
Ezt követõen Ernsztné
Csányi Anita erdõmûvelési elõ-
adó értékelte a mag- és cse-
metetermelési ágazat elmúlt
évi eredményeit. A magterme-
lésrõl elmondta, hogy a tavalyi
év elején a fenyõplantázsokból
nem tudtunk tobozt gyûjteni.
Õsszel bükkbõl kiváló, ko-
csánytalan tölgybõl jó, kocsá-
nyos tölgybõl pedig gyenge
makktermés volt. A bükkbõl és
a kocsánytalan tölgybõl a cse-
metekerti vetésekhez megfele-
lõ mennyiséget tudtunk gyûjte-
ni, kocsánytalan tölgybõl az er-
dõfelújítás szükségleteit is si-

került meggyûjteni, kocsányos
tölgybõl pedig elegendõ meny-
nyiséget gyûjtöttünk ahhoz,
hogy a csemetekertekben el-
vetve – a meglévõ csemetével
együtt – két évre biztosítani tud-
juk az erdõfelújítások szükség-
letét. A maggyûjtés kapcsán
kérte a kollégákat, hogy a mag-
gyûjtési fegyelmet igyekezze-
nek jobban betartani, az igé-
nyek változását pedig az erdõ-
gazdálkodási osztállyal egybõl
egyeztessék a szükségletek
megfelelõ koordinálása érde-
kében. Az elmúlt télen 200 hek-
tárnyi magtermelõ állományt si-
került kijelölni, az országban el-
sõként nálunk hegyi juharból

és mézgás égerbõl is. 2016
elején több mint 3 millió cseme-
tét kellett kiemelni Bajcsán, vi-
szont a kedvezõ idõjárásnak kö-
szönhetõen már március 30-án
befejezték a kiemeléseket, így
a tavaszi erdõfelújítások meg-
felelõen indulhattak. Hasonló-
an nagyok voltak a vetési fel-
adatok is, de a szép munkának
köszönhetõen nagyon biztató-
an alakultak a kelések és az is-
kolázások is. 2016. április 26-
án azonban óriási fagykár érte
a bajcsai, a haraszti és a csok-
mai kertet, több mint 15 hektá-
ron kb. 33 millió forintos kár ke-

letkezett. A legnagyobb minõ-
ségi kár a kocsánytalantölgy-
vetésekben jelentkezett, a re-
generálódásra képtelen fajok jó
része pedig elpusztult. A minõ-
ségi kár hatalmas többletmun-
kát okozott, sokkal többet kel-
lett ápolni, vegyszerezni, ön-
tözni, megnehezítette a váloga-
tást, és mindezek ellenére sok
esetben a csemeték növekedé-
se elmaradt a várttól, ami miatt
olcsóbban tudtuk értékesíteni.
Az õszi vetések és kiemelések
során a csapadékos idõjárás
okozott nehézséget. 2017-ben
a kemény télnek és a hirtelen
jött tavaszi melegnek köszön-
hetõen rövid lesz a tavaszi ki-

emelési szezon. A dísznövény-
termelés terén a kereslet fellen-
dülése eredményeként sikerült
kiemelkedõ árbevételt elérni,
sok földlabdás növényt értéke-
sítettünk, közel háromszor any-
nyit, mint 2015-ben. A kará-
csonyfa-értékesítés szintén jól
sikerült, a kanizsai erdészet az
összes értékesíthetõ fát eladta.
Az ágazat negatívumai között a
munkaerõhelyzetre hívta fel a
figyelmet az elõadó; a bajcsai
csemetekertben mindössze 12
állandó fizikai dolgozónk van,
egyre nehezebb vállalkozókat
találni, és az éves kiemelési
munkákat egyre nehezebb
ilyen feltételek mellett kivitelez-
ni. Surdon hasonló a helyzet: a
munkacsúcsokban rettentõen
kevés a munkaerõ, és félõ,
hogy egy-egy megrendelést a
munkaerõhiány miatt nem tu-
dunk majd teljesíteni. A 2017.
évi feladatok kapcsán elsõként
az erdeifenyõ-toboz gyûjtését
említette, emellett fontos fel-
adat a tárolt magtételek minõ-
ségének megõrzése, õsszel a
lehetõ legtöbb makk gyûjtése
vagy vásárlása, a kijelölt mag-
termelõ állományokban pedig a
tavasz folyamán meg kell kez-
deni a magfahálózat kijelölését.
Fontos, hogy minél jobb kiho-
zatalt érjünk el a csemeteker-
tekben, ehhez a vetéseket és
az ápolásokat idõben, szaksze-
rûen kell elvégezni. Surdon a
díszfaiskolai munkák mellett
fontos feladat az életveszélyes-
sé nyilvánított irodaépület he-
lyett átmeneti helyiséget keres-
ni, és az öntözés helyreállítása,
korszerûsítése is folyamatban
van. A mag- és csemeteterme-
lési ágazat sikereként értékelte
az elõadó, hogy a nagykanizsai
erdészetnél 2016-ban még az
üzemi tevékenység eredménye
is 6 millió forint lett, amire hosz-
szú évek óta nem volt példa.
Az erdõvédelmi károk kapcsán
elmondta, hogy a legjelentõ-
sebb károkat az április végén
bekövetkezett erõs és több
órán át tartó kései fagy okozta.
Ez közel 3200 hektáron fiatalo-
sokban, 680 hektáron idõsebb
állományokban jelentkezett. 

Millei Dániel erdõmûvelési
elõadó elõször a 2016-ban tel-
jesített erdõfelújítási munkákat
értékelte. A befejezett ápolások
és a tisztítások közel tervszin-
ten teljesültek, a mesterséges
elsõ kivitelek és pótlások ese-
tében azonban kevés elmara-
dás jelentkezett, de az idei ta-
vaszi szezonban ez végrehajt-
ható lesz. Ezután egy szemlé-
letes oszlopdiagram segítségé-
vel az erdõfelújítás költségei-
nek terv-, módosított terv-, illet-
ve tényszámait szemléltette
mûveletcsoportonként.

(Folytatás a 2. oldalon.)
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Erdõmûvelési értekezlet
Munkaerõhiány az ágazatban

Hagyományos éves erdõmûvelési értekezletét 2017.
március 14-én az Obornaki Vadászházban tartotta a rész-
vénytársaság. Kovács Ferenc vezérigazgató-helyettes,
termelési igazgató, majd Nemes Zoltán erdõgazdálkodási
osztályvezetõ köszöntötte a központból megjelent kollé-
gákat, az erdészetigazgatókat, valamint az erdõmûvelési
ágazat- és mûszaki vezetõket.

Fotó:  

Rosta Gyula, a Zalaerdõ Zrt.
vezérigazgatója, a Nagykani-
zsai Helyi Csoport elnöke, vala-
mint Varga Attila gazdasági
igazgató, HCs-titkár köszöntöt-
te a résztvevõket. Miután Pálin-
kás Ákos erdészetigazgató is-
mertette a nap programját, a
résztvevõk elindultak a Várfölde
12 J erdõrészletbe, ahol egy el-
végzett erdeifenyves törzskivá-
lasztó gyérítést tekintettek meg.

A munka különlegessége,
hogy a korábban alkalmazott
technológiákkal szemben ezút-
tal egy Sampo-Rosenlew 1046
Pro harvesterrel végezték el a
gyérítést. A gépet 2012 õszén
vásárolta az erdõgazdaság az-
zal a céllal, hogy a fenyvesek
törzskiválasztó és növedékfo-
kozó gyérítését hatékonyan és
gazdaságosan tudja elvégezni.
Azonban az idõközben bekö-

vetkezett lucfenyvespusztulá-
sok okozta megnövekedett fel-
adatok miatt a gép a többi har-
vesterrel együtt ezekben az ál-
lományokban kényszerült dol-
gozni. 2017-re a lucfenyvesek
értékmentése arra a szintre ju-
tott, hogy ez a gép visszakerül-
hetett azokba az erdõkbe, aho-
vá a tervezõi eredetileg szánták.

A munka különlegessége,
hogy a korábban alkalmazott

technológiákkal szemben ezút-
tal egy Sampo-Rosenlew 1046
Pro harvesterrel végezték el a
gyérítést. A speciális fakiterme-
lõ gép beszerzését eredetileg
az indokolta, hogy az évtized
elsõ éveiben szélsõséges csa-
padékeloszlású, aszályos nya-
rak követték egymást, aminek
következtében egyes szúfajok
(leginkább a betûzõszú) a le-
gyengült egészségi állapotú
lucfenyvesek kiterjedt és gyors
pusztulását okozták. A meg-
növekedett fakitermelési fel-
adatokat a harvester munkába
állításával sikerült idõben elvé-
gezni. 2017-re a lucfenyvesek
területe lecsökkent, emellett a
pusztulási folyamat is lassult,
ezért a gépet a kényszerû
egészségügyi termelések he-
lyett gyérítésekben is kipróbál-
hatták.

A Várfölde 12 J erdõrészlet-
ben a sorok még jól látszódtak,
így minden nyolcadik sort eltá-
volítva közelítõnyomot vágott a
gép, melyeken haladva mind-
két oldalra 7–7 métert kinyúlva
tudta elvégezni az állomány
tényleges gyérítését. A har-
vester a kitermelésre jelölt fák
tõtõl való elválasztása után a
gallyazást és a darabolást úgy
végezte el, hogy a termelt vá-

lasztékokat a közelítõ nyom
mellé rakásolta. A közelítés for-
warderrel történt.

Pacsai Endre fahasználati
ágazatvezetõ ismertette az al-
kalmazott technológiát, vala-
mint bemutatta a szomszédos
erdõrészletet, ahol a hasonló
erdeifenyvest hagyományos
egységrakatos technológiával,
egy kisebb traktorral gyérítet-
ték, így a résztvevõk összeha-
sonlíthatták a két munkarend-
szer eredményét. Kezdetben
tartottak attól, hogy a gép a
visszamaradó törzseken sok
sérülést fog okozni, nem lesz
elég költséghatékony, illetve,
hogy a sûrû közelítõnyom-
hálózat és a gyérítés miatt any-
nyira megritkul az állomány,
hogy a tél folyamán a hó nagy
károkat fog okozni. A munka el-
lenõrzése elõtt az idõjárás egy
nagy mennyiségû ónos esõbõl
átváltó havazással le is tesztel-
te az erdõ állékonyságát, de
hótörést és gép által okozott
törzssérülést csak elvétve talál-

tak. A szakmai szempontokat
tekintve a gép beváltotta a hoz-
zá fûzött reményeket. A részt-
vevõk a Lasztonya 4 C erdõ-
részletben munka közben is
megtekinthették a harvesteres
gyérítés folyamatát.

