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Az idei Virágos Balatonfüre-
dért mozgalomba a Bakonyer-
dõ Zrt. is bekapcsolódott. Tár-
saságunk vezetése az évi hat-
vanezer turistát fogadó
Koloska-völgybe invitálta a
szakembereket. Idén is nagy
sikerrel zajlott a Virágos Bala-
tonfüredért mozgalom.

A felkészülés ideje alatt társa-
ságunk is szerephez jutott: június
közepén a Koloska-völgyben fo-
gadtunk vendégeket, ahol vezér-
igazgatónk, Varga László volt a há-
zigazda. A Bakonyerdõ Zrt. egyi-
ke a Magyarország állami erdeit
kezelõ 21 erdõgazdaságnak, tár-
saságunk Veszprém megye erdei-
nek jó részét kezeli. A Balatonfü-
redi Erdészethez a város és tágabb
környékének erdei tartoznak, töb-
bek között a Koloska-völgy is,
mondta Varga László. A Balaton-
füredi Erdészet specialitását épp
a Balaton közelsége adja, hisz a
szokásos erdészeti feladatokon túl
– erdõfelújítás, fakitermelés, cse-
metetermesztés – nagyon nagy
hangsúlyt kell fektetnünk arra,
hogy az általunk kezelt erdõk köz-
jóléti funkciójukat maradéktala-
nul el tudják látni.

 A Balaton-partra pihenni ér-
kezõ embereknek kirándulóhelye-
ket, túraútvonalakat kell biztosí-
tanunk, hogy jó levegõn, szép ter-
mészeti környezetben, biztonságo-
san tudják eltölteni a kirándulás-
ra szánt idejüket. Ennek egyik
központja a Koloska-völgy, illetve
az itt található kirándulóerdõ. A

Otthon a virágos városban

Varga László vezérigazgató (középütt) mutatta be a Koloska-völgy különlegességeit a vendégeknek

Koloska-völgy és szûkebb környe-
zete számos természeti értéket,
ritkaságot rejt. A változatos élõ-
hely változatos életközösségek ki-
alakulását tette lehetõvé. A Ko-
loska-völgy szépségét már régen
felismerték, sokan választották
korábban is kirándulásuk céljául.
Sajnos azonban nem csak jó szán-
dékú turisták látogatták már ko-
rábban sem, így a kihelyezett rönk-
bútorokat, a kiépített tûzrakó he-
lyeket gyakran megrongálták, és
a kétezres évek elejére állapota
nagyon leromlott. Ekkor végez-
tünk egy komoly beruházást a vá-

rossal, a természetvédelemmel és
különbözõ civil szervezetekkel kar-
öltve, melynek során esõbeállók,
tûzrakó helyek épültek, rönkbú-
torok kerültek ki, megépült egy 15
állomásból álló tanösvény, vala-
mint egy erdei tornapálya. Ennek
átadására 2004-ben került sor.
2008-ban – hasonló összefogás
eredményeként – elkészült az ide
vezetõ út, így most már idõjárás-
tól függetlenül bármikor megkö-
zelíthetõ a kirándulóerdõ. Ezzel a
lehetõséggel sokan élnek is, hiszen
rengeteg program zajlik a völgy-
ben, így például a Jókai-napokhoz

kapcsolódó Jókai-bablevesfõzõ
fesztivál, gyermeknap, iskolai osz-
tálykirándulások, csapatépítõ tré-
ningek. Egy-egy tavaszi, nyári hét-
végén mindenféle szervezett prog-
ram nélkül is sokszor ki lehetne
tenni a „megtelt” táblát. Becslé-
seink szerint évente mintegy hat-
vanezer látogató, kiránduló for-
dul itt meg. A jövõben is nagy gon-
dot fordítunk a kirándulóerdõ
gondozására, karbantartására,
hogy az ide kilátogató emberek
mindig a mostanihoz hasonló,
szép környezetben tudják eltölte-
ni a szabadidejüket.

A Bakonyerdõ Zrt. immáron
hagyománnyossá váló Erdõ-
mûvelési Szakmai Napot ren-
dezett, amelynek házigazdá-
ja a Bakonyszentlászlói Erdé-
szet volt.

Az Erdõmûvelési Szakmai Na-
pon részt vevõ erdészek megte-
kintették a fenyõfõi bányarekul-
tivációt. A bánya rövid történetét
Kozma Tibor kerületvezetõ erdész
ismertette, majd terepi szemle
során bemutatta a külszíni bányá-
szat által hátrahagyott terület szak-
szerû kezelését.

A területen mesterségesen er-
deifenyõt és ezüstfát telepítettek,
de megjelent a területen a fehér
és szürke nyár, a nemesnyár, a
fehér fûz és a nyír is.

A délelõtti program részeként
bepillantást nyertek a Fenyõfõ 8G
erdõrészletekben erdeifenyõ tar-
vágás utáni mesterséges felújítá-
sába és ápolásába. Vegyszerezés
történt a területen, melynek sike-
res nyomait a gyomnövényeken
még látni lehetett. Itt került szó-
ba elõször a vadkárosítás, hiszen
kerítés hiányában néhány cseme-
te erõs hántás- és rágáskárt szen-
vedett. Javaslatokat kaptunk a to-
vábbi vegyszeres kezelésekre, a
vadkár elleni egyéni védelemre.

A Pápateszér 7A erdõrészlet
kocsányos tölgy erdõfelújításának
történetét és problémáit Milinszki
Tibor kerületvezetõ erdész ismer-
tette. A területen a Kupon is al-
kalmazott egy famagasság széles
pásztás felújítóvágással kezelt és
annak végvágás utáni erdõfelújí-
tását szemlézték meg. A csemeté-
ken lisztharmat jelei mutatkoztak,
és gyenge növekedést produkál-
nak. A szakmai kérdés ebben az
esetben az volt, hogy a pápateszéri

kocsányos tölgyesekben a pásztás
felújítóvágás miként alkalmaz-
ható.

Ezt követõen a Pápateszér 10
A erdõrészlet kocsánytalan tölgy
erdõfelújítását vizsgáltuk meg. A
területen kefesûrû újulat jelent
meg a korábbi években, és ezért
egyenletes bontás történt a fahasz-
nálatok során. Madárcseresznye,
mezei juhar, gyertyán elegyfafajok
alkották a kocsányos tölgy anya-
fák alatt a második lombkorona-
szintet. A 2006-os év során jelölte
ki az erdészet a zömében gyertyá-
nos-bükkös, bükkös, gyertyános,
cseres állományban azokat az er-
dõrészleteket, amelyek a jövõben
alkalmasak lehetnek a szálaló szer-
kezetû erdõk létrehozására. Az
erdészet külön üzemterv alapján
kezeli a területet.

