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A koronavírus-járvány első hullámát kö-
vetően fakitermelési kapacitásunk érezhe-
tően lecsökkent.

A jelenleg rendelkezésre álló fakiter-
melő vállalkozói kapacitás egy, az időjá-
rás szempontjából átlagosnak mondható 
évben ugyan még elegendő, de joggal 
tesszük fel az alábbi kérdéseket magunk-
ban: Van-e még időjárás tekintetében átla-
gos év? A fő fakitermelési szezonban hány 

olyan periódus van, amely fakitermelési 
szempontból ideális? Van egyáltalán ilyen 
időszak? Az utóbbi években azt tapasztal-
tuk, hogy a fő fakitermelési szezonokban 
az időjárás egyre kedvezőtlenebbé vált. 
Elmaradtak a hosszan tartó fagyos idő-
szakok, az enyhe időjárás gyakran csapa-
dékkal párosult. Napjainkban ezért fontos 

feladatunk olyan munkavállalói és vállalko-
zói réteg és erőforrás fenntartása, amely a 
fakitermelés szempontjából ideális idősza-
kokat maximálisan és teljes kapacitással ki 
tudja használni. Ez nem csak a fakitermelés 
mennyiségi részére van hatással, hanem 
a faanyag minőségének megőrzésében is 
fontos szerepet játszik (repedés és fülle-
dés). A megfelelő időben kitermelt faanyag 
kevésbé reped, és a fülledés jelei is lassab-
ban jelentkeznek rajta. Fenti célkitűzéseink 
megvalósulása jelentős pozitív hatást gya-
korolhat a minőségi rönkarányra. 

A bükk, tölgy és a fenyő fűrészipari 
alapanyagok iránti kereslet a korlátozá-
sok enyhítését követően érzékelhetően 
megnövekedett. A megtermelt fűrészipari 
alapanyagokat fafajtól függetlenül mara-
déktalanul értékesíteni tudtuk. 

Az értékesítési nehézségek elsősorban 
a sarangolt választékokat érintették, en-
nek elsődleges kiváltó oka, hogy rendkívül 
nagy mennyiségű, olcsó alapanyag került 
piacra. Az elmúlt időszak kedvezőtlen 
időjárása miatt Európa-szerte komoly er-

dőkárokról érkeztek és érkeznek mind a 
mai napig hírek. Ez a jelenség elsősorban 
a lucfenyőállományokat tizedelte meg, de 
napjainkban már Németország és Fran-
ciaország egyes területein a bükkösök is 
a száradás jeleit mutatják. A viharkárok 
(hótörés, széldöntés és széltörés) és a ro-
varkárok (elsősorban szúkárok) pusztítása 

nyomán több tíz millió köbméter faanyag 
pusztult el, ennek következtében jelentős 
túlkínálat mutatkozott a fapiacon, amely a 
faanyag iránti kereslet csökkenését ered-
ményezte. A 2020-as év derekára az emlí-
tett erdőkárok egy részét ugyan felszámol-
ták, a faanyag másik része viszont olyan 
mértékű minőségvesztést szenvedett el, 
amely így ipari hasznosításra alkalmatlan-
ná vált. Mindez azt eredményezte, hogy 
a 2020-as év második felére ez az olcsó 
alapanyagbázis elapadni látszott; ezzel 
párhuzamosan a hazai erdőgazdálkodók 
végre levegőhöz juthattak.

A fenyőrostfa-értékesítés a nehézsé-
gek ellenére is folyamatos volt, azonban a 
választékok árai jelentősen visszaestek. A 
Zalaerdő Zrt. FSC-minősítéséből, valamint 
földrajzi elhelyezkedéséből fakadóan sike-
rült hosszú távú megállapodást kötnünk a 
feldolgozóüzemek egy részével. A szerző-
désekben rögzített faanyagot ugyan üte-
mezetten, de folyamatosan szállíthattuk 
ezekbe az üzemekbe. Szeptemberre a fe-
nyőrostfa-választékok iránt tovább nőtt a 
kereslet és a külföldi tulajdonú, de hazánk 
területén működő laplemezgyártó üzemek 
is igényt mutattak szinte mindennemű és 
fafajú forgácslapfa-választékra. Az élén-
külő keresletnek köszönhetően a készlete-
ket sikerült csökkenteni. 

A tényleges áttörést mégis a májusban 
megindított olasz rostfa irányvonatos érté-
kesítése hozta meg, hiszen néhány hónap 
leforgása alatt sikerült eladni a 2019-es 
évtől felhalmozódott tölgy és csertölgy 
sarangolt választékaink jelentős részét. Ez 
a folyamatos minőségvesztés miatt elen-
gedhetetlen volt. 

Az irányvonatok megszervezése és elő-
készítése mindannyiunk számára komoly 
feladatnak bizonyult. A szerződések előké-
szítése a térség állami erdészeti részvény-
társaságainak példaértékű összefogásával 
történt. Így a Sefag Zrt., a Kaszó Zrt., a Me-
csek Erdészeti Zrt., a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt., valamint a Zalaerdő Zrt. mind az olasz 
partnerrel, mind pedig a vasúttársaságok-
kal közös tárgyalások keretei között fektet-
ték le az együttműködés alapjait. Ezzel egy 
olyan kistérségi összefogás valósult meg, 
amelyre évek óta nem volt példa. Mindez 
üzenetet hordoz a jövő számára: azt, hogy 
összefogással és közös akarattal sokkal ha-
tékonyabban tudjuk a céljainkat elérni.

Összességében elmondható, hogy bár 
a koronavírus-járvány számos nehézséget 
jelentett és jelent a mai napig, de a sok ne-
gatív hatás mellett pozitív hatásai is voltak. 
Szorosabbá váltak a partnerkapcsolataink. 
A szomszédos erdőgazdaságok a közös 
célok érdekében összefogtak. Csak remél-
ni tudjuk, hogy ez az összefogás további 
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Forwarderek munka közben Szentpéterfölde térségében.

● ● ● KERESKEDELEM

A 2020-as év nem csak az állami 
erdőgazdaságoknak, hanem a ma-
gánszektor szereplőinek is rendkívüli 
év volt. Rendkívüli, hiszen míg év ele-
jén értékesítési nehézségekkel küz-
döttünk, addig év végére mérsékelten 
élénkülő fapiac szereplőivé váltunk. 
A köztes időben a készleteink hal-
mozódása és a koronavírus-járvány 
miatt szükségessé vált a termelés le-
állítása, az értékesítési lehetőségeink 
ezzel párhuzamosan tovább szűkül-
tek. A korlátozások miatt a társaság 
amúgy is alacsony volumenű érté-
kesítése még szerényebb mértékű-
re zsugorodott: a rendkívül magas 
készletszint a termelések megállítá-
sát követően stagnált, majd néhány 
hét után lassú csökkenésbe kezdett.
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lehetőségeket hoz majd mindannyiunk 
számára. Azon kollégáink számára pedig, 
akik ebben nem hisznek, az alábbi sorok 
szolgáltassanak számokban is mérhető 
eredményt.

