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Az idei – immár a 28. – ün-
nepélyes megyei vadászati
évadnyitó a Vadászkamara
Kürtegyüttes felhívó dallamai
után a Hubertus-misével vette
kezdetét. A szentmisét a ha-
gyományokhoz híven dr. Márfi
Gyula veszprémi érsek celeb-
rálta, segítõi Furján Gellért
csácsbozsoki és Horváth Gá-
bor becsehelyi plébánosok vol-
tak.

A szentmisét követõen az
ünneplõ tömeg Magyarország
és a zalai vadászok zászlóját
követve, a Nagykanizsai Fú-
vószenekar vezetésével a Hét
Vezér Emlékhelyhez vonult,
ahol Pálinkás Róbert, a Zala
Megyei Vadásztársaságok,
Vadgazdálkodók és Vadászok
Szövetségének elnöke ünnepi
köszöntõjével megnyitotta a
rendezvényt. A jelenlévõk kö-
szöntése után beszélt a vad-
gazdálkodás jelentõségérõl, a
zalai gímszarvas világhírérõl.
Beszédében kiemelte az etikus
vadászat fontosságát, hagyo-
mányok ápolását, a vadászati
kultúra megõrzését. Említést
tett a megye további vadászati
témájú rendezvényeirõl, ahol a
látogatók tovább ismerkedhet-
nek a zalai vadászati hagyo-
mányokkal, úgy mint a zala-
egerszegi Országos Vadpörkölt
és Borfesztivál és a keszthelyi
Festetics-trófeaszemle. Továb-
bá kiemelte, hogy a vadásztár-
sadalom számára fontos fel-
adat a 2021-es Vadászati Vi-
lágkiállítás megszervezése, és
ennek egyik kiemelt eseménye
lesz az akkor már több mint 30
éves Zalai Vadászati Évadnyitó
is.

A millecentenárium emléké-
re állított kopjafáknál Rosta
Gyula a Zalaerdõ Zrt., dr. Ná-
dor László az Országos Ma-
gyar Vadászkamara Zala Me-
gyei Területi Szervezete, Pálin-
kás Róbert a Zala Megyei Va-
dászszövetség nevében helye-
zett el koszorút. A koszorúzást
követõen Paál Tibor, a megyei
vadászkamara sportvadász al-
elnöke közremûködésével idén
az alábbi nevek kerültek fel a
Vadászok Emlékfájára: Hopp
József (Dódi bácsi) (1923–
2017) – Zalaerdõ Zrt. Nagyka-
nizsa, Tóth Jenõ (1948–2017)
– BEFAG Keszthelyi Erdész
Lövészklub.

Az ünnepélyes megemléke-
zés után adták át a vadászati
kitüntetéseket. Hubertus-ke-
reszt arany fokozata kitüntetést
kapott Hopp Eszter (erdõmér-

nök, a Zalaerdõ Zrt. vadászati
osztályának ügyintézõje), Nim-
ród-vadászérem kitüntetésben
részesült Molnár Tibor Zoltán
(a Zalaerdõ Zrt. Lenti Erdésze-
te Pusztaapáti vadászkerületé-
nek hivatásos vadásza).

A délelõtti hivatalos ceremó-
nia az ifjú vadászok avatásával
ért véget. Fogadalomtételüket
követõen prof. dr. Faragó Sán-
dor DSc, a Soproni Egyetem
Erdõmérnöki Kara Vadgazdál-
kodási és Gerinces Állattani In-
tézetének intézetigazgatója va-
dásszá avatta, dr. Nádor Lász-
ló és Pálinkás Róbert vadásszá
fogadta az ifjú vadászokat.

Délután kisebbek-nagyob-
bak egyaránt találtak maguk-
nak elfoglaltságot a rengeteg
program között. Volt egyebek
mellett vadászkutya-bemutató,
íjászat, lövészet és gyermek-
programok.

A színpadon kulturális be-

mutatók sora várta az érdeklõ-
dõket. A Nagykanizsai Fúvós-
zenekar után a Nagykanizsai
Honvéd Kaszinó SZKES
Dance Tánccsoport ügyes „ak-
robatái” következtek. Ezután a
Zabszalma magyar költõk ver-
seinek megzenésítésébõl szü-
letett dalokkal mulattatta a
gyermekeket és a felnõtteket. A
színpadon került sor a lövész-
verseny és vadászverseny
eredményhirdetésére, mely
után a Pántlika Néptánccsoport
fellépése következett. A fõzõ-
verseny eredményhirdetése
elõtt Don Pedro'z idén debütá-
ló gitáros duó szórakoztatta a
nagyérdemût. Késõ délután a
Phantom zenekar könnyed
akusztikus dalokkal ejtette
ámulatba a közönséget.

S ha már vadásznap, akkor
természetesen a vadételek
sem maradhattak ki a reper-
toárból. A fõzõversenyen 13
csapat vetélkedett egymás-
sal, de rajtuk kívül a Zalaerdõ
Zrt. erdészeteinek séfjei is ki-
váló étkekkel várták az ínyen-
ceket.

Pölöskei János

Vadászati évadnyitó
Kitüntetések és díjazások

A hagyományokhoz híven augusztus utolsó szombat-
ján mindig a vadászat játssza a fõszerepet a Sohollári-
völgyben. A délelõtt az ünnepé, a délután a felhõtlen szó-
rakozásé. Idén sem volt ez másként.

Vadászverseny
A Zala Megyei Vadászkamara, a Zala Megyei Vadászszö-

vetség és a Zalaerdõ Zrt. szervezésében június 13-án
Gyenesdiáson megrendezett versenyre 22 fõ hivatásos va-
dász érkezett Zala és Veszprém megyébõl. Értékelésre me-
gyénként került sor. Zala megyébõl a helyezettek:

1. helyezett: Horváth József (összetett 3. helyezést ért el)
2. helyezett: Jakabfi Ferenc
3. helyezett: Csordás Béla
Mindhárom hivatásos vadász a Zalaerdõ Zrt. dolgozója.

