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Mintaerdõt telepítettünk
Kolontár határában kezdtük meg a tájrehabilitációs munkálatokat
Kolontár határában megkezdtük az erdõtelepítést, a vörösiszap sújtotta területen zömmel
õshonos fákat ültettünk. Társaságunk munkatársai az elsõ
perctõl kezdve kiveszik a részüket a vörösiszap sújtotta
térségben folyó munkákból.
A tragédia bekövetkeztétõl segédkeztünk a mentésben, munkatársaink emberfeletti munkát végeztek, a gépeinket szinte folyamatos üzemre állítottuk. Annak
ellenére is a lakosság segítségére
siettünk, hogy közben nekünk is
jelentõs kárunk keletkezett, Devecseri Erdészetünk ugyanis elpusztult a vörösiszap-áradatban.
Az erdõ olyan tájrehabilitációs
elem, amely idõtállóan tünteti el
a katasztrófa nyomait. A mentesítés mellett éppen ezért már a
jövõre gondoltak vállalatunk vezetõi, amikor az erdészeti hatósággal közösen elkészítettek egy
200 hektáros erdõsítési tervet Kolontár és Devecser határába. Ebbõl az elsõ körben egy 8,6 hektáros állami területen kezdhettük
meg az erdõtelepítést.
A betelepített fafajok 70 százaléka õshonos (szürkenyár, mezei szil, vadkörte) fa lesz. Az elsõ
fák ültetését nagyon sok szakember, állami vezetõ, az erdõgazdaság, az erdészeti szakhatóság
munkatársai tekintették meg.
Többek között jelen volt Szabó

Az elsõ kapavágásnál mindenki ott volt, aki tenni kívánt az újjáépítésért. 8,6 hektáron telepítettünk erdõt
Csaba miniszteri biztos, dr. Muharai Árpád vezérõrnagy (Újjáépítési Koordinációs Központ), Lasztovicza Jenõ, a Veszprém Megyei
Önkormányzat elnöke, a térség
polgármesterei, és még sorolhatnánk.
Varga László vezérigazgató a
telepítés megkezdése elõtt úgy
fogalmazott: azt szeretnék, hogy
érvényesüljön az erdõ táj- és te-

lepülésvédelmi funkciója, ugyanakkor védjen a szélhatásoktól is.
A külterületi mentesítésért felelõs Szabó Csaba kijelentette, a térségben fennáll az élet lehetõsége.
A mezõgazdasági mûvelésre alkalmatlan területekre megoldást jelent az erdõtelepítés.
Ez a lehetõség az ország más
területeire is vonatkozik, ezért aztán a kolontári erdõsítés országo-

Megújul az erdei iskolánk
A következõ pár hónapban jelentõs infrastrukturális fejlesztés történik Balaton-felvidéki
erdei iskolánkban. A munkálatok a közelmúltban megkezdõdtek, s azokat januárig be is
kell fejeznünk.
A Környezet és Energia Operatív Program erdei iskolák és óvodák infrastrukturális fejlesztése
alprogramjából a Bakonyerdõ
Zrt. Balaton-felvidéki erdei iskolája több mint 58 millió forint támogatást nyert. A pályázati támogatás természetesen kiegészül társaságunk önrészével. Az ily módon összeállt forrásból több beruházási cél is megvalósul. A szállóépület tetõterében az erdei iskola új moduljaihoz kapcsolódóan három szenzitív élménytermet
alakítunk ki. Az épületben akadálymentesített szállás, fürdõ,
WC, emellett infokommunikációs
akadálymentesítés is lesz. A környezetbarát energiafelhasználás
érdekében a szállóépületbe napkollektoros rendszert telepítünk,
a tetõtér szigetelést kap, és az erdei iskola fûtésének környezetbarát megoldására pelletkazánt telepítünk, valamint a környezettudatos oktatás fejlesztése érdekében szelektív hulladékgyûjtési
rendszert alakítunk ki. A nagy létszámú gyerekcsoportok, osztályok színvonalas oktatásának ér-

las, korszerû és interaktív erdei iskolai oktatáshoz. A fejlesztés
révén új segédanyagokat hozunk létre, megújul és kibõvül erdei iskolánk minõsített erdei iskolai programja
is, új modulok kidolgozására kerül sor, és
a projektben egy új erdei óvodai program is
létrejön. Az iskola terepi oktatói pedig továbbképzések keretében tudják elsajátítani
Az erdei iskola vezetõje, Farkas Zsuzsanna
a kibõvített erdei iskosajtótájékoztatón ismertette a terveket
lai program elemeit,
valamint új, élménydekében az erdei iskola területé- orientált pedagógiai módszereket
nek északkeleti részén egy új, 40 ismerhetnek meg. A fejlesztés
fõ befogadóképességû közösségi hozzájárul a környezeti fenntartterem épül, amely megfelel a jog- hatósághoz és a környezeti neveléshez. A beruházás során körszabályi követelményeknek.
A fejlesztés megvalósításával nyezetbarát és energiahatékony
célunk a környezeti nevelés szín- megoldások alkalmazása és a körterének erõsítése, az erdei isko- nyezettudatos programok, képzélai foglalkozások eszköztárának sek együttesen segítik a környezeti
gazdagítása és a programszolgál- fenntarthatóságot és a hozzánk érkezõ diákok környezeti nevelését.
tatás minõségének emelése.
A projekt megvalósítása 2011.
A projekt keretén belül új eszközök beszerzésére kerül sor (te- április – 2012. január között tart.
repi bemutatóeszközök, laborfel- A beruházás teljes költsége 64 906
szerelések, megfigyelõ és merõ- 968 forint. A KEOP programból
eszközök, beltéri eszközpark), 58 416 271 forint támogatásban
amelyek mind a terepi és beltéri részesültünk, a fennmaradó 6 490
oktatás során, illetve szemlélte- 697 forintot saját erõbõl biztotésként hozzájárulnak a színvona- sítjuk.

san is példaértékû tevékenység.
Vállalatunk a kolontári erdõtelepítés mellett a devecseri kastélypark rehabilitációjából is részt kért
és kapott. A megyei társerdõgazdaság, a Verga Zrt. végezte az
iszapmentesítést, mi az újjáépítésben kaptunk munkát. Ezt megelõzõen azonban a megsérült, balesetveszélyes fák kitermelése is
nekünk jutott.

Teljesen új
idõszámítás
Zalahalápon
Öt év alatt totálisan megújul zalahalápi parkettagyárunk, ami minõségi váltást és
mennyiségi növekedést egyaránt jelent. Az évi 600 ezer
négyzetméteres kapacitás egymillióra növekszik. A folyamat
elsõ lépcsõjeként a meglévõ
helyett egy nagyon modern felületkezelõ technológiát kívánunk beszerezni annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a piac elvárásainak. Így
például a jelenlegi lakkozott
parketta mellett, helyett minden mást is meg tudunk majd
oldani: olajozott, színezett,
strukturált felületeket egyaránt.
A beruházás értéke 550–
600 millió forint. A beszállítókat négy ajánlattevõ közül választottuk ki. A berendezések
(VIET csiszológépek, Giardina felhordógépek) október
végén, november elején érkeznek. A felhordógépek üzembe helyezéséhez a jelenlegi
készáruraktár mellett 100 méter hosszban, hét méter szélességben épületbõvítésre is
szükség lesz. Az új technológiának december 20-án indulnia kell.

