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Az erdõ- és vadgazdálko-
dásban, valamint a fafeldolgo-
zásban az elõzõ év végéhez
képest 2017-ben csökkenõ ár-
bevétellel kalkuláltunk, szá-
mottevõ piacbõvülést csak a
pellet értékesítése területén
vártunk. A tevékenységek ösz-
szesített árbevétele azonban a
várakozásokat felülmúlta, az
üzleti tervben megfogalmazott
csökkenés ellenére 23,3 millió
forinttal haladta meg az elõzõ
évit, ágazati megoszlása
ugyanakkor némileg eltért a
tervezettõl. A mag- és cseme-
tetermelés, a fakitermelés és a
vadgazdálkodás árbevétele fe-
lülmúlta a tervet, azonban a
vállalkozói tevékenységek kö-
zé sorolt ágazatok esetében –
kivéve az erdõgazdasági szol-
gáltatásokat és a kereskedelmi
tevékenységeket – az árbevé-
teli terv nem teljesült.

Saját termelésû erdei cse-
metébõl 2017 végéig – az elõ-
zõ évi mennyiséggel szinte
megegyezõen – közel 1,7 mil-
lió darabot értékesítettünk, az
ebbõl származó 43,7 millió fo-
rint azonban közel 5 millió fo-
rinttal több az elmúlt évinél, és
csekély mértékben az egész
évre tervezett összeget is
meghaladja. A 12.901 darab
díszfa értékesítésébõl az elõzõ
évivel csaknem teljesen meg-
egyezõ, az éves tervet 12,2%-
kal meghaladó, 22,5 millió fo-
rint árbevétel származott.
Emellett a kedvezõ piaci körül-
ményeknek és a 2017 õszén
jelentkezõ kiváló kocsányos-
tölgy-makktermésnek köszön-
hetõen az értékesített magok-
ból további 4,8 millió forint
többletbevétel képzõdött. Az
éves ágazati költségtervet
18,6%-kal meghaladó költség-
felhasználással összesen
72,1 millió forint árbevételt si-
került elérni, ami 11,5%-kal
magasabb a tervezettnél. A
magas hozamok és az épüle-
tekben keletkezett viharkárok
ellentételezésére, biztosítótól
kapott, egyéb bevételként el-
számolt 2,7 millió forint kártérí-
tés következtében a mag- és
csemetetermesztés 2017. évi
üzemi eredménye a tavalyinál
és a tervezettnél is kedvezõb-
ben alakult.

Az elsõsorban lucfenyve-
sekben jelentkezõ szúkárosítá-
sok csökkenõ erélye miatt az
elõzõ évhez képest kevesebb
mesterséges elsõ kivitelt és
pótlást terveztünk 2017-ben,
emellett a befejezetlen ápolá-
sok mennyiségének mérséklõ-
désére is számítottunk. Mind-
ezek miatt az erdõfelújítási fel-
adatokra az elõzõ évinél ala-
csonyabb, 548,8 millió forint
termelési költséget terveztünk,
emellett a közfoglalkoztatási
program 144 millió forintos rá-
fordításával kalkuláltunk. Az év
végéig felhasznált 587,1 millió
forint termelési költség az el-
múlt évhez és a tervhez képest
is növekedett, amin belül talaj-
elõkészítésre, elsõ kivitelre és
pótlásra 174,1 millió forintot,
ápolásokra 320,8 millió forintot,
tisztításokra pedig 37,7 millió
forintot fordítottak erdésze-
teink. A költségnövekedés fõ
oka, hogy az ágazatban évek
óta fokozódó munkaerõhiány
tapasztalható, s ennek káros
hatását a vállalkozói díjak eme-
lésén keresztül a szakképzett
munkaerõ megtartásával lehe-
tett ellensúlyozni. A közfoglal-
koztatás ágazatot érintõ ráfor-
dítása az elõzõ évhez képest
csökkent, mindössze a terve-
zett összeg felét érte el.

Az elõzõ években tömeges-
sé váló fenyõpusztulás jelentõ-
sen megváltoztatta a fakiterme-
lési lehetõségeket, ami a
mennyiségekben, a termék-
szerkezetben, és az ágazat
gazdasági mutatóiban egy-
aránt megmutatkozott. 2017-
ben az elõzõ évinél kevesebb,
359 ezer m3 termelési és mint-
egy 340 ezer m3 értékesítési
volumennel, valamint 19 ezer
m3 belsõ felhasználással illetve
feldolgozással számoltunk, és
a zárókészlet mennyiségében
is kismértékû növekedést ter-
veztünk. Ezzel szemben a ki-
termelt faanyag mennyisége az
elõzõ évihez és a tervezetthez
viszonyítva egyaránt csökkent,
fõként a véghasználatok között
szereplõ felújítóvágások terén.
Az egészségügyi termelések
száma és mennyisége azon-
ban jóval meghaladja az üzleti
tervben szereplõ mértéket.
2017 végéig 349 ezer nettó m3

faanyagot termeltünk ki, emel-
lett 359 ezer köbmétert értéke-
sítettünk, így a zárókészlet lé-
nyegesen lecsökkent. A saját
termelésû fatermékekbõl szár-
mazó árbevétel azonban a ta-
valyinál alacsonyabb éves érté-
kesítési mennyiség ellenére
kissé meghaladta az elmúlt év
értékét, így 4,9%-kal maga-
sabb, mint a terv. Az 1 m3 érté-
kesített mennyiségre esõ
összesített 17.921 Ft árbevétel
megközelítette a tervezettet, és
kissé meghaladta az elõzõ évit.
A fakitermelési munkákhoz fel-
használt termelési költségek a
kisebb mennyiséggel párhuza-
mosan a tavalyihoz és a terv-
hez képest egyaránt csökken-
tek, így a fakitermelés eredmé-
nye összességében a többlet-
értékesítésnek, az áremelések-
nek és a költséghatékony ter-
melésnek köszönhetõen 2017-
ben 8,3%-kal magasabb az üz-
leti tervben szereplõ értéknél. 

2017-ben a vadászatokból
származó árbevétel lényege-
sen növekedett, 8,3%-kal felül-
múlta a tervet, és 3,0%-kal az
elõzõ évit. A magasabb hoza-
mok ugyanakkor a tervezettnél
nagyobb költségfelhasználás-
sal is jártak. Az ágazat 76 millió
forintnyi egyéb bevételei között
elszámolt 52 millió forint terü-
letalapú támogatás és a vad-
kárperekre korábban képzett
8 millió forint céltartalék felsza-
badítása mellett földtulajdonosi
közösségektõl vadföldmûve-
lésre és vadkárelhárításra ka-
pott 11 millió forint hozzájáru-
lás, illetve nagyrészt kártéríté-
sekbõl származó összegek
szerepelnek. Az egyéb ráfordí-
tások a fizetett vadkártérítések
mellett a peres ügyekre képzett
10 millió forint céltartalékot tar-
talmazzák. Az egyéb bevételek
és ráfordítások összege egy-
aránt meghaladta a tervezettet,
a kimagasló árbevétel hatására
azonban az ágazat nyeresége
a vártnál kedvezõbben alakult.

A Lenti Fûrészüzemben a
feldolgozott saját termelésû
alapanyag mennyisége a terv-
hez és a korábbi évihez ké-
pest egyaránt csökkent. A fa-
ipari termékek iránti kereslet
romlása és a szûkebb piaci le-
hetõségek miatt az ágazat
2017. évi árbevétele az elõzõ
évhez képest a tervezettnél
nagyobb mértékben maradt el.
A termelési költségek felhasz-
nálása az elõzõ évinél alacso-
nyabb, a tervezettnél azonban
magasabb összeggel valósult
meg.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Zalaerdõ Zrt. 2017-re vonatkozó üzleti tervében az er-
dõfelújítások elmúlt évhez képest kisebb költségigénye
mellett a fatermékek termelési és értékesítési mennyisé-
gének csökkenésére számítottunk. Az élet azonban he-
lyenként felülírta elképzeléseinket, ennek ellenére a cég
eredménytervét összehangolt, szorgos munkával sikerült
teljesíteni.

2017 gazdálkodása
a számok tükrében

A témaválasztást elsõsorban
azok az új szakmai kihívások in-
dokolták, melyek okát a felgyor-
suló klímaváltozásban látjuk, és
amelyekre a tudománynak és a
szakmai gyakorlatnak is megfe-
lelõ válaszokat kell adnia. A
lucfenyvesek lassan eltûnnek
erdeinkbõl. A bükkös klímazóna
területe drasztikusan csökken a
megyében, az ismert tudomá-
nyos kutatások szerint néhány
évtizeden belül meg is szûnhet.
A bükkösökben is fokozódik a
pusztulás, eddig nem tapasztalt,
új biotikus és abiotikus károsítá-
sokkal találjuk szemben magun-
kat csaknem valamennyi fafa-
junknál. Hogyan tovább?

A rendezvényt Keszi László
munkabizottsági elnök nyitotta
meg a Szaplányosi Erdei Lak-
nál. Ezt követõen Rosta Gyula
vezérigazgató köszöntötte a
vendégeket, majd házigazda-
ként Kreiner Roland erdészet-
igazgató mondott pár szót az er-
dészetrõl és a napi programról.

A surdi feltáróútra szervezett
program elsõ megállóhelye a
Surd 3F, 3G és 5B erdõrészle-

teknél volt, ahol látszott, hogy
amíg a tisztítási korú erdõkben
a bükk még egészséges, addig
a középkorú állományban már
megjelenik a csúcsszáradás, a
faállomány záródása csökken.
Az Erdészeti Tudományos Inté-
zet kutatásai szerint Surd tér-
sége már nem a bükkös klímá-
ba tartozik, a még álló bükkö-
sök jövõje így kérdéses.

A Surd 8A erdõrészletben
már azt kellett bemutatnunk,
hogy a pusztuló idõs, egészség-
ügyi fakitermeléssel kényszer-
bõl letermelt bükkös helyén az
erõs pajorfertõzés miatt csak
„csöves” technológiával tudjuk
felújítani az erdõt. A pusztulás, a
pajorkárosítás oka minden bi-
zonnyal a klímaváltozás.

A következõ megálló a „Lá-
nyi-tói fenyves” volt, ahol húsz
éve kezdtünk egy olyan kísérlet-
be, ami a simafenyves-vörös-
fenyves-bükkös állomány ter-
mészetes úton való átalakítását
célozta meg elegyes bükkössé.
Lényegében akkor – talán kissé
megelõzve a kort – a ma „folya-
matos erdõborítás”-nak neve-

zett gazdálkodást képzeltük el.
Az eltelt húsz év bebizonyította,
hogy a természetes folyamatok
nem mindig az elvárásaink sze-
rint mûködnek, az erre alapozó
erdõgazdálkodás kockázatai a
klímaváltozással tovább nõnek.
A „Lányi-tói fenyves” fenyõi las-
san kipusztultak, de az erdõ
nem bükkössé alakult, alakul.