Vadásznapi lõverseny
Augusztus 20-án rendezték a Zalaerdõ Zrt. sohollári lõte-

rén a vadásznapi lõversenyt, ahol 3 pályán 75 korongra kellett
lõni. A verseny – melyet a Zalaerdõ Zrt., a Zala Megyei Va-
dászkamara és a Blaser Safaris vadászatszervezõ iroda kö-
zösen szervezett – korongvadászat formájában került meg-
rendezésre, 39 egyéni és 7 háromfõs csapat részvételével.

A versenyen a következõ eredmények születtek:
Nõi kategóriában
1. helyezett: dr. Horváth Krisztina
2. helyezett: dr. Holló Ágnes
3. helyezett: Horváth Nóra
Férfi kategóriában
1. helyezett: Gróf Jácint
2. helyezett: Radics Péter
3. helyezett: Karikó Róbert
Csapatok
1. helyezett: Zalaerdõ csapata (Karikó Róbert, Gróf Áron,

Gróf Jácint)
2. helyezett: Vérteserdõ csapata (ifj. Gróf András, Krausz

Lajos, Szûcs Attila)
3. helyezett: Noszlop csapata (Tóth Zoltán, Stankovics

László, Farkas Imre)
Gratulálunk a díjazottaknak!

Programjaink elsõsorban a
fiúk érdeklõdését keltették fel,
hiszen a jelentkezõk háromne-
gyedét az erõsebb nem ifjú, ka-
landvágyó képviselõi alkották.

Obornakon a tavalyi évhez
hasonlóan idén is lehetõség
volt a „GO IN NATURE” projekt

támogatásával kedvezményes
táborozásra. Az igényesen el-
készített pályamunkák alkotói-
nak csak a szállásdíjat kellett fi-
zetniük; a programok, apró
meglepetések és az étkezések
költségeit az Interreg V-A Szlo-
vénia–Magyarország Együtt-

mûködési Program pályázati
forrása fedezte. A július eleji er-
dei kalandtáborban részt vevõ
25 gyermek rengeteg élmény-
nyel gazdagodott: buszos ki-
rándulást szerveztünk nekik a
Kis-Balaton környékére, továb-
bá ellátogattunk az újudvari
Vadudvarba. Részt vehettek
rendõrkutya- és dzsúdóbemu-
tatón, kézmûves-foglalkozá-
son, légpuskás lövészeten, il-
letve vadászíjász bemutatón.

(Folytatás a 2. oldalon.)

Nyári táborok
Kalandok Obornakon és Szentpéterföldén

Az idei évben új helyszínnel és tematikával bõvült a tá-
bori kínálatunk, így június 25-tõl augusztus 3-ig – 6 tur-
nusban – több mint nyolcvan gyermek élvezhette az erdei
környezetet a nyár folyamán.

A bálványfaállományokban
a szukcesszió rendkívül lassú,
és hosszú idõ elteltével is csak
kevés fajból álló, szegényes
vegetáció tud kifejlõdni. Ezt a
jelenséget a bálványfában ter-
melõdõ, más növényfajokat ká-
rosító kémiai anyagok okozzák.
Ezt a növekedésgátló anyagot
a fiatal bálványfalevelek és haj-
tások jelentõs mennyiségben
tartalmazzák, illetve kimutatha-
tó a bálványfák körüli talajból
is. Feltehetõen a szomszédos
növények növekedését ezen
toxinok gátolják. 

A bálványfa Magyarorszá-
gon elsõsorban bolygatott kör-
nyezetben telepszik meg.
Ezenkívül zárt lombkorona-
szinttel nem rendelkezõ, termé-
szetes vegetációval borított te-
rületeken is elõfordul. 

A Nagykanizsai Erdészet te-
rületén a bálványfa kisebb-na-
gyobb (sajnos inkább nagyobb)
egyedszámban van jelen. Már
mindenhol megtalálható, és fo-

lyamatos terjeszkedését elõse-
gítik a melegedõ vegetációs
idõszakok. Jelen van a Kelet-
Zalai-löszvidéken, a Göcseji-
dombságban, de a legnagyobb
problémát a Kanizsai-homokvi-
déken okozza. Erõs sarjadó-
képességével, allelopatikus ha-
tásával, nagyszámú szárnyas
lependék termésével a homok-
vidék erdõfelújítás alatt álló er-
dõrészleteiben terjed a legjob-
ban. 

A bálványfa elleni védekezé-
si eljárásokat két csoportra
oszthatjuk: mechanikai és ké-
miai.

A mechanikai védekezés, a
fiatal egyedek teljes gyökérzet-
tel történõ eltávolításával lehet-
séges. Kaszálással, tõre vágás-
sal a rendkívül jó sarjadóképes-
sége miatt a tõszám megsok-
szorozódik, emiatt ez a mód-
szer nem jöhet számításba.

A kémiai védekezés – a nö-
vény korától és méretétõl, tör-
zsének vastagságától függõen

– permetezéssel, kenéssel illet-
ve injektálással történhet. 

Permetezéssel védekezünk
az egy-két éves bálványfama-
goncok ellen. A védekezéshez
használt gyomirtó szer kijutta-
tása történhet géppel vagy háti
permetezõvel a kultúrnövény
lombfakadása elõtt.

A bálványfatörzsek kenése
BFA fantázianévre hallgató
speciális növényvédõszer-ke-
verékkel történik. A technológia
során a maximum 5 cm átmé-
rõjû bálványfaegyedekre ecset-
tel juttatjuk ki a szert. 

Az 5 cm-nél vastagabb bál-
ványfaegyedek irtása injektá-
lással történik. Ebben az eset-
ben a törzsön körkörösen lyu-
kakat fúrnak, melybe vegyszert
injektálnak, majd tömítõanyag-
gal lezárják a furatot. 