Egy irányvonat 25 vagonból áll ösz-
sze. 2020 júniusától 2021. február végéig 
összesen 97 irányvonatot indítottunk. Ez 
összesen 2411 vagon, és megközelítőleg 
109.910 m3 faanyag feladását jelentette. 
Ebből a Zalaerdő Zrt. összesen 818 vagont 
adott fel, ami mindösszesen 36.739 m3 fa-
anyagot jelent. A feladott vagonok közül 
csak 10 vagont kifogásolt meg a vasút. 
Egy teljes irányvonat megrakására mind-
összesen 24 óra áll rendelkezésünkre. A 
fenti adatokból látszik, hogy az irányvona-
tok megszervezése és megrakása komoly 
háttérmunkát igényel. Nem beszélve arról, 
hogy ezek a számok csak az olaszországi 
rostfaszállításokat mutatják. Mindemellett 
kollégáink a 2021-es évben az EKÁER-szá-
mok alapján mintegy 12.227 kamiont 
adtak fel. Az egyéb vagonos feladásunk 
megközelítette a 20.000 m3-t. Mindez fo-
lyamatos értékesítés mellett is nagyon ko-
moly teljesítmény, de ha figyelembe vesz-
szük azt, hogy a 2020-as évi korlátozások 
miatt ennek jelentős része az év utolsó 
harmadára koncentrálódott, akkor látjuk 
csak igazán, hogy mennyire nehéz idősza-
kon vagyunk túl.

Fontosnak tartom kiemelni azt, hogy 
a 2020-as év folyamán a fahasználatban 
tevékenykedő kollégáink számtalanszor 
bizonyították szakmai rátermettségüket 
és munkabírásukat. Az ő teljesítményük 
azonban csak akkor lesz folyamatosan 
tartható, ha olyan munkavállalókkal és 
vállalkozókkal tudnak együttműködni és 
dolgozni, akikre mindig számíthatnak, és 
akiktől joggal várhatnak el minőségi mun-
kavégzést.

Trojkó Péter 

kereskedelmi osztályvezető
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Kecskés Tamás kereskedelmi előadó és Kertész Ferenc kerületvezető erdész (balról jobbra) 
a Szepetnek 4B erdőrészletben.

Fantoni irányvonat a nagykanizsai MÁV-rakodón.

fapiacon

Búcsúzunk Tőled, egy olyan kiváló 
Kollégától és igaz Embertől, aki „nem 
tudott nemet mondani”, akire mindig 
számíthattunk, aki mindig segített!

Mintegy 25 esz-
tendővel ezelőtt, 
1995 júniusában 
kezdtél el dolgoz-
ni az erdőgazda-
ság Zalabaksai 
Erdészeténél gép-
kocsivezetőként, 
de már előtte is 
alkalmi munkavál-
laló voltál leendő 
munkahelyeden.

A Zalabak-
sai Erdészetnél a 
teljesség igénye 
nélkül gépkocsi-
vezető, raktáros, 
anyagbeszerző, 
karbantartó fel-
adatokat láttál el. 
A Lenti és a Zala-
baksai Erdészet összevonását követően 
feladatköröd tovább bővült. Elvégezted 
a vadhúsvizsgálói és növényvédelmi 
tanfolyamot is.

Gépészeti ismereteid jelentősen 
hozzájárultak az erdészeti járműállo-
mány műszaki színvonalának megőrzé-
séhez, fejlesztéséhez. 

A pusztaapáti lőtér folyamatos mű-
ködtetésében, fejlődésében aktívan 
részt vettél. 

A kollégák megkeresésének, kéré-
sének önzetlenül eleget tettél, sokszor 
erőn felül is.

Családapaként is példamutató életet 
éltél, három gyermek szerető édesapja 
voltál, idősebb lányodat mindvégig tá-
mogattad az erdészeti pályaválasztásá-

ban.  
Humorod, vi-

dámságod min-
dig jó hangulatot 
teremtett a mun-
katársak körében. 
Érdekelt, hogy mi 
történik a másik-
kal, meghallgattad 
a társaidat! Velünk 
voltál a mindenna-
pokban, segítetted 
a társas vadásza-
tok, a versenyek 
és rendezvények 
lebonyolítását. 

Munkabírásod 
határtalan volt, 
ha úgy adódott, 
hajnaltól késő éj-
szakába nyúlóan 

végezted a Rád bízott feladatokat. 
Ez a hozzáállás maradjon örök emlék 

és példa mindannyiunk számára.
Soli Barátunk! Rád gondolva szinte 

látjuk mindig mosolygós arcod, s halljuk 
az új feladatok kapcsán oly sokszor mon-
dott: „Jól van. Megoldjuk…!” válaszodat. 

Búcsúznak Tőled a kollégáid, a mun-
katársaid, a barátaid.

Erdőt, s mezőt járva Te mindig ve-
lünk leszel! 

Nem feledünk! 
Nyugodj békében!

Lenti Erdészet

Szabó Lászlótól búcsúzunk
AKI „NEM TUDOTT NEMET MONDANI!”

KERESKEDELEM ● ● ●
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A 2021. évet tekintve a kitermelendő 
fatömeg mintegy kétharmada véghaszná-
latból származik, amelynek 55 százaléka 
felújítóvágással, 45 százaléka tarvágással 
kezelt. Tarvágásaink fele akácosokban zaj-
lik, a fennmaradó vágások keménylombot 
érintő része szerkezetátalakítás.

Fakitermelési feladatainkat öt, nagyobb 
teljesítményre is képes véghasználó, gyérí-
tő vállalkozó csapattal (közülük kettő for-
warderrel is rendelkezik), valamint hat csak 
gyérítési munkálatokat végző brigáddal 
végeztetjük. Adottságainknak megfelelően 
termeléseink 60–65 százaléka vonszolásos 
technológiával történik.

Gyérítő vállalkozásaink néhány fősek: 
némelyek állandó létszámmal dolgoznak, 
mások a feladat nagyságához igazítják azt. 

Az erdészet vonzáskörzetében rendelke-
zésre álló kapacitás eddig elégnek bizonyult, 
csupán esetenként volt szükségünk ’beug-
ró’ segítségre. A januárban és februárban 
hullott csapadékmennyiség, annak ked-
vezőtlen eloszlása, továbbá a fagyhiány 
termeléskiesést okozott. A harmadéves 
tervünk teljesítése érdekében szükséges 
volt bevonnunk további fakitermelő brigá-
dot ahhoz, hogy az időjárás okozta közel 
kéthetes lemaradást csökkenteni tudjuk.

