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Ennek oka egyrészt más
ágazatok munkaerõ-keresleté-
nek növekedése, hiszen egyre
kevesebb fiatal tartja egy életre
szóló hivatásnak a megerõlte-
tõ, az idõjárás szélsõségeinek
kitett munkahelyen az erdei
munkák végzését. Másrészt a
rendszerváltáskor megalakult
fakitermelõ brigádok vezetõi
lassan elérik a nyugdíjas kor-
határt, a vállalkozás továbbvi-
telére pedig nem mindig talál-
nak megfelelõ embert. Ezenkí-
vül a környezetünkben létrejött
munkahelyek jobb fizetéssel,
kellemesebb munkakörülmé-
nyekkel csábítják az erdei dol-
gozókat.

A 2017–18. évi vegetáción

kívüli fõ fakitermelési szezon-
ban az idõjárás sem kedvezett
a munkák ütemes végrehajtá-
sának. Az átlagosnál több csa-
padék a kihasználható munka-
napokat lényegesen lecsök-
kentette, így a szezonban szo-
kásos kétszázezer köbméter
kitermelésével szemben nem
értük el a 160 ezer köbméter
mennyiséget sem. Ugyan az
idõjárás nem akadályozta a
munkákat, a második harmad-
év feszített tervét nem tudtuk
maradéktalanul teljesíteni,
nem sikerült az eddigi évek
nyári termelési mennyiségét
növelni. Így az utolsó harmad-
ra maradt fahasználatok elvég-
zésére és az éves terv teljesí-

tésére a rendelkezésre álló ka-
pacitás csak úgy lesz elegen-
dõ, ha a természeti körülmé-
nyek jobbak lesznek az átlago-
san elvárhatónál.

Az éves fahasználati mun-
kák végrehajtásának értékelé-
sekor azonban figyelembe kell
venni, hogy az így elért teljesít-
mények is jelentõs többletmun-
kát igényeltek az ágazat mû-
szaki irányítóitól. A közelben
fellelhetõ, eddig nem a rész-
vénytársaságunknál dolgozó

vállalkozások munkába állítása
mellett megyén kívüli munka-
erõt is sikerült szerzõdtetnünk
az elvégzendõ munkákhoz. A
növekvõ munkabérek, üzem-
anyag- és egyéb költségek
kompenzálására – használati
módonként differenciáltan – a
vállalkozói díjak jelentõs növe-
lését tettük lehetõvé.

Az elõzõ években megfelelõ
mennyiségben tudtuk lecserél-
ni a csörlõs közelítési technoló-
giát a korszerûbb, hatéko-
nyabb, környezetkímélõbb for-
warderes közelítésre. A kézi fa-
kitermelés helyett az utóbbi
években kellett jelentõs mér-
tékben eddig nem használt fa-
kitermelési technológiát beve-
zetnünk nevelõvágásainkban,
szúkáros lucosainkban, gyen-
gébb véghasználatainkban. A
többcélú fakitermelõ gépek el-
terjesztése a garanciája annak,
hogy feladatainkat maradékta-
lanul elvégezhessük, hisz az
élõ munkaerõ növekedésére
számítani nem lehet, a gépi
munkák munkaerõ-szükséglete
csak az egyharmada-egyne-
gyede a hagyományosnak.

A harvesteres technológia
kiterjedt alkalmazása rész-
vénytársaságunknál 2012 októ-
berében a Sampo-Rosenlew
1046 Pro harvester megvásár-
lásával kezdõdött. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

Munkaerõhiány a fahasználatban is
Új technológiákban a megoldás

A Zalaerdõ Zrt. gazdálkodásában mindig elsõdleges
szempont volt a fakitermelési lehetõségek kihasználása,
az erdõnevelést segítõ fahasználatok idõben történõ szak-
szerû végrehajtása. Állományaink sajátos korosztály-
összetételébõl és az új üzemmódok törvényben elõírt
mennyiségének növekedésébõl adódóan a kitermelhetõ
faanyag mennyisége csökkent. Emellett a rendelkezésre
álló fakitermelõi kapacitás olyannyira megfogyatkozott,
hogy amíg az elõzõ években a vállalkozások részére nem
mindig tudtunk egész évre megfelelõ mennyiségû munkát
biztosítani, az idei évben a Zala megyei vállalkozásokkal a
feladataink végrehajtása is kétségessé vált.

Sampo harvester lucos véghasználatban (Fotó: Nemes Zoltán)

A rendezvénysorozat nyitó
hétvégéjén, 2018. szeptem-
ber 29-én szervezte meg az
OEE Nagykanizsai és Zala-
egerszegi Helyi Csoportja a
„Zala kincse az erdõ! V. Er-
désznapot”, melynek ezúttal
is a Csácsbozsoki Arborétum
adott helyet. A rendezvény
célja az erdészek sokrétû, ér-
tékteremtõ munkájának be-

mutatása, valamint az erdész-
társadalom megítélésének ja-
vítása a civilek körében. A hû-

vös, szeles õszi idõ ellenére
sokan ellátogattak a megye-
székhelyrõl és a környékbeli
településekrõl a csácsi város-
részbe, ahol egész nap ingye-
nes programok várták az er-
dei munkák és a természet-
ben található „kincsek” iránt
érdeklõdõket.

A látogatók vezetett túra ke-
retében ismerkedhettek az ar-

borétum titkaival, „Harkály dok-
tor” (azaz Kungli József) segít-
ségével pedig a fákat érõ káros

hatásokat vizsgálhatták. Lehe-
tõség volt többek között a kör-
nyék erdészeti erdei iskoláival
való megismerkedésre, interak-
tív játékaiknak kipróbálására,
történelmi évgyûrûk tanulmá-
nyozására, vadpörköltek és ke-
mencében sült finomságok kós-
tolására. A színpadon a Zala
Zenekar szórakoztatta a közön-
séget, a legkisebbek körében
pedig a hagyományõrzõ népi fa-
játékok voltak a legvonzóbbak.

Az erdésznapot követõ hé-
ten gazdag programkínálattal
kapcsolódott a Zalaerdõ Zrt. az
Erdõk Hetéhez, mely során az
egész megyében ismeretter-
jesztõ foglalkozások, erdei ve-
zetett túrák várták a jelentkezõ-
ket. A Zalaerdõ által szervezett
programokon közel 1100 fõ vett
részt, zömében gyerekek, de
akadtak szép számmal felnõt-
tek is. A parkerdeinkben, tan-
ösvényeinken tartott vezetett
túrák mellett újdonság volt a
Nagykanizsai Parkerdõben tar-
tott õszi élményfutás. Ismét volt
véradás, és a Bajcsai Cseme-
tekert életébe is betekintést le-
hetett nyerni. A programszer-
vezésben erdei iskoláink, az
erdei vasút, öt erdészetünk és
a központ vett részt.

Fûrné Kinsztler Anita,
Steyer Edina

Erdésznappal indult
az Erdõk Hete 

Változatos programok október elején
Az idei a XXII. Erdõk Hete – amelynek jelmondata „Nö-

vekvõ erdõk Magyarországon” – az elmúlt közel 100 év
alatt megduplázott erdõk és a további fásítások, erdõtele-
pítések fontosságára hívta fel a figyelmet.

Szûk helyen is elfér a Novotny forwarder
(Fotó: Ritka Szabolcs – 6x6 Trans Kft.)

