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● ● ● FEJLESZTÉS

A 2020/3-as lapszámunkban olvas-
hattak már a Mura Program keretében 
megvalósuló fejlesztésekről. Rosta Gyula 
vezérigazgató, Cseresnyés Péter, a térség 
országgyűlési képviselője, a Mura Prog-
ram miniszterelnöki biztosa, Pulai Gergely 
projektvezető és Gál Károly, a Zalaerdő 
Zrt. vagyongazdálkodási osztályvezetője 
2020 szeptemberében arról tájékoztatták 
a nyilvánosságot, hogy elindul a kistolmá-
csi szakasz meghosszabbítása. Örömünkre 
most arról számolhatunk be, hogy ezt a 
szakaszt ünnepélyes keretek között átad-
tuk 2021. június 26-án.

A vonalhosszabbítás keretében köz-
úti átjárót, új megállóhelyet, száz méter 
hosszban járdát és parkolót alakítottunk 
ki. A legfontosabb eredmény azonban 
nem számokban mérhető: innentől fogva 
az utasok a település határában, a tóhoz 
közel szállhatnak le és fel. Korábban már 
többen, számos fórumon is jelezték ezt az 
igényt.

Az ünnepélyes avatón Rosta Gyula 
vezérigazgató elmondta, hogy az elmúlt 
években a Zalaerdő Zrt. több mint kétmil-
liárd forintot költött közjóléti fejlesztések-
re. Ezt az összeget tulajdonosi tőkeeme-
lésből, különféle pályázati forrásokból, 
jelentős részét pedig a társaság gazdálko-
dásának bevételeiből tudtuk finanszírozni.

A Mura Nemzeti Programban a Zala-
erdő Zrt. 2016 óta mint projektgazda vett 
részt, az évek során megannyi részelemét 
sikerült megvalósítani: a Szentpéterfölde–
Pusztamagyaród közötti aszfaltot immár 
három éve „szaggathatják” a kerékpáro-
sok, két C50-es mozdony átépítésével és 
Ábel gőzmozdonyunk felújításával mo-
dernizáltuk a vasúti gépparkot, a Budafai 
Arborétumban tavaly óta új fogadóépület 
várja a látogatókat, most pedig a vonalbő-
vítéssel lezárult egy korszak.

A terveket a RODEN Kft. készítette, a 
pályabővítést a Vasútépítő Kft. és a Pálya- 

Vasút Tervező, Kivitelező és Szolgáltató 
Kft. által alakított S24 Konzorcium végezte 
mint kivitelező, a fejlesztés a hamarosan 
elkészülő Törösznek–Pördefölde szárny-

vonallal együtt közel 450 millió forintba 
került.

Az Agrárminisztérium képviseletében 
Dalvári Vince Gábor erdőgazdálkodási 
főosztályvezető a minisztérium irányítá-
sa alá tartozó állami erdőgazdaságokról 
együttesen beszélt. Elmondta, hogy azok 
2010 óta kormányzati támogatással, pá-
lyázati és saját forrás felhasználásával több 
mint húszmilliárd forintot fordítottak kilá-
tók, ökoturisztikai központok, erdei iskolák 
és erdei vasutak fejlesztésére, továbbá, 
hogy a folyamatban lévő projektek ha-
sonló nagyságrendet képviselnek. Büszkén 

mondta, hogy a 21 állami erdőgazdaság 
jelentős turisztikai potenciál fölött ren-
delkezik, a kezelésükben lévő mintegy 1,1 
millió hektár erdőben találhatók a legláto-
gatottabb erdei kirándulási célpontok és 
turistaútvonalak.

Cseresnyés Péter országgyűlési képvise-
lő, a Mura Program miniszterelnöki biztosa 
örömét fejezte ki az elmúlt évek fejleszté-
sei kapcsán. Kiemelte, hogy a program 

két fontos célt szolgál: az egyik, hogy a 
természeti kincsekben gazdag vidéket szé-
les körben ismertté tegye, a másik pedig, 
hogy felélessze, növelje az itt élőkben a 
vállalkozói kedvet.

Az átadót követően a meghívott vendé-
gekkel Ábel, a gőzmozdony indult útnak. 
Ezzel ünnepélyesen is felavattuk az új sza-
kaszt, amit a rá következő napokban már 
az utasok kis kipróbálhattak.

Gál Károly 
vagyongazdálkodási osztályvezető

Steyer Edina 
PR-előadó

Végéhez közeledik a Mura Program
A Csömödéri Állami Erdei Vasút ma Magyarország leghosszabb erdei vasútja. 

Az immár 110 kilométeres hálózat teljes hosszát használjuk erdészeti célú fuvaro-
zásra, 33 kilométeres szakaszán pedig turisztikai személyszállítás zajlik.

Rosta Gyula, Cseresnyés Péter és Dalvári Vince Gábor (balról jobbra) közösen 
vágták át a nemzeti színű szalagot.



Kivált a fűrészüzem

A kft. százszázalékos tulajdonosa a Za-
laerdő Zrt., a tulajdonosi joggyakorló Ros-
ta Gyula vezérigazgató. A cég ügyvezetője 
Lukács Ferenc, könyvvizsgálója Markó And-
rás, a felügyelőbizottság elnöke Varga At-
tila gazdasági igazgató, vezérigazgató-he-
lyettes. Felügyelőbizottsági tagok: Kreiner 
Roland termelési igazgató, vezérigazga-
tó-helyettes és Gál Károly vagyongazdál-
kodási osztályvezető. Az ügyvitel nagy 
részét a Zalaerdő Zrt. alkalmazottjaként 
Bohár Ágnes végzi, illetve a kft. alkalmazá-
sában Paraginé Varga Judit könyvelőként 
dolgozik. A ZALA-FŰRÉSZ Kft. fő tevékeny-
sége a fűrészárugyártás maradt, de egyéb 
tevékenységeket is bejegyeztek.

A ZALA-FŰRÉSZ Kft. 2020. évi üzleti 
jelentésében látható, hogy a társaság ez 
évben termelőtevékenységet nem folyta-
tott, kizárólag pénzügyi tevékenység jelle-

mezte. A tulajdonos alapítói határozatban 
elfogadta a 2021. évi üzleti tervet, benne a 
további kazánházi rekonstrukciót.  A 2021. 
üzleti évben a tulajdonosi elvárás a költ-
séghatékonyságra való törekvés, a pozi-
tív eredmény elérése. A sajáttőke-emelés 
megteremti az eredményes gazdálkodás 
feltételeinek, illetve a szükséges beruhá-
zások teljesítésének forrását. A Zalaerdő 
Zrt.-vel kötött szerződés alapján a rönk- 
alapanyag biztosított a 2021. évre. A cég a 
tényleges fafeldolgozást 2021. január 1-jén 
kezdte meg, mindeközben a kereskedelmi 
tárgyalásokat január végéig nagyrészt si-
került lefolytatni. Így az értékesítés a tölgy 
és a bükk fafajok tekintetében biztosított. 
A termelés folyamatos, jelenleg keresleti 
piac van a fafeldolgozás minden területén, 
ami az egységárak emelkedésében is érvé-
nyesül. A legnagyobb működési kockáza-
tot a régi, elavult technológia okozza.

A fűrészüzem kiválása egy rendkívül 
összetett munka eredménye, amit nehezí-
tett a pandémia okozta környezet.

A ZALA-FŰRÉSZ Kft. nevében köszönöm 
mindenkinek az áldozatkész munkáját, akik 
ebben az átszervezésben részt vettek.

Lukács Ferenc 
ügyvezető
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A Zalaerdő Zrt. 2020 első felében döntött a Lenti Erdészethez tartozó Lenti Fű-
részüzem kiszervezéséről. Az első egyeztetések ez ügyben szeptemberben kezdőd-
tek. Az Agrárminisztérium és a Zalaerdő Zrt. Felügyelőbizottsága által meghatá-
rozottak alapján elkezdődött a folyamat, aminek eredményeként a Zalaegerszegi 
Törvényszék Cégbírósága 2020. november 6-án a ZALA-FŰRÉSZ Fafeldolgozó és 
Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaságot cégjegyzékbe vette.

ÁTSZERVEZÉS ● ● ●

Az előgyalult tölgy svédpadló termelése az optimalizáló darabolónál.

MEGVALÓSULT 
FÁZISOK

� Lenti város jegyzője 2020. novem-
ber 25-én a ZALA-FŰRÉSZ Kft. beje-
lentésköteles ipari tevékenységi ügyét 
jóváhagyta, és nyilvántartásba vette, 
ezzel a munkavégzés lehetővé vált a 
telephelyen. 
� Dr. Nagy István agrárminiszter 

2020. december 15-én alapítói határo-
zatban döntött a kft. tőkeemeléséről, 
apportátemeléséről, aminek alapján 
2020. december 16-án a Zalaerdő Zrt. 
alapítói határozatban lehetővé tette a 
határozat végrehajtását.
� A Zalaerdő Zrt. és a ZALA-FŰRÉSZ 

Kft. ingatlanapportálással történő tu-
lajdonátruházási szerződést kötött 
2020. december 31-én. Ezzel az ingat-
lan, az épületek, gépek, berendezések 
és a pénzeszközök rendelkezésre álltak 
a működéshez.
� A ZALA-FŰRÉSZ Kft. átvette az 

üzem dolgozóit saját állományába.
� A kft. társadalombiztosítási kifize-

tőhelyet igényelt, amely lehetővé tette 
a munkabérek kifizetését.
� Önkéntes nyugdíjpénztári munkál-

tatói hozzájárulási szerződést kötöttünk.
� A ZALA-FŰRÉSZ Kft. megbízási 

szerződést kötött a Zalaerdő Zrt.-vel 
az ügyviteli, könyvelési feladatok ellá-
tására.
� A szállítások megkezdése előtt 

beléptünk az EUTR- és az EKÁR-rend-
szerbe.
� Rendeztük az FSC-minősítés foly-

tonosságát.
� Saját pénztárat indítottunk saját 

terminállal.
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A 2021. ÉVI TERVEK

Társaságunk a 2021. évi tervet az alábbi 
legfontosabb szempontok szerint állította 
össze:

– A ZALAERDŐ Zrt. 7150 millió forint 
árbevétel teljesítése mellett 510 millió fo-
rint eredmény elérését tűzte ki célul, ami 
tevékenységünknek 7,1%-os jövedelme-
zőséget biztosít.