Az erdészet szállítási feladatait öt vál-
lalkozó látja el, amelyből ketten társasá-
gunktól bérelnek egy-egy Volvo teher-
gépkocsit. Évente meglehetősen nagy 
mennyiségű, mintegy 10.000 köbméternyi 
méteres választékot is kell mozgatniuk a 
lakosság tűzifaigényének kiszolgálására. E 

mennyiségből a február 15-én záródó szo-
ciális tűzifaprogram keretében több mint 
3000 köbméter kelt el. A méterfa bizton-
ságos szállítására vonatkozó jogszabályok 
változása remélhetőleg nem fogja (átme-
netileg sem) megbénítani szállítási tevé-
kenységünket!

A Sárhida 5C erdőrészletben Korka La-
jos kerületvezető erdész irányításával Fitos 
Imre fakitermelő vállalkozása dolgozik. A 
részlet főbb fafajai a szlavóntölgy és ko-
csánytalan tölgy gyenge gyertyán második 
szinttel. 

A tarvágást a rossz megközelíthetősége 
valamint a kedvezőtlen időjárás miatt csak 
februárban tudtuk megkezdeni. A szálfákat 
vonszolásos előközelítést követően válasz-
tékolják, majd a darabolást, átvételezést és 
kapcsozást követően forwarderrel a kerü-
let csaknem 3 kilométer távolságra lévő 
rakodójára közelítik ki. A rönkféleségeket 
tehergépkocsikkal a baki nagyrakodónkra 
szállítjuk – megterítésére csak itt van lehe-
tőségünk –, a többi választékot a kerület 
rakodójáról igyekszünk értékesíteni. Eb-
ben az erdőrészletben ugyan nem nehéz 
viszonylag egyenes rönkanyagot választé-
kolni, azonban a túlzott göcsösség erősen 
rontja a dongarönk arányát. 

Szerkesztőbizottság: dr. Baráth László, Bodor György, Ernszt Tamás, Gyergyák Lajos, Illés György, Kreiner Roland, Lukács István, dr. Páll Miklós, Pintér 
Csaba, Steyer Edina, Varga Attila, Vaski László ● Felelős szerkesztő: Kreiner Roland (term. ig.) ● Kiadja: ZALAERDŐ Zrt. ● Felelős kiadó: Rosta Gyula 
vezérigazgató – Nyomdai előkészítés: Zalai T-Ma Kiadói Kft. ● Nyomtatás: Ziegler-nyomda Kft. ● Készült: 420 példányban
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A Zalaegerszegi Erdészet 10.950 hektáron gazdálkodik.  Éves fakitermelési ter-
vében mintegy 58.000 nettó köbméter vastagfa szerepel, emellett 6000 köbméter 
vékonyfát készítenek fel apríték-alapanyag, valamint lakossági gyűjtés formájában.

Az utóbbi öt évben a megújult erdőterveinknek köszönhetően némileg változott 
a kitermelhető fafajok összetétele. Nőtt az akác aránya, míg a bükk, a tölgy és a 
cser fajok érintettsége lényegesen nem változott. A lucfenyvesállományok térfog-
lalása napjainkra már elenyésző, a 2010-es évek első felében a szúkáros, egészség-
ügyileg megromlott erdőrészletek faanyagát véghasználnunk kellett.

Az előközelített faanyag darabolás és átvételezés után.

● ● ● FAHASZNÁLAT

Legnehezebb feladat: munkaerőt találni
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A vékonyfa részben gyűjtött tűzifaként, 
részben apríték-alapanyagként kerül ki a 
vágásterületről.

A hossztolási, átvételezési, rönkfordí-
tási és kapcsozási munkálatokat egyelőre 
az erdészet szakemberei látják el. Sajnos a 
múlt évben két választékoló kolléga mon-
dott fel az erdészetnél, amely munkaerő 
pótlása napjainkban nagyon nehéz feladat.

E tekintetben hasonlóan nehéz helyzet-
ben vannak a fakitermelő és erdőművelő 
vállalkozások is.

Fitos Imre fakitermelő vállalkozó szerint 
megbízható, jó szakembert találni manap-
ság nagy sikernek számít. Sajnos az al-
katrészek megmagyarázhatatlan mértékű 
drágulását, a jogszabályok változásának 
járulék- és béremelő hatását a vállalkozói 
díjakban szinte lehetetlen érvényesíteni. A 
vállalkozás számára igazán az a sorsdöntő, 
ha kulcsember távozik. A mai munkaerőpi-
aci viszonyok között a kulcsember kiesése 
megpecsételheti a brigád jövőjét, sorsát.

Pintér Csaba 
erdészetigazgató
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Árvolt Kálmán és Büki Péter hossztoló kollégák átvételezés közben.

FAHASZNÁLAT ● ● ●

Legnehezebb feladat: munkaerőt találni

A 2020–21-es szezonban 159 önkormányzat 7910 m3 tűzifát igényelt a szociális célú tűzifaprogramban a Zalaerdő Zrt.-től. A szociálisan 
rászorulók téli fűtését könnyítő program 2011-ben indult. Az ötezer lakosnál kisebb települések önkormányzatai támogatást kaphatnak az 
államtól ahhoz, hogy a lakosság egy részének térítésmentesen adhassanak tüzelőt. A program indulásától kezdve minden évben növeke-
dett a Zalaerdő Zrt.-hez forduló önkormányzatok száma, valamint az igényelt tűzifa mennyisége is. Az elmúlt két-három évben a társaság 
tapasztalatai szerint állandósult a kért mennyiség 7 és 8 ezer köbméter közöttire. Ez bizonyítja a Zalaerdő megbízhatóságát és a faanyag 
jó minőségét is. Az általunk kínált szociális tűzifa túlnyomóan keménylombos fa, egyebek mellett cser, tölgy, bükk, gyertyán és akác.

Szociális tűzifaprogram

Steyer Edina PR-előadó

A 2020 júliusától 2021 februárjáig tartó időszakban erdészeteink az alábbi mennyiségekkel szolgálták ki az adott településeket:



Február 27-én a városi könyvtárban 
Horváth Ferenc ny. termelési igazgató 
„Madridtól Malagáig” címmel egy spa-
nyolországi körutazás élményeit osztotta 
meg a tagsággal, az országot és a felke-
resett városokat látványos felvételekkel 
szemléltetve. Ugyanekkor két tagtársunk 
is könyvbemutatót tartott. Iványi Miklós 
ny. minőségügyi vezető „Őszi lomb”, majd 
Feiszt Ottó ny. vezérigazgató „Fénylő va-
dászemlékek” című könyvét mutatta be a 
jelenlévőknek.

