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A fenti jelmondatnak mint az Egyesü-
let alapszabályában leírt hármas
alapértéknek a szellemében érkeztünk
õsszel Zalába, hogy az OEE Zalaeger-
szegi Helyi csoportjának meghívására
a magánerdõknek a zalai erdõgazdál-
kodásban betöltött szerepével és je-
lentõségével ismerkedhessünk meg. 

A Szajki-tavaknál szervezett tavalyi ta-
pasztalatcsere viszonzásaként látogat-
tunk el magánerdõs kollégáinkhoz,
hogy szomszédolva a természet adta
adottságokkal, a hatóság engedte lehe-
tõségekkel és az erdészek évek során
szerzett tapasztalataival ismerkedhes-
sünk.

A Vas megyei szemeknek már az el-
sõ programpont látványa is szokatlan
volt, ahogy az egymás mellett lévõ er-
dõrészletben az árbócakácok hosszú
egyenes törzsei az égnek meredeztek. 

JóŸwiak Bernard, a Zalaegerszegi
Helyi csoport volt elnöke telepítette a
Zalaszentgyörgy határában lévõ 3G és
3J erdõrészletet kísérleti jelleggel elté-
rõ származású szaporítóanyagokból.
Ennek a szelektált akácfajtának a terü-
lete 43 ha a Zala megyei 117 ezer hek-
táros erdõsültség mellett. A két külön-
bözõ korú állományba betekintve
látható volt, hogy a „kommersz”
akáchoz képest sûrûbben tartott állo-
mányról van szó, hiszen a cél a hosszú
egyenes, nem pedig a dimenziós törzs
elérése.

Ezt követõen frissítõnket elfogyaszt-
va Vissi Géza, a Zalaegerszegi Helyi
csoport titkára, JóŸwiak Bernard, vala-
mint Varga István magánerdõ-gazdál-
kodó tolmácsolásában tájékoztatót
kaptunk a magánerdõk speciális admi-
nisztratív és pénzügyi teendõinek kihí-
vásairól, valamint a magánerdõk sze-
repérõl a zalai erdõgazdálkodásban.
Az állami és a magánszféra 50-50%-os
területi megoszlása mellett a fatömeg
55–45%-os megoszlást mutat, amit az
erdõgazdálkodók eget verõ 18–2372
fõs megoszlása tetéz.

A magánerdõk gazdálkodásainak it-
teni viszonyait megismerve újabb két
akácosállomány bemutatása követke-
zett, ahol egy növedékfokozó gyérítés
végrehajtását követõ állapotot és egy

felújítás alatt lévõ gyökérsarjaztatott ál-
lományt tekintettünk meg.

A következõ erdõrészletnél szomo-
rúan konstatáltuk, hogy a lucfenyõ er-
rõl a viszonylag csapadékos területrõl
is kiszorul. Utána marad a felújítási kö-
telezettség, amit itt kocsánytalan tölgy
fõfafajú, bükk elegyes szerkezetátala-
kítással oldanak meg. Egy sikeres mag-
vetést követõ erdõfelújítás példájával
demonstrálták a szervezõk a munkáju-
kat, ami szemmel láthatóan gondos
gazdáról tanúskodik.

A nap második felében a dél-zalai
táj Páka melletti különös betonépítmé-
nyével, a déli védelmi vonal bunker-
rendszerével ismerkedhettünk meg. Ez
a 630 km hosszú erõdrendszer biztosí-
totta volna az ország védelmét Jugo-

szlávia felõl a Sztálin által elõre jelzett
III. világégés során.

A rövid kultúrprogramot és néhány
falatot követõen a Muraszemenye 4H
erdõrészlet B-KTT fokozatos felújítóvá-
gását vettük szemügyre. A JBH Magán-
erdészet Kft. ügyvezetõje, Gergán Sza-
bolcs által elmondottak alapján
érzékelhettük a klímaváltozás okozta
problémákat, amelynek következtében
az erdõfelújításban a bükk fafaj térfog-
lalását kénytelenek a kocsánytalan
tölgy javára visszaszorítani. Ezt a felújí-
tóvágás után megsemmisült bükkújulat
is megerõsíti, mivel a bükkös klíma fel-
tételei a délnyugati kitettségnél már
nem teljesülnek.

