
A délelõtti ünnepség a ha-
gyományoknak megfelelõen a
Hubertus-misével kezdõdött,
amelyet Csóka Péter János

atya, a magyar pálos rend tar-
tományfõnöke celebrált, segítõi
dr. Szentirmay Tamás hivatal-
vezetõ és Bíró Ferenc kántor
voltak. A szentmisét követõen
dr. Nádor László, az Országos
Magyar Vadászkamara Zala
Megyei Területi Szervezetének

elnöke, Pálinkás Róbert, a Zala
Megyei Vadászszövetség elnö-
ke és Rosta Gyula, a Zalaerdõ
Zrt. vezérigazgatója leleplezték
a Kliegl Sándor szobrászmû-
vész által készített gímszarvas-
szobrot, mely a Sohollári Va-
dászház elõtt kapott helyet.

A mûvész alkotását az elsõ
zalai világrekord gímszarvas-
ról mintázta, mûvéhez csak-
nem ötszáz kilogramm bron-

zot használt fel. A szarvast kö-
zel életnagyságúra formázta
meg.

A szarvasbikát 1970-ben
egy svájci hölgy, Marion Schus-
ter ejtette el a Zalai Erdõ- és
Fafeldolgozó Gazdaság Lenti
Erdészeténél, Hernyék határá-

ban. A bika korát az Országos
Trófeabíráló Bizottság 12 éves-
re becsülte. A páratlan 26-os,
14,10 kilogrammos, 251,83
nemzetközi pontszámos trófea
két évig állt a világranglista
élén, jelenleg a 32. helyet fog-
lalja el. E zalai gímszarvasbika

az 1971-es Vadászati Világkiál-
lítás emblematikus trófeája
volt, mely méltán hirdette a ma-
gyar, s egyben a zalai szarvas-
állomány kiváló minõségét, a
hazai vadgazdálkodás fejlõdé-
sét, az itt dolgozó szakemberek
lelkiismeretes, elhivatott mun-
káját.

Kliegl Sándor szobrász,

Munkácsy Mihály-díjas érde-
mes mûvész Mosonmagyaró-
váron született 1945. február
27-én, jelenleg Szegeden él
és alkot, számos köztéri alko-
tás készítõje. Több szobra lát-
ható Budapesten, s a világ
több városában, Koppenhágá-

tól Tokióig megtalálhatók alko-
tásai.

A program a szobor leleple-
zését követõen Rosta Gyula
vezérigazgató ünnepélyes kö-
szöntõjével folytatódott a Hét
Vezér Emlékhelynél.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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A szakmai rendezvényen
Rosta Gyula vezérigazgató kö-
szöntötte a megjelent erdészet-
igazgatókat, mûszaki vezetõket
és kerületvezetõ vadászokat,
majd beszámolt az erdõgazda-
ság aktuális helyzetérõl, a fa-
használatot terhelõ problémák-
ról, továbbá az elõttünk álló hó-
napok vadászati feladatairól.  

Páll Tamás, a ZALAERDÕ
Zrt. vadászati felügyelõje tájé-
koztatást nyújtott a nagyvadfa-
jok 1970 óta rögzített te-
rítékadatairól, külön ki-
emelve a 2018/19. va-
dászati év rekord nagy-
ságú, 3322 vaddisznó
elejtését.  Erdõgazda-
sági és erdészeti szin-
ten is elemezte a vad-
gazdálkodás árbevéte-
lének és költségének
alakulását, valamint ki-
tért a 2019/20. vadásza-
ti év tervszámainak vál-
tozására. Páll Tamás
beszámolt az értékesí-
tési tapasztalatokról és
a hivatásos vadászok
országos versenyérõl
is. 

Ezt követõen Ernszt
Tamás vadászati és ha-
lászati elõadó tájékozta-
tást nyújtott az erdõgazdasági
vadászterületek haszonbérleti
idõszakának 2037-ig szóló
meghosszabbításáról, és az af-
rikai sertéspestis hazai terjedé-
sérõl, ennek során életbe lépett
intézkedésekrõl. A megjelentek

részletes beszámolót hallhat-
tak az Országos Magyar Va-
dászkamara által kiírt 2017. és
2018. évi vadgazdálkodási pá-
lyázati lehetõségekrõl, annak
erdõgazdasági megvalósulásá-
ról, továbbá az elmúlt idõszak
jogszabályváltozásairól. Az
elõadó felhívta a figyelmet a
dúvadjelek gyûjtésére, a vadel-
hullások dokumentálására és a
vadkárfelmérési szabályok be-
tartására.  

Kreiner Roland vezérigaz-
gató-helyettes, termelési igaz-
gató az Öreglaki Vadfeldolgozó
Kft. vadhús-értékesítési ten-
denciáiról és a vadhúsárak vár-
ható változásairól nyújtott tájé-
koztatást, valamint felhívta a fi-

gyelmet a földalapú támogatás-
sal érintett földterületek megfe-
lelõ állapotban tartására, to-
vábbá a parlagfû elleni védeke-
zés fontosságára.  

Az értekezlet résztvevõit Pá-
linkás Ákos erdészetigazgató
terepi bemutatóra invitálta,
amelyen bemutatták azon tech-
nikai eszközöket, amelyek a vil-
lanypásztor-rendszerek kiépí-
tését, karbantartását és bontá-
sát segítik. Egle Zoltán vadá-
szati mûszaki vezetõ részlete-
sen ismertette a szakszemély-
zet munkáját segítõ eszközök
használatában szerzett tapasz-
talatokat, majd a vadászati
szakemberek részére Csordás

Béla, Nagy Gábor és Zserno-
viczky István hivatásos vadá-
szok mûködés közben mutat-
ták be a fejlesztések eredmé-
nyét.

Szöveg és fotók:
Ernszt Tamás

A ZALAERDÕ Zrt. vadgazdálkodási ágazatában dolgo-
zó szakemberek esztendõrõl esztendõre a szarvasbõgést
megelõzõen értekezletet tartanak, melynek idén a
Csömödéri Turistaszálló adott otthont. 

Ez év szeptember 10-én
Sopronban a Soproni Egye-
tem Erdõmérnöki Karának
2019/2020. évi, nyilvános tan-
évnyitó kari tanácsülése kere-
tében

Dr.h.c.Dr. BONDOR AN-
TAL okleveles erdõmérnök-
nek, egyetemünk díszdokto-
rának, a valamikori Dél-zalai
Állami Erdõgazdaság erdõ-
mûvelési csoportvezetõjének,
a MÉM Erdészeti Fõosztálya
vezetõjének, az Erdészeti Tu-
dományos Intézet volt fõigaz-
gatójának, Sopronban az Er-
dõmûvelési Tanszéket vezetõ

egyetemi tanárnak, professor
emeritusnak, oklevele meg-
szerzésének 65. évfordulója
alkalmából VASOKLEVÉL
tiszteletdiplomát,

KISS TIBOR okleveles er-
dõmérnöknek, a volt Zalai Er-
dõ-és Fafeldolgozó Gazdaság
Csömödéri Vasút- és Fafeldol-
gozó Üzeme üzemvezetõjé-
nek, majd az erdõgazdaság
központjában üzemszervezõ-
nek, késõbb szakfelügyelõ-
nek, oklevele megszerzésé-
nek 60. évfordulója alkalmá-
ból GYÉMÁNTOKLEVÉL tisz-
teletdiplomát,

HORVÁTH DÉNES okleve-
les erdõmérnöknek, a volt Za-
lai Erdõ- és Fafeldolgozó
Gazdaság Bánokszentgyörgyi
Erdészete igazgatójának,
majd a Zalaerdõ Rt. belsõ el-
lenõrének, oklevele megszer-
zésének 50. évfordulója alkal-
mából ARANYOKLEVÉL tisz-
teletdiplomát adományoztak.

A jeles elismerésekhez a
ZALAERDÕ újságunk szer-
kesztõsége gratulál, és az
érintett kollégáknak jó erõt
és egészséget, s a hagyo-
mányos köszöntéssel, jó
szerencsét kíván!

Tiszteletdiplomásokat köszöntünk

Ismét sikeres
rendezvényt zártunk
2020-ban Zala rendezheti az országos vadásznapot

A nyár végi hõség ellenére idén is rengeteg látogatót
vonzott a Zalai Vadászati Évadnyitó. Augusztus utolsó
hétvégéjén az ünnepé és a felhõtlen szórakozásé volt a fõ-
szerep a Sohollári-völgyben.

Kollégáink villanypásztor-vezeték bontása közben

Vadászati értekezlet Csömödérben



Délrõl-délkeletrõl történõ
terjeszkedés után Közép-Euró-
pába mintegy 7 éve ért el, Ma-
gyarország déli vidékein (Dél-

Alföld, Ormánság) is ekkor je-
lent meg. Elterjedési sebessé-
gére és kártételének nagysá-
gára jellemzõ adat, hogy Szla-
vóniában 2 év alatt szinte a nul-
láról 60.000 hektárt lepett el,
úgy, hogy az ottani tölgyerdõk
fotoszintézisének aktivitása
2017 augusztusára kevesebb,
mint felére esett vissza. 