Március elejére az elnökség véglegesí-
tette az éves programtervet, végrehajtá-
sára az időközben elrendelt korlátozások 
miatt csak töredékében kerülhetett sor. 
Négyhavi kényszerszünetet követően jú-
liusban az elnökség döntött a klub lehet-
séges működtetéséről, és az autóbuszos 
utazás lehetőségét elvetettük.

Július 31-én a Csónakázó-tónál tartot-
tunk találkozót, parkerdei séta és közös 
beszélgetés céljából. A megjelent 13 fő 
kellemes időben, jó hangulatban számolt 
be a bezártságban eltöltött időszak nehéz-
ségeiről, és megosztottuk ismereteinket 
távollévő tagtársaink hogylétéről. 

Augusztus 27-én – még az első és má-
sodik „hullám” közötti időben – klubunk 
vezetése merészen elhatározta, hogy éves 
programunknak megfelelően megszervezi 
Csurgóra tervezett kirándulásunkat, ame-
lyen 13 fő tagunk és 5 fő családtag vett 
részt, a tagok tulajdonát képező 6 sze-
mélygépkocsival. A szokatlanul kis létszám 
nyilván a rendkívüli körülményeknek tud-
ható be.

Csurgó városa ezeréves település 
Dél-Somogyban, közel Nagykanizsához. 
Első okleveles említését a Zalavári Apát-
ság 1019-beli alapítólevelében lelték fel. 
Zsigmond királytól 1405-ben kapott me-
zővárosi rangot. A történelem viharos 
századai után a település gazdasági éle-
tében az első fontosabb változást, fellen-

dülést a 19. század utolsó harmadában a 
Budapest–Gyékényes–Rijeka vasútvonal 
megépítése jelentette, amelyet mintegy 
fél évszázad után a trianoni döntés itt is 
kettétört. A település időközben városi 
rangját is elvesztette, s csak a rendszer-
váltáskor, 1989-ben kapta vissza. Az el-
múlt időszakban és napjainkban a város 
komoly fejlődés nyertese, amelyet elis-
meréssel ápolt izgalmas és hangulatos 
történelmi emlékek foglalnak méltó ke-
retbe. 

A városba érkezve elsőként Csokonai 
Vitéz Mihály nevét viselő Emlékhelyet te-
kintettük meg, amelynek szép lírai mottó-
ja: „Legalább álmodj velem.” Az interaktív 
kiállítás a költő változatos életútját, egy-
ben életművét mutatja be Debrecenben 
1795-ig, majd Pesten, azután Pozsonyban, 
ezt követően Komáromban – a Lilla-szere-
lem időszakában 1798-ig – s végül ismét 
Debrecenben, a költő 1805-ben bekövet-
kezett haláláig.

Az életutat képernyőn látható évszá-
mok érintésével bonthatjuk ki, s választ-
hatóak angol vagy horvát nyelvű fordítá-
sok is. Egy további képernyő szintén az 
évszámok érintésével hullámokban hozza 
elő azokat az eseményeket, képeket, alko-
tásokat, amelyekkel Csurgó városa ápolta 
és ápolja egykori tanárának emlékét két 
évszázadon át. Kedves dolog, hogy meg-
építették a korabeli, szegényes iskolaszín-
pad mását is, s külön egyedi érdekesség 
a „versfoltozó,” amellyel képernyőn lehet 
kiegészíteni a kihagyott szavakkal meg-
jelenő verseket. Ma a látogatók stilizált 
jelmezekben előadhatják a Karnyóné rész-

leteit, televízión pedig részletek láthatók a 
Dorottya c. vígeposzból. 

A színvonalas, igen látványos kiállításról 
megható, kedves emlékekkel távozva, a 
Szentlélek-templom megtekintése követ-
kezett. A templom a 13. században épült, 
de a török idején a tornya kivételével el-
pusztult. 1728-ban Festetics Kristóf lett a 
csurgói birtok ura, s megkezdte a gótikus 
eredetű templom barokk stílusban való 
újjáépítését, amely tágas, négy keresztbol-
tozatos térre tagozódik. Szentélye is ebből 
a századból származik. A csúcsot díszítő 
kettős kereszt szárához korábban olyan 
fémzászlócska volt erősítve, mint amilyen 
a lovagrendi templomoknál volt szokás-
ban. Ez nem meglepő, ugyanis 1119-ben 
a templomos lovagrend Magyarországon, 
nevezetesen Csurgón építette fel első 
rendházát.

Továbbindulva az utolsó délelőtti 
programunkra, a Történelmi Park meg-
tekintése következett. Egykor itt állt az 
említett rendház, s a vár is, amely a török 
elleni harc bástyája volt. A parknak tíz ál-
lomáshelye van, amely hazánk és Csurgó 
történelmének meghatározó emlékeit 
idézi fel. Külön érdekesség a palánkvár, 
főleg a gyerekek számára. A parkban kü-
lönlegesen szép gyógynövénykert emlé-
keztet a régmúlt időkre, amely a magyar 
nagyasszonyok – élükön Török Bálint fe-
leségével – szorgalmas életének korabeli, 
elismerésre méltó munkásságát van hi-
vatva felidézni.

A parkban 21 fő komfortos elhelyezésé-
re alkalmas nívós és hangulatos zarándok-
szálló várja a látogatókat, ahol változatos 
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A 2020-as esztendő tavaszán ha-
zánkra is rászakadt pandémia sok 
mindent átértékeltetett mindennapi 
életünkben, így klubunk működése 
sem folyhatott a megszokott kerék-
vágásban. Január 30-án megtar-
tott éves közgyűlésünkről az újság 
2020/1. számában már beszámol-
tunk.
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rendezvények is tarthatók, s mód van a lel-
ki töltekezésre, a megtisztulásra is. 

A déli órákban Ágneslak felé vettük az 
útirányt, ahol ízletes ebéd várt bennünket, 
majd a híres-nevezetes arborétum megte-
kintése következett.

Az Ágneslaki Arborétum Porrog község 
határában, a Máriás-patak völgyében fek-
szik, területe nyolc hektár.  Dél-Dunántúl 
legszebb fekvésű és legrégebbi növénykü-
lönlegességeket tartalmazó gyűjteményét 
tavak veszik körül. A kiváló talaj- és csa-
padékviszonyoknak köszönhetően a fák 
zöme hatalmas méreteket ért el.

