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Ros ta Gyu la be ve ze tõ jé ben
be szá molt ar ról, hogy kéz hez
kap tuk a KEHI-jelentést,
amely  nek kap csán ki emel te az
el ké szí tett in téz ke dé si terv
egyes ele me it, majd is mer tet te

az új felügyelõbizottság ös  sze -
té te lét. Ezek után a fa ke res ke -
de lem ben ter ve zett vál toz ta tá -
sok kö zül hang sú lyoz ta a fi ze -
té si fe gye lem ja ví tá sát szol gá ló
in téz ke dé se ket, majd a ta va szi
sze zon ki emelt fel ada tá nak ne -
vez te a ki ter melt fa anyag idõ -
ben tör té nõ pi ac ra jut ta tá sát,
kü lö nös te kin tet tel a fülledé -
keny fa fa jok ra.

Ezt kö ve tõ en Var ga At ti la
ve zér igaz ga tó-he lyet tes, gaz -
da sá gi igaz ga tó adott tá jé koz -
ta tást az el múlt év gaz da sá gi
ered mé nye i rõl, mely nek so rán
a fon to sabb ága za tok ter vek -
hez vi szo nyí tott tény le ges tel je -
sít mé nyét mu tat ta be. Elõ ze te -
sen ki emel te, hogy a 2018. évi
ter ve zett nél ma ga sabb ered -
ményt el sõ sor ban a fa ki ter me -
lés ben és a vad gaz dál ko dás -
ban je lent ke zõ több letár be vé tel
mel lett a fa ter mé kek kész let ér -
té ké nek nö ve ke dé se okoz ta. A
ki ve tí tett szem lé le tes di ag ra -
mok jól ér zé kel tet ték az er dé -
sze tek ága za ti ered mé nyé nek
év kö zi ala ku lá sát, ami több
eset ben is je len tõ sen el tért a
ko ráb bi évek ben meg szo kott
ütem tõl. A fa ki ter me lés ben ta -
pasz tal ha tó faj la gos ter me lé si

költ ség nö ve ke dés je len tõ sebb
volt, mint az ér té ke sí té si költ sé -
gek nö ve ke dé se. A va dá sza ti
ár be vé tel több le te mel lett
egyes költ sé gek is emel ked tek,
azon ban a je len tõs mér té kû

vadkárelhárítási rá for dí tá sok
el le né re a ki fi ze tett vad károk
ös  sze ge is meg ha lad ta a ter ve -
zett mér té ket. 

A bér gaz dál ko dás sal kap -
cso lat ban is mer tet te az el múlt
évek ben vég re haj tott je len tõs
bér fej lesz té sek mér té két, ami
a ter vek sze rint idén is foly ta -
tó dik. A nagy mér té kû bér költ -
ség-nö ve ke dés ki gaz dál ko dá -
sá hoz a ki tû zött ár be vé tel el -
éré se és a fe gyel me zett költ -
ség gaz dál ko dás el en ged he -
tet len – fo gal ma zott a gaz da -
sá gi igaz ga tó. Be szá molt ar ról
is, hogy egyes cafeteriaele-
mek meg szû né se mi att a bé -
ren kí vü li jut ta tá sok kö ré ben
2019-tõl vál to zás vár ha tó. Vé -
gül a ve võk fi ze té si haj lan dó -
sá gát ja ví tan dó új el já rás rend
in for ma ti kai és ügy vi te li hát te -
rét is mer tet te, majd fel hív ta a
fi gyel met a lánc ér té ke sí té sek
adó zá si von za tá ra, és kér te az
ér té ke sí tés ben részt ve võ kol -
lé gá kat ezen fo lya ma tok át te -
kin té sé re.

Kreiner Ro land ve zér igaz -
ga tó-he lyet tes, ter me lé si igaz -
ga tó a bér fej lesz tés hát te rét
biz to sí tó in téz ke dé sek kö zül az
ár be vé tel kor lá to zott mér té kû

eme lé sét és a költ sé gek ra ci o -
na li zá lá sát ne ve sí tet te. A terv -
tár gya lá son el fo ga dott ter vek
pon tos vég re haj tá sát és be tar -
tá sát kér te az er dé sze tek tõl,
majd az ak tu á lis fa hasz ná la ti
és fa ke res ke del mi fel ada to kat,
va la mint az ezek kel kap cso la -
tos vál to zá so kat is mer tet te. A
rönk fé le sé gek ára i ban vég re -
haj tott eme lé se ket a pi a ci vi -
szo nyok sze rint ala kí tot ták ki,
egyes ter mé kek iránt azon ban
csök ken a ke res let, ami az árak
vál to zat la nul ha gyá sát in do kol -
ta. A tû zi fa ár jegy zék is mó do -

sult, az eny he tél azon ban nem
ked ve zett az el adá sok nak. A
2019-es év el sõ har ma dá ban
az ener gia fa ked ve zõbb fel té te -
lek kel szál lít ha tó be az aj kai
erõ mû be, ez zel a le he tõ ség gel
él ni is kí ván a rész vény tár -
saság. A va go nos ér té ke sí té si
fel adat tel je sí té sé hez a ren del -
ke zés re ál ló fa anyag mi elõb bi
fel adá sát szor gal maz ta a ter -
me lé si igaz ga tó, majd szó ba
ke rült a bükk há mo zá si rönk át -
adá si el já rá sa. A tölgyli ci tek te -
rén a ta va lyi mér té ket ter ve zi a
tár sa ság, a kan dal ló fa ese té -
ben pe dig a hos  szabb, 33 cen -
ti mé te res mé re tet kell elõ tér be
he lyez ni a 25 cen ti mé te res mé -
ret he lyett. Fon tos vál to zás ként
em lí tet te, hogy a tá vol sá gi szál -
lí tá sok meg pá lyáz ta tá sa is
meg tör tént, ami új vál lal ko zó
meg je le né sét is ered mé nyez te
a pi a con. Az aprítéktermelés és
-ér té ke sí tés so rán szin tén vál -
to zá sok vár ha tók, mind a part -
ne rek, mind pe dig az el szá mo -
lá si egy sé gek te rén. Ez után a
szo ci á lis tû zi fa tel je sí té sé nek
ál lá sá ról és a la kos sá gi tû zi fa-
be fi ze té sek rõl ad tak tá jé koz ta -
tást az er dé sze tek.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Változásokkal indult az év
Igazgatói-osztályvezetõi értekezlet Obornakon

A ha gyo má nyos év ele ji igaz ga tói-osz tály ve ze tõi ér te -
kez let re 2019. feb ru ár 13-án ke rült sor Obornakon, amely -
nek részt ve võ it Ros ta Gyu la ve zér igaz ga tó kö szön töt te a
Nyitnikék Er dé sze ti Er dei Is ko la ok ta tó ter mé ben. Ki emel -
te, hogy el sõ sor ban a ter me lé si és ke res ke del mi té ren be -
kö vet ke zett je len tõs sze mé lyi vál to zás mi att is szük ség
volt a kon zul ta tív meg be szé lés re, ahol a szem lé let vál tás -
ból fa ka dó új don sá gok is mer te té sé re is sor ke rült.

Faanyagszállítás az erdei vasúton (Fotó: Máthé Zoltán)

Ezt kö ve tõ en Ernsztné
Csányi Ani ta er dõ mû ve lé si elõ -
adó ér té kel te a mag- és cse -
me te ter me lé si ága zat el múlt
évi ered mé nye it. A makk ter més
jó nak ígér ke zett, vi szont õs  szel
ko csá nyos tölgy bõl sok makk
idõ elõtt le hul lott. En nek el le né -
re a mó do sí tott ter vet majd nem
tel je sí tet tük, így a fel vá sá rolt
mak kal ki egé szít ve biz to sí ta ni
tud juk az idei évi er dé sze ti igé -
nye ket. Ko csány ta lan tölgy bõl
és bükk bõl ér té ke sí te ni is tud -
tunk, bár el mond ta az elõ adó,
hogy a gyûj tõk szá ma to vább
csök kent, így a ki vá ló bükk ter -
més el le né re is csak kis men-
nyi sé get tud tunk gyûj tet ni. Ki -
emel te, hogy az er dé sze tek
pél dá san ös  sze fog tak a bajcsai
ve té sek hez szük sé ges men  nyi -
ség meg gyûj té sé ben. 

A 2017. évi õszi ter més hi á -
nya mi att nem tud tunk a kert be
bükk mak kot vet ni. Az er dõ fel -
újí tás igé nyé nek biz to sí tá sa ér -
de ké ben a bajcsai kert ben nagy
men  nyi sé gû ál lo mány alól gyûj -
tött bükkcse me tét is ko láz tak el.

A dísz nö vény ter me lés te rén
egy re na gyobb gon dot okoz a
boróka-tarkadíszbogár ká ro sí -
tá sa, mely el len új vegy szer -
kom binációval pró bál nak vé de -
kez ni Surdon, vi szont a leg job -
ban ká ro sí tott faj ták ter mesz té -
sét né hány évig va ló szí nû leg
mel lõz ni kell. Saj nos, az ár be -
vé tel is csök kent az elõ zõ két
év ben ta pasz talt fel len dü lés -
hez ké pest.

Az ága zat po zi tí vu mai kö -
zött em lí tet te, hogy a ta va lyi
év ben vég re be fo gad ták a
mag ter me lõ ál lo má nyok kal
kap cso la tos pá lyá za tot, mely -
nek el len õr zé se no vem ber vé -
gé vel le zá rult, és az el len õr zés
so rán a tá mo ga tás ki fi ze té si
fel tét ele it tel je sí tet tük. A ker tek -
ben je len tõs csemetekiemelést
vé gez tek, szé pek let tek a ve té -
sek, és az is ko lá zá sok ban is jó
ki ho za talt ér tek el. Óri á si volt a
cse me te ér té ke sí tés, az õszi
mag gyûj tés ben pe dig szé pen
ös  sze fog tak az er dé sze tek. A
ka ni zsai er dé szet nél ka rá -
csony fát is ér té ke sí tet tek. A ne -

ga tí vu mok kö zött a mun ka erõ -
hi ány ra hív ta fel a fi gyel met az
elõ adó; több száz ezer cse me te
ér té ke sí té sét hi ú sí tot ta meg,
hogy nem volt, aki ki emel je
azo kat. To váb bi prob lé mát je -
len tett az új surdi ön tö zõ rend -
szer gya ko ri meg hi bá so dá sa, a
ko ráb ban em lí tett ká ro sí tó
meg je le né se és a ra ko dás
nagy élõmunkaigénye. Az idei
év fel ada tai kap csán el sõ ként
az er dei fe nyõ-to boz gyûj té sét
em lí tet te, emel lett fon tos fel -
adat a tá rolt mag té te lek mi nõ -
sé gé nek meg õr zé se, õs  szel a
le he tõ leg több makk gyûj té se
vagy vá sár lá sa. Ki emelt fel adat
a ta va szi csemetekiemelések
el vég zé se. Fon tos, hogy mi nél
jobb ki ho za talt ér jünk el a cse -

me te ker tek ben, eh hez a ve té -
se ket és az ápo lá so kat idõ ben,
szak sze rû en kell el vé gez ni. A
dísz nö vény ter me lés ben nagy
fel adat a ki eme lés, a vegy sze -
res vé de ke zés, a ki ül te té sek és
az átkonténerezések. 

Ne mes Zol tán osz tály ve ze tõ
a vad kár el le ni vé de ke zés rõl,
ke rí té sek rõl tar tott rö vid is mer -
te tõt. A ke rí té sek épí té se, fenn -
tar tá sa na gyon drá ga, ezért el -
en ged he tet len, hogy jól mû köd -
je nek, meg fe le lõ ál la po tú ak le -
gye nek. Fon tos, hogy az er dé -
szek tõl számonkérjük, hogy el -
len õriz ték-e a ke rí té se ket. A ke -
rí té sek nyil ván tar tá sa, azo no sí -
tá sa szin te teljeskörûen meg -
tör tént, mely meg kön  nyí ti a to -
váb bi ad mi niszt rá ci ót, lel tá ro -

zást. A ke rí tés épí té sek csak
úgy kez dõd het nek, ha az er dé -
szet a vad gaz dál ko dó val
együtt mû kö dé si meg ál la po dást
köt, mel  lyel az eset le ges ké -
sõb bi jog vi ták is meg elõz he -
tõek. 