Kovács Zoltán és Varga László példát mutatott. Együtt tisztították
a terepet a Nosztori autóspihenõben. Szemét mindig keletkezik
Minden erdészetünkben csatlakoztak a felhívásokhoz. Az
erdõ látogatóját – akár kirándulóként, akár vadászként keresi fel erdeinket – megbotránkoztatja a természetes környezetben illúziót romboló, emberi
felelõtlenségrõl árulkodó szemét látványa.
Az illegális hulladékot idõnként el kell takarítani, e célt szolgálta az áprilisban és májusban
meghirdetett két akció, melyhez
nagyon sok munkatársunk csatlakozott. A Bakony és a Balatonfelvidék erdei Magyarország legkedveltebb kirándulóhelyei közé
tartoznak. Az erdei pihenésre vágyóknak a tiszta levegõt, csendet
nyújtó természetes erdei környezet mellett élményt jelentenek az
elmúlt két évtizedben újra feltárt
és látogatásra alkalmassá tett kultúrtörténeti emlékhelyek, természeti látványosságok. Veszprém
megye erdeiben európai mércével is különleges értékû nagyvadállomány él, mely a hazai és külföldi vendég vadászokat ide csábítva jelentõs mértékben hozzájárul a térség idegenforgalmához,
a vadgazdálkodók bevételei-hez.
Az Európai Unió Tanácsa az idei
évet az aktív polgárságot elõmozdító önkéntes tevékenységek európai évének nyilvánította, melyhez hazánk is elkészítette Nemze-

ti Programjának munkatervét. A
Te szedd 2011 – Önkéntesen a tiszta Magyarországért célprogramhoz kapcsolódva a Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatóság felhívást intézett a
megye erdõgazdaságaihoz, magán
erdõtulajdonosaihoz, hogy vegyenek részt az április 9-ére meghirdetett önkéntes erdei szemétgyûjtési akcióban. Tekintettel arra,
hogy a húsvét közeledtével egyre
többen szeretnék idejüket a szabadban tölteni, valamint, hogy tulajdonosi elvárás környezetünk
rendben tartása, a Bakonyerdõ
Zrt. nyolc erdészetének munkatársai is részt vettek a takarítási
munkálatokban, tisztították az erdei kirándulóhelyeket, parkolókat
és az erdõn átvezetõ utak környezetét.
Az akcióból dr. Kovács Zoltán,
a Veszprém Megyei Kormányhivatal vezetõje is aktívan kivette a
részét, õ a Nosztori autóspihenõnél csatlakozott a balatonfüredi
erdészet munkatársaihoz, ahol
Varga László vezérigazgató is jelen volt. Együtt gyûjtötték a hulladékot. Varga László úgy vélte, a
tavasz kicsalogatja az embereket
a természetbe. A Balaton-felvidéki és a megyénkben található erdõk, tanösvények, közjóléti helyek
hozzájárulhatnak a turisztikai szezon meghosszabbításához.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Elõre kell tekinteni
A lezárult tulajdonosi átvilágítás legfõbb megállapítása: az
erdõgazdaságnál elõfordult
ügyek tanulságait elemezzük,
s levonva a megfelelõ következtetéseket, már jövõbeni feladatainkra koncentráljunk.
Legyen végre nyugalom az erdõgazdaság körül.
Az erdõgazdaságnál korábban
több kifogásolható eset is történt,
ezek egy részével kapcsolatban az
elõzõ felügyelõbizottsági (FB) elnök feljelentése alapján rendõrségi vizsgálat is folyik. A tulajdonos által elrendelt és befejezett átvilágítás során viszont sok olyan
dolgot tapasztaltak az átvilágítók,
amibõl pontosan összeállt, mely
folyamatokon, eljárásokon kell
javítanunk, értékelte a vizsgálati
eredményt Varga László. Ezért volt
szükség a Szervezeti és Mûködési
Szabályzat felülvizsgálatára, a vezérigazgató-helyettesek számának
csökkentésére, központi osztályok összevonására, döntési szintek pontosítására.
Minden tevékenységi körre kiterjedõen meg kellett erõsíteni az
ellenõrzési tevékenységet, változtatni kellett az iratkezelés, irattárazás rendjén. A cégre eddig jellemzõ szerzõdéskötési gyakorlaton ugyancsak változtatni kell. Például nem történt versenyeztetés,
a vállalkozókat erdészeteink folyamatosan megbízták az újabb és
újabb munkalehetõségekkel. Az
anyagbeszerzések esetén sem kértek be több ajánlatot. A jövõben
valamennyi területre kiterjedõen,
költségszinttõl függõen megfelelõ számú ajánlatot kell bekérni, a
minõségi követelmények betartatása mellett a legkedvezõbbet kell

választani. Meghatározzuk azt is,
ki milyen döntési szintig, mekkora összeghatárig lesz jogosult szerzõdéskötésre. Természetesen ez
az intézkedés a napi, zökkenõmentes munkavégzést nem akadályozhatja, de kontrollra szükség
van. Az is az átvizsgálás következménye, hogy különféle súlyú döntéseknél egyfajta teammunkát alakítanak ki. Jelentõsebb szakmai,
pénzügyi döntések esetében létrehoznak egy szûkebb testületet,
amely elõkészíti a javaslatokat, s
ezeket megvitatva hoznak döntéseket. Számlavezetõ bankjaikon
kívül másoktól is kértek a tevékenységgel kapcsolatos információkat, kinyilvánítva, hogy az erdõgazdaság az alacsony kockázatú, kiszámítható és pontosan szabályozott pénzügyi, pénzkezelési
tevékenység iránt elkötelezett.
A jelenleg használatos értékesítési szerzõdéseket átnézették a
Hunyadfalvy ügyvédi irodával, az
volt a tapasztalatuk, hogy a régebben megkötött szerzõdések nem
minden esetben tartalmazták azokat a jogi biztosítékokat, amik
szükségesek ahhoz, hogy biztonsággal hozzájussunk a pénzünkhöz akkor is, ha az ügyfelünk próbál kimenekülni fizetési kötelezettsége alól.
Emiatt is szigorúbbá teszik a
szerzõdéskötési gyakorlatot. Az
FB álláspontja szerint a tanulságos ügyekbõl le kell vonni a következtetést, s a jövõben már nem szabad visszafelé mutogatni. Olyan
szabályzókat kell alkotni, amelyekkel a tapasztalt problémák kiküszöbölhetõk. Ezeket pedig következetesen be is kell tartani, hogy a
jövõben ne fordulhassanak elõ
hasonló problémák.
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A legek erdészete
Bakonybélben nehéz körülmények között dolgoznak
Bakonybéli Erdészetünk a Bakonyerdõ Zrt.-n belül több
szempontból is különleges
helyzetben van: rendkívüli terepi adottságok között dolgoznak, a legmagasabb bükkaránnyal bírnak, a legmagasabb árbevételt hozzák, és a
legkisebb vadászterülettel rendelkeznek. Bakonybéli Erdészetünk hétezer hektáron gazdálkodik, fõleg a Magas-Bakonyban.

