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Rosta Gyula bevezetõjében
említette, hogy a nemrég lezaj-
lott felügyelõbizottsági ülésen
elõzetes adatok alapján tár-
gyalták az elmúlt év teljesítmé-
nyét. Az ágazatokat értékelve
elmondta, hogy a fahasználat a
kereskedelemmel kiemelkedõ-
en teljesített, a magas értékesí-
tési mennyiséggel jelentõs ár-
bevételt ért el, emellett a fajla-
gos mutatók is javultak. A foko-
zott lakossági és szociális tûzi-
faigény kielégítése is nagyban
hozzájárult az év végi rendkívül

alacsony faanyagkészlet kiala-
kulásához. Köszönetét fejezte
ki az erdészetek felé, hogy a
tulajdonosi joggyakorló által is
kiemelten felügyelt szociális tû-
zifaprogram a megnövekedett
feladatok ellenére zökkenõme-
netesen lezajlott. Emellett di-
csérettel illette a vadászati ága-
zatot, mert a várakozásoknak
megfelelõen nyereséggel zárta
az évet. Ezek után tolmácsolta
a kollégák felé a felügyelõbi-
zottság elnökének dicséretét
az elmúlt év eredményes gaz-
dálkodásáért, valamint minden-
kinek megköszönte az év során
végzett munkáját. Az elmúlt
években zajlott vizsgálatokkal
kapcsolatban elmondta, hogy
több esetben nyomozás és pe-
rek zajlanak, de még sehol
nem zárultak le véglegesen.

Emellett a gépjármû-költségté-
rítés NAV általi vizsgálatát em-
lítette, ami az érintetteknek
esetenként nem kis nehézsé-
get okozott.

Ezek után a 2018-as év fel-
adataira áttérve megemlítette,
hogy a csapadékos idõjárás
miatt nehezen indult az év a fa-
kitermelések és a faanyag-
mozgatás szempontjából, ami
a tavaszig elvégzendõ mun-
kákban elmaradást okozhat.
Az alapító által elfogadott
2018. évi üzleti tervben min-

den eddiginél magasabb, közel
1600 M Ft összegû beruházási
terv szerepel, ami részben a
Mura Programhoz kapcsoló-
dik, de tartalmaz egyéb, a cég
gazdálkodását is befolyásoló
fejlesztéseket is. Ilyen például
a Lenti Fûrészüzemben 6 da-
rab új szárítókamra megépíté-
se, ami biztonságosabbá
tenné a továbbfeldolgozás ala-
panyag-ellátását, illetve lehe-
tõséget adna egyes keresett
termékek mennyiségének nö-
velésére, s ezzel a fûrészüzem
évek óta csökkenõ eredménye
újra emelkedhetne. A bérgaz-
dálkodással kapcsolatban em-
lítette, hogy 2018-ban a tava-
lyihoz hasonló nagyságrendû
bérfejlesztés szerepel a ter-
vekben. Végül ismertette, hogy
a vállalatvezetés felügyelõbi-

zottság által is támogatott
szándéka, hogy a közeljövõ-
ben az erdészek részére is
munkájuk ellátására gépkocsit
biztosítson. A jelentõs összegû
beszerzés elõkészítéseként a
társaság már végzett gazdasá-
gi számításokat, részletes ki-
dolgozása és megvalósítása
az év második felében, illetve
jövõre várható.   

Ezt követõen Varga Attila
vezérigazgató-helyettes, gaz-
dasági igazgató összehasonlí-
tó táblázatok és grafikonok be-
mutatásával egybekötött érté-
kelést adott az elmúlt év gaz-
dasági eredményeirõl, melynek
során a fontosabb ágazatok
tervekhez viszonyított tényle-
ges teljesítményét mutatta be.
A 2017-ben végrehajtott bér-
rendezéssel-bérfejlesztéssel
kapcsolatos tájékoztatót köve-
tõen áttért a 2018. évi erdésze-
ti tervezésre. Március utolsó
két hetében lesz az erdészeti
tervezés idõszaka, majd április
elején a központi egyeztetések,
javítások zajlanak, ezt követõ-
en várhatóan az április 9-ével
kezdõdõ héten lesznek a terv-
tárgyalások. A közjóléti beruhá-
zásokkal kapcsolatban kérte,
hogy az erdészeti hatósághoz
tett közjóléti bejelentés és a
tárgyieszköz-nyilvántartás kö-
zött továbbra is legyen egyezõ-
ség, az új eszközök, berende-
zések amortizációjának elszá-
molása a közjóléti ágazaton
történjen, a bejelentõlapokon
szereplõ adatok pedig azonos
tartalommal kerüljenek be a
nyilvántartásba. A kerítésépíté-
sek elszámolása során tapasz-
talt nehézségek, csúszások
miatt emlékeztetett az ezek
szabályozását tartalmazó ügy-
iratra, a határidõkkel és a folya-
matossággal kapcsolatban kér-
te az abban foglaltak betar-
tását. A közzétételi kötele-
zettség alapján a cég honlapját
rendszeresen frissíteni kell,
ezért kérte az érintetteket, hogy
idõrõl idõre aktualizálják a
weboldalon szereplõ tartalma-
kat.

Nemes Zoltán erdõgazdál-
kodási osztályvezetõ a cseme-
tetermeléssel kapcsolatban el-
mondta, hogy alacsonyabb
eredmény várható 2018-ban,
mint a korábbi két évben, ami
nagyrészt abból fakad, hogy
2017 õszén kocsánytalan
tölgybõl és bükkbõl nem volt
vetés, ezért a befejezetlen
készletérték alacsonyabb lesz.
Köszönetét fejezte ki azoknak
az erdészeteknek, amelyek a
bükk- és gyertyáncsemeték ál-
lomány alóli gyûjtésével hozzá-
járultak az iskolázási feladatok
elvégzéséhez. 

(Folytatás az 4. oldalon.)

A hagyományos év eleji igazgatói-osztályvezetõi érte-
kezletre 2018. február 27-én került sor, amelynek résztvevõ-
it és a felkért elõadókat Rosta Gyula vezérigazgató köszön-
tötte a részvénytársaság központjának tanácstermében. A
napirendi pontok között szerepelt a 2017. év értékelése, az
elõttünk álló feladatok ismertetése, valamint a felkért elõ-
adók segítségével egyes kérdések részletes ismertetése.

(Fotó: Bazsó Betti)

Nehezen indult az év...
Igazgatói-osztályvezetõi értekezlet

Rönkminõsítés a zalakomári rakodón (Fotó: Trojkó Péter)

A társaság jogelõdje, a Zalai
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság 1971-ben elkészítette a
Nagykanizsai Parkerdõ fejlesz-
tési tervét, s ebben már szere-
pelt egy kilátó felállítása is. Ek-
kortájt selejtezték le azt az olaj-
fúrótornyot, mely Bázake-
rettyén, Dióskálban és Nagy-
lengyelben mûködött. Ezután a
Csónakázó-tó keleti felén állí-
tották fel, és vált a város látvá-
nyosságává. Idõvel azonban
az állapota leromlott, és egy
évtized után a Zalaerdõ Zrt. –
mint a környékbeli erdõk va-
gyonkezelõje – felkarolta az
objektum sorsát. A felújítás ta-
valy tavasszal kezdõdött, a kö-
zel egy évig tartó munkálatok
során „új magaslatokba emel-
kedett” a torony. A fémbõl és
üvegbõl készült mû teljes ma-
gassága 48 méter, az alsó kilá-
tószint 28 méteren, a felsõ 43
méter magasan van. Ezzel az
ország egyik legmagasabb ki-
látója. A felsõ szint 230 lépcsõ-
fok leküzdésével érhetõ el.

A beépített új anyag kb. 30
tonna, a szerkezet összsúlya
pedig közel 100 tonna. Éjszakai
megvilágítását reflektorok és
led fénysorok biztosítják. Kor-
szerû elektronikai védelmi rend-
szert és intelligens beléptetõka-
put építtettek be a kivitelezõk.

A 125 millió forintos beruhá-
zást a Földmûvelésügyi Minisz-
térium jóvoltából 88 millió forin-
tos tõkeemeléssel, valamint sa-

ját erõbõl valósította meg a tár-
saság, ezzel az elmúlt évek
legnagyobb volumenû közjóléti
fejlesztésévé vált a Zalaerdõ
Zrt. életében.

A kilátó újjáépítésével a cél-
kitûzés az volt, hogy egy kor-
szerû, színvonalas, idõtálló lé-
tesítmény legyen, mely tovább
növeli a térség turisztikai kíná-
latát, igazi élményt nyújtva az
idelátogatóknak, s a város
egyik meghatározó jelképeként

a funkciója mellett emléket állít
a zalai kõolajbányászatnak is.