Végezetül Surd 10F erdõ-
részlet duglászfenyõ-állományát
tekintettük meg, ami annak elle-
nére, hogy nem õshonos, tájide-
gen fafaj, egyelõre mégis jól al-
kalmazkodik a változó klimatikus
körülményekhez, és ezzel a jövõ
egyik alternatív fafaja lehet. Eh-
hez azonban jogszabályválto-
zásra is szükség lenne, mert a
jelenlegi erdészeti jogszabályok
az õshonosságra és a tájhonos-
ságra helyezik a hangsúlyt, fi-
gyelmen kívül hagyva a bizonyí-
tottan jelen lévõ klímaváltozást.
Ami ma még õshonos vagy táj-
honos egy adott helyen, az rövid
idõn belül már nem lesz az.

A rendezvény végén Keszi
László foglalta össze a látottak
tanulságait, és megköszönte a
szíves vendéglátással párosuló
tartalmas programot. Ígéretet
tett, hogy a munkabizottság a le-
hetõségei szerint támogatni fogja
a jogszabály-módosítási kezde-
ményezéseket és egy rugalma-
sabb szabályozás kialakítását.

Dr. Páll Miklós

A klímaváltozás hatásai
PAB-ülés a surdi erdõkben

A PAB (a Magyar Tudományos Akadémia Pécsi Területi
Bizottsága) Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsá-
gának tagjai 2018. május 9-én társaságunk surdi erdeiben
tartották meg soron következõ ülésüket, ahol a klímavál-
tozás hatásait tanulmányozták a határtermõhelyen talál-
ható faállományokban.

A konferencia négy fõ téma-
kört érintett. Elsõként dr. Nádor
László, az OMVK Zala Megyei
Területi Szervezetének elnöke
tartott elõadást a vadászati tör-
vénymódosítás végrehajtásá-
nak Zala megyei tapasztalatai-
ról. Elmondta, hogy megyénk-
ben viszonylag zökkenõmente-
sen zajlottak a földtulajdonosi
gyûlések, illetve elenyészõ volt
a perek száma a vadászterület-
kialakítások során. 

A Zalaerdõ Zrt. részérõl dr.
Mileji Ádám jogtanácsos és
Ernszt Tamás vadászati és ha-
lászati elõadó „Az új vagyonke-
zelési szerzõdés végrehajtásá-
nak nehézségeirõl a Zalaerdõ
Zrt.-nél” címmel tartott elõadást.
Beszámoltak a vadászati jog
gyakorlásából eredõ haszon-
bérleti díjak beszedésének, az
osztatlan közös tulajdonú ingat-
lanok és a zártkertek használa-
tának, illetve a többlethasználati

megállapodások megkötésének
nehézségeirõl, majd a haszná-
lati megosztásról szóló megálla-
podásokról.

Ezt követõen dr. Flamich
Györgyi, a Sárhegyi és Társai
Ügyvédi Iroda ügyvédje tartott
elõadást a költségvetési támo-
gatásból megvalósuló beruhá-
zások jogi környezetérõl. Rész-
letesen ismertette az elszámo-
lás menetét, a csatolandó doku-
mentumokat, illetve, hogy mire
használhatók fel ezek a támo-
gatások.

Végül dr. Miskolczi Barna, a
Legfõbb Ügyészség fõosztály-
vezetõ ügyésze tartott átfogó
elõadást a költségvetés bünte-
tõjogi védelmérõl.

A konferenciát dr. Sárhegyi
Zoltán zárta, majd ebéddel láttuk
vendégül a közel 50 résztvevõt.

Dr. Mileji Ádám

Jogi konferencia Obornakon
Az állami tulajdonú erdészeti részvénytársaságok hagyo-

mányosan évente kétszer különbözõ helyszíneken jogi kon-
ferenciát tartanak. Az idei elsõ félévi találkozó megrendezé-
sét a Zalaerdõ Zrt. vállalta. Az eseménynek az obornaki
Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola épülete adott otthont, ahol
Rosta Gyula vezérigazgató köszöntötte a vendégeket. A kon-
ferenciát a társrendezõ Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda ve-
zetõje, dr. Sárhegyi Zoltán ügyvéd nyitotta meg, a moderátor
ezúttal is dr. Makai Lajos, a Pécsi Ítélõtábla elnöke volt.
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A reggeli frissítõ elfogyasztá-
sa után csörnyeföldi erdõrész-
leteket (1 A, B; 2 A; 7 A, B) te-
kintettünk meg, melyek átalakí-
tó üzemmódba való átvezetése
2009-ben kezdõdött. Az erdõ-
részletek összterületén 45 szá-
zalékban bükk, 25 százalékban
kocsánytalan tölgy, 30 száza-
lékban gyertyán volt található,
az állomány kora 72 és 80 év
közötti volt a munkák megkez-
dése elõtt. Az átalakítás 300
m2-nél kisebb lékek kialakításá-
val kezdõdött, melyek összterü-
lete nem érhette el az 5 száza-
lékot. A belenyúlás összessé-
gében kis mérvû, a 30–50
m3/ha fatömeget nem haladta
meg. A lékek nagyon jól felújul-
tak, különösen a bükk érzi jól
magát. A megjelenõ tölgyújulat
viszont szinte teljesen eltûnt. Az
idõs állomány induló egészségi
állapota jó volt, de a csapadék-
hiány következtében a fák koro-
nája kezd kiritkulni a lékekkel
nem érintett részeken is, ami
azt eredményezi, hogy a meg-
jelenõ bükkújulat meg tud ma-
radni a „zárt” részek alatt is.
Kérdéses, hogy kedvezõbb idõ-
járás esetén az idõs fák
mennyire tudnak regenerálódni.
2016–17-ben egyenletes bele-
nyúlás történt 39–69 brm3/ha
eréllyel. A folyamatok nyomon
követésére egy mintavételezési
rácshálót alakítottak ki kollé-
gáink, ahol körös próbával 5
évente felveszik a fatömeget. A
résztvevõk megvitatták az át-
alakító üzemmód szakmai elõ-
nyeit és hátrányait, és a horvát
erdészeknek köszönhetõen a
külföldi gyakorlatról is szó esett.

A program a Csörnyeföld 20 B

erdõrészletnél folytatódott, ahol
egy mintaszerû kocsányos tölgy
természetes felújítást tekinthet-
tünk meg. A 8,42 hektár területû
erdõrészletnek tarvágás elõírá-
sa volt az elõzõ erdõtervi ciklus-
ban. Ezt az idõközben életbe lé-
põ 5 hektáros korlát miatt mara-
déktalanul nem tudták volna
végrehajtani a letenyei kollégák,
mert a szomszédos erdõrészlet
felújítása is folyamatban volt.

Szerencsére a 2010 õszi kiváló
makktermés „a segítségükre
sietett”. Kérték, hogy az erdõ-
tervtõl eltérõen felújítóvágással
kezelhessék az erdõrészletet.
2011 elején – 50% körüli eréllyel
– végezték el a bontást, a követ-
kezõ szezonban a végvágást.
Összesen nettó 684 köbméter
faanyagot termeltek ki hektáron-
ként. Pótlásra csak elegyítés
miatt volt szükség, mely mind-

össze ezer darab vadgyümölcs
volt. Teljes ápolása csak az elsõ
évben volt lehetséges – szárzú-
zóval vágták le a csemeték fölé
növõ gyomnövényeket, késõbb
csak a tuskósarjak és a felverõ-
dõ kecskefûz leverésére volt
szükség. A példaértékû erdõsí-
tés jelenlegi fejlettségi állapota a
horvát kollégák tetszését is el-
nyerte.

Utunkat a körülbelül 10 évvel
ezelõtt kialakított púposhídi er-
dészeti feltáróúton folytattuk. A
mészkõ-makadám pályaszer-
kezetû úton autózva szemügy-
re vehettük a Letenyei Erdészet
szakmailag nagyon jó színvo-
nalon kivitelezett bükkös erdõ-
felújításait Budafa kerületben.
Ezt követõen a középkorú er-
dõk között kanyargó tüzérdom-
bi úton végighaladva jutottunk a
Kiscsehi 12 E erdõrészlethez. A
közel 7 hektáros lucfenyvesben

már 29 éves kora elõtt is ta-
pasztaltak kisebb szúkárt, ám
amikor nagyobb foltokban is el-
kezdõdött az állomány száradá-
sa, az erdõtervi elõírásban is
szereplõ tarvágás mellett dön-
töttek. Hektáronként 386 köb-
méter faanyagot vágtak le har-
vesterrel. 2016-ban mulcsozó-
val járták át az erdõrészlet gép-
pel járható részét, majd altalaj-
lazítóval végeztek talaj-elõké-

szítést, míg a gödrös-árkos ré-
szeken ezt csak kézi pásztá-
zással tudták elvégezni. Mivel
az erdõrészlet szinte körülvesz
egy vadföldet, szükség volt a
terület bekerítésére. A makkve-
tést õsszel végezték 4 má-
zsa/hektár kocsánytalan tölgy-
gyel. Az elsõ kivitel jól sikerült,
pótolni fõleg az árkos részen
kellett. A sorközápolást a gép-
pel járható részeken a mul-
csozásnak köszönhetõen kis-
traktoros szárzúzóval végzik
évente két alkalommal, melyet
a szakmai napon meg is tekint-
hettünk. A sorok kibontása kézi
szerszámmal történik. 

A program zárásaként a
Budafai Arborétumban tettünk
rövid sétát, melynek létesítése
1976-ban fejezõdött be, s akkor
mintegy 220 fafaj volt megtalál-
ható benne. A 2000-es évek
eleji aszályos idõjárás követ-

keztében katasztrófaszerû szú-
kár keletkezett, mely az arboré-
tum magját képezõ idõs lucos-
ból indult, és azon kívül több
mint 30 parcella teljes pusztulá-
sát okozta. A károsítók közül a
betûzõ szú volt a domináns faj,
melynek pusztítása következté-
ben közel 40 fafaj teljesen el-
tûnt a fafajgyûjteménybõl. A fa-
kitermelést követõ felújítást
2005-ben kezdték el. A fejlesz-
tési terv szerint több mint 70 új
fafaj kerül be az arborétumba,
és növekszik a lombos fák ará-
nya. A bejárás során megtekint-
hettük a természetes erdõdina-
mikai folyamatokat bemutató
szukcessziós parcellát, vala-
mint a felújítás során ültetett és
már virágzó, páratlan szépségû
havasszépéket. 