A bálványfa elleni védeke-
zéshez 2018-ban mintegy 220
hektár alapterületen több mint
12 millió Ft költséget tervez-
tünk. 

A bálványfa elleni védeke-
zés nem egy egyszeri beavat-
kozás, hanem hosszan tartó el-
járássorozat, melynek során
több éven keresztül többszöri
visszatéréssel és a fent leírt
módszerek kombinálásával, a
technológiai eljárások pontos
betartásával lehet eredményt
elérni.

Babics István,
Gaál Krisztina

Terjed a bálványfa 
Biztató eredmények a védekezésben
A múlt század kilencvenes éveinek közepétõl a szélsõ-

séges idõjárás következtében felerõsödött az özönfajok
elõfordulása, esetenként tömeges megjelenése erdõfelújí-
tásainkban. Ezek a széles biológiai tûrõképességgel ren-
delkezõ, egyre melegedõ idõjárási körülményeket is jól to-
leráló fajok folyamatosan életteret nyernek erdeinkben,
erdõsítéseinkben. Az özönnövények közül az akác beszi-
várgásánál sokszorosan nagyobb agresszivitású bálvány-
fa-invázió száraz, homoki területeinken már-már megold-
hatatlannak tûnõ problémát jelent.



(Folytatás az 1. oldalról.)
A hagyományos erdei játé-

kok és feladatok mellett volt tá-
bortûz és szalonnasütés, vala-
mint a sötét erdõben is próbára
tehették a bátorságukat. 

Szintén Obornakon rendez-
tük meg július 16–20-ig az er-
dei tündér- és manótábort,
melyre idén fõként fiúk érkez-
tek.  A gyerekekre sok kézmû-
vesprogram, erdei séta és játék
várt, valamint az íjazás is na-
gyon kedvelt volt. 

A nagy igényre való tekin-
tettel idén újra szerveztünk
napközis tábort július 30-tól
augusztus 3-ig, így az otthoni
kényelmet elõnyben részesí-
tõk is élvezhették az erdõ
szépségeit az obornaki erdei
iskolában.

Új lehetõség volt ebben az
évben, hogy Szentpéterföldén
is meghirdettünk három temati-
kus tábort – elsõsorban na-
gyobb, 10–14 éves diákok szá-
mára –, melyeket a Bánok-
szentgyörgyi Erdészet közjóléti
munkatársa, Szommer Éva
szervezett erdészek és vadá-

szok bevonásával. A gyerekek
a 12 férõhelyesre bõvített
Szentpéterföldei Horgász Lak-
ban aludtak, ellátásukat pedig
a pákai étterembõl biztosítot-
ták. A június 25–29-ig tartott

vadásztábor volt a legnépsze-
rûbb, és a gyerekek garantál-
tan nem csalódtak: a remek
hangulatú táborban igazi barát-

ságok szövõdtek és izgalmas
(vadász)élményekben volt ré-
szük. A programok között sze-
repelt a vadászati kultúra meg-
ismerése, fegyver-, trófea- és
vadászkutya-bemutató, íjászat,
kürtölés, erdei túra, nyomolva-
sás és az elmaradhatatlan esti
vadles. 

A július 9–13-ig megrende-
zett táborba kis horgászok je-
lentkeztek, akik a napi horgá-

szat mellett megismerkedtek a
fõbb halfajokkal, horgászati
módszerekkel, eszközökkel és
a vizek, vízpartok élõvilágával
is.

Július utolsó hetében termé-
szetbúvár táborra lehetett je-
lentkezni, ahol az állat- és nö-
vényismeret mellett tájékozó-
dási és térképismerettel, ma-
dárgyûrûzéssel, erdei túrával,
gombászattal, vízvizsgálattal
telt a hét. Az egyik napon erdei
vonatozással egybekötött
egész napos kirándulás, túra
okozott jólesõ fáradtságot a tá-
borozók számára. 

Reméljük, hogy idén is sok
szép emléket vittek haza tábo-
rozóink, és még jobban meg-
szerették az erdõk világát. A
rendszeresen visszajáróktól és
az újaktól egyaránt sok jó visz-
szajelzést kaptunk, és bízunk
benne, hogy jövõre ugyancsak
sokan jelentkeznek majd nyári
táborainkba.

Fûrné Kinsztler Anita
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Az ünnepségen Rosta Gyu-
la vezérigazgató és Novák Fe-
renc, Zalakaros város polgár-
mestere mondott köszöntõbe-
szédet. A kilátót dr. Háda János
zalakarosi plébános áldotta
meg a keresztény liturgia sze-
rint. A nemzeti színû szalagot
Rosta Gyula, Novák Ferenc és
Zalamerenye polgármestere,
Ódor László Lajos közösen
vágták át.

A zöld színûre festett kilátó
terveit Magyar János veszpré-
mi építész készítette, a kivitele-
zést a keszthelyi Fitotron-
System Kft. végezte. Az épít-
mény teljes magassága 23,15
méter, a kilátószint 17,50 méte-
ren található. A ragasztott fe-
nyõszerkezet és a 91 tölgy lép-
csõfok faanyaga mintegy 50
köbmétert tesz ki. A fém össze-
kötõ elemek össztömege 5 ton-
na. A fa szerkezeti elemeket a
fémidomok úgy kötik össze,
hogy a csapadékvíz szabadon
lefolyhat köztük, így biztosítva
a kilátó hosszabb élettartamát.

A kilátót a Zalaerdõ Zrt. tel-
jes mértékben saját forrásból
fedezte, melynek összköltsége
mintegy 47 millió forintot tett ki.