Dr. Mileji Ádám jog ta ná csos
is meg erõ sí tet te az el hang zot -
ta kat, és fel hív ta a fi gyel met az
írá sos do ku men tá ció fon tos sá -
gá ra. Kér te, hogy amen  nyi ben
bár ki prob lé mát ta pasz tal az
egyez te té sek so rán, ke res se az
er dõ gaz dál ko dá si osz tályt és a
jog ta ná csost, akik fel ve szik a
kap cso la tot a vad gaz dál ko dó -
val. Ha a va dá szat ra jo go sult
nem haj lan dó szer zõ dést köt ni,
úgy kö te les vil lany pász tort te le -
pí te ni sa ját költ sé gén, és az
eset le ges vad kárt, va la mint er -
dõ vé del mi bír sá got meg té rí te ni,
a vad kárt pe dig az er dõ vé del mi
kár be je len tõ la po kon is min den -
kép pen je len te ni kell.

Az ér te kez let to váb bi ré szé -
ben az er dé sze tek fog lal ták
össze az elõ zõ év ta pasz ta la -

ta it és az idei év ben vár ha tó
ne héz sé ge ket. Mind egyik ága -
zat- és mû sza ki ve ze tõ a fi a tal,
mun ka bí ró, meg bíz ha tó fi zi kai
mun ka erõ hi á nyá ról, va la mint
a szél sõ sé ges idõ já rás ál tal
oko zott prob lé mák ról szá molt
be. A leg több er dé szet nél a he -
lyi ek mel lett új vál lal ko zó kat is
kel lett al kal maz ni. A kol lé gák
egy be hang zó vé le mé nye sze -
rint a hi ány zó mun ka erõ pót lá -
sá ra a ké sõb bi ek ben új gé pe -
sí té si és vegy sze re zé si tech -
no ló gi ák be ve ze té sé re lesz
szük ség. 

Millei Dá ni el er dõ mû ve lé si
elõ adó elõ ször a ko ráb bi évek -
ben tel je sí tett erdõfelújítási
mun ká kat ha son lí tot ta ös  sze.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Aggasztó munkaerõhiány
Erdõmûvelési értekezlet Obornakon

Ha gyo má nyos éves er dõ mû ve lé si ér te kez le tét 2019.
feb ru ár 13-án az Obornaki Va dász ház ban tar tot ta a rész -
vény tár sa ság. Ne mes Zol tán er dõ gaz dál ko dá si osz tály ve -
ze tõ, majd Ros ta Gyu la ve zér igaz ga tó kö szön töt te a köz -
pont ból meg je lent kol lé gá kat, az er dé szet igaz ga tó kat, va -
la mint az er dõ mû ve lé si ága zat- és mû sza ki ve ze tõ ket.

Kocsánytalantölgy-vetés Bajcsán (Fotó: Steyer Edina)
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(Folytatás
az 1. oldalról.)

Az el sõ ki vi te lek
men  nyi sé ge év rõl év re
fo lya ma to san csök ken,
ezen be lül a mes ter sé -
ges fel újí tá sok ará nya a
le ter me len dõ lucfeny -
vesek el fo gyá sá val vis-
sza szo rul, és ösz  szes -
sé gé ben a ter mé sze tes
fel újí tá sok van nak túl -
súly ban. A pót lá sok
men  nyi sé ge csök ke nõ
ten den ci át mu tat, mely
az át gon dol tabb ter ve -
zés nek és a mes ter sé -
ges er dõ sí té sek csök -
ke nõ szá má nak kö -
szön he tõ. A be fe je zet -
len er dõ sí té sek ápo lá sa
to vább ra is óri á si élõ-
munkaigényû, ezért a
jö võ ben olyan gé pi és
vegy sze res er dõ mû ve -
lé si tech no ló gi á kat kell
ki dol goz ni, me lyek je -
len tõ sen ke ve sebb fi zi -
kai mun ka erõt igé nyel nek –
erõ sí tet te meg az elõ adó. Az
er dõ mû ve lé si fel ada ta it min den
er dé szet terv sze rû en, pre cí zen,
pon to san vég re haj tot ta, a fi zi kai
mun ka erõ hi á nya pe dig min -
den hol je len tõs prob lé ma. Ezt
kö ve tõ en az idei évi mû ve lé si
költ ség ke re tet is mer tet te az
elõ adó. A te rü let ala pú tá mo ga -

tá sok kal kap cso la to san el -
mond ta, hogy új, va gyon ke ze -
lés be ka pott me zõ gaz da sá gi
jel le gû te rü le tek kel bõ vült a tá -
mo gat ha tó te rü le te ink nagy sá -
ga, me lyek nél hely szí ni el len õr -
zé sek re is fo ko zot tan kell szá -
mí ta ni. A bál vány fa el le ni vé de -
ke zés re cé günk 2018 óta kü lön
költ ség ke re tet biz to sít, és át fo -

gó fel mé rés is ké szült
ta valy a bál vány fa je -
len lé té rõl, me lyet éven -
te is mé tel ni sze ret -
nénk, hogy a ter je dés
mér té két és a vé de ke -
zés si ke rét nyo mon le -
hes sen majd kö vet ni.

Dr. Páll Mik lós el len -
õr zé si osz tály ve ze tõ
az erdõfel újí tási hát ra -
lék el ke rü lé sé re, meg -
elõ zé sé re, va la mint a
funk ci ó ját meg fe le lõ en
el lá tó vad kár el há rí tó
ke rí té sek fon tos sá gá ra
hív ta fel a fi gyel met.

Vé gül Kreiner Ro -
land ter me lé si igaz ga -
tó, ve zér igaz ga tó-he -
lyet tes ar ra hív ta fel a
fi gyel met, hogy a hoz -
zánk be ér ke zõ szám -
lák iga zo lá sá val, ha tár -
idõ re tör té nõ ki fi ze té -
sé vel ne kés le ked jünk,
a szám lák, iga zo lá sok
pon tos ki töl té sét el len -

õriz zék a mû sza ki ve ze tõk. Az
újon nan be lé põ vál lal ko zók
hát te ré re fo ko zot tan fi gyel je -
nek, eh hez a jog ta ná csos se -
gít sé gét is kér he tik. A fo lya mat -
ban lé võ er dõ sí té sek men  nyi -
sé gét le he tõ ség sze rint csök -
ken te ni kell, ez zel a költ sé -
geink is csök ken het nek.

Fûrné Kinsztler Ani ta

(Folytatás az 1. oldalról.)
A vad gaz dál ko dás sal kap -

cso lat ban Ros ta Gyu la kö szö -
ne tét fe jez te ki az ága zat va la -
men  nyi sze rep lõ jé nek a ta va lyi
év ben el ért jó ered mé nye kért.
Az ed dig is ma gas ár be vé telt
si ke rült to vább nö vel ni, a fel -
me rült több let költ sé gek mi att
azon ban az ága zat a ter ve zett -
nél na gyobb vesz te ség gel zár -
ta az évet. Az ész sze rû költ -
ség fel hasz ná lás itt is el vá rás,
ami vel az ága zat ered mé nyes -
sé gé nek ja vu lá sa vár ha tó. A

ke zelt va dász te rü le tek hos  szú
tá vú gaz dál ko dá si jo gá nak
meg szer zé se és fenn tar tá sa
alap ve tõ az ága zat ban dol go -
zók szá má ra, így a fo ko zó dó
vad kár prob lé mák is kéz ben
tart ha tók.

A to váb bi ak ban dr. Páll Mik -
lós el len õr zé si osz tály ve ze tõ az
er dõ tör vény fa anyag szál lí tá sok -
kal kap cso la tos idei vál to zá sa it
is mer tet te, majd dr. Mileji Ádám
jog ta ná csos a va gyon ke ze lé si
szer zõ dés har ma dik üte mé ben
ka pott osz tat lan kö zös tu laj don -
ban ál ló in gat la nok kal kap cso la -
tos föld hi va ta li ügyek ál lá sát és
a to váb bi te en dõ ket rész le tez te.
A több sé gi ál la mi tu laj do nú te rü -
le te ken a föld hasz ná la ti be jegy -
zés meg tör tént, az er dõ te rü le te -
ken pe dig az er dõ gaz dál ko dói
jog be jegy zé sei zaj la nak. Az er -
dé szet igaz ga tók köz re mû kö dé -
sét kér te, hogy me zõ gaz da sá gi
vad károk ese tén a szak ér tõ
igény be vé te lé re fo ko zott fi gyel -
met for dít sa nak. Na gyon fon tos,
hogy a szak ér tõ ki ren de lé se elõ -
ze tes bi zo nyí tás ke re té ben köz -
jegy zõ út ján vagy pe dig a jegy -
zõ höz fo lya mat ban lé võ el já rás -
ban ha tó sá gi úton tör tén jen.
Emel lett a föld te rü le te ket vé dõ
vil lany pász to rok és ke rí té sek lé -
te sí té sé vel kap cso la tos bí ró sá gi
gya kor lat ról szá molt be.

Ne mes Zol tán er dõ gaz dál -
ko dá si osz tály ve ze tõ a fa ki ter -
me lé si ter vek vég le ge sí té sét
emel te ki fon tos fel adat ként,
emel lett a ha té ko nyabb mun ka -
vég zést elõ se gí ten dõ, szor gal -
maz ta a mû sza ki ve ze tõk és a
ke rü let ve ze tõ er dé szek év köz -
be ni in for ma ti kai kép zé sét. Kö -
zel gõ prog ram ként hir det te a
má jus 11-én Nagy ka ni zsán

meg ren de zen dõ STIHL fa ki ter -
me lõ ver senyt, mely re az er dé -
sze tek tõl is vár részt ve võ ket,
szer ve zõ ket. 

Ezt kö ve tõ en Páll Ta más va -
dá sza ti fel ügye lõ a si ke res vad -
gaz dál ko dá si pá lyá za tok ról, il -
let ve az ága zat tel je sít mé nyé -
rõl adott tá jé koz ta tást, majd az
agancs fel vá sár lás rend jét is -
mer tet te. A vad le lö vé si ter vek
tel je sí té sét szor gal maz ta Ros ta
Gyu la ve zér igaz ga tó is, eh hez
kér te a szak sze mély zet köz re -
mû kö dé sét.

Muhr Il di kó szám vi te li osz -
tály ve ze tõ a tár gyi esz köz-lel tár
idõ pont já nak mó do sí tá sát em lí -
tet te, mi sze rint a lel tár fel vé tel re
az idei év tõl kez dõ dõ en a nyá ri
idõ szak ban ke rül sor.

Pölöskei Já nos igaz ga tá si
és sze mély ügyi osz tály ve ze tõ
el sõ ként rö vi den be szá molt a
ta va lyi köz fog lal koz ta tá si prog -
ra mok ról, majd át tért az 57 fõ -
vel in du ló 2019-es prog ram
ada ta i nak, sa já tos sá ga i nak is -
mer te té sé re. Ez után az új do -
ku men tum ke ze lõ rend szer rõl
adott tá jé koz ta tást, és kér te a
kol lé gá kat a prog ram hasz ná la -
tá ra.

Ga zsi Ri chárd in for ma ti kai
cso port ve ze tõ a 2019-es év
egyik ki emelt fel ada tá nak ne -
vez te az új er dész prog ram el in -
dí tá sát, mû köd te té sét. Ezenkí -
vül az új mo bil szol gál ta tá si
szer zõ dés meg kö té se és a
Zalaerdõ hon lap já nak meg újí -
tá sa is sze re pel az idei na -
gyobb fel ada tok kö zött.

Gál Kár oly va gyon gaz dál ko -
dá si osz tály ve ze tõ is mer tet te az
er dé szet igaz ga tók ré szé re is ki -
osz tott be ru há zá si ütem terv fon -
to sabb ele me it, majd be szá molt
a bér be adott gé pek kel kap cso -
la tos szer zõ dés mó do sí tá sok ról
és az ezek kel ös  sze füg gõ vál to -
zá sok ról. Ros ta Gyu la ki fe jez te
a cég ve ze tés azon szán dé kát,
hogy egyes gé pe ket sa ját üze -
mel te tés ben kí ván al kal maz ni a
jö võ ben, ami hez a szük sé ges
gép ke ze lõi ál lo mányt is hoz zá
kell ren del ni.

Ta más Aliz köz gaz da sá gi
osz tály ve ze tõ a lánc ér té ke sí té -
sek kö rül te kin tõ al kal ma zá sát
emel te ki, ami az el len õr zé sek -
nél is fon tos sze re pet ját szik.