A rendezvény végén a
Letenyei Erdészet szíves ven-
déglátását élvezhettük: finom
ebédet fogyasztottunk el az ar-
borétum Makk-Kaland játszóte-
re mellett, ahol a kialakult jó
hangulatú beszélgetések még
hosszasan eltartottak.

Fûrné Kinsztler Anita,
Gyergyák Lajos

Fotók: Fûr Tamás

Átalakító üzemmód, természetes
felújítás, szerkezetátalakítás 

Szakmai nap Letenyén
A Zalaerdõ Zrt. Letenyei Erdészete és az OEE Nagyka-

nizsai Helyi Csoportja szakmai napot tartott 2018. május
8-án a vörcsöki, istvándi és budafai kerületekben. A ren-
dezvényen részt vett a Zalaegerszegi Helyi Csoport né-
hány tagja, valamint a horvátországi Kaproncai Erdõgaz-
daságtól érkezett kollégák is. A megjelenteket Kovács Fe-
renc vezérigazgató-helyettes, termelési igazgató és Illés
György erdészetigazgató köszöntötte, valamint rövid tájé-
koztatást adtak a program menetérõl. Ezt követõen Varga
Attila, a nagykanizsai HCS titkára ismertette a közeljövõ
egyesületi programjait.

Ebéd a Budafai Arborétumban

Szakmai vita az átalakító üzemmódról

E fájóan szomorú alkalom-
ból megtisztelõ kötelességünk
felidézni korszakos munkás-
ságának fõbb momentumait,
nem mindennapi, hivatássze-
retettel és felelõsségérzettel
megáldott személyiségét.

Kollégánk 1942. január 6-án
született Munkácson. Édesap-
ja az idõ tájt a visszacsatolt
kárpátaljai erdõk szolgálatá-
ban állt, nevezetesen a bus-
tyaházai erdõigazgatóságnál
számszaki beosztásban dol-
gozott. Családja a háború után
Zalába, Nagykanizsára került,
ahol az apa a változó nevû he-
lyi erdõgazdaságnál helyezke-
dett el, kezdetben revizori be-
osztásban, majd a Dél-Zalai
Állami Erdõgazdaság terv- és
munkaügyi csoportjának lett
elismert vezetõje.

Sándort az édesapa ráha-
tása, nem különben az apai
német nagyapa emlékezete,
aki egykoron a Harz-hegység
erdeiben fõvadászként szol-
gált – a büszke tartású férfiú
elsárgult fényképét féltve õriz-
te – Sopronba az erdõmérnöki
pálya felé irányították, ahol
érettségije után, 1960–1965
közötti tanulmányait követõen,
meg is szerezte a hõn áhított
oklevelét.

Egyéves kötelezõ erdõren-
dezési munkáját teljesítve,
édesapja vállalatának akkori
Kiskomáromi Erdészeténél
helyezkedett el, s rövid gya-
kornoki idõ után, fahasználati
mûszaki vezetõ beosztást ka-
pott. Itt tapasztalta meg elõ-
ször, hogy milyen szegényes
az erdészeti munkák gépesí-
tése. Ekkor, 1965-ben hatá-
rozta el, hogy pályáját a mû-
szaki fejlesztés szolgálatába
állítja, s hogy ehhez még erõ-
sebb alapjai legyenek, Gödöl-
lõn 1970-ben levelezõ úton
gépészmérnöki oklevelet szer-
zett. 

Pályája jelentõs állomása
az 1970-es esztendõ, amikor
is az újonnan alakult Zalai Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság Mûszaki Osztályán elõ-
adói, majd 1973-ban osztály-
vezetõ-helyettesi munkakört,
illetve beosztást kapott. Az el-
következõ évtizedek meghoz-
ták mûszaki vénájának kitelje-
sítését, résztvevõje lett a mû-
veleti gépesítés végrehajtásá-
nak, az új technológiák beve-
zetésének, adaptálásának.
Gépészmérnöki tudását jól ka-
matoztatta géptervezéssel,
adaptációk és gépi összeépí-
tések megvalósításával, gaz-
dagítva az erdészeti gépek,
gépsorok választékát.

1980-ban teljesítményét
külön is értékelve, a vállalat
vezetése mûszaki fejlesztési
osztályt hozott létre, melynek
vezetõje lett, így már a teljes
körû fejlesztést irányította a

koncepcióktól az üzembehe-
lyezésig.

Legjelentõsebb feladatá-
nak, egyben alkotásának –
természetesen munkatársai
segítségével – az alig másfél
év alatt felépült Letenyei Fur-
nérüzem 480 millió forintos
beruházását tartotta, melynek
avatása 1988 végén történt
meg.

Jelentõs volt szakirodalmi
munkássága is, több mûszaki
jellegû cikke jelent meg az Er-
dõben és az Erdészeti Lapok-
ban. Az erdészeti és faipari
szakközépiskolák tananyagát
háromkötetes Géptan tan-
könyv megírásával segítette.

Még szintén 1988-ban, az
Erdõmérnöki Karon, egyetemi
doktori (dr. univ.) fokozatot
szerzett.

1990-ben a vállalat mûsza-
ki igazgatójának nevezték ki.
Az átalakulás után a részvény-
társaság Bajcsai Erdészeté-
nek igazgatója lett, ahol szin-
tén igen kreatívan, eredmé-
nyesen dolgozott.

Pályája során kiemelkedõ
munkát végzett az OEE Gépe-
sítési Szakosztályában is. Az
OEE-nek 1966 óta volt tagja.

2002-ben vonult nyugállo-
mányba, s ez alkalomból az
OEE bajai vándorgyûlésén
Kaán Károly-díjjal tüntették ki,
elismerve gazdag szakmai
életútját.

Büszke volt harmonikus
családi életére, szeretõ felesé-
gére, aki nem fogyott ki a gon-
doskodásból, fiukra, aki más
pályán boldogul, nemkülön-
ben kedves unokáira és me-
nyére.

Kollégánk és munkatár-
sunk temetése a nagykanizsai
köztemetõben április 11-én
volt katolikus gyászszertartás
keretében. A Nyugdíjas Er-
dész Klub tagjai egy-egy szál
sárga rózsával búcsúztak.
Megható volt az aranyokleve-
les erdõmérnökök, volt évfo-
lyamtársak búcsúzása, akik
nevében Schmotzer András
emlékezett felejthetetlen tár-
sukra, azt az Erdész Himnusz
hangjaival zárva.

Akik ismertük és becsültük,
tartalmas, igaz életének emlé-
két kegyelettel õrizni fogjuk.

Dr. Baráth László

In memoriam
dr. Mátrabérci Sándor

Fájdalmas veszteség érte erdésztársadalmunkat.
2018. március 27-én hosszabb betegeskedés után,
Nagykanizsán elhunyt dr. Mátrabérci Sándor aranyok-
leveles erdõmérnök, okleveles gépészmérnök, a volt
Zalai Erdõ- és Fafeldolgozó Gazdaság mûszaki igazga-
tója, s a jogutód ZALAERDÕ Zrt. Bajcsai Erdészetének
nyugalmazott igazgatója.
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Legközelebb csak március
6-án tudták folytatni a kiemelést,
amit április 19-én be is fejeztek,
mert a korán beköszöntött me-
leg idõ miatt a csemeték nagyon
hamar elkezdtek fakadni. A kis
kertekbõl kiemelt 323 ezer da-
rab csemetét az erdõfelújítások-
ban ültették el. A télen tárolt
tölgymakktételek jó minõségben
teleltek a tárolóhelyeken, fel-
használásuk szinte teljesen be-
fejezõdött. A csokmai, a harasz-
ti és a halcsonti kertekben ko-
csányos tölgyet vetettek a ta-
vasz folyamán. A bajcsai kert-
ben több mint 600 ezer darab
állomány alól gyûjtött bükkcse-
mete iskolázásával próbáljuk
biztosítani az erdõfelújítás cse-
meteszükségletét a tavaly õszi
bükkmakktermés hiánya miatt.
A surdi díszfakertben is lezajlot-
tak a tavaszi munkák, a munka-
erõhiány azonban komoly ne-
hézséget okozott a csemete- és
a dísznövény-értékesítésben
egyaránt. A tavalyi évben enge-
délyeztetett új magtermelõ állo-
mányainkban megkezdtük a
magfahálózat kijelölését, az er-
dészeti génmegõrzési felada-
tokra pedig újra pályázatot nyúj-
tottunk be, melybõl a következõ
három év feladataihoz várunk
támogatást. Az ágazat április
végéig összesen 46,5 millió fo-
rint árbevételt ért el, amelybõl
nagyon jelentõs, 39 milliót meg-
haladó összeg a csemeteérté-
kesítésbõl származott.

A tavaszi erdõsítési szezon-
ra tervezett feladatokat nagy-
részt teljesítették erdészeteink,
annak ellenére, hogy az ülteté-
si idõszak a március eleji ked-
vezõtlen, télies idõjárás miatt
erõsen megrövidült. Az ülteté-
seket csak március közepétõl
lehetett megkezdeni, melyek
során további nehézségeket
okozott, hogy április végéig
aszályos, kora nyárias idõjárás
uralkodott. Az elvégzett 92
hektár elsõ kivitel és 175 hektár
pótlás miatt az õszi erdõsítési
szezonra kevesebb feladat ma-
radt. Az ápolási munkák már
elkezdõdtek, melyek nagy ré-
szét a természetes felújítások-
ban végzett sarjleverések és a
mesterséges erdõsítések vegy-
szeres sorápolásai tették ki. A
nagyrészt vegetációs idõn kívül
végzett befejezett erdõsítések
ápolásai idõarányosan jól áll-
nak, az egész évre terveztett
mennyiség alig több mint fele
marad õszre.

A harmadéves fakitermelési
terv teljesítését is meghiúsítot-
ta a rendkívül csapadékos téli,
tél végi idõjárás. Az erre az idõ-
szakra ütemezett fahasználato-
kat szinte hetente át kellett
szervezni, ezért az egyes
használati módokban is jelen-
tõs az eltérés a tervhez képest.