A tölgy csipkéspoloska a ko-
rábbi években már Zalában is
észlelt platán csipkéspoloská-
val (Corythucha ciliata) hasonló
kártételt mutat. A levéllemezbe
befúrva, annak szöveteit szívo-
gatja, ezáltal az asszimiláló
zöldtömeget csökkenti, így a
vegetációs idõszak második fe-

lére a tölgyfa legyengül, fa-
anyagában nem fejleszti ki a
késõi pásztát, nem érleli be a
makkot; növedékveszteség és

általános egészségi leromlás
lép fel. Jelenlegi tudásunk sze-
rint közvetlenül nem okozza a
fa pusztulását, de kártyavár-
ként döntheti össze a tölgyektõl
függõ, többszáz élõlényfajból
álló ökológiai rendszert, amely

a magyar erdõk vázát alkotja.
Nem fajspecifikus kártevõ, va-
lamennyi tölgyfajunkon elõfor-
dul. Magyarországon 600 ezer
hektár, Európában összesen
30 millió hektár tölgyerdõ ve-
szélyeztetett.

Az idei évben hozzánk, Za-
lába is megérkezett a tölgy
csipkéspoloska. Jómagam a 7-
es út becsehelyi elágazójánál,
majd a borsfa–bánokszent-
györgyi völgyben észleltem elõ-
ször, ezután a Bánokszent-
györgyi Erdészet hangsúlyos
pontjait és északi peremvidékét
lejárva szembesültem azzal,
hogy valamennyi erdészkerüle-

tünk fertõzött, és szinte hetek
alatt úgy terjedt el erdeinkben,
hogy nem vettük észre. Kollé-
gáink jelzései alapján mindez
már nemcsak nálunk, hanem a
Zalaerdõ többi erdészeténél is
probléma.

Mirõl lehet észrevenni? Az
egészséges zöld tölgylevelek
színén elõször apró, sárga
pöttyök jelennek meg, kezdet-
ben az érzugokban, ezek a szí-
vások nyomai. A sok sárga
pötty késõbb az egész levélfe-
lületet elborítja, majd a levél
bebarnul, esetleg elszárad. A
levélfonákon sok apró fekete
pötty elszórva: ürülék. Sok apró
fekete pötty csomóban: peték.
Sok apró, de kicsit nagyobb fe-
kete pötty csomóban: lárvák.
Néhány, 2–3 mm nagyságú
hártyás peremû rovar: a kifejlett
poloskák.

Védekezés egyelõre nem
ismert, pontosabban ésszerû-
en kivitelezhetõ módja még
nem lehetséges. A kemikáliák
kijuttatása óriási veszélyt és
költséget jelentene, ezért az
eleve kizárható. A témával fog-
lalkozó szakemberek egyedüli
lehetõségként a biológiai véde-
kezést (természetes ellenség
importálása) látják, az azon-
ban nagyon komoly elõkészítõ
kutatásokat és körültekintést
igényel, mert egy nem kellõ-
képpen lemodellezett behurco-
lás további ökológiai haváriát

eredményezhet (ld.: harlekin
katica).

Az Erdészeti Tudományos
Intézet összeállított egy útmu-
tatót a tölgy csipkéspoloska
európai térnyerésérõl, életcik-
lusáról, felismerésérõl (a fenti
megállapítások jó része is
ezen alapul), és ezen útmutató
pirosan bekeretezett mondata
a következõ: „Magyarországon
ez idáig nem jelent meg olyan
idegenhonos, inváziós rovar-
faj, ami erdeinkre (tölgyeseink-
re) nézve hosszabb távon ek-
kora veszélyt jelentene!!!”

Szöveg és fotók:
Vaski László

(Folytatás az 1. oldalról.)
A vezérigazgató beszélt a

vadászok és a vadászat fele-
lõsségérõl, szépségérõl, majd
bejelentette, hogy a következõ
esztendõben Zala megye ren-
dezheti az országos vadászna-
pot, amely a világkiállításra tör-
ténõ felkészülés egyik jelentõs
állomása lesz.

A hagyományokhoz híven
dr. Nádor László az Országos
Magyar Vadászkamara Zala
Megyei Területi Szervezete,
Pálinkás Róbert a Zala Megyei
Vadászszövetség és Rosta
Gyula a Zalaerdõ Zrt. nevében
koszorút helyeztek el a mille-
centenárium emlékére állított
kopjafáknál, majd a résztvevõk
megemlékeztek az elmúlt
években elhunyt vadásztársak-
ról. A Vadászok Emlékfájánál
Páll Tamás, az Országos Ma-

gyar Vadászkamara Zala Me-
gyei Területi Szervezetének al-
elnöke helyezett el koszorút.

A délelõtti hivatalos ceremó-
nia részeként adták át a vadá-
szati kitüntetéseket is az arra
érdemeseknek. Nimród Va-
dászérem kitüntetést vehetett
át Horváth János Mihály, a
Letenyei Erdészet hivatásos
vadásza, illetve Kósa György, a
Bánokszentgyörgyi Erdészet
hivatásos vadásza. A zalai gím-
szarvassal történõ magas szin-
tû gazdálkodásért és a trófea-
szemle vadászati hagyomány-
teremtéséért gróf Nádasdy Fe-
renc Emlékplakettet vett át
Rosta Gyula vezérigazgató a
Zalaerdõ Zrt. képviseletében. 

A nemrég vizsgát tett 68 ifjú
vadászjelöltet Prof. Dr. Faragó
Sándor DSc., a Soproni Egye-
tem professzora vadásszá
avatta, dr. Nádor László és Pá-
linkás Róbert vadásszá fogad-
ta.

A délután a szakmai és kul-
turális programok, valamint a
gasztronómia jegyében telt, vi-
dám beszélgetésektõl, fegyver-
dörrenéstõl, gyermekkacajtól
és zenétõl volt hangos a völgy.
A színpadon egymást követték
a produkciók, a Nagykanizsai
Fúvószenekar hangulatos kon-
certje után a Zalaerdõ TTDSE

ügyes akrobatikus tornászai
szórakoztatták a közönséget.
Vadásznap nem létezhet nép-
tánc nélkül, idén a Kerka Tánc-
együttes kápráztatta el az ér-
deklõdõket fergeteges bemuta-
tójával. A ReChord zenekar
elõadásában ismert populáris
dalok csendültek fel háromtagú
formációra szabva, akusztikus
jellegû megszólalással, míg az
MR'8 zenekar a magyar rock
klasszikusaiból játszott egy
csokorra valót.

A kísérõ rendezvények kö-
zött kicsik és nagyok is találhat-
tak kedvükre valót. Nagy siker-
nek örvendett egyebek mellett
a vadászkutya-fajtabemutató,
az alpakasétáltatás és az állat-
simogatás, sokan kipróbálták a
légfegyveres lövészetet és az
íjászatot. Nemes ügyet is szol-
gálhattak a látogatók, hiszen

háromórás idõintervallumban
az Országos Vérellátó Szolgá-
lat munkatársai vártak véradás-
ra minden segíteni szándéko-
zót.

Délután zajlott a BLASER
Kupa döntõ is, melynek a
sohollári lõtér adott helyszínt. A
versenyen a következõ ered-
mények születtek: 1. Györök
Lajos, 2. ifj. Gróf András, 3.
Csaba Arnold, 4. Krausz Lajos,
5. Juhász Lenke. A programon
bemutatólövészetet tartott a vi-
lág- és Európa-bajnok sportlö-
võ, Szerdahelyi András is.

A Zala Megyei Vadászkama-
ra és Vadászszövetség ez év-
ben is meghirdette a mára már
hagyománnyá vált rajzpályáza-
tát. Az idén „A mesélõ va-
dász...” címmel népmese-il-
lusztrációkat vártak, elsõsor-
ban általános iskolásoktól. Kö-
zel százötven szebbnél szebb
alkotás érkezett az ország
egész területérõl. A beérkezett
pályamunkákat szakértõ bizott-
ság bírálta el, amelynek tagjai:
Rékasi Csaba festõmûvész,
Szigeti Edit, a VKE Természet-
fotó Kör elnöke, Gyulai Gergely
ötvösmûvész és Gyõrvári Atti-
la, a megyei vadászkamara tit-
kára, fõvadász. A fõdíjasok kö-
zül harmadik helyezett lett
Börcsök Jana Újudvarról, a má-

sodik Böjte Katalin, a zalaeger-
szegi Öveges József Általános
Iskolából, az elsõ helyet pedig
Marics Maja Anna, a nagykani-
zsai Rozgonyi Úti Általános Is-
kola diákja érdemelte ki.

A Zalaerdõ Zrt. vadászhá-
zainak kiváló szakácsai külön-
féle vadpörkölttel várták a láto-
gatókat, s ételeik olyannyira jól
sikerültek, hogy az utolsó csep-
pig kiürült minden kondér.

A rendezvény az Egy a Ter-
mészettel Nonprofit Kft. támo-
gatásával, a 2021-es Vadásza-
ti és Természeti Világkiállítás
keretében valósult meg.

A programról készült galé-
riánkat a Zalaerdõ Zrt. hivata-
los Facebook-oldalán tekinthe-
tik meg (facebook.com/Zala-
erdo).