Steyer Edina

Újjáépült a zalakarosi kilátó

Nyári táborok
Kalandok Obornakon és Szentpéterföldén

Mikroszkópos megfigyelés a napközis táborban

Madármegfigyelés a Kis-Balatonnál
Fotók: (Fûrné Kinsztler Anita) 

Pótolhatat-
lan veszteség
érte a Zala-
erdõ Zrt. Bá-
n o k s z e n t -
györgyi Erdé-
szetét, 2018.
szeptember
19-én elhunyt
Szabó László
kerületvezetõ
erdész. Az
egészséges,
tervekkel teli
f iatalembert
nem egészen
két hónap alatt vitte el tõlünk
a súlyos betegségek sora.

Szabó László Körmenden
született 1975. május 25-én.
Az általános iskolát több he-
lyen végezte, mert édesapja
hivatásos katonatiszt volt, és
több helyen szolgált. Közép-
iskolába Barcsra járt, ahol er-
désztechnikusi oklevelet
szerzett kitûnõ minõsítéssel.
2000-ben pedig Sopronban
kapott vadgazdamérnöki ok-
levelet. Dolgozott mint erdõ-
rendezõ, részt vett az erdei
vasút pályafelmérési munkái-
ban, innen a „Szabó Bakter”
becenév.

A Zalaerdõ Csömödéri Er-
dészetéhez 1998-ban került
hossztolói beosztásba. Majd
beosztott erdész, 2004-tõl
kerületvezetõ erdész lett a
Bóli erdészkerületben. Mun-
káját nagy szorgalommal,
hozzáértéssel, mindig vidá-
man, tettre készen, nagy
szakmai elhivatottsággal vé-
gezte.

2006 áprilisában kötött há-
zasságot Tóth Líviával. A há-

z a s s á g b ó l
2007-ben Le-
vente fia,
2 0 1 1 - b e n
Emese lánya
született.
Nagy hazafi-
nak ismertük,
imádta a ma-
gyar történel-
met, ez ottho-
nában is lát-
szott, ked-
venc tárgyai
is a magyar
hagyományo-

kat idézik. Hobbijává vált az
íjászat is. Ezért vállalta
2010-tõl a Csokma Íjász- és
Hagyományõrzõ Egyesület
elnöki feladatát is. Általában
nemzeti rockot hallgatott, ez-
zel is kifejezve hazafias ér-
zelmeit, erre nevelte gyer-
mekeit is. Érdekelte a foci is:
szenvedélyes Fradi-drukker
volt.

Nagy lendülettel látott neki
a családdal a csokmai he-
gyen, „A Háromszentek” ré-
szen egy szõlõbirtok kialakí-
tásának. Most kezdett termõ-
re fordulni. …

Alig két hónapja hasnyál-
mirigy-gyulladással került
kórházba, a mûtét jól sike-
rült, de azután bélperforáció
lépett fel, amit újabb mûtétek
követtek. Majd bakteriális
fertõzés, végül tüdõgyulla-
dás következett. Sajnos
együtt nem bírta a szerveze-
te ezt a sok megpróbálta-
tást. Élt 43 évet. Kedves
alakja hiányozni fog, emléke
a szívünkben él tovább.

Hopp Tamás

Szabó László
emlékére

Augusztus 9-én adta át a Zalaerdõ Zrt. a Zalakaros és
Zalamerenye települések határán felépített Erdészkilátót a
nagyközönségnek.

OKTÓBER:
– Gombaismereti túrák a Zalakaros és a Len-

ti környéki erdõkben, a gombamegjelenés
függvényében
Túravezetõk: Gál Sándor (Zalakaros, +36-
30/474-2130); Stefanich Péter (Lenti, +36-
30/464-4558)

– „Õsz kószál a fák közt színpompás palást-
ban, /lehulló falevél mindenütt nyomában.”:
Erdei séták óvodásoknak és iskolásoknak
elõzetes bejelentkezés alapján a Zakatoló
Erdészeti Erdei Iskola szervezésében
Bejelentkezés: Molnárné Vitális Anikó (+36-
30/933-8851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu)

OKTÓBER–NOVEMBER
– „A sokszínû erdõ”: programok óvodások-

nak, iskolásoknak elõzetes bejelentkezés-
sel a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola szer-
vezésében
Bejelentkezés: Povics Noémi (+36-30/511-
3213, povics.noemi@zalaerdo.hu)

OKTÓBER 20., 22.
– Õszköszöntõ járat a Csömödéri Állami Er-

dei Vasúttal

ÕSZI ISKOLAI SZÜNET IDEJÉN
– Õszi utazás a Csömödéri Állami Erdei Vas-

úttal

NOVEMBER 2–4.; 9–11.
– Márton-napi járat a Csömödéri Állami Erdei

Vasúttal

DECEMBER 3–7.
– Mikulásjárat óvodai és iskolai csoportoknak

a Csömödéri Állami Erdei Vasúttal

DECEMBER 8.
– Mikulásjárat és ünnepváró készülõdés

Csömödérben a Csömödéri Állami Erdei
Vasúttal és a Zakatoló Erdészeti Erdei Isko-
lával

DECEMBER 29. ÉS 30.
– Évzáró utazás a Csömödéri Állami Erdei

Vasúttal

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
kozjolet.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo
Erdei vasúti programok: Kaliba Mihály +36-
30/474-2146, erdeivasut@zalaerdo.hu

Programok 
Természetbúvárok Szentpéterföldén



A Muraszemenyei Termelõ-
szövetkezetnél dolgozott, ami-
kor a Letenyei Erdészet akkori
igazgatója, Rodek Márton felke-
reste, hogy dolgozzon fogatbri-
gád-vezetõként az erdészetnél.