Az év elsõ négy hónapjában
összesen 115 ezer nettó köb-
méter faanyagot tudtunk ter-
melni, amelybõl 107 ezer köb-
méter volt a vastagfa. Ezzel a
teljes éves terv mindössze
32%-a teljesült, ami a tavalyi
évhez képest is elmaradás. Az
elsõ harmadévben a 180 ezer
nettó köbméter éves véghasz-
nálati vastagfaterv 52%-ának
letermelését terveztük, a ked-
vezõtlen idõjárás következté-
ben azonban csak mintegy
40%-át sikerült megvalósíta-
nunk. Az elvégzett termelések-
nél a választék-összetétel az
erdõrészlet szintû tervek sze-
rint alakult. A tölgy és bükk fa-
fajok véghasználata során az
éves tervnek megfelelõ arányú
értékes választékot termeltünk.
A meglévõ fakitermelõi kapaci-
tás átlagos év végi idõjárás
esetén elegendõ lehet az éves
terv teljesítéséhez, az alkalma-
zott technológiáink azonban
korszerûsítésre, változtatásra
szorulnak a hátralévõ tetemes
feladatok miatt. A kapacitások
hatékonyabb kihasználása ér-
dekében sikerrel támaszkod-
tunk a harvesterünk adta lehe-
tõségekre az elsõ harmadév-
ben. Az idõjárási feltételek
kedvezõ változása esetén is
szükséges a közeljövõben a
fakitermelõi vállalkozói kör bõ-
vítése.

* * *
Társaságunk az elsõ négy

hónapra 130 ezer m3 fatermék
értékesítését tervezte 2,9 mil-
liárd forint árbevétel elérésével,
ezzel szemben mindössze 91
ezer m3 faanyagot értékesített,
amibõl 2,2 milliárd forint árbevé-
tel származott. Az alacsonyabb
értékesített mennyiség alapve-
tõen az elmaradt bükkös vég-
használatokból kiesõ választék-
mennyiségbõl adódott. Az elsõ
harmadévben szinte kivétel nél-
kül minden fatermék esetében
erõs kereslet volt tapasztalható,
amelyet az értékesítési átlag-
árak is jól mutatnak. A tény át-
lagár közel 2000 Ft/m3-rel ha-
ladja meg a tervezettet, és több
mint 3000 Ft/m3-rel a tavalyi
szintet (ez mintegy 15%-os nö-
vekedést jelent). Tölgy furnér-
rönkben az értékesített meny-
nyiség 10%-kal növekedett a
tavalyi elsõ harmadévhez ké-
pest, ami a fokozott keresleti
piac eredménye. Tölgy fûrész-
ipari választékokban az alap-
anyaghiányból adódóan jelen-
tõs, mintegy 5000 Ft/m3-es át-
lagár-növekedést értünk el, így
ennek a választékcsoportnak
az átlagára cégszinten megha-
ladja a 87.000 Ft/m3-t. A licite-
ken értékesített mintegy 535 m3

tölgyrönk 16 millió forint több-
letárbevételt hozott a megálla-
pított védõárakból számított
hozamhoz képest. A korábbi
évektõl eltérõen jelentõs keres-
let alakult ki a bükk késelési
rönk iránt, az értékesített
mennyiség több mint duplájára
nõtt. Sajnos az elmaradt terme-
lések miatt az összes bükk-
rönk-értékesítés mintegy 7000
m3-rel lett kevesebb a tavalyi

elsõ harmadévnél. Az átlag-
árak mind hámozási, mind fû-
részrönkben jelentõsen nõttek,
visszaigazolva a szerzõdéskö-
téseknél elért áralkukat. A ki-
esõ mennyiségek és az ebbõl
adódó értékesítési hiány ko-
moly problémát jelent a térsé-
günkben mûködõ, keményfát
feldolgozó üzemeknek. Sokan
csak részben tudták biztosítani
a nyári termelésükhöz szüksé-
ges alapanyagot, ami vélhe-
tõen korábbi kényszerleálláso-
kat, illetve jelentõs termeléski-
esést fog esetükben eredmé-
nyezni. Mivel Európa-szerte ki-
sebb volt a téli termelt mennyi-
ség, ezért szinte minden papír-
és falemezüzemben alap-
anyaghiány tapasztalható. Tár-
saságunk a rostfa- és papír-
faszerzõdéseit az elsõ négy
hónapban a szoros értékesítési
fegyelem ellenére jelentõsen
alulteljesítette.

Az elsõ harmadévben kiesõ
hozamokat a korábbi éveknél
nagyobb mértékû nyári terme-
léssel és az ebbõl kikerülõ fa-
anyag forgalmazásával, vala-
mint igen jelentõs mennyiségû
õszi véghasználattal tudjuk csak
pótolni. A nyári idõszakra terve-
zett értékesítési árbevétel meg-
haladja az elsõ négy hónap
tényszámait, hiszen több mint
134 ezer m3 faanyag piacra jut-
tatásából 2,3 milliárd forint árbe-
vételt várunk. Ez kizárólag jól
ütemezett, folyamatosan egyez-
tetett, fegyelmezett értékesítés-
sel valósítható meg. Piaci oldal-
ról ennek lehetõsége biztosított,
mivel minden választékcsoport-
ban keresleti piac tapasztalható.   

Nemes Zoltán,
Góber Zoltán

A mag- és csemetetermelésben a változékony, az adott
évszakhoz nem mindig illõ idõjáráshoz való alkalmazko-
dás jelentette a legnagyobb kihívást az év elsõ harmadá-
ban. A januári enyhe idõt kihasználva délutánonként cse-
metekiemelést végeztek a bajcsai kertben, így a február
végi hidegebb, havas idõ beköszöntéig 315 ezer darab
csemetét sikerült betárolni.

Értékelés az erdõgazdálkodás helyzetérõl
Nehéz harmadéven vagyunk túl

Mint minden évben, idén is
nagy sikere volt a légfegyveres
lövészetnek és az íjászatnak. A
labdarúgópályán alkalmilag
összeállt csapatok mérkõztek
egymással, a kosárlabdapa-
lánknál sokan kipróbálták do-
bótudásukat. A rendezvénysá-
torban kézmûves-foglalkozás
zajlott a fiatalabb korosztály
számára, a betérõk színes csil-
lámtetoválással és saját készí-
tésû kitûzõjelvénnyel gazda-
godhattak.  Sokakat vonzott a
lovas szekerezés és az erdei
vasutas utazás, a horgászok is
hódolhattak szenvedélyüknek.
Új programként a résztvevõk
megismerhették a tájékozódási
futást, a kicsik egy épített gye-
rekpályán ügyeskedtek, a na-
gyobbak és felnõttek pedig er-
dei körülmények között önál-
lóan vagy tapasztalt tájfutó se-

gítségével keresték fel az erdõ-
ben elrejtett pontokat, és küz-
dötték le az emelkedõket sem
nélkülözõ terepet.

Ebédrõl a rendezõk gondos-
kodtak, a bográcsban készült
ételek mellett nagy sikere volt a
horvát vendégszakács által
nyárson sütött malacnak. 

Összességében elmondha-
tó, hogy a rendezvényre kiláto-
gatók egy kellemes napot tölt-
hettek el gyönyörû környezet-
ben, jól érezhették magukat és
– elsõsorban a gyerekek – él-
ményekkel gyarapodva térhet-
tek haza.

A szervezésben oroszlán-
részt vállaló letenyei erdészeti

kollektíva mellett köszönettel
tartozunk a Zalaegerszegi Tá-
jékozódási Futó Clubnak a
színvonalas tájfutóprogramért,
valamint a Bánokszentgyörgyi
Erdészet munkatársainak a vo-
natozásban és íjászatban nyúj-
tott segítségükért.

Illés György

Családi nap Kistolmácson
A ZALAERDÕ Zrt. 2018. évi szakszervezeti családi nap-

ját június 9-én a Letenyei Erdészet rendezte a Kistolmá-
csi-víztározó környezetében, javarészt az önkormányzati
kemping területén. Reggel és délelõtt még felhõs idõ fo-
gadta a szervezõket és a korai látogatókat, de az idõjárás-
elõrejelzésekkel ellentétben esõ egész nap nem gátolta a
programok lebonyolítását, sõt délutánra a napos, meleg
nyári idõ már az árnyékba terelte a résztvevõket.

(Fotó: Kapin Péter)

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezzel szemben a tavalyival

szinte megegyezõ értékesítési
költségek az árbevétellel pár-
huzamosan alulmúlták a terv-
ben szereplõ értéket. 

Az ágazat 163 millió forintos
üzemi eredménye elsõsorban
az árbevétel-kiesés miatt jelen-
tõsen elmaradt a tervben meg-
fogalmazott céltól.

A pelletüzemben a 2016. év
végén tapasztalt gyengén nö-
vekvõ kereslet fennmaradásá-
ban bízva a 2017. évi tervben
2500 tonna pellet termelését
terveztük. A 2427 tonna kör-
nyezetbarát fûtõanyag értéke-
sítésébõl származó árbevétel
a tervezettet ugyan nem érte
el, a tavalyit azonban 13,2%-
kal meghaladta. Az árbevétel-
kiesés és a magasabb össze-
gû ráfordítások hatását a na-
gyobb mértékû belsõ felhasz-
nálás csak részben tudta kom-
penzálni, ezért az ágazat a ta-
valyinál szerényebb, de a ter-
vezettet meghaladó veszte-
séggel zárta az évet.

A Zalaerdõ ökoturisztikai
programjának fontos eleme a
közjóléti létesítmények folya-
matos fejlesztése, ismertségé-
nek növelése, melyek ráfordí-
tásigénye lényegesen megha-
ladja a tevékenységbõl szár-
mazó bevételek mértékét.
2017-ben is számos programot
kínáltak erdei iskoláink, melyek
között nyári táborok, tematikus
foglalkozások, különféle isme-
retterjesztõ foglalkozások kap-
tak helyet. Az erdei vasúton
közel 21 ezer utas vette igény-
be szolgáltatásainkat, az év
során több alkalommal, jeles
napokhoz kapcsolódó különle-
ges járatok közlekedtek. Az ar-
borétumok és parkerdõk fenn-
tartása is jelentõs feladatot és
költséget kívánt. Folyamato-
san fejlesztjük a horgászturiz-
must kiszolgáló létesítménye-
ket, aminek eredményeként az
értékesített horgászjegyekbõl
az elõzõ évinél is magasabb
árbevétel származott. Az erdei
szálláshelyeink iránti érdeklõ-
dés lényegesen megnõtt az
elõzõ évhez képest, amit jól
mutat, hogy az erdei lakokban
és a horgászlakban év végéig
eltöltött 818 vendégéjszaka
száma több mint 4,5-szerese a
tavalyinak, emellett rendezvé-
nyek céljára is egyre többször
veszik igénybe hangulatos
szálláshelyeinket. A folyamato-
san bõvülõ közjóléti szolgálta-
tásokból összesen 28,5 millió
forint árbevétel és 21 millió fo-
rint, nagyrészt közfoglalkozta-
táshoz kapcsolódó, egyéb be-
vétel mellett 205 millió forint
költség merült fel, a tevékeny-
séget a Zalaerdõ saját forrás-
ból finanszírozta. 