– A fafeldolgozási és pelletgyártási te-
vékenységet január elsejétől a társaság 
100%-os tulajdonában lévő ZALA-FŰRÉSZ 
Kft. végzi, változatlan telephelyen.

– A fapiaci kereslet növekedésében bíz-
va a tavalyinál 20,9%-kal több, 346.331 m3 

fa kitermelésével számolunk.  Az értékesí-
tés így elérheti a 318.811 m3-t, ami 10,3%-
kal magasabb, mint tavaly.

– A 2021-ben a mesterséges első kivi-
telek és pótlások változatlan mennyisége 
mellett az ápolási feladatok jelentősen nö-
vekednek, ezért a társaság az erdőfelújítási 
feladatokra az előző évinél 19 millió forint-
tal magasabb, 569 millió forint költséget 
tervezett.

– A 2021-es üzleti tervben 376 fős sta-
tisztikai létszám és 1872 millió forint bér-
költség szerepel. A felhasználható bértö-
meg az előző évhez képest a tervek szerint 
5,2%-kal növekszik, ami – az eredményel-
várás teljesítésének függvényében – ha-
sonló mértékű keresetszínvonal-emelke-
dést tehet lehetővé.

– A vállalkozói díjak átlagosan tervezett 
növekedése 3%.

– 2021-ben átlagos, a vadászven-
dég-forgalmat korlátozó intézkedésektől 
mentes évre számítunk, bár az afrikai ser-

téspestis (ASP) terjedése nagymértékben 
bizonytalanná teszi az őszi-téli vadászato-
kat.

– A beruházások 2021-re tervezett érté-
ke 937 millió forint, aminek egyik jelentős 
része a tulajdonosi tőkeemelésből finan-
szírozott Mura Program erdeivasút-fejlesz-
téseinek megvalósítása.

A ZALAERDŐ Zrt. üzleti tervét ez év 
február végén nyújtotta be a tulajdonosi 
joggyakorló, az Agrárminisztérium felé. 
A minisztérium a korábbi évekhez képest 
sokkal alaposabban átvizsgálta a benyúj-
tott dokumentációt. Ez is közrejátszik 
abban, hogy a társaság vezetése több 
döntést és intézkedést is kénytelen volt 
elhalasztani, amelyek az üzleti terv jóváha-
gyásától függnek. Az üzleti tervet elfogadó 
Alapítói Határozat végül május 25-én ér-
kezett meg társaságunkhoz, amelyben az 
általunk beterjesztett 510 millió forintos 
eredmény helyett 560 millió forint nyere-
ség elérését tűzte ki célul részünkre a mi-
nisztérium.

AZ ÖSSZESÍTETT EREDMÉNY 
ALAKULÁSA

Márciusig az árbevétel a tervet 32,2%-on 
teljesítve 2299 millió lett, amely az előző 
évinél alacsonyabb éves terv és a fűré-
szipar kiszervezése ellenére 199 millió fo-
rinttal nagyobb 2020 I. negyedévéhez ké-
pest. Mindeközben a költségfelhasználás 
– az egész évre tervezett 155 millió forint 
növekedéssel szemben – 54 millió forint-
tal alacsonyabb az egy évvel korábbinál. 
A magasabb árbevétel nagyrészt a fater-
mékek nagyobb értékesítési volumenével 
indokolható, amelyet csak kis mértékben 

rontott a kedvezőtlenebb választékszerke-
zet, valamint az alacsonyabb értékesítési 
átlagár. A csemetetermelés és vadgazdál-
kodás árbevétele alig tér el az egy évvel 
korábbitól, a fafeldolgozás és pelletgyár-
tás pedig a tevékenységek kiszervezésével 
2021-ben már nem befolyásolják jelen-
tősen a társaság hozamait.

A saját termelésű készletek I. negyedévi 
állományváltozása – az éves szinten ter-
vezett nagymértékű növekedéssel szem-
ben – mindössze 34 millió, ami az előző év 
azonos időszakától is jóval elmarad. A saját 
előállítású eszközök (zömében vadkárel-
hárító kerítések, erdőtelepítési munkák) 23 
millió forintos értéke 20,0%-a a tervnek, és 
hasonlóan alakult, mint egy évvel koráb-
ban. 

A társaság költségfelhasználása közel 
időarányos, március végéig a terv 24,3%-a 
lett. Az anyagjellegű ráfordítások (anyag- 
és energiaköltség, igénybe vett szolgál-
tatások, vállalkozói díjak) értéke 19 millió 
forinttal magasabb, míg a személyi jellegű 
ráfordítások értéke 51 millió forinttal ala-
csonyabb, mint az előző év azonos idő-
szakában. Ez utóbbi csökkenésnek oka a 
fűrészipari és pelletgyártási tevékenység 
kiszervezése. Az I. negyedévben a mini-
málbér és garantált bérminimum emelé-
sén kívül bérfejlesztés nem történt, a ter-
vezett bérköltségből március végéig 398 
millió forintot (21,3%) használtunk fel. 

Az egyéb bevételek és az egyéb ráfor-
dítások pozitív egyenlege valamivel jobb 
a tavalyi év azonos időszakához képest. 
Ennek oka a diagnosztikai vaddisznókilö-
vések miatt kapott támogatások értéke. Az 
egyéb bevételek között az állami támoga-
tások összege a következőképpen alakult: 
11 millió forint közfoglalkoztatási támoga-
tás és 34 millió forint ASP-kártalanítás. Az 
egyéb ráfordításokon belül jelentős tétel a 
március végéig elszámolt 32 millió forint 
iparűzési adó, és 5 millió forint civil szerve-
zetek, rendezvények, intézmények támo-
gatását szolgáló pénzeszközátadás. 

A pénzügyi tevékenységből származó 
eredmény nem éri el a 2 millió forintot, ami 
jóval alacsonyabb a tavalyinál, de az egész 
évre tervezettől is jelentősen elmarad. A 
kamatbevételek összege 3 millió forint. 
A forint árfolyamváltozásaiból adódóan 
a devizaváltások és devizás követelések, 
kötelezettségek pénzügyi teljesítésének 
egyenlege közel 2 millió forinttal rontotta 
az eredményt.

FONTOSABB TEVÉKENYSÉGEK 
TELJESÍTMÉNYE

Mag- és csemetetermelés
Saját termelésű erdészeti csemetéből 

a társaság március végéig 1398 ezer da-

Javuló piaci kilátások, csökkenő termelési kapacitások

Saját termelésű erdészeti csemete a Bajcsai Csemetekertben.
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rabot értékesített, az ebből származó 57 
millió forint árbevétel 10,8%-kal maga-
sabb az elmúlt évinél. Emellett a díszfa 
értékesítéséből mindössze 2 millió forint 
árbevételhez jutottunk, ami az éves terv 
21,7%-a. Március végéig a tervezett ága-
zati éves árbevételnek már a 71,9%-át si-
került elérni. A csemetekerti készletnöve-
kedés kevesebb az előző évinél, de a belső 
felhasználás 15 millió forint értéke hasonló 
az előző évihez. Ezzel szemben az össze-
sített költségfelhasználás az előző évinél 
közel 7 millió forinttal több, az éves terv 
26,4%-a. Az ágazat március végi nyeresége 
majdnem 5 millió forinttal kevesebb az egy 
évvel korábbinál.

Erdőfelújítás
Az év első három hónapjában az elő-

ző évhez képest kevesebb első kivitelt és 
pótlást végzett a társaság, emellett a be-
fejezetlen ápolások mennyisége sem éri el 
az előző évi szintet. A befejezett ápolások 
és tisztítások területe ugyanakkor növeke-
dett. Elsősorban ez utóbbi miatt a március 
végéig felhasznált 150 millió forint terme-
lési költség az elmúlt évinél 8,0%-kal ma-
gasabb, amin belül talaj-előkészítésre, első 
kivitelre és pótlásra 42 millió forintot, ápo-
lásokra 74 millió forintot, tisztításokra pe-
dig 23 millió forintot fordított a társaság.

Fakitermelés
2021 márciusáig a tervezett mennyiség-

ből 92.798 nettó m3 kitermelése valósult 
meg, ami a terv 26,8%-a. A csapadékos 
időjárás akadályozta a fakitermelések és az 
anyagmozgatások végrehajtását, emiatt ez 
a mennyiség alig tér el a tavalyitól. A faki-
termelési munkákhoz felhasznált termelési 
költségek a hasonló mennyiség ellenére a 
tavalyihoz képest 1,2%-kal csökkentek. A 
március végéig értékesített 82.069 m3 saját 
fatermék ugyanakkor az éves terv 25,7%-át 
teszi ki, az ebből származó árbevétel telje-
sítése 31,0%, ami a tavalyinál 14.904 m3-rel 
nagyobb mennyiség miatt 16,9%-kal jobb 
az elmúlt év azonos időszakának értéké-
nél. A 23.468 Ft/m3 halmozott fatermékát-
lagár ugyanakkor 4,7%-kal alacsonyabb 
az előző év azonos időszakához képest. A 
fatermékek iránti kereslet növekedése és 
az alacsony nyitómennyiség miatt a kész-
letek  68.586 m3-es záró értéke továbbra is 
alacsonynak mondható, melynek 72,6%-a 
alacsonyabb értékű vastag és vékony tűzi-
fa (aprítékalapanyag).

Vadgazdálkodás
Az év első három hónapjában a tavalyi- 

nál valamivel több, 2429 darab nagyvad 
került terítékre, ami az éves terv 48,5%-a. 
Az ebből származó 173 millió forint vadá-
szati árbevétel nem éri el az előző évi mér-

téket, de a tervhez viszonyított 31,8%-os 
teljesítés az egy évvel korábbihoz hasonló 
arány. A termelési költségek 25,9%-os fel-
használása megfelel az időarányosnak.