Az arborétum telepítésének gondolata 
báró Inkey Pál iharosi földbirtokos nevéhez 
kötődik, akinek neves erdőmérnöke, későb-
bi erdőmestere, Metz Kamill (1863–1944) 
tervezte és alakította ki a híres gyűjteményt. 
A telepítés 1920–1925 között történt meg, 
s szinte a világ minden tájáról származó 
fenyőféléket és lombos fafajokat ültettek. 
Nagy munkájában Petrezilka Károly erdő-
mérnök segítette, aki a nagy háború előtt 
– 1910 és 1914 között – mellette dolgozott. 
(Nevét később Pagonyra magyarosította.) 
Pagony több éves hadifogságban volt Szi-
bériában, ahonnan hazakerülve az ottani 
flórából különféle magokat hozott. A Zi-
chy-birtokon, Surdon dolgozva csemete-
kertet létesített, s innen származó cseme-
ték is kerültek az Ágneslaki Arborétumba, 
egykori szeretve tisztelt főnöke alkotásába. 

Az arborétumban legnagyobb szám-
ban fenyőféleségeket, borókákat, tujákat 
és hamisciprusokat láthatunk. Külön is 
említésre méltóak a kínai szúrósfenyő, a 
gyantás cédrus, a himalájai selyemfenyő, 

a hegyi mamutfenyő, a cirbolyafenyő, a 
mocsárciprus, a kínai páfrányfenyő. A lom-
bos fák közül ritkaságnak számít a kanadai 
vasfa, az amerikai ámbrafa, a japán dió- és 
a tulipánfa. 

Az arborétum helyi védettségű termé-
szetvédelmi terület, gondozását kezelője, 
a SEFAG Zrt. Iharosi Erdészete végzi. Haza-
induláskor a résztvevők egyöntetűen álla-
pították meg, hogy az ismert körülmények 
ellenére eredményes, hasznos, látnivalók-
ban gazdag, szép napunk volt.     

Szeptember 24-én 10 fő klubtag és 1 fő 
családtag jelenlétével múzeumlátogatást 
tartottunk Nagykanizsán. Megtekintettük 
az „Emberek, utak, kapcsolatok” állandó, 
„A szocializmus gyermekei” és a „Ludwig 
és barátai” időszaki kiállításokat. 

Október 22-ei utolsó rendezvényünket 
a csapadékos időjárás és az ismét felerő-
södő járvány miatt csupán 5 fővel tartottuk 
meg. A zalakarosi gesztenye- és szalon-
nasütésen – a házigazda Gál Sándor kol-
légánknak köszönhetően – jóízű falatozás 
közben gombaismerettel és élményekkel 
gazdagodtak a jelenlévők. 

2020. évben nyugdíjasklubunk műkö-
dése mélypontra jutott. Decemberben a 
Zalaerdő Zrt. hagyományos nyugdíjasta-
lálkozója, s egyben a régi munkatársakkal 
való találkozás lehetősége is elmaradt. 
Nem tehetünk egyebet, mint vigyázunk 
egészségünkre és abban reménykedünk, 
hogy klub- és magánéletünk mihamarabb 
ismét a megszokott mederben folytatód-
hat tovább.     

Dr. Baráth László, 
Bodor György
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WASS ALBERT: 

Szeretném…
Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami leginkább lenni akarok.
Ha egyszer azt mondaná valaki:
Megsajnáltam a bánatodat,
Hitetlenségedet, háborgásodat,
S neked adom mi legdrágább neked:
A sorsodat, az önéletedet.
Neked adom a teremtésedet.
Akkor azt mondanám: legyek erő,
A végtelenség örök ereje,
Aki nem néz hátra, csak előre,
S nem hallja a múlt idők zenéjét.
Legyek az őskor mitikus gigásza,
Aki számára nincsen vég, határ,
Hogy két karommal a világot rázzam,
S a hitemet, az igazságomat
Belesüvöltsem, belekiabáljam;
Eszme legyek, kirobbanásra kész,
Szent Géniusz, hatalmas és merész,
Aki előtt a végtelen szabad!
Erő legyek, kiben nem él az álom,
Ki győzni tudjon Olimposz-csatákon,
Kiben jövendő nagy világok élnek,
Ki a babonának és hitetlenségnek
Kiszúrja titokzatos Küklopsz-szemét.
Erő legyek, nagy alkotó erő,
Romboló, világokat teremtő,
Kinek lelkében eszme-lángok égnek,
S nem fél a Halál sötét szellemének
Bátran, büszkén a szemébe nézni.
Erő legyek: jövő ködébe látó,
Erő legyek: nagy eszmékért csatázó,
Zengjem a ködös mindenségen át,
Egy új teremtés király-himnuszát!
S ha egyszer majd az idő műhelyéből
Jőnek tüzesebb világ-hajnalok,
Tudjam, hogy élek, dalolok, vagyok!
Szeretném, ha egyszer az lehetnék,
Ami igazán lenni akarok.

VISSZATEKINTÉS ● ● ●



Kisgyermekként a nyári szünetek idején 
sok időt töltött az Olgamajor mellett, a volt 
falepárló helyén kialakított bognár-, illetve 
kovácsműhelyben, ahol édesapja bognár-
ként dolgozott. Szívesen emlékszik vissza 
arra is, hogy abban az időben még meg-
lehetősen sok lovas fogat szolgált a Novai 
Erdészet kötelékében, az ott dolgozóktól 
számos történetet hallott a vadászatokról, 
egyéb erdei érdekességekről.

Faipari tanulmányait 1972 és 1976 kö-
zött Zalaegerszegen végezte, ezt követően 
1978. október 31-ig dolgozott a Zala Bú-
torgyárban. A ZEFAG Novai Erdészeténél 
1978. november 1-jén állt munkába.

– Mostani beosztásomig minden lépcső-
fokot végigjártam: vadat etettem, traktort, 
majd UAZ-t vezettem, később a külföldi 
vendégek vadásztatásában is részt vettem, 
de nem csak sofőrként, hanem kísértem a 
vendéget, figyeltem a vad mozgását, sokfé-
le feladatnál számítottak rám.

Az erdészeti technikumot 1983-ban 
kezdte Sopronban. A képesítés megszer-
zését követően 1988-ban kinevezték ke-
rületvezető erdésznek Szilvágy II. kerület 
élére, amely Becsvölgye, Kustánszeg, Para-
sza és Szilvágy települések határában talál-
ható. Négy év múlva került a Feketeároki 
kerületbe, amely jelenleg is hozzá tartozik.