Az ünnepélyes átadó az Er-
dõk Nemzetközi Napján, 2018.
március 21-én volt, közvetlenül
a Pro Silva Hungariae díjkiosz-
tó után. Ünnepi beszédet mon-

dott Rosta Gyula vezérigazga-
tó, dr. Fazekas Sándor földmû-
velésügyi miniszter és Cseres-
nyés Péter országgyûlési kép-
viselõ, munkaerõpiacért és
képzésért felelõs államtitkár. A
rendezvény háziasszonya dr.
Lubics Szilvia magyar amatõr
hosszútávfutó és ultramaraton-
ista, az Ultrabalaton és a
Spartathlon többszörös gyõzte-
se volt. A mûsorban közremû-
ködtek a Nagykanizsai Fúvós-

zenekar tagjai és a Za-
la Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság
Nagykanizsai Hivatá-
sos Tûzoltó-parancs-
nokságának munkatár-
sai. A nemzeti színû
szalagot Rosta Gyula
vezérigazgató, dr. Fa-
zekas Sándor minisz-
ter, illetve Cseresnyés
Péter és dr. Bitay Már-
ton Örs államtitkárok
vágták át, ezzel hivata-
losan is megnyílt min-
denki elõtt a nagykani-
zsai kilátótorony.

Steyer Edina
Fotók:

Kovács Krisztián

Panoráma a városra
Megújult a kilátó

A nagykanizsai kilátó a Csónakázó-tó környékének lát-
ványossága volt hosszú évtizedekig, népszerû a kanizsa-
iak és a turisták körében. Éppen ezért az elmúlt tíz év so-
rán sokan fájó szívvel vették tudomásul, hogy baleset- és
életveszélyessége miatt le kellett zárni.
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A Nagykanizsai Erdészet
bajcsai telephelyén Nemes
Zoltán erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõ köszöntötte a részt-
vevõket. Rövid vetített képes
elõadás keretében ismertette a
Zalaerdõ Zrt. szakmai tevé-
kenységét, beszélt a fõ ágaza-
tok gazdaságon belül elfoglalt
helyérõl, jellemzõ naturális és
gazdasági mutatóiról. Bõveb-
ben fejtette ki az erdõfelújítás
jellemzõ számait. Beszámolt az
egész országban jelentkezõ
gondokról, a szakszerû munka-
erõ hiányáról, az erdõgazdál-
kodást sújtó fokozódó vad- és
egyéb károkról. 

Ezután Ernsztné Csányi
Anita erdõmûvelési elõadó tár-
saságunk csemetetermeszté-
sét mutatta be. Kiemelte az
ágazat stratégiai jelentõségét,
mert elsõdleges feladata az er-
dõfelújítás csemeteigényének
biztosítása. Jelentõs a cseme-
tekert exporttevékenysége is,
nem beszélve a térség szaporí-
tóanyaggal történõ ellátásában
betöltött szerepérõl. Elmondta,
hogy a Bajcsai Csemetekert az
elmúlt öt évben eredményesen
dolgozott, csak a csemeteter-
melést tekintve az ágazati
eredménye egy évtõl eltekintve
pozitív volt. Sokat tesznek a
szaporítóanyag genetikai állo-
mányának megõrzéséért, fo-
lyamatosan bõvítik, illetve meg-
újítják a szaporítóanyag-terme-
lõ elsõdleges rendeltetésû állo-
mányokat.  

Ezek után a Nagykanizsai
Erdészet tevékenységével is-
merkedhettek meg szakosz-
tálytagjaink. Kreiner Roland
erdészetigazgató az erdészet
rövid ismertetése után Babics

István erdõmûvelési ágazatve-
zetõnek adta át a szót, aki az
elsõ nap terepi programjait ve-
zette. Az ágazatvezetõ a szak-
mai programok során bemutat-
ta a Zalaerdõ Zrt. korszerû
makktárolóját, ahol az össze-
gyûjtött makk a legkisebb csí-
rázási veszteséggel tárolható a
következõ év tavaszáig, az er-
dõsítés kivitelezéséig. A cse-

metekert négy helyszínén is-
mertette a bükk fólia alatti ne-
velését, a tölgyek nevelése so-
rán felmerülõ gondokat. Ki-
emelte az erdei vadgyü-
mölcsfajok jelentõségét, ter-
mesztésük fontosságát. A kert
bemutatása a gépszínben ta-
lálható vetõ-, kiemelõ-, ápo-
lóadapterek bemutatásával, a
hûtõház és munkacsarnok is-
mertetésével zárult. Felhívta a
figyelmet a hûtõház fontossá-
gára, hisz így a kiemelés rövid
szezonját kihasználva kön-
nyebben tudnak alkalmazkodni
az erdészetek igényeihez, a
hûtõházban tárolt, majd válo-
gatott csemetékkel az idõjárás
kedvezõ alakulása esetén
azonnal elindulhat a mestersé-
ges erdõfelújítás, pótlás, meg-
hosszabbítható az erdõsítési
szezon.

Ebéd után került sor a Nagy-
kanizsai Erdészet egyik legfon-
tosabb erdõmûvelési kérdésé-
nek bemutatására, amit a
nagykanizsai és somogyi ho-
mokvidék kocsányos tölgyesei-
nek felújítása jelent a cserebo-
gár károsítása mellett. Babics
István ismertette a károsítás
jellemzõit, az alkalmazott „csö-
ves” technológia elméleti alap-
jait. A kivitelezés munkáinak
bemutatása a terepen történt,
melynek zárásaként bemutatta
az ismertetett technológiával
felújított Belezna 1E erdõrész-
let tisztításkorú állományát, bi-
zonyítva a tevékenység ered-
ményességét.

A második nap a Zalaerdõ
Zrt. fahasználati ágazatának
tervezési, végrehajtási munkái-

nak ismertetésével telt. Az idõ-
járás nem kedvezett a bemuta-
tóknak, hisz az elõzõ napok
nagy esõzései következtében
a fakitermelési munkák ered-
ményét tudtuk csak bemutatni,
a talajkárok elkerülése érdeké-
ben a vállalkozó brigádok a be-
mutatók ideje alatt nem dolgoz-
tak. Ez azonban a résztvevõ
szakembereknek nem okozott

hiányérzetet, hisz a látottakból
megismerhették az erdõgazda-
ság jellemzõ fakitermelési tech-
nológiáit, a csörlõs vonszolókra
és forwarderekre, kihordósze-
relvényekre alapuló fakiterme-
lést. Láthatták a tölgyes termé-
szetes felújításból kikerülõ vá-
lasztékokat, a felkészített fa-
anyag teljes kihasználásával
járó aprítéktermelési technoló-
gia eredményét. Megismerhet-
ték a feldolgozóhelyen alkal-
mazott rakodógépek elõnyeit, a
kisebb rakodók, jól elkülönített
választékok rendjét, érzékelték
a fizikai munka kiváltásának je-
lentõségét.

A Zalában is jellemzõ szak-
emberhiány pótlásaként alkal-
mazott technológia eredmé-
nyének ismertetésével zárult a

fahasználati munkákat bemuta-
tó terepi program. A Liszó 13A
erdõrészlet 9,21 hektáros
törzskiválasztó gyérítés állo-
mányánál álltunk meg egy
döntõ-rakásoló gépen alapuló
technológia végrehajtása után.
A szemmel látható szakszerû
végrehajtás mellett ismertettük
a kitermelt választékok mennyi-
ségét, ami az aprítékterme-

léssel kiegészítve jelentõsen
megnövelte a tevékenység
eredményességét. 

A nap szakmai zárásaként a
Zalaerdõ Zrt. közjóléti tevé-
kenységének – az erdõhaszná-
lat egyik elemeként – legújabb
beruházását, a nagykanizsai
Csónakázó-tó parkerdejében
felújított közel 50 méter magas
kilátóját nézhettük meg. 

A találkozót az obornaki
Nyitnikék Erdészeti Erdei Isko-
lában egy ebéddel zártuk, ahol
Kovács Ferenc termelési igaz-
gató, vezérigazgató-helyettes
részvételével értékeltük a két
nap tapasztalatait, javaslatokat
kértünk a jövõ év szakosztály-
üléseinek témáira, helyszínei-
re.

Nemes Zoltán elnök,
OEE Erdõhasználati

Szakosztály

Szakosztályülés Zalában
A csemetetermesztéstõl a fahasználati munkákig

Az OEE Erdõmûvelési
és Erdõhasználati Szak-
osztálya 2017. november
29–30-án tartotta közös
rendezvényét a Nagykani-
zsai Erdészet területén.

A program három fõ területen
kívánja elérni az erdei vasút
fejlesztését:
1. pályahálózat korszerûsíté-

se, csekély mértékû bõví-
tése,

2. vasúti jármûvek korszerû-
sítése, felújítása, új esz-
köz beszerzése,

3. vasúthoz kapcsolódó tu-
risztikai attrakciók fejlesz-
tése.

A Zalaerdõ Zrt. 2018. évi
beruházási tervébe több mint
ötszázmillió forint értékû fej-
lesztést ütemeztünk be, a to-
vábbi projektelemek megvaló-
sítását 2019-ben tervezzük.

A C50-es dízelmozdonyok
és a gõzmozdony felújítása

már folyamatban van. A dízel-
mozdonyokat az Erdõgép 95
Kft. lenti telephelyén, a gõzöst
az Energoszerviz Kft. debre-
ceni telephelyén állítják helyre.

Ábel, a gõzmozdony 62 év
szolgálat utáni fõvizsgás fel-
újítása is megvalósul. Megújul
a gõzkazán, a gépezet, a ka-
rosszéria és a mûködtetõ be-
rendezések, valamint új fes-
tést is kap a mozdony. A dízel-
mozdonyokat a Zalaerdõ Zrt.
által korábban kidolgoztatott
konstrukció alapján újíttatjuk
fel. A két mozdonnyal együtt
így ötre bõvül a korszerûsített
jármûvek száma. 