A Magas-Bakony tele van
idegenforgalmi látványosságokkal, ahova mindig érdemes
kirándulni (kis kép fent és lent).
Az év nagyberuházásaként
novembertõl új irodaépülettel
gazdagodik a Bakonybéli
Erdészet (nagy kép)

A Bakonyerdõ Zrt. legmagasabb bükkaránnyal bíró erdészete, ez a fafaj tesz ki több mint 70
százalékot, a maradék pedig tölgy,
gyertyán, fenyõ és egyéb keménylombos fajok. A terület 94 száza-

Meinczinger József: a tájvédelmi
besorolás nagyban meghatározza
az erdõgazdálkodási munkát
léka tájvédelmi körzet, ami alapvetõen meghatározza az erdõgazdálkodási tevékenységet – kezdtük a beszélgetést Meinczinger József erdészeti igazgatóval. A legnagyobb fakitermelési feladattal
bírnak, ami ebben az évben nettó
ötvenezer köbmétert jelent.
Rendkívül nehéz terepi adottságok között dolgoznak, a többi erdészethez viszonyítva sokkal több
a csapadékuk, keményebb a téli
idõjárás, meredek hegyoldallal,
árkokkal, völgyekkel szabdalt a területük. Ez adja a munka szépségét és nehézségét. Ennek a famennyiségnek az eredményeként
a legnagyobb árbevételû erdészet
a bakonybéli. A tájvédelmi körzet
besorolás miatt ezt a mennyiséget október végétõl március közepéig kell letermelni, ami a legnehezebb feladat a bakonybéli
munkák során. Idén már 39 ezer

köbmétert letermeltek, idõarányosan rendkívül jól állnak. Ez
köszönhetõ annak, hogy száraz,
fagyos, hideg telünk volt, ami optimális a fakitermelések végrehajtásához. Külön probléma vállalkozóik megtartása, hiszen csak pár
hónapig tudják foglalkoztatni õket, április és szeptember között pedig sem befejezett ápolást,
sem pedig tisztítást nem lehet végezni. Az 5–6 hónapos intervallumra egyre nehezebb vállalkozót
találni.
Az erdészet 3500 hektáros területen végez vadgazdálkodási
munkákat. Talán a Bakonyerdõ
Zrt. legkisebb vadászterülete. Éves
átlagban 200 nagyvad elejtésére
van lehetõségük. Ezzel kordában
tudják tartani a vadkárok mértékét is, bár a tavalyi évben ez kicsit
magasabb volt a megszokottnál. A
falu körüli kiskertekben akkora
volt a vadkár, hogy idén úgy döntöttek, a falu egy részénél húznak
egy vadkárelhárító kerítést. A Bakonyban nagyon sok turista jár,
Bakonybélben például 700 vendégágy van. Mindez azt jelenti,
nem elég, ha csak a szigorúan vett
erdészeti szakmai követelményeknek felelnek meg, hanem a társadalmi, környezetvédelmi elvárásoknak is messzemenõkig eleget kell tenniük, nyomatékosított
Meinczinger József.

A vágásbesorolásoknál kiemelt
turistaútvonalak mellett, például a
Gerence-völgyi kirándulóerdõben
nem vágnak nagy területen. Egyre
nagyobb részen alakítják ét az erdõket folyamatos erdõborítottságot eredményezõ üzemmóddá – ez
egyébként törvényi kötelezettségük is. Igyekeznek normális kapcsolatot kialakítani a lakossággal,
mind a nagyobb mezõgazdasági
termelõkkel. Ahhoz, hogy egy ilyen
szép környezetben normálisan
tudjanak dolgozni, jó kapcsolatot
kell ápolni a közvetlen, szûkebb

Az erdészet alkalmazotti állománya
Erdészeti igazgató: Meinczinger József; fahasználati mûszaki
vezetõ (egyben igazgatóhelyettes): Kovács Attila; erdõmûvelési
mûszaki vezetõ: Berger Péter; kerületvezetõ erdészek: Pap Zoltán
(Somhegy), Sebõ Bálint (Hajag), ifj. Pap Zoltán (Szentgál), Hüll
László (Laposok – Gáthegy), Vaskó Ferenc (Rókapuszta), ifj.
Horváth Róbert (Odvaskõ), Matyasovszky József (Táborkert),
Koller Szilárd (Parajos), Szekrényes Balázs (Kõrishegy); beosztott erdész: Lukács László; kerületvezetõ vadász: Csomor József;
MÁV-rakodókezelõ: Márkus Norbert; vagonrakó: Szórádi Géza;
gépkocsivezetõ: Scheibenhoffer János; Ponsse-kezelõ: Albrecht
László, Véber György; mûvezetõ: Firtl László; mûszaki adminisztrátor: Scheuer László; vezetõ könyvelõ: Szekrényes Hugóné; pénztáros, adminisztrátor: Bircherné Stenger Éva; vadászházvezetõ:
Supán Gyuláné; vadászházi gondnok: Vörös Tiborné; szakács:
Kovács Ferencné, Somogyi Tamás; konyhai kisegítõ: Adorjánné
Prevics Erzsébet, Ángyán Józsefné; parkgondozó, fûtõ: Miklós
Tibor, Schmidthoffer Csaba

Somhegyi földvár
Lapunk hasábjain bemutatjuk vállalatunk közjóléti helyeit
Utunk Gombási Károly közjóléti elõadó segítségével most
a bakonybéli erdõbe visz minket. A Bakonyerdõ Zrt. egy
átfogó koncepció alapján pár
évvel ezelõtt elkészítette az
akkori Állami Erdészeti Szolgálat Térségfejlesztési és
Zöldövezeti Tervezõ Irodával
a zrt. mûködési körzeteiben
fellelhetõ történelmi emlékhelyeket. Ezen emlékhelyek közül több a zrt. kezelésében van.
Ilyen történelmi emlékhely a
Bakonybéli Erdészet területén
található somhegyi földvár is.
Maga a földvár Bakonybél
északkeleti határában található, fölvárszerûen megerõsített
hely a Somhegy területén. A

hegy platószerû tetejét az északi
oldalról könnyebb megközelíteni.
Ezen az északi oldalon a hegy anyagából gyûjtött kövekbõl egy 300
méteres sánc jól kivehetõ nyomai
találhatók (Torma 1967). Egyidejûleg a nyugati oldalon kettõs párhuzamos sánc épült ki, amely
észak–északnyugati irányból zárja le e Somhegy és a Száraz–
Gerence közti vonalat. (Padmaniczkyak útja) (Kalincsák 2006).
Az erõdítmény keletkezésének
ideje az õskorra tehetõ, építõi
összefüggésbe hozhatók a Százhalomi halomsírok építõivel. A
földsánc ma is jól látható. Az erdõ
és lágyszárú állományból kb. 1,5
méter magasan, 2–2,5 méter szélesen emelkedik ki a sánc, néhol

környezettel, az önkormányzattal, a zöld- és a civil szervezetekkel. A turisták által nagyon kedvelt célpontok közé tartozik a
Magas-Bakonyban lévõ Kõrishegyi kilátó, a Gerence-völgyi kirándulóerdõ, a szömörkei szurdokvölgy, a Witt-kilátó Ezek környezetét folyamatosan rendben
tartják, a Gerence-völgyi kirándulóerdõ rétjeit évi 3-4 alkalommal kaszálják.
Tavaly a szalonnasütõk, padok
mellé jó néhány tájékoztató táblát helyeztek el, ami bemutatja a

vastag moharéteggel fedve,
néhol csak a csupasz kõsánc
látszik.
A földvár területérõl ismert
ásatási eredmények nincsenek,
jelenlegi állapota nem igényli,
hogy a területen karbantartási
munkákat végezzünk, de a Bakonyerdõ Zrt. folyamatosan figyeli az összes történelmi emlékhelyeivel, közjóléti objektumaival együtt ezek állapotváltozását,
és szükség szerint beavatkozik
a jó állapot fenntartása érdekében.
Fontos, hogy az objektumainkat látogatók kellemes benyomásokkal, üdítõ élményekkel
feltöltõdve emlékezzenek az
ezen helyeken eltöltött idõre.