Steyer Edina
Fotók: Varga György
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Bajban vannak a tölgyesek
Zalába is megérkezett a rettegett, invazív kártevõ rovar

A NAIK Erdészeti Tudományos Intézet a közelmúltban
jelezte, hogy Magyarországon is számítani kell egy Ameri-
kából származó rovarkártevõ, a tölgy csipkéspoloska
(Corythucha arcuata) megjelenésére. Ez a rovar 2000 kö-
rül került Európába, valószínûleg egy észak-olaszországi
kikötõbe, élõnövény-szállítmánnyal. A problémát az jelen-
ti, hogy a poloska természetes ellenségei „otthon marad-
tak”, azaz nálunk akadálytalanul szaporodhatnak, mert az
európai élõlényfajok nem fogyasztják.

Ismét sikeres
rendezvényt zártunk
2020-ban Zala rendezheti az országos vadásznapot

Fertõzött tölgy levelének színe 

Fertõzött tölgy levelének fonákja. Jól láthatóak a lárvák és
a kifejlett rovarok, ill. az ürülékcsomók.

Szeptember elején a Zalaerdõ Zrt. Letenyei Erdészete
kopjafát avatott a nemrég elhunyt Varga Tibor
(1962–2019) kerületvezetõ erdész emlékére a vétyemi ke-
rületben. A Kárpáti Hunor által faragott kopjafa örök em-
léket állít kollégánknak az általa oly' nagy tiszteletben tar-
tott kerületben.

Fotók: Hopp Tamás



Az állami erdõgazdaságok
szakmai elhivatottságból –
megfelelve a társadalmi igé-
nyeknek – napi és éves mun-
kavégzésük során mindig szem
elõtt tartották a természet vé-
delmének célját. Meggyõzõdé-
sem szerint sokszor nagyobb
hatékonysággal, mint az egyéb
erre hivatott állami szervezetek
és hatóságok. Véleményem
szerint az ok- és célszerû erdõ-
gazdálkodás mindig is az erdõ-
gazdaságokra bízott természe-
ti vagyon fenntartását, javítá-
sát, értékének növelését és ez-
által a lehetõ leghatékonyabb
védelmét szolgálta.

A természetvédelem helyi
problémáit az egyes erdésze-

tek adottságaikat legjobban ki-
használva, a lehetõ legjobb vá-
laszokat adva, saját napi tevé-
kenységük során igyekeznek
megoldani.

A Nagykanizsai Erdészet
üzemi területén az idegenho-
nos invazív fafajok közül mind
költségigény, mind munkaráfor-
dítás szempontjából a legna-
gyobb gondot a bálványfa tö-
meges jelenléte okozza. Az el-
múlt csaknem két évtized mun-
kája a fennálló probléma észle-
lésétõl, a különbözõ lehetsé-
ges eljárások kísérleti majd
üzemi körülmények közötti ki-
próbálásán át egy elõre haladó
fejlõdési folyamat során a mû-
ködõ módszerek megismeré-
sével az alkalmazandó techno-
lógiák kidolgozásáig tartott.

Jelenleg a bálványfaegye-
dek korától és méretétõl füg-
gõen a permetezés, kenés,
vagy injektálás eljárását alkal-
mazva folytatjuk a védekezést.
Egy kedves kollégánk szavait
kölcsönvéve, a bálványfa ellen
csatákat nyerhetünk, de a há-
ború vége – és fõleg a gyõze-
lem – még messze van. A
Nagykanizsai Erdészet terüle-
tén az idei tavaszon 233 erdõ-
részletben, 1162,56 hektár
érintett területen – az erdészet

területének tíz százalékán –
észleltük a bálványfa különbö-
zõ mértékû megjelenését. Az
elmúlt évek erõfeszítéseit di-
cséri, hogy a 233 erdõrészlet-
bõl alig harmincban találtunk
tömbös elõfordulást, a többi-
ben „csak” szálankénti fertõ-
zöttséget jelentettek a kollé-
gák. A fertõzöttség a permete-
zéses és kenéses védekezésre
alkalmas erdõrészletekben 1
és 20 – átlagosan 10 – száza-
lék közötti értéket mutat. Az in-
jektálásos módszert igénylõ te-
rületeken a borítottság 1 és 40
– átlagosan 15 – százalékos.
Ezek az értékek arra engednek
következtetni, hogy a minél fia-
talabb egyedek elleni védeke-

zés hozza meg a kívánt ered-
ményt, így tartható kezelhetõ
szinten a fertõzöttség. Ez vi-
szont évrõl évre elhagyhatatlan
munkát jelent, mivel egyetlen a
védekezésbõl kihagyott év a
bálványfa egyedszámnak nem
lineáris, hanem exponenciális
terjedésével jár.

Az invazív fafajok felsorolá-
sából kihagyhatatlan az akác,
amelynek bár megvan a meg-
felelõ helye Magyarország er-
dõterületein – mind faanyagter-
melõ, mind mézelõ hasznosítá-
sa okán –, azonban Zala me-
gye kiváló termõhelyein meg-
engedhetetlen a jelenléte. Az
elmúlt évtizedekben az akác el-
leni védekezésnek kialakultak
az üzemi mértékben alkalmaz-
ható módszerei, ezeket alkal-
mazva a Nagykanizsai Erdé-
szet területén folyamatosan vé-
gezzük az erdõsítésekben a
részben permetezéses, rész-
ben kenéses védekezést. A fõ-
ként tölgyes célállományú er-
dõsítésekben a jellemzõen há-
rom egymást követõ évben el-
végzett kezelés biztosítja az er-
dõsítés gyakorlatilag akácmen-
tes állapotát.

Mivel a jó minõségû termõ-
helyek állományainak javítása
folyamatos cél, így a jelenleg

folyamatban lévõ erdõsítések
közül 65 hektáron végzünk fa-
fajcserés – szerkezetátalakítá-
sos erdõsítést, amibõl 18,20
hektáron tölgyre, 43,16 hektá-
ron vörös tölgyre és 3,64 hektá-
ron hazai nyárra alakítjuk át a
korábbi akácállományokat. A
tölgyes és hazai nyáras állomá-
nyokat az adott termõhelynek
megfelelõen választjuk ki. A vö-
rös tölgyes állományok esetén
az idegenhonos és intenzíven
terjedõ akácot elsõ lépésként
ugyan idegenhonos, de nem
invazív fafajra cseréljük, ami
majd a következõ véghasználat
után teremti meg a lehetõséget
õshonos célállomány kialakítá-
sára. Ez majd reménybeli utó-
daink feladata lesz.

Meg kell említeni a közel-
múlt lucfenyõpusztulásai miatt
szükségessé vált újraerdõsíté-
seket, melyekbõl a jelenleg fo-
lyamatban lévõk közül 104,83

hektáron tölgyes célállo-
mánnyal, 3,11 hektáron pedig
vörös tölgyessel váltjuk fel a ki-
pusztult lucosokat. Vörösfenyõ-
állomány helyett további 30,78
hektár tölgyes erdõsítés van fo-
lyamatban.

Hazai õshonos fafajú er-
deink helyén – szem elõtt tart-
va az erdõvagyon értékének
növelését, és megfelelve a tör-
vényi és erdõtervi elõírásoknak
– további fafajcserés erdõsíté-
seket végzünk. Ezeket csak
felsorolásszerûen említve er-
dei- és feketefenyõ állomány
helyett 31,52, cseres állomány
helyett 72,99 és gyertyános és
egyéb kemény lombos állo-
mány helyett 97,57 hektáron
folyik tölgyes célállományú er-
dõfelújítás.

A fafajcserés erdõsítések,
akár a törvényi elõírások miatt,
akár önkéntes elhatározásból
végezzük, minden esetben
többlet-odafigyelést, többlet-
munkát és többletköltséget igé-
nyelnek. De minden ilyen erdõ-
sítés befejezésekor biztosak le-
hetünk abban, hogy az állami
erdõvagyont nem csak meg-
õriztük, hanem gyarapítottuk,
mind anyagi, mind biológiai ér-
tékét növeltük. Ezzel, még ha
nem is látványos módon, de vi-

tathatatlanul hozzájárultunk a
természeti környezetünk javítá-
sához, védelméhez.

Ugyancsak nem látványos,
de fontos természetmegõrzõ
és környezetjavító tevékeny-
ségként említhetjük meg a fo-
lyamatban lévõ erdõsítéseink
tudatos elegyítését, melynek
során az elmúlt erdõsítési sze-
zonban a pótlásokba juttattunk
mintegy 9000 darab hegyi ju-

har, 55.000 darab  vadgyü-
mölcs (cseresznye, alma, kör-
te, dió) csemetét, ezzel is javít-
va erdeink minõségét, növelve
értéküket.

A szinte már népbetegség-
nek tekinthetõ tömeges aller-
giás panaszok idején nem tar-
tom túlzásnak a természetvé-
delmi tevékenységhez sorolni
az erdészet kezelésében lévõ
nyiladékok, tisztások területén

végzett parlagfû elleni védeke-
zési munkákat. A Nagykanizsai
Erdészet területén az idei par-
lagfûszezonban eddig vállalko-
zókkal 234 órányi, közfoglal-
koztatottakkal 280 órányi par-
lagfû elleni kaszálást, nyi-
ladékkarbantartást végeztet-
tünk.

Fentiek alapján elmondható,
hogy a Zalaerdõ Zrt. és azon
belül a Nagykanizsai Erdészet
a napi munkavégzése közben
– mintegy „mellékesen” – az el-
sõdleges feladat teljesítése,
azaz az állami erdõvagyon ke-
zelése és gyarapítása során
nem elhanyagolható termé-
szetvédelmi tevékenységet vé-
gez, hozzájárulva szûkebb és
tágabb környezetünk életminõ-
ségének javításához.