Erdõvarázs

Nagy sikernek örvendett a III. Erdõvarázs családi nap Budapesten 2018. szeptember
21–22-én. A Zalaerdõ Zrt. hagyományosan a Vadkaland elnevezésû sátorban tartott inter-
aktív foglalkozást kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A gyerekek idén a fából készült játé-
kok kipróbálása mellett erdei állatokat ábrázoló álarcok mögé bújhattak, valamint állat-
nyomos nyomdával képkeretet díszíthettek.
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Az ünnepségen Rosta Gyu-
la vezérigazgató a 12 kilométe-
res erdészeti útról elmondta: a
Mura Program keretében el-
végzett felújítás mintegy 300
millió forintba került. Ez a beru-
házás csatlakozik az erdei vas-
út jövõ évre tervezett felújításá-
hoz, amelynek révén újabb 8
kilométernyi vasútvonal nyílik
meg, 40 kilométerre bõvítve ez-
zel a közforgalmú hálózatot.

Cseresnyés Péter, az Inno-
vációs és Technológiai Minisz-
térium parlamenti államtitkára,
a térségi Mura Nemzeti Prog-
ram miniszteri biztosa azt
hangsúlyozta, hogy a kormány-
zat, a Zalaerdõ Zrt. és az itt
élõk összefogásának példája

az erdészeti út megnyitása. A
térségnek ugyanis – a Mura
Program egyik céljának megfe-
lelõen – éppen a kerékpáros
turizmus adhat kitörési lehetõ-
séget. Az államtitkár emlékez-
tetett arra is, hogy 2010 óta

több mint háromezer kilométer-
nyi út újult meg Magyarorszá-
gon. Csak idén 160 milliárd fo-
rintos beruházással 1200 kilo-
méternyi út rendbetétele kez-
dõdött el vagy indul hamaro-
san, a Magyar Falu Program
keretében pedig további jelen-
tõs összeget szánnak a 4 és 5
számjegyû mellékutak felújítá-
sára.

Dr. Bitay Márton Örs állam-
titkár arról beszélt, hogy az ál-
lami erdõgazdaságok az elmúlt
években csaknem 20 milliárd
forintot fordítottak közjóléti be-
ruházásokra. A látogatottsági
adatok mutatják, hogy milyen
nagy az igény a kilátókra, kis-
vasutakra, tanösvényekre vagy

erdei iskolákra, és ugyanúgy
igény lenne az erdõgazdaság-
ok úthálózatának megnyitására
a kerékpáros turizmus számára
– mondta az államtitkár.

A megnyitón közremûködtek
a borsfai Fekete István Általá-

nos Iskola és Alapfokú Mûvé-
szetoktatási Intézmény diákjai,
az utat a lenti Mocorgók Egye-
sület tagjai próbálták ki elsõ-
ként kerékpárral.

A kerékpározható út össze-
köttetést teremt – a már koráb-
ban kerékpározásra kijelölt – a
Becsehely–Bak összekötõ úttól
nyugatra esõ településekkel,
valamint elérhetõvé válnak
szentpéterföldei szolgáltatása-
ink, a horgásztó, az erdei szál-
lásunk, valamint a kisvasúti
szárnyvonalunk itteni végállo-
mása is. 

A most átadott szakasz
hossza 7 kilométer, a teljes
hossza mintegy 12 kilométer,
ami egy fõágból és egy mellék-
ágból áll.

Az út úgynevezett hideg
remix eljárással, környezetba-
rát módon készült. A burkolat
szélessége 3,5 méteres, 2x75

centiméteres teherbíró padká-
val épült. A felhasznált anyag
mennyisége homokos kavics-
ból 12 ezer köbméter, zúzott
mészkõbõl 1350 köbméter és
aszfaltból 1600 köbméter volt.

Steyer Edina

Útátadó Szentpéterföldén
(Folytatás az 1. oldalról.)
Akkor a fiatal lucosainkban

keletkezõ szúkárok felszámolá-
sára kellett megoldást talál-

nunk, mert a hagyományos fa-
kitermeléssel csak lassan, je-
lentõs értékvesztéssel tudtuk
volna a károsított faanyagot fel-
készíteni, piacra juttatni.

A gép három mûszakban
dolgozva 2016 végére a folya-
matosan keletkezõ szúkárok
felszámolását elvégezte. A
kedvezõ idõjárás következté-
ben a lucfenyõpusztulás mér-
séklõdött, emiatt kevesebb
véghasználati feladat adódott a
gép számára, így mód volt ar-
ra, hogy az elsõsorban fenyves
törzskiválasztó gyérítésekben
jelentkezõ fakitermelõi munka-
erõhiány pótlására is használ-
juk a technológiát. Így
2017–18-ban már mintegy
8000 köbmétert termeltünk ki
fenyves nevelõvágásokban.

Egyre több fakitermelõ vál-

lalkozó látta be, hogy a hagyo-
mányos technológiához szük-
séges munkaerõ nem áll ren-
delkezésre, így õk is a har-

vesteres technológiában látták
a megoldást.

A Nagykanizsai Erdészetnél
lánctalpas kotrógépre szerelt
vágófejjel rendelkezõ döntõ-
rakásoló gép munkába állításá-
val sikerült kedvezõ tapasztala-
tokat szerezni, elõször fenyves
tisztításában, majd lombos
törzskiválasztó gyérítésben ér-
tünk el jó eredményeket. A gé-
pi technológiát aprítékter-
meléssel egészítettük ki, ezál-
tal az apadék mértéke is jelen-
tõsen lecsökkent.

A Lenti Erdészet erdei-
fenyves törzskiválasztó gyérí-
téseiben nagy mértékben tud-
tuk csökkenteni a felkészítés
nélküli nevelõvágások men-
nyiségét a Kesla harvesterfej-
jel szerelt Takeuchi kotrógép-
bõl és Novotny keskeny nyom-

távú forwarderbõl álló gépsor
beállításával. A tapasztalatok
itt is kedvezõek voltak mind a
végrehajtás minõsége, mind

az eredményesség tekinte-
tében. 

Több erdõrészletben láthat-
tunk szakmailag megfelelõ, az
állománynevelés minden igé-
nyét kielégítõ gépi munkát. Idõ-
sebb állományokban nagyobb
teljesítményû gépek – pl.
Ponsse harvesterek – dolgoz-
tak, míg a törzskiválasztó gyé-
rítésekben egyre több, egyedi-
leg összeállított, lánctalpas kot-
rógépre szerelt harvesterfejjel
ellátott gépet használhatunk.

Célunk mindenképpen a gé-
pi erõvel elvégzett nevelõvágá-
sok mennyiségének növelése
az ilyen jellegû vállalkozások
felderítésével, szerzõdtetésé-
vel, de el kell gondolkodnunk a
saját gépparkunk ilyen jellegû
bõvítésén is.

Nemes Zoltán

Munkaerõhiány a fahasználatban is
Új technológiákban a megoldás

Ponsse harvester lombos állományban (Fotó: Nemes Zoltán)

Fotó: Varga György

Ünnepélyes keretek között adtuk át 2018. október 11-én
délután a Pusztamagyaród–Szentpéterfölde kerékpároz-
ható fõ feltáróutat a nagyközönségnek. 

Virágzás és terméskötõdés
alapján az idei évben kocsá-
nyos tölgybõl és bükkbõl kivá-
ló, kocsánytalan tölgybõl pedig
jó termésre volt kilátás. A szep-
temberi aszályos idõnek kö-
szönhetõen sajnos nagyon sok
makk idõ elõtt lehullott, és a
legtöbb a kocsányos tölgybõl.
Ezek után az októberi mag-
gyûjtés során a regisztrált
maggyûjtési helyeinkrõl és
magtermelõ állományainkból a
becslésünkhöz képest kocsá-
nyos tölgybõl kevesebb, ko-
csánytalan tölgybõl viszont

több makkot sikerült felvásá-
rolnunk. A magtermelõ állomá-
nyokból gyûjtött magot elkülö-
nítve kezeljük. A begyûjtött
mennyiségek kocsányos tölgy-
bõl 337 mázsa, kocsánytalan
tölgybõl 668 mázsa, bükkbõl
pedig 16 mázsa. 

