövetkezett jelentõs vál-
tozásokat, ezek elõnyeit és hát-
rányait. Ismertette a képzõhe-
lyek számának, profiljának válto-
zását, valamint a tantervben
szereplõ közismereti, szakmai
elméleti és gyakorlati tantárgyak

arányát is. Kitért a legutóbbi,
2016-ban bevezetett szakgim-
náziumi képzésre is, mely során
különvált az erdésztechnikus- és
a vadásztechnikus-képzés. Fel-
vetett néhány oktatást nehezítõ
problémát is, mint például a

szakmai gyakorlati képzés ará-
nyának csökkenését, a romló
eszközparkot és a végzettek el-
helyezkedési nehézségeit, illet-
ve az erdészeti szakmunka iránt
a fiatal generációknál tapasztalt
érdeklõdés csökkenését.

Prof. Dr. Lakatos Ferenc, a
Soproni Egyetem Erdõmérnöki
Karának dékánja Kaán Károly
szellemi öröksége az erdõmér-
nök-oktatásban címû elõadásá-
ban a több mint kétszáz éves
magyar felsõfokú erdészeti kép-
zés elmúlt 25 évét, illetve az Er-
dõmérnöki Kar oktatási szerke-
zetének változását mutatta be.
Ismertette a jelenleg választható
graduális és posztgraduális kép-
zéseket, valamint a tervezett új
szakokat. Diagramok segítségé-
vel szemléltette az erdõmérnöki
szakra jelentkezettek felvételi
adatait, beiskolázási gócpontjait,
valamint az oklevelet szerzett
hallgatók elhelyezkedési lehetõ-
ségeit, melyek alapján elmond-
ható, hogy újra növekszik az ér-
deklõdés a soproni felsõfokú
képzés iránt, és a munkaerõpia-
con is elõnyös a helyzete a vég-
zetteknek. Megemlítette, hogy
az európai oktatásharmonizá-
ciónak megfelelõen 2006-ban
elindult az erdõmérnök BSc
szak is, majd 2010-ben sikerült
visszaállítani az osztatlan erdõ-
mérnökképzést, melyet 2017-tõl
új mintatanterv szerint oktatnak.
Legvégül megemlítette, hogy a
Soproni Egyetem többi karához
hasonlóan, melyek híres elõdök,
Simonyi Károly és Lámfalussy
Sándor nevét viselik, örömmel
fogadná, ha az Erdõmérnöki Kar
a jövõben Kaán Károly nevét
venné fel.

Dr. Borovics Attila, a Nem-
zeti Agrárkutatási és Innovációs

Központ Erdészeti Tudományos
Intézetének intézetigazgatója Új
tudományos kihívások az erdé-
szetben címmel a klímaváltozás
okozta hatásokról és a lehetsé-
ges gyakorlati válaszokról tartott
tanulságos elõadást. Mint el-

mondta, a klimatikus változások
hatása az erdõkben már érzé-
kelhetõ, a fajok elterjedésének
változása, a rovar-, vihar- és tûz-
károk gyakoriságának és kiterje-
désének növekedése, észak-
európai erdõállományokban a
növedék gyorsulása igazoltan
ezen okokra vezethetõ vissza. A
hõmérséklet- és csapadékviszo-
nyok elõrevetítése alapján a
bükkös klíma hamarosan telje-
sen eltûnik Magyarországról,
20–40 év múlva pedig már az
erdõssztyepp, pesszimista
becslés szerint pedig a sztyepp-
klíma fog uralkodni. A megoldás
a kutató szerint elõrelátó, a helyi
viszonyokat figyelembe vevõ
döntések meghozatala az általá-
nosító, a jelenlegi állapotok erõl-
tetett fenntartását célzó elvárá-
sok helyett. A jövõ kulcsa a ter-
mõhelyi tényezõk elõre becslé-
se alapján a megfelelõ célfafajok
(„klímarezisztens” fafajok) és
származások kiválasztása, a
meglévõ genetikai erõforrások
okos használata, az alkalmazko-
dást segítõ szaporítóanyag-vá-
lasztás és szükség esetén fafaj-
csere alkalmazása.

Wisnovszky Károly, a
NÉBIH Erdészeti Igazgatóságá-
nak igazgatója az erdészeti
igazgatás helyzetérõl, szerveze-
ti felépítésérõl és a közelmúlt-
ban zajlott átalakulásairól tartott
elõadást. Elmondta, hogy már
az 1100-as években megjelent
az erdõkre vonatkozó szabályo-
zás, az 1400-as években pedig
az erdõfelújítási kötelezettség
gondolata. 1769-ben jelent meg
Mária Terézia erdõrendtartása,
majd Kaán Károly nevéhez fûzõ-
dik az állami erdészeti szolgálat
megreformálása, melyet tör-
vénybe is foglaltak. A jövõben az

erdészeti igazgatás célja, hogy –
Kaán szellemiségének megfele-
lõen – szabályozott erdõgazdál-
kodás mûködjön, melyben meg-
fér a közjólét és a közjó, egyre
több és jobb erdõk növekedje-
nek Magyarországon.

Rövid szünetet követõen
Mocz András a Mocz és Társa
Magánerdészet Kft. tulajdonosa-
ként a magán-erdõgazdálkodás
helyzetérõl, lehetõségeirõl be-
szélt érdekfeszítõ elõadásában.
Röviden bemutatta a Magán Er-
dõtulajdonosok és Gazdálkodók
Országos Szövetségének
(MEGOSZ) felépítését, általá-

nos céljait és feladatait, majd a
magán-erdõgazdálkodók (és az
egész erdõgazdálkodás) hely-
zetének javítása érdekében
több konkrét javaslatot is megfo-
galmazott. A sürgetõen fontos

feladatok között nevezte meg az
állami erdõk mellett a magáner-
dõk ügyének államtitkári szintû
kezelését, illetve olyan döntések
meghozatalát, melyek a magyar
erdõterületek 10%-át kitevõ ren-
dezetlen területek gazdálkodás-
ba vonását segítenék elõ. Elõ-
adásában arra is kitért, hogy a
fejlõdés záloga a vidékfejleszté-
si programban megjelenõ erdé-
szeti támogatási jogcímek minél
teljesebb körû lehívása. Szor-
galmazza továbbá az erdész fa-
lugazdász hálózat létrehozását,
mely szintén az elõbbi célokat
támogatná.

Ugró Sándor, a Kiskunsági
Nemzeti Park igazgatója Alföld-

fásítástól a természetvédelmi er-
dõkezelésig címmel tartott elõ-
adást, melyben elõször is leszö-
gezte, hogy elõdeink – köztük
Kaán Károly – óriási és tisztelet-
reméltó feladatot végeztek el az
Alföld-fásítás során. Természet-
védelmi szempontból az is igaz
azonban, hogy a fásítás – mely
elsõsorban egy gazdasági tö-
rekvés volt – jelentõsen megvál-
toztatta az Alföld hagyományos-
nak tartott képét. Az Alföld-fásí-
tási tevékenység egyszerre járt
pozitív és negatív következmé-
nyekkel, melyeket elõadása to-
vábbi részében részletesen be-
mutatott. Az elõnyök között ne-
vezte meg a faanyagnyerési le-
hetõséget, valamint a kedvezõ
humánegészségügyi hatást, to-
vábbá az erdõhöz köthetõ, ter-
mészetvédelmi értéket képvise-
lõ fajok megjelenését. Az alföldi
erdõtelepítések hátránya viszont
a jelentõs tájképalakítás, az izo-
láló hatás, a jellegzetes homok-
buckák és a homokpusztai nö-
vényzet elterjedési területének
csökkenése, a monokultúrák
megjelenése, valamint a legelte-
tõ állattartás visszaszorulása.
Elõadása végén pedig a nemze-
ti park vagyonkezelt területein
zajló természetvédelmi erdõke-
zelést mutatta be.

Tassy Márk, a Magyar Ter-
mészetjáró Szövetség igazgató-
ja Elõremutató fejlesztések a
természetjárásban címû elõadá-
sában arról beszélt, hogy az er-
dõgazdálkodók és az MTSZ
stratégiai partnerek, közjóléti fej-
lesztésekben egymásra utaltak,
ezért érdemes keresni az
együttmûködési lehetõségeket.

Örömmel számolt be arról, hogy
sosem kapott ennyi figyelmet a
természetjárás, sosem állt ren-
delkezésre ennyi anyagi forrás a
fejlesztésekre, és sosem volt
ennyire jó a kapcsolat az erdé-
szek és a természetjárók között,
mint az utóbbi idõszakban. Ezt
követõen a Magyar Természet-
járó Szövetség fõ tevékenysé-
geit mutatta be, ez egyrészt a
természetjárás infrastruktúrájá-
nak fejlesztése – ide tartozik a
turistaútvonalak nyilvántartása
és a jelzésfestés –, másrészt a
természetjárás népszerûsítése
a megfelelõ kommunikációs és
marketingeszközökkel. Utóbbi
kapcsán ismertette a meglévõ

és a lehetséges együttmûködési
területeket is, többek között a
természetjárók új weblapját.