Trojkó Pé ter ke res ke del mi
osz tály ve ze tõ az elõt tünk ál ló
fel ada tok ról, a je len tõ sebb ve -
võk rõl és az ár vál to zá sok ról
adott tá jé koz ta tást, va la mint a
fa anyag szál lí tá sá val kap cso la -
tos új gya kor la tot is mer tet te.
To váb bá kér te az er dé sze te ket,
hogy a kü lön bö zõ bükk há mo -
zá si mi nõ sé ge ket je lö lõ fes ték -
kel kü lö nít sék el az egy ér tel mû
be azo no sí tás és a kont roll
meg kön  nyí té se ér de ké ben.

Az er dé szet igaz ga tók kö zül
el sõ ként Filák At ti la, a Nagy ka -

ni zsai Er dé szet igaz ga tó ja em lí -
tet te a fa anyag szál lí tás so rán
je lent ke zõ egy re na gyobb prob -
lé mát, mi sze rint egyes ön kor -
mány zat ok súly kor lá to zást ve -
zet nek be bi zo nyos út sza ka -
szok ra, amel  lyel ese ten ként tel -
je sen meg aka dá lyoz hat ják a fa -
anyag el szál lí tá sát az er dõ bõl.
Pá lin kás Ákos bánokszentgyör-
gyi er dé szet igaz ga tó be szá molt
az er dé szet ta va lyi tel je sít mé -
nyé rõl, majd a kör ze ti er dõ ter -
ve zés nyo mán fel me rü lõ ne -
héz sé ge ket em lí tet te. Il lés
György letenyei er dé szet igaz -
ga tó a ked ve zõ év kez det rõl tett
em lí tést, a törzs ki vá lasz tó gyé -
rí tés ben je lent ke zõ fa ki ter me lõi
ka pa ci tás hi á nyon pe dig új vál -
lal ko zó mun ká ba ál lí tá sá val
pró bál se gí te ni az er dé szet.
Gróf And rás, a Len ti Er dé szet
igaz ga tó ja az el múlt év vel kap -
cso lat ban a fa fel dol go zás ban
je lent ke zõ kész let ér ték-nö ve ke -
dést emel te ki, majd a vad károk
ala ku lá sá ról és az új fa ki ter me -
lé si tech no ló gi ák be ve ze té sé rõl
szólt. Pin tér Csa ba za la eger -
sze gi er dé szet igaz ga tó a ked -
ve zõ ter me lé si le he tõ sé gek
mel lett a tû zi fa-ér té ke sí té si ne -
héz sé ge ket fo gal maz ta meg,
emel lett fel ve tett az új szál lí tá si
el já rá sok ból adó dó kér dé se ket
is.

Az er dé sze tek be szá mo ló ja
után a ve zér igaz ga tó-he lyet te -
sek re a gál tak az el hang zot tak -
ra, és to váb bi gya kor la ti in for -
má ci ók kal lát ták el az ér te kez -
let részt ve võ it. Az egyéb fel ve -
tett kér dé sek, hoz zá szó lá sok
után Ros ta Gyu la ve zér igaz ga -
tó meg kö szön ve az ak tív rész -
vé telt, be zár ta az ér te kez le tet.

Fûr Ta más

El sõ sor ban a dísz fá nak ül te tett nyit va-
 ter mõ kön pusz tít a boróka-tarkadíszbogár

(Fo tó: Nagy Sán dor, izeltlabuak.hu)

Változásokkal indult az év
Igazgatói-osztályvezetõi értekezlet Obornakon

Aggasztó munkaerõhiány
Erdõmûvelési értekezlet Obornakon

Rönkátvétel a zalakomári rakodón (Fotó: Trojkó Péter)

Édes ap ja vil lany sze re lõ ként
dol go zott, Kár oly há rom idõ -
sebb lány test vér mel lett nõtt
fel, akik sze re tet tel vi gyáz tak
kis öc  csük re. Szü lei és két nõ -
vé re saj nos már el huny tak, har -
ma dik nõ vé re Nagy ka ni zsán él.

– A csa lád ban nem volt er -
dész, de vi lág éle tem ben er dõ
vett kö rül, szü le té sem tõl ott
élek a szom széd sá gá ban. Már
gye rek ként jár tam gom bász ni,
sok idõt töl töt tem kint a ter mé -
szet ben. Az ál ta lá nos is ko la
után nem volt kér dés, hogy a
középrigóci szak mun kás is ko lá -
ban (Barcs; a Ka pos vá ri SZC
Drá va Völ gye Gim ná zi u ma,
Szak gim ná zi u ma és Kol lé gi u -
ma jog elõd je – a szerk.) ta nu -
lok to vább, ahol er dõ mû ve lõ és
fa ki ter me lõ bi zo nyít ványt sze -
rez tem 1972-ben.

A szak mun kás kép zõ után tíz
éven át fa ki ter me lõ ként dol go -
zott, s köz ben el vé gez te a tech -
ni ku sit a sop ro ni Roth Gyu la Er -
dé sze ti Szak kö zép is ko lá ban.

– Ak ko ri ban nem jött a for-
warder, hogy ös  sze szed je a fa -
anya got, ke mény fi zi kai mun -
ká val vé gez tük el azt, ami ma -
nap ság gé pe sí tett mun ká val
sok kal kön  nyeb ben megy. Ek -
kor ha tá roz tam el, hogy to -

vább ta nu lok, s egy ál ta lán nem
bán tam meg.

A tech ni ku si bi zo nyít vány
után, 1983-ban be osz tott er -
dész ként kez dett dol goz ni,
majd ha ma ro san, a kö vet ke zõ
év feb ru ár já tól ke rü let ve ze tõ
er dész nek ne vez ték ki Rigyác
ke rü let élé re.

Az évek so rán a ke rü let ne -
ve ma radt, át szer ve zé sek kap -
csán a te rü let né mi leg vál to -
zott, il let ve az ös  sze vo ná sok
ide jén Kár oly a Nagy ka ni zsai
Er dé szet tõl a Bánokszent -
györgyi Er dé szet hez ke rült.

– A Rigyác ke rü let je len leg
610 hek tár, leg jel lem zõbb fa fa -
jai a tölgy, a bükk és a gyer -
tyán. Nagy já ból 50 hek tár nyi
feny ves is volt, de a szú kár

miatt azt le kel lett ter mel ni. Ezt
a részt fo lya ma to san ápol ni
kell, de úgy gon do lom, az utó -
dom, Ko vács Zsolt re me kül
meg bir kó zik a fel adat tal. Ko -
ráb ban be osz tott er dész ként
már dol go zott ná lam, így van
ta pasz ta la ta a ke rü let ben, jól
át lát ja, mit, mi ért és ho gyan kell
el vé gez ni. Az õ ko ráb bi ke rü le -
tét Luk ács Vik tó ria vet te át.

Ko ráb ban fo ci zott, a já rá si
baj nok ság ban ját szott, elõ ször
a petriventei, majd a becsehelyi
fut ball csa pat ban. Sõt, az is ko lai
évek alatt a sakk és az asz ta li -
te nisz sem állt mes  sze tõ le. 

Sza bad ide jét most szí ve sen
töl ti uno ká i val, idõ sebb fi á nak
há rom, a fi a ta labb nak egy
gyer me ke van. Elõb bi csa lád
Ká rol  lyal és fe le sé gé vel, Ilo ná -
val Petriventén él. Az er dész
szak mát egyik fiú sem vit te to -
vább, idõ sebb gyer me ke me zõ -
gaz da sá gi szak kö zép is ko lát
vég zett, a fi a ta labb pe dig mér -
nök-in for ma ti kus.

– Van egy kis he gyi bir to -
kunk, de a ház kö rül is min dig
akad te en dõ. Ami ó ta a sza bad -
sá go mat töl töm, ezek re is több
idõm jut. A gyü möl csös ben is
kell már dol goz gat ni, és las san
itt az ide je a szõ lõ met szés nek
is. Még egy ki csit fur csa, hogy
nem kell nap mint nap dol goz ni
men ni, az em ber nyu god tan pi -
hen het ne reg gel is, de ko rán ki -
dob az ágy, és ak kor fel is ke -
lek, nem lus tál ko dom tovább…

Steyer Edi na

Erdészarcok
Közel fél évszázad a Zalaerdõ szolgálatában

Szü le té sé tõl kezd ve a Za la me gyei csen des, nyu godt
zsák fa lu ban, Petriventén él, egész éle té ben egyet len mun -
ka he lyen, a Zalaerdõ Zrt.-nél, il let ve an nak jog elõd je i nél
dol go zott. Tkálecz Kár oly ez év má jus 23-án vo nul nyug -
díj ba a tár sa ság kö te lé ké bõl.
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Dortmundban Jagd & Hund
el ne ve zés sel feb ru ár el sõ nap -
ja i ban ren dez ték meg az Eu ró -
pa leg na gyobb va dá sza ti ki ál lí -
tá sá nak tar tott szak irá nyú vá -
sárt, ez út tal már 38. al ka lom -
mal. Mint egy 40 or szág ból 800
ki ál lí tó jött el, hogy meg tölt se a
gi gan ti kus mé re te ket öl tõ 10
vá sár csar no kot. (Az épü let -
együt test egyéb ként már egy
éve fej lesz tik, na gyob bít ják.
Ottjártunkkor is szü net nél kül
folyt az épít ke zés). Té ma kö rök
sze rint cso por to sít va, va dá sza -
ti uta zá sok, va dá sza ti kel lé kek,
szak iro da lom, spe ci á lis ru há -
za tok, fegy ve rek, táv csö vek,
jár mû vek stb. te rén min den hol
ta lál koz hat tunk a leg újabb és a
már jól is mert ha gyo má nyos
cé gek kel, már kák kal, irány za -
tok kal egy aránt. Ér de kes volt
lát ni, hogy mind ezen be lül a
ku tya tar tás hoz kö tõ dõ ter mé -
kek cso port ja ki emelt fi gyel met

ka pott. A va dá szat tal egyi de jû -
leg a ha lá szat és hor gá szat,
va la mint a vad hús éte lek té ma -
kö rök bõl is önál ló ki ál lí tást nyi -
tot tak a Ruhr-vi dék mes  sze is -
mert köz pont já ban. 

A Hungexpo Bu da pes ti Vá -
sár köz pont te rü le tén 2019. feb -
ru ár 7-én, 26. al ka lom mal nyi -
tot ta meg ka pu it a Fegyver-
Horgászat-Vadászat (FeHoVa)
ki ál lí tás. A ha gyo má nyo san
éven te meg tar tott ren dez vény
nem csak kis or szá gunk nak, de
az egész Kár pát-me den cé nek
ran gos ki ál lí tá sa és vá sá ra, er -
dé szek, va dá szok, hor gá szok,
ter mé szet já rók ta lál ko zó ja.

A nyi tóün nep sé get köz is -
mert, ne ves sze mé lyi sé gek tet -
ték ran gos sá. Semjén Zsolt mi -
nisz ter el nök-he lyet tes és Gan -
czer Gá bor, a Hungexpo Zrt.
ve zér igaz ga tó ja kö szön tõ jét
kö ve tõ en Nagy Ist ván ag rár mi -
nisz ter az ál la mi er dé sze ti tár -

sa sá gok tár sa dal mi sze rep vál -
la lá sát hang sú lyoz ta nyi tóbe -
szé dé ben. Ko vács Zol tán kor -
mány biz tos utalt a vá sár köz -

pont 50 mil li árd fo rin tos fej lesz -
té sé re, amit a 2021. évi Nem -
zet kö zi Va dá sza ti és Ter mé -

sze ti Ki ál lí tá sig ter vez nek
meg va ló sí ta ni. A vi lág ki ál lí tás
mot tó ja: „Egy a ter mé szet tel.”
Idén 17 or szág ból 274 ki ál lí tó

kép vi sel tet te ma gát, hoz ta el
ter mé ke it, aján lot ta szol gál ta -
tá sa it.

Rész vény tár sa sá gunk in for -
má ci ós pult ja a Föld mû ve lés -
ügyi Mi nisz té ri u mot kör be ve võ
ál la mi er dõ gaz da ság ok so rá -
ban ka pott he lyet. A négy na pos
ren dez vény alatt számos le he -
tõ ség volt az üz le ti és ba rá ti
kap cso la tok ápo lá sá ra, szak -
mai ta pasz ta la tok cse ré jé re,

amit e ki ál lí tás egyik leg na -
gyobb ér té ké nek tar tunk. Egy -
ben ki vá ló al ka lom nyí lt er dé -

sze ti, va dá sza ti te vé keny sé -
günk nép sze rû sí té sé re, az ál ta -
lunk kí nált leg újabb köz jó lé ti és
tu risz ti kai szol gál ta tá sok is mer -
te té sé re. 