– A kerületem a novai és a szilvágyi er-
dőrészletekből tevődik össze. Előbbi grófi 
birtok volt, míg utóbbi az Esterházy hit-
bizományhoz tartozott. Nagyon szép er-
dőállományokat kezelek, vegyes erdő lévén 
megtalálhatók benne tűlevelű és lombos 
fafajok egyaránt, a sokszínűségét az értékes 
bükk- és tölgyállományok adják. Nagysága 
több mint 800 hektár. Az erdőművelési, a 
fahasználati, a szállítási és erdőőrzési fel-
adatokat ugyanúgy ellátom, mint a többi 
kerületvezető erdész kolléga. A Lenti Er-
dészet vadászati tevékenységében is részt 
veszek, az Olgamajori Vadászkastély az én 
kerületemben található.

A fent említetteken kívül József közjólé-
ti feladatokat is szívesen ellát.

– Évente kétszer látogatok el a novai 
iskola alsó tagozatos diákjaihoz: az Erdők 
hetén, illetve a Madarak és fák napján. Az 
egyórás program során filmvetítéssel vagy 
saját előadással hívom fel a gyerekek fi-
gyelmét a természet szeretetére, a környe-
zetvédelemre, az állatok megbecsülésére. A 
novai szabadidőközpontban erdei iskola ke-
retében rendszeresen vezetek vadlesprogra-
mot. Ez általában egy rövid, öt kilométeres 
séta, amelynek során mesélek a környezet-

ről, a közelben található fafajokról, az erdő 
állatairól és a gyerekek felmehetnek egy 
igazi magaslesre is.

József ma is Nován él családjával – ahol 
jelenleg ő a polgármester. Négy gyermeke 
van, egy ikerpár fiú és két lány. Feleségé-
vel, Erzsébettel 1977-ben házasodtak ösz-
sze.

– A nagyobbik lányom, Anita minőségel-
lenőr egy bútorgyárban, az egyik fiam, Sza-
bolcs szintén ott raktárvezető. Balázs fiam 
Grazban egy futárszolgálatnál dolgozik. A 
kisebb lányom, Boglárka Sopronban tanult 
a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolában, 
itt érettségizett, majd Keszthelyen elvégezte 
az általános agrármérnöki szakot. Jelenleg 
Ausztriában dolgozik virágkötőként egy 

kertészetben. Egy lány- és két fiúunoka ara-
nyozza be életemet.

Polgármesteri pályafutása 2019 októ-
berében kezdődött, egy meglehetősen 
nehéz időszakban kezdte el ezt a munkát. 
Ez a poszt számára teljesen új kihívásokat 
jelentett, merőben más feladatok elé állí-
totta.

– Az elején nehezen tudtam elképzelni, 
hogy az erdészszakmát hogyan lehet össze-
egyeztetni ezzel a tevékenységgel. Kicsivel 
több, mint egy év után már tudom, hogy ez 
bizony nagyon nagy feladat, ha az ember 
teljes odaadással és szeretettel akarja vé-
gezni. A szabadidőm nagy része a polgár-

mesteri feladatokkal, papírmunkával, infor-
mációgyűjtéssel telik. Szeretek naprakész 
lenni minden témában, ezért nem ritka, 
hogy este 10–11 órakor is még a hivatalban 
vagyok. A különbség a két tevékenységem 
között óriási. Míg a polgármesteri munka 
a nagy nyilvánosság előtt zajlik, az ered-
ményeknek, hatásoknak a választók felé 
azonnal kell mutatkozniuk, addig az erdőn 
évtizedek telnek el, mire egy erdősítésből a 
lakosság szemében is erdő válik.

Mint mondta, már egész fiatalon aktí-
van részt vett a település életében: önkén-
tes tűzoltó volt, az akkori Pávakör tagja, 
amellyel a megyei, majd az országos mi-
nősítéseken annyira kiváló eredményeket 
értek el, hogy a tagokkal még rádióinterjú 
is készült. Akkoriban, a hetvenes évek má-
sodik felében ez sokkal nagyobb elisme-
rést jelentett, mint manapság.

Az erdőgazdaságnál 43. éve dolgozik, 
hosszú évek óta az Üzemi Tanács küldöttje 
a Lenti Erdészetnél, munkáját tisztesség-
gel, becsülettel végzi.

Szabadideje mostanában nagyon ke-
vés, így azt igyekszik családjával tölteni. 
A jelenlegi helyzet miatt egyébként sem 
tudnak annyit utazni, mint korábban, de 
a környéken kisebb kirándulásokat azért 
tesznek.

– Novához közel van egy szőlőbirto-
kom, ott rendezünk szűk körű családi-ba-
ráti összejöveteleket. Szeretek olvasni, 
mostanában legfőképpen borászattal kap-
csolatos könyveket, a 12 hónap az erdőn 
című tévésorozatot bármikor szívesen új-
ranézem.

Steyer Edina 
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Kerületvezető erdész és polgármester
Szerencsésnek tartja magát, hogy Nován nőhetett fel, erdők ölelte csodás vidé-

ken. Mint mondja, a környéken nem volt olyan fa, amelyikre ne másztak volna fel 
barátaival. Az életét jelenti az erdő és ez a vidék. A Lenti Erdészet kerületvezető 
erdészével, Nova jelenlegi polgármesterével, Németh Józseffel beszélgettünk.

Németh József



Az apa inkább már „csak” tervez, fiáé a 
munka dandárja. Nekik köszönhető egye-
bek mellett a Budafai Arborétum üdvözlő-
táblája, a Sohollári-völgy kettős keresztje 
vagy a hajdani üveghuták helyén található 
vétyemi emlékmű is, illetve az ősbükkös-
ben az esőbeálló. A Sweden Rock Festival 
apropójából is készült egy-egy Kárpáti-al-
kotás 2017-ben: egy lobogó hajú gitáros 
és egy háromméteres fagitár. E kettő alko-
tás egy, a fesztiválterülettől nem messze 
található víkendház udvarán kapott helyet.

János nagyon korán, nagyjából 12 éves 
korában kezdett érdeklődni a faragás iránt. 
A kezdeti sikertelenségek után – amikor 
még nem ismerte igazán a faanyagokat –, 
nem adta fel, és elindította fafaragó kar-
rierjét néhány trófeaalátéttel. Haladt a va-
dászati témájú használati és dísztárgyakkal 
szépen sorban, később keményebb anya-
gokkal, téglával és kővel is dolgozott.

Úgy gondolja, 21 éves fia túlszárnyalta 
mesterét, kézügyessége elevenebb, fino-
mabban és kidolgozottabban farag. Ehhez 
hozzájárult az a nagyjából másfél év, ami-
óta a Zalaerdőnél dolgozik fizikai munkás-
ként, és számos hasonló jellegű feladatot 
bíztak rá. Apa és fia munkája ugyanis a 
társaság közjóléti eszközeinek felújítására, 
hasonló famunkák elvégzésére is kiterjed. 
Egyebek mellett ők készítik a Szaplányosi, 
illetve a Zsigárdi Erdei Lak új kerítéseit is.  A 
fiatalember Sopronban végzett erdész- és 
vadásztechnikusként, mint mondta, szeret-
ne is az erdészszakmában dolgozni.