Bakonyerdõ Zrt.-t, illetve a
Bakonybéli Erdészet munkáját.
Parkolót építettek, hogy kulturált
körülmények között lehessen elhelyezni az autókat.
A Bakony-erdõ Zrt. egymillió
forinttal, plusz a komplett tetõanyag-szükséglettel segítette a
Bakonybéltõl egy kilométerre található szentkúti kápolna felújítását. A monda szerint Szent Gellért ott remetéskedett, ezért is a
tömegturizmus. Bekapcsolódnak
különféle programokba is, itt tartották a Bakonyerdõ-maratont
500 biciklis részvételével. Érzékelték a társadalmi igényt, a bakancsos, biciklis turistákat örömmel
és szívesen látják, a motorosokat,
quadosokat viszont nem.
A bakonybéliek szorosan
együttmûködnek a helyi természetvédelmi hatósággal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársaival. A székhelyük közös
udvarban van az Erdõk Házával,
ahol félmilliárd forintos beruházással csillagda létesül, amely hazánk legkomolyabb mûszaki paraméterekkel bíró planetáriuma
lesz. Ez további turistaforgalmat
generál az erdeikben. Abban bíznak, ez a vendégforgalom megjelenik a Huszárokelõ-pusztai objektum kihasználtságban is, ahol
egyébként a vendégéjszakáknak
már csak a húsz százaléka a vadá-

szoké. A huszári üdülõházban tavaly tízmilliós beruházással komplett fürdõblokk-, vizesblokk-felújításokat végeztek. Az erdészeti igazgató a vállalat vezetésénél kezdeményezte egy erdei iskola létesítését. A téli vadászati kihasználtság, a nyári turistaforgalom mellett a tavaszi és õszi, szolidabb forgalmat ki lehetne egészíteni egy
erdei iskolával. Nagy erõfeszítést
nem igényelne, hiszen az infrastruktúra, a személyzet, a konyha, a sportpálya adott Huszáriban.
Az erdészet régi irodaépülete
mûszakilag elavult volt, vizesedett,
nem biztosított méltó körülményeket a munkatársaknak, de annak az ezer körüli ügyfélnek sem,
aki felkereste õket. Két építész is
megnézne az épületet, egyöntetû
véleményük az volt, hogy a felújítás ugyanannyiba kerülne, mint
egy új beruházás, ezért az épületet elbontották. A munkaterületet március 31-én adták át a Kuti
és társa Kft.-nek. A korszerû, új
iroda bakonyi parasztház stílusban épül, gyakorlatilag a régivel
megegyezõ alapterületen. Közvetlenül a passzívház utáni következõ hõátbocsátási tényezõkkel bíró
épület lesz, háromrétegû üvegezéssel, pelletfûtéssel. Az irodát
legkésõbb október 31-én szeretnék birtokba venni.

Bizalom nélkül nem megy!
Március végén távozott posztjáról Gerencsér Ferenc gazdasági vezérigazgató-helyettes.
Ennek körülményeirõl kérdeztük Varga László vezérigazgatót.
– A munkaviszony nemcsak a
szakmáról, hanem a bizalomról
és a lojalitásról is szól, különösen vezetõ beosztás esetében. A
gazdasági vezérigazgató-helyettesi poszt is egy ilyen bizalmi beosztás, ahol az elsõ számú vezetõnek, fõként, hogyha az erdõmérnök szakember, szinte feltétel nélkül támaszkodnia kell a
gazdasági vezetõre, aki a pénzügyi kérdésekben járatosabb –
mondta Varga László.
Ezt a kapcsolatot próbálta is
kialakítani a vezérigazgató, de
nem boldogult, pedig a Gerencsér Ferenccel szemben támasztott igény emberileg nem volt

több, mint hogy részletes és naprakész tájékoztatást szeretett volna kapni az általa irányított szakmai terület tevékenységérõl: az
elõzõ években történt, a Bakonyerdõ Zrt. erdõgazdálkodót majdnem teljesen ellehetetlenítõ pénzügyi és lízingszerzõdésekrõl, a versenyeztetést szinte teljesen nélkülözõ vállalkozási szerzõdéskötések
kritika nélküli megkötésének gyakorlatáról, a még napjainkban is
elõbukkanó hátrányos megállapodásokról. Ezzel szemben azt tapasztalta, hogy szelektálja, esetenként még neki sem adja át az információkat, pedig éppen az lett
volna a dolga, hogy a vezérigazgató munkáját a szakértelmével segítse.
Több alkalommal a megbeszéltekkel szemben hajtott végre utasításokat, és voltak problémák az
átvilágítást végzõ szakemberekkel
történõ együttmûködése terén is.

Munkatársai elõtt több alkalommal szóvá tette, hogy miért nem
intézkedik a szabad pénzeszközök
lekötésével kapcsolatban, de csak
kitérõ válaszokat kapott. – Azt
gondoltam, lezárjuk a 2010-es esztendõt, elszámolunk, s korrekten
megválunk egymástól. Ez a vállalat részérõl így is történt… A
munkakör átadásakor azonban
kiderült, Gerencsér Ferenc határidõs devizaügyletet kötött, amit
egyértelmûen tiltott a 2010. július
15-én kiadott vezérigazgatói utasítás.
Kötelezettségvállalás csak a
vezérigazgató elõzetes hozzájárulásával volt lehetséges, ilyen pedig ebben az esetben nem történt,
ez egyértelmûen hatáskörtúllépés. Határidõs devizaügylet engedély nélküli megkötése miatt ismeretlen tettes ellen feljelentést
tett az erdõgazdaság. A nyomozás megkezdõdött.
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A tiszta Magyarországért!

3. oldal

Pápán mi kaptuk a fõdíjat
Kiállításokon vettünk részt idehaza és külföldön

A pápai központ munkatársai mindkét akcióból kivették a részüket
(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezek tisztán tartásával pedig az
embereket valóban közelebb lehet
hozni a természethez, közvetve
pedig az emberek nevelését is elõsegíti. Azzal, hogy élhetõ erdei
környezetet mutatunk be, próbáljuk javítani az erdõgazdálkodókról kialakított képet.
Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy az emberek
jól érezzék magukat az erdei környezetben. A felhíváshoz mind a
nyolc erdészetünk és a pápai központ is csatlakozott. Munkatársaink több helyszínen több száz zsák
szeméttõl szabadították meg a
környezetünket. Május 21-ére
újabb országos akciót hirdettek Te
szedd! Önkéntesen a tiszta Ma-

gyarországért! címmel. Az akcióhoz természetesen a Bakonyerdõ
Zrt. ismét csatlakozott. Nem kellett különösebben mozgósítani a
kollektívát, hisz mindenki megértette az akció célját, így nyolc erdészetünk, két faüzemünk (Zalahaláp, Franciavágás), valamint a
pápai központ munkatársai egyaránt kesztyût húztak s részt vettek a takarítási munkálatokban.
Nagyon sokan csatlakoztak
hozzánk: civilek, vállalkozók, magánszemélyek, általános és középiskolai diákok, így majd 300-an
voltunk.
Annak ellenére, hogy bõ egy
hónap telt el az elõzõ megmozdulás óta, erdeinkbõl ismét több
száz zsák szemét került ki.