A Zalaerdõ Zrt. az alaptevé-
kenységekhez kapcsolódó fej-
lesztések mellett évek óta je-
lentõs összeget fordít közjóléti
beruházásokra. A 2017-es
tervben eddig soha nem látott
nagyságrendû közjóléti fejlesz-
tés szerepelt, melyek közül

azonban a néhány legnagyobb
értékû maradt el az egyezteté-
sek, engedélyezések és az el-
bírálás körülményes rendszere
miatt. A megvalósult 692 millió
forint összértékû fejlesztések
között a közelmúlt legnagyobb
közjóléti beruházásaként elké-
szült Nagykanizsán a Csóna-
kázó-tónál lévõ kilátótorony fel-
újítása melynek bekerülési ér-
téke 131,6 millió forint volt. A
csemetekerti munkák és a me-
zõgazdasági területek haté-
kony mûvelése érdekében há-
rom mezõgazdasági vontatót
és több munkaeszközt szerez-
tünk be. Az üzembiztonság nö-
velését szolgálták a fûrész-
üzemben végrehajtott fejlesz-
tések, emellett vasúti teherko-
csik, a pályaszerkezet egyes
részei, irodaépület és feltáró-
utak újultak meg.

A részvénytársaság közfog-
lalkoztatás nélkül számított
éves átlagos statisztikai létszá-
ma az éves tervet 4 fõvel meg-
haladva 2017-ben 426 fõ volt,
amelyen belül a szellemi dolgo-
zók létszáma nõtt, a fizikai dol-
gozók létszáma pedig csök-
kent. Az állománycsoportok kö-
zötti lényeges létszámváltozás
abból ered, hogy 2017. május
1-tõl 22 fõ erdésztechnikus
végzettségû fizikai munkaválla-
ló átkerült a szellemi állomány-
csoportba. A bérgazdálkodás
terén jelentõs változások tör-
téntek, hiszen a szociális hoz-
zájárulási adó csökkentésébõl
származó 49 millió forintot is
béremelésre fordíthattuk, így a
2017. évi 8,1%-os bértömeg-
növekedés 118 millió forinttal
magasabb összeget eredmé-
nyezett, mint egy évvel koráb-
ban. Ez fedezetet nyújtott a mi-
nimálbér és garantált bérmini-
mum emelésére, valamint az
alacsony keresetûek bérfelzár-
kóztatására is. A közfoglalkoz-
tatás az év során két ütemben
zajlott. Áthúzódó hatása volt a
2016. évi programnak, mely
2017. február 28-án zárult. A
második ütem pedig március
1-jétõl indult és 2018. február
28-ig tartott. 2017-ben a közfog-
lalkoztatási program keretében
foglalkoztatottak éves szintre
számított átlagos statisztikai lét-
száma 234 fõ volt, ami össze-
sen 388 fõ érintett közfoglalkoz-
tatottal valósult meg.

A Földmûvelésügyi Minisz-
térium a Zalaerdõ 2017. évi üz-
leti tervét 7,8 milliárd forint ár-
bevétellel, 562 millió forint üze-
mi eredménnyel és 602 millió
forint adózás elõtti ered-
ménnyel fogadta el. Az év köz-
ben zajlott piaci változások
miatt részleteiben nem min-
denhol, összességében azon-
ban sikerült teljesíteni az elvá-
rásokat. Végül a részvénytár-
saság 8,1 milliárd forint árbe-
vétel elérésével, 644 millió fo-
rint üzemi eredmény mellett
679,8 millió forint adózás elõtti
eredményt könyvelhetett el,
amely a tervezett mértéket
meghaladta.

Fûr Tamás

2017 gazdálkodása
a számok tükrében



Sok fafaragó munkásságát
ismerem, megfordultam több
mûhelyben, láttam õket dolgoz-
ni, és minden egyes alkalom-
mal rácsodálkozom, amikor lá-
tom, hogyan lesz egy darab
egyszerû fából szemet gyö-
nyörködtetõ alkotás. Számom-
ra a fafaragók igazi mûvészek,
újra életet lehelnek a száraz fa-
anyagba. Wegroszta Zoltán im-
már 25 éve farag, 2000-ben
szerezte meg a Népi Iparmû-
vész címet. Mivel munkáit sor-
számozza, ezért pontosan tud-
ja, hogy 231 alkotást adott ki
eddig a kezei közül. Ezek zöme
otthonában található, de akad-
nak kisebb szobrai családta-
goknál, barátoknál is, illetve
kopjafák, nagyobb alkotások
Nagykanizsán, például a Zsig-
mondy-iskola elõtti székely-
kapu, amely 2012 óta díszíti az
intézmény bejáratát.

Az alkotások közül leginkább
a nagyméretû táblaképekbõl álló
trilógia érintett meg, melyeken
Kanizsa várának eleste és vis-
szafoglalásának története, illet-
ve Thury György várkapitány ka-
nizsai pályafutása elevenedik
meg a szemünk elõtt. Aprólé-
kos, pontosan kidolgozott rész-
letek, a történetek izgalmas mi-
liõje tárul elénk. Egy-egy tábla
elkészítése közel 1600 óra fara-
gást jelentett, és ehhez jött még
hozzá a megrajzolás, valamint

mindenekelõtt a kutatás. Hiszen
– ahogy Zoltán fogalmazott –
ezeket úgy kell megalkotni, hogy
érzékelhetõ legyen rajtuk a való-
ság, mert ha valamit csak úgy
faragsz, az történelmileg nem hi-
teles. Éppen ezért, mielõtt a
tényleges munkának nekilátott,
számos könyvet olvasott el, átta-
nulmányozta a témához kap-
csolható, fellelhetõ metszeteket.
Ennek bizonyítéka például, hogy
minden egyes mozzanatról, ami
ezeken látható, létezik valami-
lyen leírás vagy metszet, sõt,
minden egyes szereplõ nevesí-

tett. Zoltán elárulta, az egyikre
lett volna vevõje, de úgy érzi, a
három összetartozik, ezért sem-
miképpen nem szeretné szétvá-
lasztani õket.

A táblák témáit leginkább a
történelembõl veszi, az emberi
ábrázolásnál viszont a falusi
embereket, a különbözõ régi
mesterségeket mutatja be:

egyebek mellett a csizmadiát, a
kubikost, a mészárost, a ké-
ményseprõt, a kapáló és a ka-
száló embert, s természetesen
az erdész sem maradhat ki a
sorból. Nincs két egyforma
szobra, hasonló igen, de egy-
forma semmiképpen. A kosa-
ras asszonyok közül az egyik-
nek egyetlen kosara van, a má-

siknak kettõ, a harmadik pedig
a fején hordja azt. Alkotásaiban
a sorozatokra helyezi a hang-
súlyt, így kap szerepet a mezõ-
gazdaság, az erdõ, és számos
egyházi témájú munkája is van.
Kifaragta például Kiskanizsa
azon szentjeit, akiknek egy-egy
utca viseli a nevét: Szent Fló-
riánt, Rókust és Vendelt.

A mûhelyben egymás mel-

lett sorakoznak a kések, többet
kiemelve elmondta, melyik mé-
ret és forma mire való. Például
az ívesekkel „kanalazni” lehet;
a V alakút pedig kecskelábvé-
sõnek hívják, ami egy 45 fokos
ékvésõ, kontúrozáskor, körvo-
nalak körbeütésekor, szövegek
faragásakor használják, illetve
minden olyan esetben, amikor
vékony vonalak faragása a cél.
Elárulta azt is, hogy a nagyobb
gépszerszámokat csupán a
tömbök vágásánál, illetve a na-
gyobb méretû alkotások eseté-
ben, például kopjafáknál alkal-
mazza. Továbbá, hogy nem

gondolná az ember, de a kis
kések – amelyek régi típusú
borotvák pengéibõl készülnek
– arányaiban jóval többe kerül-
nek, mint a nagyobb gépek,
melyekbõl nyilván mennyiségi-
leg sokkal kevesebbre is van
szüksége egy fafaragónak. A
szerszámok mellett többféle fa-
anyagot is találunk a kis kuckó-
ban, ahol mindennek megvan a
maga helye. Ezeket a száraz
faanyagokat húsz éve gyûjtö-

geti, mint mondta, ezek már
elég jól kiszáradtak, és tökéle-
tesen lehet velük dolgozni. A
mûszárított fa nem az igazi,
árulta el, az éger az egyetlen,
amit készen vesz. Egyébként
leginkább a Zalában is elõfor-
duló fafajokkal dolgozik, hárs-
sal, fekete dióval és szelíd dió-
val, de volt már dolga szilvával
is, ami meglehetõsen kemény

faanyag, ám ha kibírja a meg-
munkálást, utána garantáltan
nem törik. A keretekhez bükköt
és tölgyet használ. S nem len-
ne igazi faragómester, ha nem
kacérkodott volna a csonttal is:
sótartókat, szarukürtöket is ké-
szített már több ízben.

Egy idõben egyetlen munkán
dolgozik, ehhez szigorúan tartja
magát, bármennyi ideig is tart-
son elkészíteni valamit. A figurá-
lis alkotásokat elmondása sze-
rint akár két hét alatt is be lehet
fejezni, átlagosan napi hat óra
munkával. A kisebb táblák, élet-
képek elkészítési ideje nagyjá-

ból másfél-két hónap, a nagyob-
bakról pedig fentebb már esett
szó. Persze attól is függ, milyen
évszakban dolgozik. Télen, ha
nem kell havat lapátolni, képes
reggel 8-tól délután 3-ig faragni.
Tavasszal és nyáron lekötik a
kerti munkák, no és persze az
unokák, akik naphosszat elját-
szanának a papa szobraival, és
nagyon otthonosan mozognak
már a mûhelyben is.

Steyer Edina

4 2018. II. negyedév

Az udvarba, majd a mûhelybe belépve is ösztönösen az
a kifejezés jutott eszembe, amelyet gyerekkoromban
gyakran emlegettek, és nagy dicsõségnek számított, ha
valakinek a háza falán díszelgett a felirat: „Tiszta udvar,
rendes ház”. Wegroszta Zoltánéknál Kiskanizsán nem
csak a ház és az udvar rendezett, tiszta, hanem bizony a
mûhelyben is a rend és a precizitás a jellemzõ.