Kiss Gáspár Levente
Fotó: wikipedia.org
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Természetvédelmi erdõkezelés
Erdõgazdálkodás a Nagykanizsai Erdészetnél

Az elmúlt évtizedben mind szakmai berkekben, mind az
országos médiában egyre nagyobb hangsúlyt kapott a
természet és a környezet védelme. Egyforma figyelem for-
dult a globális problémákra és a helyi eseményekre.

TURIZMUS VILÁGNAPJA • SZEPTEMBER 27. 

A Csömödéri Állami Erdei Vasút különjáratot indít a Turizmus világnapja alkalmából. Járataink-
ra minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

ERDÕK HETE • SZEPTEMBER 30. – OKTÓBER 6.

Erdei séták óvodás és iskolás csoportok számára a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola
(Csömödér) szervezésében. Elõzetes bejelentkezés szükséges!

ÕSZI SÉTA • SZEPTEMBER, OKTÓBER

Erdei séták óvodás és iskolás csoportok számára a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola
(Csömödér) szervezésében. Elõzetes bejelentkezés szükséges!

ÁLLATOK VILÁGNAPJA A NYITNIKÉKBEN • OKTÓBER 5.

„Ki lakik az erdõben?” címû elõadás az Erdõk Hete keretében a vadászható vadfajokról 10 órá-
tól. Elõadó: Ernszt Tamás vadgazdamérnök.
A program elõzetes jelentkezéshez kötött, jelentkezni 2019. október 3-ig lehet Povics Noémi
kolléganõnknél (30/511-3213. povics.noemi@zalaerdo.hu)

GOMBAISMERETI TÚRÁK • SZEPTEMBER, OKTÓBER

Gombahatározás, gombagyûjtés a Zalakaros és a Lenti környéki erdõkben, a gombamegjele-
nés függvényében. Túravezetõk: Gál Sándor (Zalakaros): +36-30/474-2130; Stefanich Péter
(Lenti): +36-30/464-4558

GYÓGYNÖVÉNY- ÉS GOMBAISMERETI TÚRA • OKTÓBER 5.

Erdei túrára, gomba- és gyógynövénygyûjtésre hívunk minden kedves érdeklõdõt az Erdõk He-
te keretében. Indulás a Zajdai rakodótól (46o38'35.01"; 16o36'17.81") 9 órakor.
További információ és elõzetes jelentkezés:
Stefanich Péter (+36-30/464-4558)

SZEZONZÁRÁS • OKTÓBER 5.

A Csömödéri Állami Erdei Vasút szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt szezonzáró járatai-
ra! A szerelvények a menetrend szerint indulnak, a jegyeket a szokásos módon a kalauznál tud-
ják megváltani.
Szezonon kívül – jövõ év tavaszáig – különjáratokat indítunk, amelyekrõl weblapunkon,
Facebook-oldalalunkon, illetve a Vasútüzemnél tájékozódhatnak!

TRÓFEAKIÁLLÍTÁS • OKTÓBER 11.

A Zalaerdõ Zrt. szeretettel hív minden kedves érdeklõdõt a 18. trófeaszemlére 2019. október
11-én, pénteken 14 órától a Szentpéterföldei Vadászházhoz. 
További információ: +36-93/500-206, vadaszat@zalaerdo.hu

„A SOKSZÍNÛ ERDÕ” • OKTÓBER, NOVEMBER

Különleges erdei programok óvodás és iskolás csoportok számára a Nyitnikék Erdészeti Erdei
Iskola szervezésében. Elõzetes bejelentkezés szükséges!

ÕSZKÖSZÖNTÕ JÁRAT • OKTÓBER 25., 26.

Ezer színben pompázó falevelek között köszöntsük együtt az õszt a Csömödéri Állami Erdei
Vasúttal!

ÕSZI UTAZÁS • OKTÓBER 29., 30.

Tegyük együtt színessé az iskolai õszi szünetet! Gyertek, és vonatozzatok velünk a zalai dom-
bok között!

MÁRTON-NAPI JÁRAT • NOVEMBER 8–10.; 15–17.

Márton-napi erdei vasutas utazásra és egy kellemes ebédre/vacsorára invitál minden kedves
érdeklõdõt a Csömödéri Állami Erdei Vasút és a Hubertus Fogadó.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
www.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo, kozjolet@zalaerdo.hu
Erdei Vasút: Kaliba Mihály (+36-30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu)
Nyitnikék: Povics Noémi (+36-30/511-3213, povics.noemi@zalaerdo.hu)
Zakatoló: Molnárné Vitális Anikó (+36-30/933-8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu)

Programterv 2019.
A Zalaerdõ Zrt. közjóléti programjai

Mindig „megbízhatóan” bõ termés a bálványfán



„UTCAGYEREK VAGYOK”

Babics István 1961-ben szü-
letett Zalaegerszegen, és ab-
ban a korszakban nõtt fel, ami-
kor a megyeszékhelyen az új
lakótelepek épültek.

– A szüleim bakonyiak, úgy
kerültek Zalaegerszegre, hogy
mindketten ott kaptak állást.
Apám a sajtgyárban volt mûve-

zetõ, anyám adminisztrátorként
dolgozott a ruhagyárban. Nõ-
vérem és én már egerszegi
születésûek vagyunk. Boldog
gyermekkorom volt – mondta
mosolyogva. – Az új lakótele-
pekkel volt mindenki elfoglalva,
a gyerekekre pedig eleinte nem
figyeltek. Bandákba verõdve
fociztunk, golyóztunk, csúzlival
lövöldöztük egymást, vereked-
tünk, ahogy kell. Igazi rossz-
csontok voltunk mindannyian.
Utcagyereknek vallom magam,
és az utca törvényei szerint
élek a mai napig. A legfonto-
sabb szabály: hazudni nem le-
het! Az igazság ugyanis mindig
megtalálja az utat. Ha hazug-
ságon kaptunk valakit, a töb-
biek megverték. Ha segítség
kellett valakinek, azonnal meg-
kapta.

Jó pár csínytevés, némi rob-
bantgatás után felfigyeltek a
gyerekekre, s a lehetõ legjobb
útra, a sport irányába terelték
õket. Például kispályás focibaj-
nokságokat írtak ki nekik – ter-
mészetesen jutalmakért cseré-
be –, hogy ne legyen idejük
rosszalkodni.

– Elég hamar, általános is-
kolás másodikas koromban el-
kezdtem kosarazni is, mi vol-
tunk a ZTE sportiskolája (a za-
laegerszegi Landorhegyi Álta-
lános Iskola – a Szerk.). Nem
sokkal utána jutott fel egyéb-

ként a ZTE kosárlabdacsapata
az NBI-be.

TANULMÁNYOK ÉS
A PÁLYAFUTÁS KEZDETEI

Az általános iskola után
Sopronban folytatta tanulmá-
nyait, az erdészeti szakközép-
iskolában. Hatszoros túljelent-
kezés volt, de elsõre felvették.
Mint mondta, szerinte azért is,

mert óriási kosárlabdaélet volt
a városban, s addigra több baj-
noki gyõzelmet szereztek csa-
patával: úttörõ olimpián területi
bajnokságot nyertek.

– Amikor elmentünk Sop-
ronba a tanévnyitóra 1975-
ben, nem az Internacionálét
meg az egyéb kommunista in-
dulókat énekeltük, mint sok
más iskolában. A program a
Himnusszal kezdõdött, utána
elénekeltük az Erdészhim-
nuszt, majd a legvégén a Szó-
zatot. Apám könnyes szemmel
rám nézett, s azt mondta: „Fi-
am, jó helyre kerültél!” Ez biz-
tosan így volt, hiszen a Kondor
Antal, Firbás Oszkár, Jereb Ot-
tó és dr. Tuskó László által
fémjelzett híres tanári gárda
tanított bennünket. Közülük
páran egyébként Erdélybõl
származtak, és a trianoni dön-
tés miatt el kellett menekülniük
onnan – a mi szerencsénkre.
Nagyon kemény iskola volt,
szigorú, de emberséges taná-
rokkal. Nagy követelményeket
támasztottak velünk szemben,
de szerettek minket. Ez abban
is megmutatkozott, hogy eljár-
tak a focimeccseinkre, a kosár-
meccseinkre, és ha kellett,
még a bíróval is szembeszáll-
tak, kiálltak értünk. Sokszor
kerültünk bajba, ami miatt ki is
rúghattak volna bennünket, ve-
rekedtünk, kiszöktünk a kollé-

giumból, amikor nem lehetett
kimenni. Én akkor is kosaraz-
tam, ezért nekem délután nem
volt szilencium (csendes tanu-
lási idõ a kollégiumban – a
Szerk.), edzésre mentem
olyankor. Jó tanuló voltam, de
éjjel sokat kellett tanulni ezért.
El sem tudtam volna képzelni
mást, mint hogy erdész legyek.
Másodiktól már csak öt napon

kellett iskolába járni egy héten,
abból is az egyik gyakorlat volt.
Jereb tanár úrral jártuk az er-
dõt. Elõfordult, hogy útközben
tíz jegyet is kaptunk felisme-
résre. A tobozt úgy tanította,
hogy hátratettük a kezünket,
beletett egyet, és meg kellett
mondani a faj magyar és latin
nevét is. Ha tízbõl hármat elhi-
báztunk, egyest kaptunk. Osz-

tályunkban hárman voltunk za-
laiak, Lendvai Jenõ (a Lenti Er-
dészet kerületvezetõ erdésze
jelenleg) padtársam volt.