A Szentpéterfölde–Puszta-
magyaród közötti útfelújítás

munkálatai várhatóan ta-
vasszal kezdõdnek és nyár
végére fejezõdnek be.  Az utat
a korábban elkészült szakasz-
hoz hasonlóan hidegremixes
eljárással korszerûsítjük, asz-
faltburkolattal, teherbíró pad-
kával. A felújított úthálózat ke-
rékpározásra is alkalmas lesz,
így turisztikai célokat is szol-
gálhat. A Budafai Arborétum
új fogadóépületének megépí-
tése is szerepel a Mura Prog-
ramban, a beruházás még
egyeztetés alatt van a Mura
Program titkárságával. 

A vasúttervezés elõkészíté-
se érdekében elõzetes geodé-
ziai mérések vannak folyamat-
ban, melyek elsõdleges célja
az esetleges birtokviszony-
anomáliák feltárása. Az idei
évben várhatóan elkészülnek
a kistolmácsi vonalhosszabbí-
tás és a szentpéterföldei
szárnyvonal felújításának ter-
vei, ezek kivitelezését 2019-re
tervezzük. A jövõ évi tervek
között szerepel még a kistol-
mácsi turistaház felújítása is.

Gál Károly

Mura Program – Ábel elszállítása Fotó: Steyer Edina

Indul a Mura Program

Az 1362/2016. (VII. 13.) korm.határozat rendelkezik a
Mura nemzeti programmal összefüggõ feladatokról és
azok finanszírozásáról, projektgazdának a Zalaerdõ
Zrt.-t jelölték ki. Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi
miniszter a magyar állam mint tulajdonosi joggyakorló
nevében eljárva, a 12/2017. számú határozatában 2017.
december 6-án elrendelte az alaptõke-emelés végreha-
jtását. A Zalaerdõ Zrt. a tõkeemelés összegét a Mura
Program megvalósítására fordítja.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A tavalyi évben kijelölt új

magtermelõ állományokban el-
végzendõ terepi munkák az
idei év fontos feladatai közé
tartoznak. Az erdõsítések köte-
lezettség alá vont területének
csökkentése az erdõmûvelési
ágazat egyik kitûzött célja, en-
nek érdekében kérte az erdé-
szetigazgatók közremûködését
az átadható terület meghatáro-
zásában. A bálványfa-fertõzött-
ség felmérésérõl rendelkezõ le-
vél alapján az adatszolgáltatás
határideje március 9. Cél a bál-
ványfa terjedésének megaka-
dályozása, illetve lehetõsége-
ink szerinti visszaszorítása. A
jelentõs terv-tény eltérések ki-
küszöbölése érdekében ponto-
sabb tervezést kért az erdésze-
tek részérõl. Az állapotleírást
biztosító és a tervezés alapjául
szolgáló E-lapok folyamatos és
teljes körû vezetése elvárás, a
kitöltés végsõ határidejét kéri
betartani. Szintén fontos a
károk idõben és pontosan tör-
ténõ jelentése, mert például a
minõségi vadkárok vadgazdál-
kodók általi térítése is ezen ala-
pul. A fahasználatok év végi le-
számolásának elõsegítése ér-
dekében a megújítandó er-
dészprogram mielõbbi beveze-
tését szorgalmazta.

Góber Zoltán kereskedelmi
osztályvezetõ az idei szezon
eddigi teljesítménye alapján
elõrevetítette, hogy az elsõ
harmadévben jelentõs fahasz-
nálati árbevétel-elmaradás vár-
ható. Az üzleti tervben kitûzött
célok eléréséhez az év hátralé-
võ részében folyamatos egyez-
tetések, tervmódosítások szük-
ségesek. Ennek elõsegítésére
kérte az erdészetigazgatókat,
valamint kiemelt követelmény-
ként fogalmazta meg a faanyag
értéksorrend szerinti piacra jut-
tatását. Az idõjárás miatt a har-
madévbõl kiesõ véghasznála-
tok részleges pótlására behoz-
ható növedékfokozó gyéríté-
sekre is kért javaslatot az osz-
tályvezetõ, majd felhívta a fi-
gyelmet a vevõk szerzõdések
szerinti arányos kiszolgálására.

Ezt követõen Páll Tamás va-
dászati felügyelõ a vadgazdál-
kodás teljesítményérõl adott tá-
jékoztatást, majd a vadgazdál-
kodási jelentéshez beküldendõ
anyagokkal kapcsolatban is-
mertette, hogy a jogszabály
szerint mi fogadható el elhul-
lásnak. Ezután az afrikai ser-
téspestisrõl adott részletes tá-
jékoztatást, az errõl szóló elõ-
adás anyagát az erdészetek
részére is meg fogják küldeni.

Ernszt Tamás vadászati és
halászati elõadó az elmúlt év-
ben lezajlott vadászterület-ki-
alakításokról tartott összefogla-
ló elõadást. A területek változá-
sán túl szólt a haszonbérleti dí-
jak emelkedésérõl is két va-
dászterület esetében, valamint
felhívta a figyelmet arra, hogy
az új jogszabály szerint a vad
elõl tartósan elzárt területek
után nem jár haszonbérleti díj.
Ezután a tavalyi évben elnyert
hat vadgazdálkodási pályázat
megvalósítását nevezte meg
az idei év teendõi között. A
vadlelövési tervek teljesítése

kiemelt feladat, ehhez kérte az
erdészetigazgatók közremûkö-
dését, hogy a kollégák éljenek
a tilalmi idõben engedélyezett
vadelejtés lehetõségével. A to-
vábbiakban az új jogszabály
egyéb változásait ismertette,
majd az évrõl évre megújított
vadkárbecslési jegyzõkönyvek-
ben elõforduló leggyakoribb hi-
bákat sorolta fel, és kérte az er-
dészetigazgatók aktív szerep-
vállalását e hibák kiküszöbölé-
sében.

Gál Károly vagyongazdálko-
dási osztályvezetõ ismertette
az erdészetigazgatók részére
is kiosztott beruházási ütem-
terv fontosabb elemeit, majd az
utóbbi években bevezetett
összetettebb elszámolási rend-
szer (pl. építési e-napló) köve-
telményei miatt arra kérte az
erdészetigazgatókat, hogy az
egyes beruházások kivitelezés-
ének folyamatában felmerülõ
mindennemû teendõvel, prob-
lémával közvetlenül az adott
projekt vezetõjéhez forduljanak
a kellõ dokumentáltság biztosí-
tása érdekében. Továbbá kér-
te, hogy az erdészeti utakkal
kapcsolatos vállalkozói szám-
lákon a mûveleti kódot a kiadott
utasításoknak megfelelõen tün-
tessék fel az erdészetek.

Dr. Mileji Ádám jogtanácsos
a vagyonkezelési szerzõdés
harmadik ütemével kapcsola-
tos földhivatali ügyintézés állá-
sát és a további teendõket is-
mertette. Mivel az új vagyonke-
zelési szerzõdéssel számos új
ingatlan került a Zalaerdõ
használatába, arra kérte az
igazgatókat, hogy a területala-
pú támogatás igénylésekor
ezekrõl egyeztessenek, hogy a
támogatást minél nagyobb te-
rületen igényelhessük. A vad-
kárperekkel kapcsolatban kér-
te, hogy a szükséges intézke-
dések megtétele érdekében a
megindult eljárásokról az erdé-
szetek mihamarabb adjanak tá-
jékoztatást a központ részére.

Pölöskei János igazgatási

és személyügyi osztályvezetõ
elsõként köszönetét fejezte ki
az erdészetek felé a tavalyi
közfoglalkoztatási programban
végzett munkájukért, majd át-
tért a 2018-as program adatai-
nak, sajátosságainak ismerte-
tésére. Ezután a munkába-
járáshoz kapcsolódó költségté-

rítések új szabályozásáról,
majd a bevezetett új dokumen-
tumkezelõ rendszerrõl adott tá-
jékoztatást. A rendészeti fel-
adatot is ellátó szakszemélyzet
számára kötelezõ továbbkép-
zés és vizsga idén esedékes, a
képzés idejére vár javaslatot az
erdészetektõl. Az EU-s adatke-
zelési rendeletnek (GDPR)
megfelelõen a Zalaerdõnél is ki
kell alakítani a személyes ada-
tok kezelésének és tárolásá-
nak új rendszerét.

Gazsi Richárd informatikai
csoportvezetõ a 2018-as év
egyik fontos feladatának nevez-
te az új mobilszolgáltatási szer-
zõdés megkötését, emellett a
készülékvásárlással és a
keretmegállapítással kapcsolat-

ban korábban kiküldött ügyirat-
okban foglaltak betartását kérte
mindenkitõl. A tervek szerint az
új erdészprogram tesztelése és
bevezetése várhatóan az év
második felében megvalósul-
hat.  Végül a Topolynx nevû új
térinformatikai program mûsza-
ki kollégák részére történõ re-

gisztrációjának elõsegítését
kérte az erdészetigazgatóktól.