A Bakonyszentlászló 43 G er-
dõrészletben kialakított lékeket
szemléltük meg és megvitattuk
ennek a hosszú távú (120–160 év)
átalakításnak a következõ öt év-
ben tervezett munkálatait. A te-
rületen kérdéses, hogy a magas
vadlétszám miatt mi lesz az újulat
sorsa. A kezelések során a léke-
ket – az újulat függvényében – bõ-
víteni tervezi az erdészet, valamint
a növedékfokozó gyérítés korú er-
dõrészletekben a lékek között is –
hatósági ellenõrzések mellett –
termelni kíván.

A szakmai napot, a Hódos-éri
Vadászházban Mészáros Gyula ve-
zérigazgató-helyettes és Stubán
Zoltán erdõmûvelési és közjóléti
osztályvezetõ beszámolója zárta.
Ismertették a cég jelenlegi hely-
zetét, az erdõmûvelést is érintõ
kérdéseket, a közmunkaprogram
jövõjét. A megbeszélést közösen
elfogyasztott finom ebéd és kelle-
mes beszélgetés zárta.

Erdõmûvelõi
Szakmai Nap

A vendégek több erdõrészletben pillanthattak be tevékenységünkbe

Az Országos Erdészeti Egye-
sület Pápai Helyi Csoportja és
a Bakonyerdõ Zrt. 2011 augusz-
tusában ismét megrendezte –
immár ötödik alkalommal, két
év szünet után – az erdészek
és pedagógus feleségek talál-
kozóját, közös kirándulását,
melynek házigazdája ezúttal a
Devecseri Erdészet volt.

A cél és a szándék nem válto-
zott: ebben az értékromboló, ag-
resszivitást, türelmetlenséget, ki-
látástalanságot sugalló, rohanó,
elv nélküli világban szeretnénk egy
kicsit megállni, erõt meríteni, be-
mutatni a cég jövõt formáló elkép-

Erdész–pedagógus párok találkozója
zeléseit, szeretnénk, ha jobban
megismernék a résztvevõk egy-
mást, a feleségek a cég elképzelé-
seit, közjóléti tevékenységünket,
az erdészek meg a pedagógusok
elvárásait, ötleteit. Ennek szelle-
mében a Sárosfõi vadászházban
kezdtük meg érdekes és tartalmas
programunkat. A Devecseri Er-
dészet igazgatója, Peer László szí-
vélyes fogadása, reggeli, köszön-
tõ és az erdészet rövid bemutatá-
sa után megismerkedhettünk a
halastavak szép környezetében
álló Sárosfõi Alkotóházzal. Ez-
után rövid szakmai program kö-
vetkezett, mely során megtekintet-
tünk cseres felújítást és vadkárt,

az egykori Halomdombi Ester-
házy-vadászkastély emlékhelyét,
majd a Gyepükaján határában, a
török idõben elpusztult falu,
Nagykeszi templomromja árnyé-
kában frissíthettük fel magunkat,
közben beszámolót hallgatva tör-
ténetérõl, történelmérõl. A vörös-
iszap-katasztrófa során szeren-
csétlenül járt Devecser és Kolon-
tár határában megtekintettük a
Bakonyerdõ Zrt. nyolchektáros
erdõtelepítését. A társaság ezzel
nemcsak mintaerdõt telepített és
megkezdte a tájrehabilitációs
munkálatokat, hanem szeretné
érvényesíteni az erdõ táj- és tele-
pülésvédelmi funkcióját, védelmet
szolgáltatva ezzel a szélhatástól is.

Kollégánk, Mátyus Árpád saj-
nos a katasztrófa által sújtotta te-
rületen élt családjával. Az õ, im-
máron újonnan felépült, Mako-
vecz Imre által tervezett házát jár-
hattuk körbe a gyönyörû lakó-
parkban. Utunk ezután a Somló-
hegyre, annak is a legtetejére, a
Szent István-kilátóhoz vezetett.
A szép látvány után a Tornai
Pincészet kiváló borait kóstolhat-
tuk meg borászati útmutató kísé-
retében.

Napunkat, visszatérve a
Sárosfõi Vadászházhoz, kötetlen
beszélgetéssel és vacsorával zár-
tuk. A tapasztalatcserén részt vevõ
16 pár jól érezte magát a kellemes
társaságban. A találkozó végén
csak egy nyitott kérdés maradt:
jövõre hová kirándulunk?Peer László vezetésével megtekintettük a devecseri irodaház helyét

A vörösiszap-katasztrófa tár-
saságunknak is jelentõs káro-
kat okozott, többek között
a baleset nyomán le kellett
bontani Devecseri Erdészetünk
irodaházát. A tervek elkészül-
tek, az idõjárástól függõen
hamarosan kezdõdhet a beru-
házás.

A vörösiszap-katasztrófa nyo-
mán kérdés volt: új helyre költöz-
zön a Devecseri Erdészet, vagy a
régi helyen építsünk új irodahá-
zat. A kérdés eldõlt.

A Bakonyerdõ Zrt.-nek az el-

Épülhet a devecseri iroda

öntött, de mára mentesített te-
rületen van egy nagyobb ingatlan-
ja, amely  több mint 0,9 hektár,
ezért a régi helyen fogjuk felé-
píteni az új devecseri irodát, nyi-
latkozta Varga László vezérigaz-
gató.

Az építési tervek elkészültek.
A polgármesteri hivatal ígéretet
tett arra: minden hatósági eljárást
meggyorsítanak, hogy mielõbb el-
kezdõdhessen a beruházás. Az új
irodaépület könnyûszerkezetes
technológiával készül, a munkát a
Soproni Tanulmányi Erdõgazda-
ság végzi el.

A megállapodást a hónap vé-
gén szeretnénk velük aláírni. Ezt
követõen a beruházást az idõ-
járás függvényében lehet elkez-
deni.

Az épület felállításához 3–4
hónap elegendõ, ezt követik majd
a belsõ munkálatok. Az új Deve-
cseri Erdészeti irodát jövõ ta-
vasszal szeretnénk birtokba ven-
ni. Az épület elõtt, még a keríté-
sen kívül megfelelõ nagyságú par-
koló kialakítása is tervben van,
amit nyilván majd azok is használ-
hatnak, akik a parkot szeretnék
megnézni.

Miután elkészül, így fog kinézni a Devecseri Erdészet új irodaépülete. Visszafoglaljuk régi helyünket
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Az erdészet alkalmazotti állománya

Nyakunkon a szarvasbõgés

Június 19-én, az esti órákban a
Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdésze-
téhez tartozó, úgynevezett Hubertuszi
területrészen Horváth Tibor sportva-
dász kapitális trófeaméretû vadkant
ejtett el. Az agyarhossz: bal 26,2 cm;
jobb 26,9 cm. Pontszám: 124,75.
Gratulálunk az elejtõnek
és kísérõjének!

Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit.
Utunk Gombási Károly közjólé-
ti elõadó segítségével Sáská-
ra visz minket, ahol újabb tör-
ténelmi emlékhely szépül meg
a Bakonyerdõ közjóléti tevé-
kenységének köszönhetõen.
Sáska község határában, az
Agár-tetõ északi oldalán talál-
juk a dabosi pusztatemplom
maradványait.