István a szakközépiskola és
az egyetem között egy éven át
az Erdészeti Tudományos Inté-
zetnél dolgozott Sárváron mint
mûszaki ügyintézõ.

– Az egyetemen hasonlóan
nagy szerencsém volt, mint az
elõzõ iskoláimban, kiváló pro-
fesszoroktól tanulhattam, akik
közül többen késõbb, a szak-

mérnökin is az oktatóim lettek.
A kémiát már a szakközépis-
kolában nagyon megszeret-
tem, aztán ez végigkísérte a
tanulmányaimat, s a munkám
során is folyamatosan haszno-
sítom ezt a tudást, fõleg a bio-
kémiát.

A Zalaerdõhöz 1987 õszén
került, elõször Bajcsán, majd a
központban kezdett dolgozni
ugyanabban a beosztásban,
mint most.

– Fél évig dolgoztam Bodor
György szárnyai alatt, utána
kerültem be a központba idõ-
sebb Páll Miklós által, aki en-
gem javasolt nyugdíjba készülõ
felesége, Páll Miklósné Éva né-

ni helyére. Mindhárman na-
gyon jó tanítók voltak, jobbakat
nem is kívánhattam volna. Éva
néni szinte anyámként vett
pártfogásába, szakmailag is
rengeteget tanultam tõle. Le-
het, hogy a sors furcsasága, de
miután dolgozni kezdtem, a
legtöbbet nõktõl tanultam.
Pállné Éva néni felsõfokon ta-
nította meg a szakmát, Kuzma
Józsefné, a csemetekert akkori
vezetõje a középfokú ismerete-
ket adta át. Pintér Kati nénivel,
aki akkor a csemetekertben
dolgozott, együtt iskoláztunk
csemetét, vele megtanultam az
alapokat, azt, hogy milyen a
kétkezi munka a csemetekert-
ben. Sok jelenlegi kollégának
adtam át tudást én is, köztük
számos hölgynek, a csemete-
kerti dolgozóktól a mérnökökig.
Mindegyikükkel könnyen meg-
találtuk a közös hangot az
elõbb említettek miatt. Korábbi
központi munkakörömben az
utódom, Csányi Anita is sokat
tanult tõlem, úgy érzem, túlnõt-
te tanítóját. Véleményem sze-
rint ma már sokkal jobb keres-
kedõ, mint én vagyok, igazi üz-
letasszony.

ZÖLD CSILLAG,
ERDÉSZCSILLAG...

– Számomra a három leg-
szebb zenemû a Himnusz, a
Szózat és az Erdészhimnusz –
ezt szögezzük le mindjárt az
elején. Mindezek után jön ter-
mészetesen a rockzene. A nõ-
vérem Zalaegerszegen a Zrí-
nyi-gimnáziumba járt, s a zrí-
nyis diákok már akkor klasszi-
kus rockot hallgattak: Deep
Purple-t, Nazareth-t, Pink
Floydot, Led Zeppelint. Én is
ezeken nõttem fel. Aztán a kö-
zépiskola végén, egyetem ele-
jén berobbant az életembe a
Piramis, a Korál, a Tûzkerék és
Radics Béla, a „magyar Jimi

Hendrix”; az Omega és az LGT
talán már korábban is... Mosta-
nában P.Mobilt és Tunyogi
Rock Bandet hallgatok legin-
kább.

A ZENE SZERETETÉVEL
GYERMEKEIT IS

„MEGFERTÕZTE”

– Istók fiam a nagykanizsai
Taste My Pain zenekar éneke-
se volt, néhány lemezt is felvet-
tek. Máté fiam basszusgitáro-
zott. Éci lányomnak (Éva – a
Szerk.) gyönyörû hangja van,
népdalokat énekelt, neki is volt
lemezfelvétele. Amikor Istók
fiam 2016-ban meghalt, õ is el-
némult, azóta nem énekel...

KITARTÁS ÉS AKARATERÕ

Ahogy a zene, a sport is
nagy szerepet töltött be István
életében.

– Sokat segített nekem.
Amikor valaminek utánamész,
és addig csinálod, amíg meg
nem oldod. Kitartásra nevel.

Tizenegy évvel ezelõtt újra
kezdett kosarazni egy nagyka-
nizsai csapattal. Kolléganõnk,
Pállné Schubert Judit hívta
meg a csapatba, amelyben ka-
nizsai fogorvos, ügyvéd, politi-
kai tisztségviselõ, fõiskolai ta-
nár is volt.

– Így költözött be a kanizsai
közélet az életembe, hiszen
nem csak játszottunk, sokat is
beszélgettünk. Mindenkinek
volt kosaras elõélete dunántúli
városokban, és együtt is  szép
eredményeket értünk el – élet-
korunk ellenére. Három évig
tudtam velük játszani, utána
kezdõdött a probléma a
csípõmmel...

HOBBIJA A SZAKMÁJA, ÉS
SZAKMÁJA A HOBBIJA

Szabadidejében is növé-
nyekkel foglalkozik, pár hektá-
ros kertjében örökzöldeket, va-
lamint õshonos vadgyümölcsö-
ket és szõlõt termelnek fiával,
Mátéval. 

– Vadkörte, barkóca berke-
nye, házi berkenye és paraszt-
barack is van a birtokomon.
Minden, ami ott terem, õsho-
nos. Ennek pedig egyszerû az
oka: minél kevesebb legyen a
károsító, és ne kelljen perme-
tezni, a növénynek legyen saját
ellenálló képessége származá-
sából fakadóan. A termelés fõ
célja, hogy a gyümölcsökbõl ki-
nyert ritka fafajok magját el le-
hessen vetni. 

Steyer Edina
Fotók: Kiss Gergõ,

Steyer Edina
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Babics István számomra kedves kolléga, emberként és szakemberként is felnézek rá.
Legnagyobb közös nevezõnk pedig a magyar rockzene. Tudtam, hogy a vele készülõ
anyag megírása egyszerre lesz könnyû és nehéz. Könnyû, mert közel hat és fél év alatt
sokszor dolgoztunk együtt, számos alkalommal beszélgettünk a legkülönfélébb dolgok-
ról, így viszonylag sokat tudok róla – ilyen helyzetben egyszerû kérdezni a másiktól. Ne-
héz, mert biztos voltam benne, hogy több órányi anyagot kell visszahallgatnom a dikta-
fonról. Így is lett...

„Menj, az úton menj tovább!”

Babics István erdõmérnöki oklevelét 1987-
ben szerezte meg Sopronban, az Erdészeti és
Faipari Egyetemen. Ezt megelõzõen 1979-
ben elvégezte a Roth Gyula Erdészeti Szak-
középiskolát. Munkáját 1987. szeptember 1-
jén mûszaki gyakornokként kezdte a Zalai Er-
dõ- és Fafeldolgozó Gazdaságnál, 1988. ápri-
lis 1-jétõl mag- és csemetetermelési elõadó-
nak nevezték ki az erdõmûvelési osztályra.
Ezt követõen ugyanott, 1994. január 1-jétõl er-
dõmûvelési elõadóként dolgozott tovább
2001. szeptember 30-ig, október 1-jétõl a
Zalaerdõ Rt. Bajcsai Erdészetét vezette igaz-
gatóként. A Bajcsai Erdészet megszûnése
után 2004. január 1-jétõl az összevonással
megnövelt Nagykanizsai Erdészet mûszaki ál-
lományába került, ahol erdõmûvelési ágazat-
vezetõ beosztást kapott. Ebben a munkakör-
ben dolgozott 2019. március végéig, április 1-
jétõl a társaság központjában az erdõgazdál-
kodási osztályt erõsíti erdõmûvelési elõadó-
ként.

Erdészeti növényvédelmi szakmérnök okle-
velet szerzett 1996-ban Sopronban. Több mint
három évtizedes eddigi munkássága során fi-

gyelme az erdõmûvelés ágazatán belül fõleg a
nagyüzemi csemetetermelésre és az erdõsíté-
sek biztonságos szakmai kivitelezésére irá-
nyult. Gazdag gyakorlati tapasztalataira építve
eredményes pajor elleni védekezési technoló-
giát dolgozott ki Vízvári Ottó erdõmérnökkel
közösen. Az úgynevezett csöves ültetéses
technológiával jelentõs eredményeket értek el
a Nagykanizsai Erdészet homoki erdõsítései-
ben a korábban igen kritikus méreteket öltõ pa-
jorkár visszaszorítása terén. A ma már orszá-
gosan is használt technológia külföldön is is-
mertté vált. A cserebogárpajor mellett invazív
faj, a bálványfa elleni védekezésben is jelentõs
eredményeket értek el.

Kiemelkedõ szerepe volt a részvénytársa-
ság surdi külsõ kertjének kialakításában és az
ott létesített vörösfenyõ-plantázs nevelésében,
gondozásában. Részt vett az obornaki egzó-
tagyûjtemény telepítésében és az erdeifenyõ-
plantázs létrehozásában.