Óvodások az erdõben

Az elmúlt idõszakban több jelentõs, köztük nemzetközi vásáron képviseltük vállalatunkat. A
Bakonyerdõ Zrt. mindenhol letette a névjegyét, a Szent Györgynapi Agrárexpón például a vásár
nagydíját is nekünk ítélték. Pápa
Város Önkormányzata és a Veszprém Megyei Agrárkamara 1996
óta rendezi meg a Szent Györgynapi Agrárexpo mezõgazdasági
kiállítást és vásárt, amely az elmúlt
15 évben az Észak-Dunántúl legjelentõsebb agrárkiállításává nõtte ki magát.
A jubileumi szakvásáron nagy
megtiszteltetés érte társaságunkat. A vásár nagydíját idén ugyanis a Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari Zrt.-nek ítélték oda. Társaságunk a közelmúltban a társerdõgazdaságokkal közösen három
külföldi és egy hazai vadászati kiállításon is bemutatta az érdeklõdõ sportvadászoknak nagyvadvadászati lehetõségeit.
Európa legrangosabb és egyben legnagyobb szakkiállításán, a
dortmundi Jagd und Hund vadászati és horgászati kiállításon idén
az elõzõ évhez hasonlóan 650 – öt
földrészt bemutató – kiállító 6 kiállítócsarnokban mutatta be termék- és szolgáltatáskínálatát a
mintegy 70 000, Európa legkülönbözõbb országaiból érkezõ látogatónak. A magyarországi vadászatok iránt élénk érdeklõdést
mutató külhoni vadászok többek
között Belgiumból, Hollandiából,
Dániából, Luxemburgból, Angliából, Csehországból és természe-

34 országból voltak
megkeresések, Európán kívüli érdeklõdõink Indiából, Iránból,
Jordániából, Kínából,
Libanonból, SzaúdArábiából, Dél-Koreából, Egyiptomból és
Brazíliából érkeztek. A
legnagyobb érdeklõdést Törökországból,
Németországból és
Görögországból kaptuk. A Lakáskultúra
Kiállításon nagy érdeklõdés mutatkozott a
különleges felületkezelések iránt. Érdekességként megemlítjük a
Zomédia felmérését.
A megkérdezett ezer
ember válaszaiból kidePróféták lettünk a saját hazánkban: az Agrárexpo nagydíját nekünk ítélték
rült, 93,4 százalékuk
tesen a kiállításnak otthont adó
A vadászati kiállítások mellett szívesen csinosítja, szépítgeti ottNémetországból érkeztek.
legalább ennyire nagy hangsúlyt honát; 81 százalék igyekszik jobb
A salzburgi Die Hohe Jagd, fektettünk arra is, hogy bemutas- minõségû terméket vásárolni,
ugyancsak vadászati témájú kiállí- suk a nagyvilágnak halápi parket- nem a legolcsóbbat keresi; 71,8
tás elsõsorban Ausztria nyugati, tánkat. 2011-ben három kiállítá- százalék szívesen ismerkedik más
valamint Bajorországgal határos son vettünk részt BEFAG kész- kultúrák lakberendezési stílusával;
vidékeirõl várja évrõl évre a vadá- parketta termékünkkel. Mind- 93 százalék a kiállítók termékei
szokat. Minden harmadik vásár- egyik kiállításon az elsõdleges cé- miatt jött, konkrét elképzeléssel,
látogató külföldi, a németalföldi lunk a parkettánk piaci helyzeté- nem csak nézelõdni. Ez is azt biterületek mellett számos vendég nek stabilizálása, az értékesítési zonyítja, hogy az emberekben egyérkezik Csehországból és Szlová- csatornák növelése volt. A vásá- re jobban tudatosul, érdemes a
kiából.
rokra új termékekkel nem készül- jobb minõségû árut választani,
A pozsonyi Hunting and Lei- tünk, viszont három új speciális mert az hosszú távon megtérül.
A 30. Construma Vásáron 57
sure kiállításon idén elõször jelen- felületkezelést mutattunk be:
tünk meg. Célunk új piaci lehetõ- megnövelt tûzállóságú („C” tûz- ezret meghaladó látogatót regisztségek felmérése volt a hozzánk veszélyességi osztály); csúszásgát- ráltak. Mint már évek óta, itt értéföldrajzilag közel található szlovák ló (sport- és tánctermek); anti- kesítés is történik, a vásár ideje alatt
területrészek magyarországi vadá- bakteriális lakkozással készült ter- több mint 2500 négyzetméter parszati igényei tekintetében.
mékeinket. A Domotex Vásáron kettát vásároltak meg tõlünk.

Irány a természet!
Szakemberek szerint a környezeti nevelést nem lehet elég korán elkezdeni. Ezt tartottuk szem elõtt, amikor két jeles eseményt (húsvét,
a Föld napja) összekapcsolva a kupi Esterházy Oktatási Központba
csábítottuk a környékbeli óvodásokat. A sikeres kezdeményezésnek
köszönhetõen 130 pápai és környékbeli kisgyermek népesítette be az
erdei iskolát. A kicsiket játékos formában próbáltuk a természet szeretetére nevelni, ennek megfelelõ programban volt részük: lovagolhattak, volt számukra arc- és tojásfestés, tojáskeresés, használhatták
a játszóteret. Kemendy Géza kerületvezetõ erdész vezetésével végigsétálhattak a Tallós Pál Tanösvényen, közben pedig az erdei életrõl, az
erdész munkájáról adott ízelítõt

Szükségszerû feladat: a fiatalokat közelebb kell hozni a természethez. Ezt a célt szolgálja
a madarak és fák napja, amely
kellõ apropót ad ahhoz, hogy a
fiatalok kiránduljanak. Vállalatunk is élt a lehetõséggel, a nap
kapcsán pápai diákokat csábítottunk az Esterházy Oktatási
Központba.
A meghívást 130 iskolás és tanáraik fogadták el, akik nagyon jól
érezték magukat a kupi erdõben.
A fiatalokat tartalmas program
várta.
Szerveztünk részükre tanös-

vénytúrát, faültetést, volt madármegfigyelés és természetismereti
totó is. Mikroszkóp alatt különféle bogarakat, kullancsot vizsgálhattak. Megtanítottuk velük az erdei
házirendet: miként kell viselkedni
természetes
környezetben,
mit szabad tenni és mit nem az
erdõben.
A széncinege az idei év madara, a tiszafa pedig az év fája, az
erdei iskolában mindkettõrõl hallhattak elõadást.
Természetesen a szabadtári játék is elmaradhatatlan része volt
a napnak, de vers- és prózamondó versenyre is sor került.