A bu da pes ti ki ál lí tást kö ve -
tõen, feb ru ár 21–24. kö zött
Salz burg ban nyi tot ta ka pu it a
„Die Hohe Jagd & Fischerei” el -
ne ve zé sû va dá sza ti-hor gá sza ti
szak irá nyú ki ál lí tás és vá sár. A
ma gyar ál la mi er dé sze ti tár sa -
sá go kat ve lünk együtt hét rész -
vény tár sa ság kép vi sel te. Ezen -
kí vül több ma gyar va dá sza ti
uta zás szer ve zõ vel, ru ha- és
bõrdíszmûkészítõvel, fes tõ mû -
vés  szel, ki ál lí tó val is ta lál koz -
hat tunk. Fel sõ-Auszt ria, Ba jor -
or szág, Észak-Olasz or szág,
Svájc tér sé gé nek egyik leg ran -
go sabb vá sá ra most is egy jól
elõ ké szí tett, ma gas szín vo na -
lon szer ve zett ren dez vényt je -
len tett. A zsú fo lá sig meg telt
csar no kok ban lát vá nyo san
nagy te ret kap tak a leg is mer -
tebb fegy ver gyár tó és op ti kai
cé gek, va la mi vel ki sebb he lyet
fog lal tak el a föld ke rek ség min -
den tá já ra el ka la u zo ló va dá -
sza ti iro dák, míg a leg nép sze -
rûbb te rep já rók be mu ta tá sa
már sza bad té ri teszt pá lyán tör -
tént. 

Páll Ta más

Va dá sza ti ki ál lí tá sok 2019-ben
Dortmund, Bu da pest, majd Salz burg: így kö vet kez tek

sor ban a va dá sza ti ki ál lí tá sok, ame lye ken 2019 feb ru ár já -
ban rész vény tár sa sá gunk mint ki ál lí tó vett részt.

A Zalaerdõ Zrt. standja a FeHoVa-n (Fotó: Steyer Edina)

A prog ra mo kat ki dol go zó
cég mun ka tár sai fel tér ké pez -
ték a te ma ti kák hoz il leszt he tõ
kül sõ szol gál ta tó kat, fény ké -
pes do ku men tá ci ót ké szí tet -
tek, va la mint fel mér ték a vas -
úton kí vü li út vo na la kat. A prog -
ram cso ma gok ról rész le tes,
szö ve ges is mer te tõ ket ké szí -
tet tek, fo tók kal il luszt rál va. 

Je len cikk ben sze ret ném
rö vi den be mu tat ni a ki dol go -
zott prog ram cso ma go kat. A
rész le tes le írá sok, va la mint a
prog ra mok ra je lent ke zés sel
kap cso la tos in for má ci ók el ér -
he tõk a www.goinnature.eu
weboldalon, ahon nan az út vo -
na lak le tölt he tõk GPS-
készülékre vagy te le fon ra is.

1. Fû ben, fá ban és vi rág ban
(gyógy nö vény, méz és
me se Iklódbördõcén)

A prog ram ke re té ben Len -
gyelné Csondor Ka ta lin és
csa lád ja gyógy nö vény- és mé -
hé sze ti be mu ta tó ját te kint he tik
meg az ér dek lõ dõk Iklód bör -
dõ cén.
2. Uta zás il la tok és ízek

men tén (Lá to ga tás az
öko ta nyán és le ven du -
lás ban Ik lód bördõcén)

Sabján Krisz ti án és fe le sé -
ge, Sabján-Ozsváth Eme se
agroturisztikai fej lesz té se az
ökotanya, mely nek köz pont ja
egy ki zá ró lag meg úju ló ener -
giá val mû kö dõ ge ren da ház ke -
men cé vel, asza ló val, le ven du -
la kert tel. 2,5 hek tá ros te rü le -
ten 30 ezer tõ szá mú le ven du -
la ül tet vén  nyel vár ják az ér dek -
lõ dõ ket Iklódbördõcén.

3. Ügyes ke zek prog ram
(Ko sár fo nás és mé zes ka -
lács-dí szí tés)

A prog ram ke re té ben Len ti -
ben az er dei vas út végál lo má -
sá nak épü le té ben Dulics Mar -
git a ko sár fo nás rej tel me i be
avat ja be az ér dek lõ dõ ket,
Csömö dér ben pe dig Ko vács Il -
di kó ta nít ja meg a mé zes ka -
lács dí szí té sé nek tech ni ká ját a
részt ve võk nek.
4. Ku li ná ris él mé nyek (Son -

ka és sajt)
A részt ve võk nek a Csö mö -

dé ri Tu ris ta szál ló ban Bur  ján
Eme  se tart sajt- és jog hurt be -
mu ta tót, akik ezt kö ve tõ en
Iklódbördõcére utaz nak to vább,

hogy ott Tóth Kár oly man ga li -
ca ter mék-be mu ta tó ján ve gye -
nek részt. Ter mé sze te sen van
le he tõ ség kós to lás ra és vá sár -
lás ra is mind két he lyi ter mé ket
elõ ál lí tó szol gál ta tó nál.
5. Két szom széd vár (He lyi

ter mék prog ram Len ti ben
és Lendván) – 2 na pos
prog ram

Elsõ nap a részt ve võk in dul -
hat nak vas úton Csömödér bõl,
vagy akár Len ti bõl is, ahon nan
kis busz szál lít ja õket to vább.
In du lás elõtt ajánl juk a „Gö csej

kin csei az er dõ és a fa” cí mû
ki ál lí tás meg te kin té sét.

A kis busz a lendvahegyi
Vinárium to rony hoz szál lít ja a
részt ve võ ket. A ki lá tó tól kb.
400 mé ter re ta lál ha tó a Rozs -
mán-pin cé szet, ahol a fel nõt -
tek kü lön le ges bo ro kat kós tol -
hat nak, va la mint he lyi spe ci a li -
tá sok kal lak hat jól az egész
csa lád.

Második nap a ki rán du lók
kezd he tik út ju kat szin tén Csö -
mödér bõl, ahon nan kel le mes
er dei va su ta zást kö ve tõ en
Len ti be ér nek. Len ti ben a
Zöld me zõ u. 21. szám alatt ta -

lál ha tó a Hetési
Szõt tes Mû hely,
ahol a szö vés mû -
hely tit ka i ba avat ja
be Hácskó Imréné
az ér dek lõ dõ ket.
6. Za lai er dõ -
táj az Alsó-Vá lic -
ka men tén (Gya -
log tú ra)
Kis tol mács fe lõl

40, míg Csömödér fe lõl kb. 20
perc alatt ér a vo nat a
töröszneki el ága zó ban ta lál ha -
tó vas úti meg ál ló hoz, ahon nan
a 6 ki lo mé te res gya log tú ra in -
dul. Az út vo nal Kámaháza fe lé
ve zet, majd Lasztonyán át ha -
lad va tér vis  sza a ki in du lópont -
ra.
7. Ké pes fa – gya log tú ra

Len ti szom  bathely er dei
vas úti meg ál ló tól

Len ti tõl kb. 15 perc vo na to -
zást kö ve tõ en érünk a Len  -
ti–Mu mor–Len ti szom bat hely

er dei vas úti meg ál ló ig, ahon -
nan a 4 ki lo mé te res tú ra in dul.
Lentiszombathelyen a tú rá zók
fel ke res he tik a két ha ran gos,
fa zsin de lyes ha rang lá bat,
majd er dei ke rék pár úton ha -
lad hat nak to vább, meg te kint ve
a Tõ zi ke tan ös vényt. A töl gyes
szé lén ta lál ha tó a „ké pes fa”,
ami egy Má ria-szob rot õr zõ
idõs tölgy. A tú ra a Kerkán át -
íve lõ füg gõ hí dig tart, majd a
már meg tett út vo na lon ha lad
vis  sza fe lé.
8. Lentihegyi ki te kin tõ gya -

log tú ra
A tú ra a Len ti ben ta lál ha tó

er dei vas út vég ál lo másá tól in -
dul, ahol meg te kint he tõ a ki ál -
lí tás. Lendvadedesig er dõt át -
sze lõ ke rék pár úton ha lad ha -
tunk egé szen a tó ig.
Gosztolán és Lentihegyen ke -
resz tül ju tunk vis  sza a ki in du -
ló pont ra. A tú ra hos  sza 13 ki -
lo mé ter.
9. Budafai Ar bo ré tum-tú ra

A 7,5 ki lo mé te res tú ra ki in -
du lópont ja az er dei vas út kis -
tol má csi vég ál lo má sa, ahon -
nan kék ke reszt, majd pi ros
jel zés ve zet a Budafai Ar bo ré -
tu mig. Az ar bo ré tu mot el hagy -
va a tú ra Bázakerettye-felsõ
er dei vas úti meg ál ló hely re ve -
zet, ahol vo nat ra száll va foly -
tat hat juk utun kat.
10. Két nap – két hegy gya -

log tú ra
A prog ra mot vá laszt va an -

nak el sõ nap já ra a Lentihegyi
ki te kin tõ tú ra, míg má so dik
nap já ra 4,5 ki lo mé te res báza -
kerettyei tú ra ter vez he tõ. Ki in -
du lópont ja Báza ke rettye-alsó,
be fe je zé se pe dig Bá za ke rety -
tye-felsõ vas úti meg ál ló. A
prog ram le he tõ sé gek kö zött
sze re pel töb bek kö zött a

strand, a ki lá tó és az olaj ipa ri
mú ze um.
11. Dom bok kö zött te ker gõ

(Ke rék pá ros él mény tú rák
a csömödéri er dei vas út -
hoz kap cso lód va)

A 25 ki lo mé te res ke rék pár -
tú ra Csömödérbõl in dul, és a
töröszneki meg ál ló ig tart. Lát -
ni va lók a tú ra so rán: Öv eges
Jó zsef-em lék ki ál lí tás Pá kán,
Háromszenteki-kápolna a
Csok ma-hegyen, Vétyemi Õs -
bük kös.

12. Lendvai lá to ga tás – ke -
rék pár tú ra pro fik nak

A 24 ki lo mé te res tú ra az
er dei vas út len ti ál lo má sá ról
in dul, és szlo vé ni ai ki té rõ
után ide ér ke zik vis  sza. Lát ni -
va lók: Lendvadedesi-tó, bo ro -
na pin ce a Nagy-Tenke szõ lõ -
he gyen, Vinárium Lend ván.
13. Kerkaland-túra (Kerka -

lan di él mé nyek)
A 24 ki lo mé te res tú ra

Csömödérbõl in dul és a
Lenti szombathely–Mumor er -
dei vas  úti meg ál ló ig tart. Lát -
ni va lók: Kerka-vízimalom,
András sy-Sza páry kastély, bi -
valy  re zer vá tum Szécsi szi -
geten, „ké pes fa” Lentiszom -
bat helyen.

14. Hegy re fel, völgy be le 2 na -
pos ke rék pá ros prog ram

A ter ve zett 2 na pos ke rék -
pár tú ra ki hasz nál ja Len ti azon
ter mé sze ti adott sá gát, hogy
észak ról sík ság (Kerka és más
víz fo lyás ok ál tal ki ala kí tott te -
rü let), dél rõl pe dig domb vi dék
fog ja köz re. Az elsõ nap ra ter -
ve zett 22 ki lo mé te res „Hegy re-
fel” tú ra a Lenti–Rédics–Lend -
va   dedes–Gosztola–Lenti hegy–
Lenti út vo na lon ha lad. A 2.
nap ra aján lott 35 ki lo mé te res

„Völgy be le” tú ra Len ti–Mu -
mor–Cseszt reg–Bel sõ sárd–
Len   ti kört fog lal ja ma gá ban.
15. Bun kertú ra

A 4,5 ki lo mé te res tú ra ki in -
du lópont ja a pá kai er dei vas úti
meg ál ló, vég ál lo má sa pe dig
Csömödér. Fõbb lát ni va lói a
pá kai Öv eges-em lék ház és a
Bun ker park. 
16. Za lai ipar tör té ne ti sé ta

A 4,4 ki lo mé te res tú ra a Bá -
za kerettye-alsó er dei vas úti
meg ál ló tól in dul, majd az olaj -
ipa ri mú ze um érin té sé vel a
Bázakerettye-felsõ meg ál ló nál
ér vé get.