A program az erdészet egyik
különleges állományánál, a
Várfölde 12 A erdõrészletnél
folytatódott.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportja szakmai napot
szervezett 2017. március 29-én, melynek házigazdája a
bánokszentgyörgyi erdészet volt.

Bükk fóliaház

Harvester gyérítésben
Szakmai nap a bánokszentgyörgyi erdészetnél

Harvesteres gyérítes



tó – a szerk.), hogy menjek be
a központba az osztályára sta-
tisztikusnak. Ez akkor picit
visszalépésnek tûnhetett a
könyvelõi pozícióhoz képest,
mégis elfogadtam a felkérést,
és valójában nem is sokáig ma-
radtam statisztikus, csupán egy
évig. '89-ben a központi fõ-
könyvelõ ment nyugdíjba, a he-
lyére pedig Bencze Olga került,
aki tulajdonképpen a saját ad-
digi helyére javasolt engem,
vagyis az adóügyi elõadó mun-
kakörbe. Azóta a nyugdíjazá-
somig a pénzügyi osztályon
dolgoztam.

Az általános forgalmi adót
és a személyi jövedelemadót
1988. január 1-jén vezették be,
Ili pedig másfél évvel késõbb
kezdett a pénzügyi osztályon.

– Emlékszem, Olga azt
mondta, ez nem egy unalmas
munkakör, itt mindig történik
valami, évente várható válto-
zás. Ekkor jöttek az elsõ szá-
mítógépek is. A programokat a
SZÜV (Számítástechnikai és
Ügyvitelszervezési Vállalat – a

szerk.) írta a mi igényeink alap-
ján, és mi is teszteltük õket. El-
sõként a bérprogram vált nagy
segítségünkre.

Nem csak a gyermekkorá-
ban eltöltött idõkre emlékszik
vissza szívesen, hanem az az-
óta eltelt évtizedekre, a barát-
ságokra, a programokra, és bi-
zony a megoldásra váró kihívá-
sokra is.

– Azt gondolom, hogy vi-
szonylag jó természetem van,
és mindig próbáltuk egymást
segíteni a kollégákkal... Minden
megoldható, ha segítjük egy-
mást. Mindig is úgy éreztem,
hogy a dolgok akkor mûködnek
jól, ha én segítek, amiben csak
tudok, legyen az bármilyen ap-
ró dolog, amivel tovább lehet
lendíteni valakinek a munkáját;
és ha nekem lesz ilyen problé-
mám, akkor majd azok, akiknek
segítettem, szintén nem fordí-
tanak nekem hátat. Az esetek
többségében ez be is jött…

Mint azt már korábban emlí-
tettük, férjével két leánynak ad-
tak életet. 

– Az idõsebb lányom, Szilvia
az ELTE-n végzett hidrogeoló-
gusként, ott szerzett PhD foko-
zatot, és jelenleg is ott dolgozik
mint egyetemi adjunktus, még
gyes mellett. A férjével Vácott
laknak. Kislányuk, Sára
augusztusban lesz egyéves. A
másik lányom, Viktória Pécsen
végzett közgazdászként, a
Raiffeisen Bankban dolgozik,
jelenleg õ is gyesen van. Köz-
ben a párjával egy évre elmen-
tek Írországba dolgozni, de
nem igazán érezték jól magu-
kat. Most Székesfehérváron él-
nek. Az õ kislányuk, Emília
most volt egyéves. Tehát tavaly
két kisunokám született –
mondta széles mosoly kísére-
tében. – Mindkét lányom most
gyesen van, úgyhogy gyakran
megyek hozzájuk segíteni.

Kérdésemre, hogy mivel töl-
ti még az idejét a nyugdíjazás
óta a gyerekeken kívül, azt vá-
laszolta, hogy különösebb ter-
ve egyelõre nincsen, az elmúlt
pár hónapban sok hivatalos, il-
letve korábban elsikkadt ma-

gánügyet intézett, amúgy pedig
sosem unatkozik.

– Márciusban még bejártam
segíteni az utódomnak, Tamás
Aliznak. Van egy nyaralónk a
Balatonon, egy szõlõbirtokunk
a Bacónaki hegyen, otthon a
kert, szóval mindig akad tenni-
való. A férjemmel szívesen uta-
zunk, kirándulunk és találko-
zunk a barátainkkal. Valójában
az elsõ napom a Zalaerdõnél is
úgy kezdõdött, hogy szabadsá-
got kellett kivennem, mert a
központ akkor kirándult Cseh-
szlovákiában, és az én elsõ na-
pom volt a kirándulás utolsó
napja. A szüleim is szerettek ki-
rándulni, ez családi vonás ná-
lunk. Viszont nem szívesen
megyek vissza ugyanarra a
helyre, szeretek új és új látniva-
lókat megismerni. Idén Olasz-
országba tervezzük a nyaralást
a gimnáziumi barátnõmmel és
a férjével.

Ilinek vidám, jó élmények-
ben gazdag, egészséges
nyugdíjas éveket kívánunk!

Steyer Edina

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az ábrán látható volt, hogy

az erdõsítés költségei majd-
nem minden erdészetnél keve-
sebbek voltak a tervezettnél,
amit a jó makkterméssel indo-
kolt az elõadó. Az ápolási mun-
kákra a lenti erdészet kivételé-
vel mindenhol többet költöttek
a tervezettnél. Ez egyrészt a
csapadékos idõjárásnak, más-
részt a vállalkozói díjak emel-
kedésének volt köszönhetõ. Ez
utóbbit támasztja alá az erdõ-
felújítás költségeinek költ-
ségnemenkénti elemzése is.
Ezt követõen a 2017. évi újdon-
ságokat ismertetve elmondta,
hogy a bozótirtás és a
tõrevágás külön költséghelyen
jelenik meg, továbbá az ágazat
összes tervezett költsége – az
elsõ kivitelek és pótlások terve-
zett mennyiségének tavalyi év-
hez viszonyított csökkenése
miatt – mintegy 38 millió forint-
tal alacsonyabb a 2016. évi
ténynél. A költségelosztásnál
egy csekély mértékû vál-
lalkozóidíj-emeléssel is szá-
molt, valamint kérte a kollégá-
kat, hogy a díjat az elvégzendõ
feladathoz igazítsák hozzá,
cserébe viszont követeljék meg
a minõségi munkavégzést. Át-
térve az erdõtelepítések ismer-
tetésére, az elõadó elmondta,
hogy a befejezetlen erdõtelepí-
tésekre 2016-ban 6,2 millió fo-
rintot fordított a társaság, 2017-
ben pedig közel 7 millió forint a
terv. Arra kérte az elõadó a kol-
légákat, hogy a még nem ha-
táridõs, de befejezésre alkal-
mas erdõrészleteket tervezzék
befejezésre. A 2016. évi erdõ-
károk ismertetésekor a hatal-
mas területen tapasztalt minõ-
ségi fagykár mellett a jelentõs
mértékû, rágcsálók okozta kárt
említette, ami 120 hektáron je-
lentkezett. Ez a nagyságrend a
2015. évi rágcsálókártételek
csaknem duplája. Ezt követõen
a 2017-ben elõttünk álló fõbb
erdõmûvelési feladatokat is-
mertette az elõadó. Elsõként a
bálványfa elleni átfogó védeke-
zés halaszthatatlan megkezdé-

sérõl beszélt, mely probléma
egy 2015-ben készült felmérés
szerint mintegy 200 hektár re-
dukált területet érint. A bál-
ványfa-fertõzöttség elleni küz-
delem már nem tartozik a nor-
mál erdõfelújítási munkák köré-
be, speciális beavatkozást igé-
nyel, sok apró részterületen je-
lentkezik, magas az élõ-
munkaigénye, ezért külön költ-
séghely és költségkeret kialakí-
tására lesz szükség. A védeke-
zésre várhatóan pályázati lehe-
tõségek is nyílnak a jövõben.
Következõ feladat az erdõmû-
velési munkák lehetõség sze-
rinti gépesítése, tekintettel az
óriási élõmunkahiányra. Elõ-
nye, hogy a sorközöket gyor-
san és költséghatékonyan le-
het mûvelni, hátránya, hogy a
sorápolás továbbra is kézimun-
ka-igényes, illetve a természe-
tes erdõfelújítások és a nehéz
terepviszonyok esetén nem al-

kalmazható. Mindenképpen
megoldást kell találni továbbá
az erdõmûvelésben tapasztalt
fizikai munkaerõ hiányának
problémájára. A munkavállalók
találnak kedvezõbb körülmé-
nyek között, magasabb bérért
más munkahelyet, és ez a fo-
lyamat nehezen visszafordítha-
tó. Az elõadó a vállalkozói díjak
jelentõsebb emelésében látja a
megoldást, ezzel a közfoglal-
koztatási programban dolgozók
egy részét a még jelenlévõ er-
dõmûvelõ vállalkozók tudnák
alkalmazni. Végezetül a terület-
alapú támogatásokról esett
szó, melyeket 2016-ban 665
hektár igényelt területre az elõ-
zõ években jól kialakult tábla-
szerkezeteknek köszönhetõen
maradéktalanul kifizetett az
MVH. A támogatások teljes
összege megközelíti a 46 millió
forintot.