A fenti fafajokból saját gyûj-
tésbõl és vásárlásból sikerült
biztosítani az erdõfelújítás igé-
nyét, és elegendõ mennyiséget
tudtunk a csemetekertekbe el-
vetni ahhoz, hogy biztosított le-
gyen az erdõfelújítás csemete-
szükséglete az elkövetkezõ két

évre. Kocsánytalan tölgybõl és
bükkbõl pedig értékesíteni is
tudtunk. Az õszre tervezett
makkvetéseket még nem vé-
gezték el teljesen, a tavaszi er-
dõsítésre szánt makktételek a
bajcsai makktárolóban és az er-
dészetek tárolóiban telelnek át.

A fõ fafajokon kívül kisebb
mennyiségre vöröstölgy- és
csermakkból, valamint fekete
dióból volt szükségünk. Cserbõl
nagyon jó termés volt, így gyor-
san összegyûlt a csemetekertbe
vetendõ mennyiség, de vörös
tölgybõl és fekete dióból nem si-
került maradéktalanul begyûjteni
a szükséges mennyiséget.

Az idei maggyûjtési szezon
legnagyobb problémája a ter-
més begyûjtése volt. Sajnos
egyre kevesebb a maggyûjtést
végzõk száma, a következõ
évek egyik legfontosabb fel-
adata a maggyûjtõ bázisunk új-
raépítése lesz. A maggyûjtés a

csemetetermelés és az erdõfel-
újítás számára is kulcsfontos-
ságú, így mindent meg kell ten-
nünk a maggyûjtést végzõk
visszahódításáért. 

Csányi Anita
erdõmûvelési elõadó

A maggyûjtés tapasztalatai 
Társaságunk az értékesebb és jobb genetikai adottsá-

gú fák tulajdonságainak továbbörökítésére magtermelõ
állományokat tart fenn. Ezeknek a területe jelenleg nettó
276,92 hektár. Az idei évben az „Erdészeti genetikai erõ-
források megõrzése” jogcímre sikeres pályázatot adtunk
be, melynek ellenõrzése november végével lezárult, és az
ellenõrzés során a támogatás kifizetési feltételeit teljesí-
tettük.
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Gazdálkodási tevékenysé-
günk legfõbb vonalán, a mûkö-
désünk alapjául szolgáló erdõ-
gazdálkodásban nem egy átla-
gos, a külsõ szemlélõnek az er-
dész szakmáról alkotott nyu-
galmat árasztó, „hát könnyû
nektek erdészeknek” évrõl tu-
dunk beszámolni. 

Másfél milliárdos fatermék-
árbevételünket mintegy 75
ezer köbméter faanyag értéke-
sítésével terveztük megvalósí-
tani, melyhez 80 ezer köbmé-
tert meghaladó fakitermelési
tervet készítettünk az idei évre.
Az erdészet bánokszentgyörgyi
erdõtervezési körzethez tarto-
zó érvényes erdõterve 2017.
december 31-én lejárt, a fordu-
lópontra sajnos az erdõrende-
zési szolgálat nem készült el az
új körzeti erdõtervvel, így átme-
neti erdõterv alapján gazdálko-
dunk az idei és valószínûleg a
következõ évben is. Az erdõ-
gazdálkodási osztállyal együtt-
mûködve az idei fakitermelési
tervet az elõzõ erdõtervi ciklus
számaival terveztük, azaz mint-
egy 235 hektár törzskiválasztó
gyérítést, 355 hektár növedék-
fokozó gyérítést és 78 hektár
redukált területû véghasznála-
tot tervezünk elvégezni.

Az évet viszonylag alacsony
faanyagkészlettel indítottuk. Az
enyhe, csapadékos, kevés fa-
gyos nappal elmúlt tél után a
csapadékos tavasz sem kedve-
zett a fakitermelések végrehaj-
tásának. Az elsõ harmadévre
tervezett mintegy 34 ezer köb-
méter faanyagból 8 ezer köb-
métert nem sikerült letermel-
nünk, természetesen ez a ki-
esés a faanyag értékesítésé-
ben is megmutatkozott, így az
elsõ harmadévben 235 millió
forinttal alacsonyabb fahaszná-
lati árbevételt értünk el. Az er-
dészet fafajösszetételébõl adó-
dóan az elmaradás ledolgozá-
sára csak az utolsó harmadév-
ben nyílik lehetõség. Az idõben
elkezdett munkák és a megnö-
vekedett kapacitásunk mellett
(egy közel másfél éve leállított
Komatsu forwardert sikerült új-
ra bérbe adni) az októberi fa-
használatnak kedvezõ száraz
idõjárás is segítette a feladatok
elvégzését. Ennek ellenére a
gyérítésekben, azon belül is a
törzskiválasztó gyérítésekben
jelentõs munkaerõhiány ta-
pasztalható. Alakult ugyan né-
hány újabb brigád, de többen
fejezik be a munkát, mint ahá-
nyan a fakitermelésben képze-
lik el a jövõjüket. Ennek a prob-
lémának jövõbeni megoldása
valószínûleg csak technológiai
fejlesztésekkel lesz orvosol-
ható. 

A faanyag-értékesítésben
keresleti piacon dolgoztunk,
mind faipari vevõink, mind la-
kossági ügyfeleink részérõl, a
környezõ önkormányzatok szo-
ciális tûzifaprogramjában is
mintegy 1000 köbméterrel ve-
szünk részt.  Jelentõs feladat a
21 ezer köbmétert meghaladó

faanyag rövid idõ alatt történõ
piacra juttatása. Az elmúlt évek
visszatérõ problémája, hogy
vagonos vevõinket november-
ben nehezen tudjuk kiszolgálni
a vagonhiány miatt. 

Erdészetünk erdõfelújítási
kötelezettségének területe
1423 hektár. Ennek nagyobb
hányada természetes felújítás,
de több mint 300 hektár mes-
terséges; ezek vagy szúkáros
lucosok helyén lévõ tölgyesek,
vagy egyéb (gyertyános, cse-
res, vörös tölgyes) állományok
szerkezetátalakítása tölgye-
sekké. 15 hektár folyamatos er-
dõtelepítésünk is van, ezek is
tölgyesek.

A 2018. évre terveztünk
összesen 100 hektár I. kivitelt,
aminek döntõ többsége termé-
szetes sikernövekmény, mes-
terséges erdõsítés mindössze
17 hektár. A pótlások tervezett
területe 23 hektár. A tavaszra
tervezett erdõsítési feladatokat
elvégeztük, az õsziek még fo-
lyamatban vannak.

A 2017–18. évi enyhe télnek
és a bõségesen hulló csapa-
déknak köszönhetõen évek óta
elõször „áztak át” talajaink úgy,
hogy az elmúlt erdõsítési sze-
zonban elültetett csemeték na-
gyon jól tudtak fejlõdni. Az õszi
ültetések idejét viszont a
hosszasan elhúzódó vegetá-
ciós idõszak egy hónappal le-
rövidítette; késõbb lehetett a
csemetekertekben kiemelni,
így az erdõsítésekbe elültetni is
a csemetéket.