Megelevenedõ történelem
Várkapitány, kubikos, csizmadia és erdész az alkotások között

– Egy ilyen szakmai találko-
zó a barátságról, az egységrõl
és az összetartozásról szól –
ezekkel a szavakkal köszön-
tötte Spiegel Endre, a házi-
gazda erdõgazdaság vezér-
igazgatója az ünnepi közgyû-
lés résztvevõit az Erkel Mûve-
lõdési Házban, majd különle-
ges összefonódásról beszélt a
vendéglátó vidék és a vándor-
gyûlés szellemisége között.
Mint mondta, Gyula városa és
környéke a benne élõkkel
együtt élményeket és érzése-
ket ad magából, az egyesület
és a vándorgyûlés pedig el-
hozza a vendéglátók vidékére
a Kárpát-medencei erdészek
szellemiségét, bemutatja ösz-
szetartozásukat, tükrözi egy-
ségüket, képviseli mindazt az

erkölcsi erõt, ami az erdészek
közösségére jellemzõ.

Az ünnepi közgyûlésen a
DALERD Zrt. vezérigazgatója
mellett a megjelenteket Har-
rach Péter, a KDNP frakcióve-
zetõje, dr. Bitay Márton Örs, az
Agrárminisztérium földügyekért
felelõs államtitkára, Zambó Pé-
ter, az Országos Erdészeti
Egyesület elnöke, dr. Görgényi
Ernõ, Gyula város polgármes-
tere és dr. Kovács József, a tér-
ség országgyûlési képviselõje
köszöntötte.

Az ünnepi közgyûlés kiemel-
kedõ eseménye az egyesületi
kitüntetések adományozása, il-
letve az Év Erdésze verseny
országos fordulójának díjkiosz-
tója. Ez utóbbi keretében ve-
hette át a díját 24 induló (21

magyarországi és 3 erdélyi) kö-
zül az elsõ helyért Tóth Péter, a
Bakonyerdõ Zrt. erdésze, így õ
nyerte el az „Év Erdésze” kitün-
tetõ címet. A második helyezett
a Pilisi Parkerdõ Zrt. munkatár-
sa Lakatos Zoltán lett, míg a
dobogó harmadik fokára
Gergácz Péter, a TAEG Zrt. er-
désze  állhatott fel. A Zalaerdõ
Zrt. által delegált Szabó Péter a
golyós versenyszám gyõztese
lett, összesítettben pedig a 8.
helyet szerezte meg.

Az ünnepség végén a jelen-
lévõk az erdélyi vándorgyûlés
óta elhunyt tagtársakról emlé-
keztek meg. A rendezvény az
esti baráti találkozóval folytató-
dott.

Többféle szakmai és kultu-
rális program közül választhat-
tak a résztvevõk elõzetesen,
melyek szombaton reggel kez-
dõdtek. A DALERD Zrt. egye-
bek mellett bemutatta a helyi
erdészeti értékeit: a folyó men-
ti erdõgazdálkodás szépségeit
és buktatóit; a Fekete-Körösre

alapozott vízgazdálkodást. Az
Aradi Erdészet vendégeiként
néhányan ízelítõt kaptak a
szomszédainknál folyó erdõ-
gazdálkodásból és vendégsze-
retetükbõl. A Körös–Maros
Nemzeti Park kollégáinak se-
gítségével a házigazda erdõ-
gazdaság bemutatta a helyi táj-
történeti, természetvédelmi ér-
tékek egy szegmensét, a Kis-
Sárrétet, a Kígyósi-pusztát és a
szabadkígyósi kastélyparkot.
Az épített értékek közül a ven-
dégek a geszti Tisza-kastélyt, a
szabadkígyósi Wenckheim-
kastélyt, a gyulai Almásy-
kastélyt és a pósteleki Széche-
nyi–Wenckheim kastélyt cso-
dálhatták meg.

A szakmai programok után a
vándorgyûlés résztvevõi koszo-
rúzással emlékeztek az aradi
vértanúkra Gyula fõterén, az
1848–49-es honvédtiszti emlék-
helynél, ahol Kerecsényi Miklós
történész az aradi vértanúk éle-
tének és halálának egy-egy nem
ismert részletét ismertette kö-
zönségével. A program lezárá-
saképp az esemény vándor-
zászlaját Spiegel Endre, a
DALERD Zrt. vezérigazgatója
átadta Gõbölös Péternek, a
Gyulaj Erdészeti és Vadászati
Zrt. vezérigazgatójának, mint a
jövõ évi program szervezõjének.
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Élet – erdõ – egészség
149. vándorgyûlés

A DALERD Zrt. volt a házigazdája az Országos Erdésze-
ti Egyesület 149. Vándorgyûlésének, melyet 2018. június
22–23-án rendeztek meg Gyulán. Az „Élet – erdõ – egész-
ség” mottóval fémjelzett, közel 700 fõs rendezvény válto-
zatos programokat kínált a résztvevõknek.

WEGROSZTA ZOLTÁN erdészeti technikumba járt Sze-
gedre, majd okleveles faipari mérnökként végzett Sopron-
ban. Feleségével, Ildikóval az egyetemen ismerkedtek
meg, egy lányuk, Ágota, és három unokájuk van, akik 9, 7
és 3 évesek, az egy szem fiút korban két lány fogja közre.
Zoltán a Zalaerdõ Zrt. központjában dolgozott éveken át
több beosztásban. A mûvészi vénát alighanem már a
nagyszülei is magukban hordozták, apai nagyapja aszta-
los volt, akit aztán sajnálatos módon az oroszok elhurcol-
tak hadifogságba. Édesanyja szülei igazi falusi emberek
voltak, ezermester nagyapja mindent saját maga készített
el a létrától a kemencéig, tõle nagyon sok mindent megta-
nult már kisgyerekként. Édesapja maga is iparmûvész
volt, népi kisbútorkészítõként és festõként dolgozott, írt
színdarabot, és cukrászként a Békés megyei cukrászatról
is számos kötetet jegyzett.

A család mellett említést kell tenni – nem utolsósorban
– Horváth Ernõrõl is, aki kerületvezetõ erdész és népi ipar-
mûvész, fafaragó volt, egyfajta példakép, és Wegroszta
Zoltán mestere. 

– Részben magamtól tanultam, mert azt mondta az
öreg, hogy „én meg tudom mutatni, de jobb, ha te tanulod
meg magadtól!”. Így is lett, párszor elvágtam a kezem, de
megtanultam, hogyan kell fogni a fát és a kést.

A vár

Kanizsavár visszafoglalása



Barthos Gyula 1883. június
30-án született tisztviselõ csa-
ládban. Édesapja korán meg-
halt, s így neveltetésének
gondjai – testvéreivel együtt –
az „áldott lelkû” édesanyjára
maradtak, aki a legnagyobb
tiszteletet érdemelve taníttatta
ki gyermekeit. A csa-
lád büszkesége volt
az anyai nagyapa, aki
a kiegyezést köve-
tõen – iparosember
létére – elsõ polgár-
mestere volt Nagyka-
nizsa városának.

Barthos Gyula
1901-ben érettségi-
zett a város kegyes-
rendi piarista fõgim-
náziumában, és még
ez évben az erdõ és
az állatvilág mély sze-
retete Selmecbányá-
ra, a Bányászati és
Erdészeti Akadémiára
irányította útját, ahol
tanulmányait 1904-
ben már a Bányászati
és Erdészeti Fõisko-
lán fejezte be. Gya-
korlati idejének letöltése után
1906-ban tett eredményes ál-
lamvizsgát, s lett okleveles er-
dõmérnök. Pályája ettõl az idõ-
ponttól a magyarság XX. szá-
zadi nemzeti sorstragédiákkal
terhes korszakain ível át, ben-
ne az Osztrák–Magyar Monar-
chia utolsó két évtizedével, a
trianoni országvesztéssel,
majd a két világháború közötti
negyedszázaddal, s végül a
számára különösen is fájdal-
mas 1945 utáni idegen világ-
gal.

Külön is említést érdemel,
hogy már nagyon fiatalon mé-
lyen elkötelezte magát a ma-
dárvilág megfigyelésével, ké-
sõbb tudományos kutatásával,
így nem véletlen, hogy erdész-
és vadászember létére egyút-
tal országosan jegyzett ornito-
lógus is lett belõle.

1906 karácsonya életének
talán legmeghatározóbb dátu-
ma, ugyanis elhárítva Herman
Ottó, kiváló természettudós
asszisztensi meghívását, elfo-
gadta Hunyad vármegyében, a
Déli-Kárpátok retyezáti hegy-
tömbjében megbúvó, gróf
Kendeffy-uradalom malomvízi
erdõhivatalának megüresedett
fõerdészi állását, illetve veze-
tését. A fiatal erdõmérnököt
nem éppen romantikus állapo-
tok, hanem egy gazdaságilag
teljesen elmaradott, ismeretlen
világ embert próbáló zord ter-
mészeti körülményei és az
észak-olasz nagy fakitermelõ
cégek által hátrahagyott, el-
gyomosodott, ezerholdas tar-
vágásai fogadták, a lábon álló,
egészséges, gyönyörû luc-
fenyvesek mellett. Az ízig-vérig
erdõmûvelõ szemléletû Bar-
thos így azonnal találkozott a
kárpáti erdõgazdálkodás leg-
nagyobb problémájával és ki-
hívásával, a magashegységi

erdõfelújítás szinte megoldha-
tatlan nehézségeivel, melyeket
csak a lucfenyõ csemetekerti
nevelésével és kiültetésével tu-
dott kisebb-nagyobb sikerrel –
a gyomok és a munkaerõhiány
szorításában – megoldani. 

Rendkívüli örömet okozott

számára azonban a retyezáti
páratlan ornitológiai lehetõség,
a madárvilág fajgazdagsága.
Megfigyeléseit, tapasztalatait
rendszeresen publikálta orszá-
gos szaklapokban.

Erdészhivatásához elvá-
laszthatatlanul hozzátartozott
az etikus vadászat és a vad-
gazdálkodás is. A Retyezáton
csak a gímszarvast hiányolta.
Ezen a Dél-Dunántúlról hoza-
tott tenyészállatokkal próbált
segíteni, sajnos sikertelenül.
Az európai hírû zergeállomány
azonban lenyûgözte, s ha-
zánkban elsõk közé tartozott,
akik tudományosan is tanulmá-
nyozták a zergék életét. Ilyen
jellegû, igen gazdag kutatásai
és feljegyzései Erdély elvesz-
tésekor sajnos eltûntek.