– „Mellette még vadász-
hatsz is!” – mondta, célozva ta-
lán arra, hogy nagyapám az
egyetlen vadász volt sokáig a
faluban, s azt is tudta, hogy
szeretem a lovakat. Kértem pár
nap haladékot, de már akkor
biztos voltam benne, hogy át-
igazolok. 1986. október 16-án
kezdtem a cégnél. Semmilyen
téren nem bántam meg a dön-
tésemet. Fogatbrigád-vezetõ-
ként sokrétû feladatköröm volt:
a vétyemi központban, ahol a
bognár- és a kovácsmûhely is
helyett kapott, minden reggel le
kellett ellenõrizni, hogy a lova-
kat rendesen megetették-e,
tiszták-e, milyen állapotban
vannak a kocsik, az én felada-
tom volt a szerszámjavítás, a
lovak cseréje a kocsi elõtt…
Akkor még nem volt vadász-
vizsgám, azt késõbb tettem le,
de aztán a papír megszerzését
követõen, 1988-ban kineveztek
kerületvezetõ vadásznak.

Az új munkakörben szintén
sokféle feladata volt: az összes
vadászati létesítmény, illetve a
cserkészutak karbantartása, a
vadföldmûvelés, vadmegfigye-
lések, vadkárbecslés, s nem
utolsósorban a vadászvendé-
gek kísérése.

A nyugdíjba vonulás óta Zol-
tán még több idõt szentel csa-
ládjának és hobbijának is. Má-
sodik feleségével, Anikóval Lo-
vásziban élnek egy kis birtokon,
ahol falusi turizmussal foglal-
koznak. Zoltánnak az elõzõ há-
zasságából született két gyer-
meke, Roland, aki rendõrként
dolgozik, illetve Nikolett, aki je-
lenleg gyesen van ikergyerme-
keivel, egyébként pedagógus.
Anikó lánya, Henrietta mentõ-
tisztként végzett a Pécsi Tudo-
mányegyetemen, jelenleg PhD-
képzésben vesz részt. Közös
gyermekük, Andrea Salzburg-
ban fogtechnikus. Van egy
örökbe fogadott gyermekük is,
Helga, aki tudós, molekuláris
bionikával foglalkozik, Buda-
pesten él, a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen kutat és ok-
tat, és a Central European
University-n is tanít. Feleségé-
vel kettejüknek együtt össze-
sen öt unokájuk van, október
hónapban érkezik a hatodik.

– Igazán költséges és idõ-
igényes hobbit találtam ma-
gamnak, veterán motorkerék-
párokat gyûjtök és újítok fel.
Még a TSZ-ben dolgoztam,
amikor egy idõs kollégám, Jó-
zsi bácsi egy alkalommal meg-
kérdezte, hogy van-e egy kis
idõm, mert nagyon megkedvelt,
és szeretne egy ajándékot adni
nekem. Gépészemberként
még az államosítás elõtt szá-
mos traktor, cséplõgép és

egyéb hasonló volt a birtoká-
ban, amit aztán szinte mind
egy szálig elvettek tõle. Egyet-
len motorkerékpárt tudott meg-
menteni, mégpedig úgy, hogy
eldugta a padláson. Ezt a mo-
tort néztük meg nála akkor, s
én elhatároztam, hogy nem vi-
szem el, mert elõbb készítek
neki egy kis kuckót. Az öreg
azonban hamarosan meghalt,
én pedig nem mertem szólni a
fiának, hogy nekem adta a
motort... Innen indult a szenve-
dély, elkezdtem gyûjteni a mo-
torokat, s az alkatrészeket...
Egyszer vadkárbecslésre men-
tem Kiscsehibe, amikor meglát-
tam az udvaron a kukoricagóré
mellett egy Csepel motorkerék-
párt, és mondtam a tulajdonos-
nak, hogy szeretném megven-
ni. Meglepõdött, mondván már
30 éve ott áll az udvaron... Azt
mondta, ha szeretném, ve-
gyem meg a másikat is, egy
Pannóniát, ami a padláson
hever... Elõbbit már felújítot-
tam, utóbbi helyreállítása még
hátra van.

A gyûjteményben – amely-
ben már közel húsz motort
számlálhatunk – egyebek mel-
lett akad 1931-es és 1937-es
NSU, egy oldalkocsis, 750 m3-es
boxermotoros BMW, Danuvia,
MZ Trophy, több Csepel és
Pannónia, Simson... A felújítá-
sok során Zoltán igyekszik
eredeti alkatrészeket beépíte-
ni, ennek okán többször elõ-
fordult már, hogy hónapokat,
vagy akár éveket váratott ma-
gára, hogy egy-egy járgány
teljesen elkészüljön. Börzékre,
vásárokra jár, az internetet
bújja, ha éppen szüksége van
valamire. Jártában-keltében
mindenféle motoralkatrészt

összegyûjt, s ha valakinek épp
olyan darabra van szüksége,
amelyre neki nem, szívesen
odaadja. Ez év folyamán több
jármûvével egy motorostalál-
kozón is részt vett Lovásziban,
a mustra nagy sikert aratott
motoros körökben.

– Nagyon szeretek olvasni
is. Megszoktam, hogy fél 6 kö-
rül kelek, ez most sincs más-
ként. Így a korai ébrenlétet ki-
használva reggelente olvasok,
mostanában leginkább Vujity
Tvrtko könyveit, nagyon meg-
fogtak a történetei.

Zoltántól a zene, sõt, a zené-
lés sem áll távol, kisgyermekko-
rától kezdve harmonikázik, ké-
sõbb, a Zalaerdõnél kezdett va-
dászkürtön játszani, mellyel lá-
nyát, Andreát is „megfertõzte”.
A harmonikázást kezdetben ze-
neiskolában tanulta, majd auto-
didakta módon.