Dr. Páll Miklós ellenõrzési
osztályvezetõ elsõként a va-
gyonvédelmi helyzetrõl beszélt,
melynek során megemlítette,
hogy az elmúlt két évben nõtt a
villanypásztorokat érintõ lopá-
sok száma, ezért ezek csök-
kentése érdekében idén új
módszerek kidolgozására van
szükség, amelyhez kérte az er-
dészetek segítségét. Az adó-
hatóság az EKÁER-ellenõrzés
során apróbb hibákat tárt fel,
melyek az adatrögzítéskor ke-
letkeztek, az ilyen és ehhez ha-
sonló esetek további megis-
métlõdése azonban a cégre
nézve már hátrányos megkü-
lönböztetéssel is járhat. A cél e

hibák kiküszöbölése, melyre jól
kidolgozott ellenõrzési folya-
matok léteznek, s ennek érde-
kében fokozott ellenõrzési fel-
adatot fogalmazott meg a ve-
zetõk számára.

Az erdészetigazgatók közül
elsõként Kreiner Roland, a
Nagykanizsai Erdészet igazga-
tója szólt a 2018-as év kezdeté-
rõl és feladatairól. Ezek között
említette a nagy mennyiségû
tavaszi csemetekiemelést, ami-
hez vállalkozók bevonását is
tervezik. A fakitermelések terén
a kedvezõtlen idõjárás miatt el-
maradások várhatók, egyes ter-

melések az õszi szezonra fog-
nak tolódni. Ehhez kapcsoló-
dott Pálinkás Ákos bánokszent-
györgyi erdészetigazgató is,
majd elõre vetítette, hogy a
törzskiválasztó gyérítéseknél is
kapacitásgondok fognak jelent-
kezni, egyes vállalkozók kiesé-
se miatt. Az erdõmûvelésben
egyre nagyobb a munkaerõhi-
ány, amire már a vállalkozói dí-
jak emelése sem jelent minden
esetben megoldást. A vadásza-
ti ágazatban a vadhúsárak
drasztikus csökkenése miatt ár-
bevétel-elmaradás várható. A
Mura Program keretében jelen-
tõs fejlesztések várhatók az er-
dei vasúton. Illés György le-
tenyei erdészetigazgató vissza-
térõ és fokozódó problémának

nevezte a vaddisznó általi
csemetekitúrást. Az év végén
kialakult fakitermelõi kapacitás-
hiányon új vállalkozó munkába
állításával próbál segíteni az er-
dészet. A Budafai Arborétum
fogadóépületének kivitelezé-
séhez kapcsolódóan több köz-
jóléti beruházás is szerepel a
2018-as tervben. Gróf András,
a Lenti Erdészet igazgatója a
fûrészüzem alapanyag-ellátá-
sának idõszakos fennakadásai
mellett a nagyon alacsony
készletszintet említette a terme-
lés kockázati tényezõi között.
Pintér Csaba zalaegerszegi er-
dészetigazgató jelezte, hogy az
alacsony nyitókészlet és az idõ-
járási körülmények miatt a faki-
termelési ágazatban elmaradás
várható az elsõ harmadévben,
emellett a lakossági és szociá-
lis tûzifaigény kielégítése to-
vábbra is nagy feladat az erdé-
szet számára.

Az erdészetek beszámolója
után Kovács Ferenc vezérigaz-
gató-helyettes, termelési igaz-
gató reagált az elhangzottakra,
és az eddigi ismeretek tükrében
felvázolta a 2018. évi fakiterme-
lést és értékesítést meghatáro-
zó körülményeket. A 2018. év
eleji nehézségekre utalva el-
mondta, hogy az elsõ két hó-
napban a tavalyi alacsony faki-
termelési mennyiségnél is jóval
kevesebb valósult meg. A fafel-
dolgozás és a pelletgyártás te-
rén kiemelte, hogy pontosabb
tervezés és kontroll szükséges
a tervek teljesítéséhez, végül a
bõvülõ közjóléti tevékenységek
eredményre gyakorolt hatását
ismertette.

Az egyéb felvetett kérdések,
hozzászólások után Rosta
Gyula vezérigazgató tartott rö-
vid összegzést, melyben ki-
emelte, hogy az idei terv telje-
sítésének alapja a fegyelme-
zett költségfelhasználás, ami a
vásárolt anyag és az igénybe
vett szolgáltatások mellett az
észszerû készletgazdálkodás
keretében valósulhat meg. Az
elõttünk álló idõszakban a mû-
ködés folyamatos nyomon kö-
vetése mellett a feladatok el-
végzéséhez mindenkinek jó
erõt és egészséget kívánt, vé-
gezetül megköszönve a rész-
vételt, bezárta az értekezletet.

Fûr Tamás
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Nehezen indult az év...
Igazgatói-osztályvezetõi értekezlet

Téli hangulat a kisbucsai rakodón kora tavasszal
(Fotó: Trojkó Péter)

A díjakat dr. Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter
és dr. Bitay Márton Örs állami
földekért felelõs államtitkár kö-
zösen adták át a Medgyaszay
Házban.

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozói közül
hárman kaptak e
napon elismerést:

Bodor György
nyugalmazott er-
dõgazdálkodási
osztályvezetõ-fõ-
mérnök több mint
három évtizeden
át magas színvo-
nalon végzett szakmai munká-
jáért, a csemete- és dísznö-
vénytermelés, az erdõvéde-
lem és az erdõfelújítás terüle-
tén kifejtett tevékenységéért
Pro Silva Hungariae díjat vett
át. Pállné Schubert Judit köz-
gazdasági osztályvezetõ a
Zalaerdõ Zrt. és jogelõdeinél
számviteli-pénzügyi területen
végzett több évtizedes kiemel-
kedõ színvonalú munkájáért
Miniszteri Elismerõ Oklevél-

ben részesült. Szintén Minisz-
teri Elismerõ Oklevelet kapott
Ernszt Tamás vadászati és ha-
lászati elõadó a vadászati tör-
vény elõkészítésével kapcso-
latos tevékenységéért, a va-
dászterületek átalakításának
koordinálásáért, valamint a
Zalaerdõ Zrt. érdekvédelme
során végzett munkájáért.

Steyer Edina
Minden díjazottnak szívbõl

gratulálunk!

Kitüntetettjeink
Az Erdõk Nemzetközi Napja alkalmából Nagykanizsán

adták át a Pro Silva Hungariae díjakat 2018. március 21-én
az erdész szakma kiváló képviselõinek. Az ünnepélyes ren-
dezvényen összesen 29 személy vehetett át elismerést.

Fotók: Krasznai-Nehrebeczky Mária
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A vezérigazgató üdvözölte a
jelenlévõket, s bevezetésként
elismeréssel szólt a klub több
mint egy évtizedes, fegyelme-
zett mûködésérõl. Kiemelte,
hogy a mai nyugdíjasok aktív
dolgozóként sokat tettek a
Zalaerdõ Zrt. és jogelõdei ered-
ményességéért. Hangsúlyozta,
hogy a jelenlegi aktív dolgozók-
kal kötelességének tartja a zalai
állami erdõgazdálkodás pozitív
hagyományainak folytatását. Új
követelményként említette a
mai gazdálkodási helyzetben az
erdeink közjóléti szerepének mi-
nél hatékonyabb kiteljesítését,
melyet sikeresen szolgálnak a
részvénytársaság fejlesztései s
jövõbeni tervei. Tételesen is
megemlítette a következõket:
• Felújítják s egyben korsze-

rûsítik a nagykanizsai Csó-
nakázó-tavat ölelõ parker-
dõben lévõ kilátót. Avatása
és látogatottsága bizonyára
jelentõs színfoltja lesz majd
a városnak.

• Átépítéssel személyszállí-
tásra is alkalmassá teszik a
Törösznek–Szentpéterfölde
erdei iparvasúti vonalsza-
kaszt.

• A Kistolmácsi víztározónál
meghosszabbítják a vasút-
vonalat, és az új végállomás
a falu szomszédságába ke-
rül.

• A Budafai Arborétumban a
közeljövõbeni tervek szerint
fogadóépület fog épülni.

Nyomatékosította, hogy ve-
zetõtársaival együtt fontos fel-
adatnak tartja továbbra is a már
nyugdíjas munkatársakkal való
kapcsolat folyamatos fenntartá-
sát. Ezt szolgálja a rövidesen
megkötendõ megállapodás is a
klub elnökével. (2017 márciusá-
ban megtörtént – a szerk.)  El-
köszönve jó munkát és egész-
séget kívánt a klubtagságnak.

Tihanyi Gyula klubelnök
részletes beszámolója követke-
zett ezután, majd az Ellenõrzõ
Bizottság jelentését és az egy-
szerûsített mérlegbeszámolót
fogadták el a klubtagok, a 2017.
évi költségvetés kialakításával
együtt. Ezt követõen a „Tiszte-
letbeli tagság” cím megerõsíté-
sére került sor, Vékony
Sándorné személyében.

A közgyûlés új belépõ klub-
tagok felvételét is megszavazta,
Simon Miklósné, Szüreti
Józsefné, Toplek Péterné és
Wegroszta Zoltán személyé-
ben. Ezután került sor a 2017-
es év programjának megvitatá-
sára és elfogadására.

A közgyûlés zárásaként
Andréné Zöldi Zsuzsanna vetí-
tett képes elõadással, méltó-
ságteljes formában felidézte a
klub alapítása óta elhunyt klub-
tagjainkat, majd hagyományo-
san, színes válogatását láthat-
tuk a 2016-os év emlékezetes
pillanataiból.