A rendezvényen dr. Bitay
Márton Örs, a Földmûvelésügyi
Minisztérium állami földekért fe-
lelõs államtitkára mondott zár-
szót. Beszédében kiemelte,
hogy Kaán Károly erdészpoliti-
kusként a magyar történelem
egy nagyon sötét idõszakában –
Trianon után – teljesen felrázta
az erdésztársadalmat, és aktív
munkába kezdett az ország er-
dõsültségének növelése érde-
kében.  – Kaán Károly munkájá-
nak örököseként tekintünk ma-
gunkra, és az õ munkamorálja,
szellemisége kell, hogy irányt
mutasson nekünk is. Egy ilyen
konferencia alkalmával újra le-
hetõség nyílik arra, hogy átte-
kintsük mindazokat a kihíváso-
kat, amelyekkel az erdésztársa-
dalom, az erdõgazdálkodás
szembe találja magát, és közö-
sen dolgozzunk a válaszok
megtalálásában – fogalmazott
az államtitkár. Beszédében utalt
a most megújított erdõtörvény
kapcsán elért sikerekre, a tör-
vénymódosítás magas támoga-
tottságára. Megemlékezett arról
is, hogy az erdõgazdálkodók
2010 óta több mint 16 milliárd fo-
rintot fordítottak az erdõk közjó-
léti funkcióinak fejlesztésére,
melyekrõl a látogatottsági ada-
tok folyamatos növekedése
alapján elmondható: nem voltak
hiábavalók. Az elmúlt idõszak
munkájával, fejlesztéseivel, jog-
szabályi változtatásaival sikerült
Kaán Károly szellemiségéhez
méltó eredményeket elérni szü-
letésének 150. évfordulóján.

A rendezvényt követõ foga-
dás közben lehetõség nyílt az
elõadókkal és a résztvevõkkel
való kötetlen beszélgetésre,
majd az ünnepség a Zalaerdõ
Zrt. székháza elõtt folytatódott. A
Múzeum téren a helyi Kaán Ká-
roly Környezetvédelmi Egyesü-
let által szervezett verses és

prózai elõadást követõen Sza-
kács László nyugalmazott er-
dész, kiváló erdészettörténész
kolléga tartott rövid megemléke-
zést Kaán Károly ifjú éveirõl,
nagykanizsai kötõdésérõl. A
konferencia zárásaként dr. Bitay
Márton Örs államtitkár, Zambó
Péter elnök és Rosta Gyula ve-
zérigazgató emlékkoszorút he-
lyeztek el Kaán Károly mellszob-
ránál. Végül Szentpéteri Sándor
a híres erdészpolitikus gondola-
taival kívánt mindenkinek jó utat:
„Szeressétek egymást, mint
ahogy én titeket és a magyar er-
dõket szerettem.”

Összeállította:
Fûrné Kinsztler Anita
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Kaán Károly (1867–1940), a XX. század elsõ felének egyik legnagyobb erdész szakpoliti-
kusa 150 éve született Nagykanizsán. Emlékét az Országos Erdészeti Egyesület a mai napig
ápolja, születésének évfordulója alkalmából pedig 2017-ben Kaán Károly-emlékévet hirdetett
meg. Szakmánk kiemelkedõ egyéniségérõl az egyesület az év során több rendezvény kere-
tében is megemlékezett (vándorgyûlés Kaszón, szoboravatás a Földmûvelésügyi Minisztéri-
um árkádsorán, emlékoszlop-avatás a Debreceni Nagyerdõben). Az emlékév rendezvényei-
nek sorát zárta 2017. november 14-én a Zalaerdõ Zrt. és az Országos Erdészeti Egyesület ál-
tal szervezett konferencia, melynek jelmondata: Kaán Károly tovább élõ szellemisége.

Kaán Károly tovább élõ szellemisége
Konferencia szülõvárosában, Nagykanizsán

Fotó: Fûr Tamás

Fotó: Fûr Tamás
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Legutóbb az erdészverseny
kapcsán jelent meg, hogy az
országos versenykiírásnak ré-
sze a kárfelmérés. Valóban
szükség van egy forgatókönyv-
re, amely segítségével a kerü-
letvezetõ erdészek gyors infor-
mációkat tudnak adni a kárfor-
mákról, annak mennyiségérõl,
területi kiterjedésérõl. Itt vették
elõször igazán hasznát a mo-
biltelefonos térinformatikai
programnak.

Mivel a fennakadt, félig ki-
dõlt, koronatörött fák nagy ve-
szélyt jelentettek az erdõben
tartózkodókra, az erdészeti ha-
tóság a fakitermelés elrendelé-
se mellett döntött. Egy hét állt

rendelkezésre az érintett erdõ-
részletek felmérésére, a káro-
sodott fatömeg megállapításá-
ra, a keletkezõ felújítási kötele-
zettség kimérésére. Több sza-
badságon lévõ kolléga meg-
szakította pihenését, óriási kár-
felmérési feladat hárult a mun-
kában lévõ kollégákra. Mivel a
fák megközelítése biztonságo-
san nem volt lehetséges, érin-
tett törzsszámot becsültünk és
számoltunk, a ledõlt foltok
nagyságát GPS-szel mértük.  A
felmérés hibával terhelve
ugyan, de elkészült, az erdé-
szeti hatóság december 31-ei
határidõvel elrendelte a kárfel-
számolást. A felmért 11.500 m3

fa nagy része, mintegy 10.000
m3 a volt Zalabaksai Erdészet

területére esett. Legnagyobb
károk a Vas megyei határszél
mellett keletkeztek, két esetben
erdõfelújítási kötelezettséget
jelentettünk. Fõbb érintett fafa-
jok: 50%-ban erdeifenyõ, 21%
bükk, 19% tölgy. Jellemzõen
egy-két éven belül elvégzett
gyérítéseket, nyugati megnyi-
tott állományszegélyeket tört
meg a vihar, az idõsebb lom-
bos állományok faegyedei fahi-
bák miatt károsodtak (villa,
odú, tõkorhadás). Fõként a
törzs- és koronatörés, kisebb
mértékben a dõlés volt a jel-
lemzõ kárforma.

Nagy feladatot jelentett az
adminisztráció megszervezé-

se. Ha tíz percet számítunk egy
mûveleti lap megírására, ki-
nyomtatására, aláírására, ki-
adására, akkor nyolc óra mun-
kaidõvel hét napig tartott volna

az ügyintézés egy mûszaki ve-
zetõnek. A megoldásban az
ESZR és az erdõgazdálkodási
osztály volt nagy segítségünk-
re, a tervfelvitelt és a mûveleti

lap elkészítését digitálisan,
csoportos tervezéssel sikerült
elvégezni. Egységes technoló-
giai utasítást szerkesztettünk, a
tartalmi részt mellékletként
összevonva, egybe szerkeszt-
ve adtuk ki a vállalkozók részé-
re. A fakitermelõ brigádokkal
gyors tárgyalást kellett végez-
nünk a mielõbbi munkakezdés

érdekében, társer-
dészeti vállalkozók-
kal is egyeztettünk. 
S z e p t e m b e r b e n
kezdtük meg a kár-
felszámolást, ös-
szesen 18 brigád-
dal. Napi szinten
váltottak termelési
helyet a brigádok,
minden esetben új
erdõrészletenkénti
készletre vételt és
szerzõdéses elszá-
molást kellett elvé-
gezni és adminiszt-
rálni. Egy normál
éves terv legna-

gyobb erdészetként 200 erdõ-
részletbõl áll, a viharkár 295 er-
dõrészletet jelentett… Ezen-
felül a legnagyobb lelki terhet
maga a munka veszélyessége

jelentette. Minden ledõlõ fa
után megkönnyebbültünk: egy-
gyel kevesebb a veszélyforrás
az erdõben. Minden tisztelet a
fakitermelõké és a munkában

közvetlen részt vevõ munkairá-
nyítóké!

A területes fenyves kárfel-
számolásban a harvester jelen-
tette a leggyorsabb és legbiz-
tonságosabb munkavégzést.
Az idõsebb faállományok szá-
lankénti töréseiben csörlõs
vonszolók végezték a munkát,
egyenként kimentve a fákat. A
legtöbb élõmunkával járó, leg-
inkább idõigényes munkát a
30–50 éves erdeifenyvesek
szálankénti és kiscsoportos tö-
rései jelentették, ahol széles
nyomtávú fakitermelõ gépek
nem tudtak mozogni.

Októberig a betervezett fatö-
meggel végeztünk, de még
várhatóan 5000 m3 többletet
termelünk. Ennek oka egyrészt
a mérési pontatlanság, más-
részt a folyamatosan jelentke-
zõ utólagos dõlések megjele-
nése. A kidõlt fák száma az el-
sõ vihar után is folyamatosan
emelkedett; a törzsekben való-
színûleg csak repedések kelet-
keztek, melyek az idõ múlásá-
val, másodlagos károsítók ha-
tására gyengültek meg annyira,
hogy az õszi viharok végül le-
törték. A hatóságilag elõírt, de-

cember 31-i határidõ-
re a kárfelszámolást
befejezzük.

Mindezek után ab-
ban reménykedünk,
hogy az elõttünk álló
tél vizeshó-mentes
lesz, azaz elkerüli a
hótörés a záródáshiá-
nyossá vált erde-
ifenyveseinket, illetve
a két ünnep közti pi-
henés pótolja majd az
elmaradt nyári sza-
badságot.

Lukács István

Krisztina Nagykanizsán szü-
letett, a várostól nem messze él
szüleivel egy kis településen,
Liszóban. A családban nincs
szakmabeli, édesapja a vízmû-
nél dolgozik, édesanyja pedig
pénztáros.

– Apa vadászik, gyerekko-
romban sokat jártam ki vele. Ma-
ga a vadászat igazából sosem
kötött le, nézelõdni mentem,
szerettem kint lenni… Apa hatá-
sára jelentkeztem az erdõmér-
nöki karra, bár valójában elsõ
helyen a pszichológiát jelöltem
meg, de oda nem vettek fel. Az-
óta ezt egy cseppet sem bánom,
úgy gondolom, ez a sors keze
volt. Sopronban egy évet elvé-

geztem temészetvédelmi mér-
nök hallgatóként, de rájöttem,
hogy ez nem az, amit szeretnék,
nem azt kaptam, amit vártam...
Az egyik tanárom javaslatára át-
jelentkeztem az erdõmérnöki
szakra, és szerencsére a tár-
gyaimat is elfogadták, így sike-
rült azt négy év alatt elvégezni.