Nagy hangsúlyt helyezünk a
mesterségesen felújított er-
deink elegyességére; pl. a lu-
cosok utáni tölgyesekben min-
den ötödik sort bükkel és vad-
gyümölccsel ültetünk be, és a
késõbbi pótlások fafaja mindig

gyümölcs vagy hegyi juhar.
Bükkös természetes felújítá-
sainkba sem ültetünk soha
bükköt pótlásba, ott jellemzõen
tölgy vagy vadgyümölcs, juhar
a „váz”.

Az év elsõ felében lehullott
sok esõ miatt erdeink egészsé-
gi állapota látványosan javult.
A fiatalosok rendkívüli növedé-
ket hoztak, 4–6 éves tölgyes
erdõsítések sokhelyütt 1 méte-
res évi magassági növekedést
produkáltak. A sok csapadék

miatt azonban nõtt a „gaz” és a
szeder is. Az ápolások elvég-
zését azonban sokszor éppen
a sok esõs nap akadályozta, de
leginkább itt jelentkezett a
2018-as év legnagyobb erdõ-
gazdálkodási problémája: a
munkaerõ kiöregedése és el-
vándorlása, azaz hiánya.  Így a
vállalkozói kör átcsoportosítá-
sára kényszerültünk, és immá-
ron nem csak helybeli vállalko-
zókkal és emberekkel oldjuk
meg feladatainkat, hanem kül-
sõk, erdélyi munkaerõ bevoná-
sával is. Ennek ellenére a nyár-

ra kitûzött feladatainkat nem
tudtuk maradéktalanul elvégez-
ni. 

Befejezett ápolásainkat és
tisztításainkat a tervezett terü-
leteken év végéig maradéktala-
nul elvégezzük. A befejezett er-
dõsítések területe az elvártnál
jóval nagyobb lett, összesen
megközelítõleg 160 hektár.

Õsszel az erdõgazdálkodási
osztállyal egyeztetve olyan
mennyiségû makkot sikerült
gyûjtetnünk, hogy abból a baj-

csai csemetekerti vetésekhez
is át tudtunk adni 4000 kilo-
grammot, továbbá bükkmakkot
is szállítottak be vállalkozóink
a mi területünkrõl. Saját, késõn
fakadó szlavón tölgy magter-
melõ állományunkból (Mulató-
völgy, Bánokszentgyörgy 6 C)
is sikerült makkot gyûjtenünk,
amit elkülönítve elvetettünk a
Haraszti Csemetekertünkbe,
innen a fagyzugos völgyekbe
fogjuk kiültetni az ebbõl nevelt
csemetéket. Ugyanitt kocsány-
talantölgy- és feketedió-magot
is vetettünk, Kósa Milán erdé-
szünk saját fejlesztésû (és ké-
szítésû) makkvetõ adapteré-
vel. 

Külön említést érdemel az,
hogy a bálványfa terjeszkedé-
se soha nem volt ilyen intenzív
a mi erdeinkben; a legváratla-
nabb helyeken és a legvédet-
tebbnek hitt tömbök közepén
jelenik meg és tör elõre. A
problémát nagyon komolyan
vesszük és kezeljük, tapaszta-
lataink szerint az egyedüli fel-
verõdéshez is oda kell menni,
és ki kell irtani. Kerületvezetõ
erdészeinket elláttuk egy egy-
ségcsomaggal, amely tartal-
maz egy 2 literes kézi permete-
zõgépet (vegyszerrel betöltve)
a kisméretû fácskák megszórá-
sára, továbbá egy palackot a
léces méretû fák kéregsértés
utáni lekenésére bekevert szer-
rel és ecsettel. Ezt a csomagot
kötelezõ jelleggel az autóikban
tartják, és minden észlelést
azonnal tudnak – és kötelesek
– kezelni. Amennyiben na-
gyobb méretû fát találnak, ak-
kor akkus fúrógéppel, injek-
tálószerrel és lezáró gyurmával
a helyszínen kezeljük azt. 

Fontos szakmai felada-
tunk lenne még tölgyelegyes

bükkös felújítóvágásainkban a
kocsánytalan tölgy elegyará-
nyának növelése, valamint töl-
gyes felújítóvágásaink elbükkö-
södésének megakadályozása
is. Az elmúlt években már nem
kell keresgélnünk a bükkújula-
tot, hanem tömegesen jelent
meg az idõsebb, 80 év feletti
bükköseinkben és a határos
tölgyeseinkben is, ennek kom-
penzálására pótlásainkat tölg-
gyel és egyéb elegyfafajokkal
végezzük végvágás után az

újulathiányos foltokban. Tudo-
mányos kísérletekben bebizo-
nyosodott, hogy a tölgyelegyes
bükkösökben a folyamatos er-
dõborításra való törekvés a töl-
gyek elegyarányának viszsza-
szorulását okozta. A feladat
megoldása és üzemszerûvé té-
tele az egyik legfontosabb
szakmai feladat az erdészetnél
az özönfafajok visszaszorítása
mellett.

Kiemelten fontos ágazataink
közé tartozik még a vadászat
és a közjólét a vasútüzemmel.

Vadászati terveink elõrelát-
hatólag teljesíthetõek lesznek
az idényben, melynek során
676 gímszarvas, 337 õz és
1070 vaddisznó elejtése a fel-
adat.

A vaddisznó hasznosítása
minden elképzelésünket felül-
múlta, melyhez nagyban hoz-
zájárultak a január–februári jól
sikerült hajtások. Ekkor már lát-
szott az állomány magas lét-
száma, amit visszaigazoltak a
gyors és eredményes befogá-
sok, melynek eredményeként a
társaság vaddisznós kertjeibe
253 vaddisznót szállítottunk. A
befogásokkal együtt 1100 da-
rab felett jártunk november vé-
gén, és reményekkel nézünk a
téli vaddisznóhajtások elé. A
sertéspestis megelõzésére
megtettük azokat az intézkedé-
seket, melyeket a hatóság elõ-
írt. Az afrikai sertéspestis meg-
jelenésének a legjobb gátja a
vaddisznózsigerek megsemmi-
sítése. A gímszarvas vadá-
szatának fõszezonja kitûnõen
sikerült, több mint 80 gímbika
elejtéséhez segítettük vendé-
geinket. Az ország legnagyobb
nemzetközi pontszámú gímbi-
kája a szentpéterföldei terüle-
ten esett, 255,8 IP-re értékel-

ték. Emellett további 10 arany-
érmes gímbika került terítékre,
ez is nagyban hozzájárult ah-
hoz, hogy a jövõ szeptemberi
gímbikavadászataink október
elejére elkeltek. 

Vadföldgazdálkodásunkban
igyekszünk átállni a többéves
pillangós veteményekre. A pil-
langós kultúrák kedvezõen hat-
nak a gímállomány minõségé-
re, hosszú távon olcsóbbak és
nem utolsósorban a talaj minõ-
ségét is javítják. Ebben az év-
ben a vadászkamara által kiírt
pályázaton is nyertünk támoga-
tást vadlegelõ létesítésére. A
vadtakarmány jelentõs részét
saját földön termeljük. 

Az ágazat pénzügyi tervét
teljesíteni fogjuk úgy, hogy a
vadkár a tervet meghaladó
lesz, viszont a vaddisznóhús
árának drasztikus csökkenése
ellenére az árbevételünk meg-
haladja a tervezettet. Így vár-
hatóan a tervezett ered-
ménnyel zárjuk az évet.

A vadászházak kihasznált-
sága kiegyensúlyozottságot
mutat, mindkét házban eddig
350 körüli vendégéjszaka volt.