Godinek-Tóth Ani ta
(Fotók: Kovácsné
Kocsi Zsuzsanna)

GO IN NATURE-programok
A pro jekt ke re té ben az er dei vas út hoz kap cso ló dó an

16 prog ram cso ma got kí ná lunk he lyi ter mé kek és ter me -
lõi bor, er dei él mény tú rák, ke rék pá ro zás, bun ke rek és
olaj bá nyá szat té ma kö rök ben. A prog ra mok az er dei
vasúthoz kap csol ha tó ak min den eset ben. A cé lunk az,
hogy prog ra mok aján lá sá val nép sze rû sít sük a szolgál-
tatást, ez ál tal emel ked jen az utasszám.

A Míves tejmanufaktúra sajtjai

Látkép a lendvai Rozsmán (Rožman)-pincénél,
háttérben a Vinarium



4 2019. I. ne gyed év

MÁR CI US–ÁP RI LIS

„Ta vas  szal a vi rá gok / egy más után nyíl nak, / hó vi rág és ibo lya / ki rán dul ni hív nak.”:
er dei prog ra mok óvo dá sok nak és is ko lá sok nak elõ ze tes be je lent ke zés alap ján a Za ka to ló Er -
dé sze ti Er dei Is ko la szer ve zé sé ben

To váb bi in for má ció: Molnárné Vi tá lis Ani kó (+36-30/933-8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu)

MÁR CI US–ÁP RI LIS

„Rügy fa kasz tó”: er dei sé ták szak ve ze tés sel, elõ ze tes be je lent ke zés alap ján óvo dás, is ko -
lás cso por tok nak a Nyitnikék Er dé sze ti Er dei Is ko la szer ve zé sé ben

To váb bi in for má ció: Povics No é mi (+36-30/511-3213, povics.noemi@zalaerdo.hu)

ÁP RI LIS 19., 20.

Hús vé ti Exp res  sz a Csömödéri Ál la mi Er dei Vas út tal
To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Ka li ba Mi hály

(+36-30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu)

ÁP RI LIS 27.

Sze zon nyi tás a Csömödéri Ál la mi Er dei Vas út tal
To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Ka li ba Mi hály

(+36-30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu)

ÁP RI LIS 22.

Föld na pi fa ül te tés az idõ spi rál nál (Nagy ka ni zsa, Csó na ká zó-tó)
Hul la dék gyûj tés a 86-os fõ út men tén, az er dõ te rü le te ken a Len ti Er dé szet szer ve zé sé ben

To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo

MÁ JUS 10.

Ma da rak és fák nap ja – tú ra ve ze tés a nagy ka ni zsai „Ma dár er dõ” és a zalakarosi „Csi ga-tú ra”
tan ös vé nye ken; ve tél ke dõ, já té kos prog ram is ko lá sok nak, elõ ze tes be je lent ke zés sel a
Nyitnikék Er dé sze ti Er dei Is ko lá ban (Obornak; má jus 6–10.) és a Za ka to ló Er dé sze ti Er dei Is -
ko lá ban (Csömödér)

To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Ma dár er dõ: Kálovics Nor -
bert (+36-30/377-6502); Csi ga-tú ra: Gál Sán dor (+36-30/474-2130); Nyitnikék: Povics No é mi
(+36-30/511-3213, povics.noemi@zalaerdo.hu); Za ka to ló: Molnárné Vi tá lis Ani kó
(+36-30/933-8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu)

MÁ JUS 11.

STIHL Or szá gos Fa ki ter me lõ Baj nok ság re gi o ná lis for du ló ja és Zalaerdõ csa lá di nap
– Nagy ka ni zsa, Csó na ká zó-tó

To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, Ne mes Zol tán (nemes.zoltan@zalaerdo.hu,
+36-30/298-3463, Ko vács Ág nes (kovacs.agnes@zalaerdo.hu, +36-93/500-257)

MÁ JUS 17.

Nö vé nyek Nap ja: Tár lat ve ze tés a Surdi Dísz fa is ko lá ban, il let ve a Bajcsai Cse me te kert ben
To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; +36-93/537-740

MÁ JUS 25.

Gyer mek nap! Együtt ját sza ni jó! Gyer mek na pi já rat és csa lá di prog ram Csömödérben a
Csömödéri Ál la mi Er dei Vas út és a Za ka to ló Er dé sze ti Er dei Is ko la szer ve zé sé ben

To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Ka li ba Mi hály (+36-
30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu); Molnárné Vi tá lis Ani kó (+36-30/933-8851, vital-
is.aniko@zalaerdo.hu)

MÁ JUS, JÚ NI US, AU GUSZ TUS, SZEP TEM BER, OK TÓ BER:

Gom ba is me re ti tú rák a Zalakaros és a Len ti kör nyé ki er dõk ben, a gom ba meg je le nés függ vé -
nyé ben

To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Tú ra ve ze tõk: Gál Sán dor
(Zalakaros, +36-30/474-2130); Stefanich Pé ter (Len ti, +36-30/464-4558)

JÚ NI US 22.

Mú ze u mok éj sza ká ja: fû rész üzem-be mu ta tó, éj sza kai mú ze um lá to ga tás és er dei vas utas
uta zás a Zalaerdõ Zrt.-vel

To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Er dei vas út és ki ál lí tóte -
rem: Ka li ba Mi hály (+36-30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu); Fû rész üzem: Luk ács Fe renc
(+36-30/640-2252)

JÚ NI US 29.

Kis vas út Nap
To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; Ka li ba Mi hály

(+36-30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu)

JÚ NI US, JÚ LI US, AU GUSZ TUS:

Nyá ri tá bo rok a Nyitnikék Er dé sze ti Er dei Is ko lá ban, Obornakon és Szentpéterföldén
To váb bi in for má ció: kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo, kozjolet@zalaerdo.hu

Prog ra mok
A 2017-es évet bú csúz tat va,

2018. ja nu ár 25-én – Andréné
Zöl di Zsu zsan na meg bí zott
klub el nök rész le tes írá sos ér te -
sí té se alap ján – éves és egy -
ben tiszt újí tó köz gyû lést tar tott
klu bunk a nagy ka ni zsai Halis
Ist ván Vá ro si Könyv tár ban, me -
lyet ez út tal is Nagy Lász ló kol -
lé gánk ve zé nyelt le, szo ká so -
san lé nyeg re tö rõ en.

Elöl já ró ban kö szön töt te a
rész vény tár sa ság kép vi se le té -

ben meg je lent Var ga At ti la ve -
zér igaz ga tó-he lyet test, aki rö -
vid idõ re meg tisz tel te a klub
ren dez vé nyét, s aki egyút tal az
ered mé nyes klub mû kö dést
mél ta tó sza va in túl biz to sí tot ta
a klub tag sá got ar ról, hogy a
cég ve ze tõ sé ge – aho gyan ed -
dig – to vább ra is anya gi és er -
köl csi tá mo ga tást fog ad ni a
klub ré szé re.

A na pi ren dek so rá ban el sõ -
nek új klub tag ok fel vé te lé rõl
dön töt tek a je len lé võk Bekõné
Var ró Va lé ria, Hor váth Fe renc
(ny. gaz da sá gi igaz ga tó) és dr.
Ná dor Lász ló sze mé lyé ben.
Ezt kö ve tõ en Andréné Zöl di
Zsu zsan na 2017. au gusz tus
18. óta meg bí zott klub el nök be -
szá mo ló je len té sé ben rész le -
tes át te kin tést adott a klub
2017. évi te vé keny sé gé rõl,
majd Hor váth Dé nes, az El len -
õr zõ Bi zott ság el nö ke adott
szá mot a klub pénz ügyi gaz -
dál ko dá sá ról. Õket kö vet te
André Bé la örö kös tisz te let be li
el nök hoz zá szó lá sa, aki rö vi -
den ér té kel te az el múlt há rom -
éves cik lust, ame lyet egy ér tel -
mû en igen ered mé nyes nek mi -
nõ sí tett.

A kö vet ke zõk ben a Je lö lõbi -
zott ság el nö ke, Nagy Lász ló
(aki e fe le lõs ség tel jes meg bí -
za tást is vál lal ta) tett ja vas la tot
az új klub el nök re Bo dor György
sze mé lyé ben, akit a klub tag ok
nagy meg elé ge dés sel, egy ön -
te tû en fo gad tak el. Az El len õr -
zõ Bi zott ság ös  sze té te le vál to -
zat lan ma radt, míg az el nök -
ség ben Andréné Zöl di Zsu -
zsan na sze mé lyét – meg kö -
szön ve igen lel kes és ala pos,
hos  szú éve kig tar tó ön zet len
mun ká ját – Si mon Mik lós né
vál tot ta a gaz da sá gi fe le lõ si

posz ton. Bu ti Jánosné sze mé -
lyé ben új tisz te let be li tag sá got
is el fo ga dott a klub.

Az egyéb, ad mi niszt ra tív in -
téz ke dé sek be je len té se után,
Bo dor György, im már mint a
klu bunk új el nö ke, meg kö szön -
te a nagy fo kú bi zal mat, hang -
sú lyoz va, hogy igyek szik meg -

fe lel ni an nak, kér ve a re mélt tá -
mo ga tást is egy ben. Ezek után
a 2018-as esz ten dõ rész le tes
prog ram já nak elõ ter jesz té sé re
ke rült sor, me lyet a klub tag ok
egyet ér tés sel fo gad tak el.

A köz gyû lés be fe je zé se ként,
a ha gyo má nyok nak meg fe le -
lõen, Andréné Zöl di Zsu zsan na
mél tó ság tel jes, ve tí tett  ké pes
elõ adá sa kö vet ke zett, fel idéz ve
a klub ala pí tá sa óta el hunyt
klub tag ja in kat, majd han gu la -
tos, szí nes vá lo ga tá sát lát hat -
tuk pil la nat fel vé te lek for má já -
ban a 2017-es év em lé ke ze tes
ese mé nye i bõl.

A 2018-ra el fo ga dott prog ra -
mok so rát és tel je sí té sét, me -
lyet a kö vet ke zõk ben mu ta tunk
be, a már ci us 21-i nagy ka ni zsai
Al só er dõ ben új já é pí tett im po -
záns ki lá tó ava tá sa nyi tot ta
meg, mely re kü lön meg hí vó val
tisz tel ték meg a cég ve ze tõ sé -
ge ré szé rõl klu bun kat. A nem
min den na pi ese mény rang ját
kü lön ki emel te, hogy azon részt
vet tek dr. Fa ze kas Sán dor föld -
mû ve lés ügyi mi nisz ter, dr. Bitay
Már ton Örs és Cse res nyés Pé -
ter ál lam tit kár ok is. Az or szág
egyik leg ma ga sabb ki lá tó ja iga -
zán kör nyé künk büsz ke sé ge
lesz, s re mél he tõ leg ezt a vá -
ros ból, de az or szág más ré -
szé bõl ide lá to ga tó csa lá dok,
tu ris ták is iga zol ni fog ják a gyö -
nyö rû épít mény és a rend kí vül
szép ki lá tás meg ta pasz ta lá sa
so rán. Klub tag ja ink az el is me -
rés hang ján nyi lat koz tak rész -
vény tár sa sá gunk leg újabb köz -
jó lé ti re me ké rõl, amely egy ben
Nagy ka ni zsa vá ros nak is mét
egyik ne ve ze tes sé ge lett.