Az egyetemi évek alatt
Kriszti háromszor volt gyakorla-
ton a Nagykanizsai Erdészet-
nél, a diplomamunkáját is itt ké-
szítette a tárolt bükkmakk kelé-
sének vizsgálatából. Ez idõ
alatt már megismerte a kollégá-
kat, a helyszínt, így nagyon
örült, hogy nem ismeretlen te-
repre érkezett, amikor 2016
szeptemberében felvették gya-
kornoknak. Egy év gyakornoki
státusz után 2017 szeptembe-
rében nevezték ki erdõmûvelé-
si mûszaki vezetõnek.

– A csemetekertben dolgoz-
ni, ez volt mindig is az álmom –
mondta mosolyogva. – Az
egyetemi gyakorlati idõ alatt is
végig ezzel foglalkoztam, és
most is a feladataim nagy ré-
szét ez teszi ki. Babics István-
nal közösen végezzük a Baj-
csai Csemetekert és a Surdi
Díszfaiskola szakmai irányítá-
sát. Fõként a kiseladásokkal
foglalkozom, vagyis a magán-
személyek egy-kétezer dara-
bos megrendeléseit intézem.
Kiállítom a szállítójegyeket és a
származási igazolványokat.
Ezenfelül a legkisebb részlete-
kig részt veszek a csemeteker-
ti napi munkák szervezésében

és végrehajtásában a mag és
csemete gyûjtésétõl a vetése-
ken és ápolásokon át a forgal-
mazásig. Nyilvántartom a napi
csemeteforgalmat (kiemelés,
szállítás) és lebonyolítom az
erdészetek számára történõ
csemeték átszállítását. Hoz-
zám tartoznak még a nem erdõ
mûvelési ágú területek, a vad-
földmûvelés és a mezõgazda-
sági termelés tervezése, irányí-
tása.

Szabadidejében sportol,
aerobikozik, táncol, a kutyájá-
val pedig gyakran tesz hosszú
sétákat... Otthon már lassan
nem nagyon van szabad terület
a kertben, saját növényei elfog-
lalják a korábban az édesanyja
virágai, zöldségei által birtokolt
részeket, ezeket gondozza
szívvel-lélekkel...

Steyer Edina

Pályakezdõk
Gaál Krisztina megtalálta a helyét

Szerény, imád táncolni, és az otthoni kertben is cse-
metéket gondoz. Gaál Krisztina a legfiatalabb erdõmér-
nök a Nagykanizsai Erdészetnél, vitalitása a többi kollé-
gára is jó hatással van.

Augusztus 10-e van. Az erdészeti szakszemélyzet nagy
része megérdemelt szabadságát tölti. A nyárra tervezett
fakitermelések nagyrészt befejezõdtek, a jövõ évi fakiter-
melési terv elkészült, a fakitermelõ brigádok magánerdõ-
be szerzõdtek. A hónap hátralévõ része a pihenésé, majd
a szarvasbõgésre koncentrálunk. Ember tervez, a termé-
szet pedig felülírja azt. Az esti órákban nagy erejû pusztí-
tó szélvihar csapott le erdeinkre, amely közel 300 erdõ-
részletet érintõ, életveszélyes fakitermelési feladatot je-
lentõ kárfelszámolási feladat elé állította az erdészetet.

Viharkár a Lenti Erdészetnél
A felszámolás a végéhez közeledik

JANUÁR, FEBRUÁR:
„Hull a hó, és száll a dér: / Itt a tél! Itt a tél!”: erdei programok
óvodásoknak és iskolásoknak elõzetes bejelentkezés alapján a
Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésében

JANUÁR, FEBRUÁR:
„A téli erdõ meséi”: téli erdei séták elõzetes bejelentkezés
alapján óvodás, iskolás csoportok számára a Nyitnikék Erdé-
szeti Erdei Iskola szervezésében

FEBRUÁR 15–18.
FeHoVa (kiállítás)

FEBRUÁR 17.
Valentin-napi járat a Csömödéri Állami Erdei Vasúttal

MÁRCIUS MÁSODIK FELE
Kilátóavató a nagykanizsai Csónakázó-tónál

MÁRCIUS, ÁPRILIS
„Tavasszal a virágok / egymás után nyílnak, / hóvirág és
ibolya / kirándulni hívnak.”: erdei programok óvodásoknak és
iskolásoknak elõzetes bejelentkezés alapján a Zakatoló Erdé-
szeti Erdei Iskola szervezésében

MÁRCIUS, ÁPRILIS
„Rügyfakasztó”: erdei séták szakvezetéssel, elõzetes beje-
lentkezés alapján óvodás, iskolás csoportoknak a Nyitnikék Er-
dészeti Erdei Iskola szervezésében

MÁRCIUS 16–17.
Tavaszköszöntõ járat a Csömödéri Állami Erdei Vasúttal

MÁRCIUS 19–23.
Erdõk Nemzetközi Napja: erdei iskolai program a Lenti Parker-
dõben óvodás és iskolás csoportok számára, elõzetes bejelent-
kezéssel a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésében

MÁRCIUS 20–23.
A víz világnapja: vetélkedõ, játékos program iskolásoknak, elõ-
zetes bejelentkezéssel a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában

MÁRCIUS 30. ÉS 31.
Húsvéti Expressz a Csömödéri Állami Erdei Vasúttal

További információ:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; erdei vasút:
Kaliba Mihály +36304742146, erdeivasut@zalaerdo.hu;
Nyitnikék: Povics Noémi (+36-30/511-3213, povics.noemi@
zalaerdo.hu; Zakatoló: Molnárné Vitális Anikó (+36-30/933-
8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu

Programok
(Fotók: Lukács István)
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Hajdu Tibor zalai, falusi gye-
rekként került Esztergomba, a
ferences gimnáziumba. Onnan
egyetemre csak egyéves fizikai
munka után vezethetett az út,
ezért favágóként dolgozott a
következõ felvételi vizsgáig. Er-
dõmérnöki diplomáját 1982-
ben vehette át, és még abban
az évben erdõrendezõként
kezdett el dolgozni a Zalaeger-
szegi Erdõtervezési Irodánál,
amelynek késõbb (1988-ban)
igazgatója lett. Többszöri szer-
kezeti átalakulás után is igaz-
gatóként dolgozott; elõbb áthe-
lyezték a Zalaegerszegi
Erdõfelügyelõség élére, majd a
két szervezet összevonása
után az ÁESZ Zalaegerszegi
Igazgatóságának igazgatói
posztjára nevezték ki. Tulaj-
donképpen ebben a minõségé-
ben dolgozott haláláig, bármi-
nek is keresztelték át utána a
keze alá tartozó egységet. Pá-
lyája során számtalan díjjal és
tisztséggel halmozták el, ezek
listája és Tibor részletes élet-
rajza olvasható dr. Baráth
László „Erdészéletutak” c.
könyvében (Zalaerdõ, 2011.).

Aki a ’80-as és a 2000-es
évek között erdõmérnök-hall-
gató volt, az tanulmányúton
óhatatlanul eljutott Szent-
györgyvölgyre (sokáig Szappa-
nos Bandi bátyánk kíséreté-
ben), ahol az õrségi kisparaszti
szálalásról kimerítõ ismeretek-
re tehetett szert Hajdu Tibi elõ-
adásából. Tibinek a szent-

györgyvölgyi szálalóerdõ min-
dig is a szíve csücske volt,
mind a Palotay István (erdõren-
dezõségi igazgatói elõdje) irán-
ti tisztelet, mind a többkorú er-
dõ leírásának erdõrendezõi ki-
hívása miatt. Ezt – természete-
sen – tudta Jagicza Attila és
Vissi Géza erdõmérnök kollé-
gánk is. Õk kezdeményezték,
szervezték meg és bonyolítot-
ták le a kétnapos konferenciát,
amely 2017. november 16–17-én
zajlott Szentgyörgyvölgyön és
Szalafõn. Ennek a megemléke-
zésnek volt a címe a már emlí-
tett „Úgy szakmailag, mint
emberileg...” félmondat, amely-
lyel Hajdu Tibi nagyon sokszor
kezdte a mondandóját.

A rendezvény nyitóesemé-
nyére a szentgyörgyvölgyi szá-
lalóerdõbe több mint 80 erdész
kolléga érkezett az ország min-
den tájékáról. A szervezõk be-
mutatták a terület gazdájának
(Zalaerdõ Zrt. Lenti Erdészet)
képviselõit, akik tájékoztatást
adtak a területen folyó munkák-
ról egy terepi séta folyamán. Itt
tulajdonképpen szakmai kon-
szenzus született arról, hogy az
érintett erdõrészletek nem mu-
tatnak klasszikus szálalóerdõ
képet (annál zártabbak, kész-
letgazdagabbak és kevésbé
szintezettek), továbbá a termé-
szeti folyamatok az erdeifenyõ
eltûnésének irányába hatnak.
Az erdészet szakemberei mind-
ezt természetesen tudják, és
szándékaik szerint a többkorú-

többszintû, önmaga megújítá-
sára képes erdõ kialakítása a
cél. Az erdeifenyõt – kisebb
elegyarányban – helyenként
szeretnék megõrizni, akár mes-
terséges beavatkozással is.

Sötétedéskor, néhány fáklya
fényénél a résztvevõk együtte-
sen megkoszorúzták Hajdu Ti-
bor kopjafáját, amely a szála-
lóerdõben, Palotay István em-
lékköve mellett áll. Tibire rövid
beszéddel Zambó Péter mint
évfolyamtárs és barát emléke-
zett.  