Az elfogadott 2017. évi prog-
ram megvalósítása váratlanul

nehézkesen indult, a tervezett
elõadóval való sikertelen idõ-
pont-egyeztetés miatt, így az el-
sõ, már „terepi” megmozdulá-
sunkra csak 2017. április 27-én
kerülhetett sor. Úti célunk Iker-
vár és Sárvár fõbb látnivalóinak
megtekintése volt. Borongós,
már „esernyõs” idõben érkez-
tünk társasgépkocsinkkal Iker-
várra, ahol az Ikervári Vízerõmû
Kft. szakembere várt bennün-
ket, aki elmondta, hogy a víz-
erõmû 1895–96-ban épült meg
a Rába folyó duzzasztásával,
akkor három turbinagenerátor-
egységgel. Ebben az idõben
Ikervár, Sárvár és Szombathely
villamosenergia-ellátását bizto-
sította, 1930-ban pedig már kör-
vezetékkel Sopront is bekap-
csolták a hálózatba. Nagy válto-
zás 1995-ben történt, amikor
négy svéd gyártmányú, új turbi-
nával váltották le a régieket,
amelyet ipari mûemlék jelleggel,
a magyar mérnöki munka látvá-
nyos alkotásaiként a gépterem-
ben meg is tekinthettünk.

Az elsõ programpontunk ke-
retében érdekes látnivalókkal
szolgált a Vízerõmû Kft. múzeu-
ma is. Megtudtuk többek között,
hogy Ikervár települése már az
avar korban létezett, s nevét a
Rába partján álló, két földvárról
kapta. Az erõmû létrehozásá-
ban pedig jelentõs érdemei vol-
tak gróf Batthyány Lajosnak,
akinek a XVIII. század közepén
itt jelentõs vízimalma volt. 1930-
ban a vízerõmû által termelt
energiával Sopronban és
Szombathelyen még villamos-
vasutat is mûködtettek. Az or-
szágban húsz hasonló vízerõ-
mû mûködött, melyek közül az
ikervári hazánk elsõ közcélú
vízerõmûve volt.

Sárvárra érkezve, Horváth
Gábor kolléga várt bennünket,
aki a Sárvári Erdészeti Igazga-
tóság mûszaki vezetõjeként lel-
kesen kalauzolta társaságun-
kat. A várhoz érkezve, részletes
tájékoztatást adott Sárvár törté-
netérõl, amely már az õskorban
is lakott hely volt. A várat a XIII.
század végén kezdték el építe-
ni, s több szakaszban készült el.
Az igazán nagy építkezés a
XVI. század közepére datáló-
dik, Nádasdy Tamás nádorsága
idejére. A XVII. század közepén
egységesen kétszintes épület-
együttest alakítottak ki, amely
ma a Nádasdy Ferenc Múzeum-
nak ad otthont. A vár termei kö-
zül kiemelkedik a magyarorszá-
gi barokk egyik legszebb alkotá-
sa, a díszterem, melyben fres-
kók sokasága idézi a török elle-
ni ádáz küzdelmet, valamint az
Ótestamentumból láthatók jele-
netek, melyek összességükben
Dorffmaister mûvészetét dicsé-
rik. A reneszánsz teremben XVI.
századi mûtárgyak, bútorok,
szõnyegek, díszes ládák cso-
dálhatók meg, köztük a
Nádasdy család híres órája.

Külön terme van a gazdag

bajor kincseknek, ugyanis a ba-
jor királyi család, a Wittelsbach-
dinasztia 1875–1945 között élt
a vár falai között. Feltételen em-
lítést érdemel a XIX–XX. száza-
di üveggyûjtemény is, valamint
a XVIII–XIX. századból való hu-
taüvegek gyûjteménye.

A múzeumnak külön is jelen-
tõs látványossága a „Mi va-
gyunk a huszárok!” címû állan-
dó kiállítás, amely pompázato-
san mutatja be az 1983-ban a
múzeumhoz került Nádasdy-
huszárezred emlékanyagát, ru-

házatukat, felszereléseiket,
fegyvereiket, sportsikereiket,
nem utolsósorban fényképeiket,
valamint legjobb társaikat, a lo-
vakat.

A huszárezred a legkorábbi
reguláris ezredek közé tartozik,
amely ráadásul folyamatosan
fennállt a II. világháború végéig.
Az Osztrák–Magyar Monarchiá-
ig bevett szokás volt, hogy az
egyes ezredeket a tulajdono-
sukról nevezeték el, akik felet-
tük teljhatalommal rendelkez-
tek. Az I. világháború idején 16
császári és királyi huszárezred
szolgált. 1930-ban a soproni 3.
huszárezred a Nádasdy Ferenc
történelmi nevet vette fel. A tisz-
tek saját vagyonukból vásárol-
ták az egyenruhájukat, felszere-
lésüket, s még a lovaikat is. A II.
világháborúban a modern fegy-
verek sajnos igen nagy pusztí-
tást végeztek az ezredekben.
1944 októberében Nádasdy Fe-
renc fõhadnagy hõsi halálával
egyben a huszárok évszázado-
kat felölelõ dicsõ története jelké-
pesen is véget ért.

Május 24-én, már nyarat idõ-
zõ idõben, társasgépkocsinkkal
Keszthely térsége felé vettük az
útirányt. Elsõként Gyenes-
diáson egy felhagyott kõbányát
tekintettünk meg, melyrõl a
buszban Iványi Miklós klubtár-
sunk elõzetesen rövid ismerte-
tést adott. A helyszínen azután
szinte ámulatba esve csodáltuk
a kõbánya hatalmas méretû kat-
lanját, amelyet a természet õs-
ereje lenyûgözõ látvánnyá tett,
a módszeresen „dolgozó”, óriási
erejû vízfolyások hatására. A
bányagödör alján a kíváncsiak
betekintést kaphattak a hegy-
ség jellemzõen mészköves-do-
lomitos tömegébe. Említést ér-
demel még a felhagyott hatal-
mas bányagödör kiváló akuszti-
kája is.

Ezután következett Gye-
nesdiás legújabb látványossá-
gának megtekintése, a Termé-
szet Háza Látogatóközpontban,
amelyet a Bakonyerdõ Zrt.

2014. október 1-jén nyitott meg,
a Keszthelyi-hegység öko-
turisztikai fejlesztése, mint sike-
res pályázatuk kapcsán. A lát-
ványosan kiállított, hatalmas
mennyiségû természeti anyag
bemutatását Csali Nikolett szín-
vonalas tárlatvezetése biztosí-
totta. A hegység kialakulásának
több évmilliós folyamatába be-
tekintve, ismereteket kaptunk
annak alkotóelemeirõl, az ásvá-
nyairól, a kõzeteirõl, a dolomitról
és a meszes-homokkõrõl, majd
a hegység növényvilága – lágy-

szárúaktól az erdõkig – követ-
kezett, ezután jöttek a rovarok,
a madarak és az emlõsök, végül
pedig a Balatont jelképezõ ha-
talmas, 1600 literes akvárium
zárta a sort, a jellemzõ élõvilá-
gának, halféleségeinek bemuta-
tásával.

Újabb megállónk a Keszthe-
lyi Múzeum volt, ahol a „Fejeze-
tek a Balaton történetébõl” kiál-
lítást tekintettük meg. A kiállítás
a Balaton jelentõségét méltatva,
a jelen és az elmúlt századok vi-
szonylatában bõséges tudomá-
nyos és fõleg néprajzi anyagot
tár a látogatók elé, például még
a fürdõzési szokások kialakulá-
sára, fejlõdésére is figyelemmel
van.

A délutáni órákban Sohol-
lárra érkezve a Zalaegerszegi
Erdészet részérõl Pintér Csaba
erdészetigazgató fogadott ben-
nünket a szokásos szívélyessé-
gével. Meghallgatva az erdé-
szete munkájáról adott tájékoz-
tatást, igényes vendéglátásban

volt részünk, melyet neki és a
személyzetnek ezúton is na-
gyon köszönünk.

Ezen a kiránduláson már saj-
nos nem vehetett részt Tihanyi
Gyula klubelnökünk, mert várat-
lan betegsége ebben megaka-
dályozta. Ekkor még közülünk
senki sem gondolt a leg-
rosszabbra, amely mély szomo-
rúságunkra sajnos bekövetke-
zett, mivel 2017. június 9-én el-
hunyt. Temetése június 30-án a
budapesti Farkasréti Temetõ-
ben volt, ahol klubunk tíz taggal
búcsúzott el a felejthetetlen ba-
ráttól, munkatárstól. Ezúton is
szintén köszönet a klubelnöki
munkájáért.

2017. augusztus 11-én el-
nökségi ülésre került sor, ahol
olyan határozat született, hogy
a 2018. januári választásokig
Andréné Zöldi Zsuzsanna, mint
elnöki jogkörrel felruházott el-
nökségi tag, veszi át a klub irá-
nyítását.