A XIV. század elején bazaltból
épült román stílû templom alakja
hosszúkás négyszög, keletre nézõ
félköríves apszissal. A templom-
hajó északkeleti sarkán négyszög-
letes torony állt, mely ma is látha-
tó. A toronyból keletre kis hang-
rés nyílik, a hajó északkeleti sar-
kába pedig félköríves, szûk nyílás
vezet. A torony nyugati oldalán
kõbélletû kis román ablak van,
efölött pedig nagyobb ablaknyílá-
sok találhatók.

A bejárat a templomhajó dél-
nyugati sarkában lehetett. A
templomot ma is kivehetõ, de el-
pusztult kerítõfal övezte ellipszis
alakban. A románkori templom az
egykori Dabos falu egyháza volt,
melyrõl elõször 1329-bõl hallunk.
1531 után a törökök elpusztítot-
ták, utána a falu többé nem szere-
pel az összeírásokban.

A rom régészeti és állagmeg-
óvási munkálatai 2009-ben kez-
dõdtek, melyek során a Nemzeti
Kulturális Alap (NKA) pályázata
révén a torony és a falak részle-
ges állagmegóvását végeztük el.

Ez év áprilisától folytatódott a
román stílusú templomrom állag-
megóvásának második üteme,

Dabosi pusztatemplom
melyhez az anyagi fedezetet az
újabb NKA-pályázaton elnyert há-
rommillió forint és a Bakony-
erdõ Zrt. által hozzátett ugyan-
ekkora önrész adta.

A második ütemet a terv sze-
rint régészeti ásatással kellett kez-
deni, melyet a megyei múzeum ré-
gésze, Rainer Pál végzett.

Az ásatás során a templomrom
északi oldalán elõkerültek a mel-
lékkápolna falai és oltárának
alapja.

A templomhajó belsejének fel-
tárása is újabb meglepetésekkel
szolgált: az elõzõleg már felszínre
került oltár alapja mellett egy kegy-
úri karzat lépcsõje és tartóoszlo-
painak alapja, valamint jó néhány
oszlopdobja is elõkerült.

Sikerült megtalálni a templom
eredeti padlóborításának egy kis
darabját is, amely égetett téglalap-
okból készült. Sajnos az elmúlt év-
tizedek során a templomot kincs-
keresõk többször feldúlták, köve-
inek egy részét a közeli tanyák épít-
kezéseihez is felhasználták, így ér-
tékesebb faragott kõ és egyéb le-
let nagyon kevés került elõ.

Az ásatás május elején befeje-
zõdött, és ennek eredménye alap-
ján Paál József mûemléki építész
szakmérnök elkészítette az újon-
nan elõkerült falmaradványok ál-
lagmegóvási tervét, amit a KÖH
(Kulturális Örökségvédelmi Hiva-
tal) jóvá is hagyott. Ennek építé-
szeti munkálatai a nyáron befeje-
zõdtek.

A képen a régészeti ásatások során elõkerült mellékkápolna falma-
radványai és az oltár alapja látható

A Magas-Bakony északnyuga-
ti lejtõin, illetve a Bakonyalján
terül el a Bakonyszentlászlói
Erdészet. Nagyon változatos
termõhellyel, terepviszonyok-
kal, természeti adottságokkal
és állományviszonyokkal ren-
delkezik. A Bakonyszentlászlói
Erdészet tíz község határában,
8200 hektáron gazdálkodik,
ahol hegyvidék, dombvidék,
síkvidék egyaránt elõfordul, en-
nek megfelelõen az állománya-
ik is sokrétûek.

Errõl tájékoztatott Bajner Atti-
la, a tavaly októberben kinevezett
erdészeti igazgató. Fõ fafajuk a te-
rületfoglalás alapján a cser (28
százalék), amit a bükk (21), erdei
fenyõ (16), gyertyán (9), akác
(7,5), tölgy (7,5) követ. A faállo-
mány fakészlete más képet mutat,
eszerint már a bükk meghatáro-
zó, amely 33 százalékot képvisel.
A véghasználatok után mintegy 55
hektár felújítási kötelezettség ke-
letkezik, tudtuk meg Bajner Atti-
lától. 90 százalékban a mai kor
követelményeinek megfelelõen
fokozatos felújító vágásokat alkal-
maznak. A véghasználatok tíz szá-
zaléka tarvágás, az elegyetlen feny-
veseket, akácosokat, égereseket
csak így lehet felújítani. A tölgye-
sek esetében is alátelepítéssel,
pótlással oldják meg a felújítást.
Mindezek érdekében évi 400 ezer
csemetét ültetnek. Éves fakiter-
melésük nettó 35 ezer köbméter,
ennek mintegy kétharmada vég-

használat, de a rönkkihozatal csak
10 százalék.

A megtermelt faanyag értéke-
sítésében a Bakonyerdõn belül

éves nagyvadkilövési tervük 678
darab. 15 éve létesült 323 hektá-
ros disznóskertjük. A kert terüle-
tén jelentõs a véghasználati korú
erdõk aránya, amelyeknek a fel-
újítása folyamatban van, de ezt a
munkát nagyban hátráltatja a fel-
duzzasztott vadlétszám. A kerten
belül egyre több a kerítés, valamint
a vaddisznóhajtások értékesítése
napjainkban elég nehézkes, ezért
jelenleg is elemzik a kert gazdasá-
gosságát, magyarázta az erdészei
igazgató.

Három országos jelentõségû,

Közjóléti helyekbõl is jó né-
hány található a két megye hatá-
rán húzódó erdészet területén.
2003-ban készült el a Cuha-völgyi
Kirándulóerdõ és Tanösvény, ami
1,3 kilométer hosszú, és talán or-
szágunk egyik legszebb szurdok-
völgyében található. A fásszárú fa-
jokat bemutató fatáblákat Kósa
Ernõ bácsi, nyugalmazott
szentlászlói erdészeti igazgató fa-
ragta. A tanösvény végén erdei
tanterem található. A tavalyi nagy
esõzések nyomán felduzzadt a
Cuha és a Hódos-ér is, a megemel-
kedett víz vitt mindent; több mint
tízmillió forintnyi kár keletkezett.