Egy õriszentpéteri, kitûnõ
vacsora után Szalafõre vonul-
tunk, ahol a Gatter Fogadó
nagytermében szakestélyre
emlékeztetõ rendben álltak az
asztalok. Itt került sor arra a
„nedves estre”, amelyen elõre
felkért hozzászólók idézték fel
Tibivel kapcsolatos élményei-
ket úgy, hogy mindenki egy bi-
zonyos szemszögbõl emléke-
zett. Volt, aki képeket is vetített,
volt, aki csak mesélt. Jagicza
Attila megható nyitóbeszéde
után felszólalt Hajdu Rita, a
testvér; Ribiánszky József, a
gimnazista osztálytárs; Zambó
Péter, a „tápos” katonatárs;
Csóka György, a balek; Wis-
novszky Károly, az évfolyam-
társ; Szélesy Miklós, az erdõ-
rendezõ; Józwiak Bernard, az
erdõgazdálkodó ügyfél; Csóka
Péter, a felettes és évfolyam-
társ (levelét felolvasta felesé-
ge, Szabados Ildikó); Ferenczy
András, a beosztott; Szélessy
György, a vadászcimbora.
Megnézhettünk egy filmet,
amelyben Hajdu Tibi erdõmér-
nök-hallgatókat fogad 1992-
ben Szentgyörgyvölgyön. Az
egyes felszólalások között

selmeci-soproni nótákat éne-
keltünk. Az est végén Hajduné
Szabó Ágnes mesélt nekünk a
szeretõ férjrõl és családapáról.
Az egész este lefolyását jól jel-
lemzi, hogy végig, mintegy öt
órán keresztül teljes, figyelmes
csend volt a teremben. Legvé-
gül istenhitrõl és az emlékeze-
tes gimnáziumi iskolatársról
beszélt Tokár János ferences
atya. A nedves est hivatalos ré-
szét Jagicza Attila zárta le.

Csóka György mondta hoz-
zászólásakor: „Hajdu Tibi kö-
zösségteremtõ képességére
jellemzõ, hogy még így is
össze tudott hívni bennünket,
10 évvel a halála után. Nem hi-
szem, hogy ül olyasvalaki a te-
remben, akit a fõnöke küldött
el, hogy van egy üres hely, ille-
ne megjelenni.”

Az összejövetel második
napján, Szalafõn a szakmai elõ-
adásoké volt a fõszerep. A szá-
lalóerdõ-gazdálkodásról és an-
nak vonzatairól különbözõ meg-
közelítésekben adott elõ Varga
Tamás, Hován Iván, Csépányi
Péter, Grédics Szilárd, Szélesy
Miklós, Horváth Iván.

„Úgy szakmailag, mint
emberileg...”. Ez a félmondat
jól jellemzi Hajdu Tibor egyéni-
ségét. Erdész hivatása iránt ér-
zett szeretete és alázata, kollé-
gái és beosztottjai érdekében
történõ kiállása, elvhûsége,
családjának tisztelete, és per-
sze bohém, harsány humorú
barátsága tették felejthetetlen-
né õt mindazok számára, akik-
nek megadatott, hogy ismerjék.

Méltó megemlékezésen ve-
hettünk részt, köszönet és tisz-
telet a szervezõknek!

Vaski László

„Úgy szakmailag, mint emberileg...”
Emlékkonferencia Hajdu Tibor halálának 10. évfordulóján

Életének 51. évében – 2007. november 21-én – meghalt
Hajdu Tibor erdõmérnök. Sajnálatosan korán szakadt meg
egy olyan életpálya, amely „úgy szakmailag, mint emberi-
leg” figyelemre méltó és követendõ volt. 

A tavak változatos halállo-
mánnyal várják az idelátogató
horgászokat, leggyakrabban
ponty-, süllõ- és keszegfajok
képezik a zsákmányt, de ese-
tenként csuka és compó is ho-
rogra akad. Részvénytársasá-
gunk tulajdonában és halgaz-
dálkodási kezelésében lévõ
völgyzárógátas tározóinkon

napi és heti területi jegyek bir-
tokában engedélyezett a hor-
gászat. 

E nyíltvízi tározók csúcsra-
gadozója a süllõ, mely legérté-
kesebb halaink egyike. A süllõ-
állomány fenntartása és fej-
lesztése érdekében a termé-
szetes szaporodáson felül ta-
vanként évente 6000 darab
elõnevelt, 3–4 centiméter nagy-
ságú ivadékot helyezünk ki,
mely halak a természetes táp-
lálékbázist kihasználva érik el a
kifogható méretet. A csuka a

vízinövényzettel benõtt része-
ket kedveli, a természetes sza-
porodáson felül idén 2000 da-
rab ivadékkal is gazdagodott az
erdõ ölelte, 14 hektár nagyságú
Szentpéterföldei-tó. 

A haltelepítések meghatá-
rozó idõszaka az õsz. A horgá-
szok által legkeresettebb
pontyból az év végén mindkét

tározóba 2700 kilogrammot te-
lepítettünk. A keszegbeszer-
zés terén az elmúlt esztendõk-
ben tapasztalható nehézségek
is megoldódni látszódnak,
idén 500–500 kilogramm,
10–50 dekagramm közötti
egyedsúlyú vegyes keszeggel
is gazdagodott a két tó halállo-
mánya.

A 11 hektár kiterjedésû Kis-
tolmácsi víztározón horgászó-
kat sok esetben zavarta a tó-
ban lévõ törpeharcsa falánksá-
ga. Az elmúlt esztendõkben nö-
vekedõ törpeharcsa-állomány
csökkentését szolgálta az az
ökológiai célú, szelektív halfo-
gási tevékenység, melyet a Za-
la Megyei Halgazdálkodási Ha-
tóság engedélye alapján, társa-
ságunk által megbízott halász-
mester végzett. Az április 3. és
12. között megvalósult varsás
halfogás révén összesen 596
kilogramm, 6 dekagramm át-
lagsúlyú ikra- és ivadékfaló tör-
peharcsa került ki a víztérbõl,
mely halak a májusi szaporo-
dásban már nem tudtak részt
venni. A tavaszi sikeres halfo-
gást követõen október 25. és
november 6. között további 242
kilogramm törpeharcsát emel-
tek ki a tóból, ezáltal e halfaj ál-
lománya jelenõsen lecsökkent.
Mindkét halfogási idõszakban,
annak eredményessége érde-
kében korlátozásokat vezet-
tünk be, mely a horgászható
vízterületekre terjedt ki. A hor-
gászok türelmét és megértését
a szükséges korlátozásokkal
szemben ezúton is köszönjük!

Reményeink szerint az el-
végzett haltelepítések, az ered-
ményes természetes szaporo-
dás feltételeinek biztosítása, a
kistolmácsi varsás törpehar-
csafogás, valamint a látogatók
kulturált, szabálykövetõ maga-
tartása révén a horgászok
élménydús napokat tölthetnek
2018-ban is e csodálatos kör-
nyezetû tavaknál.  

Ernszt Tamás

Közjóléti tevékenységünknek hosszú esztendõk óta
fontos eleme a Kistolmácsi-víztározó és a Szenpéter-
földei-tó.

Jelentõs haltelepítés
horgászvizeinken

Varsázás a Kistolmácsi-víztározón

Édesapám építészmérnök,
édesanyám építésztechnikus,
de rám igazából anyai nagy-
apám volt a legnagyobb hatás-
sal, aki a Zalaerdõ jogelõdjénél
dolgozott. Csakúgy nagy-
anyám, aki adminisztrátor volt.
A rokonságban egyébként több
erdész is található. 

A gimnázium után Sopron-
ban, az Erdõmérnöki Karon
folytatta tanulmányait, ahol –
mint mondta – már akkor is az
erdõmûvelés állt hozzá a leg-
közelebb.

A szakma alapja, sõt, szerin-
tem a legérdekesebb része –
tette hozzá mosolyogva.

Egyetem után tizenegy éven
keresztül dolgozott egy letenyei
székhelyû, magán-erdõgazdál-
kodással foglalkozó cégnél.

Nagyon jó munkahely volt,
mind szakmailag, mind emberi-
leg sokat adott. A szakma min-
den részébe betekinthettem: az
erdõmûvelésbe, a fahasználat-

ba, a faanyag-kereskedelem-
be, fuvarozásba, és azóta is
igyekszem az ott tapasztalta-
kat, tanultakat megfelelõen ka-
matoztatni. 

Tizenegy év után úgy dön-
tött, hogy másképp szeretné
folytatni a pályafutását, és je-
lentkezett a Zalaerdõ Zrt.-hez,
de felvétel híján egyelõre köz-
foglalkoztatottként dolgozott
egy rövid ideig a Nagykanizsai
Erdészetnél. Ezután került
2016 tavaszán a központba az
erdõgazdálkodási osztályra,
ahol a mûvelési munkák
összefogása, adatfeldolgozá-
sa, értékelése és tervezése a
feladata. 

Amikor idejöttem dolgozni,
tisztában voltam vele, hogy az
elõzõ munkahelyemhez képest
jóval többet kell majd az íróasz-
tal mögött ülnöm, ettõl függet-
lenül igyekszem kint lenni,
amennyit lehet. A terepi munka
mégiscsak vonzóbb… Más-

részt pedig, ha valakinek a
munkáját értékelni szeretném,
ahhoz rálátással kell lennem a
kinti folyamatokra. Számomra
az is magától értetõdik, hogy a
kollégákkal való kapcsolattar-
tás így sokkal közvetlenebb,

mint telefonon vagy e-mailek
útján.