Barthos Gyulának a román
megszállást követõen – tizen-
két évnyi retyezáti munkássá-
ga után – 1919 elején család-
jával menekülnie kellett Erdély-
bõl. Szerencsére szülõvárosá-
ban, Nagykanizsán méltó ál-
láslehetõség várta, ugyanis a
herceg Batthyány-Strattmann
László hitbizományi erdõhiva-
talnak vezetõje, Pálfy Alajos
erdõtanácsos nyugállományba
vonult. Az elkövetkezõ ne-
gyedszázadban hasonlóan el-
ismert utódja lett elõdjének.
Szigorú, igen határozott vezetõ
volt, a hét község határában
elterülõ, Nagykanizsa környéki
hitbizományi erdõk továbbra is
az uradalom legjobban kezelt
erdei közé tartoztak. 

Ornitológiai munkásságát
Zalában is nagy lelkesedéssel
folytatta, a retyezátival együtt
megtalált szakcikkeinek száma
megközelíti a kettõszázat. Ku-
tatásait a herceg méltányolta,
s anyagilag is támogatta. Így
jutott el 1938-ban az északi
madárhegyekhez, dr. Fehér

Dániel neves soproni profesz-
szort követõen. Tapasztalatait
„Nordcapi utam erdészeti és
madártani tanulságai” címmel
kis könyvecskében tette közzé.

Barthos 1945 õszén már
betöltötte 62. életévét, még-
sem helyezték nyugállomány-
ba. Szakmai ismereteire nagy
szükség volt, ezért még három
évig, 1948-ig vezette a Nagy-
kanizsai Nyugati Erdõgond-
nokságot.

Feltétlen említést érdemel,
hogy korát megelõzve foglal-

kozott a dél-zalai er-
dõk biológiai erdõvé-
delmének kérdései-
vel, úttörõ szerepet
vállalva e téren.

Kaán Károly mellett
õt is kiemelten foglal-
koztatták a termé-
szetvédelem kérdé-
sei, s már 1920-ban
felvetette a Kis-Bala-
ton nemzeti parkká
való nyilvánításának
gondolatát. Hason-
lóan szorgalmazta az
ifjúság természetsze-
retetre való nevelését
is. Joggal sorolhatjuk
az elsõ magyar ter-
mészetvédõk közé. 

Barthos Gyula 88.
életévében, 1971-ben
hunyt el. Hamvai fele-

sége és tragikusan elhunyt el-
sõszülött, harmadéves erdõ-
mérnök-hallgató fia hamvaival
együtt a nagykanizsai közte-
metõben, elõdje, Pálfy Alajos
családi sírboltjában nyugsza-
nak.

A kiváló erdész, vadász és
ornitológus neve és munkás-
sága szélesebb körben csak
2002 õszén vált ismertté, ami-
kor dr. Oroszi Sándor Dsc. er-
dõmérnök szerkesztésében
megjelent posztumusz Er-
dészüdv, vadászüdv! címû im-
pozáns, 800 oldalas könyve,
amely a XX. század eleji kár-
páti erdõgazdálkodás bemuta-
tásának különleges dokumen-
tuma. A könyv gépelt és évti-
zedeken át elfekvõ, részben
már hiányos anyagára a szer-
kesztõ talált rá, aki értõ és fél-
tõ szeretettel vette azt gondo-
zásába. Hatalmas munkát vé-
gezve, neki köszönthetjük,
hogy közkinccsé válhattak a
tudóstípusú, határozott embe-
ri-erkölcsi tanítású, mélyen ha-
za- és szakmaszeretõ erdész
szakember történelmi korsza-
kokat felölelõ, naplószerû,
sokszor szociológiai jellegû is-
meretekkel gazdagított, tanul-
ságos és izgalmas feljegyzé-
sei.

Barthos Gyula személyére
és érdemdús munkásságára
emlékezve és emlékeztetve, a
Zalaerdõ Zrt. 2007 novembe-
rében bronz mellszobrát he-
lyezte el Nagykanizsán, Kaán
Károly szobrának közelében.

A zalai erdészeknek külön is
jólesõ érzés, hogy e nagysze-
rû, tudós vénájú szakember
végre hazatalálhatott nemcsak
a magyar erdész- és vadász-
társadalom, hanem szeretett
szülõvárosa, Nagykanizsa em-
lékezetében is. 

Dr. Baráth László
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A Retyezáttól a zalai dombokig
135 éve született Barthos Gyula fõerdõmester

A XIX. század utolsó harmadának Nagykanizsája Kaán
Károly mellett egy másik erdészkiválóságnak, Barthos
Gyulának is szülõvárosa lett, aki kisebb beosztásában is
maradandót alkotott, beírva ezzel nevét a magyar erdészet
történetének aranykönyvébe.

A korábbi évektõl eltérõen
nem csak vonattal, erdei vas-
úttal vagy autóval lehetett az
ünnepségre eljutni; a sportos
és kitartó látogatók egy része
egy 13 kilométeres gyalogtú-
ra, más része pedig egy 45 ki-
lométeres kerékpártúra kere-
tében érkezett Lentibõl. Kö-
szönet a szervezésért Hara
Henriettnek és a Mocorgók
Egyesületnek! A mintegy öt-
száz vendéget Rosta Gyula
vezérigazgató és Cseresnyés
Péter, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium parla-
menti államtitkára köszöntöt-
te. Az erdei vasút 100. szüle-
tésnapja alkalmából emlék-
táblát avattak, melyet a turis-
taszálló falán helyeztek el. Ezt
követõen a színpadon az Álla-
ti Jó Bemutató következett,
élõ állatok szerepeltetésével.
A mûsorban közremûködtek

továbbá a lenti Arany János
Általános Iskola és Alapfokú
Mûvészeti Iskola tanárai és
növendékei. Az elõadások

elõtt és alatt az érdeklõdõk
gyógynövényteát kóstolhat-
tak, a gyerekek pónin lovagol-
hattak, kézmûves-foglalkozá-
son vehettek részt, a legkiseb-
beket pedig a MikkaMakka
Játszóház készségfejlesztõ
gyermekfoglalkoztatója, a né-
pi játszótér és a vasútmodell-
bemutató nyûgözte le. A kü-

lönleges évfordu-
ló alkalmával a
mûsor után meg-
lepetésként egy
hatalmas torta is
várta a vendége-
ket; végül minden
érdeklõdõ a 100
éves erdei vasút
múltjáról szóló
kis kiadvánnyal

térhetett haza.
A rendezvény végén in-

dultak vissza a vonatok Len-
tibe és Kistolmácsra, vala-
mint elindult a panorámako-
csis fotósjárat is. A Kisvasút
napon 427 fõ közlekedett er-
dei vasúttal. A Csömödérben
maradó vendégek késõ dél-
utánig kitartottak, élvezték a
színvonalas programokat.

Fûrné Kinsztler Anita
Fotó:

Fûr Tamás

100 éves a CSÁEV
Ünnepi Kisvasút Nap a GO IN NATURE támogatásával

Ünnepi menetrenddel, kibõvített programkínálattal
vártuk a Csömödéri Állami Erdei Vasút fennállásának
100. évfordulóját ünneplõket 2018. június 30-án
Csömödérben. Az idei különleges Kisvasút nap az
Interreg V-A Szlovénia–Magyarország Együttmûködési
Program „GO IN NATURE” címû projektje részeként va-
lósult meg, így a határ túloldaláról is érkeztek hozzánk
vendégek.

Vidám hangulat a Kisvasút napon

„Volt egyszer egy ember...
Templomot épített az õ Istené-
nek. Nem márványból faragta,
nem kõbõl építette, hanem
ezer meg ezer apró homok-
szemcsébõl, és a homok-
szemcséket köddel kötötte
össze... és a templom nem
dõlt le, mert az ember hittel a
szívében építette.

Déri János, a mi Déri Ja-
nink a maga templomát nem
márványból faragta és nem
kõbõl, hanem fából építette.
Sok száz hektáron, milliónyi
csemetével, nagyobb terüle-
ten, mint a legnagyobb kated-
rális. Ezen dolgozott egész
életében, miközben évek jöt-
tek, évek mentek, õ egyre csak
épített, amikor madárdaltól volt
hangos a hernyéki erdõ, és ak-
kor, amikor a fák hulló levelek-
kel üzentek: itt az elmúlás.

Az erdész minden kikelet-
kor kicsit újjászületik a tavasz-
ban, és belehal az elmúlásba,
és mi most a virulás havában
dermedten állunk koporsód
mellett, bár tudjuk, hogy nem

haltál meg, csak elmentél,
mert holnap is rád emlékeztet
a hernyéki erdõ minden fája,
távozásoddal mégis kicsit
bennünk is elveszett valami.

A soproni gyönyörû diák-
évek után 1980-ban kezdtél el
dolgozni a Lenti Erdészetnél.
Hûséges ember voltál, marad-
tál az utolsó napig. Rövidesen
összekötötted az életedet
Magdival, melynek gyümöl-
cseként született Péter és Zsó-
fi. Gondoskodás, féltés, büsz-
keség – ahogy családodról be-
széltél. Édesapád korai halála

nagyon megrázott. Kicsi gyer-
mekkorodtól õ oltotta beléd az
erdõ szeretetét, ami a végsõ-
kig megmaradt. A család és a
munka töltötte ki életedet.

Utolsó beszélgetésünk he-
tekig kísértett, végtelen szo-
morúság volt benned. Nem
tudtam elképzelni, mi bántha-
tott meg, vagy ki bánthatott
meg ennyire.

Most már tudom, hogy ak-
kor már arra az útra készültél,
ahonnét nem vezet visszafelé
ösvény. Mert mi mindnyájan, a
kollégáid, a vidám természetû
Déri Janit ismertük a soproni
diákévek alatt éppúgy, mint a
Lenti Erdészetnél..., aki min-
denkinek segített, de nem iga-
zán kért segítséget, és csak a
jóban osztozott velünk, még
súlyos betegségét is magában
hordozta, miközben a végsõ-
kig dolgozott.

Nem tudtuk, hogy ekkora a
baj, és mi egyre vártunk, de he-
lyetted egy hír jött: Déri János,
a Lenti Erdészet erdésze
visszaadta lelkét Teremtõjének.

Kedves Jani! A Lenti Erdé-
szet kollektívája, barátaid és a
soproni osztálytársaid nevé-
ben búcsúzunk tõled. Adjon
az Isten lelkednek békét és
testednek nyugalmat!”