Az Alsó-Cuha-szurdok hason-
lóan látványos, ugyanakkor  vad-
regényes, nincs kövezett, épített
út, csak a köveken, sziklákon lép-
delve lehet haladni. Ennek része
az Ördög-rét (közelében barlan-
gokkal), a Pakucs-pihenõ (itt fo-
lyik össze a Hódos-ér és a Cuha
patak). Az erdészet gondozza még
a cseszneki vár tövében elterülõ
héthektáros véderdõt, valamint a
82-es fõút mellett található geren-
davágási öreg bükkfát Esterházy
László emléktáblájával. Kedvelt
kirándulóhely még a Kõ-árok és
az Ördög-árok is Csesznek köze-
lében. A teszéri erdõben találha-
tó grófi fürdõ medencéjét szeret-
nék kitisztíttatni, illetve a hidat,
padokat, asztalokat helyrepofoz-
ni. Jó néhány forrás található az
erdõterületükön; a közeljövõben
tervezik ezek rendbetételét is. Fe-
nyõfõ határában a II. világhábo-
rú után épült egy magpergetõ,
amit ma is használnak. Ez az ipar-
történeti emlék rossz állapotú
épületben található; egy fenyõfõi
alapítvánnyal közösen, pályázati
pénzbõl fel kívánják újítani.

kiemelt természetvédelmi érték
van a területükön: a 447 hektáros
Fenyõfõi Õsfenyves, ami a Kár-
pát-medencében az egyetlen talaj-
tani okból fennmaradt erdei feny-
ves. A másik 648 hektárral a Ma-
gas-bakonyi Tájvédelmi Körzet. Itt
van egy különleges élõhely, a Tót-
árok erdõrezervátum, aminek 55
hektáros magterületén – ahol
bükkös, cseres, virágos kõris állo-
mányok vannak – semmilyen be-
avatkozást nem végeznek. A har-
madik a 25 hektáros Hódos-éri
ciklámenes.

különleges szerepet töltenek be,
hiszen jelentõs arányban értéke-
sítenek a hazai piacon tûzifát,
mintegy 15 ezer köbmétert. Ez
szép eredményt hoz, ezzel lehet
valamelyest kompenzálni az erdé-
szet közepes adottságait.

Bakonyszentlászló, Fenyõfõ
térségében 2004-ig jelentõs külszí-
ni és mélymûvelésû bányászat
folyt. Az 55 hektáros biológiai
bányarekultivációt az idei évben
fejezte be az erdészet, amit vállal-
kozásban végzett a bányának.

Az erdészetnek 6060 hektár a
vadászterülete (ahol három va-
dászkerületet alakítottak ki), en-
nek tíz százaléka hegyvidéki, a töb-
bi síkvidéki rész. Vadászterületük
fele saját terület, a többi bérelt.
Rajtuk kívül még négy vadásztár-
saság vadászik az erdõterületü-
kön. Náluk mind az öt magyaror-
szági nagyvad megtalálható, idei

Változatosság
a megyehatáron
Bakonyszentlászló sokrétû állományokkal rendelkezik

Bajner Attila egy éve irányítja
a Bakonyszentlászlói Erdészetet,
amely tíz község határában, 8200
hektáron gazdálkodik. Területü-
kön hegyvidék, dombvidék,
síkvidék egyaránt elõfordul,
ennek megfelelõen az állomá-
nyaik is sokrétûek. Az egyik or-
szágos jelentõségû különlegessé-
gük a fenyõfõi õsfenyves (balra).
A Cuha-völgyi Tanösvény 1,3
kilométer hosszú, a végén erdei
iskolai tanterem található.
Kedvelt terepe ez a természetjá-
ró iskolásoknak (fent)

Az Alsó-Cuha-szurdok barlangjai látványosak, sejtelmesek

Szeptember a vadászok
legszentebb idõszaka,
amelyre a megszokott
módon készül társasá-
gunk. A vadászati ható-
ság az idei szezonban
270 gímbika elejtését
írta elõ.

A szeptemberi bikavadá-
szat a vadászati ágazat ár-
bevételének jelentõs részét
adja, ennek megfelelõen
már a nyár folyamán nagy
hangsúlyt fektettünk a vad-
földmûvelésre, a magasle-
sek és cserkelõutak karban-
tartására, azaz az eredmé-
nyes vadásztatás elõkészíté-
sére, mondta Varga László
vezérigazgató. A szakmai
elõkészületeken túl nagy je-
lentõséggel bír a megfelelõ
vendégkör biztosítása. A
bõgés ideje alatt mintegy
180  vadász vendéget fog-
nak kísérni hivatásos vadá-
szaink. Amennyiben a szep-
temberi teríték eléri a 150–
160 darabot hat kilogramm
körüli átlagsúly mellett, úgy
nem lesz okunk panaszra.

Bakonyerdo201109.pmd 2011.11.23., 18:362
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Jelentõs tartalékokkal bír a
Franciavágási Fûrészüzem.
Egyes intézkedésekkel már
rövid távon hatékonyabbá lehet
tenni a mûködtetést. Mindezt
a megállapítást az a kuta-
tás tartalmazza, amit soproni
szakemberek végeztek az
üzemben.

A fafeldolgozási tevékenység
fejlesztése, a gazdaságosság nö-
velése volt a célja annak a kuta-
tásnak, amit a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem Erdõ- és Fahasz-
nosítási Tudásközpont Nonprofit
Kft. végzett Franciavágáson.

A vizsgálat során elemezték az
üzem termelési hatékonyságát, a
technológiai mûveleteket, kidol-
gozták a technológiára és termék-
fejlesztésre szóló megoldási  ja-
vaslatokat. A munkát dr. Molnár
Sándor, dr. Pásztory Zoltán (kuta-
tásvezetõ) és Molnár András vé-
gezte. A vizsgálati eredményekrõl
kérdeztük Somogyi Imre üzemve-
zetõt, aki elmondta, a kutatók át-
tekintették az üzem technológiai
lehetõségeit, azokat a technoló-
giai megoldásokat, amelyeket al-
kalmazunk a termelés során, mér-
ték az egyes termelõ berendezé-
seken átáramló anyagmennyisé-
geket.

A termeléshez szükséges ki-
egészítõ tevékenységek, mint a
porelszívás, anyagmozgatás, hul-
ladékaprítás viszonyait is áttekin-
tették. Vizsgálták a termékössze-
tételt, a termékek gyártási mene-
tét. A szállításoknál alkalmazott
bevágási és számlázási arányokat
kalkulálták. Figyelemmel voltak az
egyes termelõcsarnokok létszám-
arányaira és a termelõhelyek fel-
tételezett produktivitására. Somo-

Hatékonyabb üzem

Franciavágáson is le kell faragni a költségeket. Az üzem tevékenységének ésszerûsítése elkerülhetetlen

gyi Imre megmutatta, a kutatók
az eredményeket fejezetenként is
összefoglalták, és az általuk indo-
koltnak vélt változtatásokra is ja-
vaslatokat adtak. Szerintük a jö-
võre nézve elõnyös és fontos le-
het az üzem termelõsorainak ki-
használtsági vizsgálata és annak
növelése, a váratlan leállások oka-
inak feltárása és azok kiküszöbö-
lése.

A mennyiségileg nem nagy je-
lentõségû termékek elaprózzák a
termelést és többletgondot okoz-
nak a gyártásban, adminisztráció-
ban, értékesítésben egyaránt.