Közjóléti feladatok ellátása
A járványügyi helyzet miatt bevezetett 

korlátozó intézkedések a közjóléti szol-
gáltatások körében az I. negyedévben 
továbbra is éreztették negatív hatásukat. 
Az erdei vasúton az első három hónapban 
forgalom nem zajlott. A Zakatoló és a Nyit-
nikék erdészeti erdei iskolák és szálláshe-
lyek üzemeltetésének márciusig felmerült 

összesített költsége 5 millió forint volt, 
miközben szolgáltatásokat a társaság nem 
nyújtott. A társaság kezelésében lévő ar-
borétumok, parkerdők fenntartásával kap-
csolatban felmerült költség az I. negyed-
évben ugyancsak 5 millió forint volt. A 
horgászturizmust kiszolgáló létesítmények 
fenntartására és fejlesztésére felmerült mi-
nimális költség mellett az értékesített hor-
gászjegyekből az első három hónapban 
közel 2 millió forint árbevétel származott. 
Az erdei szálláshelyek üzemeltetése már-
ciusig 2 millió forintba került, az eltöltött 
vendégéjszakákból mindössze 0,5 millió 
forint árbevétel keletkezett. A Csónaká-
zó-tavi kilátóval kapcsolatban felmerült 2 
millió forint költséggel szemben a belé-
pőjegyekből árbevétel alig származott. Az 
egyéb közjóléti tevékenységekkel (tanös-
vények, kirándulóhelyek, szlovén–magyar 
pályázati program) kapcsolatban március 
végéig további 3 millió forint költség me-
rült fel. A társaság közjóléti tevékenysé-
ge – amelyet nagyrészt saját forrásaiból 
finanszírozott – 2021. márciusig mindent 

figyelembe véve 21 millió forint vesztesé-
get okozott.

Közfoglalkoztatás
2021. I. negyedévét két közfoglalkoz-

tatási program érinti, amelyek bevételei 
és költségei az Üzleti tervben is szerepel-
nek. A 2020–2021. évi program február 
hónapban zárult, az ezt követő pályázat 
márciustól a következő év februárjáig tar-
tó időszakot érinti. E két program üzleti 
tervben kalkulált átlaglétszáma 55 fő. A két 
program kapcsán 2021-ban felhasználásra 
tervezett 67 millió forint összes ráfordítás 

mellett 66 millió forint támogatás szerepel 
a tervben. Március végéig a közfoglalkoz-
tatásban érintettek létszáma 63 fő, átlagos 
statisztikai létszáma pedig 55 fő. A foglal-
koztatás összesített háromhavi költsége 14 
millió forint volt, amihez március végéig 11 
millió forint támogatást számolt el egyéb 
bevételként a társaság.

Varga Attila 
gazdasági igazgató

Javuló piaci kilátások, csökkenő termelési kapacitások

A fatermékek iránti kereslet jócskán megnőtt az elmúlt időszakban.

Az első negyedévben közel 
2500 nagyvad került terítékre. 
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● ● ● KERESKEDELEM

A megtermelt alacsonyabb értékű vá-
lasztékok piaci elhelyezése komoly fejtö-
rést okozott az említett erdőgazdaságok 
számára. A folyamatos tűzifaakciók nem 
tudták megoldani ezt a problémát, ezért 
az erdőgazdaságok egyeztető tárgyaláso-
kat kezdeményeztek a Fantoni SPA olasz 
forgácslapgyártó üzemmel a felhalmozó-
dott készletek értékesítési lehetőségeivel 
kapcsolatosan. 

A kezdetekben a piaci szereplők kü-
lön-külön tárgyaltak a forgácslapgyártóval, 
majd lépésenként elérkeztek arra a pontra, 
amikor már jól működő egységként közös 
célokat megfogalmazva vettek részt eze-
ken a tárgyalásokon.

Fontosnak tartom azonban azt is ki-
emelni, hogy ez a sikeres együttműködés 
az említett vasúttársaságok nélkül nem 
valósulhatott volna meg, hiszen ezek a 
társaságok kulcsszereplőként vettek részt 
ebben a rendszerben.

A Rail Cargo Hungaria Zrt. és a Rail 
Cargo Logistics–Hungaria Kft. közös 
munkájával valósult meg az olaszországi 
rendeltetésű irányvonatos értékesítés. A 
vasúttársaságok megszervezték a szállítá-
sokat, valamint biztosították a megfelelő 
eszközparkot, és minden akadályt elhárí-
tottak az értékesítések zavartalan lebonyo-
lítása érdekében. 

Ez év június 1-jén Kardosfán találkoz-
tunk a vasúttársaságok képviselőivel, ahol 
Márta Gábor, a Rail Cargo Logistics–Hun-
garia Kft. ügyvezetője köszöntötte az erdő-
gazdaságokat képviselő kollégákat. Zagyi 
János logisztikai igazgató és Business Unit 
vezető valamint Nagy Péter szegmens ko-
ordinátor összegezték az elmúlt év tapasz-
talatait, nehézségeit és eredményeit, vala-
mint a jövőben felmerülő problémákról is 
tájékoztattak min-ket.

A kardosfai találkozót követően, június 
17-én hetedik alkalommal rendezték meg 
az immáron hagyományosnak mondható 
hulladékgyűjtési akciót, amelynek a 2021-
es évben a Verga Erdészeti Zrt. adott ott-
hont. Az akciót a Rail Cargo Hungaria Zrt. 
területi ügyfélkapcsolatok területi értéke-
sítési vezetője, Nyulas Pál szervezte meg, 
amelyen a Rail Cargo Logistics–Hungaria 
Kft., a Rail Cargo Hungaria Zrt.,  valamint 
az erdőgazdaságok kereskedelmi vezetői 
vettek részt. Az eseményen Dalvári Vince 
Gábor erdőgazdálkodási főosztályvezető 
az Agrárminisztériumot képviselte. Az ak-
ció elsődleges célja a vasúttársaságok és 

az erdőgazdaságok közötti kapcsolatok 
ápolása volt.

A programot Ugron Ákos Gábor, a Ver-
ga Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg. Ezt 
követően Kőrös Norbert, az RCH Zrt. ve-
zérigazgatója (CEO) köszöntötte a részt-
vevőket.  Az esemény alatt lehetőség nyílt 
arra, hogy kötetlen beszélgetés keretei 

között átbeszéljük a vasúti teherfuvarozás 
jelenét, múltját és kicsit a jövőbe is bepil-
lantást nyerhessünk. 

Összességében meg kell állapítanom, 
hogy a fenti együttműködés nem egy fo-
lyamat lezárása, hanem éppen ellenkezőleg: 
egy új, az eddiginél hatékonyabb és barátibb 
együttműködés kezdete, amely ötvözi a szórt 
elegyes vagonfeladás egyes elemeit az irány-
vonatos fuvarozással. Mindemellett jelzi azt, 
hogy a kötöttpályás fuvarozást ellátó vasút-
társaságok nem csak a fuvarozás során, de 
a hulladékgyűjtés által is elkötelezettek egy 
tisztább, egészségesebb Magyarországért.

Trojkó Péter 
kereskedelmi osztályvezető

Közösen a vasúttársaságokkal

A kardosfai találkozó résztvevői.

A romló fapiaci környezet miatt a 2019-es évben példaértékű térségi össze-
fogás valósult meg a nyugat-dunántúli erdőgazdaságok (SEFAG Zrt., Kaszó Zrt., 
Mecsekerdő Zrt., Szombathelyi Erdészetii Zrt., Bakonyerdő Zrt., Zalaerdő Zrt.) és 
a vasúttársaságok, a Rail Cargo Hungaria Zrt. valamint a Rail Cargo Logistics– 
Hungaria Kft. között. 

Hajnali négykor bekiabáltak,
ahogy a torkukon kifért,
(bár az ablak alatt a fáknak
zöld korcsmáiba még alig ért,
még nem is ért új fénye a napnak)
s mint a bolondok, úgy kacagtak,
kurjongattak az ablak alatt vad
vigadozásban a kerti rigók.

Hajnali négykor e szárnyas égi
korhelyek dala ver ma fel.
Micsoda hangok csetepatéi!
Füttyök, sípok, ezer meg ezer!
Bosszantott ez a csibészlárma,
de a szívem nem sokára
együtt dalolt, egy nótára
vert veletek, buta sárgarigók.

S mintha én volnék a hajnal,
mintha én volnék a kert,
úgy megteltem e friss zsivajjal,
úgy telezengett az irigyelt
állati jókedv bölcsessége,
hogy valami könnyű égbe,
földöntúli békességbe
vittek, emeltek a földi rigók.

Hajnali négytől harsogott a
korhelynóta az ablak alatt;
úgy zengett az a dal, hogy azóta
nélküle is csupa fütty a nap;
csupa fütty, pedig elhallgattak
s reggelre emlék maradt csak,
hogy milyen éktelenül mulattak
a hajnali kertben a sárgarigók.

(1931)

Szabó Lőrinc: 

Hajnali rigók
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„Soha nem azt számoltam, hány vadat ejtettem el, nem ez 
volt a lényeg. Az mindig fontosabb volt számomra, hogy a 18 
éves kezdő fiatalemberrel és a születésnapját ünneplő 80 éves 
„bácsival” is meg tudjam lövetni ünnepi bikáját. A fiataloknak 
is mindig azt szoktam mondani, a vadászatban mi nem hő-
sök vagyunk, hanem szolgáljuk a vadászatot és a vadat.”

János, aki szeptember 15-én született – 
ami a szarvasbőgés fő idejére esik – szin-
te minden születésnapját az erdőn, bőgő 
szarvasbikák között töltötte. Legszíveseb-
ben cserkelve vadásztatott bikára. Azt vall-
ja, hogy az alázat az, ami leginkább kell, 
hogy jellemezzen egy jó vadászt.

– Alázat a vad és a vadászat iránt. Min-
dig is így gondoltam, és ehhez tartottam 
magam. Van egy olyan területe 
ennek az ágazatnak, ahol nem 
lehet mindenkinek megfelelni, 
és bizony nagyon könnyen ala-
kulhatnak ki konfliktusok má-
sokkal. Ez a vadkárbecslés. Nem 
lesz mindenki elégedett egy-egy 
eset kapcsán, viszont törekedni 
kell arra, hogy amit teszel, az tisztességes 
legyen. Azt szoktam mondani, hogy csi-
bésznek kell lenni, de nem gazembernek, 
ami persze az élet egész területére igaz.

Amikor idekerült, nem volt még az er-
dészetnél kerületvezető vadász pozíció. 
Megjárta a ranglétrát, sokat dolgozott a 
mostani megbecsülésért.

– Az első évben minden egyes kerületve-
zető erdész mellett dolgoztam egy hónapot. 
Megismertem az összes kerületet, mind-
egyik kollégát, akiktől rengeteget tanultam. 
Az elején még nem kísérhettem vadász-
vendéget, a lovas kocsi hátuljában ültem 
egy deszkán, és figyeltem, mi történik.  Az 

első sörétes puskámat két év után, a golyós 
puskámat további két év után kaptam meg. 
Akkoriban ez volt a szabály.