Nyárpusztulás

Hosszú távra tervez
Visszatért régi kollégánk, Horváth Iván. Több mint egy évtizedet lehúzott a Bakonyerdõ
jogelõdjénél, a Befagnál, majd
az erdészeti hatósághoz került,
ahol az igazgatói posztig vitte.
Horváth Ivánt mégis visszahúzta a szíve, s igent mondott vezérigazgatónk felkérésére.
Horváth Iván különbözõ beosztásokat töltött be a Befagnál,
mígnem 2001-ben, 13 év után átigazolt a Zala megyei erdészeti
hatósághoz. Ott is végigjárta a
ranglétrát, egészen az igazgatói
posztig jutott. Ebben a pozícióban
érte a megkeresés: Varga László
hívta, jöjjön vissza az erdõgazdasághoz. – Hosszú távú elképzelésekrõl, a cég stratégiájáról beszélgettünk a vezérigazgatóval, akit
régóta ismerek. Közel három hónapon át beszélgettünk, hogyan
is képzelnénk, képzeljük a vállalat
jövõjét. Nem álltak távol a gondolataink. Végül mégis sokat hezitáltam, mire beadtam a derekamat. 2010 novemberében visszajöttem. Némi túlzással mondhatom azt is, hogy tulajdonképpen
hazajöttem. Úgy érzékeltem, hogy
szeretettel fogadtak. Nagyon sok
ismerõsöm van itt, akikkel tartottam a kapcsolatot, tehát nem ismeretlenek közé kerültem. Akit

pedig nem ismertem, mert a távozásom után állt munkába, szerintem velük is gyorsan sikerült jó
kapcsolatot kialakítanom. Úgy
gondolom, kialakult az a korrekt
emberi kapcsolat az egységek
munkatársaival és a központ dolgozóival egyaránt, ami szükséges
a napi korrekt együttmûködéshez.
Ellenõrzési osztályvezetõ beosztásba került. E pozícióból adódóan tulajdonképpen a cég minden tevékenységi területével foglalkozik, a pénzügyi kérdésektõl
kezdve a beruházási területen át
egészen a napi termelésig. Ha valamilyen új szabályozást vezet be a
társaság, akkor azt elõzetesen
egyeztetik vele, ha nagyobb horderejû döntésre kerül sor, akkor
elõzetesen részt vesz ezeknek az
elõkészítésében.
– Ilyen értelemben a felelõsségem mindenhol megjelenik. Nem
mondhatom azt, ha valamilyen
döntés, intézkedés születik, hogy
nem tudtam róla. Nem húzhatom
ki magam belõle. És persze nem
is akarom! Ezért is kell folyamatosan egyeztetnünk mindenrõl.
Azt gondolom, hosszú távon a segítségére tudok lenni a cégnek.
Egyébként mint belsõ ellenõr
vagy a belsõ ellenõrzés vezetõje a
megelõzés híve. Nem a büntetés,
a szankcionálás, a félelemkeltés a

célja. Olyanfajta
szabályozást szeretne kialakítani,
ami minél nagyobb
hatékonysággal
megelõzi a hibákat;
ami segít a kollégáknak elkerülni a
rossz, a problémás
helyzeteket. Az elmúlt fél évben –
szerencsére nem
nagy számban – tapasztalt olyan hiányosságokat, amelyeknek nem lett
volna szabad elõ- Horváth Iván
fordulniuk, de az a
dolguk, hogy ezeket feltárják és
megoldják a problémákat. Azzal
is tisztában van, hogy ez nem egy
olyan beosztás, ahol csak barátokat lehet szerezni. Sajnos adódhatnak olyan helyzetek, amikor
valakivel szemben el kell járni. De
erre fel van készülve. Az eltelt pár
hónapban úgy tapasztalta, van
igény arra, hogy szakmailag megalapozott belsõ ellenõrzés mûködjön a cégnél. A munkatársak,
a központi és a külsõ egységeknél
egyaránt várakozással tekintenek
a belsõ ellenõrzés ténykedése elé:
támogassák, segítsék az egységeket a napi munkájuk során, hogy
meg tudják oldani a rájuk bízott

A Weöres Sándor általános iskola diákjai tartalmas napot töltöttek Kupon

Közel negyven hektár nemesnyár fulladt vízbe és pusztult el
Zalavár határában. A kár több
tízmillió forint.

felelõsségteljes feladatot kapott
felelõsségteljes feladatokat. Éppen ezért sok mindent újra kell
szabályozni, ami a termelésre és a
pénzügyekre egyaránt vonatkozik.
– Ha egyfajta ars poeticát megfogalmazhatnék, akkor azt is
mondanám: a napi munkát kívánom segíteni, támogatni, keretek
között tartani, természetesen azzal, hogy nem léphetek ki a beosztás kötelmei alól. A szabályok
ugyanis mindenkire egyformán
vonatkoznak!
Horváth Iván szerint a válság
megviselte a céget, de ma már
érezhetõ a kilábalás, ami egyfajta
felívelõ pályát vetít elénk. Erre az
új vezetés is garancia.

A kitermelést még idén, az újraerdõsítést pedig jövõre meg kell
oldanunk. Zalavár község határában, a Zala és a Kis-Zala közötti
területen, amely a Balaton-felvidéki Nemzeti Park kezelésében
van, szakembereink ez év áprilisában azt tapasztalták, hogy az ide
ültetett nemesnyárak kihajtottak
ugyan, de olyan kis koronákkal,
hogy félõ volt, ezek elpusztulnak.
Ez sajnos be is következett, mondta Mészáros Gyula.
Az okokról szólva a termelési
és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes megemlítette: tavaly több
mint ezer milliméter csapadék
hullott. A nagy esõzések következtében ez a több mint 40 hektár augusztustól ez év májusáig vízborítás alatt állt.
A területnek van bizonyos csatornázottsága, de az elmaradt karbantartás miatt a nagy mennyiségû vizet nem tudta kellõ mértékben levezetni. A fák gyökerei nem
kaptak elég levegõt, megfulladtak.
A 15–20 év közötti nemesnyáras,
kisebb területen az 5–6 éves égeresek egy része is elpusztult. A
hasonló esetek elkerülése végett
azonnali hatállyal megrendelték a

csatornatisztításokat. A vízitársulat már elkezdte a munkálatokat,
amiket legkésõbb szeptemberre
befejeznek. A tisztítást úgy végzik,
hogy a vízvisszatartást – gondolván az aszályosabb idõkre – valamilyen módon szabályozni tudják.
A 40 hektáros területen nem
maradt más lehetõség, mint a közel 9000 köbméter fa letermelése,
amit a hatósági engedélyek megérkezése után meg is kezdünk.
Jövõre a területet szeretnénk újraerdõsíteni, de már nem nemesnyárral, hanem hazai nyár, fûz,
magasabb helyeken kõris fafajokkal. Így az a kívánalom is teljesül,
hogy a nemzeti park területein váltsuk le a nemesnyárt. Ily módon
sokkal fajgazdagabb élõhely jön
létre, amelyik megfelel a mai, korszerû erdõgazdálkodás követelményeinek.
Ugyanakkor gondot jelent,
hogy ezek a fafajok csak kerítés
mögött ültethetõk, mert különben az ott megjelenõ nagyvadak
komoly károkat okoznának bennük. Jelentõs egyeztetés szükséges az ottani vadgazdálkodóval,
hogy korrekt módon végre lehessen hajtani az erdõsítést.
A nemzeti parkkal közösen
megpróbálunk KEOP-pályázatot
benyújtani, amihez még azt is
bevállaljuk, hogy az önrészt biztosítjuk.
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Kitüntetett munkatársaink