Nemes Zoltán erdõgazdál-

kodási osztályvezetõ a vadkár-
elhárító kerítésekkel kapcsola-
tos változásokról tartott rövid
ismertetõt. 2016-ban 52 kilo-
méter kerítés épült, és 47 kilo-
méternyit bontottunk le, így je-
lenleg 511 kilométer a teljes ke-
rítéshossz a Zalaerdõnél.
2017-ben 62 kilométer kerítés
építését tervezzük, és 35 kilo-
méternyit bontunk le. Az osz-
tályvezetõ felhívta a mûszaki
vezetõk figyelmét, hogy ahol az
erdõállomány magassága en-
gedi, minél hamarabb kérjék
meg a bontási engedélyt. A tár-
saság minden év januárjában
elszámol az idegen vadgazdál-
kodókkal, 2016-ra vonatkozóan
23 vadgazdálkodónak 11 millió
forintot számláztunk ki. Ezt kö-
vetõen az idei évben megjelent
új kerítésépítési szabályzatról
szólt néhány szót az osztályve-
zetõ. Ennek elõírásai közül ki-
emelte, hogy minden erdészet
még a kerítésépítés megkez-
dése elõtt készítsen árkalkulá-
ciót, és a költségvetést igye-
kezzen a vadgazdálkodóval el-
fogadtatni. Javasolta, hogy a
megállapodásban arra töreked-
jenek, hogy a vadászatra jogo-
sult a kerítés megvásárlása he-
lyett hozzájárulást fizessen
(70–30% megosztásban). Ez-
zel a kerítés a Zalaerdõ tulajdo-
nába kerül, és a fenntartása is
vállalatunkat terheli, viszont a
nyilvántartásaink vezetése és
az erdõsítéseink szempontjá-
ból ez a kedvezõbb. Szintén
elõírás, hogy a mûszaki átvétel
után a nyilvántartásba vett kerí-
tésekrõl térkép készüljön.

Az értekezlet második felé-
ben elõször az erdészetek kol-
légái foglalták össze az elõzõ
év tapasztalatait és az idei év-
ben várható nehézségeket.
Mindegyik ágazat- és mûszaki
vezetõ az alacsony vállalkozói
díjak problémájáról, a fizikai
munkaerõ hiányáról, valamint a
túlzott adminisztrációs terhek-
rõl számolt be. Dr. Páll Miklós
ellenõrzési osztályvezetõ szak-
mai és adminisztrációs hibákra,
hiányosságokra mutatott rá, és
a precízebb munkavégzés fon-
tosságára hívta fel a figyelmet.
Végül Kovács Ferenc termelési
igazgató a folyamatban lévõ
feladatok rövid összefoglalójá-
val zárta le az értekezletet.

Fûrné Kinsztler Anita
Fotó: Gál Krisztina
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Erdõmûvelési értekezlet
Munkaerõhiány az ágazatban

Elfagyott egyéves kocsánytalantölgy-csemeték

A megdöbbentõ és lesújtó
hír szorításában, a fájdalmas
búcsúzás alkalmából elemi
kötelességünk, hogy felidéz-
zük egy igaz ember, egy elis-
mert szakember tartalmas és
változatos életútjának fõbb
állomásait.

Kollégánk 1951. december
16-án született Pápán, ám a
családi gyökerek szüleit sze-

retett Zalájukba csábították
vissza. A Lenti környéki erdõk
varázsa, s bizonyára az apai
nagyapa emléke is – aki a
lenti fûrészüzemnek az 1924-
es alapítása utáni egyik elsõ
mûvezetõje volt – hatással
voltak pályaválasztására, s
így került az erdészeti tudo-
mányok fellegvárába, Sop-
ronba, ahol elõször 1971-ben
a Roth Gyula Erdészeti Tech-
nikumban erdésztechnikusi
képesítést, majd tovább ta-
nulva az Erdészeti és Faipari
Egyetemen 1977-ben erdõ-
mérnöki oklevelet szerzett. 

Még ez év õszén szíve
szûkebb hazájába húzta visz-
sza, s a Zalai Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság Lenti Fa-
feldolgozó Üzemének lett rö-
videsen a szállítási mûszaki
vezetõje.

Lelkiismeretes munkáját
elismerve, pályája 1985. má-
jus 1-jétõl az erdõgazdaság
nagykanizsai központjában
folytatódott, ahol közgazda-
sági osztályvezetõ-helyettesi
munkakört töltött be.

1989. november 1-jétõl az
újonnan alakult számítás-
technikai osztály vezetésére
kapott megbízást. Munkatár-
saival való ebbéli tevékeny-
sége idején alapozódott meg
az a látványos számítástech-
nikai fejlõdés, amely késõbb
a részvénytársaság ilyen jel-
legû sikeres, innovatív mun-
káját jellemezte.

1992. október 1-je újabb
állomást hozott: a közgazda-
sági osztály kontrolling-elõ-
adója lett, majd 1998. január
1-jétõl az informatikai és

kontrolling csoport vezetõjé-
vé nevezték ki. Ezt megelõ-
zõen 1994-ben információ-
rendszer-szervezõ másod-
diplomát szerzett, majd 1997-
ben Kontrolling Akadémiát
végzett.

2000. szeptember 1-jétõl,
szintén újabb állomás követ-
kezett: a részvénytársaság
humánpolitikájáért felelõs

személyügyi veze-
tõnek nevezték ki,
s e munkakörébõl
vonult nyugállo-
mányba 2012. jú-
nius 30-án.

Aktív munkássá-
gára visszatekint-
ve, szerény elége-
dettséggel említet-
te: külön örömmel
élte meg, hogy va-
lamennyi munkakö-
rében elismert és
megbecsült alakító-
ja lehetett annak a
szak te rü l e tnek ,
amit rábíztak, szen-

vedélyesen keresve a kihívá-
sokat, az elõre vivõ dolgokat.

Igazi közösségi ember lé-
vén hamar bekapcsolódott az
egyesületünk munkájába,
már diákként, 1968-ban az
OEE tagja lett, akkor még
nem sejtve, hogy évtizedek
múltán a fent említett komoly
egyesületi tisztségeiben is
odaadóan szolgálja majd
szakmánk javát, érdekeit.
Mindezekért 2000-ben és
2010-ben az OEE Elismerõ
Oklevelével jutalmazták.

Szerénysége, közvetlen-
sége, segítõkészsége, min-
denekelõtt nyugalmat árasztó
egyénisége a világunkban oly
sokszor hiányzó bizalmat su-
gározta munka- és embertár-
sai felé, akikkel mindig, min-
den helyzetben szót tudott ér-
teni.

Feltétlen említést érdemel
a kiegyensúlyozott családi
háttere is, amelyre jogosan
lehetett büszke, így a peda-
gógus feleségére és a
Corvinus Egyetemet végzett
fiára és leányára, akik okleve-
les közgazdászok. Gyászuk-
ban mélységesen osztozunk.

Hiányozni fog a ZALA-
ERDÕ újságunk szerkesztõ-
bizottságából is, nem is be-
szélve a Nyugdíjas Erdész
Klub elnöki posztjának ily vá-
ratlan megüresedésérõl.

Az égi behívóval örökre el-
ment egy felejthetetlen tár-
sunk, aki a legszebb emléket,
a szeretetet hagyta a szí-
vünkben. Köszönjük! Üdv az
erdésznek!

Dr. Baráth László
Fotó: Szakács László

In memoriam
Tihanyi Gyula

Gyászol a zalai erdésztársadalom. Életének 66. évé-
ben, 2017. június 9-én, rövid, súlyos betegségben vá-
ratlanul elhunyt Tihanyi Gyula okleveles erdõmérnök
kollégánk, a Zalaerdõ Zrt. nyugalmazott személyügyi
vezetõje, az OEE Nagykanizsai Helyi Csoportjának ne-
gyedszázadon át titkára, az OEE elnökségének egykori
tagja, régióképviselõje, a ZALAERDÕ üzemi újság szer-
kesztõbizottságának tagja s a Nyugdíjas Erdész Klub
elnöke.

A nagyüzemi csemeteker-
tünkben a makkvetések idõzí-
tése a szakmai szempontok
mellett a nagy mennyiségû
szaporítóanyag tárolási nehéz-
sége miatt is rendkívül fontos.
Ugyan itt található országunk
egyik legkorszerûbb makktáro-
ló épülete, jó termés esetén az
októberi idõszakban nagy tétel-
ben bezúduló makk szikkasztá-
sára a tárolóhely többnyire szû-
kös. Így az õsszel érõ és hulló
erdei magféleségeket lehetõleg
azonnal elvetjük, természete-
sen a szükséges tápanyag-
utánpótlás, a szervestrágyázás
és a talajmunkák elvégzését
követõen. Nem volt ez másként
a mögöttünk álló szezonban
sem, így 2016 õszén elvetet-
tünk 29.385 kg kocsánytalan
tölgy, 9819 kg kocsányos tölgy,
6269 kg közönséges dió, 1084
kg bükk, 543 kg madárcseresz-
nye valamint 2800 kg vörös
tölgy erdei magot, illetve mak-
kot. A csemetekerti vetési terv-
ben foglaltak szerint a tavaszi
idõszakra idõzítettük a fenyõfé-
lék, néhány fontos elegyfafaj
(fekete dió, hársfélék, magas
kõris, hegyi juhar), a mézgás
éger és az akác vetését. Tárgy-
év tavaszán több mint 5000 kg
erdei mag került magágyba. A
2017. év csemetekerti munkáit
döntõen meghatározó friss ve-
tések területe meghaladja a 8
hektárt. Amennyiben a cseme-
tekerti magoncokat vagy a föld-
ben maradt korosbodó cseme-
téket nem éri valamilyen elhá-
ríthatatlan környezeti kár, az
augusztusi leltárra a várható
összes darabszám akár 12–13
millió is lehet. Társaságunk
csemeteszükséglete még
gyenge õszi makktermés ese-
tén is biztosítottnak látszik.

A csemetetermesztés folya-
matosságát meghatározó veté-
sek mellett az õszi-tavaszi idõ-
szak másik fontos feladata a
csemetekiemelés. Az õszi ki-
emelés részben az õszi erdõsí-
tési igényt elégíti ki, nagyobb
hányadát viszont a hûtõhá-
zunkba télre betároljuk. A betá-
rolt csemete válogatása zajlik a
téli, kiemelésre alkalmatlan idõ-
szakban, ezzel folyamatos
munkát tudunk biztosítani a cse-
metekerti állandó dolgozóink-
nak, azaz a jellemzõen két
munkacsúccsal bíró csemete-
termesztés aránytalan feladat-
eloszlását mérsékelni tudjuk.