Néhány éven belül kinevezték kerület-
vezető vadásznak, 17 ezer hektár vadász-
terület tartozott hozzá minden szépségé-
vel és nehézségével együtt.

– Akkor még egyedül dolgoztam ekko-
ra területen, később csatlakozott Hermán 

Zoltán, majd Kárpáti János. Kezdetek óta 
szerettem a vadat megfigyelni, vadásztatni, 
vadászni, a vadgazdálkodási és vadászati 
berendezéseket építeni és karbantartani. 

Négy évtized meglehetősen sok válto-
zást hozott magával, jót, rosszat, szokat-
lant… Változtak a körülmények, az embe-
rek, de a vadászat vadászat maradt.

– A lovas fogatokat időközben terepjá-
rók váltották fel. Mindkettőnek megvan az 
előnye és a hátránya is. Egykor az erdészet-
nek 28 pár lova volt. Nagyjából ugyanazo-
kat a paripákat használtuk fakitermelésre 
és vadászatkor, de mindegyikük ez utóbbira 
nem volt alkalmas. Más volt a két feladat: 

fakitermeléskor rákötötték a lóra a rönköt, 
elvonszolta húsz-harminc métert, majd 
várt egy kicsit. Nálunk viszont folyamato-
san kellett húzni a szánkót vagy a szekeret. 
Előfordult, hogy csak januárban 28 napot 
ültem szekéren vagy szánkón. Akkoriban 
lényegesen nagyobb volt a nyugalom az 
erdőn. Volt olyan is, hogy Budafapusztáról 
a vétyemi majorig egy lélekkel sem talál-
koztam. Ezek a vadászatok sokkal kényel-
mesebbek, lassabbak voltak, de nem ered-
ménytelenebbek, mint manapság.

Kutya nélkül nem tudta volna elképzel-
ni az életét. Már gyerekként is inkább két 
kutyája volt, mint csak egy – mondja mo-
solyogva.

– Nagyon szeretem a kutyákat. Bármi-
lyen udvarba bemegyek, ott előbb simo-

gatom meg a kutyát, mint, 
hogy kezet fognék a gazdával. 
Többféle fajta is megfordult 
nálunk: szálkásszőrű tacskó, 
vizsla, welsh terrier, jagdter-
rier, keverékek. Volt vérebem 
is, de őszintén megmondom, 
jóval többet kellett volna vele 

foglalkozni, mint amennyi időm volt rá.
Nyugdíjba vonulása óta sokkal több 

idő jut családjára. Két fia, három fiú- és 
egy lányunokája minden bizonnyal na-
gyon örülnek neki. Most már többet 
adózhat másik hobbijának, a fával való 
munkálkodásnak. Otthon és gyermekei-
nél számos fából készült használati tárgy 
és gyerekjáték dicséri keze munkáját: kerti 
pavilon, előtető és hintával egybeépített 
magasles homokozóval. Feleségével szí-
vesen kirándulnak, utaznak, és talán most 
már végre gyakrabban eljutnak együtt 
színházba is.

Steyer Edina

NYUGDÍJBAN ● ● ●

A képen látható aranyérmes bikát a 60. születésnapjának reggelén lövette János.

Az alázat
a legfontosabb

Több mint negyven év szolgálat után vonult nyugdíjba idén Horváth János 
Mihály, a Letenyei Erdészet kerületvezető vadásza. Számára ez a tevékenység 
munkát és hobbit együtt jelentett mindig is, az elmúlt négy évtizedre pedig jó 
szívvel emlékszik vissza. A szegedi élelmiszeripari főiskola Hódmezővásárhelyre 
kihelyezett állattenyésztési karán szerzett vadgazdálkodási üzemmérnöki diplo-
mát, mielőtt a Zalaerdőhöz került 1978-ban.
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– Gyerekként sok időt töltöttem édes-
apámmal, jártam vele szekerezni, vadat 
etetni, akkor is ott játszottam körülötte, 
amikor a trófeákat kifőzte. Az erdő és a há-
zunk előtti rét volt a játszóterem. Éppen csak 
megtanultam járni, édesanyám már vitt 
magával gombászni. Mindkét szülőmnek 
sokat köszönhetek, megtanítottak a termé-
szet szeretetére, édesanyámnak pedig azért 
is hálás vagyok, mert amikor elvesztem a 
hitemet valamiben, ő mindig visszaadja.

Viki Bánokszentgyörgyre járt általá-
nos iskolába, középiskolai tanulmányait a 
nagykanizsai Dr. Mező Ferenc Gimnázium-
ban folytatta. Érettségi után elvégzett egy 
marketing-ügyintézői képzést, és csak az-
után kezdte el a vadgazda mérnöki szakot 
Sopronban.

– Habár mindig is vadász szerettem 
volna lenni, ezt a szakot nem fejeztem be, 
inkább jelentkeztem az erdésztechnikusi 
képzésre, Somogyzsitván. A Zalaerdőnél 
2009-ben kezdtem el dolgozni mint hossz- 
toló, és csak jóval később, 2017-ben lettem 
kerületvezető erdész. Akkor vettem át a 
Márki kerületet Karakainé Kovács Alexand-
rától, majd 2019 februárjában kerültem a 
Győrerdő kerület élére. Amikor a Győrerdő 
kerületvezetője lettem, amelynek nagy ré-
sze Márkiban van, akkor éreztem igazán, 
hogy hazaértem. Szerencsésnek mondha-
tom magam, hogy azt csinálhatom, amit 
szeretek! Sokszor fárasztó, de változatosak 
a feladataim: a fahasználati és erdőműve-
lési feladataim mellett én vásárlom fel a 
makkot a Bánokszentgyörgyi Erdészetnél…

A Győrerdő kerület közel 780 hektár, a 
kerület nagy része Natura 2000-es terület. 
Része egy 120 hektáros átalakító üzemmó-
dú tömb is, amelyben már az örökerdők 
kezelési irányelveinek figyelembevételével 
kezdtük el a fakitermeléseket.

– Az örökerdő-gazdálkodás során nem 
egybefüggő vágásterületen termeljük ki a 
fát, hanem csak kis foltokban, ahol aztán 
természetes módon újulhat meg az erdő. Így 
biztosítható a folyamatos erdőborítás és a fo-

lyamatos jövedelem is, hisz az erdő nem 80 
vagy 120 évente hoz egyszeri, nagy jövedel-
met, hanem egyenletesen. Ráadásul az, hogy 
az erdőkép állandó marad, természetvédelmi 
és turisztikai szempontból is kedvező.

Ebben a kerületben, egészen pontosan a 
környék és Dél-Zala legmagasabb pontjának, 
a 343 méter magas Várdombnak az oldalán 
található a közkedvelt kirándulási célpont, a 
Várdomb-forrás. A tiszta vizű forrást a Rigyác 
– Valkonya – Oltárc – Bocska – Eszteregnye 
között elterülő egybefüggő erdőség rejti.

A kerületvezető erdészeknek abban a 
nagy szerencsében van részük, hogy mun-
kájuk során közelebb kerülhetnek a termé-
szethez, mint egy átlagember. Akarva-aka-
ratlanul is mindennap láthatják-hallhatják 
a természet rezdüléseit, amit a városban 
dolgozók csak ritkán, amikor ők célirányo-
san kimennek az erdőbe.

– Szeretem a pörgést, a mozgalmas 
mindennapokat, de valóban jól esik, amikor 
egy kis időre leülök a lesen, és csak hallga-
tózom, nézelődök. Jó figyelni a természet 
apró rezdüléseit. Amióta az eszemet tudom, 
nagyon szeretem a madarakat, legfőképpen 
az ölyveket. Nem tudományos szempont-
ból figyelgetem őket, csupán kedvtelésből. 
Akármikor szerencsétlenül járt fiókát talál-
tam, mindig igyekeztem segíteni. A fákat 
is nagyon szeretem, szívesen fotózom őket, 
leginkább alulról a koronát.

Kevés szabadidejében szívesen olvas kri-
miket, vadászik Mátéval vagy az édesapjával. 
Szeretnek koncertre is járni, bár az mostaná-
ban sajnos nem igazán adatott meg. Óriási 
élmény volt élete első Karthago-koncertje 
2013-ban, majd a 2018-as Iron Maiden kon-
cert a soproni VOLT-fesztiválon. Koncertek 
hiányában egyelőre marad a zenehallgatás, 
bármikor, de nem bármit. Ahogy említette, 
a rockzenét nem csak élvezi, de az meg is 
nyugtatja, ha épp arra van szükség.

Viki az erdészverseny helyi fordulóján 
3. helyezést ért el júniusban. A versenyről 
bővebben a 9. oldalon olvashatnak.

Steyer Edina

● ● ● ERDÉSZARCOK

„Szerencsés vagyok, mert azt 
csinálhatom, amit szeretek”

Lukács Viktória

Lukács Viktória szerény, de céltudatos, érdeklődő típus. Pörgős, de néha jól esik 
a teljes nyugalom is, amikor kimegy a lesre. A természet szeretetét szüleitől látta, 
tanulta, az erdészszakmáig azonban különös út vezetett. A fiatal kerületvezető er-
désszel, aki immár háromszor is dobogós helyezést ért el a helyi erdészversenyen, 
munkáról, hobbiról, zenéről is beszélgettünk.

Gyermekkorában Viki és szülei Márkiban éltek, amely ma is Oltárc külterületé-
hez tartozik. Talán a sors keze, hogy párjával, Babics Mátéval (aki a Bánokszent-
györgyi Erdészet fahasználati műszaki vezetője) jelenleg is ugyanabban a házban 
laknak. Édesapja a Zalaerdő kerületvezető vadásza volt, édesanyja pedig szintén 
az erdőgazdálkodással kapcsolatos munkát végzett mindig is.

KEDVENC ÉTEL: 
� Füstölt hússal főtt krumplifőzelék.

KEDVENC ITAL: 
� gyömbér, barkóca-berkenye pálinka.

ÉLETE LEGNAGYOBB ÉLMÉNYE: 
� egy őszi reggel, amikor édesapjával 
cserkeltek egy bika után – annak ellenére 
is, hogy maga a vadászat nem volt sikeres.

KEDVENC IDÉZET: 
� „Mondottam ember: küzdj és bízva bíz-
zál!”

ZENE: 
� rockzene minden mennyiségben (Lean-
der, Ossian, Aws, P. Mobil, Iron Maiden).

ERŐSSÉGE: 
� maximalizmusra törekvés, empátia.