A közjóléti feladataink közé
tartozik a Szentpéterföldei-
horgásztó üzemeltetése. Eb-
ben az évben telepítettünk sül-
lõt, balint, pontyot és keszeget.
A telepítés mennyiségét min-
den esetben a tó árbevétele
határozza meg. A napijegyet
vásárló horgászok száma évrõl
évre növekszik, az idei évben
mintegy 500 darab napijegyet,
80 darab éves jegyet és né-
hány hetijegyet értékesítettünk.
A közjóléti tevékenység kereté-
ben üzemeltetjük a Szent-
péterföldei Horgász Lakot. A
ház a turisták, horgászok, pi-
henni vágyók és alkalmanként
a vadászni vágyók igényeit
szolgálja. Az elmúlt évben 299,
míg ez évben eddig 453 ven-
dégéjszakánk volt. A horgász-
lakban ezen a nyáron 3 tábort –
vadásztábort, horgásztábort és
természetismereti tábort –
szerveztünk általános iskolás
gyerekeknek. 

A csömödéri központtal mû-
ködõ erdei vasútüzemünk mind
a teherszállítás, mind a sze-
mélyszállítás terén jól teljesí-
tett. Az egész évre tervezett
18 346 köbméter faanyagból
november végéig 16 179 köb-
méter szállítása valósult meg.
A Lenti Fûrészüzemnek terve-
zett közel 2000 köbméteres át-
szállítási tervet már az õsz vé-
gére meghaladtuk. Személy-
szállító járatainkat 20 853-an
vették igénybe november vé-
géig. A mára hagyománnyá
vált Kisvasút Napra sikerült is-
mét a MÁV napközi vonatot be-
állíttatni és gazdag programot
szervezni a gyerekeknek.
Emellett nagy sikerrel mûköd-
nek különleges alkalmakra
szervezett különvonataink is,
mint a Márton-napi libalakomás
járataink és a gyerekek köré-
ben méltán népszerû Mikulás-
járataink. Lenti múzeumunk lá-
togatottsága meghaladta a
3200 fõt. 

Egle Zoltán,
Pálinkás Ákos, Vaski László

A Bánokszentgyörgyi Erdészet évértékelõje 
Változatos évet hagy maga mögött a 9275 hektár erdõ-

területen gazdálkodó Bánokszentgyörgyi Erdészet 2018
decemberének végén.

Vadásztábor Szentpéterföldén
(Fotó: Egle Zoltán)

Az ország legmagasabb pontszámú gímbikája
a Szentpéterföldei Vadászház elõtt

(Fotó: Vaski László)
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Borbála a horvát határ mel-
letti kis faluban, Molnáriban
született, ott nõtt fel egy hat-
gyermekes család legkisebb
gyermekeként. A mai napig
anyanyelvi szinten beszéli a
horvát nyelvet, s nem véletlenül
Horvátország a kedvenc utazá-
si célpontja.

Az általános iskolát Molnári-
ban és Semjénházán, a közép-
iskolát, illetve a gyors- és gép-
írói tanfolyamot Nagykanizsán
végezte, a mérlegképes köny-
velõi és adótanácsadói okleve-
let pedig Zalaegerszegen sze-
rezte meg. Kezdetben a tót-
szerdahelyi tanácsnál dolgo-
zott adóügyi elõadóként, s mint
mondta, ez alapozta meg tudá-
sát a késõbbiekre.

A Zalaerdõ jogelõdjénél
1977. június 16-án kezdett dol-
gozni – elõször a Mûszaki Er-
dészetnél pénztárosként, majd
a Déli Erdészetnél, késõbb a
Nagykanizsai Erdészetnél mint
könyvelõ, ezután került át a

Bajcsai Erdészethez vezetõ
könyvelõ, gazdasági vezetõ
pozícióba. A központban 2000
õszén kezdett belsõ ellenõr-
ként dolgozni. Ezt megelõzõen
gyesen volt a fiával, Péterrel,
aki idén õsszel töltötte be 20.
életévét, s villamosmérnöknek
tanul a fõvárosban.

– Az ellenõri munkakör szá-
momra nagy kihívást jelentett,
hiszen el kellett fogadtatni ma-
gam a kollégákkal, rá kellett ve-
zetnem õket, hogy nem ellenük
vagyok. Ellenõrként mindig is
ezt tartottam szem elõtt, mindig
a segítõ szándék vezérelt, hi-
szen cégen belül mindannyian
egy csapat vagyunk. Termé-

szetesen voltak kellemetlen fel-
adatok is, szigorú voltam, fon-
tos volt a szabályok betartása
és betartatása, de emellett
igyekeztem mindig embersé-
ges maradni.

Borbála a szakmai tevé-
kenysége mellett aktív közös-
ségi emberként több társadalmi
tisztséget is vállalt, így például
az Erdészeti és Faipari Dolgo-
zók Szakszervezetének tagja-
ként mûködõ Zalaerdõ Zrt.
szakszervezetének szb-titkári
pozícióját töltötte be 2009-tõl.
Emellett a részvénytársaság
központi fõbizalmijának válasz-
tották meg 2009 januárjában,
majd odaadó munkáját elismer-
ve 2014-ben megerõsítették
ebben a tisztségében. Nyugdíj-
ba vonulása után a fõbizalmi
Majorics Judit számviteli ügyin-
tézõ, a titkár Kovács Ágnes tb-
elõadó választás útján vette át
a helyét. Az országos szerve-
zetnél jelenleg is elnökségi tag,
pozícióját a jövõ évi választá-

sokig kívánja meg-
tartani.

Nevéhez fûzõdik
az Erdészeti és Fa-
ipari Sportnapokon
való aktív részvétel
fellendítése, csak-
úgy, mint a társasá-
gon belüli családi
napok megszerve-
zése. Az õ mandá-
tuma alatt kapott
határozott helyett
határozatlan idejû
szerzõdést a Lenti
Fûrészüzem szá-
mos dolgozója, illet-
ve ez idõ alatt ala-
kult ki a Zalaerdõ
Zrt. jelenleg mûködõ

cafeteria rendszere.
A sportnapi rendezvény min-

dig is szívügye volt, éppen
ezért a sors fintora, hogy éppen
egy ilyen rendezvényen érte
bokasérülés. Emiatt hosszú
ideig táppénzre kényszerült, és
régi hobbijának, az utazásnak
sem tud olyan mértékben hó-
dolni, mint korábban. Mint
mondta, szerencse, hogy még
elõtte ellátogatott Dubrovnikba,
ami az egyik legkedvesebb él-
ménye lett. Szabadidejében
szívesen kertészkedik az ottho-
nában, Kiskanizsán, de valójá-
ban sosem unatkozik, mindig
akad tennivaló. 

Steyer Edina 

Horváth Borbála
nyugdíjban

Bedõ Albert a háromszéki
Sepsikõröspatakon született
1839. december 31-én. Édes-
apja dr. Bedõ Lajos székely-

magyar unitárius lelkész volt,
aki az 1848–49-es szabadság-
harcban önkéntesként harcolt
az egyesült orosz–osztrák csa-
patok ellen, amiért az osztrá-
kok késõbb három hónapnyi
börtönrabsággal is sújtották. Az
ötgyermekes lelkészi család el-
sõszülöttjeként Bedõ Albert az
elemi iskoláit már édesapja új
szolgálati helyén, a Sepsikõ-
röspatakkal szomszédos Kál-
nokon végezte, Székelyke-

resztúron járt gimnáziumba,
majd az érettségi után két évig
jogot és unitárius teológiát hall-
gatott Kolozsváron. Innen ve-

zetett az útja 1860-ban a sel-
mecbányai Magyar Királyi Bá-
nyászati és Erdészeti Akadé-
miára, ahol 1866-ban szerzett
erdõmérnöki oklevelet.