A következõ állomáson hasonló kihí-
vásokkal találkozhattunk a keleti kitett-
ségû Csörnyeföld 38A erdõrészletben.

A cél Gergán Szabolcs által kiemelve
ugyanaz, mint az elõzõ példánál a
bükk visszaszorítása a tölgy javára,
amennyire csak lehet, amit a klímavál-
tozás jelen helyzet szerint megkövetel.
Bejárva a területet Szabolcs elmondta,
hogy az erdõmûvelési munkálatok üte-
mezése kevésbé kötött, általában nem
programszerû.

A nap zárásaként a Borovics Ven-
dégházban Borovics József erdésztech-
nikus kollégánk gondoskodott róla,
hogy senki ne menjen haza éhesen.
A kiváló estebédet követõen Bakó Csa-
ba, a Szombathelyi Helyi csoport elnö-
ke és Horváth Gábor titkár köszönték
meg a színes szakmai programot, vala-
mint a baráti vendéglátást, és meg is
hívták a Zalaegerszegi Helyi csoport

tagjait egy Vas megyei szakmai prog-
ramra. 

Vissi Géza is megköszönte, hogy ér-
deklõdõn végigkísértük a napot, és né-
hány gondolattal köszönt el tõlünk.
Annyit még hozzáfûzött a látottakhoz,
hogy amit õk megmutattak, azok a leg-
jobb magánerdõk közé tartoznak mind
az állomány minõsége, mind a szakmai
munkát tekintve. Természetesen a zalai
magánerdõkben is vannak problémák,
itt fõleg a folyamatosan növekvõ erdõ-
sítési hátralékra kell gondolni, amely
veszélyezteti a fenntartható gazdálko-
dást. Ennek megakadályozása a hatósá-
got erõsen próbára teszi, mert az esz-
közei korlátozottak és nem hatékonyak.

Szöveg: Tóth Péter, 
OEE Szombathelyi HCs

Fényképek: Raposa Gábor
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Szakmai kihívások és sikerek 
a zalai magánerdõkben

„Szakértelem—erkölcs—összetartozás”
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Tájékoztatás erdészeti oktatási ösztöndíjról

Az Erdészcsillag Alapítvány a 2017/2018. tanévre Erdészeti Ösztöndíj Pályázatot hirdetett szakmai középfokú iskolai tanulók részére.
A pályázati kiírásra az alább felsorolt oktatási intézményekbõl érkezett be pályázat:

FM ASzK Mátra Erdészeti, Mezõgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképzõ Iskolája és Kollégiuma, Gyöngyös–Mátrafüred – 2 pályázat
Roth Gyula Erdészeti, Faipari Szakképzõ Iskola és Kollégium, Sopron – 1 pályázat
Kaposvári SzC Dráva Völgye Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Kollégiuma, Barcs – 2 pályázat
Széchenyi Zsigmond Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola és Kollégium, Somogyzsitfa – 4 pályázat
Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ Iskola, Szeged – 1 pályázat
Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda – 2 pályázat
A beérkezett pályázatokat az Erdészcsillag Alapítvány Kuratóriuma 2017. július 19-i ülésén értékelte, és az alábbi döntést hozta:

Eperjes Adrienn (Sopron), Márton Róbert (Csíkszereda), Molnár Ervin (Csíkszereda), Nagy Réka (Somogyzsitfa), Szeberényi
Balázs (Gyöngyös–Mátrafüred)

részesült ösztöndíjban.