A nyári szünet után, szep-
tember 28-án Balatonfüredre in-
dult társaságunk, ahol elõször a
Jókai Mór Emlékházat tekintet-
tük meg, ottani idegenvezetõ
kalauzolásával. Jókai, a nemzet
nagy írója, az 1860-as évek vé-
gén vásárolta a telket, ahol ko-
ra eklektikus stílusban az 1870-
es évek elejére készült el a nya-
ralóház, amely felújítva 2010
májusa óta emlékházként, ente-
riõr kiállítással várja a látogató-
kat, bepillantást adva a Jókai
család hétköznapjaiba. Többek
között láthattuk a nagy írónk bú-
torait, íróasztalát, távcsövét, pi-
pagyûjteményét, híres ásvány-
gyûjteményét, de felesége, La-
borfalvi Róza asszony színpadi
ruhái és egyéb kellékei is látha-
tóak voltak.  A konyha korhûen
volt berendezve, feleségének
külön is kis „birodalma” volt. Ma-
ga a villa hat szobát tartalmaz,
akkor szép kilátással a Balaton-
ra. Jókai itt írta legkedvesebb
regényét, az Aranyembert, vala-
mint a Fekete gyémántok c. re-
gényét is. Felesége halála után,
a villát 1890-ben eladta. Köszö-
net a városnak, hogy legna-
gyobb írónk emlékét méltó mó-
don õrzi.

Következõ programunk a
Balaton-part közelében, a
Bodorka Balatoni Vízivilág Lá-
togatóközpont megtekintése
volt, amely a Balaton teljes hal-
faunáját mutatja be 17 akvári-
umban, kiegészítve azt az Adri-
ai-tenger világának részbeni fa-

unájával. Ez utóbbit Füred test-
vérvárosa, Opatija biztosította.
Egyébként a Balatonban egy-
kor élt 47 halfajból mára csak
24-féle hal él.

Befejezésül a Balaton-parti
Tagore sétány körül és a Szív-
szanatórium térségben múlattuk
a szép õszi idõt, búcsút intve a
nyári Balatonnak.

Hazafelé indulva betértünk
még a balatonudvari mûemlék
temetõbe, ahol a kuriózumként
ható, szív alakú síremlékeket te-
kintettük meg, amelyek formáju-
kat illetõen egyedüli alkotások
az országban. Keletkezésükrõl
több monda is „forgalomban”
van.

2017. évi utolsó kirándulá-
sunkra az õsz közepe táján, ok-
tóber 25-én került sor, cél a Gö-
cseji Falumúzeum meglátoga-
tása volt Zalaegerszegen,
amely hazánk elsõ, ilyen jellegû
néprajzi gyûjteménye. Bemuta-
tását avatott tárlatvezetõ bizto-
sította. Láthattuk a skanzen
negyven különbözõ építményét
(lakóházak, pajták, istállók,
ólak, pálinkafõzõ-kunyhó, ko-
vácsmûhely, pincék, falusi út-
széli kereszt stb.). Szakavatott
elõadásban és a valóságban is
egykori göcseji falu jelent meg
elõttünk, amely ilyen formában
a valóságban nyilván nem léte-
zett. A göcseji lakóházakban ál-
talában több generáció élt
együtt. A Falumúzeum gondo-
lata az 1950-es évek elejére te-
hetõ, de hosszan tartó, alapos
gyûjtés után csak 1968-ban
nyílott meg.

A program befejezõ állomá-
sa ismét Sohollár volt, ahol a
kedves fogadtatást és vendég-
látást most is Pintér Csaba er-
dészetigazgató biztosította. Itt,
mivel a klubelnökség megbíza-
tása 2017 végén lejár, a klub
rendkívüli közgyûlést tartott a
szükséges szervezeti teendõk-
rõl, az új választás elõkészíté-
sérõl. Ezúton is köszönet illeti
Andréné Zöldi Zsuzsanna mun-
káját a klub ideiglenes irányítá-
sáért.

2017. december 4-én klu-
bunk a hagyományos nyugdí-
jas-összejövetelen vett részt a
nagykanizsai Honvéd Kaszinó-
ban, ahol Varga Attila gazdasá-
gi igazgató beszámolója után a
szokásos szívélyes vendéglá-
tásban volt részünk, amely im-
már szép hagyománnyá neme-
sedett. Köszönet érte!

Dr. Baráth László

Az elmúlt esztendõt bevezetõ évadnyitó közgyûlést
2017. február 23-án tartotta a klub a Halis István Városi
Könyvtárban, Nagykanizsán. Tihanyi Gyula klubelnök
elöljáróban köszöntötte Rosta Gyula vezérigazgatót, aki
rövid látogatásra megtisztelte az év eleji közgyûlést, és
felkérte tájékozgatója megtartására.

A Nyugdíjas Erdész Klub 2017-es éve
A látványos programok közé mély szomorúság is vegyült

Részt vettem a szervezett
programokban, láttam és ta-
pasztaltam, hogy a megszo-
kott színvonalas programok
ma már hagyományokká ne-
mesedtek. Szívesen emléke-
zem a jól elõkészített kirándu-
lásainkra. Így pl.: Szentgott-
hárd – Opel mûvek, Dobronak
– orchideapark, Gölle, Kar-
dosfa – Csillagda, Ikervár–
Sárvár és Balatonfüred prog-
ramokra, amelyek számunkra
a szürke hétköznapokból ün-
nepnapokká váltak.

A lejárt hároméves idõ-
szakban a kirándulások eddi-
gi száma 39-rõl 52-re emel-

kedett. Az elõadások száma
hárommal nõtt, az összes
rendezvények száma pedig:
93-ról 115-re emelkedett.

Legyünk büszkék a klub
múltjára, élvezzük a jelent, és
bízzunk a jövõben is!

Klubunk létszáma a 2006-
os alapítói 22-fõs létszámról
27 fõvel 49-re nõtt. Természe-
tesen közben volt csökkenés
is, 5 fõ kilépett és sajnos 9
tagtársunk elhunyt. Így ma 35
tagtárs nevében köszönjük
meg az elnökség munkáját,
kiemelve az elnök Tihanyi
Gyulát, aki sajnos már nem le-
het közöttünk.

Köszönet a jól elõkészített
programokért, a változó törvé-
nyi környezet miatt szüksé-
gessé vált szervezeti alkalma-
zásokért, melyeket nagy mun-
kával megoldottak, s nem utol-
sósorban a Zalaerdõ Zrt. ve-
zetõségének támogatásáért.

Ezúton is kérem, bízzunk a
jövõben és legyük biztosak
abban, hogy a választott ve-
zetõk tovább szervezik Nyug-
díjas Erdész Klubunk közös-
ségének életét, melyrõl Bodor
György új elnökünk máris bi-
zonyságot adott.

Ehhez kívánok tagjainknak
sok-sok hangulatos ünnep-
napot és a választott vezetõk-
nek jó munkát, további sikere-
ket!

André Béla
tiszteletbeli örökös elnök

Néhány gondolat a klub életébõl
A 2018. január 25-i közgyûlésen szót kértem, mert

lejárt klubunk 2006 óta negyedik választott elnökségé-
nek hároméves mandátuma.



– Két-hároméves koromban
elhatároztam, hogy erdész sze-
retnék lenni. Akkoriban minden
gyerek ûrhajós vagy mozdony-
vezetõ akart lenni, én városi fi-
úcska lévén mégis az erdész
szakma felé kacsintgattam –
kezdte Fekete László. – Volt
egy román nemzetiségû er-
désztechnikus szomszédunk,
akivel – a nyelvi nehézségek
ellenére – nagyon jól megértet-
tük egymást. Õ nem tudott ma-
gyarul, én pedig akkor még
nem beszéltem a román nyel-
vet. Unokájaként bánt velem, a
térdén lovagoltam, és az õ ha-
tására már akkor tudtam, hogy
belõlem bizony erdész lesz.
Aztán késõbb a szüleim terel-
gettek afelé, hogy menjek
egyetemre, így a brassói egye-
tem erdõmérnöki karára jelent-
keztem, ahol 1980-ban végez-
tem.

Közvetlenül az egyetem
után, 1980. augusztus 15-tõl a
Bihar Megyei Állami Erdõfel-
ügyelet Margittai Erdészeténél
helyezkedett el mint gyakor-
nok, ezt követõen 1981. már-
cius 1-jétõl a Székelyhidi Erdé-
szetnél dolgozott tovább.

– Egy 4000 hektáros erdé-

szetrõl van szó, ami román vi-
szonylatban területileg kicsi er-
dészetnek számított, azonban
sok minden mással – például
méhészettel – is foglalkoztunk.
Akkoriban Romániában a fa-
anyag rendkívül olcsó volt,
ezért hiába voltak sokkal na-
gyobb erdészetek, sokkal több
fával, a méhészet miatt a Szé-
kelyhidi Erdészet bevétel
szempontjából egyenlõnek
számított a többi erdészettel.

László és felesége, Ileana
1988. április 27-én jöttek át Ma-
gyarországra legidõsebb fiuk-
kal, Lászlóval, Ica akkor hét és
fél hónapos terhes volt a kö-
zépsõ fiúval, Józseffel.

– A barcsi vízügyi és erdé-
szeti szakközépiskolában (a
mai Dráva Völgye Középiskola
jogelõdje – a szerk.) 1988. má-
jus 2-án kezdtem dolgozni mint
mérnöktanár. Azt mondták, a
pedagógiát is el kellene végez-
ni majd, de ez a lehetõség nem
igazán vonzott, a kollektíva és
a gyerekek szakmai elkötele-
zettségének hiánya sem tet-
szett, ezért közel másfél évnyi
ott töltött idõ után búcsút mond-
tam a tanári pályának.

Ezután a Lenti Termelõszö-

vetkezetnél dolgozott 1989. no-
vember 1-jétõl 1992 októbe-
réig.