Ezért javasolják a termékek sok-
féleségének csökkentését. Jelen-
tõs energiamegtakarítás érhetõ el
a porelszívási rendszer átalakítá-
sával. Ez nem nagy költség, viszont
ez a kiadás is rövid idõ alatt meg-
térül. A világítási rendszer átala-
kítása ugyancsak szükségesnek
tûnik. Az áramellátásra vonatko-
zó szerzõdések vagy a szolgálta-
tóváltás akár hétmillió forintos
megtakarítást is eredményezhet
ugyanakkora áramfogyasztás mel-
lett. Az aprítás költségei az érté-
kesítési árbevétel 48,5 százalékát
teszik ki energia költsége nélkül.

Ez alapos elemzést igényel. A fríz-
gyártás az egyik legnagyobb vesz-
teségforrásnak tûnik, ezért java-
solják a minél hamarabbi átállást
termelékenyebb technológiára,
magasabb gépesítettség és ala-
csony élõmunkaigénnyel.

Megállapították, hogy a legha-
tékonyabb eszköz az üzem nyere-
ségességének elérésére az önkölt-
ségszámító rendszer kidolgozása
lenne. Egy ilyen rendszer könnyen
kínálna a lehetõséget a termékek
nyereségesség szerinti sorba ren-
dezésre és a veszteségesek kiszû-
résére.

Új szervezeti felállást próbál ki
a Bakonyerdõ vezetése. A „kí-
sérletre” a Keszthelyi Erdészet
kapott lehetõséget. A tapasz-
talatok biztatóak, az erdõgond-
nokok vélhetõen máshol is
színre lépnek.

A Keszthelyi Erdészetnél már-
cius 1-jétõl új szervezeti felállás
mûködik: a korábban megszokott
és hagyományosnak mondható
két mûszaki vezetõs rendszert az
erdõgondnoki rendszer váltotta
fel. Ennek kapcsán beszélgettünk
Szakács István erdészei igazgató-
val. A társaságnál hosszú éveken
keresztül az erdõmûvelõ, fahasz-
náló megosztás volt a jellemzõ,
ami általában a régi erdõgazdál-
kodási módhoz passzolt jobban.

Évtizedekkel ezelõtt elsõsor-
ban – több mint 90 százalékban –
tarvágásos fakitermelési módot al-
kalmaztak, szinte kizárólag a bük-
kösökben volt természetes felújí-
tás. Ilyen esetekben szét lehetett
választani a tevékenységet: az egyik
vezetõ irányította a fa letermelé-
sét, a másik pedig az üres vágás-
területen foglalkozhatott a felújí-
tással. 1995-tõl azonban az úgy-
nevezett természetszerû gazdál-
kodásra tért át a Bakonyerdõ, a
fahasználat és erdõmûvelés szak-
mai szempontból összemosódott.

Amikor Varga László felvetette
az erdõgondnoki rendszer lehe-
tõségét, szimpatikus volt az elkép-
zelés, fejtette ki Szakács István. A
társaságnál már 98 százalékban a
természetszerû felújítást alkal-
mazzuk, az erdõgondnoki rend-
szer bevezetésével egy területen
egy kézben van az erdõmûvelés és
a fahasználat. Az erdõgondnok
felelõs az elsõ fa kivágásától az
erdõ befejezéséig. Nagyon jó,
hogy a szakmai feladatok egy kéz-
be kerültek. A Keszthelyi Erdészet
11 500 hektáros területét északi–
déli megosztással nagyjából elfe-
lezték. A korábban meglévõ tíz

Erdõgondnokok
a jövõ erdeiért

kerülethez nem kívántak hozzá-
nyúlni, így hat–négy kerület tar-
tozik egy-egy erdõgondnokhoz. A
két gondnok: Horváth Attila (aki
korábban az erdõmûvelési mûsza-
ki vezetõ volt) és az újonnan ér-
kezett Hoffmann Pál. A gondno-
ki feladatok ellátásához a kellõ
szakmai gyakorlat rendkívül fon-
tos, Szakács István meggyõzõdé-
se, mindkét kolléga megfelel a ki-
hívásnak. A munkatársai is jól fo-
gadták az új rendszert, színese-
dett a munkájuk, ami a csemete-
ültetéstõl a fahasználatig terjed.
Az erdészeti igazgató az új rend-
szertõl azt is várta, hogy az erdõ-
gondnok a gyakorlati feladatok-
ban, elsõsorban a bontó vágások,
értékesebb erdõállományok jelö-
lésénél jobban kiveszi a részét.
Ezzel elõ tudják segíteni, hogy
alaposabb szakmai alapokon
nyugvó munkát végezzenek, tá-
maszt adva a kerületvezetõnek. Ne
csak az erdész legyen felelõs egy
vágásjelöléséért, hanem a gond-
nok is. Az elmúlt fél év tapaszta-
latai kedvezõek. Az azonban lát-
szik, hogy finomítás szükséges, a
területfelosztáson módosítani
kell. Márciusban úgy próbálták el-
osztani a területet, hogy az erdõ-
gondnokok leterheltsége egyfor-
ma legyen. Ez azonban az évek fo-
lyamán változik, így némi terület-
korrekcióra szükség lehet. A régi,
mûvelõ-fahasználó rendszerben
külön van megtervezve és nyomon
követve az erdõmûvelés, a fahasz-
nálat költsége és bevétele. Az er-
dészeti költségek felhasználását
gondnoki szinten is követni kell,
a szakmai jelentések felelõseit a
központ felé meg kellett nevezni.
Ezen az adminisztrációs munkán
is van még finomítani való.

Mivel a tapasztalatok kedvezõ-
ek s a természetszerû erdõgazdál-
kodáshoz a gondnoki rendszer
jobban illik, Szakács István úgy
vélte, valószínûleg terjedni fog ez
az új szervezeti forma.

Az utóbbi 2-3 évben zaklatott
idõszakot élt meg a Bakonyerdõ
Zrt. kollektívája.  Varga László egy
évvel ezelõtti belépésével egy régi
dolgozó tért vissza az erdõgazda-
sághoz.

Az elõzõ vezérigazgatónál még
szorongós volt a társaság, most
azonban már oldódott a légkör.
A vállalat gazdálkodása biztosabb-
nak tûnik. Ez észrevehetõ azon is,
hogy a javadalmazási szabályzat-
ban rögzített juttatásokat meg-
kapták a dolgozók. Úgy érzem, a
kollektíva megnyugodott – nyilat-
kozta Benkõ László szakszervezeti
titkár. A válságos idõszak miatt
sokakban benne volt a munkahely
elvesztésének félelme, ma már ez
is csak nyomokban érhetõ tetten.
Zalahalápon voltak a legsúlyosabb
problémák, de ma úgy tûnik, tel-
jes kapacitással dolgoznak, sõt, a
parkettagyár komoly fejlesztés
elõtt áll. A vezérigazgató is úgy
nyilatkozott, hogy a jelenlegi lét-
számmal oldjuk meg a társaság
munkáját – hangsúlyozta Benkõ
László. Bízik benne, hogy ez így is
marad.