Az ösztöndíjra jogosító okirat ünnepélyes keretek között, az érintett iskola tanévnyitóján került átadásra.
Gémesi József,

az Erdészcsillag Alapítvány
kuratóriumának elnöke

Az Erdészcsillag Alapítvány szociálissegély-határozata

10/2017. (szeptember 26.) sz. határozat:

A kuratórium 4 tagja egyhangúan úgy határozott, hogy a beérkezett 50 segélykérelem közül 41 fõ kérelmét elfogadja, de 9 fõ támogatását
nem javasolja. Ennek alapján a szociális segély megadását javasolja az alábbiak szerint:
Kategóriák:
– Kiemelt: külön elbírálás alapján
– 1. egy fõre jutó jövedelem 50 000–75 000 Ft + kisgyermekesek
– 2. egy fõre jutó jövedelem 75 000–100 000 Ft + egyedül élõk
– Nem javasolt

Sorsz. Támogatási kategória Fõ Jóváhagyott segély (Ft) Összesen (Ft)
1. Kiemelt 3 100 000 300 000
2. 1. 7 50 000 350 000
3. 2. 31 30 000 930 000
4.  Nem javasolt 9 0 0 

Összesen:   1 580 000 

A kuratórium felkérte az OEE titkárságát, hogy a segélyben részesülõk, valamint a helyicsoporttitkárok számára készítse el az értesítõ levele-
ket, és a segélyek kifizetését indítsa el a Magyar Postán keresztül.

Gémesi József,
az Erdészcsillag Alapítvány

kuratóriumának elnöke

Holdampf Gyula tagtársunk újra, immár harmadik alkalom-
mal lepte meg könyvtárunkat jelentõs adományával. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület nevében ezúton is szeretnénk
hálás köszönetet mondani a közel 250 dokumentumért és
az értékes relikviákért.

A mostani ajándék alapvetõen az 1930-as évektõl napjainkig
tartalmazza a magyar és részben európai erdészeti, vadászati,
szakigazgatási irodalom fontos és értékes, olykor hiánypótló
dokumentumait. Ezek között szép számmal találni különle-
nyomatokat, szakfolyóiratokat, katalógusokat, egyetemi jegy-
zeteket, összefoglaló munkák egyedi kéziratait is. A különbö-
zõ dokumentumok között olyan érdekes és számunkra
rendkívül becses munkák bukkantak elõ, mint amelyek a kö-
vetkezõ, korántsem teljes felsorolásban találhatók:

• Vadas Jenõ: Akác monográfia, 1911;
• Fekete Zoltán: Akác-fatermési táblák a Magyar Alföld

számára, 1937;
• Béky Albert: Útmutatás az Alföld fásításának munkájá-

hoz, 1936;

• Véssei Ferencz: Tûzifa árkérdése 1939. év tavaszán;
• Majer Antal: Az aljnövényzet szerepe bükköseink felújítá-

sában, 1952;
• Az erdõgazdálkodás alapjai és az erdõgazdasági szak-

munkák I. A–B., OEF, 1959;
• Bertóti István: Vadgazdálkodás és vadászat, 1959;
• Tuskó László: A Soproni Erdészeti Technikum XI. tan-

évi évkönyve, 1961;
• Bencze Lajos: Vadgazdaságtan. Egyetemi jegyzet, 1961;
• Az 1962. évi erdészbál alkalmából készült újság egy

példánya.
A tárgyi emlékek és a személyes, családi dokumentumok

közül pedig szintén szeretnék kiemelni néhányat:
• A francia Mezõgazdasági és Halászati Minisztérium ál-

tal kiadott fakockagyûjtemény;
• Az 1971. évi Budapesti Vadászati Világkiállítás érmei

és plakettjei;
• Korabeli erdészeti és faipari gyufacímkegyûjtemény.
Külön köszönettel vettük kézhez id. Holdampf Gyula több

igazolványát, közöttük az Országos Erdészeti Egyesület 1952-
es keltezésû tagsági könyvét. Még egyszer köszönjük az érté-
kes adományt!

Dr. Sárvári János, a könyvtár õre

Három a magyar igazság!