– Amikor 1992-ben az erdõ
kikerült a tsz-ek hatókörébõl,
megszûnt a munkaviszonyom
ott, ezután alkalmazott a
Zalaerdõ mint erdészt egy év,
majd még egy év próbaidõvel.
A Budnya kerület volt akkor az
enyém, majd az átszervezések
következtében késõbb a Ha-
raszti kerületbe kerültem. 1995.
január 1-jén kezdtem Csömö-
dérben mint erdõmûvelési ága-
zatvezetõ, és nyugdíjba vonu-
lásomig (2018. január 11. – a
szerk.) ebben a munkakörben
dolgoztam a Csömödéri, majd
a Bánokszentgyörgyi Erdészet-
nél.

László felesége, Ica a
Szentpéterföldei Vadászház
gondnoka immár 16 éve, a há-
zaspár Csömödérben lakik.
Legidõsebb fiuk, László Hollan-
diában él, a két fiatalabb, Jó-
zsef és Dániel pedig az IBM-
nél dolgoznak Székesfehérvá-
ron. Nyugdíjas kollégánk egy
igazán izgalmas hobbinak hó-
dol: madarakat tenyészt.

– Az elsõ madaramat, egy
stiglicet (a tengelic népies elne-
vezése – a szerk.) az édes-
apámtól kaptam 11 éves ko-
romban, aki egy madarásztól
vette. Akkor még nem volt
olyan szigorú a törvényi szabá-
lyozás, lehetett otthon vadma-
darakat tartani. Apám azt

mondta – amit javaslok minden
mostani szülõ figyelmébe is,
mert jó nevelési módszer –, on-
nantól az enyém, nekem kell
gondoskodni róla, etetni, itatni,
s ha meghal a felelõtlenségem
miatt, nem lesz másik. Amikor
Icámmal összekerültünk, volt

egy keletre nézõ abla-
ka, s én abba berak-
tam négy kalitkát,
bennük egy stiglicet,
egy csízt, egy zöldikét
és egy pintyet. Amikor
hajnalban elõjöttek az
elsõ napsugarak, a
madaraink szépen éb-
resztettek bennünket,
Ica egy idõ után azt
kérte, hogy csak a
pintyet vigyem ki, mert
az nagyon hangos.
Valóban erõteljesen
tud csattogni. Most
három pár, azaz hat
kanárink van otthon,
õk is eléggé hango-
sak, de kint a helyük

az üveges verandán. Szép szí-
nesek, csakúgy, mint az auszt-
rál származású Gould
Amandine, amelyik a felesé-
gemnek annyira tetszik, de mi-
vel a 24 fok alatti hõmérsékle-
tet nemigen szereti, ezért ná-
lunk nehezen viselné a teleket.

Nem csak otthon foglalkozik
madarakkal, szívesen nézegeti,
figyeli õket jártában-keltében is. 

– Madárgyûrûzéssel nem
foglalkozom, a komolyabb ma-
dármegfigyelés is váratott ma-
gára idõ híján, de talán most
már beleásom magam a témá-
ba. Egyébként roppant könnyû
helyzetben vagyok, mivel van
egy nagy mamutfenyõm az ud-
varban, amely odavonzza a
környék madarait hozzánk.
Idén hallottam már csicserkét,
láttam már rozsdafarkút, kor-
mos légykapót, szóval kétség
nélkül itt a tavasz…

Az interjú végén azt is el-
árulta Laci, hogy tyúkjai is min-
dig voltak, nélkülük nem élet az
élet. Most éppen az Amerikai
Egyesült Államokból származó,
szép tollazatú, nagy testû brah-
ma a kedvenc.

Lacinak vidám, jó élmények-
ben gazdag, egészséges nyug-
díjas éveket kívánunk!

Steyer Edina
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Madarak – nem csupán kedvtelés, életforma
Fekete László nyugdíjba vonult

Nagyváradon született, három fiú boldog édesapja,
imádja a madarakat. Fekete Lászlóval – aki idén januárban
vonult nyugdíjba a Zalaerdõ Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdé-
szetétõl – Szentpéterföldén beszélgettünk munkáról, csa-
ládról, hobbiról.

Május, június, augusztus, szeptember,
október – a gombatermés függvényében
Gombaismereti túrák
További információ: kozjolet.zalaerdo.hu
Stefanich Péter (Lenti): +36-30/464-4558;
Gál Sándor (Zalakaros): +36-30/474-2130

Május 5.
„Erdei Tündérnap”
Anyák-lányok nap a Nyitnikék Erdészeti Erdei
Iskolában. Kézmûves programok, elõadások,
közös kirándulás…
Részletek: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/
Zalaerdo

Május 10.
Madarak és fák napja
– túravezetés a nagykanizsai „Madárerdõ” és
a zalakarosi „Csiga-túra” tanösvényeken.
– vetélkedõ, játékos program iskolásoknak,
elõzetes bejelentkezéssel a Nyitnikék Erdé-
szeti Erdei Iskolában (Obornak) és a Zakatoló
Erdészeti Erdei Iskolában (Csömödér)
Jelentkezés:
Madárerdõ: Kálovics Norbert +36-30/377-6502
Csiga-túra: Gál Sándor +36-30/474-2130
Nyitnikék: Povics Noémi +36-30/511-3213,
povics.noemi@zalaerdo.hu.
Zakatoló: Molnárné Vitális Anikó
+36-30/933-8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu

Május 18.
Növények napja
Tárlatvezetés a Surdi Díszfaiskolában, illetve
a Bajcsai Csemetekertben a Nagykanizsai Er-
dészet szervezésében általános iskolás felsõ
tagozatos és középiskolás csoportok számára

elõzetes bejelentkezéssel. Az igényeket a je-
lentkezések sorrendjében tudjuk elfogadni!
A program térítésmentes!
Jelentkezés:
Surd: Tóth Zoltán +36 (30) 474-2028
Bajcsa: Gaál Krisztina +36 (30) 389-0922

Május 26.
Gyermeknapi expressz
Gyermeknapi járat a Csömödéri Állami Erdei
Vasúttal, játékos foglalkozások Csömödérben
a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésé-
ben.
Részletek:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo,
erdeivasut@zalaerdo.hu,
+36-30/ 474-2146

Június 23.
Múzeumok éjszakája
Fûrészüzem-bemutató, éjszakai múzeumláto-
gatás és erdei vasutas utazás.
Részletek:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo, 
Kaliba Mihály vasúti üzemvezetõ:
+36-30/474-2146
erdeivasut@zalaerdo.hu
Fûrészüzemi látogatás kapcsán:
Lukács Ferenc: lukacs.ferenc@zalaerdo.hu;
+36-30/640-2252

Június 30.
Kisvasút Nap
Részletek:
kozjolet.zalaerdo.hu,
facebook.com/Zalaerdo,
erdeivasut@zalaerdo.hu

Programok
Befejezõdött a tervezett öt

erdei kirándulóhely kialakítása
Kálócfán, Bödeházán, Újud-
varon, Kistolmácson és Zsi-
gárdon, valamint a két erdei
pihenõhely létesítése Oborna-
kon és Zalalövõn. A kiránduló-
helyeken új bútorgarnitúrák,
interaktív padok, tájékozta-
tótáblák fogadják az erdõbe
látogatókat, a legtöbb helyszí-
nen pedig még esõbeálló és
tûzrakóhely is létesült. A hét
helyszínhez kapcsolódó túra-
útvonalak feltérképezése, di-
gitalizálása, termékfejlesztése
is folyamatban van, várhatóan
május végére készül el. A
Tech-in Bt. által kidolgozott
gyalogos és kerékpáros túra-
ajánlók részletesen bemutat-
ják a feltérképezett túraútvo-
nalak mentén található termé-
szeti és kultúrtörténeti látniva-
lókat, melyek a Cartographia
digitális alkalmazásában is

követhetõek lesznek. Szintén
a tavasz végére dolgozzák ki
a Csömödéri Állami Erdei
Vasúthoz kapcsolódó 1–2 na-
pos tematizált programcso-
magokat, melyek célja az er-
dei vasúti közlekedés népsze-

rûsítése és a személyforga-
lom növelése.

Március elején elindult a
projekt közös weboldala
(www.goinnature.eu), mely-
nek kialakításáért, összefogá-
sáért társaságunk volt a fele-
lõs. A háromnyelvû webol-
dalon információt kaphatunk a
partnerek ezen projekt kereté-
ben megvalósuló fejlesztései-
rõl, programjairól, látnivalóiról,
a késõbbiekben pedig kidol-
gozott programcsomagok, tú-
raútvonalak és programaján-
lók is elérhetõek lesznek az
oldalról.

A tél folyamán túravezetõ-
képzést tartottunk a Nyitnikék
Erdészeti Erdei Iskolában,
melyen az erdei iskolai és
egyéb gyerekcsoportok foga-
dásában részt vevõ kollégá-
ink, valamint a szlovén part-
nerek vehettek részt. Az Ös-
vény Oktatóközpont Kft. által
tartott intenzív háromnapos
képzésen új ötleteket kaptunk
erdei iskolai módszereinkhez,

tanultunk új természetismereti
játékokat, de kitértünk a víz-
vizsgálat és vízminõsítés, a
térképi tájékozódás és a konf-
liktuskezelés témakörére is.