– Nagyon hamar kinõttem a
harmonikámat, s már akkori-
ban is nagyon drága hangszer
volt, nagyjából annyiba került,
mint egy tehén ára. Egy falusi
gazdának pedig nagyon meg
kellett gondolnia, mire költi a

pénzét... Természetesen nem
kaptam újat, kimaradtam a ze-
neiskolából, de továbbra is
szerettem a hangszert, így ké-
sõbb visszatértem hozzá. Nagy
álmom, hogy egyszer egy
10–12-fõs zenekarral közösen

játsszak, de mivel kevés a har-
monikás, ez nem egyszerû
feladat…

Zoltánnak kellemes, moz-
galmas és egészséges nyugdí-
jas éveket kívánunk!

Steyer Edina
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A csülökkel és erdei gom-
bákkal gazdagított vörösboros
vaddisznópörkölt mellé fûsze-
res galuskát kínáltak, ezenkívül
tárcsán sütött egyedi fûszere-
zésû õzcombot készítettek áfo-
nyás prószával körítve. A csa-

pat tagjai Benke Gyula, Espár
Erika, Fûr Tamás, Gazsi Ri-
chárd, Milei Tünde, Nagy Lász-
ló, Pálmási Béla, Szabó Lász-
ló, Trojkóné Szmodics Adrienn
és Trojkó Péter voltak, akik a
zsûrin kívül a vendégeket és az

érdeklõdõ látogatókat is lenyû-
gözték ínycsiklandó vadételük-
kel, és újabb lépést tettek a
vadételek népszerûsítése te-
rén. A remek hangulatról a kel-
lemes idõjárás mellett a szer-
vezõ Vadex Zrt. gondoskodott,
hiszen az idei évben is neves
elõadók és látványos bemuta-
tók szórakoztatták a több ezer
résztvevõt. 

Gratulálunk a szép ered-
ményhez!

Az erdei kiránduló- és pihe-
nõhelyekhez megkezdõdött a
tájékoztató táblák tartalomfej-
lesztése, és augusztus végén
hat helyszínen ki is kerültek a
gyalogos és kerékpáros túra-
útvonalakat térképen bemuta-
tó táblák. A túraajánlók a pro-
jekt weboldalán (www.goinna-
ture.eu) digitálisan is elérhetõ-
vé váltak, részletes útvonalle-
írásokkal, koordinátákkal, fo-
tókkal, a látnivalók ismerteté-
sével kiegészítve. Az erdei
vasúthoz kapcsolódó egy-két
napos tematizált programcso-
magok kidolgozása is befeje-
zõdött, ezek szintén megtalál-
hatók az említett honlapon. A
helyi termék programcsoma-
gok, a gyalogos erdei élmény-
csomagok, a kerékpáros él-
ménycsomagok, a bunkertúra
és az olajbányászati túra
programcsomag közös jellem-
zõje, hogy a térség jellegze-
tességének, kultúrájának,
szolgáltatásainak megismeré-
se mellett kisvonatozás is
kapcsolódik hozzá, népszerû-
sítve ezzel az erdei vasúti
közlekedést.

A lenti végállomás kiállító-

terme audio-guide készülé-
kekkel gazdagodott, így a mú-
zeumot bemutató tartalmas
tájékoztató anyag magyar és
szlovén nyelven is meghall-
gatható. A tervek között sze-
repel, hogy a késõbbiekben

angol és német nyelvû hang-
anyag is készül. 

A projekt támogatásából
valósult meg június végén a
Kisvasút Nap, valamint július
elején az erdei kalandtábor 25
gyermek részvételével.

A hátralévõ feladatok kö-

zött szerepel, hogy az õsz fo-
lyamán a kidolgozott túraútvo-
nalakhoz és programcsoma-
gokhoz egy kiadvány (kalauz)
készül magyar és szlovén
nyelven, 2000–2000 példány-
ban.

Fûrné Kinsztler Anita

GO IN NATURE HÍREK
A GO IN NATURE projekt támogatásából tavasszal és

nyáron tovább folytatódtak a fejlesztések. 

Erdei kirándulóhely Bödeházán
Fotók: (Fûrné Kinsztler Anita)

Motorkerékpárok és lovak vonzásában 
Hermán Zoltán nyugdíjba vonul

Bár apai nagyapja, és rövid ideig édesapja is vadász-
ként dolgozott, eredeti szakmája gépésztechnikus. Fogat-
brigád-vezetõként kezdett a Zalaerdõ Zrt. jogelõdjénél, ve-
terán motorokat gyûjt és újít fel, szabadidejét pedig leg-
szívesebben unokáival tölti. Hermán Zoltán kerületvezetõ
vadászként vonult nyugdíjba ez év nyarán a társaságtól.

A Zalaerdõ szakácsai fõzõcsapat ismét dobogón vég-
zett a XII. Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztiválon
Soponyán, ahol a versenyben induló 56 csapat közül a
vaddisznó kategóriában III. helyezést értek el. 

Újabb siker Soponyán
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A Zalaerdõ Zrt. csapata az
összesített eredmények alap-
ján a negyedik helyen végzett,
mindössze négy ponttal le-
csúszva a dobogóról az Észak-
erdõ Zrt. mögött. A pontszerzõ
helyezések az alábbiak szerint
alakultak:
ASZTALITENISZ – NÕI
2. Lovrencsicsné Tánczos Ilona
DARTS – NÕI EGYÉNI:
5. Milei Tünde
ÍJÁSZAT – FÉRFI CSIGÁS:
3. Boda Mátyás
4. Kreiner Roland 
ÍJÁSZAT

– FÉRFI VADÁSZREFLEX:
2. Balogh Krisztián
ÍJÁSZAT

– NÕI VADÁSZREFLEX:
2. Baloghné Tóth Tímea
NÕI KAJAK EGYES:
4. Fûrné Kinsztler Anita

KAJAK KETTES
VEGYES PÁROS:

6. Fûrné Kinsztler Anita, Fûr
Tamás

LABDARÚGÁS:
3. Zalaerdõ
PETANQUE:
2. Lovrencsics István, Lovren-

csicsné Tánczos Ilona
3. Bekõ Balázs, Petõ Ferenc
SAKK – FÉRFI:
2. Papp Nándor
4. Németh József

SAKK – NÕI:
1. Czigoláné Németh Diána
ULTI:
4. Gál Sándor
5. Orsos László
TEREPFUTÁS – FÉRFI 5 KM:
5. Tóth Kristóf
TEREPFUTÁS

– NÕI 9 KM:

5. Dombai Renáta
6. Steyer Edina
ÚSZÁS

– FÉRFI GYORS
50 M

2. Lovrencsics Tamás
ÚSZÁS

– FÉRFI MELL
50 M

5. Lovrencsics Tamás
ÚSZÁS

– FÉRFI GYORS 
100 M

2. Lovrencsics Tamás
ÚSZÁS

– FÉRFI MELL 100 M
4. Lovrencsics Tamás

Gratulálunk!