A fafaragás nyugtató és inspiráló tevé-
kenység Hunor számára, azonban költsé-
ges is. A szerszámok, eszközök beszerzé-
se nem kevés pénzbe kerül. Éppen ezért 
megpróbálkozott már a kovácsolással, 
az utóbbi időben készített néhány kést 
és pár szerszámot is. Szerencsére az éle-
zéssel sem áll hadilábon. Művészi vénája 
azonban már jóval korábban megmutat-
kozott, korábban agyaggal is dolgozott, az 
abból készített tárgyakat kiégettették. Az-
után motorfűrésszel faragott, az kevésbé 
tetszett neki, mert borzasztóan fárasztó, 
habár érdekes figurák kerültek ki a kezei 
közül: gombák, hód, sas.

A munka nem áll meg, jelenleg is készül 
alkotás, és még több fészkelte már be ma-
gát a gondolataikba. Például Vétyemben 

szeretnének elhelyezni egy hatalmas útba-
igazító táblát, amely Budafától Szécsiszi-
getig megmutatja, milyen irányban mi 
merre található: vadőrház, arborétum stb.; 
a közepén pedig lesz egy hatalmas tölgyfa. 

Arra a kérdésemre, hogy ezután lehet-e 
őket művészcsaládnak nevezni, János azt 
felelte: jó úton haladnak. Igaz, Hunor öccse, 
Csanád még nem fedte fel rejtett tartalékait, 
és egyik fiút sem sikerült még a kürtölésre 
rávezetni. Úgy érzi, mindegyik gyermeke 
megtalálta a neki megfelelő tevékenysége-
ket. Csanád egyébként szintén erdész-va-
dászként végzett Szombathelyen, jelenleg 
egy mezőgazdasági vállalkozónál dolgozik, 
mert őt a gépek vonzzák igazán.

Steyer Edina 

A fa öröksége
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Apa és fia a vétyemi emlékmű előtt. Hunor és az „óriásgitár”.

Társaságunk kollektívájában 
számos színes egyéniség található, 
ki nyilvánosan, ki pedig a kíváncsi 
tekintetek elől megbújva végzi kü-
lönféle művészeti vagy egyéb tevé-
kenységét. Kárpáti János, a Letenyei 
Erdészet kerületvezető vadásza és 
szárnybontogató fia, Kárpáti Hunor 
faragásai szerte a megyében meg-
találhatók, bár nem mindenki tudja, 
hogy kinek a munkáját csodálhatja.
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A megvalósításban közreműködik a 
MÁV Zrt., a Magyar Közút Zrt., az állami 
erdőgazdaságok és a nemzeti parki igaz-
gatóságok, az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság és az önkormányzatok.

A HulladékRadar nevű alkalmazás biz-
tosítja a lakosság számára az illegális hul-
ladéklerakó helyek bejelentési lehetőségét 
mobiltelefon használatával. A bejelentés 
az illetékes hatósághoz érkezik meg.

Az applikációval – közvetetten – a Za-
laerdő Zrt.-hez is folyamatosan érkeznek 
a bejelentések az illegálisan lerakott hulla-
dékokról. A területileg érintett erdészet ez-
után megvizsgálja, hogy valóban van-e hul-
ladék a jelentett területen, majd a felmérés 
után (mekkora mennyiség, milyen összeté-
telű hulladék) felszámolja a hulladéklerakót. 

Az októbertől lapzártánkig tartó idő-
szakban a bejelentések alapján 14 m3, illetve 
munkatársaink munkájának köszönhetően 

90 m3 hulladékot (jórészt háztartási vegyes 
hulladékot, építési törmeléket, autógumit, 
elektronikai és veszélyes hulladékot stb.) 
szállítottak el erdészeteink.

A „Tisztítsuk meg az országot!” prog-
ram I. üteme keretében a ZALAERDŐ Zrt. 
2020 novemberében benyújtott pályáza-
tában 32 helyszín megtisztítására, mint-
egy 108 m3 illegálisan lerakott hulladék 
elszállítására és leadására, valamint 14 
darab kamera beszerzésére igényelt ösz-
szesen 3.176.957 Ft támogatást az IFKA 
Közhasznú Nonprofit Kft.-től. Az illegális 
hulladéklerakók felszámolása megtörtént, 
a kamerákat beszereztük, így jelenlegi fel-
adatunk az erdők tisztán tartása, az újbóli 
hulladéklerakás megakadályozása.

Pálmai Katalin 
turisztikai és pályázati referens

Steyer Edina 
PR-előadó

„Tisztítsuk meg az országot”
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● ● ● KÖRNYEZETVÉDELEM

Korábban nem látott országos együttműködéssel tesznek kísérletet a „Tisztítsuk 
meg az országot” program résztvevői az évtizedek alatt jogellenes hulladékelhe-
lyezés eredményeként az erdőkben, a nemzeti parkok területén, a folyók, a vasúti 
és közúti létesítmények mentén, valamint az önkormányzati közterületen fellelhe-
tő hulladékok összegyűjtésére. A projekt 2020 októberében indult a HulladékRadar 
elnevezésű mobilapplikációval.
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1. Pályázat kiírója:
ZALAERDŐ Zrt. (8800 Nagykanizsa, 

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

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

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

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

4. Pályázat leírása és menete:
A pályázók legfeljebb 

5 darab, saját maguk által 
készített digitális felvétellel 
nevezhetnek, amelyeknek 
teljes felhasználási jogával 
rendelkeznek. A pályázatra 
beküldhető képeknek  mi-
nimum 8 megapixel nagy-
ságúaknak kell lenniük, a 
fotók hosszabbik oldala 
minimum 3000 pixel. Mo-
biltelefonnal készült ké-
pek nem vehetnek részt 
a pályázaton! Formátum: 
JPG.

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

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

A fotókat 2021. március 15-től 2021. 
augusztus 31. éjfélig várjuk a foto-
palyazat@zalaerdo.hu e-mail-címre 
(Google Drive link, vagy valamilyen 
fájlküldő használata javasolt!), vagy 
adathordozón Steyer Edina PR-előadó 
részére megküldeni.

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

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

hiányos, a kiírásnak nem megfelelő pá-
lyázatokat nem áll módunkban figyelem-
be venni a pályázatok elbírálásakor. A 
benyújtást követően hiánypótlásra nincs 
lehetőség.