A projekt eddig megvaló-
sult, valamint hátralévõ fel-
adatairól két bemutató akció
keretében számolt be minden
partner az érdeklõdõknek
Nagykanizsán és Letenyén. A
két februári rendezvényt szak-
mai mûhelyfoglalkozás is kö-
vette, melyek központi témái
az erdei turizmusban rejlõ le-
hetõségek voltak.

Fûrné Kinsztler Anita

GO IN NATURE HÍREK
A 2017 tavaszán indult GO IN NATURE projekt szem-

pontjából igen aktívan telt az elmúlt téli és kora tavaszi
idõszak.



Meghatározó vadfajunk a
gímszarvas. A szeptemberi
167 darabos terítékbõl
Szentpéterföldén október 13-
án tartottunk nagy sikerû be-
mutatót, ahol mind a 23
aranyérmes trófea megtekint-
hetõ volt. A kiállított agancso-
kat a szokásos „A Zalaerdõ
Zrt.  legjobb gímtrófeái” címû
katalógusban foglaltuk össze.
A szeptemberi terítéken belül
14% volt az aranyérmesek,

26% az ezüstérmesek, 24% a
bronzérmesek és 36% az
érem nélküliek aránya. A leg-
több pontot elért szarvasbika a
Zalaegerszegi Erdészetnél
esett, az országos bírálat
adatai: 12,57 kg; 240,74 CIC-
pont.

Egyre keresettebbek a téli
nagyvad társas vadászataink,
melyek elõkészítése, eredmé-
nyes levezetése szintén nagy
leterhelést jelentett munkatár-

saink részére. December elejé-
tõl január végéig erdészeteink
74 hajtásnapot tartottak.

Vadgazdálkodási terveinket
a vadászati hatóság az év fo-
lyamán két alkalommal, au-
gusztus és november hóna-
pokban módosította.   A va-
dászév végére az elõírt lelövé-
seket az alábbiak szerint telje-
sítettük: összesen 1611
szarvast, 1030 õzet, szabad-
ban és kertben együtt 3083

vaddisznót, mindösszesen
5724 nagyvadat ejtettünk el.

A naptári év végére a folya-
matosan csökkenõ kereslet ha-
tására és a közelgõ járványve-
szély (ASP) hírére a vaddisznó-
hús ára jelentõsen lecsökkent.
Megjegyzendõ, hogy az afrikai
sertéspestis vírusa emberre
nem veszélyes. A felvásárlási
ár csökkenése tavaly még nem,
de 2018-ban mindenképpen
számottevõ bevételkiesést je-
lent majd gazdálkodásunkban.

Összességében elmondha-
tó, hogy részvénytársaságunk
vadászati ágazata 2017-ben
egy sikeres és pénzügyileg is
pozitív évet zárt. Köszönet illeti
mindazokat, akik a jó ered-
mény elérését áldozatkész
munkájukkal segítették! 

Páll Tamás
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A vadászati ágazat eredményessége szempontjából meghatározó annak a területnek
az adottsága, mérete, alakja, erdõvel való fedettsége, feltártsága stb., amit vadászatilag
hasznosítunk. Ebbõl a megközelítésbõl rendhagyó évet zártunk, hiszen eddig négy va-
dászterületbõl összeálló mintegy 75 ezer hektáron gazdálkodhattunk, majd év végére a te-
rület 65 ezer hektárra csökkent. Ezáltal kevesebb lett a vadkárveszélyes mezõgazdasági
területek mennyisége, és nõtt a társaság által vagyonkezelt területek részaránya. A terü-
letátalakítás a napi munka mellett nagyon nagy feladatot rótt a munkatársakra, ennek le-
bonyolításában kiemelkedõ munkát végzett Ernszt Tamás kollégánk.

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja

Szerkesztõbizottság: dr. 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 Nyomdai elõkészítés: Zala-Lap
Kft. Nyomtatás: Gura Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Gura Béla

Áprily Lajos:

Most szólj, rigó
Az a rigódal érdekel ma engem,

mely fenn a nyírfán, fiatal meréssel,

megszólal künn a hajnalszürkületben

halk indulással és emelkedéssel.

A fuvolása régi ismerõsöm,

láttam tavasszal s láttam súlyos õszön,

és láttam hóhullásban, hogyha gyomra

szemet keresni ûzte ablakomra.

Viharos hócsapásra, szélverésre

csak néha moccant fájó zirrenése.

Ott állt sötéten, hõsi egymagában,

fekete szén a fényes zuzmarában,

úgy nézett rám egy karnyújtásra tõlem,

hogy hazavágyó dal buggyant belõlem.

De õ csak hallgatott. Mint néma, bátor,

ragyogó és fekete inspirátor.

Most szólj, rigó. Hófoltok halni készek,

nyírfák körül szellõ-szüzek cicéznek,

mogyoróbokrok aranyat szitálnak,

ötszáz leány kacag a napsugárnak.

Most szólj, rigó. Faormon, póznacsúcson,

hangod dagadjon és lobogva gyújtson,

gyökerekig fusson tüze a fákon,

gyújtsa fel gyúlhatatlan némaságom,

avaromnak vessen szikrát alája,

legyek a tavasz piros lármafája,

riassza fel dalaid áradása

rabdalaimat zengõ lázadásra.

Torkod remegve és ujjongva sírja,

hogy líra - líra - líra - líra - líra!

A Hungexpo Budapesti Vá-
sárközpont területén 2018. feb-
ruár 15-én, jubileumi, 25-dik al-
kalommal nyitotta meg kapuit a
Fegyver – Horgászat – Vadá-
szat (FeHoVa) kiállítás. A ha-
gyományosan évente megren-
dezésre kerülõ rendezvény
nem csak kis országunknak, de
a Kárpát-medencének legna-
gyobb ilyen jellegû kiállítása és
vására, a zöldruhás erdészek,
vadászok, horgászok, termé-
szetjárók találkozója.

A nyitó ünnepséget közis-

mert neves személyiségek tet-
ték rangossá. Dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes és
Ganczer Gábor, a Hungexpo
Zrt. vezérigazgatója mondott
köszöntõt, dr. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter és
Georg Aman, a Nemzetközi
Vadászati és Vadvédelmi Ta-
nács (CIC) elnöke tartottak nyi-
tó beszédet.

Idén 10 országból 310 kiállí-
tó képviseltette magát, hozta el
termékeit, ajánlotta szolgálta-
tásait. A látogatók száma 55

ezer fõ volt. Az idei FeHoVa is
számos újdonságot kínált a lá-
togatóknak. Nagy siker volt a
„Vajdahunyad várának titkai”
címû kiállítás, amelyen a mú-
zeum rejtett kincseit, valamint
Széchenyi Zsigmond barátjá-
nak, Windisch-Grätz herceg-
nek a trófeagyûjteményét „Ál-
maim vadászháza” címmel
mutatták be. Szenzációszám-
ba ment a STIHL cég szerve-
zésében, a vásár területén el-
sõ ízben megrendezett profi
favágó verseny és bemutató.
Mint rendesen, most is volt
szarvasbõgõ verseny, vadász-
kürtfesztivál, kutyás és mada-
ras bemutatók, céllövészet,
íjász- és horgászverseny. A ki-

állítás díszvendége idén Ro-
mánia volt.

Részvénytársaságunk infor-
mációs pultja a Földmûvelés-
ügyi Minisztériumot körbevevõ
állami erdõgazdaságok sorá-
ban kapott helyet. Itt a négyna-
pos rendezvény alatt számta-
lan lehetõség volt az üzleti és
baráti kapcsolatok ápolására,
szakmai tapasztalatok cseréjé-
re, amit e kiállítás egyik legna-
gyobb értékének tartunk. Egy-
ben kiváló alkalom nyílt erdé-
szeti, vadászati tevékenysé-
günk népszerûsítésére, az álta-
lunk kínált legújabb közjóléti és
turisztikai szolgáltatások ismer-
tetésére. 

Páll Tamás

Sok feladat az ágazatban
Átalakultak vadászterületeink

FeHoVa – 2018

Kétszáznegyven tonna vadhús tárolására alkalmas hûtõcsarnokot adtak át a Somogy megyei Öreglaki Vadfeldolgozó
Kft.-ben 2018. február 21-én.

A Bakonyerdõ Zrt., a Gyulaj Erdészeti Zrt., a Kisalföldi Erdõgazdasági Zrt., a Sefag Zrt., a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
és a Zalaerdõ Zrt. tulajdonában lévõ Öreglaki Vadfeldolgozó Kft. 125 millió forintos hitelbõl valósította meg a 415 négy-
zetméteres hûtõcsarnok megépítését, melyre már nagy szükség volt. 

Az ország egyik legnagyobb vadfeldolgozójaként tavaly 1850 tonna vadhúst vásárolt fel a cég a dunántúli erdõgazda-
ságoktól és vadásztársaságoktól. A szarvas-, õz- és vaddisznóhúsból feldolgozott, fõként gasztronómiai kiszerelésû ter-
mékek 85 százalékát külpiacokon, elsõsorban Németországban, Ausztriában és Olaszországban értékesítik.

Fotó: Varga György (MTI)

Dortmund, Budapest, majd Salzburg: így következtek
sorban az európai vadászati kiállítások, amelyeken 2018
kezdetén részvénytársaságunk kiállítóként vett részt.