Szakmai sikerei elismeréseként ez év júniu-
sában Kaán Károly Emlékérem kitüntetésben
részesült a 150. Vándorgyûlés alkalmából
szervezett ünnepségen, Lengyelben.

Szakmai elõmenetel



Barlai Ervin 1916-ban elõre-
hozott hadiérettségit tett, majd
1917-ben a világháború olasz
poklába kerülve, életre szóló
sérüléseket szenvedett. 1923-
ban már a Sopronba menekült
és települt Bányamérnöki és
Erdõmérnöki Fõiskolán szerez-
te meg kitüntetéses oklevelét.
Családi, humanista légkörben
és a Selmecbányáról átmen-
tett, hagyományosan demokra-
tikus szellemiségû soproni fõis-
kolán erõsödtek meg benne
azok a jellemvonások, amelyek
azután egész életpályáján vé-
gigkísérték: a mélyen humánus
magatartás, a nagyfokú sze-
rénység, a szakmája, s egyál-
talán a közösség érdekeinek
megalkuvás nélküli szem elõtt
tartása, a rendíthetetlen köte-
lesség- és hivatástudat, s nem
utolsósorban népe, a magyar-
ság önzetlen szolgálatával pá-
rosuló forró hazaszeretete.

1923-ban a herceg Ester-
házy hitbizománynál lépett
munkába, ahol rövid gyakorlati
idõ után, a Zala megyei Lenti-
ben erdeivasút-tervezéssel,
majd a vasútüzem vezetésével
foglalkozott 1929-ig. A kortár-
sai közül hamar kiemelkedõ,
magas mûszaki igényességgel
dolgozó fiatal mérnökre felfi-
gyelve, felettesei a hitbizo-
mányhoz tartozó Kerkavölgyi
Faipari Rt. Lenti Fûrészüze-
mének vezetõjévé nevezték ki,
mint hercegi erdõmérnököt. Az
akkori igen kritikus, válságos
gazdasági helyzetben a kor
színvonalát meghaladó techno-
lógiai és üzemszervezési intéz-
kedéseivel, az újdonságként
ható üzemstatisztika bevezeté-
sével, valamint a termelés sze-
mélyi feltételeinek kiemelt és
ösztönzõ kezelésével, látvá-
nyosan eredményessé tette az
üzemet. Kiemelkedõ munkájá-
nak híre még Japánba is elju-
tott, ahonnan átszámítva 5000
pengõs, óriási havi fizetést
ajánlottak részére, ám õ hazája
iránti elkötelezettségét minden-
nél fontosabbnak tartotta.

1941-ben az európai látókö-
rû, kiváló mérnököt kiemelt
nemzetgazdasági érdekbõl fel-
kérték a munkácsi székhelyû,
Latorcza Mûszaki és Gazdasá-
gi Rt. mûszaki igazgatójának,
melyet elfogadva, 180 ezer
hektár visszakerült kárpátaljai
erdõ, 11 erdõgondnokság, 5 fû-
részüzem és több más objek-
tum irányítását végezte. Az alig
több, mint három év alatt itt is
megmutatta briliáns szervezõ-
készségét, közgazdasági felké-
szültségét, vezetõi kvalitásait,
mintha tudta volna, hamarosan
még nagyobb méretekben is
szükség lesz munkájára.

A vesztes háborút követõen

1945-ben Budapesten, a Föld-
mûvelésügyi Minisztériumban
vállalt állást. Ekkor erdészeti
szempontból legfontosabb fel-
adat az ország erdészetének
talpra állítása, a zömében álla-
mi tulajdonba került erdõk irá-
nyításának, kezelésének és el-
lenõrzésének megszervezése
volt. A kormányzat a látókörébe
került zseniális tehetségû és
karizmatikus személyiségû
Barlai Ervint bízta meg a hatal-
mas feladattal, s egyben a
12120/1945. ME. számú ren-
delettel létrehozta a Magyar Ál-
lami Erdõgazdasági Üzemek –
a MÁLLERD – elnevezésû
szervezetet, melynek ügyveze-
tõ igazgatójának Barlai Ervint
nevezték ki. Õ elsõ intézkedé-
sei között – igen humánusan –
megfelelõ munkahelyet biztosí-
tott valamennyi bel- és külhoni
erdészeti szakszemélyzetnek
azzal, hogy irányításával 11 er-
dõigazgatóságot és 275 erdõ-
gondnokságot, valamint hozzá-
juk tartozó fûrészüzemeket ala-
kítottak ki.

Barlai Ervin erdészetpoliti-
kusi nagysága ekkor domboro-
dott ki igazából, amely leghatá-

rozottabban az általa írt és
1946-ban megjelent ERDÕ-
G A Z D A S Á G - P O L I T I K A I
IRÁNYELVEK címû munkájá-
ban nyilvánult meg. Ebben ra-
gyogó közgazdasági elemzé-
sét adja a magyar erdészet
múltjának, s egyben megszab-
ta az erdõgazdálkodás és a fa-
ipar jövõbeni közös céljait. Így,
erdeink területének jelentõs és
folyamatos növelését, a gyor-
san növõ fafajok telepítésének
kiemelt fontosságát, valamint
azt, hogy fel kell újítani mielõbb
a letarolt erdõket, növelni kell
az erdõk jövedelmezõségét, s
egyelõre korlátozni kell a faki-
termeléseket és a fafelhaszná-
lást. Leszögezte, hogy az erdõ-
gazdaság-politika az újjáépítés
terveinek egyik alapvetõ ténye-
zõje. Szenvedélyesen nyoma-
tékosította, hogy „Erdõ nélkül
nincsen Magyarország!” 1947-
ben kiemelkedõ munkájáért
Köztársasági Aranyérem kitün-
tetést kapott.

A fordulat évében – 1948-
ban – a hatalomra került em-
bertelen kommunista diktatúra
megálljt parancsolt Barlai Ervin
igen jelentõs távlatokat felmu-
tató erdészetpolitikusi munká-
jának, melynek szervezeti és
gazdálkodási irányelvei ma is a
XXI. század második évtizedé-
ben, iránymutatásul szolgál-
nak. Barlait feljelentették, mivel
nem járult hozzá az ország fa-
kitermelési tervének 1949. évi
drasztikus emeléséhez, melyre

azután maga Rákosi adott uta-
sítást. Ez egyúttal Barlai Ervin
elbocsátását, s a kitûnõen dol-
gozó MÁLLERD szervezetének
szétverését, megszüntetését is
jelentette. Barlait még az ÁVH
gyûlöletes szervének Andrássy

úti székházába is beidézték, s
csak véletlen szerencséjének
köszönhetõen nem lett bántó-
dása.

Az 1950-es évek legelején
jóérzésû faipari szakemberek
megkeresték, hogy vállaljon
munkát a tervezett Faipari Ku-
tató Intézet létrehozásánál,
melyre jogos sértettségét félre-
téve, vállalkozott, s annak ala-
pító tagja lett. Itt ilyen irányú
vonzalma és rendkívüli tehet-
sége számtalan faipari talál-
mányban és szabadalomban
realizálódott. Mint kutató, igen
gazdag szakirodalmi tevékeny-
séget is végzett, több könyve,

könyvrészlete és szakcikke je-
lent meg.

Az 1950-es évek elsõ felé-
ben – mint sokoldalú felkészült-
ségével egyedül számításba
jöhetõ szakember – az Orszá-
gos Tervhivatal felkérésére el-
vállalt egy politikailag és embe-
rileg igen kényes, szinte életve-
szélyes feladatot, nevezetesen
az akkori sztálini közgazdaság-
tannak a termelõi árrendszerre
vonatkozó tarthatatlanságát
kellett bizonyítani, amely igen
súlyos károkat okozott az or-
szágnak. Barlaira jellemzõ,
hogy ekkor is nem a sértõdés,
hanem népe érdekének szol-
gálata motiválta, s kidolgozta
az erdészeti és faipari ágazat
érték- és költségarányos ár-
rendszerét, melynek jelentõsen
kedvezõ hatásaként, azt 1959-
ben – elveit illetõen – a gazda-
sági élet minden területén be-
vezették. Büszkeségünkre, így
került egy magyar azok közé,
akik elsõként rendítették meg a
sztálini közgazdaságtan alap-
jait.

Az 1956-os forradalom di-
csõ napjaiban Barlai Ervint
nagy megtiszteltetésként
visszahívták az erdészeti ága-
zathoz, s az Országos Erdé-
szeti Fõigazgatóság vezetõje
lett, amely sajnos csak igen rö-
vid ideig tarthatott. Ezt követõ-
en visszakerült korábbi munka-
helyére, ahol tudása legjavát
adva dolgozott tovább. Meghí-
vott elõadóként tanított a Buda-

pesti Mûszaki Egyetemen és a
soproni Erdõmérnöki Fõisko-
lán. Nagyon sok faipari szerve-
zetnek volt tagja vagy vezetõ
képviselõje. Egyidõben a „FA-
IPAR” címû szakfolyóiratot is
szerkesztette, s végig õ gon-
dozta a „Faipari Kutatások” cí-
mû lapot.

Barlai Ervin, mint nyugalma-
zott tudományos igazgatóhe-
lyettes, élete utolsó percéig dol-
gozott, s 1967. július 3-án érte a
halál. Hamvai a pesterzsébeti
temetõben nyugszanak.