GYENGESÉGE: 
� sokszor érzékeny.

LEGFONTOSABB EMBERI ÉRTÉK: 
� a szeretet képessége.

LEGNAGYOBB ÁLMA: 
� ha egyszer majd visszanéz az életére, 
azt mondhassa, hogy jó emberként élt.
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A versenyfeladatokat a hagyományok-
hoz híven ezúttal is az Erdőgazdálkodási 
Osztály csapata állította össze. A verseny 
célja, egyrészt, hogy felmérje az erdészkol-
légák szakmai tudását, továbbá egyfajta 
csapatépítő tréningként is szolgál.

– Kíváncsiak vagyunk azokra az isme-
retekre, amiket napi szinten használnak a 
kollégák, ilyen például a hossztolás vagy a 
jelölés. Azonban a szakmához tartozik, és 
nagyon fontosnak tartom egyebek mellett 
a növényfelismerést is – mondta Nemes 
Zoltán erdőgazdálkodási osztályvezető. – 
Amióta megrendezzük ezt a versenyt, részt 
veszek a szervezésben, és igazán jó látni, 
hogy évről évre visszatérnek az erdészek, de 
új arcok is mindig vannak.

Megkérdeztünk néhány versenyzőt, ho-
gyan készült, mire számít.

Amióta itt dolgozik, minden versenyen 
részt vett Németh Bence (Nagykanizsai Er-
dészet), és eddig szép eredményei szület-
tek. Mint mondta, szeret idejönni, mindig 

új kihívásokkal találkozik, ami a kerületben 
munka közben is többször előfordul.

Felvételezés közben kérdeztük Kovács 

Zsoltot (Bánokszentgyörgyi Erdészet). 
Nagyon fontos megmérettetésnek tartja 
ezt az eseményt, úgy gondolja, minden 
erdésznek minimum egyszer részt kelle-
ne vennie. Elárulta, a felismeréstől és az 

írásbelitől egyáltalán nem félt, szerinte jól 
is sikerült (utóbb kiderült, hogy jól érez-
te). Azoktól a feladatoktól szokott inkább 

tartani, ami nem tartozik a napi rutinhoz, 
számára ilyen például a faállománybecslés.

Szintén nem először indult Soós Krisz- 
tián (Zalaegerszegi Erdészet), aki egyéb-
ként már iskolás korában is szeretett ver-
senyezni. Jó dolognak tartja felfrissíteni 
azokat az ismereteket, amelyekre egyéb-
ként nem mindig van szükség a napi mun-
ka során. Várta már a találkozást is a másik 
erdészetekhez tartozó kollégákkal, hiszen 
erre amúgy kevés a lehetőség.

Molnár Tamással (Letenyei Erdészet) 
a versenyt követően váltottunk pár szót. 
Mint mondta, becsülettel tanult, olvasgat-
ta régi tankönyveit, szerinte a növényfel-
ismerésre és az írásbelire lehet készülni.   
Augusztusban ő képviseli a Zalaerdő Zrt.-t 
az országos megmérettetésen, ahol sze-
retne dobogós helyezést elérni.

Steyer Edina 

ERDÉSZVERSENY ● ● ●

Szoros küzdelem voltEgy év kihagyás után idén júni-
usban ismét megrendezhettük az er-
dész- verseny helyi fordulóját, amit 
már nagyon vártak a kollégák. A 
megmérettetésnek a Csácsbozsoki 
Arborétum adott helyet, a házigazda 
Zalaegerszegi Erdészet most is, mint 
mindig, kiváló házigazdának bizo-
nyult.

Molnár Tamás a választékolás feladatnál.

A verseny résztvevői és a szervezők.

AZ ERDÉSZVERSENY HELYI FORDULÓJÁN 
A KÖVETKEZŐ EREDMÉNYEK SZÜLETTEK 2021-BEN:

1. Molnár Tamás (Letenyei Erdészet)
2. Kovács Zsolt (Bánokszentgyörgyi Erdészet)
3. Lukács Viktória (Bánokszentgyörgyi Erdészet)
Az erdészetek közti versenyben a Bánokszentgyörgyi Erdészet lett az első.
Gratulálunk!
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● ● ● PÁLYÁZAT

2020 tavaszán jelent meg a Magyar 
Turisztikai Ügynökség és a Kisfaludy2030 
Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. által kö-
zösen meghirdetett Kisfaludy Szálláshely-
fejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek 
és egyéb szálláshelyek fejlesztése elnevezé-
sű pályázati felhívás, amelynek célja, hogy a 
magyarországi kereskedelmi szálláshelyek 
meg tudjanak felelni a modern, 21. századi 
turizmus kihívásainak és a vendégek igé-
nyeinek. 

Ezen pályázat keretében szobánként 1 
millió forint támogatást nyertünk el Ma-
gyarország kormányától a Zsigárdi Erdei 
Lak, a Szaplányosi Erdei Lak, a Szentpéterföl-
dei Horgász Lak, valamint a Budafai Vadász-
ház megújítására. A mindösszesen 13 millió 
forintot elsősorban a szálláshelyek külső és 
belső megjelenésének, minőségének fej-
lesztésére, valamint a szálláshely-szolgál-
tatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök 
beszerzésére használtuk fel.

A 6 millió forintos támogatás keretében 
megújultak a Budafai Vadászház nyílászárói. 
A Szentpéterföldei Horgász Lak új konyhát 
és bejárati ajtót kapott, a szobákba klíma-
berendezéseket, redőnyöket és szúnyoghá-
lót építettek be. Megújították a parkettát, 
kifestették az egész házat, így összesen 4 
millió forintot költött a társaság a horgász-
lak fejlesztésére. Kifestették a Szaplányosi 
Erdei Lakot, új kerítésének egy részét is az 1 
millió forintos támogatásból finanszíroztuk. 
A Zsigárdi Erdei Lakba új kályhák kerültek, 
ezzel egyidejűleg korszerűsítették a kémé-
nyeket is. Társaságunk ez utóbbi szállásra 
konyhai háztartási berendezéseket is vásá-
rolt. Az erdei lak imént felsorolt fejlesztései 
2 millió forintba kerültek.

A Zsigárdi Erdei Lak korszerűsítését nem 
csak az imént felsorolt beszerzések szolgál-
ták, ennél jóval nagyobb beruházás valósult 
meg az elmúlt bő fél évben. A Téry Ödön 
Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program 
célja, hogy hazánk aktív és ökoturisztikai 
térségeiben, illetve vonzó túraútjai men-
tén fenntartható, a közt szolgáló, vonzó 
szálláshelyfejlesztés valósuljon meg, tekin-
tettel arra, hogy hazánk hegy- és domb-
vidéki tájain, természetes környezetében 
reneszánszát éli a természetjárás. Így mi-
után 2020 nyarán átadtuk a szintén ebből a 
forrásból támogatott Kistolmácsi Erdei La-
kot, sikerrel pályáztunk a Zsigárdi Erdei Lak 
felújítására, valamint a Csömödéri Turista-
szálló napelemrendszerének kiépítésére is.

A Zsigárdi Erdei Lak felújításával az volt 
a célunk, hogy fenntartható módon meg-
hosszabbítsuk a turisztikai időszakot azáltal, 
hogy megújuló energia segítségével bizto-
sítjuk az épület fűtését, állandó hőmérsék-
leten tartását, amelyet elősegít a ház szige-
telése és a nyílászárók cseréje is. A felújítás 
a gépészeti rendszer energetikai korszerű-
sítését, a külső-belső felületek felújítását 
foglalta magában. Hőszivattyúról működ-

Szálláshelyfejlesztések a Zalaerdőnél
A Zalaerdő Zrt. kilenc, turisták számára megnyitott szálláshelyet, a vadász-

vendégek számára hét vadászházat üzemeltet megyeszerte. A szálláshelyek fenn-
tartása és üzemeltetése nem kevés ráfordítással jár, s napjainkban egy-egy épület 
felújítása is rendkívül költséges. Emiatt ezen beruházások sokszor tolódnak, vagy 
teljesen el is maradnak. Éppen ezért volt üdvös, hogy tavaly több szálláshely fel-
újítására is sikerrel pályáztunk.

A Zsigárdi Erdei Lak egész évben komfortos szállást biztosít vendégeinknek. 

Napelemrendszer Csömödéren.
Kovács Ferenc, Bene Csaba, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter és Rosta Gyula a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-
fejlesztési Program keretében megvalósult korszerűsítések ünnepélyes avatóján.
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tetett radiátoros központifűtés-rendszert 
építettek ki, az épület kismértékű belső 
átépítésével eggyel nőtt a férőhelyek szá-
ma. Szép új függönyökkel, a nyugati lakrész 
konyhájának felújításával, a teraszon elhe-
lyezett asztalokkal és padokkal szeretnénk 
az érkező turisták komfortérzetét növelni. 
A beruházást Magyarország kormánya az 
Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft.-n keresztül 25,4 millió forint-
tal támogatta, a munkálatok 2021. március 
végével zárultak.

Magyarország kormánya szintén az Ak-
tív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ 
Nonprofit Kft.-n keresztül mintegy 13,6 millió 
forint támogatásban részesítette társaságun-
kat A Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola és a Csö-
mödéri Turistaszálló napelemrendszerének te-
lepítése című pályázat eredményeként a Téry 
Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Prog-
ram keretében. A beruházás célja, hogy szem 
előtt tartva a fenntarthatóság elvét, megúju-
ló energia előállításával biztosítsa a telephely 
elektromosáram-szükségletét, ezzel is jó 
példát mutatva a felnövekvő generációnak, 
az ideérkező turistáknak. Hosszú távon gon-
dolkodva, a gazdasági és fenntarthatósági 
szempontokat mérlegelve döntött a társa-
ság háztartási méretű kiserőmű kialakítá-
sáról és működtetéséről. A beruházás 2020 
szeptemberében befejeződött, a rendszer 
hálózatra kapcsolása a következő hónap-
ban megtörtént, s azóta problémamentesen 
üzemel. 

Jelenleg zajlik a Dél-Zala Aktív Turiszti-
kai Régió stratégiájának és cselekvési prog-
ramjának kialakítása, amely a jövőre nézve 
meghatározó fejlesztési irányokat fektet le, 
többek között szálláshelyfejlesztésre vonat-
kozóan is, így reményeink szerint a jövőben 
mód nyílik majd egyes vadászházaink fej-
lesztésének támogatására is.