Fontos megemlíteni, hogy
az elmúlt évek enyhe teleivel
ellentétben idén teljesen nor-
málisnak mondható fagyos ja-
nuár köszöntött be. A hûtõház-
ban lévõ csemete válogatásá-
val már az elsõ hónap közepé-
re elvégeztünk, és a fagyos ta-
laj miatt a kiemelést nem tudtuk
elkezdeni. Néhány hét kény-
szerszünet következett, egé-
szen február utolsó hetéig,
amikor a talajviszonyok már le-
hetõvé tették a cseme-
tekiemelést. Április elsõ hetéig
megfeszített munkatempóban
3,6 millió darab csemete ki-

emelése valósult meg, melybõl
félmilliót saját erdõfelújításban
használtunk fel, 1,3 milliót társ-
erdészeteinknek szállítottunk
át, és a mintegy 400 ezer dara-
bos visszaiskolázás mellett kö-
zel 1,5 millió erdészeti cseme-
tét értékesítettünk. A számok-
ból kitûnik, hogy jelentõsen
visszaesett társaságunk cse-
meteigénye (a jó õszi makkter-
mésnek köszönhetõen az er-
dõfelújításban is sokat hasz-
náltunk fel), viszont a növekvõ
piaci keresletet kihasználva,
bel- és külföldi értéke-
sítéssel sikerült kom-
penzálni, annyira,
hogy az utóbbi har-
minc év legmagasabb
árbevétele várható
csemetekertünkben.
Ki kell emelni, hogy a
társerdészeteink által
kért csemetéket pon-
tos szállítási idõpont-
ra, telefonon elõre
megbeszéltek szerint
hûtõházból, vagy ver-
melésbõl megfelelõ
minõségben tudtuk
adni. Köszönjük társ-
erdészeteinknél dol-
gozó kollégáinknak,
hogy a megfelelõ
ponyvás szállítóesz-
közök idõben megérkeztek,
elõsegítve ezzel a pontos ki-
szolgálást és a csemeték ké-
sõbbi kiváló megeredését.

A fagyos év eleji idõjárást
száraz kora tavasz követte,
ezért a vetésterületeink öntözé-
sét a szokásosnál korábban
kezdtük. Felújított szivattyú-
rendszerünk és az újabb be-
szerzésû öntözõberendezése-
ink is jól vizsgáztak. A cseme-
tekerti termelést jelentõs mér-
tékben befolyásoló idõjárással
kapcsolatban mindenképpen
szót érdemel, hogy egy viha-
ros, szeles periódust követõen
késõi fagyot is tapasztaltunk,
de szerencsére az ennek kö-
vetkeztében kárt szenvedett
csemeték regenerációja már

megfigyelhetõ. A károsítás meg
sem közelíti a tavalyi nagyság-
rendet, kivéve, hogy egy fólia-
házunkat tönkretette az erõs
szélvihar. 

A kelõ gyomok elleni vegy-
szeres alapkezeléseket idõben
és szakszerûen elvégeztük,
aminek hatására jelen pillanat-
ban a csemetekertben – várha-
tóan június elejéig – a nagy
szabadföldi tábláinkon gyom-
mentes állapot uralkodik. Ezzel
párhuzamosan az egész éven
át tartó gomba, és az eseti ro-

var elleni védekezéseket is
megkezdtük. A tavasz folya-
mán több alkalommal érkeztek
nagy létszámú iskolás csopor-
tok, akik nagy érdeklõdéssel fi-
gyelték és tanulták a nagyüze-
mi csemetekertben folyó mun-
kálatokat.

A hagyományos erdészeti
csemetetermesztés mellett er-
dészetünknél dísznövényter-
mesztés is folyik a surdi díszfa-
iskolánkban. A dísznövények
iránti igény jó pár éven keresz-
tül – a begyûrûzõ gazdasági
válság következtében – jelen-
tõsen visszaesett, azonban
már a tavalyi évben bizakodás-
ra okot adó keresleti piacot ta-
pasztaltunk, mely szerencsére
az idei év tavaszán is folytató-

dott. Így a naptári év elsõ pár
hónapjában számottevõ, mint-
egy 10 millió forintot meghala-
dó árbevételre tettünk szert. E
szám mögött 7000 darab föld-
labdás, illetve konténeres nö-
vény kiemelése és forgalmazá-
sa van. A megnövekedett fel-
adatot annak ellenére zökke-
nõmentesen elvégeztük, hogy
a díszfaiskola infrastruktúrája
összeomlás közeli állapotba
került. A kiszolgálóépület kar-
bantartása, az elöregedett és
elavult szivattyúrendszer teljes

felújítása elkerülhetetlen, re-
ményeink szerint ezek idén
megvalósulnak. A folyamatos
üzemi tevékenység érdekében
a bajcsai gyökereztetõházunk-
ban február végétõl harminc-
egyezer tuját, borókát és ha-
misciprust dugványoztunk, me-
lyek gyökeresedése folyamat-
ban van. Ezenkívül a tavaszi
dísznövénytermelési tervfel-
adatban rögzítetteket idõará-
nyosan végrehajtottuk, azaz a
jövõ érdekében történõ magve-
tési, konténerezési illetve föld-
labdás fácskakiültetési munká-
kat elvégeztük. 

A karácsonyfa-termelés is
része a nagykanizsai erdészet
mag- és csemetetermesztési
ágazatának. A karácsonyfasze-

zont követõen január, február
hónapokban a karácsonyfaként
már eladhatatlan egyedeket
zöldgallyként, aprítékként érté-
kesítettük. Hangsúlyt fektettünk
a karácsonyfatelepeink megújí-
tására is, így mintegy 10.000
darab lucfenyõpótlást ültettünk
ki április hónapban.

A csemetetermelés mel-
lett az erdõfelújítási munkák
nagy része is a tavaszi idõ-
szakban zajlik. A téli csapadék
nélküli hónapok kedveztek a
talaj-elõkészítések, valamint a

pótlások elvégzésé-
hez, így 44 hektáron
tányérozást, valamint
altalajlazítóval 70 hek-
tár részleges talaj-elõ-
készítést végeztünk
el. Erdészetünk terü-
letén a csemeteülte-
tést és a makkvetést
március hónapban
tudtuk elkezdeni. Elsõ
kivitelt mintegy 44
hektáron, pótlást pe-
dig 48 hektáron való-
sítottunk meg. Csak-
nem félmillió darab
csemetét ültettünk el,
továbbá 7576 kg ko-
csánytalantölgy-mak-
kot és 2012 kg fekete-
dió-magot vetettünk el

erdõsítésbe, így április végéig
az erdõsítési munkák mintegy
90%-át elvégeztük. 

A tavaszi erdõsítést követõ
fontos munkamûvelet a folya-
matos erdõsítések növényvé-
delme. A „csöves” erdõsítések-
ben – környezet- és költségkí-
mélõ módon – csak a pásztá-
kat kezeljük talajherbiciddel,
így a sorcsíkokat a nyár dere-
káig tisztán tudjuk tartani. Itt
természetesen egyszikû
gyomkorlátozásra sincs szük-
ség, ezért idén a korábbi évek-
kel ellentétben az erdészet te-
rületén nem alkalmaztunk légi
gyomirtást. Ezzel a technoló-
giával a csöves ültetésekben
legalább az elsõ öntözésig le-
hetõvé tesszük a csõ látható-

ságát. Teljes területû talajher-
bicides kezelést is végeztünk,
mintegy 20 hektáron (elsõsor-
ban kocsányos tölgy természe-
tes felújítóvágásban). Erdé-
szetünknél cserebogárpajor-
kártétel ellen csöves technoló-
giával védekezünk, 2017-ben
eddig 17,26 hektárt csövez-
tünk be. Jelenleg összesen
241 hektár folyamatban lévõ
erdõsítésben védekezünk ez-
zel a módszerrel. Örvendetes,
hogy már 115 hektárt fejeztünk
be a sikeres technológia segít-
ségével, átlagosan hétéves
befejezési korral. Idén már 80
hektáron végeztünk eddig cse-
rebogárpajor elleni csõbe ön-
tözést. Jelenleg Zsigárd és
Bajcsa erdészkerületekben fo-
lyik ez a munka. Az elsõ csere-
bogár-„repülést” március 31-én
tapasztaltuk. A korai észlelést
nem követte komolyabb rajzás,
így az imágó elleni helikopte-
res védekezést továbbra sem
tartjuk indokoltnak. A késõi
fagy sem kímélte erdõállomá-
nyainkat, április 18. és 28. kö-
zött erdõsítéseink több, köze-
pes erõsségû fagykárt szen-
vedtek. Az erdõvédelmi kárbe-
jelentõ lapon 75 erdõrészletet
jelentettünk be, melyek rege-
nerálódása a májusi kedvezõ
csapadékos idõjárás hatására
biztató képet mutat.

Folyamatos erdõsítéseink
ápolását is megkezdtük, eddig
mintegy 300 hektár területet
érintett e munka. Ezenkívül
128,7 hektár befejezett ápolást
és 151,8 hektár tisztítást tud-
tunk elvégezni április végéig. 

Végezetül szólnunk kell er-
dészetünk egyik özönfaja, a
bálványfa elleni védekezésrõl.
Az õszi növényvédõ szeres ke-
zelések (permetezések és ke-
nések) eredménye a tavaszi
lombfakadáskor mutatkozott
meg.  A kép biztató, de az erdõ-
sítések átadásáig tartó folya-
matos és következetes nö-
vényvédelmi munkát május hó-
naptól ismét folytatni kell. Meg-
ítélésünk szerint az erdõfelújí-
tási ágazat idõjárási nehézsé-
gekkel terhelt tavaszi szezonon
van túl, ennek ellenére erdõsí-
téseink és állományaink jelen-
leg biztató képet mutatnak.