Áp ri lis 26-án, kel le mes ta va -
szi idõ ben el sõ ként So mogy -
ország „fõ vá ro sá ba” in dult ve -

lünk a tár sas gép ko csi, hogy
Ka pos vá ron meg te kint hes sük
a Rippl-Ró nai Mú ze um ban a
So mogy me gyei ha tó kö rû ál -
lan dó ki ál lí tást, amely õr zõ je és
köz ve tí tõ je a vá ros, va la mint
So mogy me gye kul tu rá lis, tu -
do má nyos és mû vé sze ti ér té -
ke i nek. A ki ál lí tás a vá ros köz -

pont já ban, klas  szi cis ta stí lu sú
mû em lék  épü let ben ta lál ha tó,
amely négy fõ té ma kö ré cso -
por to sul. Ezek: Rippl-Ró nai
Ödön gyûj te mé nye; Fe je ze tek
So mogy nép raj zá ból; Ter mé -
sze ti örök sé günk; va la mint Kin -
csek So mogy föld jé bõl. Mind -
ezek mel lett idõ sza ki ki ál lí tá sok
is van nak. Rippl-Ró nai Ödön, a
ne ves fes tõ mû vész Rippl-Ró -
nai Jó zsef (1861–1927) öc  cse
volt, aki ere de ti leg vas úti tiszt
volt, de mû vész báty ja tisz te lõ -
je ként, iga zi mû ér tõ ként fel ha -
gyott fog lal ko zá sá val, s 1912-
tõl Ka pos vá ron je les fes tõ mû -
vé sze ink ké pe i bõl ki ál lí tá so kat
szer ve zett. A mai mú ze um ban
Ödön mû gyûj te mé nyé nek mint -
egy 200 da rab vá lo ga tott fest -
mé nye hét szo bá ban ta lál ha tó.
A ki ál lí tás rang ját a 19. szá zad
festõnagyjai, Mun kácsy Mi hály,
Szé kely Ber ta lan, Med nyánsz -
ky Lász ló, majd Ferenczy Ká -
rol  lyal és Iványi-Grünwald Bé -
lá val foly tat va ad ják meg, de
lát ha tók a fi vér Ripp-Rónai Jó -
zsef és ta nít vá nya i nak, va la -
mint Gulácsi La jos nak, Csók
Ist ván nak, Kernstok Kár oly nak,
Márffy Ödön nek, Pór Ber ta lan -
nak, Rudnay Gyu lá nak, Koszta
Jó zsef nek, Bernáth Au rél nak
és Egry Jó zsef nek is egyes ké -
pei.

A má so dik té ma So mogy
me gye né pi dí szí tõ mû vé sze tét
mu tat ja be, így a pász tor élet
tár gya i val, ru ha ké szí tõ ipa ro -
sok mun ká i val, pa rasz ti öl töz -
kö dés sel is mer ked het tünk
meg, amely a 20. szá zad kö ze -
pé re már las san fel szá mo ló -
dott. A har ma dik té ma So mogy
élõ vi lá gát, ter mé sze ti ér té ke it
be mu ta tó ál lan dó ki ál lí tás.
Szin te va ló ság hû en lát hat tuk

Vál to za tos, ér té kes pro-
g ra mok és vál to zat la nul
élénk ér dek lõ dés jel le mez -
te a Nyug dí jas Er dész
Klub 2018-as évét is. Érdekes,

Pezs gõ élet

Szép szá mú részt ve võ a ka pos vá ri ki rán du lá son (Fo tó: Iványi Mik lós)
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az it te ni er dõk, vi zek, lá pok, ho -
mo ki gye pek élõ vi lá gát, még a
víz alat ti vi lág rej tett éle té rõl is
ké pet kap hat tunk. A ter mé sze ti
örök sé günk vé del mé nek köz -
pon ti kér dé se az élõ vi lág ha tal -
mas vál to za tos sá gá nak meg õr -
zé se, a bi o ló gi ai sok fé le ség, a
biodiverzitás biz to sí tá sa. A ki ál -
lí tás mind er re nyo ma té ko san
hív ja fel a fi gyel met. Az egyik
tab lón öröm mel fe dez tük fel
nagy er dész po li ti ku sunk, s
egy ben el sõ ter mé szet vé dõnk,
Kaán Kár oly örök ér vé nyû gon -
do la tát:

„Egész sé ges kul tu rá lis fej lõ -
dés... csak ter mé szet mun ká já -
val össz hang ban, te hát csak
ak kor vár ha tó, ha az em be ri al -
ko tá sok nem a ter mé szet rom -
ja in, de a ter mé sze ti al ko tá sok
mel lett és azok ke re té ben fog -
lal nak tért.”

A ne gye dik ál lan dó ki ál lí tás
a Kin csek So mogy föld jé bõl té -
mát öle li fel, mely a régészet
se gít sé gé vel a föld ben rej lõ
múl tat ku tat ja. A mú ze um rak -
tá ra i ban má ra mint egy más fél
mil li ós gyûj te ményt õriz nek,
mely nek fel dol go zá sa több év -
ti ze det vesz majd igény be.

Egy han gu la tos kis ven dég -
lõ ben el köl tött ebéd, majd rö vid
vá ros né zõ sé ta után hazafelé
vet tük az út irányt, de még két
ki sebb prog ram várt ránk. El sõ -
ként a Desedai park er dõt ej tet -
tük út ba, ami Ka pos vár köz -
pont já tól 10 ki lo mé ter re, észak -
ra, a 67-es út két ol da lán te rül
el, mely hez szer ve sen kap cso -
ló dik a Deseda-patak. En nek
duz zasz tá sá val 8 ki lo mé ter
hos  szú, át lag 300 mé ter szé -
les, 245 hek tá ros tá ro zó ta vat
hoz tak lét re. A park er dõ ben a
SEFAG Zrt. par ko ló kat, tu ris ta -
uta kat, ját szó te re ket épí tett, és
er dei ok ta tóös vényt is lé te sí -
tett. Kö zel 30 hek tá ron ar bo ré -
tum is ta lál ha tó, ben ne 73-fé le
lom bos fá val, cser jé vel, va la -
mint 38 fe nyõ fé le ség gel. A
desedai te rü let von zó la kos sá -
gi és egy ben tu ris ta köz pont,
me lyet Ka pos vár „zöld tü de jé -
nek” is ne vez nek. A nap utol só
prog ram já nak ke re té ben még
meg te kin tet tük az iharos-
berényi kas tély par kot kü lön le -
ges mé re tû és szép sé gû fa -
egye de i vel. Lát hat tunk töb bek
kö zött hi ma lá jai céd rust, ma -
mutfenyõt, páf rány fe nyõt. A
par kot Metz Kamil er dõ ta ná -
csos a 19. szá zad má so dik fe -
lé ben te le pí tet te, aki atyai men -
to ra volt a ne ves nagy ka ni zsai
erdõmérnöknek, Barthos Gyu -
lá nak, aki az õ sze mé lyes se -
gít sé gé vel tu dott 1907-ben el -
he lyez ked ni a Dé li-Kár pá tok -
ban, a gróf Kendeffy család
retyezáti er dõ bir to kán.

Má jus 3-án, egy már szin te
nyá ri as dél utá non, klu bunk
nagy ka ni zsai prog ra mot szer -
ve zett. Wegroszta Zol tán és
ne je, Il di kó – ok le ve les fa ipa ri
mér nö kök – ven dé gei vol tunk a
kiskanizsai vá ros rész ben lé võ
új ott ho nuk ban, hogy volt mun -
ka tár sunk, Zol tán – aki nem-
régóta klub tag – mint fa fa ra gó
né pi ipar mû vész be mu tas sa

szen ve dél  lyel ûzött mun kás sá -
gá nak szin te tel jes kol lek ci ó ját.
A kró ni kás most kön  nyû hely -
zet ben van, mert hi vat koz hat a
rész vény tár sa ság PR-ügyin-
tézõjének, Steyer Edi ná nak ki -
tû nõ és rész le te ket is vis  sza -
adó írá sá ra, amely a
ZALAERDÕ új sá gunk ban je -
lent meg a 2018. II. ne gyed évi
szám ban. Õ szin tén je len volt a
ked ves be mu ta tón, s iga zán
plasz ti ku san ér zé kel tet te azt a
szép és igé nyes fo lya ma tot,
amely a fa ki vá lasz tá sá tól, a
szer szá mok tól és a fa meg -
mun ká lá sá tól el ve zet a kész
mû al ko tás okig. Ez úton is gra tu -
lá lunk Zol tán klub tár sunk nak, s
kí ván juk, hogy még so ká ig foly -
tat has sa iga zán di csé re tes és
lát vá nyos mû vé szi te vé keny sé -
gét. Il di kó as  szony nak kü lön
kö szö net a szí vé lyes ven dég lá -
tás ért.

Má jus 17-én is mét So mogy
me gyé be lá to gat tunk. Ez út tal a
Somogyvámos tér sé gé ben ta -
lál ha tó Kris na-völ gyi In di ai Kul -
tu rá lis Köz pont és Biofarm volt
a fõ úticélunk, amely 2018-ban
ün ne pel te 25. éves fenn ál lá sát.
Meg ér kez ve, a fõ be já rat nál két
ha tal mas fe hér ele fántszo bor
„fo ga dott” ben nün ket, me lyek
it te ni szob rá szok al ko tá sai. A
ku ri ó zum nak szá mí tó, ön fenn -
tar tó fa lu kö zös ség az zal a ne -
mes cél lal ala kult, hogy be mu -
tas sa és nép sze rû sít se az õsi
hindu-vaisnava kul tú ra ér té ke it,
ne ve ze te sen a te hén vé del met,
az ön el lá tó, ve ge tá ri á nus, ter -
mé sze tes és is ten köz pon tú
élet mó dot. Mind ezt elöl já ró ban
a be mu ta tást ve ze tõ, ma gát
szá ri ban ked ve sen csak há zi -
as  szony nak ne ve zõ ve ze tõnk -
tõl hall hat tuk, aki egy ár nyas,
fás és fü ves te rü le ten ma ga kö -

ré gyûjt ve cso por tunk tag ja it,
igen rész le te sen, egy ben han -
gu la to san tá jé koz ta tott ben -
nün ket az itt la kók is ten fé lõ, ám
igen cél sze rû és tu da tos éle té -
rõl. Kris na-völ gyet úgy te kin tik,
mint In dia ka pu ját Eu ró pa szí -
vé ben, s re mé lik, hogy a sok-
sok látványosság ar ra kész te ti
majd a lá to ga tó kat, hogy el mé -
lyül je nek In dia õsi, egy ben idõt -
len ta ní tá sa i ban és gaz dag lel -
ki kul tú rá já ban, a Kris na-tu dat -
ban. Mind eze ket a szen tély lá -
to ga tá sa kor már a kez det so -
rán meg ta pasz tal tuk, amely
mél tó ság tel jes, iga zi val lá sos,
in di ai han gu la tot, élet ér zést su -
gá roz. A Kris na-tu dat azon ban
nem csak val lás, ha nem egy -
ben élet for ma és kul tú ra is,
amely je len van az élet min den
te rü le tén (ét ke zés, ok ta tás, ze -
ne, tánc, me di tá ció).

Fon tos fel ada tuk nak tart ják,

hogy nép sze rû sít sék a kör nye -
zet tu da tos szem lé le tet, az ön -
is me re tet és a tu da tos élet vi -
telt, s nem utol só sor ban a ne -
héz, sze gény so rú em ber tár sa ik
se gí té sét (gya ko ri ak az étel -
osz tá sa ik).

A völgy ben ét ter mük is mû -
kö dik, amely a lá to ga tó cso por -
tok nak meg ha tá ro zott évsza -
kok ban ren del ke zé sé re áll a
jel leg ze tes in di ai éte le ik kel,
vegán és gluténmentes kí ná la -
tok kal, sok-sok gyü mölcs és
gyógy nö vé nyes és mé zes
ször pök kel. A Kris na-völ gyi ob -
jek tu muk ba húst, ha lat, to jást,
al ko holt, do hány árut be hoz ni ti -
los!

Az idõ rö vid sé ge mi att a bio-
farm meg te kin té sé re saj nos
már nem volt le he tõ sé günk, de
a rész le tes tá jé koz ta tás so rán
azért né mi be te kin tést kap tunk
a völgy eme ne ve ze tes te vé -

keny sé gé rõl is. Ha za fe lé vé ve
az út irányt, ér de kes ség ként
még Balatonboglár elõtt meg -
áll tunk a Bu ga sze gi Tég la ga lé -
ri á nál, amely emelt szin tû, igen
egy sze rû, sze gé nyes, még is
kü lön le ges épü let, me lyet egy
70 éves em ber ke, Cse re Já nos
épí tett, egy ma ga. Az épü let ben
sok-sok ré gi ka cat, tárgy (le me -
zek, hang sze rek, köny vek, já -
té kok, le xi ko nok, fest mé nyek
stb.) lát ha tó min den rend sze re -
zett ség nél kül. Kis par kot is va -
rá zsolt az épü le te kö ré, ahol
õse ink ne vét kí ván ja õriz ni.
Ma gát po gány evan gé lis tá nak
ti tu lál ja, aki bo hó kás, de tu da -
tos élet vi tel ében a tu laj do nát
Kop pány Hor ka föld jé nek, Bu -
ga sze gi Köz tár sa ság nak ne ve -
zi.