Pálmai Katalin 
turisztikai és pályázati referens

Szálláshelyfejlesztések a Zalaerdőnél

Kovács Ferenc, Bene Csaba, Révész Máriusz, Cseresnyés Péter és Rosta Gyula a Téry Ödön Nemzeti Turistaház-
fejlesztési Program keretében megvalósult korszerűsítések ünnepélyes avatóján.

Személyügyi változások

NAGYKANIZSAI ERDÉSZET:
Új belépők: Horváth Tibor karbantartó, Biró Marcell erdészeti dolgozó. Távo-

zott az erdészettől: Kele Istvánné csemetekerti dolgozó, Kovács László karbantartó, 
Papp Zsolt erdészeti dolgozó. Nyugdíjba vonult Farkas Lászlóné díszfakerti munkás. 
Kele István fizikai dolgozó hosszú betegség után elhunyt május 22-én. Távozását 
sajnálattal vettük tudomásul, a gyászban osztozunk hozzátartozóival.

Józsa Tamás 2021. május 1-jétől erdőművelési műszaki vezető megbízást kapott. 
Szabóné Gaál Krisztina kolléganőnk gyermeke születése miatt hosszabb ideig távol 
lesz az erdészettől.

BÁNOKSZENTGYÖRGYI ERDÉSZET:
Új belépők: Bíró László rakodógép-kezelő, Balla Zsolt, Horváth Norbert, Papp 

Marcell hossztolók és Nagy Norbert általános erdészeti munkás. Megszűnt a mun-
kaviszonya Rákos Béla kerületvezető vadásznak, Hajdu Zoltán rakodógép-kezelő-
nek, Hilcz László és Szabó Attila beosztott erdészeknek. Vezendi Erik általános er-
dészeti munkás pár hónapig volt állományban. Nyugdíjba vonult Lakatos Zoltán 
általános erdészeti munkás.

Rákos Béla távozását követően megbízott kerületvezető vadász lett Kovács Lász-
ló. Benke Máté és Fischer Ádám hossztolók beosztott erdészi megbízatást kaptak.

LETENYEI ERDÉSZET:
Új belépők: Csonkáné Illés Éva könyvelő, Igazi Tibor hossztoló, Varga Árpád be-

osztott vadász. Távozott Bedő Adrienn adminisztrátor, Kiss Gábor általános erdé-
szeti munkás. Nyugdíjba vonult Horváth János Mihály kerületvezető vadász. Török 
Sándor Tibor munkaviszonya egészségügyi okok miatt szűnt meg.

Faragó Tamás kerületvezető vadász megbízatást kapott.
LENTI ERDÉSZET:
Új belépők: Bundics Norbert karbantartó és Kulcsár Anett könyvelő. Kilépők: 

kiszervezett Fűrészüzem 49 dolgozója 2021. január 31. napjával, Sohár Kristóf ál-
talános erdészeti munkás, valamint Gyapai Béla fafeldolgozó gépkezelő még 2020. 
év végén. Az erdészet dolgozói közül Szabó László raktáros, anyagbeszerző, gépjár-
művezető és karbantartó az elmúlt év decemberében elhunyt. Távozását sajnálattal 
vettük tudomásul, a gyászban osztozunk hozzátartozóival. Nyugdíjba vonult Bohár 
Ágnes gazdasági vezető, de munkáját folytatva a Központ állományában tevékeny-
kedik tovább mint számviteli ügyintéző. Nyugdíjba vonult még az erdészettől Ger-
dán László kerületvezető vadász is.

Bohár Ágnes helyett a gazdasági vezetői beosztást Dobó Béláné Szabó Beáta 
vette át. Göncz Róbert kerületvezető vadász, Horváth József és Nierer Vendel be-
osztott erdészek a továbbiakban beosztott vadászként tevékenykednek. Lapat Attila 
beosztott erdész kerületvezetői beosztásba került január első napjától.

ZALAEGERSZEGI ERDÉSZET:
Új dolgozók. Nágli János kerületvezető vadász, Tóth Szabolcs hossztoló. Távo-

zók: Világhy Andrásné erdőművelési ágazatvezető, Kócs Gábor kerületvezető va-
dász, Magyar Varga Edina beosztott erdész, Csalló Dávid hossztoló. Világhy And-
rásné bizonyos feladatait Jóna Richárd veszi át július 1-jétől.

KÖZPONT: 
Az Ellenőrzési Osztály kollégái közül Tamásné Kis Ágnes az év végén nyugdíjba 

ment. A Közjóléti Osztályról Povics Noémi foglalkoztatása február végén saját kérésé-
re megszűnt. Új dolgozóként az Obornakon működő erdei iskolát Nyirádi Ivett vezeti.

A központ állományából Takács-Milei Tünde tervező-elemző közgazdász és Ta-
más Aliz közgazdasági osztályvezető jelenleg gyesen vannak.

Könnyid Roland május első napjától erdőművelési előadói kinevezést kapott, 
majd július 1-jétől átkerült a Vagyongazdálkodási Osztályra Jóna Richárd vagyon-
gazdálkodási előadó helyére.

Pölöskei János igazgatási és személyügyi osztályvezető

A Zalaerdő Zrt. létszámában a közfoglalkoztatottak nélkül 2021. április 
30-án 384 fő szerepelt. Nyilvántartásunk szerint legfiatalabb dolgozónk még 
nem töltötte be huszadik életévét, a legidősebb munkavállaló 70 éves (nyug-
díj mellett dolgozik). A legutóbbi személyüggyel kapcsolatban megjelent cikk 
és május 20. között 17 főt vettünk fel, 74 fő távozott a társaságtól. A távozók 
létszámának kiugró mértékét a Lenti Fűrészüzem tevékenységének kiszerve-
zése jelentette (49 fő).
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A mintaprogram I. során 8,54 hektár erdő-
telepítést végeztünk el 2019 őszén és 2020 
tavaszán. A telepítések első kiviteléhez tár-
saságunk mintegy 68 ezer darab csemetét 
használt fel. Az erdőtelepítéseket két erdészet 
területén (Zalaegerszegi és Nagykanizsai), öt 
helyszínen (Tilaj 7L, Magyarszerdahely 1V, 
Nemesrádó 14Y, Bagod 14O és Zalamerenye 
1L erdőrészletekben) hajtottuk végre. Az er-
dőtelepítésekhez szükséges szaporítóanya-
got a Bajcsai Csemetekert biztosította. 

Társaságunk a 2020 őszi és 2021 tavaszi 
időszakban az elvárásoknak megfelelően 
folytatta az erdőtelepítést az Országfásítási 
Mintaprogram II. keretén belül 10,34 hektár 
területen, mintegy 85 ezer darab csemete 
elültetésével. A szaporítóanyagot ebben az 
időszakban is a Bajcsai Csemetekert bizto-
sította, csak a cserjés erdőszegélyhez szük-
séges csemetéket kellett megvásárolni.

A fenti időszakban a következő erdőte-
lepítéseket hajtotta végre az erdőgazda-
ság: Az „Újszülöttek erdeje” program kere-
tén belül a Padár 9I erdőrészlet 2,88 hektár 
területén gyertyános-tölgyes célállomá-
nyú erdőtelepítés első kivitelét kocsányos 
tölgy csemete ültetésével végeztük el.

A Mintafásítás II. keretében elvégzett 
erdőtelepítések:

• A Padár 9J és 9K gyertyános-tölgyes 
célállományú erdőrészletekben 1,19 hektár 
területen kocsányos tölgy csemetét ültet-
tünk el. Az Újszülöttek erdejével összefüggő 
részletek nyugati oldalán, a közút mentén 
cserjés erdőszegélyt alakítottunk ki, a szélső 
három sorban húsos som csemetével.

• A Zalakaros 4G erdőrészletben 3,15 
hektár területen a tölgyes célállományú 
erdőtelepítést kocsányos tölgy és vadkör-
tecsemete ültetésével hajtottuk végre. A 
terület északi és déli oldalán cserjés erdő-
szegélyt alakítottunk ki, mindkét oldalon a 
szélső sorban egy sor kökény, majd két sor 
egybibés galagonyacsemetével.

• A Vasboldogasszony 2P akác célállomá-
nyú erdőrészlet 1,78 hektáros területén az 
első kivitel során akáccsemetét ültettünk el.

• A Bak 42E hazai egyéb kemény lom-
bosok célállományú, 4,08 hektár területű 
erdőrészletben 0,55 hektár részterületen 
kocsányos tölgy 
csemetét ültet-
tünk el. A terület 
többi részén 2021 
őszén folytatjuk 
az erdőtelepítést 
a Mintafásítás III. 
keretén belül.

Az „Önerdő-
süléssel érintett 
területek erdővé 
alakítása” prog-
ramban a Nagy-
kanizsa 74H er-
dőrészletben 0,79 
hektár területen 

akác célállományú erdőtelepítés munkála-
tai folytak. A területen először bozótirtást 
végeztünk a felverődött fák letakarításával. 
Ezt mélylazítás követte, megtörtént az első 
kivitel akáccsemetével.

Részvénytársaságunk az Országfásítási 
Mintaprogram III. keretében 2021 őszén 
és 2022 tavaszán az erdőtelepítések foly-
tatását tervezi:

• Eszteregnyén 3,28 hektár területen 
tölgyes célállománnyal újabb Újszülöttek 
erdejének létrehozásával,

• Kányaváron 2,70 hektáron tölgyes cé-
lállománnyal, míg Kilimánban 3,50 hektá-
ron idegenhonos keménylombosok célál-
lományú erdőtelepítéssel,

• a Bak 42E erdőrészletben 3,53 hektár 
területen a Mintafásítás II. során elkezdett 
tevékenység befejezésével. 

Csányi Anita 
erdőművelési előadó

● ● ● ORSZÁGFÁSÍTÁS

Kocsányos tölgy csemeték ültetése az Újszülöttek erdejében.

Hazánk erdőterületének növelésé-
hez a Zalaerdő Zrt. az Agrárminisz-
térium által indított Országfásítási 
Mintaprogramok keretében már har-
madik éve végez erdőtelepítéseket.

Tíz fát ültetünk minden újszülött után a Klíma- és 
természetvédelmi akcióterv részeként.

Több mint 150 ezer 
csemetét ültettünk el
Több mint 150 ezer 

csemetét ültettünk el
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1. Pályázat kiírója:
ZALAERDŐ Zrt. (8800 Nagykanizsa, 

Múzeum tér 6.)
2. Pályázat célja, témaköre:
Célja, hogy kollégáink ismét nagykö-

zönség elé tárják alkotásaikat, megmu-
tassák a zalai erdő szépségét, különle-
gességeit.