Dániel szabadideje jelentõs
részében leginkább vadászik,
immár tíz éve tagja az Erdõgaz-
dasági Dolgozók Vadásztársa-
ságának. Bajcsai otthonában

szívesen barkácsol a saját ma-
ga által kialakított asztalosmû-
helyében, leginkább bútorokat,
s mint mondta, csupán hobbi-
szinten. Feléségével, Nikivel
néhány éve költöztek Bajcsára,
házukat saját tervek alapján
nagyrészt Dani újította fel.

Niki bázakerettyei volt, én
kanizsai, s mindketten családi
házba vágytunk. Bajcsa szim-
patikus volt, szeretünk ott lakni,
közel van Kanizsához, még-
sem város. Csendes, nyugodt
település. 

A házaspár szabadtartás-
ban nevel disznókat, kutyáik
vannak, és idén õsszel gyü-
mölcsfákat is telepítettek. A
ház körül mindig van munka,
sosem unatkoznak, de emellett
szívesen járnak kirándulni is –
leginkább belföldre, és mindig
új helyeket igyekszenek megis-
merni.

Danitól az olvasás sem áll
távol, leginkább szakmai köny-
veket és vadászirodalmat ol-
vas, de szívesen vesz a kezé-
be kutyakiképzéssel és -tartás-
sal, valamint történelemmel
kapcsolatos köteteket is.

Steyer Edina

Új kolléga az erdõgazdálkodási osztályon
Nagyapja hatására döntött úgy, erdész lesz, és ebben

már a gimnáziumi évei elején teljesen biztos volt. Millei
Dániel a nagykanizsai Batthyány-gimnázium után egyene-
sen Sopronba ment tanulni, ahol 2004-ben végzett.
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1914-ben kitört a világhábo-
rú, amely többek között az
Osztrák–Magyar Monarchia
felbomlásához, s egyúttal a
szégyenletes trianoni döntés-
hez vezetett. Az elõrehozott,
hadi érettségit tett, még fiatal-
korú Barlai Ervin 1916-ban ka-
tonaként az olasz frontra került,
ahol aknaszilánkoktól életre
szóló, maradandó sérüléseket
szenvedett. Leszerelése után –
a tragikus országvesztés idõ-
szakában –, a Selmecbányáról
Sopronba menekült és települt
M. kir. Bányászati és Erdészeti
Fõiskolán kezdte meg erdõ-
mérnöki tanulmányait. Ekkor
váratlanul elhunyt édesapja, az
akkor már európai hírû és te-
kintélyû kohászprofesszor, dr.
Barlai Béla, aki a világháború
kitörésekor a fõiskolának rekto-
ra is volt. A hatalmas szemé-
lyes veszteségét a kiváló taná-
ri kar és diáktársai együttérzé-
se mellett, a tanulmányaiba va-
ló elmélyülése és a zene szere-
tete oldotta, kis kamaraegyütte-
se élén mûvészi szinten hege-
dült.

A hagyományosan demok-
ratikus szellemiségû fõiskolán
erõsödtek meg benne azok a
jellemvonások, amelyek azután
egész életpályáján végigkísér-
ték: a mélyen humánus maga-
tartás, a nagyfokú szerénység,
a kötelességtudat, a közösség
érdekeinek megalkuvás nélküli
önzetlen szolgálata, a rendít-
hetetlen hivatástudat, s nem
utolsósorban népe, a magyar-
ság szeretetével párosuló izzó
hazaszeretete.

1923-ban kitüntetéses erdõ-
mérnöki oklevelének birtoká-
ban dr. herceg Esterházy Pál
hitbizományának eszterházai
erdõigazgatóságánál jelentke-
zett felvételre, ahol Trianont kö-
vetõen – igen tudatosan – új
szellemiségû, fiatal, tehetséges
erdõmérnököket alkalmaztak.
Feladatuk a korszerû, belterjes,
házi kezelésû erdõgazdálko-
dás megalapozása volt, kiegé-
szítve azt a szintén korszerû
fûrészipar megteremtésével és
biztonságos erdei vasútüzemi
tevékenységgel. Gyakorlati
idejére kezdetben az uradalom
bánokszentgyörgyi erdõgond-
nokságához irányították, majd
rövid idõre az erdõigazgató-
sághoz vezényelték, hogy is-
merkedjen meg az uradalom
erdõszervezeti felépítésével,
üzemgazdasági, pénzügyi és
számviteli rendszerével, általá-
ban a közgazdasági tevékeny-
séggel.

1924 õszén megkapta elsõ,
önálló mérnöki munkakörét a
Zala megyei Lentiben, ahol lé-
nyegében az Esterházy herce-
gi hitbizományhoz tartozó
Kerkavölgyi Faipari Rt. farak-

tár- és vasútüzemének terve-
zési, kivitelezési és üzemelte-
tési feladatai vártak rá. Ekkor
legfontosabb munkája az akkor
épült lenti fûrészüzem bizton-

ságos alapanyag-ellátását biz-
tosító Lenti–Szilvágy közötti er-
dei vasútvonal fõszakaszának
tervezése, majd építésének irá-
nyítása volt, amely az értékes
szilvágyi erdõtömb feltárását
szolgálta.

A magas mûszaki igényes-
séggel dolgozó, ambiciózus
fiatal szakemberre felfigyelve,
a részvénytársaság vezetõsé-
ge a világválság kezdetén,
1929-ben kinevezte a lenti fû-
részüzem vezetõjének. Barlai
elsõ és legfontosabb feladatá-
nak az üzem technológiájának
részletes áttekintését s egyúttal
a termelés gazdaságosságá-
nak alapos felülvizsgálatát tar-
totta. A kritikus gazdasági hely-
zetben körültekintõ üzemgaz-
dasági intézkedéseivel, az el-
sõként alkalmazott üzemsta-
tisztika bevezetésével s nem
utolsósorban a termelés sze-
mélyi feltételeinek kiemelt és
ösztönzõ kezelésével hamaro-
san stabilizálta a fûrészüzem
helyzetét. Az igazgatósága en-
gedélyével bevezette a nyolc-
órás munkaidõt, s ugyanakkor
hat nap fizetett szabadságot
biztosított munkásainak, akik
egyébként is tisztelték kiemel-
kedõ tudásáért és szerették
mély emberségéért, szociális
érzékenységéért.

A fûrészüzem méretpontos,

megbízható, a szerzõdéses fe-
gyelmet messzemenõen betar-
tó, minõségi munkát produkáló
mûködésére, amely egyértel-
mûen Barlai Ervin  vezetõi,
egyúttal korszerû üzemgazda-
sági és technológiai tevékeny-
ségét dicsérte, külföldön is felfi-
gyeltek, s igen elõnyös szerzõ-
déssel is megkeresték, ám õ a
hazája iránti elkötelezettségét
mindennél elõbbrevalónak tar-
totta.

Ilyen körülmények között
jött el az 1941-es esztendõ,

amikor a kiváló szakembert
nemzetgazdasági érdekbõl fel-
kérték a munkácsi székhelyû
Latorca Mûszaki és Gazdasági
Rt. mûszaki igazgatói felada-
tainak ellátására. Az elsõ bécsi
döntéssel visszakerült kárpát-
aljai erdõk és az ottani fûrész-
üzemek üzemeltetései orszá-
gos szempontból is igen jelen-
tõs, kiemelt feladatot jelentet-
tek, de Barlai Ervin bízva ké-
pességeiben, gyakorlatában,
vállalta a nem kis kihívást –
többek között tizenegy erdõ-
gondnokság és az öt fûrész-
üzem, valamint más kiszolgá-
lóegységek mûszaki irányítá-
sát –, s tizenhét év után nehéz
szívvel megvált szeretett Lenti-
jétõl és kiváló munkásaitól.

Az országunk háborúba való
belesodródása, s az idõközben
egyre reménytelenebb harci
helyzet, majd az átvonuló front
1944-re már bizonyossá tette a
„minden elveszett” gondolatot,
az elvégzett sok-sok ígéretes
szakmai munkának a magyar-
ság javára való hasznosulását.
Barlai Ervin az alig három évnyi
idõ alatt itt is megmutatta bri-
liáns szervezõkészségét és
rendkívüli tehetségét, mintha
tudta volna, hogy hamarosan
szükség lesz még nagyobb
méretekben is tudására és ta-
pasztalataira.

A vesztes háborút követõen,
az újra elcsatolt erdõterületek
elvesztésével, s a megmaradt
erdeinkben okozott nagymérvû
károkkal, valamint a rendezet-
len birtokviszonyokkal, új és ha-
talmas feladat várt a magyar er-
dészekre is. 1945-ben a társa-
dalmi és gazdasági változások
talán legfontosabb eleme a
földreform volt, melynek során
erdeink háromnegyed része –
köztük a kiváló zalai hitbizomá-
nyi erdõk – állami tulajdonba
kerültek. A nagy és sorsfordító
idõk nem nélkülözhetik a nagy
formátumú, karizmatikus veze-
tõket, s a magyar erdészetnek
ekkor szerencsére volt egy
Barlai Ervinje, aki minden vo-
natkozásban egyértelmûen a
korszak legfelkészültebb, leg-
sokoldalúbb, legkiválóbb szer-
vezõkészségû szakembere
volt. Így nem volt véletlen, hogy
a kormányzat õt bízta meg a
nagy feladattal, hogy dolgozzon
ki egy reális tervezetet az állami
erdõket irányító és kezelõ szer-
vezeti rendszerre.