Selmecbányán, az Akadé-
mián találkozott az erõsen ma-
gyar nemzeti elkötelezõdésû
Divald Adolffal és Wagner Ká-
rollyal, akikkel együtt a magyar
nyelvû erdészeti kultúra és
szaknyelv megteremtését tûzte
ki célul. Ennek szervezeti hát-

teret is kívántak biztosítani, s
miután az 1851-ben alapított,
német szellemiségû szakmai
szervezet, az Ungarischer
Forstverein magyar szellemisé-
gûvé reformálásával kudarcot
vallottak, 1866. december 9-én
megalapították az Országos
Erdészeti Egyesületet. Az új,
valóban magyar szervezet elsõ
titkárának pedig Bedõ Albertet
választották, aki több mint ti-

zenhárom éven át látta el e
tisztséget, majd állam- és szak-
igazgatási munkaköri teendõi
miatt lemondott a titkári tiszt-
ségrõl, és 1880-tól az OEE el-
sõ alelnöke lett. Szintén a ma-
gyar erdészeti kultúra és szak-
nyelv megteremtését szolgálta
az elsõ magyar nyelvû erdé-
szeti szaklapunk, az Erdészeti
Lapok megalapítása 1862-ben,
amelynek Bedõ Albert a kezde-
tektõl munkatársa, majd

1872–1899 között szerkesztõje
volt. Szakmai pályafutása
elõbb a Pénzügyminisztérium-
hoz kapcsolódott, ahol 1872-tõl
fõerdõmester, 1873-tól pedig
fõerdõtanácsos volt. Az erdõ-
ügyek 1881-tõl a Fõldmívelés-,
Ipar- és Kereskedelemügyi Mi-
nisztérium hatáskörébe kerül-
tek, így Bedõ Albert elõbb or-
szágos fõerdõmester, 1885-tõl
pedig földmûvelésügyi államtit-
kár lett. 1880-tól az MTA levele-
zõ tagja. 1896-ban vonult
nyugdíjba, s ez év õszétõl or-
szággyûlési képviselõnek vá-
lasztották. Nyugdíjasként is ak-
tív tevékenységet folytatott az
OEE-n kívül több egyesületben
is. Életének 79. évében, 1918.
október 20-án hunyt el. Az
OEE budapesti, Alkotmány ut-
cai székházában ravatalozták
fel, majd a búcsúztatás után a
kálnoki unitárius temetõben,
édesanyja hamvai közelében
helyezték örök nyugalomra.

Szakmai és közéleti tevé-
kenysége kezdetétõl Bedõ Al-
bert a magyar erdészeti szak-
nyelv és szakirodalom megte-
remtésén is fáradozott, többek
között úgy, hogy székely szülõ-
földje és más tájak erdõvel, er-
dészettel kapcsolatos népi kife-
jezéseit beemelte a szakmai
köznyelvbe, országos haszná-
latba. Az általa elõször 1874-
ben kiadott „Erdõ-Õr vagy az
erdészet alapvonalai kérdések-
ben és feleletekben” c. erdész
szakismereti tankönyv az er-
dész szakiskolákban kötelezõ
alaptankönyv volt. Szakmai
munkásságának egyik kiemel-
kedõ eredménye a Divald
Adolffal és Wagner Károllyal
közösen megalkotott, a tarta-
mos erdõgazdálkodást biztosí-
tó, elsõ modern polgári erdõtör-
vénynek tekintett 1879. évi
XXXI. törvénycikk, amely öt-
venöt évig volt hatályban. Bedõ
Albert államigazgatási beosztá-
saiban mindent megtett az er-
dészeti és bányászati ágazat
különválasztása és önállóvá té-
tele érdekében. Megszervezte
az erdõrendezõi és erdõfel-
ügyeleti rendszert, majd orszá-
gos erdõleltárt készíttetett,
amelynek adattárát 1896-ban
négykötetes erdészeti statiszti-
ka formájában tette közzé. Eh-
hez készült a híres, manapság
Bedõ-térképként emlegetett át-
nézeti térkép is. Mûvei megje-
lentek német és francia nyel-
ven is, munkásságát pedig már
életében számos kitüntetéssel
ismerték el.

Emlékére az Országos Erdé-
szeti Egyesület 1957-ben Bedõ
Albert-emlékérmet alapított,
Ásotthalmon pedig erdészeti
szakiskolát neveztek el róla.
Emlékére országszerte több
helyen található szobor, kopja-
fa, emléktábla és dombormû.

A kiváló erdészpolitikus,
Bedõ Albert halálának 100. év-
fordulóján az OEE Nagykani-
zsai Helyi Csoportja koszorú-
zással egybekötött megemlé-
kezést tartott Nagykanizsán, a
Bedõ Albert utcában található
emléktáblánál.

Fûr Tamás

100 éve hunyt el Bedõ Albert
Emlékezés a kiváló magyar erdészpolitikusra

Száz évvel ezelõtt – az elsõ világháború elvesztésével
egyidõben – hunyt el Kálnoki dr. Bedõ Albert országos
fõerdõmester, államtitkár, az MTA levelezõ tagja, az Orszá-
gos Erdészeti Egyesületnek megalakulásakor titkára, ké-
sõbb elsõ alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke, az Erdészeti
Lapok munkatársa, szerkesztõje.

Közel negyvenkét Zalaerdõnél töltött év után vonult
nyugállományba ez év õszén Horváth Borbála belsõ ellen-
õr, szakszervezeti fõbizalmi és titkár.

DECEMBER 29. ÉS 30.

Évzáró utazás a Csömödéri Állami Erdei Vasúttal
További információ:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Kaliba Mihály +36304742146,
erdeivasut@zalaerdo.hu)

JANUÁR–FEBRUÁR:

„Hull a hó, és száll a dér: / Itt a tél! Itt a tél!”: erdei programok óvodásoknak és iskolásoknak
elõzetes bejelentkezés alapján a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésében
További információ:
Molnárné Vitális Anikó (+36-30/933-8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu)

JANUÁR–FEBRUÁR:

„A téli erdõ meséi”: téli erdei séták elõzetes bejelentkezés alapján óvodás, iskolás csopor-
tok számára a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola szervezésében
További információ:
Povics Noémi (+36-30/511-3213, povics.noemi@zalaerdo.hu)

FEBRUÁR 16.

Valentin-napi járat a Csömödéri Állami Erdei Vasúttal
További információ:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Kaliba Mihály (+36-30/474-2146, erdeiva-
sut@zalaerdo.hu)

Programok
Horváth Borbála (Fotó: AM)



52018. IV. negyedév

Fotópályázat

Szerencsi Gábor: Síelõk

Gutter Krisztián: Munkába Furján Zoltán: ...köd utánam

Dudás Natália: Faember

Az Erdõ és ember címû,
legutóbbi fotópályáza-
tunkra 133 pályázótól 455
alkotás érkezett. A pálya-
munkákat a hagyomá-
nyoknak megfelelõen Ma-
ros Sándor természetfo-
tós (zsûrielnök), Varga
Attila gazdasági igazgató,
Pintér Csaba erdészet-
igazgató, Léránt János
természetfotós, nyugal-
mazott kerületvezetõ er-
dész és Steyer Edina PR-
ügyintézõ értékelte.

A dobogós helyezettek:
1. Szerencsi Gábor: Síelõk
2. Dudás Natália: Faember
3. Gutter Krisztián: Munkába
Különdíj: Furján Zoltán:
...köd utánam

A nyerteseknek szívbõl
gratulálunk!