3. A pályázaton részt vevő személyek:
A pályázaton részt vehet minden, a 

Zalaerdő Zrt. kötelékében dolgozó sze-
mély, illetve a társaságtól nyugállomány-
ba vonult személy (kivéve a zsűritagok).

4. Pályázat leírása és menete:
A pályázók legfeljebb 

5 darab, saját maguk által 
készített digitális (fényké-
pezőgéppel vagy mobilte-
lefonnal készült) felvétellel 
(minimum 8 megapixel) 
nevezhetnek, amelyeknek 
teljes felhasználási jogával 
rendelkeznek. Formátum: 
JPG.

A feltételeknek meg-
felelő mobiltelefonos ké-
pekkel is lehet pályázni!

A nevezéshez szüksé-
ges megadni a Pályázó 
teljes nevét, lakhelyét (te-
lepülését), telefonszámát 
és/vagy e-mail-címét és 
a fotó címét (NÉV ÉS FOTÓ CÍME a fájl- 
névben!!)!

A pályázaton való részvétel ingyenes, 
nevezési díj, regisztrációs díj nincs!

A fotókat 2021. március 15-től 2021. 
augusztus 31. éjfélig várjuk a fotopalya- 
zat@zalaerdo.hu e-mail-címre (Goog-
le Drive link, vagy valamilyen fájlküldő 
használata javasolt!), vagy adathordozón 
Steyer Edina PR-előadó részére megkül-
deni.

A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a 
pályázatokat saját szempontjai alapján 
megszűrje, és a pályázatban szereplő té-
mától jelentősen eltérő, illetve a vulgáris, 
obszcén pályázatokat kizárja a pályázat-
ból külön értesítés nélkül.

A pályázaton való részvétel hiányos-
ságáért/hibájáért, a megküldés sikerte-
lenségéért, az internetes rendszer las-
súsággáért, leállásáért a Kiíró nem vállal 
felelősséget. A határidő után beérkezett, 
hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pá-

lyázatokat nem áll módunkban figyelem-
be venni a pályázatok elbírálásakor. A 
benyújtást követően hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró által 

létrehozott zsűri bírálja el, kategórián-
ként az első három helyezett, illetve egy 
abszolút nyertes kerül kiválasztásra.

6. Nyeremények:
A Kiíró a pályázat nyerteseit elektroni-

kus úton, e-mail-ben értesíti 2021 őszén 
a nyereményről és annak átvételének 
menetéről. A nyeremények másra át nem 

ruházhatóak, és készpénzre át nem vált-
hatóak.

I. helyezett nyereménye: 3 nap, 2 
éjszaka 2 fő részére a Kistolmácsi Erdei 
Lakban

II. helyezett nyereménye: 2 nap, 1 éj-
szaka 2 fő részére a Kistolmácsi Horgász 
Lakban

III. helyezett nyereménye: 30 ezer fo-
rintos fotós ajándékutalvány

Abszolút győztes nyereménye: 2 nap, 
1 éjszaka 2 fő részére a Kistolmácsi Hor-
gász Lakban és 30 ezer forintos fotós 
ajándékutalvány

7. Szerzői jogi és adatvédelem:
A Kiíró a pályázati anyagból összeál-

lított kiállítás népszerűsítése érdekében 
a képeket térítés nélkül felhasználhatja a 
szerző nevének feltüntetésével.

A Pályázó a pályázaton való részvétel-
lel hozzájárul, hogy a Kiíró a pályázatra 
beküldött fotóit külön díjazás nélkül saját 
kiadványaiban felhasználhassa a verseny 

zárása után is, azonban köteles a szerző 
nevének feltüntetésére.

A pályázati anyag beküldése igazolja 
és tanúsítja, hogy a pályázaton részt vevő 
elfogadja a jelen részvételi feltételeket, 
és a beküldött felvételek a Pályázó szel-
lemi termékei, ezért korlátozás nélkül, 
szabadon teljes körű joggal rendelkezik 
felettük, valamint a fotók felett harma-
dik személy semmilyen jogokkal nem 
rendelkezik, a képeken esetleg látható 
személy személyiségi jogait nem sérti. A 
Pályázó, a pályázaton való részvételével 
tudomásul veszi, hogy a fotók bemuta-
tásával okozott bármely személyiségi és 
szerzői jogsértésekért minden felelősség 
a Pályázót terheli, beleértve a jogsértés-
sel bekövetkező anyagi felelősséget is.

Pályázó a pályázaton való részvétellel 
kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy személyes adatait a Kiíró a pályázat 
lebonyolítása céljából a vonatkozó tör-

vényi rendelkezéseknek 
megfelelően kezelje, 
és azt díjmentesen és 
jogszerűen felhasznál-
ják, és a lebonyolítás, 
illetve a nyeremény fel-
használása érdekében 
azt harmadik félnek e 
célból átadja. Pályázó a 
pályázaton való részvé-
tellel hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a nyertes 
nevét, és lakóhelye te-
lepülésnevét, helyezését 
és nyereményét a Kiíró 
az internetes honlapján 
nyilvánosságra hozza.

A zsűri tagjai:
•  Maros Sándor természetfotós, a 

zsűri elnöke
•  Léránt János nyugalmazott kerület-

vezető erdész, amatőr természetfo-
tós

• Pintér Csaba erdészetigazgató
• Steyer Edina PR-előadó
• Varga György fotóriporter

A Pályázó 2021. augusztus 1-jéig bár-
mikor visszavonhatja részvételét, egy a 
lenti e-mail-címre küldött levéllel.

A pályázat szervezője fenntartja a 
jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül 
módosítsa a pályázat feltételeit, illetve a 
lebonyolítás menetét, határidejét.

ZALAERDŐ Zrt.
8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
E-mail: fotopalyazat@zalaerdo.hu

Telefon: +36-30/721-5910

„Természet Zalában” – fotópályázat
A ZALAERDŐ Zrt. fotópályázatot hirdet, amelynek témája: „Természet Za-

lában”. Kérünk mindenkit, aki pályázni szeretne, hogy a részvételi feltételeket 
tüzetesen olvassák el!

„Természet Zalában” Fotópályázat 2021
Részvételi feltételek:
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PÁLYÁZAT ● ● ●
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A Bajcsai Csemetekertet Babics István erdőművelési előadó mutatta be a program résztvevőinek.
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CSEMETEKERTI LÁTOGATÁS

Az ülés a továbbiakban a Bajcsai Cse-
metekert bejárásával folytatódott. Babics 
István erdőművelési előadó – a nagyüzemi 
csemetetermelés nagy múltú, ismert szak-
értője – gyakorlati tapasztalatait színesen 
előadott formában osztotta meg a jelenlé-
vőkkel. Mindenhol igyekezett rávilágítani 
a csemetetermelés és a klímaváltozás kap-
csolatára, az ebből adódó technológiai ne-
hézségekre, a piaci változásokra. Elmondta: 
a bajcsai nagyüzemi csemetekert a most 
lezárult idényben – az időjárási és a mun-
kaerőhiányból adódó nehézségek ellenére – 
kiemelkedő árbevételt ért el. A kert a társa-
ság saját csemeteigényét maradéktalanul és 
időben kielégítette, és a társerdőgazdasá-
gokat is kiszolgálta. A külföldi igények szin-
tén megnőttek, amelyek a nyugat-európai 
erdőpusztulások következményei. Jelenleg 
a különösen keresett keménylombos fafa-
jok minden mennyiségben eladhatók. Bár 
a csemetetermelés gazdasági kilátásai biz-
tatóak, az eredményes működéshez folya-
matos technológiai fejlesztés is szükséges. 
A kert működését nagyban segíti a hűtőház 
és a géppark folyamatos megújítása.

KONFERENCIA

Elsőként Kárpáti Béla, az Erdészeti és 
Energetikai Szaporítóanyag Terméktanács 
elnöke adott áttekintést a magyarorszá-
gi csemetetermelési ágazat helyzetéről, 
a termelők számának folyamatos csökke-
néséről, a nálunk gyakorolt, kézi munkára 
alapozott hagyományos termelési techno-
lógiák és a külföldön működő lényegesen 
korszerűbb technológiák közötti növekvő 
különbségekről. Az látszik, hogy a kisebb 
termelők folyamatosan felhagynak a ter-
meléssel, és csak néhány nagyobb, tő-
keerős, folyamatosan fejlesztő termelő 
marad itthon a piacon. Ahogy nálunk is 
egyre nehezebb kézi munkaerőt találni, ez 
a probléma fokozottan jelentkezik a fejlet-
tebb európai országokban. A fejlesztések a 
burkolt gyökerű szaporítóanyag előállítása 
felé haladnak. Ez egyben magasabb árat, 
a termelőnek nagyobb bevételt jelent, 
ugyanakkor a hektáronként kiültetett cse-
meték száma csökken.

Kreiner Roland, a ZALAERDŐ Zrt. ter-
melési igazgatója előadásában a klíma-
változásnak a társaság gazdálkodására 
gyakorolt hatásait ismertette. Az első 

nagyobb sokkot a 2000-es évek elején 
jelentkező bükkpusztulás okozta. A mint-
egy 130 ezer m3 faanyagot sürgősen ki 
kellett termelni. Ezt követte a lucfeny-
vesek szúkár miatti tömeges pusztulása. 
Mindkét esemény az akkori szélsősége-
sen száraz időjárási viszonyoknak volt 
köszönhető. Míg a bükkösök részben 
természetes úton, némi kiegészítéssel 
felújultak, a lucosokat mesterségesen 
kellett felújítani. Az akác terjedését ugyan 
sikerült megállítani, de jött helyette a bál-
ványfa, ami azóta is folyamatos küzdel-
met jelent. A meglévő cserebogárpajor 
mellett új kártevők is megjelentek, mint 
a tölgy csipkéspoloska, amivel még nem 
tudunk mit kezdeni, és kártételének mér-
tékét sem ismerjük. Néhány lehetőség a 
klímaváltozás hatásainak ellensúlyozásá-
ra:

• Hagyni kell a természetet dolgozni és 
megfigyelni, miként reagál a változásokra.

• Új erdőkezelési eljárásokat kellő óva-
tossággal, először csak kis mennyiségben 
kipróbálva szabad bevezetni.