Barlai gigászi szervezõmun-
kájának eredményeként –
amely a kétkedõket is meg-
gyõzte – 1945. december 18-án
megjelenhetett a kormány
12120/1945. ME. számú ren-
delete a Magyar Állami Erdõ-
gazdasági Üzemek – a
MÁLLERD – létrehozásáról,
melynek ügyvezetõ igazgatójá-
vá Barlai Ervint nevezték ki.
Irányításával 11 erdõigazgató-
ság szervezetén belül 275 er-
dõgondnokság és a hozzájuk
tartozó fûrészüzemek kezdték
meg a munkát, melyek rövide-
sen az ország legjobban mûkö-
dõ állami vállalatai közé tartoz-
tak. Mindezt elõsegítette, hogy
Barlai Ervin elsõ intézkedésé-
vel igen humánus módon átvet-
tek minden belhoni és a kül-
honból menekült erdészeti al-
kalmazottat. Közben arra is
gondot fordított, hogy tömören
és érthetõen írásban is kiadja a
magyar erdészet elõtt álló leg-
fontosabb célokat és feladato-
kat, melyeket ERDÕGAZDA-
SÁG-POLITIKAI IRÁNYELVEK
címû, 28 oldalas kis füzetecs-
kében jelentetett meg. (Lásd a
címlapot a mellékelt fotón, de-
dikációjával: Miklósnak szere-
tettel Ervin 1946. XII. 14. – vi-
téz Páll Miklósról, sógoráról
van szó az egykori neves hitbi-
zományi szentpéterföldei, majd
bánokszentgyörgyi hercegi er-
dõgondnokról.)

Írásában Barlai külön is ki-
emelte erdõterületünk jelentõs
növelésének fontosságát, a
gyorsan növõ fafajok telepíté-
sének erõteljes szorgalmazá-
sát, s a fahasználati tevékeny-
ség racionalizálását, hangsú-
lyozva, hogy: „Erdõ nélkül nin-
csen Magyarország!” Munká-
jáért Köztársasági Aranyérem
kitüntetésben részesítették.

A fordulat éve, 1948 után az
embertelen diktatúra megálljt
parancsolt Barlai Ervin jelentõs
távlatokat felmutató munkássá-
gának. Fõ ok az volt, hogy nem
járult hozzá az ország éves fa-
kitermelési tervének drasztikus

emeléséhez, melyre azután
maga Rákosi adott utasítást.
Ez egyúttal Barlai kényszer-
nyugdíjazását, s egyben a jól
mûködõ MÁLLERD szerveze-
tének szétverését is jelentette,
miközben még a gyûlöletes Ál-
lamvédelmi Hatósághoz is be-
idézték.

Az elaljasult politikai légkör-
ben tudta, hogy nem lesz
visszatérése az erdészeti poli-
tikához, ezért egy felkérésre
elfogadta, hogy részt vegyen a
faipari kutatás alapjainak lera-
kásában, amely rövidesen a
Faipari Kutató Intézet létreho-
zását jelentette. Miközben sor-
ra értékes faipari találmányok,
szabadalmi eljárások fûzõdtek
nevéhez, az 1950-es évtized
közepe táján az Országos
Tervhivatalban dolgozó Madas
András közvetítésével igen ké-
nyes közgazdasági, egyben
politikai veszélyt hordozó fel-

adat megoldására kérték fel,
mint sokoldalú felkészültségé-
vel egyedül számításba jöhetõ
szakembert. Barlai alapos és
részletes számítások alapján,
így hazánkban elsõként bírálva
mutatta be a sztálini közgazda-
ságtannak a termelõi árrend-
szerre vonatkozó tarthatatlan-
ságát, s országosan is a köz-
gazdászi körökben nagy feltû-
nést keltve, kidolgozta az erdé-
szeti ágazat érték- és költség-
arányos árrendszerét. Az egy-
értelmûen kedvezõ, jó eredmé-
nyek hatására, 1959. január
1-jétõl a népgazdaság vala-
mennyi ágában bevezették az
értékarányos árrendszert.

Említést érdemel az a nagy
megtiszteltetése is, hogy az
1956-os forradalom napjaiban
megbízták a magyar erdészet
legfõbb irányító szervének, az
Országos Erdészeti Fõigazga-

tóságnak (OEF) vezetésével,
amely az ismert, tragikus körül-
mények hatására sajnos igen
rövid idõre korlátozódott, s hu-
mánus vezetõi magatartása el-
lenére vissza kellett térnie a ku-
tatóintézeti munkahelyére. Igen
eredményes itteni ténykedését
több könyv, könyvrészlet, cikk,
valamint faipari elõadások sora
is fémjelzi. Egyidõben a FA-
IPAR címû szakfolyóirat szer-
kesztõje. A ’60-as évtized ele-
jén a budapesti Mûszaki Egye-
tem meghívott elõadója volt,
míg korábban az Erdõmérnöki
Fõiskolán is tartott faipari tárgy-
körben elõadásokat.

Barlai Ervin kivételesen gaz-
dag életébõl vázlatosan felvil-
lantva a leírtakat, feltétlen ki
kell emelnünk, hogy emberi
tisztességét, elveit és eszmé-
nyeit soha nem adta fel. Folya-
matos testi fájdalmai mellett,
1967. július 3-án, 68 éves korá-

ban élete sajnos végleg lezá-
rult. Hamvai a pesterzsébeti te-
metõben nyugszanak. Elévül-
hetetlen értékû munkásságával
dr. Madas András véleménye
szerint „(...) hármas minõség-
ben is (lásd írásunk alcímét – a
szerk.) kiérdemelte, hogy he-
lyét az erdésztársadalom idõ-
sorrendben Bedõ Albert, majd
Kaán Károly mellett jelölje ki az
erdészet történetében.”

A Zalaerdõ Zrt. 2005-ben
nyitotta meg Lentiben a „Gö-
csej kincsei az erdõ és a fa” cí-
mû kiállítását, amely hangsú-
lyosan mutatja be Barlai Ervin
értékes zalai munkásságát.

2009-ben, születésének
110. évfordulója alkalmából,
részvénytársaságunk emlék-
tábla ünnepélyes elhelyezésé-
vel is tisztelgett a kiváló szak-
ember emléke elõtt.

Dr. Baráth László

Barlai Ervin emlékezete
50 éve hunyt el a jeles erdészpolitikus, közgazdász és faipari kutató

Barlai Ervin életútja a XIX. század utolsó évtizedének
utolsó évében, 1899. június 19-én kezdõdött a Pozsony
vármegyei Korompán (ma Krompachy, Szlovákia), ahol
édesapja az idõ tájt kohómérnökként az ottani hengermû
fõmérnöke volt, s amikor még mit sem sejtett az akkori
történelmi Magyarország azokról a családi és nemzeti
sorstragédiákról, melyek a XX. század második évtize-
dében rázúdultak. 

Erdõgazdaság-politikai irányelvek címlapja 

Barlai Ervin az ötvenes évek elején (családi archívumából)
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Az elmúlt év sikerei nyomán
mind több és több megkeresés
érkezik hozzánk. A megyénkbe
érkezõ vadászok közül sokan
szívesen látogatnak el a
Zalaerdõ által gondozott va-
dászterületekre, ahol szaksze-
rû, figyelmes és eredményes
vendégvadász-
tatásban része-
sülnek. Mind-
ezeknek és a
gondos szerve-
zõ-elõkészí tõ
munkának kö-
szönhetõen –
az eddig bekö-
vetkezett 4300
hektáros terü-
letvesztés elle-
nére – a hónap
végéig a tavalyi-
val nagyjából
m e g e g y e z õ
számú, 167 da-
rab gímagan-
csot vihettünk el
bírálatra. Pontszám alapján a
legnagyobb trófeájú bika a
Bánokszentgyörgyi Erdészet-
nél szeptember 13-án esett,
Solt Imre hivatásos vadász kí-
séretében. Súlya 12,04 kilo-
gramm, CIC-pontszáma
240,97 volt.

2002 óta hagyományosan
megrendezzük trófeaszemlén-
ket, melyet ebben az évben
október 13-án tartottunk a
Szentpéterföldei Vadászház
elõtti réten.  Az idei terítékünk-
bõl 23 darab arany, 43 darab
ezüst és 40 darab bronz minõ-

sítést kapott. Ezúttal is lenyû-
gözõ látványban volt részünk,
amikor az elmúlt 10 év átlagát
felülmúló agancsokat szemlél-
hettük. Az átlagtömeg 6,97
kg/db, az érmes átlagsúly 8,33
kg/db volt. Az agancsok for-
magazdagsága, a több

„farkaságas” trófea, a páratlan
30-as, páratlan 28-as ágszá-
mok, a 13,26 kilogrammos
(súly szerint legnagyobb), de
csak 14-es ágszámú agancs
rendkívüli szárhosszúsága,
mind-mind különlegességnek
számítottak. A bemutatott 115
darab agancs fényképeit és bí-
rálati lapjait a 16. trófeakataló-
gusunkban foglaljuk össze,
melynek megjelenése az év
végére várható. 

Munkánk elismerését talán
az jelzi legjobban, hogy a jövõ
évi szeptemberi szarvas-

vadászati lehetõségbõl 90 da-
rab elejtésére már most elõ-
jegyzéseket kötöttünk. Mert az
a jó vendég, aki jó hírünket kel-
ti, hív másokat is, szívesen és
többször is visszajön! 

Páll Tamás
vadászati felügyelõ

Mint mindig, a szeptemberi szarvasvadászat sikere
most is meghatározó volt a vadgazdálkodási ágazat ered-
ményességére nézve. Augusztus második felében már
meg-megszólalt egy-egy bõgõ bika a nyár végi éjszaká-
ban, majd azután szeptember közepére elérte csúcspont-
ját a bõgés.

Már 16. alkalommal...