Az államalapító Szent István ünnepe al-
kalmából Nagy István agrárminiszter Magyar
Arany Érdemkereszt kitüntetést adományo-

zott Varga Gellért Sándor, a Zalaerdõ Zrt.
nyugalmazott erdõmérnöke, az Országos
Magyar Vadászkamara Zala Megyei Területi
Szervezete Vadászati Hagyományokat Ápo-
ló Kulturális Bizottságának elnöke részére,

öt évtizedes mûszaki vezetõi és tervezõi pá-
lyafutásáért, a magyar vadászati hagyomá-
nyok megõrzését szolgáló elkötelezett mun-
kájáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott Hor-
váth Borbála, a Zalaerdõ Zrt. belsõ ellenõre, a
több mint négy évtizede az eredményes gaz-
dálkodást segítõ kiváló könyvelõi és ellenõri
tevékenységéért.

A Soproni Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának 2018/2019.
évi ünnepélyes, nyilvános tan-
évnyitó kari tanácsülése kere-
tében, ez év szeptember
11-én Sopronban, NAGY
LÁSZLÓ okleveles erdõmér-
nöknek, jogelõdünk, a Zalai
Erdõ- és Fafeldolgozó Gazda-
ság nyugalmazott gazdasági
igazgatójának, vezérigazgató-
helyettesnek, majd a jogutód
Zalaerdõ Rt. Igazgatósága el-
nökének oklevele megszerzé-
sének 60. évfordulója alkalmá-
ból

GYÉMÁNTOKLEVÉL
TISZTELETDIPLOMÁT,

HORVÁTH ELEMÉR okleveles
erdõmérnöknek, jogelõdünk
Zalacsányi Erdészete vezetõjé-
nek, majd a Zalaerdõ Rt. nyu-
galmazott erdészetigazgatójá-
nak, valamint VARGA GEL-
LÉRT okleveles erdõmérnök-
nek, a Zalaerdõ Rt. Csömödéri
Vasútüzeme nyugalmazott

üzemigazgatójának, oklevelük
megszerzésének 50. évfordu-
lója alkalmából

ARANYOKLEVÉL
TISZTELETDIPLOMÁT

ADOMÁNYOZTAK. 

Az ünnepség keretében
KESZTHELYI ISTVÁN okleve-
les erdõmérnöknek, aki
1965–1972 között jogelõdünk-
nél szakfelügyelõként, illetve a
Zalaegerszegi Erdõrendezõ-
ség Nagykanizsai Osztályán
erdõrendezési felügyelõként
dolgozott, majd a Környezetvé-
delmi és Vízgazdálkodási Mi-
nisztérium Természetvédelmi
Fõosztályának vezetõjeként
vonult nyugállományba, vala-
mint MÉSZÁROS JÓZSEF ok-
leveles erdõmérnöknek, aki
1954–1964 között a Dél-zalai
Állami  Erdõgazdaságnál szak-
elõadóként, majd erdõmûvelési
mûszaki vezetõként, késõbb
szakfelügyelõként dolgozott, s
a Pécsi Erdõrendezõség veze-

tõjeként vonult nyugállomány-
ba, oklevelük megszerzésének
65. évfordulója alkalmából

VASOKLEVÉL
TISZTELETDIPLOMÁT

ADOMÁNYOZTAK. 

A jeles jubileumok alkalmá-
ból kitüntetett valamennyi okle-
veles erdõmérnök nevében
Nagy László, immár gyémánt-
okleveles kollégánk mondott
köszönetet az alma mater ve-
zetõségének, egyben a legna-
gyobb tisztelettel adózva a haj-
dani professzorok és tanárok
halhatatlan emlékének. Kérte a
mai egyetemi ifjúságot, hogy
majdan – sikeres tanulmányaik
után – méltó folytatói legyenek
a ma kitüntetett erdõmérnökök
munkásságának is.

A zalai, s egykor Zalában is
dolgozott tiszteletdiplomások-
nak a ZALAERDÕ újságunk
szerkesztõsége részérõl külön
is gratulálunk és jó egészséget
kívánunk! 

A Zalaerdõ Zrt.
dolgozóinak lapja

Szerkesztõbizottság: dr. Baráth László, Bodor György, Fûrné
Kinsztler Anita, Fûr Tamás, Hopp Tamás, Horváth Ferenc  (ny. term. ig.),
Illés György, Kovács Ferenc (term. ig.), Kreiner Roland, Lukács
István, Pintér Csaba, Steyer Edina, Vaski László. Felelõs szer-
kesztõ: Kovács Ferenc (term. ig.) Kiadja: ZALAERDÕ Zrt. Felelõs
kiadó: Rosta Gyula vezérigazgató Nyomdai elõkészítés: Zala-Lap
Kft. Nyomtatás: Gura Nyomda Bt. Felelõs vezetõ: Gura Béla

Ó, szilvát s szõlõfürtöt érlelõ,
gyönyörûséges fényes õszelõ,
eged vén szívbõl is kedvet csihol!
Már napok óta nem láttam sehol
egy cigaretta-füstnyi felleget,

csak ezt a makulátlan csudakéket.
Rengetegek legszebb szajkóiból
valaki minden kéktollat kitépett
s bekárpitozta velük az eget.