Babics István –
Kreiner Roland –

Vízvári Ottó
Fotó: Gál Krisztina

Biztató tavasz után
Csemetetermesztés és erdõfelújítás a nagykanizsai erdészetnél

A nagykanizsai erdé-
szet kezelésében lévõ
bajcsai csemetekertben –
kihasználva az elmúlt év
õszén megvalósult, jónak
mondható maggyûjtési
szezont – jelentõs mennyi-
ségû erdei magot és mak-
kot vetettünk el zömében
õsszel, illetve részben
2017 tavaszán. 

Egyéves kocsánytalan tölgy

Természetesen nem ebben
a pozícióban, és nem a köz-
pontban kezdte karrierjét, sõt,
valójában, már kisgyermekként
kötõdött a társasághoz.

– Négyéves voltam, amikor

Gutorföldérõl Kanizsára költöz-
tünk, édesapám akkor vasút-
ügyi elõadóként dolgozott, az
anyukám késõbb kapott itt
munkát. Ebben az idõben a
Rozgonyi-iskolából mindig a
központba jöttem, itt ebédel-
tem, itt töltöttem a délutánt, és
együtt mentünk haza a szü-
leimmel. Nagyon erõs volt a kö-
tõdés, sok gyerek járt ide, sok
volt a közös program, kirándu-
lások, gyermeknapok. Mind a
mai napig szívesen emlékszem
vissza ezekre. Akkoriban a
mostani központi épület még
nem állt, a múzeum jelenlegi
épületében helyezkedtek el az
irodák.

Ili a Rozgonyi-iskola után a
Landler-gimnáziumban (jelen-
leg Batthyány Lajos Gimná-

zium – a szerk.) folytatta tanul-
mányait ügyviteli szakon, ami
gyakorlatilag közgazdasági vo-
nalat jelentett. Tanultak ügyvi-
telt, statisztikát, tervezést, illet-
ve gyors- és gépírást. Egy év
után az egész szakot elvitték a
Mezõ-gimnáziumba. A középis-
kolai kötelezõ szakmai gyakor-
latot is a Zalaerdõ mûszaki
osztályán végezte. Mint mond-
ta, rengeteg térképet és tervraj-
zot másolt ekkor, már a mosta-
ni központi épület pincéjében.

– Érettségi után egybõl a
'Déli Erdészetnél' kezdtem el
dolgozni mint bérelszámoló.
Anyukám '74 novemberében
nyugdíjba vonult, de a követke-
zõ év februárjában visszajött,
mert az erdészet bérelszámo-
lója gyesre ment, és amíg én

júliusban nem tudtam kezdeni,
addig õ látta el ezeket a felada-
tokat. Érdekes visszagondolni
azokra az idõkre, amikor teke-
rõs, illetve nagy papíros szá-
mológépekkel dolgoztunk –
emlékezett vissza mosolyogva.
– A fizetéseket táskában szállí-
tottuk, és az erdõben számol-
tuk le a munkásoknak, aztán
késõbb már borítékolva kezel-
tük. Hatalmasat fejlõdött azóta
a világ… Három évet töltöttem
itt, utána a Mûszaki Erdészet-
hez kerültem gépkönyvelõi
munkakörbe. Óriási árukészle-
tet tartottak itt, autókat és mo-
torfûrészeket javítottak, én pe-
dig az anyagkönyvelést rögzí-
tettem, vagyis a bevételi és ki-
adási bizonylatokat kezeltem.

Ili a Mûszaki Erdészetnél dol-

gozott, amikor összeházasod-
tak Miklóssal, akivel azóta is
boldog házasságban élnek. Két
gyermekük született, így ebbõl a
pozícióból kétszer ment gyesre,
elõször három, majd két évre.

– Azért volt csak két év, mert
nyugdíjba vonult a könyvelõ,
akinek a helyét akkor átvettem.
A következõ évben szólt a köz-
gazdasági osztály vezetõje,
Horváth Ferenc (a tavaly nyug-
díjba vonult gazdasági igazga-

Simonné Ili nyugdíjban
Több munkakörben, mindig naprakészen

Gimnazistaként nem
gondolta, hogy valaha is
ugyanott fog állást találni,
ahol a szülei, azonban a
sors úgy hozta, hogy kö-
zépiskola után egybõl a
Zalaerdõnél kezdett el dol-
gozni. A közgazdasági vo-
nal mindig is közel állt
hozzá, így cseppet sem
bánta, hogy ezen a terüle-
ten alkalmazták. Az érett-
ségit adó ügyviteli szak
után már a munka mellett
közgazdasági kiegészítõ
szakot, adótanácsadói és
mérlegképes könyvelõi
oklevelet is szerzett. Si-
mon Miklósné, Barna Ili az
idén vonult nyugdíjba
adóügyi elõadói munka-
körbõl.

Simon Miklósné
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A rendezvényre elsõsorban
olyan oktatási intézmények kép-
viselõit, pedagógusait vártuk,
akiknek a pedagógiai program-
jában a környezeti nevelés és
az erdei iskolai program kiemel-
ten szerepel. Emellett minden
olyan érdeklõdõt szeretettel fo-
gadtunk, akik élményekkel teli
osztálykiránduláshoz, táborhoz
kerestek programot és hely-
színt. A nyílt nap célja volt az er-
dészeti erdei iskolák változatos
erdõpedagógiai és szabadidõs
programkínálatának megismer-
tetése, továbbá a pedagógu-
sokkal való személyes találko-
zás, egyfajta szakmai mûhely-
munka, a tanórákhoz és a tan-

órán kívüli környezeti nevelés-
hez kapcsolódó továbbképzés
biztosítása. 

Atalálkozó a „GO IN NATURE”

címû projekt részeként valósult
meg a Szlovénia–Magyarország
Együttmûködési Program kereté-
ben, ezzel kiváló lehetõséget nyúj-

tott a pályázati partnerekkel való
kapcsolatépítésre, közjóléti tevé-
kenységünk, programjaink nép-
szerûsítésére is.

A nyílt nap megnyitóján Ko-
vács Ferenc termelési igazgató,
vezérigazgató-helyettes kö-
szöntötte a házigazda Nyitnikék
Erdészeti Erdei Iskola udvarán
összegyûlt közel száz érdeklõ-
dõt, köztük az erdészeti erdei is-
kolák és a projektpartnerek kép-
viselõit, valamint az óvodák és
iskolák pedagógusait. Ezt köve-
tõen az oktatóteremben, a fe-
dett foglalkoztatóban, valamint
a szálló teraszán ízlésesen ki-
alakított standokon nyílt lehetõ-
ség az erdészeti erdei iskolák

minõsített szolgáltatásainak
megismerésére. Az információk
és a különféle kiadványok be-
gyûjtése mellett szakmai ta-

pasztalatcserére, közvetlen be-
szélgetésre is lehetõség volt,
valamint kézmûves-foglalkozá-
sok is színesítették a palettát.

Ezután a rendezvény terepi be-
mutatóval folytatódott, mely so-
rán erdei iskoláink vezetõi,
Povics Noémi és Molnárné Vitá-
lis Anikó egy rövid séta kereté-
ben az erdõben folytatott peda-
gógiai munkájukba, terepi fog-
lalkozásaikba engedtek bepil-
lantást. Különféle természetis-
mereti játékok és „and art” be-
mutató segítségével szemléltet-
ték az erdészeti erdei iskolák-
ban folyó igen sokrétû, élmény-
központú, színvonalas környe-
zeti nevelési munkát. Mátó
Elemér kerületvezetõ erdész
közremûködésével a légpuskás
lövészetet is kipróbálhatták a
vállalkozó kedvûek. Az ebédet
követõen ismeretterjesztõ elõ-
adások gazdagították a progra-
mot; Gál Sándor kerületvezetõ
erdész, gombaszakértõ a gom-
bák titokzatos világába kalau-
zolta az érdeklõdõket, Fûr Ta-
más erdõmérnök, az OEE nagy-

kanizsai helyi csoportjának tit-
kárhelyettese pedig a 150 éve
született Kaán Károly munkás-
ságáról, „örökségérõl” tartott

mindenki számára tanulságos
elõadást.

A rendezvény záró részében
az erdei iskolák képviselõi az er-

dõgazdaságok által felajánlott
ajándékokat, kedvezményes ki-
rándulási lehetõségeket sorsol-
ták ki, valamint a résztvevõ pe-
dagógusok tanúsítványt kaptak
az erdõpedagógiai továbbkép-
zésen való részvételrõl.

A visszajelzések alapján is si-
keresen lezajlott program hozzá-
járult erdei iskoláink népszerûsí-
téséhez, elõsegítette a környe-
zeti nevelési tevékenységünk
minél szélesebb körre való kiter-
jesztését. Az érdeklõdõk élmé-
nyekkel teli programon vehettek
részt, és bízunk benne, hogy so-

kan közülük hamarosan újra
vendégeink lesznek diákjaikkal,
óvodáscsoportjukkal együtt. 

A nyílt napon az alábbi állami
és magán erdészeti társaságok
erdei iskolái vettek részt:
• Gemenc Zrt. Erdészeti Erdei

Iskola, Pörböly
• Gyulaj Zrt. Turisztikai és Ter-

mészetismereti Központja,
Lengyel – Annafürdõ

• KASZÓ Zrt. Vadász Göri Er-
dészeti Erdei Iskola, Kaszó

• Mecsekerdõ Zrt. Kikerics
Erdészeti Erdei Iskola, Sas-
rét

• Mecsekerdõ Zrt. Mókus Suli
Erdészeti Erdei Iskola, Ár-
pádtetõ

• Mocz és Társa Magánerdé-
szet Kft. Erdészeti Erdei Is-
kola és Oktatási Központ,
Somogyszob

• SEFAG Zrt. Sziágyi Erdé-
szeti Erdei Iskola, Sziágy

• Zalaerdõ Zrt. Nyitnikék Er-
dészeti Erdei Iskola, Obor-
nak

• Zalaerdõ Zrt. Zakatoló Erdé-
szeti Erdei Iskola, Csömödér

Fûrné Kinsztler Anita
Fotó: Steyer Edina

A dél-dunántúli régió erdészeti erdei iskolái – immár ti-
zedik alkalommal – pedagógusok számára tartottak nyílt
napot 2017. április 7-én Obornakon. A már hagyományos-
nak számító találkozót idén a Zalaerdõ Zrt. szervezte, me-
lyen összesen kilenc erdei iskola mutatkozott be. 