• A fakitermelési időszak kedvezőt-
len időjárása tovább fokozza az ágazatot 
amúgy is sújtó munkaerőhiányt. Ezt ellen-
súlyozandó, a lehetőségek szerint gépesí-
teni kell.

A rendezvény közben folyamatosan ér-
keztek kérdések, észrevételek, amelyeket a 
résztvevők megvitattak.

Ripszám István elnök zárszavában ki-
emelte a folyamatos tapasztalatszerzés és 
a megszerzett gyakorlati és elméleti tudás 
megosztásának fontosságát, mert csak így 
tudjuk a klímaváltozást kezelni. 

Dr. Páll Miklós 
ellenőrzési osztályvezető

„Felkészülés a klímaváltozásra a ZALAERDŐ Zrt.-nél.” – ezzel a címmel tar-
totta meg soron következő kihelyezett ülését a Magyar Tudományos Akadémia 
Pécsi Területi Bizottsága Erdészeti és Vadgazdálkodási Munkabizottsága 2021. 
június 15-én Nagykanizsa-Bajcsán, a ZALAERDŐ Zrt. Bajcsai Csemetekertjében. 
A rendezvényre 30 fő regisztrált, nem csak munkabizottsági tagok, hanem más 
érdeklődők is.

A megjelenteket házigazdaként Rosta Gyula vezérigazgató köszöntötte, majd 
Ripszám István munkabizottsági elnök tartott rövid bevezetőt. Mindketten kiemel-
ték a klímaváltozásra való felkészülés jelentőségét.

● ● ● KLÍMAVÁLTOZÁS
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PAB-rendezvény Nagykanizsa-Bajcsán
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Az első jelentős beruházás az 1925-
ben épített, majd többször átalakított va-
dászház korszerűsítése volt. A 2008-ban 
átadott ház a kor igényeinek megfelelően 
mindegyik, összesen hat szobájához ka-
pott fürdőszobát, a teraszt megnagyobbí-
tottuk, az ebédlő tágasabb lett, a konyhát 
is modernizáltuk.

Az elmúlt évtized kiemelt fejlesztése 
volt a Pusztamagyaródtól a Szentpéterföl-
dei Vadászházig tartó erdészeti fő feltáróút 
teljes felújítása, a Négyesfűzfai szakasszal 
együtt. A Mura Program keretében megú-
jult út 2018 őszétől áll a kerékpárosok ren-
delkezésére is.

A horgásztó környezete gyökeres vál-
tozásokon ment keresztül. A tópart immár 
kövezett úton is megközelíthető gépko-
csival, parkolókat alakítottunk ki, esőbeál-
lót és szalonnasütőt építettünk, valamint 
valamennyi stéget felújítottuk (vörösfenyő 
lábakkal, akácpadlózattal). A tó halállomá-
nya a rendszeres őrzés és telepítés ered-
ményeként, évről évre szépen gyarapszik.

A környéken „Szigetes-tóként” ismert 
tó medrét kikotortattuk, ezzel a szabad 
vízfelület is megnőtt. A tó a horgászlakban 
tartott méltán népszerű gyerektáborok 
központi helyszíne, a lurkók itt töltik idejük 
nagy részét az egy hét folyamán.

A korábbi, nem túl korszerű vendéghá-
zat folyamatosan újítottuk az elmúlt évti-
zedben. Hivatalos szállássá minősítésekor 
a Szentpéterföldei Horgász Lak elnevezést 
kapta. Kicseréltük a bútorokat, befedtük a 
teraszt. A legutóbbi pályázat keretein be-
lül is számos újítást végeztünk, ami mind-
mind vendégeink kényelmét szolgálja.

A szentpéterföldei telep folyamatos 
fejlesztésen esett át az elmúlt évtizedben. 
Első körben felújítottuk a raktárépületet, 
majd megújítottuk a telep teljes területé-
nek burkolatát. A pajta, valamint a műhely 
tetőcseréje után további beruházás volt a 
régi hűtőház átalakítása melegedő helyi-
séggé, valamint az új hűtőház kialakítása.

Bánokszentgyörgyi 
Erdészet

PÁLYÁZAT ● ● ●

Szentpéterföldei fejlesztések
Mind a magyar, mind a külföldi 

vadászok gondolataiban Szentpéter-
földe neve egyet jelent a kiváló minő-
ségű gímszarvasos vadászterülettel.

A Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi 
Erdészete a szakszerű vadgazdálko-
dás és vadászati szolgáltatások érde-
kében a település vonzáskörzetében 
jelentős fejlesztéseket hajtott végre az 
elmúlt néhány évtizedben.

...a gépszín...

...és a pajta.

Szentpéterföldei Horgász Lak...

Szerkesztőbizottság: dr. Baráth László, Bodor György, Ernszt Tamás, Gyergyák Lajos, Illés György, Kreiner Roland, Lukács István, dr. Páll Miklós, Pintér 
Csaba, Steyer Edina, Varga Attila, Vaski László ● Felelős szerkesztő: Kreiner Roland (term. ig.) ● Kiadja: ZALAERDŐ Zrt. ● Felelős kiadó: Rosta Gyula 
vezérigazgató – Nyomdai előkészítés: Zalai T-Ma Kiadói Kft. ● Nyomtatás: Ziegler-nyomda Kft. ● Készült: 420 példányban
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Napjainkban – nem éppen magyar kife-
jezéssel – cafeteriának hívják a béren kívüli 
juttatásokat. Mint látni fogjuk, béren kívüli 
juttatások régen is voltak, még ha nem is 
így nevezték őket.

A következő 
„Körrendelet” 80 
éve született az 
Esterházy Hercegi 
Hitbizománynál, és 
egy sajátos jövede-
lemszerzési lehető-
séget biztosított az 
alkalmazottak egy 
szűkebb körének, a 
név szerint megne-
vezett „kezelőtisz-
teknek”, amikor 
engedélyezte a 
sertéstartást, a lét-
számot 17 darabban 
korlátozva.

Mai árakon szá-
molva a 17 sertés 
jövedelme éves 
szinten becslésem 
szerint százezer fo-
rint körül lehet, ami 
nem tűnik soknak. 
Az akkori viszonyok 
között – hiszen nem 

voltak áruházak, boltok is alig, és közlekedni 
is csak nehezen lehetett – az állattartás el-
sősorban élelmezési célokat szolgált, mert a 
családok önellátásra voltak berendezkedve. 

A sertéstartás lehe-
tősége így sokkal 
nagyobb jelentő-
séggel bírt, mint 
azt ma gondolnánk.

Érdekessége a 
„Körrendeletnek”, 
hogy részletesen 
szabályozza a ser-
téstartást, a libák 
tartását viszont 
mindenkinek meg-
tiltja az uradalmi 
majorokban. A li-
batartás tiltásának 
okait nem közli, az 
egyéb jószágokról 
pedig nem tesz em-
lítést.

A „főméltóságu 
Herceg Úr” gondos-
kodott azokról, akik 
neki dolgoztak.

Dr. Páll Miklós 
ellenőrzési 

osztályvezető

RÖVIDHÍREK
APRÓ FÁCÁNCSIBÉK 

ZSIGÁRDON

Május 18-án 2800, június 29-én 
2600 napos fácán érkezett a zsigárdi 
fácántelepre. A fácáncsibék a Vulpex 
Kft. gyomaendrődi fácán-törzstelepé-
ről érkeztek a zsigárdi előnevelő házak-
ba, ahonnan hat-hét hetes korukban 
kerülnek át a volierekbe.

A Homokkomáromban nevelt fácá-
nokat a Zalaerdő Zrt. ez év őszétől kez-
dődően értékesíti részben élővadként, 
részben vadászati szolgáltatásként.

REVICZKY GÁBOR 
ISMÉT ZALÁBAN JÁRT

Május végén újabb részt vettek fel 
nálunk a Reviczkyvel az Erdőben soro-
zathoz. Ezúttal a Budafai Arborétumról, 
a fakitermelésről, a kereskedelemről, a 
halgazdálkodásról és a Nyitnikék erdei 
iskoláról árultak el érdekességeket kol-
légáink a művész úrnak. A forgatás na-
gyon jól sikerült, köszönet érte minden 
résztvevőnek! A film teljes egészében 
jövőre lesz látható, részleteket azonban 
már idén is lehet majd látni a közszol-
gálati televízióban.

KAÁN KÁROLY-TÁBLA

A Zalaerdő Zrt. és az Országos Er-
dészeti Egyesület a trianoni békeszer-
ződés 100. évfordulója alkalmából 
emléktáblát helyezett el Kaán Károly 
tiszteletére egy újonnan készült dísz-
téglafalra a Rozgonyi és Hunyadi ut-
cák kereszteződésében, Nagykanizsán. 
A Trianon utáni erdészeti politika és 
természetvédelem alapjait megalkotó 
erdőmérnök szülőháza e helyen állt 
egykor.

ÚJ KERÍTÉS

Nyár közepén megújul a Zalaerdő 
Zrt. központjának kerítése. A koráb-
bi kerítés már cserére szorult. Az új a 
modern irányoknak megfelel, automa-
tikusan nyitható kapuval, elegáns, fehér 
színű oszlopokon falécekkel. A díszítés 
kollégáink, Kárpáti János és Kárpáti Hu-
nor keze munkáját dicséri. A kerítés a 
Múzeum tér éke lesz.

● ● ● MÚLTIDÉZÉS

Augusztus, szeptember, október:
• Gombaismereti túrák a Zalakaros és a 

Lenti környéki erdőkben, a gombamegje-
lenés függvényében

Szeptember
• Szarvasbőgés-hallgató járat 

Szeptember 25.
• Turizmus világnapja a Csömödéri Álla-

mi Erdei Vasúttal

Szeptember–október
• Őszi séta: Erdei séták óvodásoknak és 

iskolásoknak előzetes bejelentkezés alap-
ján a Nyitnikék (Obornak) és a Zakatoló 
Erdészeti Erdei Iskola (Csömödér) szerve-
zésében

Cafeteria a múltban

Tervezett programjaink

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

Erdei vasút és kiállítóterem: Kaliba Mihály (+36-30/4742146, erdeivasut@zalaerdo.hu)
Nyitnikék: Nyirádi Ivett (+36-30/2944385, nyiradi.ivett@zalaerdo.hu)

Zakatoló: Molnárné Vitális Anikó (+36-30/9338851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu)
Csiga-túra tanösvény, Zalakaros: Gál Sándor (+36-30/4742130)

Lenti gombatúra: Stefanich Péter (+36-30/4644558)