Az elveit és eszményeit so-
ha fel nem adó, példamutatóan
élõ és dolgozó erdõmérnök
halhatatlan életmûve a magyar
erdészet, közgazdaság és fa-
ipar örök értéke, melynek ápo-
lása és követése a legneme-
sebb feladataink közé tartozik.

2009-ben, Barlai Ervin szü-
letésének 110. évfordulója al-
kalmából, részvénytársasá-
gunk és egyesületi helyi cso-
portunk – meghitt ünnepség
keretében – Lentiben, elsõ
munkahelyén emléktáblát he-
lyezett el. A mostani 120 éves
születési évfordulón koszorú
elhelyezésével tisztelegtünk e
zseniális szakember örökbecsû
munkássága elõtt, amelyet
2018. február 7-én Rosta Gyu-
la vezérigazgató úr és Varga
Attila úr, a helyi csoportunk ak-
kori titkára posztumusz Magyar
Örökség díj odaítélési elbírálá-
sára terjesztettek fel.

Dr. Baráth László
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Bepillantás egy Zalában indult korszakos jelentõségû életmûbe
A 120 éve született Barlai Ervinre emlékezünk

Barlai Ervin erdõmérnök a II. világháborút követõ évek
hazánk legnagyobb formátumú erdészetpolitikusa, erdész
közgazdásza és a faipari kutatás alapjainak lerakója, 1899.
június 19-én született Korompán, Pozsony vármegyében
(ma Krompachy, Szlovákia). Édesapja, dr. Barlai Béla a fel-
vidéki, selmecbányai Bányászati és Erdészeti Fõiskola vas-
kohászati professzora, egyidõben pedig rektora is volt.

A magyar vadgazdálkodás
környezeti és gazdálkodási fel-
tételeinek javítására az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara
nyilvános pályázati felhívást
tett közzé az Országos Vad-
gazdálkodási Alapból finanszí-
rozható tevékenységek megva-
lósítása érdekében, mely öt
célterületre irányult. Ezek kö-
zött megtalálhatóak voltak a

csenderesek, vadbúvók kiala-
kítása, vadföldek évelõ zöldta-
karmány keverékkel történõ
mûvelése, vadászterületek víz-
ellátását javító beavatkozások,
csapdapark beszerzésével
megvalósuló ragadozógyérí-
tés, továbbá az apróvad és õz
állománygazdálkodásának fej-
lesztése. 

A vadászatra jogosultak ré-

szérõl nagy érdeklõdés övezte
a pályázati lehetõséget, így a
várakozásoknak megfelelõen
jelentõs számú pályázat érke-
zett a vadászkamara megyei
területi szervezeteihez.  

Részvénytársaságunk 2017
novemberében 6 sikeres pá-
lyázatot nyújtott be, melynek
köszönhetõen 2018-ban négy
erdészetnél összesen 3,93 mil-
lió forint támogatással végez-
hettünk vadgazdálkodási fel-
adatokat. Az évelõ pillangós
vadlegelõ-keverékes vadföl-
dek létesítésében és mûvelé-
sében néhány helyszínen már
több éves kedvezõ tapasztalat-
tal rendelkezünk, ezért e célte-
rületre három pályázatot nyúj-
tottunk be. A baki vadászterü-
leten 6,23 hektáron, a lenti va-
dászterületen 15,51 hektáron,
a Nagykanizsa–Bánokszent-
györgy–Letenye vadászterüle-
ten 13,76 hektáron létesítet-
tünk zöldtakarmány-keverékes
vadföldet, mely kora tavasztól
késõ õszig folyamatos táplálé-
kot biztosít a nagyvad számá-
ra. A ragadozóállomány gyérí-
tése érdekében a Lenti Erdé-
szet 18 darab, a Bánok-
szentgyörgyi Erdészet 50 da-
rab csapdát vásárolt, továbbá

640 darab vegyes ivarú fácánt
is kihelyeztünk.

Az Országos Magyar Va-
dászkamara 2018 õszén újra
pályázati felhívást tett közzé,
mely a korábbi célterületeken
felül lehetõvé tette a szántóföl-
di kultúrák vetésével történõ
apróvad táplálkozó- és búvó-
helyeinek kialakítását is. Rész-
vénytársaságunk ismét 6 pá-
lyázatot nyújtott be, az elnyert
támogatás összege 4,63 millió
forint. Évelõ pillangós vadlege-
lõ-keverékes vadföldet 6 terü-

leten, összesen 35,64 hektá-
ron létesítettünk (baki vadász-
terület 5,24 hektár, lenti va-
dászterület 15 hektár, Nagyka-
nizsa–Bánokszentgyörgy–Le-
tenye vadászterület 15,4 hek-
tár), továbbá Homokkomárom
külterületén 10 hektáron apró-
vad-keverékes vadföldet is ki-
alakítottunk. A Nagykanizsai

Erdészet által kezelt vadászte-
rületre 4 darab testszorító
csapdát, 6 darab hattyúnyak-
csapdát és 4 darab fémvázú
Larsen-csapdát vásároltunk,
továbbá a baki vadászterületre
egy 5 m3-es, egytengelyes laj-
toskocsi beszerzése folyamat-
ban van.   

Az OMVK területi szerveze-
tei – a tájegységi fõvadászok
bevonásával – minden pályá-
zat esetében elvégezték a pá-
lyázati úton elnyert támogatás
és az önrész felhasználásának,

továbbá a pályázatokban vál-
lalt feladatok végrehajtásának
ellenõrzését, biztosítva a célok-
nak megfelelõ felhasználást. 

Reményeink szerint a jövõ-
ben is lesz pályázati lehetõség,
mely segíti a hosszú távú, mi-
nõségi vadgazdálkodást. 

Fotók és szöveg:
Ernszt Tamás

Vadgazdálkodási pályázatok
Vadföldmûvelés, eszközbeszerzés a vadászati ágazatban

A hazai vadgazdálkodók régóta megfogalmazott vágya
teljesült 2017 õszén, amikor sok esztendõ után újra lehe-
tõség nyílt vadgazdálkodási célok megvalósítására támo-
gatást kapni. 

Nemsics Balázs tájegységi fõvadász csapdát ellenõriz

Vadlegelõ-keverékes vadföld Bánokszentgyörgy térségében



Szentpéterföldén kezdõdött
az idény egy „haladó” vadász-
táborral, amelynek keretében
Szommer Éva táborvezetõ és
Egle Zoltán vadászati mûszaki
vezetõ várta vissza a tavalyi
vadásztábor résztvevõit, továb-
bá azokat a gyerekeket, akik
már családtagjaik által rendel-
keztek ismeretekkel a vadá-
szatról. A résztvevõk fele való-
ban a visszatérõ gyerekekbõl
került ki, s a szervezõk öröm-
mel tapasztalták, hogy megle-
põen sok mindenre emlékeztek
az elõzõ táborból, az élmé-
nyeknek köszönhetõen mélyen
rögzültek az ismeretek bennük.

Az elmúlt évben elsajátítot-
ták az alapvetõ vadászati isme-
reteket, megismerték a vadász-
ható vadfajokat, a vadászati
módokat, idén azonban már a
vadászati kultúra érintése mel-
lett a vadgazdálkodás más te-
rületeit, feladatait mutatták be a
résztvevõknek. A témák között
szerepelt a vadföldgazdálko-
dás, a vadkárelhárítás, a vad-
befogók és szórók üzemelteté-
se, illetve a magaslesépítés is.
Egle Zoltán bemutatta a va-
dászkürtjeleket, illetve megis-
merhették az ifjoncok a va-
dászkutyák munkáját mind el-
méletben, mind pedig a gya-
korlatban. Nem maradhatott el
a lövészet és az íjászat sem,
az egyik nap pedig Keszthelyre
kirándultak. ahol megtekintet-
ték a Helikon Vadászmúzeum
vadászati kiállítását. A napok
legkalandosabb élményét idén
is az esti vadmegfigyelés adta,
amelyben hivatásos vadászok,
erdészek, mûszaki vezetõk vol-
tak a szervezõk segítségére. A
tábor végén a gyerekek élmé-
nyekkel telve, új ismeretekkel
felvértezve távoztak, s külön
megjegyezték azt is, hogy
azért is volt jó ez a tábor, mert
itt családias a hangulat – kö-
szönhetõen a kis létszámnak
(12-fõs a szálláshely) több fi-
gyelem jut egy-egy gyerekre.

A Nyitnikék Erdei Szállóban
ezzel szemben 23–24 gyermek
vett részt. Povics Noémi és
Molnárné Vitális Anikó erdei is-
kolai vezetõk, tekintettel a nagy
létszámra is, kicsit a régi nyári
táborozás hangulatát kívánták
visszahozni: reggeli ébresztõ,
közös étkezés, napi felelõsök
kijelölése a különbözõ felada-
tok elvégzésére, hiszen ezáltal
a gyerekek részt vesznek a tá-
bor életében.

– A gyerekeknek ez nagyon
sokat jelent, mert kiszakadnak
a megszokott hétköznapokból,
és egy kicsit megszabadulnak
a telefon és az internet fogsá-
gából, itt a szokásostól eltérõ
szabályok vannak, és mégis jól
érzik magukat – fogalmazta
meg Povics Noémi.