Tímár György Szekrényes Tamástól és Pap Gyulától vette át a díjat
A Veszprém Megyei Vadászkamara Pápán tartotta vadásznapját, ahol a legjobb munkát végzõk
elismeréseket vehettek át. Több
kollégánk is kitüntetést kapott. A
Hubertusz Kereszt arany fokozata elismerésben részesült Tímár
György, aki Farkasgyepûi Erdészetünk igazgatójaként több évtizede
irányítja az erdészet vadgazdálkodását. Az erdõ- és vadgazdálkodás összhangját kiválóan megteremti. A társas nagyvad-vadászatok precíz lebonyolításával öregbíti a Bakonyerdõ Zrt. vadászati
hírnevét.
A Hubertusz Kereszt ezüst fokozata elismerésben részesült Ist-

vánffy Alexandra, aki 2003 óta irányítja és szervezi a Bakonyerdõ
Zrt. vendégvadászatait. Kiváló
kapcsolatot tart fenn vadászokkal,
vadászatszervezõ irodákkal – belföldön és külföldön egyaránt,
mellyel nagyban hozzájárul az erdõgazdaság vadgazdálkodási ágazatának eredményességéhez.
Ugyancsak a Hubertusz Kereszt ezüst fokozata elismerésben
részesült Kercselics Balázs. Õ 2004tõl Monostorapáti Erdészetünk
vadgazdálkodását irányítja nagy
lelkesedéssel. Különösen nagy érdeme van a vendégkör szervezésében és a vadászatok eredményességében.

Egy nap alatt 3500 lövés
Immár 15. éve, hogy a Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdészetének és Lövészklubjának rendezésében minden év május utolsó
hétvégéjén erdészek, vadászok
népesítik be a gyenesdiási sportlõtércentrumot. Ilyenkor 3500 lövés
esik vaddisznóra, rókára, nyúlra,
madarakra! A lõtéri szakemberek
erre az alkalomra idõzítették a
felújítási munkálatok befejezésének határidejét. Társaságunk
jócskán kivette részét a segítségbõl, ami nagyon elkelt. Megújult a
koronglõtér szinte minden négyzetcentimétere, a 100 méteres
nagykaliberû golyósfegyver lõpálya biztonsági golyófogója, megtörtént a mozgócél-lõpályák festése, mázolása, a klubház külsõ
karbantartása. Ennek köszönhetõen a késõbbiekben is méltó körülményeket tudunk biztosítani

hazai és külföldi vendégvadászok,
sportolók részére. A hagyományos erdészeti lõversenyre az ország szinte minden tájáról érkeztek csapatok, illetve egyéni versenyzõk, hogy újra bizonyítsák felkészültségüket. A feladatok között
volt szaladó rókát és futó nyulat
imitáló mozgó fémtáblának az eltalálása, repülõ madarakat utánzó „agyaggalamb” terítékre hozatala, álló vaddisznó precíz eltalálása szabadkézbõl. A díjkiosztó
ünnepségen vállalatunk vezérigazgató-helyettese, Mészáros Gyula
méltatta a versenyzõk lõtudását,
sportszerûségét, a szervezõk és
közremûködõk munkáját. Gyenesdiáson majd hasonló eredményeink születtek, mint Balatonfûzfõn. Csapatban a Zalaerdõ Zrt.
mögött a második helyet sikerült
elérnünk (a csapattagok: Fekete
Róbert, Tóth Jenõ, Varga Lajos, Vizi Norbert),
míg harmadik a Gemenc Zrt. lett. Egyéniben Genáhl Krisztián
(Gemenc) és a Szabó
Tamás (Sefag) mögött
Vizi Norbert a harmadik helyre lõtte be magát. A jó hangulatú
verseny zárómondata
nem is lehetett más,
mint a mindenki számára legfontosabb információ: Jövõre találkozzunk ugyanekkor,
ugyanitt!
Jó hangulatban telt az erdészeti lõverseny

Szakmai nap
Sárosfõn
A Bakonyerdõ Zrt. mûszaki területen jártas kollégái a HEN AG
Kft. közremûködésével szakmai
napot tartottak a közelmúltban
Sárosfõn. Termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesünk,
Mészáros Gyula köszöntõje után
a meghívott cég eszköz- és jármûtechnikai ismertetõjét hallhatták
a résztvevõk.
A HEN AG egy olyan vállalkozás, amely több mint egy évtizede
útépítéssel, technikájának kutatásával és továbbfejlesztésével foglalkozik. Fõként az útépítés és az
utcai burkolatok területén sikerült olyan, a piacon egyedülálló,
professzionális gépeket kifejleszteni a maráshoz, keveréstechnológiához, valamint a kötõanyag
bedolgozásához, melyeket világszerte alkalmaznak. A HEN AG
lassú rotoros kõ- és aszfaltmarójának egyik legfontosabb ismertetõjegye, hogy a nyersanyag nem
porrá zúzódik, hanem egy kívánt
méretre. A marók az út rétegeiben dolgoznak, elõzetes egyenetlen útfeltörés nem szükséges. A
HEN AG marók egyenletesen,
10–50 cm mélyen az eredeti útfelszín alatt dolgoznak (nem pedig a
feltört törmelék alatt). A HEN AG
Technológia teljes termékpalettájával mára vezetõ helyet szerzett a
fejlesztésben és az elõállításban.
A beszámoló után gyakorlati
bemutató zajlott, mely során több
munkafolyamatot is megszemlélhettünk, így például a padkamarást, murvamarást és visszatömörítést. Az igen tanulságos szakmai
napot a Devecseri Erdészet megvendégelésében egy finom ebéddel zártuk, mely során megvitattuk a látottakat, tapasztaltakat.

Személyügyi hírek
Az év második negyedévében
hûségjutalomban részesült: Németh Róbertné (Franciavágási Fûrészüzem, 20 éves munkaviszony)
és Baráth Péterné (Devecseri Erdészet, 32 éves munkaviszony –
nyugdíjba ment).
Új kollégáink: Balatonfüredi
Erdészet: Burdon Szilvia (a belépés dátuma: 04. 07.). Devecseri
Erdészet: Szabó Csaba (05. 01.).
Központ: Gosztola Júlia (04. 13.).
Zalahaláp: Plajbász Lászlóné (04.
04.), Szabó Tibor (05. 02.), Ruskáné
Lõrinczi Éva (05. 09.), Fekete Erika
Erzsébet (05. 16.).
Kilépõk: Központ: Császárné
Kaizer Éva (04. 22.). Franciavágás:
Gábriel Zoltán (04. 29.).
Nyugállományba vonultak: Devecser: Baráth Péterné (05. 09.).
Franciavágás: Csepi Ferencné (06.
26.), Zsuppán Elekné (06. 09.).
Zalahaláp: Illés Lajos (06. 24.), Illés Lajosné (05. 03.), Szabó Lajosné
(06. 30.),
Miklai Ferencné
(05. 31.), Nagy Lászlóné (06. 26.).