5. Pályázatok elbírálása:
A beérkezett pályázatokat a Kiíró által 

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

6. Nyeremények:
A Kiíró a pályázat nyerteseit elektroni-

kus úton, e-mailben értesíti 2021 őszén 
a nyereményről és annak átvételének 

menetéről. A nyeremények másra át nem 
ruházhatóak és készpénzre át nem vált-
hatóak.

I. helyezett nyereménye: 3 nap, 2 éj-
szaka 2 fő részére a Kistolmácsi Erdei 
Lakban

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

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

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

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

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

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

kiadványaiban felhasználhassa a verseny 
zárása után is, azonban köteles a szerző 
nevének feltüntetésére.

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

Pályázó a pályázaton való részvétellel 
kifejezetten hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy személyes adatait a Kiíró a pályá-

zat lebonyolítása céljá-
ból a vonatkozó törvé-
nyi rendelkezéseknek 
megfelelően kezelje, 
és azt díjmentesen és 
jogszerűen felhasznál-
ják, és a lebonyolítás, 
illetve a nyeremény fel-
használása érdekében 
azt harmadik félnek e 
célból átadja. Pályázó a 
pályázaton való részvé-
tellel hozzájárulását adja 
ahhoz, hogy a nyertes 
nevét és lakóhelye váro-
sának nevét, helyezését 
és nyereményét a Kiíró 
az internetes honlapján 

nyilvánosságra hozza.
A zsűri tagjai:
•  Maros Sándor természetfotós, a zsű-

ri elnöke
•  Léránt János nyugalmazott kerület-

vezető erdész, amatőr természetfo-
tós

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

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

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

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

Telefon: +36 30 721 5910

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

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

„Természet Zalában” Fotópályázat 2021
Részvételi feltételek:

PÁLYÁZAT ● ● ●
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● ● ● MÚLT ÉS JELEN

Múltidézés…
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Hetvenhat évvel ezelőtt, 1945 tavaszán 
vészterhes idők jártak. Sokkal vészterhe-
sebbek, mint most, amikor a járvány kese-
ríti napjainkat. Akkor vonult át a II. világ-
háborús front Zala megyén, amit az erdők 
is megszenvedtek. Erről tanúskodik az a 
két hivatalos irat, amelyeket Hopp Eszter 
adott át édesapja hagyatékából, több ha-
sonlóan érdekes régi erdőgondnoksági 
irattal együtt.

Mindkét iratot a Herceg Esterházy Hit-
bizomány Szentpéterföldei Erdőgondnok-
ságának címezték.

Az első, 1945. március 9-én keltezett, 
a magyar és a szövetséges német haderő 
önkényes fahasználatának rendezéséről 
szól (lásd jobbra, fent). 

Pár hónappal később, 1945. július 16-án 
pedig már az orosz hadsereg okozta károk 
megtérítésére keresték a megoldást (lásd 
jobbra, lent).  

Vajon sikerült? Ezt sajnos nem tudjuk, 
bár az erdőkben keletkezett károk való-
színűleg elenyészőek lehettek az ember- 
életben bekövetkezett veszteségekhez 
képest.

A levonható tanulság: a munkájukért 
felelősséget érző erdészek a legnehezebb 
időben is tették a dolgukat.

Dr. Páll Miklós 
ellenőrzési osztályvezető

MÁRCIUS–ÁPRILIS
s Virágos kikelet: erdei programok óvo-

dásoknak és iskolásoknak előzetes beje-
lentkezés alapján a Zakatoló Erdészeti Er-
dei Iskola szervezésében

MÁRCIUS–ÁPRILIS
s Rügyfakasztó: erdei séták szakve-

zetéssel, előzetes bejelentkezés alapján 
óvodás, iskolás csoportoknak a Nyitnikék 
Erdészeti Erdei Iskola szervezésében

ÁPRILIS 24.
s Szezonnyitás a Csömödéri Állami Er-

dei Vasúttal
ÁPRILIS 22.
s Föld napi faültetés az időspirálnál 

(Nagykanizsa, Csónakázó-tó)
s Hulladékgyűjtés a 86-os főút mentén, 

az erdőterületeken a Lenti Erdészet szer-
vezésében
s Föld napja a Nyitnikékben: Gombavi-

lág tanösvény megnyitása, erdei séta, já-
tékok

MÁJUS 10.
s Madarak és fák napja – túravezetés a 

nagykanizsai „Madárerdő” és a zalakarosi 
„Csiga-túra” tanösvényeken; 

vetélkedő, játékos program isko-
lásoknak, előzetes bejelentkezéssel 
a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskolában 
(Obornak; május 10–14.) és a Zakatoló 
Erdészeti Erdei Iskolában (Csömödér; 
május 10–14.)

MÁJUS 18.
s Növények napja: Tárlatvezetés a 

Bajcsai Csemetekertben
MÁJUS 29.
s Gyermeknap! Együtt játszani jó! Gyer-

meknapi járat és családi program Csömö-
dérben a Csömödéri Állami Erdei Vasút és 

a Zakatoló Erdészeti Erdei Iskola szervezé-
sében

MÁJUS, JÚNIUS, AUGUSZTUS, 
SZEPTEMBER, OKTÓBER:
s Gombaismereti túrák a Zalakaros és a 

Lenti környéki erdőkben, a gombamegje-
lenés függvényében

JÚNIUS 19.
s Múzeumok éjszakája:  éjszakai mú- 

zeumlátogatás és erdei vasutas utazás a 
Zalaerdő Zrt.-vel

JÚNIUS 26.
s Kisvasút nap
JÚNIUS, JÚLIUS, AUGUSZTUS:
s Nyári táborok a Nyitnikék Erdészeti 

Erdei Iskolában, Obornakon és Szentpéter-
földén

Tervezett programjaink

További információ:
www.zalaerdo.hu, facebook.com/Zalaerdo; kozjolet@zalaerdo.hu s Erdei vasút és kiállítóterem: Kaliba Mihály (+36-30/4742146, 

erdeivasut@zalaerdo.hu) s Nyitnikék: Nyirádi Ivett (+36-30/2944385, nyiradi.ivett@zalaerdo.hu) s Zakatoló: Molnárné Vitális Anikó 
(+36-30/9338851, vitalis.aniko@zalaerdo.hu) s Madárerdő tanösvény: Kálovics Norbert (+36-30/3776502) s Csiga-túra tanösvény, 

Zalakaros: Gál Sándor (+36-30/4742130) s Lenti gombatúra: Stefanich Péter (+36-30/4644558)
Lapzártánkig nem kaptunk azzal kapcsolatban információt, hogy közjóléti programjaink mikor, milyen feltételekkel indulhatnak el, 

így a programok egyelőre csak tervezett programok. Weblapunkon folyamatosan friss információkkal találkozhatnak! 
Megértésüket köszönjük!