A projekt megvalósítási
idõszaka 2017. március 1-jé-
tõl 2020. február 29-ig tart.

„ÉLMÉNYPEDAGÓGIA AZ
ERDÕBEN” címû erdei iskola
konferenciára hívtuk 2017.
április 7-én az érdeklõdõket,
melynek helyszíne a Nyitnikék
Erdészeti Erdei Iskola volt
Obornakon. 

A projekt hivatalos nyitó-
rendezvényét 2017. május
16-án tartottuk szakmai tanul-
mányúttal egybekötve 45 fõ
részvételével. A program ke-
retében a dél-zalai, szlovén
határhoz közel esõ térség lát-
ványosságait mutattuk be a
résztvevõk számára, akik kö-
zött köszönthettük többek kö-
zött dr. Aleksander Jevšeket,
Muraszombat város polgár-
mesterét, a partnerek képvi-
selõit, valamint dr. Kovács Il-
dikó külgazdasági attasét is,
aki Magyarország Lendvai
Fõkonzulátusa képviseleté-
ben vett részt az eseményen.
A hivatalos megnyitó a böde-
házai Barátság parkban volt,
melynek különleges hangula-
ta magával ragadta a megje-
lenteket. A nap folyamán ellá-
togattunk a Lentiben található
kiállítótermünkbe, a vasút-
üzembe, majd a Budafai Ar-
borétumba, és végül a
Vétyemi Õsbükkösben zártuk
a napot. A résztvevõk kelle-
mes élményekkel teli napot

tölthettek el, a Szlovéniából
érkezõk nagy része egyálta-
lán nem ismerte a bemutatott
helyszíneket, melyek a ké-
sõbbiekben a térség többna-

pos programcsomagjainak ré-
szei lesznek.

A pályázat keretében két-
szer egyhetes erdei kalandtá-
bor megvalósítását tervezzük.
A júliusi táborban szlovén
gyermekek (összesen 7 fõ) is

részt fognak venni. Az
augusztusi táborra nem érke-

zett Szlovéniából jelentkezés.
A program keretében a tábo-
rok módszertanát fejlesztjük,
a megvalósításához megren-
deltük a mYnest madármegfi-
gyelõket és az egyedi terve-
zésû, helyszínekre adaptált
oktatódobozokat, melyek az
erdõpedagógiai munkát segít-
ve interaktív oktatási segéd-
eszközként szolgálnak majd.

A Kisvasút Napot 2017. jú-
nius 24-én rendeztük meg
Csömödérben, melynek prog-
ramkínálata a pályázati forrá-

soknak köszönhetõen (a
Nemzeti Kulturális Alap is tá-
mogatja rendezvényünket) je-
lentõsen bõvült. A rendez-
vényt Szlovéniában is hirdet-
tük. Az erdei vasút népszerû-
sítése segíti a gazdaságo-
sabb üzemeltetést.

A GO IN NATURE projekt-
elemek hozzájárulnak a határ
menti együttmûködés erõsíté-
séhez, a térség ökoturisztikai
fejlesztéséhez, valamint a
szemléletformáláshoz.

Ezúton is köszönjük a pro-
jektben szerepet vállaló kollé-
gák munkáját!

Gál Károly,
Godinek-Tóth Anita

Fotó: Godinek-Tóth Anita

GO IN NATURE HÍREK
A vezetõ kedvezményezett (Muraszombat Város Ön-

kormányzata) képviseletében dr. Aleksander Jevšek
2017. március 27-én aláírta a GO IN NATURE címû pro-
jekt támogatási szerzõdését. A hazai társfinanszírozási
szerzõdés elõkészítése jelenleg folyamatban van,
ugyanis a 95%-os támogatási intenzitás 85%-os ERFA-
támogatásból és 10%-os hazai társfinanszírozásból te-
võdik össze.

Nyitórendezvény Bödeházán

Élménypedagógia az erdõben
Erdészeti erdei iskolák nyílt napja Obornakon

Terepi foglalkozás  a nyílt napon

Pedagógusok az erdei iskola épületében

– Négy hónap
híján 40 évet dol-
goztam a
Zalaerdõnél, végig
a bánokszentgyör-
gyi erdészetnél.
Úgy vélem, egy jó
adottságokkal ren-
delkezõ, jó hírû er-
dészetet hagytam
az utódomra –
kezdte Hopp Ta-
más. –  A kollégák-
kal végig együtt
tudtunk mûködni,
s mindig is az volt
az elvem: „Egy
mindenkiért, min-
denki egyért.” Ott
segítettünk, ahol
kellett, támogattuk
egymást a munká-
ban. Nem problé-
mákat kerestünk,
hanem a megoldá-
sokat. Persze egy vezetõnek
rossz, amikor büntetni kell, és
sajnos nem csak a jutalmazás-
ból, de a büntetésbõl is kiju-
tott… Az itt töltött idõre szíve-
sen emlékszem, küzdeni min-
dig kellett, de eredményeket
értünk el, és egy ilyen erdésze-
tet vezetni bizony jó dolog volt.

Tamás egész kiskora óta „az
erdõben élt”. 1953-ban szüle-
tett Nagyberkiben, nyolcéves
korában költöztek Nagykani-
zsáról Szentpéterföldére, ahol
egy csodás, ezer titkot rejtõ
rengetegben találta magát.

– Apu akkor lett ott erdé-
szetvezetõ, egy igazi isten háta
mögötti helyre költöztünk, egy
gyönyörû erdõbe, ahol akkori-
ban még köves út és villany se
volt. Kanizsáról teherautóval
vittek minket Törösznekre, ahol
aztán a holminkkal együtt átra-

kodtunk az erdei vasútra, és a
kisvonat vitt minket Szentpé-
terföldére. Gyönyörû napsüté-
ses, havas téli nap volt, kanyar-
gott és füstölt a gõzmozdony,
esti naplementében pöfögtünk
be a völgybe. Mindez akkor
annyira belém ivódott, hogy a
mai napig tisztán emlékszem

mindenre. Ott aztán mehettem
bárhova, akármerre indultam,
az erdõbe értem, és akármi-
lyen munkát láttam, az az erdé-
szettel volt valamilyen módon
kapcsolatos. Itt dõlt el, hogy er-
dõmérnök leszek. Az általános
iskolát Szentpéterföldén vé-
geztem el, aztán a zalaeger-
szegi Zrínyi Miklós Gimnázium-
ba jártam, ahol a matek–fizika
tagozatra nyertem felvételt.
Már akkor tudatosan készültem
Sopronba a padtársammal,
Horváth Imrével együtt, aki az

ellenõrzési osztály élérõl vonult
nyugdíjba tavaly. Az õ édesap-
ja is az erdõgazdaságnál dol-
gozott. Az egyetemen az elsõ
két év a gimnazistáknak jobban
ment a matek–fizika miatt, de a
harmadiktól a technikumot vég-
zetteknek volt könnyebb a sok
szakmai tárgy miatt. Mivel az
elõzõ tíz évet – még ha csak
gyerekként is – az erdõgazda-
ságnál töltöttem, valamennyi
gyakorlatot én is szereztem:
láttam, hogyan kell megrakni a

lovas kocsit tûzifával, hogyan
fogjuk be a lovakat, hogyan kell
sorközt mûvelni…

Az egyetem után Hopp Ta-
más erdõgazdasági ösztöndí-
jasként érkezett a Zefaghoz, a
bánokszentgyörgyi erdészetnél
kezdett dolgozni 1977. július 1-
jén fahasználati mûszaki gya-
kornokként, majd mûszaki ve-
zetõként, késõbb pedig erdé-
szetigazgató lett belõle. 

Amikor a Zalaerdõ az elsõ
újulatkímélõ kihordószerel-
vényt vásárolta, részt vett an-
nak elõkészítésében, majd a
technológia kidolgozásában is.

– Ez egy fontos korszak volt
a cég fejlõdéstörténetében, ami-
kor a csörlõs vonszoló helyett
kihordószerelvénnyel kezdtünk
dolgozni. Tiszta fát produkál,
amit ugyan a piac nem értékel,
de ezután nem kellett sárba for-
gatott fát fûrészelni, és az sem
utolsó szempont, hogy mekkora
különbség van abban is, hogy a
két eszköz után mi marad a
közelítõnyomokon és a vágás-
területen...

Folyamatosan képeztem
magam: természetvédelmi és
vadgazdálkodási szakmérnök-
ként is diplomáztam. Az utóbbi-
nál „Az õzek élõhelyfejlesztése
a bánokszentgyörgyi erdészet-
nél” volt a diplomamunkám té-
mája. Ez a gyakorlatban elvég-
zett kísérlet sokat javított az er-
dészet õzállományának minõ-
ségén.

A vadászatba is meglehetõ-
sen korán belekóstolt.

– Apu már félévesen kivitt,
hogy életem elsõ szarvasbõ-
gését meghallgathassam, és
állítólag hangosabban bõgtem,
mint a bikák – mondta moso-
lyogva. – Késõbb is sokat kijár-

tam vele az erdõre. Nagyapám
is, aki Sopronban élt és dolgo-
zott, nagy vadász volt. Ilyen
háttérrel indultam el az úton, de
Szentpéterföldén nem volt ne-
héz dolgom, mindenki vadá-
szott. Akkoriban nagyobb sza-
badság volt, kivehettem a kis-
puskát, elmehettem vere-
bészni, apu tudta, hogy semmi
rosszat nem fogunk csinálni.
Anyám pedig, ha látni akart
bennünket, kürtölt egyet az ab-
lakból, abból tudtuk, hogy haza

kell menni…
A vadászat

folytatódott a
munkában is, Ta-
más vendégeket
is kísért, kiváló
németnyelv-tudá-
sa is segítette eb-
ben. Az évtizedek
alatt barátságok
szövõdtek, me-
lyek azóta sem
koptak. Jelentõs
vendégkört épí-
tett ki jó kapcso-
latteremtõ képes-
ségének köszön-
hetõen. Többen
törzsvendéggé
váltak az erdé-
szetnél, de társ-
erdészeteknél is.