Jú ni us 6-án hor vát or szá gi
lá to ga tás ra in dul tunk, ne ve ze -
te sen a trakostyáni vár kas télyt

és park ját meg te kin te ni, amely
fes tõi kör nye zet ben, er dõk öle -
lé sé ben fek szik. A par ko ló hely -
tõl úgy 70 mé ter nyi re ki emel ke -
dõ szik lás ré szen ta lál ha tó kas -
tély 800 mé ter hos  szú, emel ke -
dõ sé ta úton kö ze lít he tõ meg,
mely nek négy szint jén fõ úri
han gu la tot tük rö zõ, mu ze á lis
ér té kû be ren de zé se ket, tár gya -
kat lát hat tunk. A kas tély négy
év szá za don át a gróf Dras -
kovics csa lád tu laj do ná ban volt
egé szen a II. vi lág há bo rú vé -
géig. A kö zép ko ri vár ból má ra
nem sok ma radt, mert azt több -
ször át épí tet ték, ám így is Hor -
vát or szág leg lá to ga tot tabb mû -
em lé kei kö zé tar to zik, õriz ve az
egy ko ri fõ ne me si bir tok szel le -
mi sé gét. A vár kas télyt kü lön ki -
eme li a vi téz- és va dász ter me,
a ze ne sza lon ja és a rit ka ság -
szám ba me nõ fegy ver gyûj te -
mé nye. Na gyon szép a völgy -

ben el te rü lõ park is, saj nos a
pa dok és asz ta lok már le han -
go ló ál la pot ban van nak, cse ré -
re vár ná nak. A nap to váb bi pro-
g ram ját a Budafai Va dász há -
zunk ban foly tat tuk, il let ve fe jez -
tük be, meg kö szön ve az er dé -
szet ve ze tõ sé gé nek a szí ves
ven dég lá tá sun kat.

Jú li us hó nap ban szo mo rú
ese mény rõl kap tunk hírt, hosz  -
szabb be te ges ke dés után el -
hunyt Bu ti Jánosné (Er zsi ke), a
klu bunk tisz te let be li és egy ko ri
egyik ala pí tó tag ja. Te me té sén
mél tó mó don bú csúz tunk tõ le.
Em lé két ke gye let tel meg õriz -
zük.

Au gusz tus 30-án zalaszán-
tói és sü me gi prog ram kö vet ke -
zett. El sõ ként a Zalaszántón
fel épí tett Bé ke Sztúpát te kin tet -
tük meg, amely egy dél-ko re ai
budd his ta szer ze tes el ha tá ro -
zá sá ból és ko moly pén zes

ado má nyok ból szü le tett meg
még a '90-es évek ele jén. A
sztúpa cél ja az ázsi ai val lás ha -
gyo má nya i nak el fo gad ta tá sa, s
egy ben a bé két, a bol dog sá got,
a meg vi lá go so dást hir det ni. Az
épít mény zárt, 30 mé ter ma gas
és 24 mé ter át mé rõ jû, a pon tos
he lye a Ko vá csi-hegy Világos -
vár ne vû ré szén van. A sztúpa
ku po lá ja fö lött, Eu ró pá ban
csak itt, Budd ha föl di ma rad vá -
nya i nak csont szi lánk ja it õr zik.
A sztúpát sze mé lye sen a da lai
lá ma avat ta fel. A kör nye ze tét
az Em be ri Jo gok Park já nak ne -
ve zik.

A nap fõ prog ram ja kö vet ke -
zett ez után egy csa lá di as han -
gu la tú vá ros ká ban, Sü me gen,
ahol Tóth Ta más ag rár mér nök,
a vá ros nak tíz éven át volt pol -
gár mes te re – a kró ni kás nak
egy ko ri gim ná zi u mi osz tály tár -
sa – vár ta már tár sa sá gun kat,

hogy be mu tat has sa a te le pü lés
egyik leg je len tõ sebb mû em lé -
két, a ró mai ka to li kus plé bá nia -
temp lo mot. A temp lom a 18.
szá zad kö ze pén épült, kí vül rõl
egy sze rû hom lok za ti tor nyos,
egy ha jós ba rokk  épü let. Bel sõ
te rét, il let ve fa la it és men  nye -
ze tét Maulbertsch An tal leg -
szebb, Krisz tus éle tét gaz da -
gon áb rá zo ló, ki ma gas ló ér té kû
fres kó i nak so ka sá ga te szi
egye dül ál ló vá, ame lyek egyen -
ként is eu ró pai je len tõ sé gû al -
ko tá sok. Tóth Ta más iga zán
fel ké szült mû vé szet tör té ne ti
ka la u zo lá sa tet te a lá tot ta kat
szá munk ra meg õri zen dõ, szép
egy há zi él mén  nyé, ame lyért
ez úton is kö szö net. Rö vid vá ro -
si sé ta után Kis fa ludy Sán dor
köl tõ szü lõ há zá nak – amely ma
em lék mú ze um – bemu ta tá sa
kö vet ke zett. A 18. szá zad kö -
ze pén épült há zacs ka egy sze -
rû, ba rokk stí lu sú kú ria volt
egy kor, mely gaz dag mu ze á lis
gyûj te mén  nyel idé zi fel a kor
ne ves köl tõ jé nek (1772–1844)
éle tét, aki a nyelv újí tá si moz ga -
lom egyik ve zér egyé ni sé ge
volt. A ki ál lí tás egy ré sze
otthonának ere de ti bú to ra it,
hasz ná la ti tár gya it, kéz ira ta it is
be mu tat ja. Szegedy Ró zá val
kö tött há zas sá ga élet re szó ló
volt, akit ra jon gá sig sze re tett. A
ház ban, il let ve mú ze um ban
más tár la tok is lát ha tók, így
töb bek kö zött Darnay Kál mán
mun kás sá ga, aki fel len dí tet te
Sü meg mú ze u mi éle tét. Meg is -
mer ked het tünk egy szen zá ció -
szám ba me nõ fel fe de zés sel is,
ne ve ze te sen az zal, hogy az
Eu ró pai Uni ó ban Eu ró pa Him -
nu sza – Bee tho ven Öröm ódá -
já nak dal la ma – egy ma gyar
né pi dal lam – ere de ti ne vén
Ba da cso nyi Szü re te lõ Ének –
me lyet Bee tho ven Kis fa ludy
meg õr zé se ál tal is mert meg, s
azt zon go ra kí sé ret tel fel dol goz -
ta. E fon tos fel fe de zés sel jó
len ne meg is mer tet ni a ma gyar
és eu ró pai köz vé le ményt.

A nap a to váb bi ak ban sohol-
lári lá to ga tás sal foly ta tó dott,
ez úton is meg kö szön ve a szo -
kásos, szí vé lyes ven dég lá tást.

A 2018-as év klub ren dez vé -
nyei ok tó ber 18-án a szap lá -
nyosi er dé sze ti pi he nõ ház nál
zá rul tak. A kel le mes õszi dél -
utá non Kreiner Ro land nagy ka -
ni zsai er dé szet igaz ga tó és
Szmodics Mik lós ke rü let ve ze tõ
er dész szí vé lyes fo gad ta tás -
ban ré sze sí tet te a je len lé võ
klub tag ja in kat és a részt ve võ
né hány hoz zá tar to zót. Az er dé -
szet gaz dál ko dá sá ról lényeg -
retörõ gon do la to kat hal lot tunk,
ki emel ve a nagy gon dot oko zó
mun ka erõ hi ányt. Az idõ köz ben
meg sü lõ gesz te nye fo gyasz tá -
sa mel lett sok-sok ré gi, ked ves,
vi dám tör té net röp pent fel, szí -
ne sít ve az amúgy is jó han gu -
la tot. Ven dég lá tó ink mun ká ját
meg kö szön ve tér tünk ha za ott -
ho na ink ba.

De cem ber 10-én ke rült sor
a köz pon ti nyug dí ja sok ha gyo -
má nyos fo ga dá sá ra és szo ká -
sos ven dég lá tás ára a ka ni zsai
Hon véd Ka szi nó ban, ahol Var -
ga At ti la ve zér igaz ga tó-he lyet -
tes adott tá jé koz ta tást a rész -
vény tár sa ság gaz dál ko dá sá -
ról. A már ka rá cso nyi han gu lat -
ban töl tött rö vid idõ is sok em -
lék fel idé zé sé re adott al kal mat.
Kö szö net a volt cé günk ve ze -
tõ sé gé nek, hogy õr zi a nyug dí -
ja sai fe lé tett di csé re tes gesz -
tu sát.

Dr. Baráth Lász ló

változatos programok
a Nyugdíjas Erdész Klubban

Ki lá tó ava tón Nagy ka ni zsán (Fo tó: André Bé la)
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Mély fáj da lom mal ér te sül tünk ró la, hogy Var ga Ti bor ke -
rü let ve ze tõ er dész éle té nek 57. évé ben tra gi kus hir te len -
ség gel el hunyt. Te me té sén Il lés György letenyei er dé szet -
igaz ga tó az aláb bi be széd del em lé ke zett meg kol lé gánk ról. 

Ked ves Gyá szo ló Csa lád, Hoz zá tar to zók!
Tisz telt Gyá szo ló Mun ka tár sak, Ba rá tok, Is me rõ sök!

Mély sé ges meg ren dü lés sel, vég te len szo mo rú ság gal, a fáj -
da lom tól le sújt va ál lunk most a vég sõ bú csú per ce i ben Var ga Ti -
bor ke rü let ve ze tõ er dész kol lé gánk ra va ta lá nál, hogy utol já ra
meg em lé kez zünk ró la, tisz te leg jünk gaz dag élet út ja elõtt. A bú -
csú, az em lé ke zés fáj dal mas per cei ar ra kö te lez nek ben nün ket,
hogy e vég sõ tisz te let adás nál fel idéz zük tar tal mas éle te fõbb ál -
lo má sa it.

Itt ál lunk, és fel ele ve ned nek azok az évek, év ti ze dek, ami kor
együtt dol goz tunk ve led, él tük hét köz nap ja in kat és ün ne pe in ket. 

Letenyén szü let tél 1962. má jus 7-én. Kis tol má cson nõt tél fel,
édes apád er dé sze ti mun kás, édes anyád ke res ke dõ volt. A négy
test vér kö zül te vol tál a leg fi a ta labb.

Az ál ta lá nos is ko lát Kis tol má cson és Bázakerettyén vé gez -
ted, fa lu si gye rek ként gyak ran töl töt ted sza badidõ det a tár sa id -
dal a ter mé szet ben. Nyá ri szü ne tek ben dol goz ni is jár tál az er -
dõ re, a ne héz mun ka sem szeg te az er dész szak ma irán ti ked -
ve det. Jó ta nul má nyi ered mé nyed ré vén 1976-ban be ju tot tál a
sop ro ni Er dé sze ti Szak kö zép is ko lá ba, ahol 1980-ban si ke res
érett sé gi vizs gát tet tél, és kö zép fo kú er dész ké pe sí tést sze rez -
tél.

Ezt kö ve tõ en mun ká ba áll tál a Letenyei Er dé szet nél. Két évig
gya kor nok vol tál, majd 1982 má ju sá tól be osz tott er dész ként dol -
goz tál négy éven ke resz tül. Köz ben meg sze rez ted er dész tech -
ni ku si ok le ve le det és le töl töt ted ka to nai szol gá la to dat. 1986.
má jus 15-én ne vez tek ki ke rü let ve ze tõ er dész nek a Vétyem I.
er dész ke rü let élé re. 

Mun ká dat kez det ben kis tol má csi lak he lyed rõl lát tad el, majd
mi u tán meg ta lál tad pá rod Il di kó sze mé lyé ben, aki vel 1991-ben
há zas sá got kö töt te tek, Tor ma föl dé re köl töz tél. Ott ne vel té tek
sze re tet ben gyer me ke i te ket, Bar ba rát és Mar cellt.

Egész szak mai éle te det za lai er dész ként töl töt ted el, ab ban a

be osz tás ban dol goz hat tál, ami nek be töl té sé re min dig vágy tál,
azt a szak mát ûz het ted, ami ér dek lõ dé si kö röd nek, szen ve dé -
lyed nek leg job ban meg fe lelt. Er dész pá lya fu tá sod a vétyemi
bük kö sök gaz dál ko dá sá hoz kö tõ dött. Min den ma gyar er dész
hal lott ke rü le ted ék kö vé rõl, a Vétyemi Õs bük kös rõl. Sok sé tát
ve zet tél az öreg fák alatt mind a szak mai ér dek lõ dõk nek, mind

a ter mé szet ked ve lõk nek. Ke rü le te det nem szí ve sen hagy tad el
még egy nap ra sem, a hét min den nap ján hi va tá sod nak él tél.
Gyak ran vit ted az er dõ re gyer me ke i det és fe le sé ge det, akik re
át ra gadt ró lad a ter mé szet sze re te te. Lá nyo dat a kö zel múlt ban
avat ták va dás  szá, fi ad pá lya vá lasz tá sát meg ha tá roz hat ják a ve -
led kö zö sen át élt er dei ka lan dok. 