Azt viszont sajnálattal állapí-
totta meg, hogy a szakszervezet
taglétszáma apad. Sokan úgy ér-
zik, ma már nincs elõnye a tagság-
nak. Nagyon nehéz felrázni az
embereket.

A kollektíva
megnyugodott

Benkõ László: – Azt tapasztaltuk,
hogy stabilizálódott a cég helyzete

Az Országos Erdészeti Egye-
sület Pápai Helyi Csoportjának
kétnapos szakmai kirándulá-
sára június végén került sor.
A harmincfõs társaságot a
Vértesi Erdõ Zrt. látta vendé-
gül. A csoport tagjaiként Pápá-
ról különjárati busszal indul-
tunk pusztavámi szállásunkra.
Ebéd elõtt Kocsis Mihály vezér-
igazgató köszöntött minket,
és kollégáival bemutatták cé-
güket.

A délutáni szakmai program a
vértesi bükkösök szálalóvágásos
felújításának bemutatásával kez-
dõdött. A bükkösök a cég terüle-
tének öt százalékát teszik ki,
azonálisan jelennek meg a Vértes
magasabban fekvõ területein.

A bejárt erdõrészlet már rég-
óta védelmi funkciót lát el, kiemelt
turisztikai övezetben található, így
különösen indokolt a kis erélyû
beavatkozásokkal, hosszan elnyúj-

tott felújítási periódus. Innen gya-
logosan jutottunk el a szomszé-
dos várgesztesi várba, ahol a vár
kapitánya fogadott bennünket.
Ismertette a vár történetét, de
mesélt a vértesi bakancsos turiz-
musról is – a vár ugyanis régóta
turistaszállóként üzemel.

A nekieredõ esõ elõl a lovag-
terembe húzódtunk be, ahol fris-
sítõkkel vártak minket. A délután
zárásaként az Oroszlány határá-
ban található Majki Remeteséget
kerestük fel. A mintegy ezer éve
Olaszországban alapított Kamal-
duli rend kiválasztott szerzetesei
örök némaságot fogadva, fallal kö-
rülvett házba vonultak vissza.

Ebben a házikóban, no meg
pár négyzetméteres kertjében él-
ték le magányos életüket. Ez alól
kivételt csak a húsvét és a kará-
csony jelentett, amikor 3-3 napra
elõjöhettek, közösen imádkozhat-
tak. Beszélniük azonban ekkor
sem volt szabad.

Vértesi tanulmányút

A Nyugat-magyarországi Egyetem kutatói vizsgálódtak Franciavágáson

A felújítók, építõk örök dilem-
mája: milyen is lesz a ház, a
lakás berendezve? Annyi
mindent kell összehangolni.
Passzol-e a nekünk tetszõ
parkettához a bútor? Milyen
legyen a szoba fala, hogy ne
üsse agyon egyiket sem? E
gondok feledésbe merülhet-
nek, hiszen itt az interaktív
honlap, amely lehetõvé teszi,
hogy a számítógép monitor-
ja elõtt ülve berendezzük a
szobát! És közben ízlésünk,
elképzelésünk szerint válto-
gathatjuk a stílusokat, színe-
ket. Egy ilyennel már mi is ren-
delkezünk, hiszen elkészült a
Befag parketta új honlapja,
ahol a sok-sok hasznos infor-
máció mellett virtuális bemu-
tatóterem segíti az eligazo-
dást. A jó honlap egy olyan
webes felület, mely lehetõsé-
get teremt interaktív kapcso-
latok kialakítására, ezért jó-
val több, mint egy nyomtatott
cég- vagy termékbemutató. A
jövendõbeli ügyfelet/vásárlót
nem passzív olvasóként ke-
zeli, hanem aktív felhaszná-
lóvá teszi: kapcsolatot épít ki
vele, bizalmat ébreszt a cég
iránt és motiválja a látogatót,

hogy értékes ügyféllé, vásár-
lóvá váljon. Itt minden olyan
információ beszerezhetõ,
hozzáférhetõ, amire a láto-
gatónak szüksége lehet.
Megújult www.befagparket-
ta.hu honlapunk mindennek
eleget tesz: nemcsak a vál-
lalat, a termék virtuális meg-
jelenését biztosítja, hanem
kommunikál az ügyfelekkel,
segítséget nyújt a vásár-
láshoz.
A honlap része a virtuális be-
mutatóterem, ahol leendõ
vevõink össze tudják hangol-
ni elképzeléseiket, ugyanis
megálmodott, illetve kivá-
lasztott parkettáinkhoz ké-
nyük-kedvük szerint választ-
hatnak nekik tetszõ stílusú
szobabútort, illetve ezekhez
passzoló falszínt. Órákat le-
het szöszölni azzal, mire
színvilágában összeáll az el-
fogadható helyiség képe. De
megéri idõt szánni rá, hisz
elkerülhetõ a csalódás: ne
otthon derüljön ki, hogy kü-
lön-külön tetszik a bútor, a
falfesték, a parketta, de
együtt már nem. Ebben is
hatékony segítséget tudunk
nyújtani!

Interaktív honlap
Megújult
www.befagparket-
ta.hu honlapunk
nemcsak
a vállalat,
a termék virtuális
megjelenését
biztosítja, hanem
kommunikál
az ügyfelekkel,
segítséget nyújt
a vásárláshoz

Vacsora után a móri borvidék
boraival ismerkedtünk, majd szál-
lásunk éttermének zárása után
Kubinyi Balázs igazgató pincéjénél
fejeztük be a hosszúra nyúló szak-
mai napot.

A következõ napi programban
a Vértesi Erõmû biomassza-tüze-
lésû részlegének bejárása szere-
pelt. Ezt követõen elbúcsúztunk
házigazdáinktól, s az ebéd már a
tatai Öreg-tónál talált minket. A
tanulmányút zárásaként a monu-
mentális komáromi Monostori
Erõdöt néztük meg.

A hatalmas hadászati beruhá-
zás röviddel 1871-es elkészülése
után korszerûtlenné vált, így a
neki szánt funkciót sosem tudta
betölteni.

Köszönjük a Vértesi Erdõ Zrt.-
nek és az OEE pápai helyi cso-
port illetékeseinek a remek szer-
vezést. Sokat látva, számtalan új
élménnyel és ismeretségekkel tér-
hettünk haza!

A Vértesi Erdõ Zrt. és az OEE pápai helyi csoportja tartalmas programot állított össze a vendégeknek

Bakonyerdo201109.pmd 2011.11.23., 18:363



A Bakonyerdõ
Erdészeti

és Faipari Zrt.
vállalati újságja

Felelõs szerkesztõ:
Farkas Judit

pályázati
és kommunikációs

vezetõ

Kiadja:
a Bakonyerdõ Zrt., Pápa

Felelõs kiadó:
Varga László
vezérigazgató

Nyomtatás:
Faa Produkt Kft.

Veszprém
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MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Miként telt a nyaruk?