Az utolsó pillanatban érke-
zett lemondások miatt a va-
dászházainkat nem sikerült
mindenhol teljesen megtölte-
nünk. Bár az elmúlt év sikerei,
a folyamatos reklám, a vásáro-
kon való részvétel hatására
mindig több és több megkere-
sés érkezik hozzánk. Az igé-
nyes vadászok szívesen láto-
gatnak el a Zalaerdõhöz, ahol
szakszerû, figyelmes és ered-
ményes vendégvadásztatás-
ban részesülnek.

A tavalyi vadászterület-meg-
újítások után, napjainkban
részvénytársaságunk közel
10 000 hektárral kevesebb te-
rületen gazdálkodik. A terület
csökkenése a gímszarvasterí-
tékben is éreztette hatását.
Szeptember hónapban 130 da-

rab gímagancsot vittünk el bí-
rálatra. Pontszám alapján a
legnagyobb trófeájú gímbika a
Bánokszentgyörgyi Erdészet-
nél szeptember 11-én esett
Zsernoviczky István hivatásos
vadász kíséretében. Tömege
az országos bírálaton 15,28 ki-
logramm, CIC-pontszáma
252,87 volt. Ez az agancs volt
egyben az országban az idén
legtöbb bírálati pontszámot el-
ért trófea is!

A 2002 óta hagyományosan
megrendezésre kerülõ trófea-
szemlénket ezúttal október 12-én
tartottuk a Szentpéterföldei Va-
dászháznál. A kiállított 108 da-
rab gímtrófea átlagon felüli terí-
téket mutatott, az összes bírált
trófeából 23 darab aranyérmes
(18%), 46 darab ezüstérmes

(35%), 35 darab bronzérmes
(27%) és 26 darab érem nélküli

(20%) minõsítést kapott. A szep-
temberi átlagsúly 7,76 kg/db, az

érmes átlagsúly 8,48 kg/db volt.
Az agancsok formagazdagsá-

ga, a 15 kilogrammos tömeget
meghaladó páratlan 24-es lát-

ványa különleges-
ségnek számított. A
tárlaton bemutatott
egyedek fényképeit
és bírálati lapjait a
17. trófeakatalógu-
sunkban foglaljuk
majd össze, mely-
nek megjelenése az
év végére várható. 

Munkánk elisme-
rését talán az fejezi
ki legjobban, hogy a
jövõ évi szeptembe-
ri szarvasvadászati
lehetõségbõl 95 da-
rab elejtésére már
most elõjegyzése-
ket kötöttünk. Bí-
zunk abban, hogy
vendégeink jó hí-
rünket viszik ma-
gukkal, és amikor
visszatérnek, hív-
nak magukkal má-
sokat is!

Páll Tamás

Országos gímbikarekord a trófeaszemlén
A szeptemberi szarvasvadászat sikere a vadgazdálko-

dási ágazatra nézve meghatározó jelentõséggel bír.
Augusztus második felében már meg-megszólalt egy-egy
bõgõ bika a nyár végi éjszakában, majd szeptember köze-
pére elérte csúcspontját a bõgés. 

(Fotó: Für Tamás)



A Mura Program keretében
2018-ban megnyíló források
igénybevételével megkezdõdött
a mozdony felújítása. A kiírt pá-
lyázatot a debreceni székhelyû
ENERGOSZERVIZ Kft. nyerte. A
kft. referenciamunkái között sze-
repelt a nagycenki „ANDRÁS” és
a szilvásváradi „SZILVI” gõzmoz-
dony felújítása. A pályázati kiírás,
illetve a megkötött szerzõdés a
kazán felújítása mellett a moz-
donygépezet és a kerékpárok

vizsgálatát, szükség szerinti javí-
tását is tartalmazza.

„ÁBEL” gõzmozdony elszállí-
tására 2018. március 2-án került

sor. A kazán kiemelése és tisztí-
tása után az elsõ kazánbiztosi
szemle április 25-én valósult
meg. A szemle alkalmával vilá-

gossá vált, hogy a kazán javítása
a feltételezettnél komolyabb
munkákat követel a kazán mere-
vítését szolgáló támrudak szaka-

dása és a ka-
zán falának
korrózió miatti,
a vártnál na-
gyobb terüle-
tet érintõ elvé-
k o n y o d á s a
miatt. Az iga-
zolt pótmun-
kák alapján a
s z e r z õ d é s
költségkeretét
is módosítani
kellett. A ke-
r é k p á r o k
mágnesporos
vizsgálata so-
rán megállapí-
tották, hogy a
hajtó kerékpár

forgattyúján és a forgattyúcsa-
pon repedések találhatók, me-
lyek nem javíthatóak. Az új for-
gattyúk legyártására alternatíva-
ként felmerült a forgácsolt-he-
gesztett kivitelû kialakítás, de az
igénybevétel mértéke és nem
utolsósorban a hosszú távú üze-
mi megbízhatóság, mint alapve-
tõ cél elérése érdekében a klasz-
szikus, kovácsolt szerkezetû for-
gattyúk legyártatása mellett dön-

töttünk. A forgattyúk gyártásához
szükséges mûszaki kapacitás
szûkössége miatt a kerékpárok
összeszerelése, így a felújítás
befejezése jelentõsen késik.
Mindezzel együtt a felújított moz-
dony készre jelentése, a futás-
próba lebonyolítása 2019 márci-
usára várható, így a menetrend
szerinti közlekedésben a moz-
dony már részt vehet.

Montskó Sándor
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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

Este még könnyû szélben hajlongott a sás, és a néma köd pu-
hán ült meg a csalitok fölött, de úgy éjféltájon felkelt a hold, és
csontüregû szemével dermedést nézett a világra.

Elült tõle a szél, kiegyenesedett a sás, és a szállongó köd oda-
fagyott az erdõhöz. És egyszerre fehérek lettek a kopasz fák, a
reszketõ cserjék, a zsombékok és a homokos árokpartok, hol –
nem is olyan régen – fácántyúk fürdette csirkéit.

A csirkék azóta megnõttek, elszéledtek. Némelyik kakas lett,
némelyik tyúk, de volt olyan is, aki nem érte meg ezt a fehér vilá-
got, mert a nyárban és az õszben fölös számban csavarogtak ró-
kák, nemkülönben héják is.

Hallgat az erdõ, csak mi lépegetünk
ropogva a fagyos úton. Várjuk a síp-
szót, amire feljajdul a csend, és a haj-
tók lármájára rettegve pattogni kezd az
erdõ. Puskások csak ketten vagyunk.
Nem beszélünk, tudjuk a helyünket,
mint ahogy a hajtók is ismernek minden
bokrot, hiszen évek óta csináljuk ezeket
a hajtásokat, és ez a vadászat búcsú is.
Azért vagyunk olyan csendesek.

Néha átnézek barátomhoz, õ is hoz-
zám, és ez a nézés nem kérdés, hogy
jön-e valami, inkább bólintás, hogy az
idõ bizony elmúlt, és utoljára vagyunk
ebben az erdõben.

A hajtókat már hallani:
– Ne, róka, ne!...
Amikor újra végignézek a nyiladé-

kon, barátom akkor emeli puskáját.
Nyugodtan, lassan.

Aztán megrándul a puska, és én tu-
dom, hogy egy rókával kevesebb van
az erdõn.

Most a másik oldalra fordulok, és villámgyorsan kell lõnöm,
mert egy róka akkor perdült vissza a sûrûbe. Kicsit elbámészkod-
tam, és most nem biztos, hogy meglesz-e a róka. A hajtók már
nincsenek messze, hát bekiáltok, hogy engedjék el a tacskót,
mert egy sebzett róka van itt valahol elõttem.