VÁLLALATI HÍREK
Június 4-én kincskeresõ családi teljesítménytúra
volt a Bakonyerdõ Zrt. Bakonyszentlászlói Erdészetének területén. A Kincskeresõ Pedagógiai Segítõ Közhasznú Egyesület több nehézségi
fokozatban, összesen nyolc körtúrát szervezett
5–132 kilométerig.
*
A Veszprém Megyei Tájfutó Szövetség Megyei
Középtávú és Váltóbajnokságot rendezett május 15-én délelõtt és délután a Bakonyerdõ Zrt.
Farkasgyepûi Erdészetének területén. A versenyen kizárólag gyalogos tájfutók indulhattak.
További információ: www.vmtfsz.hu
*
Csesznek önkormányzata természetjárással egybekötött játékos pecsétgyûjtõ rendezvényt
szervezett május 7–8-án a Bakonyerdõ Zrt.
Bakonyszentlászlói és Bakonybéli Erdészetének
területén. Az erdei pecsételõhelyek az alábbiak
voltak: Gézaháza Kútház; Károlyháza; Kõris-hegy.
*
A Civilszerviz Közösségfejlesztõk Közhasznú
Egyesülete és a Jókai Mór Mûvelõdési Központ
április 18-án közös programot szervezett általá-

nos iskolások részére a Zöld ötletek Földünkért
témában. A programokban többek között szerepelt hulladék játszóház, újramûhely (papírtéglakészítés, papírmerítés), zöld színjáték. A Bakonyerdõ Zrt. részt vett a programokon egyrészt
mint az alkotóverseny zsûrijének tagja, másrészt
az Erdei utakon címû foglalkozás lebonyolítója.
Ennek keretében beszélgettünk a gyerekekkel a
faültetésrõl és mindenrõl, amit a fákról s az erdõrõl tudni kell.
*
A társadalmi szerepvállalás keretében a Napló
szerkesztõsége elindította erdõvédõ programját, amelyhez több szervezet is csatlakozott. A
lap törekvése, hogy hasznos dolgokat vállaljon
fel, így esett a választás az erdõkre. Az akcióindító megbeszélésen elhangzott: fontos, hogy az emberek megismerjék az erdõgazdálkodási munkát, s hiteles tájékoztatással járuljunk hozzá a
társadalmi szemlélet formálásához. A következõ hetekben alaposan körbejárva bemutatásra
kerül az erdõk mindhárom szerepe. Szó lesz a
gazdálkodásról, a védelemrõl és a közjóléti funkcióról. A Napló kezdeményezéséhez többek között cégünk, a Bakonyerdõ Zrt. is csatlakozott.
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Szétlövés döntött

A dobogó harmadik fokára állhattak kollégáink Balatonfûzfõn. Itt is belõtték magukat a legjobbak közé
Izgalmas véghajrát követõen
született végeredmény a Vadászkamarai Nagydíj lõversenyen, ahol
több helyezés sorsa csak szétlövés
után dõlt el. A balatonfûzfõi lõtéren a hagyományoknak megfelelõen futó nyúl, fogoly, keresztbehúzó fácán, röptetett kacsa és toronykakas mozgását utánzó ko-

rongokat kellett eltalálniuk a részt
vevõ három-három fõs csapatoknak.
A versenyen szoros véghajrát
követõen alakult ki a végeredmény. A nagydíjat a Noszlopi Vadásztársaság (Tóth Zoltán, Farkas
Imre, Stankovics László) csapata
vihette haza, megelõzve a Tési-

fennsík Vadásztársaságot (Zángó
Zoltán, dr. Mile Imre, Kokojev
Vitalij). A Bakonyerdõ Zrt. Varga
Lajos, Fekete Róbert, Vizi Norbert
összetételû csapata a dobogó harmadik fokára állhatott.
Egyéniben Farkas Imre nyert,
munkatársunk, Vizi Norbert
ugyancsak harmadik lett.

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit terveznek a nyárra?

Szántó László

Némethi Kálmán

Burdon Szilvia

Úgy elröpült az elsõ fél év, hogy
szinte észre sem vettük. Már a
diákok is a nyári szünidejüket
töltik. Balatonfüredi munkatársainktól is afelõl érdeklõdtünk,
mit terveznek a nyárra.

akit július 16-án veszek feleségül,
tudtuk meg az örömhírt Némethi
Kálmán mûszaki vezetõtõl.
– A pápai lakodalom után külföldi nászutat tervezünk, de, hogy
konkrétan hová, azt még nem
tudjuk. Leginkább olyan helyre
mennénk, ahol – a kirándulások
és programok helyett – biztosított
számunkra az aktív pihenés. Elõtte persze vár rám egy legénybúcsú, aminek menetrendje titkos
elõttem, a cimboráim szervezik.
Régebben az egyetemi évfolyamtársaimmal voltunk egy eldugott
zempléni erdészházban, arra
a nyaralásra például szívesen
emlékezem vissza. Ezzel együtt
gyermekkorom soproni és Balaton-parti nyaralásai is jól sikerültek.
– Mikor gyermek voltam, a szüleimmel, a testvéremmel és a nagynénémmel bel- és külföldön is
nyaraltunk. Jártunk Horvát- és
Spanyolországban egyaránt, de
legjobban egy olaszországi „kaland” maradt meg bennem – tudtuk meg Burdon Szilvia adminisztrátortól.
– A kedvesemmel és egy másik
párral ezúttal Erdélybe készülünk.
Egy hét alatt sok mindent szeretnénk bejárni, úgy tervezzük, hogy
ahol ránk esteledik, – a sátorban
– ott hajtjuk álomra a fejünket.
Az esküvõnket szeptemberben
tartjuk, balatonkenesei lakodalmunk után – egy barátunk jóvol-

tából – Londonba lesz a nászutunk. Persze odahaza is várnak
rám teendõk, így biztosan sok befõttet és lekvárt rakok majd a kamra polcaira.

– Idén aligha nyaralunk együtt
20 éves egyetemista fiammal és
nála két évvel fiatalabb lányommal,
akik inkább a barátaikkal külön
mennek sátorozni a Balaton-partra – mondta Szántó László fõerdész és hivatásos vadász.
– A feleségemmel azt tervezzük, hogy autóval – nagyjából egy
hét erejéig – „célba vesszük” Szegedet, Gyulát és a Hortobágy környékét. Ezen túlmenõen a házunk
körül is lesz dolgom, a szabadságomkor kerítésfestést is tervezek.
Korábban is elõfordult, hogy belföldön töltõdtünk fel – Egerben,
Orfûn vagy a céges üdülõben –,
ám néha feltûntünk a tengerparton, így társaságunk olaszországi
nyaralójában is. A családommal
elõször a ’90-es évek közepén voltunk nyaralni. Mindig fontosnak
tartottuk, hogy, ha rövid idõre
is, de együtt pihenjünk – igaz, az
úti célokat a pénztárcánk is megszabta.
– A menyasszonyommal eddig
két nyaralásunk volt: a szilvásváradinál nagyon rossz idõt fogtunk
ki, ám a badacsonyinál rendre
hétágra sütött a nap. Két éve ismerjük egymást a kedvesemmel,
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