4. oldal 2011. SZEPTEMBERBAKONYERDÕ

Ahogy lenni szokott, idén is
gyorsan elillant a nyár, s lassan,
de biztosan kúszunk bele az
õszbe. Munkatársainkat egy
kis emlékidézésre kértük, arra
vártunk választ: miként telt a
nyaruk?

– Jó volt a nyarunk. Igaz, már
régen, június közepén voltunk a
családdal Gyulán – mondta Péter
Andrásné. Anikó elmondta, tar-
talmasan teltek a napjaik az Al-

földön, megtekintették a gyulai
várat, voltak a gyulai fürdõben. A
legnagyobb élményt azonban a
Fekete-Körös kínálta, abban is
fürödtek. Jó volt a nyár, kipihen-
te magát.

– Jól éreztem magam a nyáron,
igaz, több kisebb szünetet tartot-
tam a munkában – tudtuk meg
Fellner Tamásné Évától. Amikor
szabadságon volt, a gyerekekkel
szerveztek programokat maguk-
nak. Sajnos a kórházlátogatásból

is kijutott neki, szerettei közül pá-
ran lebetegedtek.

– Gyorsan telt, mint mindig –
adott határozott választ a kérdés-
re Korn Ignác. – Olaszországban
voltunk a családdal, a tengerpar-
ton. Jó volt, meleg volt. Szeren-
csére két nap esõnk is volt, így a
kötelezõ strandolást megúsztam.
Bebarangoltuk a környéket, kirán-
dultunk sokat. Olyan hamar el-
ment az idõnk, hogy azt vettük
észre, már haza kell jönni.

Helyén lesz a szívünk – ígérik a
Bakonyerdõ VSE Pápa NB II-es
férfi kézilabdázói délnyugati
csoportjuk közelgõ rajtja elõtt,
jelezvén, hogy elõzõ, hullám-
vasútra emlékeztetõ szezonjuk
után ezúttal tizenkét csapatos
blokkjuk hatodik–nyolcadik po-
zíciójában zárnának.

Poór Tamás edzõ köre három
sportolóval – egy kapussal, aztán
egy jobb- és egy balszélsõvel – egé-
szült ki a holtidényben, így jó esély
mutatkozik arra, hogy a kiesõzó-
nától távol, eredményesen mutat-
koznak be a Tapolcai VSE elleni
évadnyitón.

A legutóbbi küzdelemsorozat
elõtt Vesztergom Zoltán kezébõl
Poór Tamás vette ki a karmesteri
pálcát, ami (valahol) azt jelentet-
te, hogy a pontvadászat egy része
a csapatépítésre, a csapatrészek
összecsiszolására ment el.

A teremproblémákkal küzdõ
szakosztály elsõdleges célja a benn-
maradás volt. Az elképzelés an-
nak ellenére vált valóra, hogy az
Ajkáról érkezett kézisek beillesz-
kedése nem ment egyik napról a
másikra, ráadásul fontos, védõfel-
adatokkal ellátott emberek – Czik-
lin Gergely és Berta Gergely – me-
net közben dõltek ki a sorból. A
Bakonyerdõ VSÉ-t lelkesen és
sportszerûen biztató hívek azt lát-
hatták, hogy a Szabó Tamás, Ta-
kács Balázs, Bita Ferenc, Kapcsándi
Zsolt, Harcos Bertalan, Reizinger
Szabolcs, Sarus Ferenc és Róth Gá-
bor nevével fémjelzett alakulatnak
akadtak biztató periódusai, mér-
kõzései a bajnokságban.

Tízcsapatos csoportjukban
nyolcadikak lettek az alapszakasz-
ban, ám nem mindig tudták hozni
könnyen nyerhetõ találkozóikat.

Cél a középmezõny

A Bakonyerdõ Zrt. által támogatott pápai férfi kézilabdacsapat

Néha saját magukat verték meg,
elfáradtak és összeomlottak, gyen-
gén és ötlettelenül „muzsikáltak”.
Koncentráltabb és összeszedet-
tebb produkcióval elõrébb végez-
hettek volna a tabellán. A Ba-
konyerdõ Erdészeti és Faipari
Zrt. által támogatott közösség
augusztus második hetében vá-
gott neki az új kiírásnak, aminek a
kezdetéig öt tesztmérkõzést vív-
tak. Ezen összecsapásokon per-
sze nem az eredményen volt a
hangsúly, inkább azon, hogy a
sportolók játéklehetõséghez jus-
sanak és gyakorolják a különbözõ
szakmai elképzeléseket. Ezek a
hatvan percek jól szolgálták a fel-
készülésüket. Úgy tûnik, nyáron
nem gyengült meg a játékoske-
retük. Még az sem biztos, hogy a
tavasszal „elbúcsúztatott” Bita
kapus õsszel nem jár el a fõváros-
ból a pápaiak hazai és idegenbeli
fellépéseire, ahol ott lesz az Ajká-
ról érkezett jobbszélsõ-átlövõ,
Tóth Balázs, a Balatonfüredrõl
„elcsábított” balszélsõ, Kapcsándi
Kristóf, és a Devecserbõl igazolt
hálóõr, Körli Norbert is. Velük ha-
tékonyabb lehet a csapat támadó-

gépezete, helyzetkihasználása, to-
vábbá kevesebb technikai hiba
csúszhat a játékukba.

A jövõben kézilabda-iskola in-
dítását tervezõ pápaiak klubirodá-
ján ezzel szemben kritikaként
hangzott el, hogy õsztõl a tizen-
két szereplõs délnyugati csoport-
ban viaskodhatnak, lévén, hogy a
Budapest csoport mára meg-
szûnt. Emiatt utazási költségeik
megháromszorozódnak, az ellen-
feleik közül Kalocsa, Siklós, Szi-
getvár, Szentgotthárd és Nagyka-
nizsa nincs éppen a közelben.

– Mostani keretünk erõsebb az
elõzõ évinél, fizikálisan biztos,
hogy jobbak leszünk a korábbinál
– hangzott el minap a pápaiak öl-
tözõjében. A Poór-tanítványok
csoportjuk hatodik-nyolcadik he-
lyén végeznének, úgy, hogy menet
közben tudatosabbá válik a játé-
kuk, összeáll a védekezésük, em-
berelõnyeiket kihasználják és mi-
nél kevesebb labdát adnak el.

Szakmai továbbképzéssel egy-
bekötött lõgyakorlatot tartot-
tunk hivatásos vadászainknak
a gyenesdiási lõtéren.

