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2017. május 30—31-én kétnapos tanulmányúton jártak a
baranyai erdészek Zalában, a Zalaerdõ Zrt. és az OEE
Nagykanizsai HCs vendéglátásában.

Kovács Ferenc termelési igazgató szívélyes köszöntõ szavai
után az erdõgazdaság 109 km hosszú kisvasúti hálózatából
a Csömödér–Lenti közötti szakaszt teljesítettük nyitott ko-
csikon Kaliba Mihály vasútüzem-vezetõvel. 

Ezt követõen a lenti kiállítóteremben csodálkoztunk rá
Zala megye gazdag erdészeti emlékeire, neves erdész elõ-
deire. Az évi 15-16 ezer m3 rönköt feldolgozó fûrészüzem
látogatása a déli melegben próbára tette a társaság állóké-
pességét, ám Lukács Ferenc fafeldolgozási ágazatvezetõ
igen érdekes technológiai ismertetõje, amely a rönktéren
bemutatott fahibáktól egészen a pelletüzem bemutatásig ter-
jedt, feledtette ezt velünk. 

A 2009 óta üzemelõ pelletgyártósor karbantartása alatt
láthattuk a felnyitott préskollereket, amelyeken keresztül a
fûrészpormasszát átpréselik a lyukakkal ellátott matricán,
így készítik a LENPELL márkanévre keresztelt fapelletet.

A délután Kovács Gyula erdész-gyümölcsész Tündér-
kertjében telt. Megtekintettük a Szentegyházi tetõn állított,
a török idõkben elpusztult Medes falu emlékét õrzõ hatal-

mas fakeresztet. Majd a szõlõhegyen lévõ pálinkafõzõ
kunyhó mellett hallgattuk meg Kovács Gyula ismertetõjét
a régi kárpát-medencei gyümölcsfajtákról és azok felhasz-
nálási lehetõségeirõl. A beszélgetés során többször hang-
súlyozta, hogy ez a típusú hagyományõrzés a göcseji
parasztember szabadságszeretetébõl, a régmúltra visszave-
zethetõ szokásjogokból fakad. Külön a lelkünkre kötötte,
hogy mi is vegyük ki a részünket ebbõl a generációkra
sorsszerûen váró feladatból, hiszen mi, erdészemberek va-
gyunk a legérzékenyebbek, a legelhivatottabbak erre a fe-
ladatra, akik a régi gyümölcsfajták megõrzésében részt vál-
lalhatunk.

A második nap a Zalaegerszegi Erdészetnél telt. Indulás-
képpen a megyeszékhely határában álló tévétoronyból tekin-
tettünk szét és hallgathattuk meg Szakács László Bedõ-díjas
nyugdíjas kerületvezetõ erdész helytörténeti ismertetõjét a
környékrõl. Az ezt követõ rövid séta során leereszkedtünk
az Azáleás-völgybe, amelynek névadó növénye ugyan éppen

túl volt már a virágzáson, de szépségével, ápolt, fajokban
gazdag parkerdejével lenyûgözte a társaságot. 

Ezt követõen a Nagykapornakhoz közeli 160 hektáros re-
metekerti erdõrezervátumot jártuk be, amely 1988-ban tisz-
títás korú erdõként került kijelölésre. A magterületen – ter-
mészetesen – azóta sem történt emberi beavatkozás.
A védõzónában végzett lékvágásos kísérleteket Világhy
András fahasználati ágazatvezetõ mutatta be, annak pozitív
és negatív tanulságaival együtt. A baranyai csapatból néhá-
nyan már korábban is járhattunk ebben az erdõrészletben,
és tapasztalhattuk a hat évvel ezelõtti vándorgyûlés óta be-
következõ változásokat a lékek fejlõdésében, kialakításá-
ban. A tapasztalatok hasonlóak a „hazai” viszonyokhoz: a vad
kizárása nélkül ebben az üzemmódban nem folytatható si-
keresen a kocsánytalan tölgy felújítása.

A szakmai programok és baráti beszélgetések a 42 hek-
táros Csácsbozsoki Arborétum gyönyörû környezetében el-
fogyasztott ebéddel zárultak. Útban hazafelé még alkalmat
találtunk rá, hogy születésének 150. évfordulója alkalmából
megkoszorúzzuk a Zalaerdõ Zrt. székháza elõtt álló Kaán
Károly-szobrot, ahol dr. Tóth Aladár tartott rövid megemlé-
kezést.

Külön köszönet a lelkes szervezõ házigazda csapatnak,
közte a fentieken kívül név szerint a Helyi csoport titkárát,
Varga Attila gazdasági igazgatót, Fûr Tamás titkárhelyet-
test, illetve Pálinkás Ákos, Gróf András és Pintér Csaba er-
dészetigazgató urakat kell megemlíteni.

Szöveg és kép: Horváth Péter Brúnó
titkár, Baranya megyei HCs 
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