A táborvezetõk célja az volt,
hogy kiszakítsák a gyerekeket
a komfortzónájukból, s megmu-
tassák nekik, hogy a termé-

szetben mennyi szépség és le-
hetõség van, ha kicsit is odafi-
gyelnek.

Obornakon idén tartottak el-
sõ ízben vadásztábort a koráb-
ban felmerülõ igények alapján:
a vadászat szépségeivel és a
vadászok feladataival ismer-
kedhettek a gyerekek szakmai
elõadások és gyakorlati bemu-
tatók során. Nagy sikere volt

Ernszt Tamás vadászati és ha-
lászati elõadó vadászható vad-
fajokról vetített elõadásának. A
tábor egyik fénypontja – Mátó
Elemér kerületvezetõ erdész-

nek köszönhetõen – a fegyver-
ismeret volt mind elméletben,
mind gyakorlatban. A táborla-
kók minden este nagyon várták
az éjszakai vadlest, amikor pár
órára kiültek hivatásos vadá-
szainkkal megfigyelni a „moz-
gást”. Különös izgalmat jelen-
tett számukra, hogy láttak ba-
bos disznót is (a házi és a vad-
disznók genetikai keveredésé-
bõl született, fehér-fekete foltos
disznók – a Szerk.). Egy alka-
lommal az egész napos kirán-
dulás Zsigárdra vezetett, ahol
Széplaki Hunor kerületvezetõ
vadász bemutatta a fácántele-
pet, majd Seres Petra vadgaz-

dálkodási elõadó vadászkutya-
bemutatót tartott. A hosszú túra
után jólesett az ebéd a Zsigárdi
Erdei Lak udvarán. A vadász-
kürt-bemutató Gál András in-

gatlan-nyilvántartási elõadó
kollégának köszönhetõ, aki fú-
vós hangszereken játszik, s
egyébként a Nagykanizsai Fú-

vószenekar tagja. A táborban
maradóknak esténként mozi-
esteket tartottak, de a táborok
kihagyhatatlan eleme volt a
szalonnasütés és az éjszakai
bátorságpróba is. 

Az Obornakon megrende-
zett kalandortáborban az erdei
kirándulások során hasznos
készségek elsajátítására fek-
tették a hangsúlyt, úgy, mint
az erdei viselkedés szabályai,
a tájékozódás (iránytû- és tér-
képhasználat), az erdei nyom-
olvasás, túlélési praktikák a
vadonban, ehetõ és mérgezõ
növények ismerete. A kisebb-
nagyobb túrák mellett volt kéz-
mûves-foglalkozás természe-

tes anyagokból (pl. bodzakí-
gyó-készítés stb.), kutyás játé-
kok Dióval, a terápiás kutyá-
val. Táborzárásként vetélke-

dõvel adhattak számot a meg-
szerzett tudásukról a gyere-
kek, s az is kiderült, hogy
mennyivel jobban ízlik a saját
sütésû szalonna, és mennyivel
több élményt ad a természet,
mint a tévé és az internet.
Mind a vadásztárborban, mind
pedig az Erdei Kalandortábor-
ban a táborvezetõk alapvetõ

elsõsegélynyújtási ismere-
teket is átadtak a résztve-
võknek.

A táborok sorát a szent-
péterföldei horgásztábor zárta,
mely szintén nagy népszerû-
ségnek örvendett. Elsõ nap
egy profi, Nagy Zoltán ver-
senyhorgász is vendégeske-
dett a táborban. Bemutatta a
horgászat alapismereteit (a ho-
rogkötést, a szerelék elkészí-
tését stb.), beszélt arról, hogy
mitõl függ a horgászat sikeres-
sége, majd együtt gyakorolt a
tanoncokkal, s hasznos csali-
zási tanácsokkal látta el õket.
A gyerekek mindannyian elkö-
telezett horgászoknak bizo-
nyultak, így más programot
nem is igényeltek, a horgászat
teljes mértékben lekötötte
õket. Reggeltõl estig pecáztak,
s senki nem távozott úgy a tá-
borból, hogy ne lett volna ka-
pása! A tábor ideje alatt –
Szommer Éva táborvezetõn kí-
vül – Egle Zoltán, valamint
Bakcsa Zoltán kerületvezetõ
erdész segítették õket. A tá-
borvezetõ elmondása alapján
nagyon jó volt látni, hogy a tá-
borozás során milyen szépen
kialakult az igazi csapatszel-
lem a gyerekek között, sokat
segítettek egymásnak. A tábor
végén pedig nem csak további
ismeretekkel, de élményekkel,
sõt sikerélményekkel távoztak
a gyerekek Szentpéterföldérõl.
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Kányádi Sándor:

Valami készül
Elszállt a fecske,
üres a fészke,
de mintha most is
itt ficserészne,
úgy kél a nap, és
úgy jön az este,
mintha még nálunk
volna a fecske.
Még egyelõre
minden a régi,
bár a szúnyog már
bõrét nem félti,
és a szellõ is
be-beáll szélnek,
fákon a lombok
remegnek, félnek.
Valami titkon,
valami készül:
itt-ott a dombon
már egy-egy csõsz ül:
Nézd csak a tájat,
de szépen õszül.

A Zalaerdõ Zrt. 2019 nyarán ismét két helyszínen adott
otthont tematikus nyári táborainak: négy alkalommal egy-
egy hétig tartó foglalkozást szervezett Obornakon, illetve
Szentpéterföldén. Összesen 70 gyermek szerzett ismere-
teket az erdõk és a tavak élõvilágáról.

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja

Szerkesztõbizottság: dr. Baráth László, Bodor György, Ernszt
Tamás, Gyergyák Lajos, Illés György, Kreiner Roland, Lukács István,
dr. Páll Miklós, Pintér Csaba, Steyer Edina, Varga Attila (gazd. ig.),
Vaski László. Felelõs szerkesztõ: Kreiner Roland (term. ig.)

Kiadja: ZALAERDÕ Zrt. Felelõs kiadó: Rosta Gyula vezérigazgató
Nyomdai elõkészítés: Zala-Lap Kft. Nyomtatás: Gura Nyomda Bt.
Felelõs vezetõ: Gura Béla

A vesztõhelyre sáros út vitt
és kikericsek kékjei.
Száz év, s meghaltam volna úgyis –
vígasztalódott Vécsey.
Láhner György sírt s a földre nézett,
Damjanich szekéren feküdt,
Leiningen felmentõ honvédek
árnyát kereste mindenütt.
S a táj olyan volt, mint a fácán:
tarlók, fák vérzõ foltjai,
és õk, tarkán, libegve, hátán:
elhulló, bús-szép tollai.

Aradon így. A pesti téren
is ütötték a dobokat,
de õ nem félt, csak arca széle
vetett rózsálló lobokat.
Mosolygott. Mi bánta, hogy vége?
Branyiszkónál nevét az égre
karcolta kardja, a híres.
Ez volt Dembinski hadsegéde,
Abancourt Károly ezredes.
S mi elfeledtük. A miniszter,
bár hívták, maradt egyedül.
– Az Al-Dunán – szólt – mély a gázló
s vénember már nem menekül.
Leszek bitófán harci zászló,
ha sorsom ezt így rótta ki –
s habár magyar volt Csány László,
úgy halt meg, mint egy római.

A többit, mintha friss, mély sebbõl
fröccsen szét érdes cseppû vér,
Kuftsteinbe, Grácba, Josephstadtba,
Olmützbe vitte a szekér.
Húszan egy odvas pincelyukban,
nehéz bilincsben, pipájukkal
egyensúlyozták magukat:
így éltek, sakkoztak, dohogtak

és elmélkedtek, jó urak.
Kegyelmet vártak s forradalmat,
áldották-átkozták a hont
és írtak vert hadakra verset,
tábornok Bemre disztichont.

Volt, aki bírta; más kivénhedt;
olyik megõrült, de az élet
sodrából mind-mind kiesett.
Kinn szöszke osztrák hadnagyoktól
gömbölyödtek a hitvesek.
S az ország rothadt. A rabságot
mindjárt megszokta s elfeküdt
a földön, mint télvízkor vágott,
rózsás rügyekkel tele bükk.
E rügybõl egy se bontott zászlót:
a nagy tavaszi láz heve
kilobbant, múló szalmaláng volt
vagy elköltözött másfele,
Londonba, New Yorkba, Turinba
és hûs lidércként messze táncolt.

Száz év – s a magyar börtönéjjel
nem változott száz év alatt.
Száz év – s az elsõ fordulóra
ébredtetek és lassan róva
a lépést, méláztatok róla,
mit hozott Világos, Arad:
száz év – hûséges ingaóra,
én folytatom járástokat,
mások járják lépésetek,
s míg árnyékunk a kõpadlóra
hull – hány nap, hét és hónap óta! –
s kihúnyunk, pisla mécsesek:
sok szép magyar fej, hervadt rózsa,
Lonovics! Barsi! Berde Mózsa!
árnyatok felénk integet.

(Az ÁVO pincéjében, 1950. október 6.)

Faludy György:

Október 6.

Nagy Zoltán versenyhorgász gyakorlati tanácsokat ad
a gyerekeknek

Fotó: Egle Zoltán

Az obornaki vadásztábornak is nagy sikere volt
Fotó: Molnárné Vitális Anikó

Nyári táborok a zalai erdõk ölelésében