1. Halmos Endre: Mesegomba – Közelkép

2. Nagy Péter: Anyai gondoskodás
– Vadászható vadfaj

1. Molnár István: Séta az esõben – Vadászható vadfaj

1. Szabó Zoltán: Sárkányok harca – Védett természeti érték

2. Bakos Gergely: Tavaszi hérics ébredése
– Védett természeti érték

1. Révész László: Zöld fogságában – Tájkép

1. Sebestyén Gusztáv: A nyugalom háza – Erdõ és ember

Idén tizenöt tematikus sátor-
ban lehetett ismerkedni erdeink
értékeivel és az erdészek sok-
rétû, izgalmas munkájával. A
rendezvényen a természetvé-

delem, az ökoturizmus, a hazai
erdõk különleges és egyedi nö-
vény- és állatvilága, az erdei
vasutak, az erdészeti erdei is-

kolák, az erdei éléskamra és
többek között az idén újraindult
Erdei Vándortábor program is
mind-mind kiemelkedõ szere-
pet kapott. A Zalaerdõ Zrt. idén

ismét a SEFAG Zrt.-vel együtt-
mûködve mutatott be egy kis
ízelítõt a hazai vadállományról,
az erdei állatokról és a vadgaz-

dálkodásról a Vadkaland elne-
vezésû sátorban. Kicsik és na-
gyok egyaránt szívesen játszot-
tak a rendezvényre vitt új fajáté-
kainkkal, melyeket a „GO IN
NATURE” projekt keretében si-
került beszereznünk, és sokan
megcsodálták az erdei állatokat
ábrázoló mini fotókiállításunkat
is. A Szabadság téri program
elsõ napján erdei iskolai foglal-
kozásokat is tartottunk az oda-
érkezõ, elõre regisztrált iskolás-
csoportoknak. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy sok gyermek-
nek igen széles körû ismeretei
vannak az erdõ élõvilágáról, vi-

szont kevés csa-
lád látogat el rend-
szeresen a termé-
szetbe. 

Az ilyen és eh-
hez hasonló ren-
dezvényeken min-
dig azt vesszük
észre, hogy a leg-
több ember szá-
mára fontos érték
az erdõ, viszont az
erdõgazdálkodás-
ról, erdészekrõl al-
kotott képük sok-
szor hiányos vagy
torz. Bízunk ben-
ne, hogy e progra-
mok eredménye-
ként elmélyül a vá-
rosi emberek ter-
mészethez fûzõdõ

kapcsolata, valamint javul az
erdõhöz és az erdészekhez va-
ló hozzáállásuk is. 

Fûrné Kinsztler Anita

Másodszor is Erdõvarázs
A tavalyi nagy sikerre való tekintettel idén is Budapest

szívébe varázsolták az állami erdõgazdaságok az erdõk
csodálatos világát. A Földmûvelésügyi Minisztérium kez-
deményezésével és támogatásával szervezett II. Erdõva-
rázs Családi Nap 2017 õszén két hétvégén is helyet kapott
a fõvárosban: szeptember 8–9-én a Szabadság téren,
szeptember 20–24. között pedig a Kincsem Parkban meg-
rendezett 78. Országos Mezõgazdasági Kiállítás és Vásár
(OMÉK) keretein belül várták a magyar erdõk iránt érdek-
lõdõ több tízezer embert az erdõgazdaságok. 

A táplálékpiramisról érdeklõdõ gyerekek Molnárné Vitális Anikóval
(Fûrné Kinsztler Anita)

2. Pálinkás István: 30 perc vihar – Tájkép

2. Bodnár Tamás:
Alkonyat – Közelkép

2. Jakab Flóra: Tereplovasok – Erdõ és ember

A „Járok-kelek kint a zöld
erdõben, / Az áldott nap
most van ébredõben...” mot-
tóval jelzett fotópályázatunk-
ra, melynek témája a tavaszi
és a nyári erdõ volt, 154 pá-
lyázó 654 fotót küldött.

A Maros Sándor termé-
szetfotós (zsûrielnök), Varga
Attila gazdasági igazgató, Pin-
tér Csaba erdészetigazgató,
Léránt János nyugalmazott ke-
rületvezetõ erdész és Steyer
Edina PR-ügyintézõ által kivá-
lasztott nyertes alkotások:

Védett természeti értékek
kategória:
1. Szabó Zoltán: Sárkányok

harca
2. Bakos Gergely: Tavaszi

hérics ébredése

Tájkép kategória:
1. Révész László: Zöld fog-

ságában
2. Pálinkás István: 30 perc

vihar

Vadászható vadfaj kategória:
1. Molnár István: Séta az

esõben
2. Nagy Péter: Anyai gon-

doskodás

Közelkép – makró kategória:
1. Halmos Endre: Mese-

gomba
2. Bodnár Tamás: Alkonyat

Erdõ és ember kategória:
1. Sebestyén Gusztáv: A

nyugalom háza
2. Jakab Flóra: Tereplovasok

A díjkiosztó és a kiállítás
megnyitója 2017. december
1-jén 17.30 órakor volt a
nagykanizsai Halis István
Városi Könyvtárban.



A kellemes õszi idõben so-
kan ellátogattak a megyeszék-
helyrõl és a környékbeli telepü-
lésekrõl a csácsi városrészbe,
ahol egész nap ingyenes prog-

ramok várták az erdei munkák
és a természetben található
„kincsek” iránt érdeklõdõket.

A színpadon Berecz András
Kossuth-díjas ének- és mese-
mondó, valamint az Ostffy-
asszonyfai Citerazenekar és
Népdalkör mûsora szórakoztat-
ta a közönséget. Emellett lehe-

tõség volt a környék erdészeti
erdei iskoláival való megismer-
kedésre, történelmi évgyûrûk
tanulmányozására, „Harkály
doktor” (azaz Kungli József)
segítségével a fákat érõ káros
hatások vizsgálatára. Az érdek-
lõdõk vezetett túra keretében
ismerkedhettek az arborétum
titkaival, megtekinthették Tóth
József motorfûrész-gyûjtemé-
nyét, melyben 100 éves régisé-
gek is fellelhetõk, valamint vad-
ételekkel, kemencében sült fi-
nomságokkal lehetett a jó leve-
gõn megjött étvágyat csillapíta-
ni.  A legnagyobb izgalom Szé-
kely Róbert légi favágó bemu-
tatóját övezte, aki egy több
mint 25 méter magas, kiszáradt
duglászfenyõt gallyazott le és
darabolt el a magasban alpinis-
ta módszerrel. A legkisebbeket
a hagyományõrzõ népi fajáté-
kok szórakoztatták.

Az erdésznapot követõ héten
gazdag programkínálattal kap-
csolódott a Zalaerdõ Zrt. az Er-
dõk Hetéhez, mely során az
egész megyében ismeretter-
jesztõ foglalkozások, erdei veze-
tett túrák várták a jelentkezõket.

Fûrné Kinsztler Anita

Az Élménypedagógia az er-
dõben II. címû konferencia az
Interreg V-A Szlovénia–Ma-
gyarország Együttmûködési
Program keretében a „GO IN
NATURE” c. projekt részeként
valósult meg. A rendezvény el-
sõ felében az erdei iskolák kép-
viselõi a náluk folyó erdõpeda-

gógiai munkáról, kirándulási és
szálláslehetõségekrõl, nyári tá-
borokról vetítettek rövid filmet,
illetve tartottak elõadást. Ez-
után az oktatási intézmények

képviselõi, illetve a meghívott
projektpartnerek egy rövid vo-
natozás és erdei séta kereté-
ben nyerhettek bepillantást a
Zakatoló Erdészeti Erdei Iskolá-
ban folyó munkába Molnárné
Vitális Anikó erdeiiskola-vezetõ
segítségével. A pedagógusok ki
is próbálhattak néhány, a gye-

rekek által leginkább kedvelt já-
tékot, megismerkedhettek a kis-
iskolások számára készült fog-
lalkoztatófüzettel, valamint az
oktatókocsi megtekintésére is

lehetõség nyílt. Az ebédet kö-
vetõen az erdõgazdaságok által
felajánlott ajándékcsomagokat,
illetve osztálykirándulási lehetõ-
ségeket sorsoltuk ki a megje-
lent pedagógusok között. 

A jó hangulatban telt nyílt
nap és a résztvevõk elismerõ
visszajelzései alapján bizakod-
hatunk, hogy jövõre újabb ér-
deklõdõ csoportok látogatnak el
az egyre nagyobb népszerû-
ségnek örvendõ erdei isko-
láinkba.
A nyílt napon az alábbi állami
erdészeti társaságok erdei is-
kolái vettek részt:
• Bakonyerdõ Zrt. Balaton-fel-

vidéki Erdészeti Erdei Isko-
la, Szentjakabfa

• Bakonyerdõ Zrt. Bakonyi
Kisbetyár Erdészeti Erdei Is-
kola, Huszárokelõpuszta

• Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt.
Ravazdi Erdészeti Erdei Is-
kola, Ravazd

• KASZÓ Zrt. Vadász Göri Er-
dei Iskola, Kaszó

• Szombathelyi Erdészeti Zrt.
Stájer-házi Erdészeti Erdei
Iskola, Kõszeg

• Zalaerdõ Zrt. Nyitnikék Er-
dészeti Erdei Iskola, Obor-
nak

• Zalaerdõ Zrt. Zakatoló Erdé-
szeti Erdei Iskola, Csömödér

Fûrné Kinsztler Anita
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Hogy miért kellett nekem az a
második szánkó, most már pon-
tosan nem is tudom, de valószí-
nûleg a nagyravágyás, az elsõ-
ség kívánása volt a fõ ok; és – ta-
lán – az is, hogy az árjegyzékben
megláttam azt a furcsa alakú,
magas lábú szánkót, amelyen

egy fiú lovagolt bojtos sapkában.
A mérhetetlen sebességet pedig
a fiú nyakában lógó sál repülése
mutatta.