A ren ge teg idõ, amit mun ka he lye den el töl töt tél, nem múlt el
nyom ta la nul. A Vétyem I. ke rü let ben a kö zel 33 év alatt le ter mel -
tél több mint 250 hek tár vá gás érett er dõt, zö mé ben bük köst,
amit ma gas szín vo na lon újí tot tál fel. Az ál ta lad lét re ho zott, ma
még fi a tal er dõk leg alább olyan mi nõ sé gû ek vagy job bak, mint
elõ de ik vol tak. Ápo lá su kat, tisz tí tá su kat igé nye sen vé gez ted,
gyé rí té se i det min ta sze rû en haj tot tad vég re. Sze ret ted és tisz tel -
ted az er dõ fá it, nö vé nye it és szen ve dé lyes va dász ként az er dõ
vad ját. Nem csak va dász tál, ha nem ak tí van részt vet tél a va -
dász ta tás ban is. Büsz ke vol tál a va dász ven dé gek ál tal el ej tett
vad tró fe á já ra, sok szor se gí tet ted õket a kel le mes va dász él mé -
nyek meg szer zé sé hez. Min den vad disz nó haj tá son részt vet tél,
fi a tal ko ri bal ese ted mi att gyak ran oko zott fáj dal mat a ki me rí tõ,
egész na pos gya log lás, de so ha nem kér tél fel men tést aló la,
mun ka bí rá sod dal pél dát mu tat tál a jó val fi a ta lab bak nak is.

Az er dész mun ká ja azon ban nem csak az er dõ és a vad
meg is me ré sé bõl, ne ve lé sé bõl és va dá szat ból áll, a mun kát em -
be rek vég zik. Mun ka tár sa id dal szót ér tõ, tisz te le tet adó és ka pó
kol lé ga vol tál, dol go zó id tól meg kö ve tel ted a mi nõ sé gi mun kát,
de fel lép tél ér de kük ben, se gí tet ted õket. Az er dé szet mó ka mes -
te re ként ki fogy ha tat lan vol tál a vic cek bõl, po é nok ból, a centráli
me le ge dõt és kör nyé két a vi dám ság ural ta.

Nem csak mun kád kö tött a ter mé szet hez, ke vés sza bad idõd
je len tõs ré szét is ott töl töt ted. Sen ki sem is mer te ná lad job ban a
vétyemi var gá nyás he lye ket. Se gí tet ted apó so dat szõ lõ je mû ve -
lé sé ben és az or szá gos hí rû bo rok ké szí té sé ben, majd tel je sen
át vet ted ezt a mun kát, gyak ran kós tol hat tuk ki vá ló bo ra i dat.
KED VES TI BI!

Élet mû ved be fe je zet len ma radt. Most, hogy ilyen gyor san és
vá rat la nul el men tél kö zü lünk, érez zük hi á nyo dat, érez zük, hogy
sze gé nyeb bek let tünk. Né mi vi gasz, hogy is mer het tünk és
együtt dol goz hat tunk. Nem fe lejt jük el nap sü töt te ar co dat, de rûs
egyé ni sé ge det, se gí tõ kész sé ge det, ten ni aka rá so dat.

Bú csú zom a mun ka tár sak, er dé szek, va dá szok, az er dé szet
és az er dõ gaz da ság ne vé ben.

Sze ret ném mély együtt ér zé se met ki fe jez ni a ked ves csa lád -
nak, kí vá nok meg nyug vást és erõt a fáj da lom el vi se lé sé hez!

Üdv az Er dész nek!
Nyu godj bé kes ség ben!

Az év má so dik fe lé ben 6 fõ
mun ka vi szo nya szûnt meg
úgy, hogy a meg szû nést kö -
ve tõ en ké rel mez ték a nyug díj
meg ál la pí tá sát, va la mint 4
dol go zó nak 2019 el sõ hó nap -
ja i ban szû nik meg a jog vi szo -
nya. Sok év Zalaerdõ Zrt.-nél
el töl tött mun ka után lett nyug -
dí jas a Nagy ka ni zsai Er dé -
szet nél Mol nár Ti bor kar ban -
tar tó, a Bánok szent györgyi
Er dé szet nél Novath Már ta
köny ve lõ, Dö mö tör Jó zsef
moz dony ve ze tõ, a Le te nyei
Er dé szet nél Herman Fe renc
Zol tán ke rü let ve ze tõ va dász.
A köz pont dol go zói ál lo má -
nyá ból 3 fõ ment nyug díj ba
2018-ban: Hor váth Bor bá la
bel sõ el len õr, Pállné Schu -
bert Ju dit köz gaz da sá gi osz -
tály ve ze tõ, Piroskáné Se bõk
Má ria pénz ügyi ügy in té zõ.
2019 el sõ hó nap ja i ban nyug -
díj ba vo nu lók a Nagy ka ni zsai
Er dé szet nél Vass Lajosné és
Bé li Györgyné cse me te ker ti
dol go zók, a köz pont ban
Szendrei Ferencné hi va tal se -
géd, aki ko ráb ban hos  szú év -
ti ze de kig a Ka ni zsa Fû rész
Kft. ad mi niszt rá to ra volt.

Saj nos ha lál eset is tör tént
az év má so dik fel é ben, a
Bánokszentgyörgyi Er dé szet

ke rü let ve ze tõ er dé sze, Sza -
bó Lász ló szep tem ber 19-én
hunyt el. Nyug díj ba vo nu lá sa
elõtt ér te sül tünk ró la, hogy
Mol nár Ti bor, a Nagy ka ni zsai
Er dé szet nél kar ban tar tó ként
dol go zó mun ka tár sunk sú lyos
be teg. Saj nos, csak na gyon
rö vid ide ig tar tott a nyug dí jas
idõ szak, 2019. ja nu ár 29-én
el hunyt.

A mun ka vi szony-meg szû -
né sek több sé ge kö zös meg -
egye zés sel tör tént, de volt
mun ka vál la lói fel mon dás, s
volt mun kál ta tói fel mon dás is.

Új be lé põk a Nagy ka ni zsai
Er dé szet nél Gabainé Cser ve -
nák Bog lár ka és Sznopekné
Ké ri Éva cse me te ker ti dol go -
zók, Kiss Fe renc és Ko vács
Lász ló kar ban tar tók, va la mint
még jú ni us vé gén kezd te meg
mun ká ját Szép la ki Hu nor ke -
rü let ve ze tõ va dász. A Bánok -
szent györgyi Er dé szet hez
Ben ke Má té, Fischer Ádám és
Vida Dá ni el Le ven te ke rült
hossz to ló mun ka kör be, Husz
Zsu zsan na mint köny ve lõ
kez dett dol goz ni. A Letenyei
Er dé szet nél Bel lovics Ri chárd
hossz to ló ként, Kovácsné
Han gya Ilo na és Sztojkó Ist -
ván er dé sze ti mun kás ként,
Böj ti La jos asz ta los ként kezd -

te meg mun ká ját. A Len ti Er -
dé szet nél Kámán Ger gõ és
Kámán Sza bolcs hossz to ló,
va la mint Bors Ri chárd fa fel -
dol go zó gép ke ze lõ az új be lé -
põ. A Za la eger sze gi Er dé -
szet nél Nagy At ti la hossz to ló -
ként kezd te meg mun ka vi szo -
nyát. A vál to zá sok a köz pont -
ban dol go zó kat sem ke rül ték
el. A nyug díj ba vo nu lók he lyé -
re ki ne ve zé sek és új fel vé te -
lek is tör tén tek. A köz gaz da -
sá gi osz tály élé re Ta más Aliz
ke rült, fel ada ta it Göllerné Ká -
pol nás Éva vet te át. A szám vi -
te li osz tály ál lo má nyát erõ sí ti
Hor váth And rea, aki je len leg
a Piroskáné Se bõk Má ria ál tal
el vég zett fel ada to kat lát ja el.
Az igaz ga tá si osz tály ál lo má -
nyát erõ sí ti Szücs Aran ka
mint hi va tal se géd, s Kodela
Ág nes, aki a TB-ügyek in té zé -
sé ben se gít.

Az újon nan be lé põk csa -
pa tá ba tar to zik két fi a tal er -
dõ mér nök, akik au gusz tus és
szep tem ber hó nap ban lép tek
be tár sa sá gunk hoz. Se res
Pet ra a va dá sza ti és ha lá sza -
ti osz tály mun ká já ban vesz
részt, 2019. ja nu ár 1. nap já -
tól va dá sza ti elõ adó mun ka -
kör be ne vez ték ki. Pin tér Ta -
más er dõ mér nök 2018 szep -
tem be ré ben lé pett be mint
gya kor nok. El sõ sor ban az er -
dõ gaz dál ko dá si osz tály fel -
ada ta i val is mer ke dett, s
2019. ja nu ár 1-jé tõl fa hasz -
ná la ti elõ adói mun ka kör be
ke rült.

Az év vé gén to váb bi sze -
mély ze ti át cso por to sí tá sok is
tör tén tek. Ros ta Gyu la ve zér -
igaz ga tó meg szün tet te Ko -
vács Fe renc ter me lé si igaz -
ga tó, ve zér igaz ga tó-he lyet -
tes mun ka vi szo nyát, he lyé re
Kreiner Ro land, a Nagy ka ni -
zsai Er dé szet igaz ga tó ja ke -
rült. A fel ada tok át ren de zõ -
dé se mi att Góber Zol tán ke -
res ke del mi osz tály ve ze tõ
kér te mun ka vi szo nyá nak
meg szün te té sét, mely hez ve -
zér igaz ga tó úr hoz zá já rult,
mun ka vi szo nya 2019. feb -
ruár 28-án tör té nõ meg szû -
né sé vel.

Ezen vál to zá so kat to váb bi
sze mé lyi vál to zá sok kö vet -
ték. A Nagy ka ni zsai Er dé -
szet nél er dé szet igaz ga tói ki -
ne ve zést ka pott Filák At ti la
2018. de cem ber 11-tõl, a ke -
res ke del mi osz tály élé re pe -
dig 2019. ja nu ár 1-jé tõl
Trojkó Pé ter ke rült.

Pölöskei Já nos

2019. feb ru ár 18-i ha tály  -
lyal Áder Já nos köz tár sa sá -
gi el nök fel men tet te meg bí -
za tá sa alól dr. Bitay Már ton
Örsöt, a Föld ügye kért Fe le -
lõs Ál lam tit kár ság fe le lõs
ál lam tit ká rát. A tá vo zó sza-
k em bert Zambó Pé ter vált -
ja, aki nek sze mé lyé vel az
Ag rár mi nisz té ri um erõ sí te -
ni kí ván ja az ága za tot.

For rás: Er dé sze ti La pok
CLIV. év fo lyam 2019/2.
szám 

Jékely Zoltán:

Az elsõ madárdal
Kik a hos  szú, nagytilalmu tél ben

rin gat tá tok a ta vasz nak ál mát,

da lol ja tok, sze rel mes ma dár kák!

Örül tök, ugye, hogy ezt meg ér tem?

Az idõ az em bert meg saj nál ta,

s hir te len bo rít min dent vi rág ba.

Dé li ol dal vén cser fá ja,

mint na pos kis csir ke, sár ga.

Szarvasfog-hántotta kõ ris:

rü gye zik a nap tól õ is!

Az árok ban szür ke med ve:

szen  nyes hó folt meg re ked ve;

szem lá to mást fogy, el ol vad:

nem ta lál ja ott a hol nap.

1940. áp ri lis

Meg em lé ke zés Var ga Ti bor ról

Sze mé lyi vál to zá sok
A Zalaerdõ Zrt. sze mé lyi ál lo má nyá ban 2018. má so dik

fe lé ben is több vál to zás tör tént. Fel vet tünk 21 új dol go zót,
s 16 mun ka vál la ló jog vi szo nya szûnt meg. A mun ka jo gi ál -
lo má nyi lét szám de cem ber 31-én 443 fõ, az át la gos sta -
tisz ti kai ál lo má nyi lét szám pe dig 429 fõ volt.