A megyei va-
dászkamara vad-
gazdálkodási bi-

zottságának elnöke, országos
küldött és tagja az Országos
Vadgazdálkodási Bizottságnak
is. A Zalai Gímszarvasért Ala-
pítvány kuratóriumának elnöke
annak alapítása óta.

A munka mellett a család te-
kintetében is kegyes volt hozzá
az Isten: boldog házasságban
él, két gyermek büszke édes-
apja.

– A feleségemmel, Marian-

nal Borsfán élünk egy családi
házban, õ pedagógusként dol-
gozik az ottani általános iskolá-
ban. Idõsebb gyermekünk, Dá-
niel autószerelõnek tanul,
imádja a motorzúgást, az olaj-
szagot, a terepautózást. Lá-
nyunk, Laura a Soproni Egye-
tem Faipari Mérnöki Karán ta-
nul, az Alkalmazott Mûvészeti
Intézet hallgatója, belsõépítész
szeretne lenni.

Tamás a vadászaton kívül
nagyon szeret utazni és olvas-
ni.

– Szerencsére az utazások-
ban a feleségem is partner,
nem kell noszogatni, hogy
menjünk… Még a rendszervál-
tás elõtt jártam Szibériában,
akkoriban potom pénzért lehe-
tett utazni. Éppen ezért bánom,
hogy akkoriban Kuba kima-
radt... Jártam kétszer Afrikában
is, elõször a 40. születésna-
pom alkalmából a családnak
köszönhetõen jutottam el oda.
Természetesen vadásztam is.
A második út elõtt az volt a kér-
dés, hogy menjünk-e a nejem-

mel Afrikába vadászni, vagy in-
kább cseréljük le a huszonéves
családi autót. Nos, inkább el-
mentünk Afrikába, a kocsi pe-
dig még nyolc évig szolgált
bennünket. Szeretjük az auszt-
riai hegyeket is, jókat szoktunk
ott túrázni, kirándulni, de talál-
tunk magunknak egy másfajta
utazást is, amit nagyon meg-
szerettünk. Hajóval elõször a
Földközi-tenger keleti, majd a
nyugati medencéjében jártunk,
és nagyon élveztük. Ez egy kö-
zel 330 méter hosszú hajó, 18
fedélzettel, éttermekkel, szín-
házteremmel, butikokkal, egy-
szerûen fantasztikus. Egy igazi
úszó város. Szabadidõmben
szívesen olvasok útleírásokat,
vadászkönyveket, szépirodal-
mat. Terjedelmes könyvgyûjte-
ményemben mindezekbõl ked-
vemre válogathatok. Nagy ked-
venceim Széchenyi Zsigmond
és Fekete István.

Hopp Tamásnak tartalmas
és vidám nyugdíjas éveket, jó
egészséget kívánunk!

Steyer Edina

A megjelenteket Rosta Gyula vezérigazgató
köszöntötte, majd a kellemesen meleg, nyárias
idõben öt pályán szólaltak meg a puskák. Három
sörétes számban, 25–25 korongra, valamint
100, illetve 200 méter távolságra golyós fegyver-
rel lõttek a versenyzõk.

Minden versenyszámban 100 pont volt az el-
érhetõ maximum, melyet két versenyzõnek is si-
került teljesítenie (Hajzer Szabolcs és Gróf Bo-
tond) az egyik korongvadász pályán, 25/25 talá-
lattal. 

Délután három óra után a közös ebédet köve-
tõen került sor az eredmények kihirdetésére.

AZ EGYÉNI VERSENY EREDMÉNYEI:
1. Papp Norbert Nefag Zrt. 450 pont
2. Polyák Tamás Gemenc Zrt. 442 pont
3. Dobos József Nefag Zrt. 436 pont
A CSAPATVERSENY EREDMÉNYE:
1. Mecsekerdõ Zrt. 1710 pont

(Ács P.–Györök L.–Pongrácz V.–Leipold A.)
2. Gemenc Zrt. 1554 pont

(Genáhl K.–Kovács G.–Szabó B.–Polyák T.)
3. Roth Gyula SzKI 1496 pont

(Fülöp Zs.–Gróf B.–Tuboly B.–Tuboly M.)

Másnap – tizenkettedik alkalommal – a Bulin
István-emlékverseny lebonyolítására került sor.
A kisebb létszámú nevezõ részére a golyós pá-
lyák mellett két pályán korongvadászatot ren-
deztünk, melynek során 50 korongra lehetett
lõni.

A résztvevõket Gyõrvári Attila köszöntötte,
hangsúlyozva a fegyver szabályos kezelésének
fontosságát, melyre a lõtéri gyakorlás kiváló al-
kalom lehet.
A NYÍLT (KOROSZTÁLY NÉLKÜLI) EGYÉNI
VERSENY EREDMÉNYEI:
1. Radics Péter Zalaerdõ Zrt. 185 pont
2. Gróf Botond Roth Gy. SzKI 176 pont
3. Gróf András ifj. Vérteserdõ Zrt. 174 pont

Gróf András erdészetigazgató
Fotó: Gróf András

40 év a bánoki erdõkben
Hopp Tamás nyugdíjba ment

Mindenki azt mondja: „amikor nyugdíjba megyek, majd
több idõm lesz...” – nos, egyre többen cáfolják ezt meg a
környezetemben, köztük Hopp Tamás, a bánokszentgyör-
gyi erdészet nyugalmazott igazgatója, aki tavaszi nyugál-
lományba vonulása óta is legalább olyan aktív, mint elõt-
te. Mint mondja, mindig van mit tenni, sosem unatkozik.
Takaros börzönce-hegyi birtokán találkoztunk az interjú
felvétele kapcsán, ahova nemcsak kikapcsolódni járnak a
családjával, hanem dolgozni is: egy kis fûnyírás, takarí-
tás, a kert gondozása – valamiféle feladat mindig akad. No
és nem csak a hegyen... A Zalaerdõnél eltöltött hosszú
évekre szívesen emlékszik vissza.

Hopp Tamás (Fotó: Kiss Gergely)

Pályafutása:
1975– az OEE tagja
1977. Erdõmérnöki oklevél, Erdészeti és Faipari

Egyetem, Sopron
1977. július 1– mûszaki gyakornok, Zalai Erdõ- és Fafeldol-

gozó Gazdaság Bánokszentgyörgyi Erdé-
szete

1985. január 1– fahasználati ágazatvezetõ, Bánokszent-
györgyi Erdészet (a Szentpéterföldei Erdé-
szettel való összevonást követõen)

1988. Kiváló Dolgozó vállalati kitüntetés
1993. január 1– fahasználati ágazatvezetõ és erdészetigaz-

gató-helyettes
1993. Természetvédelmi szakmérnöki oklevél,

Keszthelyi Agrártudományi Egyetem
1994. január 1– erdészetigazgató, Zalaerdõ Rt., Bánok-

szentgyörgyi Erdészet
1997. Vadgazdálkodási szakmérnöki oklevél, Gö-

döllõi Agrártudományi Egyetem
1998. Nimród-vadászérem
2012. Országos Magyar Vadászkamara Aranyérme

2017. május 26-án a Zalaerdõ Zrt. pusz-
taapáti lõterén rendeztük meg az erdõgaz-
daságok közötti hagyományos lõverseny-
sorozat harmadik fordulóját.

Koronglövészet Pusztaapátiban

Lõversenyek Pusztaapátiban

Megkezdõdtek a mélyépítési munkálatok
a Csónakázó-tó melletti kilátónál

Fotó: Steyer Edina
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A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja

Szerkesztõbizottság: Baráth László, Bodor György, Fûrné
Kinsztler Anita, Fûr Tamás, Horváth Ferenc (ny. term. ig.), Illés
György, Kovács Ferenc (term. ig.), Kreiner Roland, Lukács
István, Pintér Csaba, Steyer Edina, Vaski László. Felelõs
szerkesztõ: Kovács Ferenc (term. ig.) Kiadja: ZALA-LAP Könyv-
és Lapkiadói Kft. Felelõs kiadó: Lukácsffy Dénes ügyvezetõ

Nyomtatás: Gura Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Gura Béla

(Folytatás az 1. oldalról.)
A 135 éves, 50 centiméteres

átlagátmérõjû, eredetileg erdei-
fenyves nem hétköznapi lát-
vány az erdészet területén. A
felsõ szint egyharmadát uraló
fenyõ mellett a bükk is szép
méreteket ért el, de nem csak

ettõl különleges az állomány.
Lehetõségünk van arra, hogy
az 1935-ös üzemtervet lapoz-
gassuk. Ebbõl láthatjuk, hogy
azóta az erdõ milyen változáso-
kon ment keresztül. Az üzem-
tervet idézve: „Szórtan bükk és
gyertyán. (...) Jónövésû feny-
ves, északi felében sûrû, déli

felében ritkább, de vastagabb.”
Az elmúlt 80 év alatt azonban a
bükk vette át az uralmat az er-
deifenyõ felett, melyek sajnos
kezdenek fokozatosan elszá-
radni. Ezért az elmúlt években
muszáj volt ezeket a jó minõsé-
gû törzseket egészségügyi ter-

melések alkalmával megmen-
teni. Az erdõ jövõje is efelé
mozdul. Az erdeifenyõ lassan
kikopik, és a helyét teljesen át-
veszi a bükk, de addig is lehetõ-
ségünk van csodálni ezt a nem
mindennapi erdõt.