Nagyon tetszett!
Persze, nem a sál, ami fa-

lunkban ismeretlen jószág volt,
hanem a szánkó repülésének
valósága, ami mellett elbújhatna
Puska Ödön saját gyártmányú,
alacsony szánkója is, ezzel pe-
dig sokat mondtam.

Néztem a képet, gondterhelt
fejem tenyerembe hajtva és –
mint már annyiszor – oda lyukad-
tam ki, hogy ebben a sorsdöntõ
kérdésben nem segíthet más
senki a világon, egyes-egyedül
Görbic Pista bácsi.

Odakünt szakadt a hó, hordta
a szél, és Pista bácsit meg is ta-
láltam az istállóban, amelynél
kellemesebb helyet ilyen sors-
döntõ kérdések elintézésére el
sem tudtam képzelni. A lovak
halk õrléssel rágták a zabot, a te-
henek gondosan kérõdztek, és a
pipafüst úgy szállt a szénaillat fe-
lett, mint a vágy és a fantázia
megfoghatatlan madara.

– Idenézzen, Pista bácsi! – és
mutattam a száguldó gyereket.

– Jól megüli… – nézte az
öreg a képet –, nem is tudom,
hogy tud az a gyerek rajta meg-
maradni.

– De a szán! Pista bácsi…
Látja, mint a szél…

– Látom hát, de én igaziban
szeretném látni, hogy eszi le a
fene róla.

Ezen a kritikán nagyon elke-
seredtem – zörögve reszketett
kezemben az árjegyzék –, és
Pista bácsi már értette arcom
ilyen elborulását. Kiment a szer-
számoskamrába, én pedig felro-
hantam a házba, hogy a szüksé-
ges engedélyt a szánkógyártás-
hoz megszerezzem.

Esett a hó akkor két napig, és
két nap alatt elkészült a gólyalá-
bú új szánkó. Olyan lett, mintha
egy fejõszék alá talpakat vertek
volna. De ott, az istállóban na-
gyon kényelmes ülés esett rajta.

– Remek! – mondtam.
– Az – helyeselt az öreg –, ha

ezen ki nem töri a nyakát, akkor
már az életben nem töri ki.
Apámnak azonban nem voltak
ilyen aggályai.

Kissé mintha elmosolyodott
volna, aztán megjegyezte, hogy
õk most elmennek az erdõre
fáért, és ha netán mégis kitör-
ném a nyakam, hát haza ne mer-
jek jönni…

Én tehát két szánkóval vonul-
tam ki ebéd után ispánék kertje
mögé, ahol már kellõen ki volt sí-
kosítva a domboldal, és messzi-
rõl hallatszott a serdületlen ifjú-
ság visongása.

Megérkezésem elõször csen-
des közbámulatot és – késõbb,

be kell vallanom – közderültsé-
get keltett.

– Ki csinálta ezt a rondasá-
got? – kérdezte Ödön, mire Ber-
ta Jancsi azonnal mellém állt,
mert Jancsi mindig és mindenütt
az ellenzéket képviselte.

– Az igaz, hogy nem szánkó –
mondta –, hanem fakutya, de
majd meglátjátok, röpül, mint a
szél. Na, eredj, Pista! Ezek után
nyeregbe ültem, és noszogatva
kissé a fakutyát valóban röpül-
tünk. A keskeny, rövid talpak
azonnal direktbe lendültek, és
már a diadal sustorgott fülem
mellett a szédítõ rohanásban,
amikor a szánkó egyszerûen ki-
ment alólam, de külön is elég
gyorsan leértünk.

– Meg kell szokni – mondtam,
és megkerestem kabátgombjai-
mat, amelyek lemaradtak a
„röpülésben”...

De hát nem lehetett azt a fur-
fangos szerszámot megszokni,
és amikor már tizedszer is hason
érkeztem a célba, szégyen ide,
szégyen oda, átültem a régi
szánkóra, amely megtûrt magán,
a „fakutyát” pedig félrelöktem.

– Megpróbálhatom, Pista?
Ezt Péter kérdezte, aki jó ba-

rátom volt, talán legszegényebb
gyerek a faluban. Azonban na-
pokkal elõbb valamin összevesz-
tünk, s most ez a kérés a teljes
kibékülést jelentette.

Azonnal tele lett a szívem me-
legséggel, de egy kis aggódás-
sal is, mert szerettem Pétert, aki
nem mindig volt egészséges.

– Szívesen, Péter, de úgy
jársz, mint én.

– Megpróbálom.
Az elsõ lemenetel neki sem

sikerült, de a másodiknál már
nyeregben maradt, és azután
egyre jobban, egyre gyorsabban
és biztosabban repült a szánkó,
át a völgyön, és még a túloldali
dombra is messze felfutott.

– Csoda – mondta Berta Jan-
csi –, persze érteni kell hozzá…
Láttad Pétert? Nem úgy ül rajta,
mint macska a köcsögszárítón…

Ettõl egy kis irigység kezdett
felhõzni bennem.

– Add ide, Péter, azt a szán-
kót, majd én megmutatom…

– Lemehetek addig a másik-
kal?

– Nem. Várj…
Az irigység már komiszságba

csapott át bennem, s az a szán-
kó szinte megbokrosodott alat-
tam. Ment az erre, ment az arra,
néha megbillent, mintha le akar-

na vetni, végül rászaladt valami
vakondtúrásra, amin nem volt
hó, lefékezett, s én, mint a hul-
lócsillag…

Csúnyán megütöttem ma-
gam, s a keserû, irigy harag úgy
elöntött, hogy szinte fuldokoltam.
Pórázra vettem a két szánkót.

– Hazamegyek…
– Nem hagynád itt az egyi-

ket? – kérdezte Péter szerényen.
– Nem!
Elindultam hazafelé, fuldokol-

va a méregtõl, megalázottságtól,
nem tudom én, még mitõl, s a két
szán úgy kalimpált utánam, mint
a rossz lelkiismeret.

Késõ délután volt már. Fázni
kezdtem, egyre lassabban men-
tem. Gondolataim fáradtan tisz-
tultak, a szívem hidegen vergõ-
dött, aztán nem éreztem semmi
mást, csak nagy szomorúságot
és szégyenkezést, hogy ostobán
és gonosz eszeveszettséggel
megbántottam szegény, beteg
barátom. – Megálltam.

A kertek alatt hideg füst szál-
longott, a kenderkóró, kukorica-
szár és akácgallyak õsi tûzhely-
szaga s a garádok alatt már az
alkony bujkált, mintha félne a
nappaltól, de félne az éjszakától
is.

És ekkor letértem az útról,
ami hazafelé vezetett. Letértem,
pedig semmi akarat nem volt
bennem, hogy máshova menjek,
mint haza, csak akkor, amikor
Péterék kertjében húztam már a
két szánkót, amelyek most már
úgy jöttek utánam, mint két jól
nevelt kutya.

A pitvarban senki, a konyhá-
ban sötétség.

– Rozi néni?
– Te vagy az, Pista? Gyújtom

a lámpát.
A lámpa fellobbant, s a fény a

fehér falakról lassan lecsúszott a
földre. Ott álltam, kezemben az
egyik póráz, s mögöttem a meg-
szelídült fakutya.

– A szánkót is behoztad?
– Be, Rozi néni, be… mert ezt

a szánkót én Péternek adom…
karácsonyra.

Sötét volt már, amikor hazaér-
tem, csak a hó világított. Apámék
akkor rakták le a fát.

– Hát a másik szánkó?
– Péteréknél hagytam. Péter-

nek nincs szánkója…
Apám, kezében egy nagy ha-

sábfával, megállt egy pillanatra,
aztán – mintha eldöntött volna
magában valamit – feldobta a
fát, és eligazította.

– Mire vársz? Eredj be, és
húzd le a csizmát. Gondolom,
hogy nézel ki…

Nem, azt még én sem tud-
tam, hogy nézek ki, de nagy-
anyám, amikor felém fordította a
lámpát, azt mondta:

– Jézusmária!…apád agyon-
ver…

Gyorsan levetkõztetett, s én
már csak az ágyból sóhajtottam
ki:

– Nagymama, a kabátgom-
bok a nadrágzsebben vannak…

– Hát, tudod fiam, megér-
demelnéd… és az orrod, Atyais-
ten, mi van az orroddal?

Másnap is ágyban maradtam,
és akkor éreztem, hogy én még
így összeütve, nyúzva, törve
nem voltam soha életemben.

De ilyen boldog se!
(1960)

FEKETE ISTVÁN

A KÉT SZÁNKÓ

(Fotó: Verõ-Gergye Kristóf)

Erdészeti erdei iskolák
nyílt napja Csömödérben

A tavaszi erdészeti erdei iskolák nyílt napjához hason-
ló rendezvényt tartottunk 2017. október 13-án, ezúttal
azonban Csömödér volt a helyszín, a program keretében
pedig a nyugat-dunántúli régió erdészeti erdei iskolái kap-
tak bemutatkozási lehetõséget. 

Terepi foglalkozás a nyílt napon
(Fûrné Kinsztler Anita)

IV. Erdésznap Zalaegerszegen
Az Erdõk Hete rendezvénysorozat nyitó hétvégéjén,

2017. szeptember 30-án szervezte meg az OEE Nagykani-
zsai és Zalaegerszegi Helyi Csoportja a „Zala kincse az er-
dõ! IV. Erdésznapot”, melynek ezúttal is a Csácsbozsoki
Arborétum adott helyet. A rendezvény célja volt az erdé-
szek sokrétû, értékteremtõ munkájának bemutatása, vala-
mint az erdésztársadalom megítélésének javítása a civilek
körében.

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja
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