A Pilisi Parkerdõ Zrt. volt a házigazdája a XXII. Nemzet-
közi Erdészeti és Faipari Sportnapoknak, mely 2018.
augusztus 24–26. között zajlott Esztergomban. A rendez-
vényen tizennyolc sportágban közel hatszáz versenyzõ
mérte össze tudását. A megmérettetés külföldi résztvevõi
ez évben Horvátországból, Romániából és Szlovákiából
érkeztek.

Állami, miniszteri kitüntetések

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária/AM

Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária/AM

Tiszteletdiplomásokat köszöntünk

Áprily Lajos

Szeptemberi ég

Tizennyolc sportágban indultunk

Ezt követõen a Zalaerdõ Zrt.
vadászati felügyelõje, Páll Ta-
más tartott elõadást, melyben
ismertette vadfajonként az
1970 óta rögzített terítékadato-
kat, majd az idei esztendõben
bevezetésre került ESZR vad-
gazdálkodási nyilvántartó prog-
ramját. Társasági és erdészeti
szinten elemezte a vadgazdál-
kodás árbevételének és költsé-
gének alakulását, valamint ki-
tért a 2018/19 vadászati év
tervszámainak változására. Tá-
jékoztatta a megjelenteket,
hogy október 12-én 14 órakor
lesz Szentpéterföldén a tizen-
hetedik trófeaszemle, melyrõl
ismét katalógus készül majd.
Ezt követõen a Zalai Vadászati
Évadnyitó rendezvényre hívta
fel a figyelmet, külön kitért azon
kollégákra, akik elismerésben
részesülnek. (Hopp Eszter er-
dõmérnök Hubertus-kereszt
arany fokozata, míg Molnár Ti-
bor Zoltán kerületvezetõ hiva-
tásos vadász Nimród vadász-
érem kitüntetésben részesült
az ünnepségen). Páll Tamás
elõadásának végén beszámolt
a hivatásos vadászok megyei
és országos versenyérõl. 

Ernszt Tamás elõadó több
témakörben nyújtott tájékozta-
tást a megjelent vadászati
szakembereknek. Ismertette a
Zala megyei vadászterületek
átalakulásának fõbb esemé-
nyeit, külön kitért a haszonbér-
leti díjakra, azok igénylésének
megváltozott jogi környezetére,
gyakorlati megvalósulására.
Felhívta a figyelmet, hogy a va-
dászterületnek minõsülõ, de a
vad elõl kerítéssel tartósan el-
zárt ingatlan után haszonbérle-
ti díj nem jár.

A megjelentek az Országos
Magyar Vadászkamara 2017.
évi vadgazdálkodási pályázata-
iról hallhattak összefoglalót,
részvénytársaságunk 6 pályá-
zattal szerepelt eredményesen.
A vadászati és halászati elõadó
ismertette az Észak-dunántúli
Vadgazdálkodási Táj vadgaz-
dálkodási tájegységeinek vad-
gazdálkodási tervérõl szóló ag-
rárminiszteri rendelet fõbb ele-
meit, így a vadállomány-szabá-
lyozás irányelveit vadfajonként,
az új trófeabírálati szempont-
rendszert, továbbá a védett ter-
mészeti területekre vonatkozó
természet- és tájvédelmi elõírá-

sokat. Ezt követõen kitért a
Nagykanizsai Erdészetnél, a
Zsigárdi major mellett kialakí-
tott zárttéri fácánkertre, ahova
július utolsó napján kétezer
elõnevelt fácán érkezett. A va-
dászati és sertéstartói körök-
ben egyre gyakrabban szóba
kerülõ afrikai sertéspestisrõl is
tartott általános tájékoztatót: is-
mertette a betegség kórokozó-
ját, terjedését, tüneteit, az ága-
zati szereplõk megelõzõ fel-
adatait, hazai megjelenését és
az ez ügyben elrendelt hatósá-
gi intézkedéseket.

A trófeabírálattal kapcsola-
tos jogi szabályok betartására
is felhívta a résztvevõk figyel-
mét, majd kitért a pénzügyi vál-
tozásokra: a vadgazdálkodók-
nak a vadkártérítés fedezeté-
nek biztosítása érdekében el-
különített számlán pénzügyi
vadkáralapot kell létrehozniuk
november 1-jéig, míg decem-
ber elsõ napjáig át kell utalniuk
a haszonbérleti díj 90%-át.
Ernszt Tamás elõadásában
részletesen kitért a vadkárfel-
mérési eljárásokra, az éves
vadgazdálkodási tervek teljesí-
tésére, a vadelhullások doku-
mentálására és a dúvadjelek
gyûjtésére is. 

A vadászati értekezlet ezt
követõen a Zsigárdi majorban
folytatódott, ahol Kreiner Ro-
land erdészetigazgató ismer-
tette a kialakított voliereket és a
fácánnevelés eddigi tapaszta-
latait.

Ernszt Tamás,
Steyer Edina

Szezonnyitó vadászati értekezlet
A Zalaerdõ Zrt. vadgazdálkodásában meghatározó idõ-

szak a szeptember, mert a vadászati árbevétel jelentõs ré-
sze e hónapban keletkezik. Évrõl évre augusztus második
felében a vadgazdálkodásban dolgozók szakmai értekez-
letet tartanak. Az idei esztendõben augusztus 22-én a
nagykanizsai központ tárgyalótermében kezdõdött a szak-
mai rendezvény, melyen Rosta Gyula vezérigazgató kö-
szöntötte a megjelent erdészetigazgatókat, mûszaki veze-
tõket és kerületvezetõ vadászokat. 