Ezt követõen a Várfölde 10
A erdõrészletben az elõírt

szálalóvágás, mint használati
mód, volt a szakmai viták tár-
gya. A szálalóvágás nem keve-
rendõ össze a szálaló illetve
az átalakító üzemmóddal
(2017. május 16. óta örökerdõ
és átmeneti üzemmód),
ugyanúgy vágásos üzemmód-

ban kezelt erdõ, mint bárme-
lyik fokozatos felújítóvágás,
melyektõl mindössze annyiban
tér el, hogy az erdõrészlet tel-
jes felújítását legalább 30 évig
el kell húzni. Ennek célja, hogy
a lehetõ legkisebb vágásterü-
letek keletkezzenek, az erdõ
képe ne változzon drasztiku-

san, megõrizhetõ legyen a bio-
diverzitás és a mikroklíma, vál-
tozatosabb legyen az erdõ
szerkezete és egy lépéssel kö-
zelebb kerüljön az átmeneti és
örökerdõ üzemmód felé. Az
elõbbi célokat szem elõtt tartva
kezdte meg a szakszemélyzet
kijelölni azokat a kisebb folto-
kat, melyek helyén ma már sû-
rû bükkújulatot találunk. Meg-
nehezítette feladatukat, hogy
kezdetben a megbontott erdõ
alatt felszaporodott a szeder
és óriási mennyiségben a
gyertyán. Ezeket rendszeres
ápolással sikerült visszaszorí-
tani és eljutni odáig, hogy a
meglévõ foltokat néhány éven-
kénti visszatéréssel fokozato-
san bõvíteni tudják. 

Nem szabad megfeledkezni
arról, hogy az erdészet hason-
ló korú bükköseinek döntõ
többségében a tölgy is jelen
van, és így együtt nagyon érté-
kes állományokat alkotnak.
Azonban a tapasztalatok azt
mutatják, hogy a bükkös
felújítóvágásokban visszaszo-
rul a tölgy természetes újulat.
Ezért fel kell tennünk magunk-
nak a kérdést: célunk-e az,
hogy ezekbõl az értékes tölgy-
elegyes bükkösökbõl, ha ter-
mészetes úton is, de elegyet-
len bükkösöket csináljunk? A
kérdést megválaszolva az er-
dészet ezekbe a természetes
felújításokba bükköt soha nem
pótol. Az üres, gyengébb fol-
tokba kizárólag tölgyet és
elegyfafajokat ültetünk, ezzel is
törekedve az elegyességre. 

A szakmai nap utolsó állo-
másaként egy 1982-ben kijelölt
kocsányos tölgy magtermelõ
állományt tekinthettek meg a
résztvevõk. A magtermelõ állo-
mány törzslapja szerint a
Bánokszentgyörgy 6 C erdõ-

részlet fõ fafaja késõn fakadó
szlavón tölgy, melyet mestersé-
gesen létesítettek ismeretlen
származású szaporítóanyag-
ból. Az 1984-es törzskönyve-
zés óta a nevelõvágások célja
a koronafejlõdés biztosítása és
a nem megfelelõ, vékony, villás
törzsek eltávolítása volt. Mára
a folyamatos száradások és
egészségügyi gyérítések miatt
a törzsállomány tõszáma 40-60
darab/hektárra esett vissza. A
2015-ös gyérítés után vissza-
maradt tölgyek törzsalakja,
egészsége kiváló, koronaszer-
kezetük megfelel a bõ magter-
més elõsegítéséhez, minden
egyed megfelel a magfák krité-
riumainak. Annak ellenére,

hogy magtermelõ állományról
van szó, eddig csak néhány al-
kalommal sikerült szaporító-
anyagot gyûjteni az erdõbõl. A
fák rapszodikus és gyenge ter-
mése mellett a vad jelenléte is
megnehezítette ezt. 2015-ben
sikerült 1020 kg makkot gyûjte-
ni, és az ebbõl nevelt csemeték
a haraszti csemetekertben,
magágyban várják az alává-
gást és az õszi ültetéseket.

A program végén a szerve-
zõk ízletes ebéddel várták a
résztvevõket Szentpéterföldén
a vadászház mellett, amit jó
hangulatban, baráti beszélge-
tések közben fogyasztottak el. 

Dobos Alex
Fotó: Fûr Tamás

Harvester gyérítésben
Szakmai nap a bánokszentgyörgyi erdészetnél

Harvester munka közben

A megnyitón Varga Attila ve-
zérigazgató-helyettes, gazda-
sági igazgató köszöntötte a
versenyzõket, majd Nemes
Zoltán erdõgazdálkodási osz-
tályvezetõ tájékoztatta a
résztvevõket a verseny
részleteirõl. Vadászkürt
hangja után az elsõ köte-
lezõ programon kellett
átesnie a kollégáknak:
egy korty pórszombati
körtepálinka oldotta fel a
kezdeti feszültségeket.

A verseny programja
a hagyományos ver-
senyszámokból állt ös-
sze. Az összesített szak-
mai írásbeli feladatsor
és a felismerés mellett
az erdészeti gyakorlati
munka legfontosabb fel-
adatairól adtak számot a
résztvevõk. A gyérítés-
jelölést, állományleírást,
élõfakészlet-megállapítást, fa-
magasság- és fatérfogatbec-
slést a területre jellemzõ gyer-
tyán második szintes erdei-
f e n y v e s - b ü k k ö s - t ö l g y e s -
cseres állományban kellett
végrehajtani, itt került sor a ko-
csányos tölgy szálfa

választékolására is.  A szám-
bavétel a feketeároki rakodón,
az erdõfelújítás leírása egy
szúkárt szenvedett lucos után
szerkezetátalakítással létreho-

zott lombos erdõsítésben zaj-
lott. A távolságbecslésnek és
trófeaminõsítésnek a vadász-
ház parkja adott otthont.

Az évrõl évre megrendezett
verseny jó alkalom az erdész
szakismeretek szinten tartásá-
ra, fejlesztésére, ami egyben

gazdasági érdekünk is. A szak-
szerû választékolás a fakiter-
melési árbevétel alapja. A
becslési pontosság az új
EUTR-rendszer miatt egyre
szûkebb korlátok közt mozog-
hat. Emellett évrõl évre új ele-
mek jelennek meg a gyakorlati
erdész-szakmában: az orszá-
gos versenykiírásba már beke-
rült az egyre gyakoribb felada-
tot jelentõ erdõkárbecslés és
közjóléti feladat. Az idei tavasz

kíméletes volt erdeinkhez, így
kárfelméréshez valós helyszín
nem állt rendelkezésre, de az
ismeretekre bármikor szükség
lehet. GPS területfelmérésen
túl el kell sajátítani az erdõ-
károk felismerését, útmutató
szerinti leírását, a kárbejelentõ

kitöltését és ügyrendjét. A köz-
jóléti feladat során szakmai is-
meretek átadását kell bemutat-
ni csoportvezetés keretében az
országos versenyen.

A díjakat Kovács Ferenc ve-
zérigazgató-helyettes, termelé-
si igazgató adta át. Gyõzött a
papírforma: az elsõ helyezett a
kétszeres Év Erdésze-gyõztes
Gál Sándor lett, aki június
21–22-én a Kaszóban megren-
dezett országos versenyen
címvédõként képviselte társa-
ságunkat. Második helyezett a
letenyei Molnár Tamás, harma-
dik a lenti Primusa József lett.
Az erõs mezõny szoros ered-

ményeket hozott, néhány
pont döntött a dobogós
helyezésekrõl, de a többi
résztvevõ között is mini-
mális különbség adódott.
A legjobb csapatnak járó
díjat – a rendezõk nagy
örömére – a lenti erdészet
csapata vehette át. Ös-
szességében megállapít-
ható, hogy jól felkészült
kollégák vettek részt a
versenyen, akik minden-
képpen megérdemlik az
elismerést. Nem féltek a
versenyzéstõl, vállalták a
megmérettetést, akár egy
gyengébb eredmény fel-
vállalásával is.

Kiemelkedõ volt a ven-
déglátás: a helyszíneken folya-
matos volt az ellátás, az ebéd
házias helyi ízeit mindenki jól-
esõen nyugtázta és kellemes
emlékekkel, élményekkel tért
haza.

Lukács István
Fotó: Steyer Edina

Erdészeink összemérték tudásukat
Az idei évben a lenti erdészet adott otthont az Orszá-

gos Erdészeti Egyesület által hagyományosan évente
megrendezett „Év Erdésze” szakmai verseny helyi elõ-
döntõjének. A verseny napján, május 17-én reggel az im-
pozáns Olgai Vadászház elõtt gyülekeztek a három-négy
fõs csapatok. 

Az erdészverseny dobogós helyezettjei

GOMBAISMERETI TÚRÁK a Lenti és a Zalakaros környéki
erdõkben a gombatermés függvényében (augusztus, szep-
tember, október)
Túravezetõk:
Stefanich Péter (Lenti): +36 (30) 464-4558
Gál Sándor (Zalakaros): +36 (30) 474-2130

ZALAI VADÁSZATI ÉVADNYITÓ (augusztus 26.)

DÖDÖLLEFESZTIVÁL, Nagykanizsa (szeptember 8–9.)

SZARVASBÕGÉS-HALLGATÓ JÁRAT (szeptember)

SZEZONZÁRÓ JÁRAT (szeptember 30.)
„Õsz kószál a fák közt színpompás palástban, / lehulló fa-

levél mindenütt nyomában.” (szeptember, október): Erdei sé-
ták óvodásoknak és iskolásoknak elõzetes bejelentkezés
alapján a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezésében.

Jelentkezés: Molnárné Vitális Anikó: +36 (30) 933-8851

ERDÕK HETE (október 2–8.)

TRÓFEAKIÁLLÍTÁS Szentpéterföldén (október 13.)

Programajánló

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

kozjolet@zalaerdo.hu

Áprily Lajos:

Vihar után, II
Elállt a fergeteg. Fán és virágon
a szélben millió kis csöpp remeg.
Füstölve fekszik lenn a völgy. Ilyenkor
születnek itt a záporfellegek.

Szállnak, lebegnek lomha szárnyalással
föl a kõsziklás fenyves oldalán –
szeszélyesen gomolygó ködszalagjuk
a tündér-fáta csipkefátyla tán.

A csúcs fölött, a végtelen honában
vágyó kebellel várja már az ég,
s magába zárja nagy felhõkarokkal
a szomjazó, a testvér szürkeség.

Amint felettem némán elsuhannak
távol honom, szép napkelet felé,
úgy érezem, hogy bús feketeségük,
sorsuk – tulajdon síró lelkemé...

...Ha rózsáid között jársz andalogva
s megejt egy bús, merengõ hangulat,
s õk rád borulnak könnyezõn, sötéten:
megérted-é a némaságukat?