Nemsokára hallom is:
– Nyif-nyaf-nyif-nyaf!
Szemem a sûrûn, de nem látok semmit, és az ugatás is egy

helyrõl hallatszik.
A nagy figyelésben késõn veszem észre, hogy egy kakas nyi-

tott szárnyakkal siklózik át felettem, és kapkodva elhibázom.
Csak a róka legyen meg!
Erre a fohászra jön is a válasz:
– Itt a róka, itt a róka, hej, az anyád... dobja ide, Péter bácsi, a

botját... eredj innen, kutya!
A következõ pillanatban hallom a bot zuhanását és a kis tacs-

kó fájdalmas vonítását.
– Ne a kutyát üsd, te ökör! – mondja az öreg Péter.
– Mondtam, hogy menjen innen... – És újra zuhan a bot.
Csend. Na, most mi van? Csak halk diskurálást hallok. Erõlte-

tem a fülem, és végre hozzám ér a bûvös szó:

– De szép farka van...
Nincs már baj. Most már jöhetnek a nyulak, vagy ami akar. De

nem jön semmi. Késõbb a hajtók jönnek, és végül a kis tacskó,
mérhetetlen szemrehányással a szemében.

– Gyere ide, Uccu!
De Uccu alig néz rám, mintha én is tagja lennék valami bûn-

szövetkezetnek, mely a kis tacskókat fejbe veri.
A rókák azonban szépek. Két róka volt a hajtásban, és meg is

lett mind a kettõ. Nagyon tudjuk már, hová kell állni. Az elmúlt
évek alatt kitapasztaltuk.

És lassan múlik a nap.
Ebédhez tüzet rakunk. A füst lassan merészkedik a hideg ég

alá, és amikor feltörnek a lángok, a levegõ remegni kezd a tûz fö-
lött, mint nyáron vagy tavasszal, amikor a napisten áldott tenye-
rét rajtatartja a világon.

Mire az ebéd vége, már késõ délután van. Az erdõben ordas
árnyékok sompolyognak, és az utolsó hajtásban már felvillan a
puskacsõ lángja.

Ritka rudas erdõben jönnek a hajtók, amikor valamelyik várat-
lanul elkiáltja magát:

– Róka!
De ekkor már látom is a komát, amint elnyúlva, kétségbeesett

iramban száguld át köztünk. Pontosan középen. Bizony messze
van, de az ördög nem alszik... A gyors dupla után a róka töretlen
sebességgel repül át a nyiladékon. Nézek utána. Kár volt lõni. Ta-
lán megsebeztem.

Ekkor furcsa dolog történik. A róka támolyogni kezd, ugrik
jobbra, ugrik balra, végül felbukfencezik egy tuskóban, és úgy
marad. Megsimogatom öreg puskám, barátom kalapját lengeti fe-
lém, a hajtók kiérnek.

A kis tacskót is megsimogatom, melegen, hosszan, és ez a si-

mogatás az erdõnek szól, a fáknak, a bokroknak, és hála van
benne az elmúlt örömökért.

Az idõ eljárt, és ha most fáklyám lenne, beszúrnám valamelyik
öreg fa villás ágai közé, hogy világítson, amíg világíthat magá-
nyos, dermedt éjszakákon az emlékeknek, és múljon el magától
a múló idõ sötétségébe fúlva, mint maga az emlékezet.

Este van már ekkor. A vadászház elõtt sötétben állnak a haj-
tók, és valamelyik azt mondja:

– Nem hideg a klepetus, Jóska?
Válasz nincs.
Dideregve, összefagyva áll mellettünk Jóska, a tüdõbajos ci-

gány. Hosszú, fekete kabátja nyitva, hóna alatt hegedûtok. Nézi
a rókákat.

Hogy vagy, Jóska?
Köszönöm, csak vagyok...
Hangja színtelen, rekedt, szomorú.
A városban nem kellett, és itt is elmarták a többiek, mert féltek

a betegségétõl.
– Hová mégy, Jóska?
– Nem tudom.
– Ülj fel a kocsira. Vedd fel ezt a szûrt.
Jóska kapkodva bújt a kopott szûrbe.
– Megyünk valahova? Megyünk – suttogta, és hangjában régi

mámorok kalandvárása lobogott. – Muzsikálok én olyan nótá-
kat...

– Jól van, Jóska, csak takarózz be jól.
A kocsi nekiszaladt az estének. Az erdõ fái elszaladtak mellõ-

lünk, és már a szõlõ mély útján kapaszkodtunk fel, hol a fagyal-
sövényekre fehér csipkét vert a dér.

Megálltunk az öreg pince elõtt.
Itt búcsúzunk az óévtõl és egymástól. Jóska váratlanul jött, de

– ne adja Isten – azt hiszem, tõle is búcsúzhatunk.
Az asztalon apró lámpa, a kemence szája melegen nevet, s a

levegõben ódon almaszagban fürdik a csend.
Körülöttünk suttog az elmúlt év.
Barátom bort tölt.
– Te, tudom, nem iszol, Jóska...
Jóska szemei lázas hetykeséggel nevetnek.
– Szabad már... a doktor úr megengedte. Ihatok, amit akarok...
Összenéztünk, és a szomorúság nyúlós marka megszorítja

torkunkat. Jóska ihat, amit akar...
– Hát Isten éltessen, Jóska!
Megtörli száját, de már nincs nyugta. Bontogatja hegedûjét.

Pengeti. Mi meg nézünk a borba, könyöklünk, és Jóskára gondo-
lunk, akiben szétfutott a bor, és nem hallja, hogy ziháló lélegzé-
sében mintha kaszát suhintanának.

Éjszakába nyúlik az est. A bor fogy, a pengetésbõl nóta lett, és
nem is olyan lehetetlen, hogy Jóska meggyógyuljon. Hallott már
ilyet az ember...

Nevet a kis lámpás, melegen döng a kemence, és Jóska éne-
kel. Talán nem is ének ez, csak olyan igrices elmondás, melyet
átszõ a hegedû panaszkodása, betyárokról, pecsétes levelekrõl,
gyöngyrõl, csillagról, vérrõl...

Éjfélkor barátom elfújja a lámpát, és hirtelen sötétben mara-
dunk. A hegedû tétován zeng még egy kicsit, aztán elhallgat, és
mélységes, üres lesz a csend.

Amikor a gyufa fellobbant, egymásra néztünk. Jóska arca fe-
hér, mint a gyolcs.

– Megijedtem – dadogta –, nagyon megijedtem... fulladok a
sötétben... nem jó nekem a sötétség... – És remegõ kézzel lete-
szi a hegedûjét. Szétleskel a homályos sarokba, eltolja maga
elõl a poharat, és lázas, nagy szemében riadtan vergõdik a féle-
lem.

Odakint ekkor hujjogva feltámadt a szél. Száraz leveleket so-
dort éjféli zizegéssel a holt év fehér arcára, és mi elfeledtünk egy-
másnak boldog új évet mondani.

Fekete István

Szilveszteri emlék

Tavasztól újra jár Ábel
A Zalaerdõ Zrt. Csömö-

déri Erdei Vasútüzemében
szolgálatot teljesítõ, 490-
2002 pályaszámú „ÁBEL”
gõzmozdony 2017 feb-
ruárjában elérte 60 éves
korát, így az érvényes sza-
bályozás szerint a kazán
fõvizsgás felújítása – az
elõírás szerint elvégzett
kazánbiztosi vizsgálatok
és szakszerû javítások el-
lenére – már nem volt to-
vább halasztható. A moz-
donyt ideiglenesen le kel-
lett állítani.