Déri János emlékére
Déri János, a Lenti Erdészet kerületvezetõ erdésze

2018. április 30-án, életének 57. évében elhunyt. Teme-
tésén barátja és kollégája, Kovács Gyula mondott bú-
csúbeszédet:



8 fõ vonult nyugállományba,
a Bánokszentgyörgyi Erdészet-
nél Fekete László Pál erdõmû-
velési mûszaki vezetõ, Kovács
József karbantartó, Tarsoly Fe-
renc hossztoló, Jámbor Jenõ
hossztoló. A Letenyei Erdészet-
tõl Hermán Ferenc Zoltán kerü-
letvezetõ vadász ment nyugdíj-
ba. A Lenti Erdészetnél Molnár
József fafeldolgozó gépkezelõ,
Szekeres József Lászlóné fríz-
osztályozó, Tóth Albertné szin-
tén fríz osztályozó érte el a
nyugdíjkort.

Sajnos kettõ megdöbbentõ
haláleset is történt, a Nagykani-
zsai Erdészetnél karbantartó-
ként dolgozó Farkas István nem
sokkal nyugdíjazása elõtt hunyt
el április 2-án. A Lenti Erdészet-
nél dolgozó Déri János kerület-
vezetõ erdész április 30-án tá-
vozott az élõk sorából.

7 fõnek közös megegyezés-
sel, 2 fõnek pedig felmondással
szûnt meg a jogviszonya.

Új belépõk a Nagykanizsai
Erdészetnél: Tollár Barnabás
erdészeti dolgozó, Pavelka
Andrea adminisztrátor. A Bá-
nokszentgyörgyi Erdészethez
Landi Árpád erdészeti dolgo-
zó, Nemes Róbert Tamás er-
dészeti dolgozó, Szakolczai
József erdészeti dolgozó,
Szommer Éva közjóléti elõ-
adó, Tóth Tihamér Róbertné
takarítónõ, Solt Imre kerület-
vezetõ vadász helyére pedig
Zsernoviczky István került. A
Letenyei Erdészetnél Kele
Márk hossztolóként kezdte
meg munkáját. A Lenti Erdé-
szetnél Agg Máté hossztoló,
Babai István segédmunkás,
Gerencsér István segédmun-
kás, Herczegh Sándor erdé-
szeti munkás, Kerpács Gyula
fafeldolgozó gépkezelõ, Krei-
csics Tamásné frízosztályozó,
Lukács Sándor fafeldolgozó
gépkezelõ, Pongrácz Péter er-
dészeti munkás, Sohár Ri-

chárd segédmunkás, Takács
Máté hossztoló az új belépõ. A
Zalaegerszegi Erdészet új
pénztárosa Sulyok Alexandra,
Kiss Dávid Bence beosztott er-
dészként, Vizlendvai Martin
pedig hossztolóként kezdte
meg munkaviszonyát. A Köz-
pontban Horváth Tibor Gyula
földmérõ helyére Lipics Bálint
került, s a tavalyi év õszén tá-
vozó Ekman Tamás munkakö-
rét Gál András vette át ingat-
lan-nyilvántartási elõadó mun-

kakörben, egyelõre gyakor-
nokként.

Áthelyezésekre, kinevezé-
sekre is sor került. A nyugdíjba
vonuló Hermán Ferenc Zoltán
letenyei kerületvezetõ vadász
helyére a Lenti Erdészettõl feb-
ruár 1-jétõl Kárpáti János kerü-
letvezetõ vadász került. Az õ
helyére Agg Zsoltot nevezték ki.
Az elhunyt Déri János kerület-
vezetõ erdész munkáját pedig
Bazsika Sándor látja el.

Pölöskei János

A versenyzõk az írásbeli
feladat során elméleti tudá-
sukról adtak számot, a komp-
lex felismerési feladatban pe-
dig fa- és cserjefajok, lágyszá-
rú növények, erdei károsítók,
gombák, madár- és emlõsfa-
jok, vadnyomok felismerése
szerepelt. Az erdõgazdálko-
dási gyakorlati feladatok a kö-
vetkezõ versenyszámokból
álltak: erdõsítés leírása, becs-
lési feladatok, gyérítésjelölés,
választékolás, rönk- és sa-
rangszámbavétel, trófeabírá-
lat.

A versenyen Szabó Péter
(Nagykanizsai Erdészet) bizo-
nyult a legjobbnak 867,3 pont-
tal, õt egy hölgy, Lukács Viktó-
ria (Bánokszentgyörgyi Erdé-
szet) követte a második helyen
821,5 ponttal, míg a harmadik

helyet Németh Bence (Nagyka-
nizsai Erdészet) szerezte meg
793,3 ponttal.

Az országos versenyen, me-
lyet az Országos Erdészeti
Egyesülettel közösen idén a

DALERD Zrt. szervezett, a
Zalaerdõ Zrt.-t Szabó Péter kép-
viselte június 20-án és 21-én
Gyula térségében. A golyós lö-
vészet versenyszámban elsõ
helyezést ért el, összesítettben

24 versenyzõ közül a 8. helyet
szerezte meg.

Gratulálunk a helyezettek-
nek, és munkájukhoz további
sok sikert kívánunk!

Steyer Edina
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Az „Év Erdésze” ver-
seny helyi fordulóját
2018. május 15-én rendez-
te meg a Zalaerdõ Zrt.
Obornakon, melyen a tár-
saság öt erdészetének
összesen 20 erdésze
mérhette össze szakmai
tudását.

A Zalaerdõ Zrt. szemé-
lyi állományában 2018 el-
sõ felében is több válto-
zás történt. 19 munkavál-
laló jogviszonya szûnt
meg, 24 új dolgozót vet-
tünk fel, így a munkajogi
létszámunk június végé-
vel várhatóan 435 fõre
emelkedik.

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

Kányádi Sándor:

Valaki jár a fák hegyén
valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott

én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselõ félelem
kísért eddigi utamon

valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot

vagy engem is egyetlenegy
sötétlõ maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszületõ csillagon

valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem

1994

Életének 90. évében elhunyt Kányádi Sándor Kos-
suth-díjas költõ, a nemzet mûvésze.

AUGUSZTUS 25.
– Zalai vadászati évadnyitó a Sohollári-völgyben

SZEPTEMBER
– Szarvasbõgés-hallgató járat a Csömödéri Állami Erdei

Vasúttal

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo

Erdei vasút:
+36-30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu

Programok

– Faipari szakközépiskolát
végeztem Zalaegerszegen, itt
érettségiztem 1978-ban. Akkor
három területet fogott össze az
iskola, óvónõket, egészségügyi
szakdolgozókat és faipari szak-
embereket képeztek. Ezután
az ÉPFA (Épület-asztalosipari
és Faipari Vállalat – a szerk.)
Lenti Gyárában kezdtem dol-

gozni, majd a Csesztregi TSZ-
ben, mindkét helyen asztalos-
ként. Majd jött a katonaság. Za-
laegerszegen szolgáltam a ja-
vítószázadban fegyverjavító-
ként, szerencsére úgy hozta a
sors, hogy jó helyen és közel
az otthonomhoz. A katonaság
után még egy rövid ideig dol-
goztam a TSZ-ben, majd 1984.

január 1-jén kezdtem a Zala-
baksai Erdészetnél mint mû-
szaki gyakornok, majd nagyjá-
ból fél évvel késõbb lettem be-
osztott erdész.

Ugyanez év szeptemberé-
ben pedig elkezdtem az erdé-
szeti szakközépiskolát Szege-
den, mely az érettségizettek
számára kétéves volt. Miután
befejeztem, hamarosan kine-
veztek kerületvezetõ erdész-
nek, majd késõbb megszerez-
tem a technikus minõsítést.

Ferenc közel három évet töl-
tött elsõ kerületében, a Kerka-
falviban, utána került át az Al-
só- és Felsõszenterzsébetibe.

Ez egy több mint 820 hektáros
kerület, hat községhatárt érint:
Csesztreg, Alsó- és Felsõ-
szenterzsébet, Szentgyörgy-
völgy, Magyarföld és Márokföld
erdei tartoznak ide. Az Õrségi
Nemzeti Parknak van itt mint-

egy 300 hektár területe,
melybõl 100 hektár foko-
zottan védett. Ez utóbbi-
ban található Palotai Ist-
ván emlékmûve és
Hajdu Tibor kopjafája –
az õ nevükhöz fûzõdik a
szentgyörgyvölgyi szá-
lalóerdõ létrehozása és
gondozása. A Szent-
györgyvölgy és Magyar-
föld közötti erdõrészlet-
ben található 2,8 km
hoszszú Töllös-tanös-
vény a szálalóerdõ vilá-
gába vezeti be az érdek-
lõdõket. Itt szokott gom-
baismereti túrákat tartani
Stefanich Péter kollé-

gánk is. Továbbá meg kell em-
líteni még a Bankóbódé rakodó
közelében található csemete-
kertet, ahol májusban a szín-
pompás azáleák kápráztatják
el az odalátogatókat. 

– A kerület négy fõ fafaja a

bükk, a tölgy, a gyertyán és a
fenyõ. Amióta itt vagyok, közel
100 hektár erdõt újítottunk fel,
ami zömmel tölgyes. Ez nem
számít olyan soknak, mint más
kerületekben, de itt a termé-
szetvédelmi korlátozásokkal is
számolni kell. Úgy gondolom,
ezek nagyon jó minõségû er-
dõk lesznek, sokat dolgoztunk
ezért. 

Bíró Ferencnek két gyerme-
ke van, fia édesapja keresztne-
vét viseli, õ logisztikai mérnõk
az Audi Hungária Kft.-nél Gyõr-
ben, lánya, Bernadett Zala-
egerszegen dolgozik a kor-
mányhivatalnál. Felesége mi-
nõségellenõr egy autóalkat-
rész-gyártó cégnél.

Szabadidejében szõlészet-
tel és borászattal foglalkozik,
leginkább ilyen témájú könyve-
ket és cikkeket is olvas a szép-
irodalom mellett.

Steyer Edina

Az Alsó- és Felsõszenterzsébet kerület 59 éves kerület-
vezetõ erdésze Csesztregen él feleségével, Margittal, két
vizslájukkal, Málnával és Bodzával, valamint perzsa cicá-
jukkal, Kleopátrával. A családban nagybátyja dolgozott
még a szakmában, õ a Méhes kerületet vezette, majd a
zalalövõi MÁV-rakodóról ment nyugdíjba.

Erdészarcok
Bíró Ferenc, a szálalóerdõ gazdája

Erdészverseny

Személyi változások

Németh Bence, Szabó Péter és Lukács Viktória

zalaerdo
Kiemelés