A Keszthelyi Erdészet jó házi-
gazdának bizonyult, így jó hangu-
latban telt a nap, s mindenki ké-
pet kapott a tudásáról. Soha nem

Lõni tudni kell!
elég a tavalyi és a korábbi rutin. A
jó vadász egyszer lõ, de akkor biz-
tosan. A sebzéseket lehetõleg el
kell kerülni. Fontos a biztos kéz,
ezért öt év kihagyás után ismét tar-
tottunk szakmai továbbképzéssel
egybekötött lõgyakorlatot. Varga
László vezérigazgató szerint erre
a lehetõ legjobbkor, a szeptembe-

ri szarvasbõség elõtti idõszakban
került sor. Szerinte egy ilyen to-
vábbképzésen mindenki felfrissít-
heti fegyver- és lõismereti tudá-
sát, az esemény a lõgyakorlat mel-
lett a vadászati balesetek megelõ-
zését is szolgálta. Nagyon fontos
cél a vadászati kultúra ápolása, az
erdészetek közötti szakmai, sport-

és baráti kapcsolatok elmélyítése
mellett a biztonságos fegyverhasz-
nálat gyakorlása, a fegyverkezelé-
si hibák kiszûrése. Semmit nem ér
egy rekord trófea, ha baleset ár-
nyékolja be a sikert!

A Keszthelyi Erdészethez tar-
tozó Befag Erdész, Lövész Klub
jó házigazdának bizonyult. A

gyenesdiási lõtéren Tóth Jenõ szak-
mai irányítása mellett négyszer
kellett lõállásba állniuk a hivatá-
sos vadászoknak: Az egyik hely-
színen lassan futó vaddisznóra
kellett lõniük, a másodikon bukó
nyúlra célozhattak, a harmadikon
egy 50 méterre álló õzalakot kel-
lett eltalálni, a negyedik helyszí-

nen pedig koronglövészet volt.
A lõgyakorlaton mind a nyolc er-
dészetünk képviseltette magát,
negyvenen vettek rajta részt. Az
általános sportlövészet szabályai
szerint a legjobbnak a Keszthelyi
Erdészet ítéltetett, de Monostor-
apáti és Farkasgyepû is szép ered-
ményeket mutatott fel.

A Bakonyerdõ Zrt. sok min-
dent elkövet annak érdekében,
hogy munkatársai pihenésé-
hez valamiként hozzájáruljon.
A társaság két évtizede ren-
delkezik telepített lakóko-
csikkal az olaszországi Cam-
ping Darisi Cavallino-Tre-
portiban.

A kétezer négyzetméteres – üz-
letekkel, pingpongasztalokkal, il-
letve teke- és röplabdapályával el-
látott – üdülõhelyen a szállások-
tól alig száz méterre található a
homokos tengerpart. Tamás Lász-
lótól, a Bakonyerdõ Zrt. mûszaki
osztályvezetõ-helyettesétõl meg-
tudtuk, Jesolótól húsz kilométer-
re „székel” a már említett kem-
ping, ahol június nyolcadika és
szeptember tizenkilencedike kö-
zött négy, minden igényt kielégítõ
Knaus típusú lakókocsi várta a
dolgozóikat.

A nyári programlehetõség fõ-
szervezõje – aki egykor a gyerme-
keivel is járt az olaszoknál – kö-
zölte: a telepített jármûveknek van
elõsátruk, azokban többek között
hûtõszekrények, két fõzõhelyes
gázrezsók, mikrohullámú sütõ,
pirító, grillezõ, kávéfõzõ, étkész-

let és jó néhány használati tárgy
képezi a felszerelés részét. Az
Adriai-tenger északi-partvidékén
lévõ településre az elmúlt években
sok nyaralni és pihenni vágyó
ember érkezett a cégtõl. Patocskai
Zoltán, a Bakonyszentlászlói Er-
dészet mûszaki vezetõje június vé-
gétõl július elejéig egy tíznapos
turnusban volt a Darisi kemping-
ben, ahol már korábban is járt
egyszer.

– Most egy hétfõs társasággal
vágtunk neki a több száz kilomé-
teres útnak, ami hangulatosan
telt. Szerencsére jó idõjárást fog-
tunk ki, igaz, immár tisztában va-
gyunk azzal: ha arrafelé éjszaka
esetleg dörög és villámlik, másnap
reggel akkor is általában hétágra
süt a nap. A kemping és a lakóko-
csi, de még a közös tusoló is kul-
turált képet mutatott, teljességgel
kielégítették az oda érkezõk igé-
nyeit. Idén velencei és jesolói vá-
rosnézésen vettünk részt, de egy
élményfürdõben is jártunk. Mon-
danom sem kell, mindenütt reme-
kül éreztük magunkat, ezért nyu-
godt szívvel jelenthetem ki: ha lesz
rá lehetõségünk, jövõre is szeret-
nénk visszatérni a kempingbe.

– Családommal idén júliusban

nem elõször tettük tiszteletünket
ezen a szép és hangulatos helyen,
ahol ismét ragyogó idõjárás kö-
szöntött ránk – mondta Válint
Miklós, a Keszthelyi  Erdészet ke-
rületvezetõ erdésze. – Miután ko-
rábban már felfedeztük a közeli
településeket és városokat, a
mostani tíz napban elsõsorban a
lábunkat lógattuk a tengerparton
– egyszóval rengeteget fürödtünk.
Jó volt látni, illetve utólag meg-
tudni, hogy a téliesített lakókocsik
szinte egész szezonban teljes ha-
tásfokkal, kihasználtsággal mû-
ködnek. Nem tagadom, még egy
hetet legalább maradtam volna
ott, de sebaj, jövõre megpróbá-
lunk visszatérni.

– Tudomásul kell venni, hogy a
Darisi kemping, az ottani lakóko-
csik nem nyújtják többcsillagos
szállodák nívóját, de nekem most
sem volt komforthiányom. A ba-
rátainkkal rengeteget fürödtünk
és strandoltunk, de jártunk Ve-
lencében és Veronában is. Tény-
leg mindenütt jól éreztük magun-
kat, s mivel sok kellemes emlékkel
tértünk haza, 2012-ben ismét sze-
retnénk „sátrat verni” Olaszor-
szágban – árulta el Nagyváradi
Balázs elõadó.

Nyaralás az olasz Adrián

SZEMÉLYÜGYI HÍREK
Az év harmadik negyedévében hû-
ségjutalomban részesültek:
40 év: Grób Lászlóné és Szalai Zol-
tán (Franciavágás), Malasics Lajos
(Pápa), Hipság István (Farkasgye-
pû), Stibernik Lajos (Zalahaláp)
35 év: Prém Béla (Franciavágás),
Molnár István (Zalahaláp)
30 év: Fliszár Jenõ (Keszthely),
Zolnay Lászlóné (Zalahaláp),
Steiner Zsolt (Központ)
25 év: Fekete Róbert (Monostor-
apáti) Frank Ferencné (Franciavá-
gás), Bózsa Zsoltné és Horváth Éva
(Zalahaláp), Gyabronka Tibor
(Devecser), Farner Györgyné (Fran-
ciavágás), Kemendy Géza (Pápa)
20 év: Józsa Miklósné (Pápa), Bakó
Zsolt és Halász Zoltán (Zalahaláp),
Torkos Péter (Bakonyszentlászló)
Új kollégáink:
Farkasgyepû: Világos Gáborné (a
belépés dátuma: június 6.)
Központ: Piller Szilvia (június 20.),

Németh László (július 1.), Kovács
Zoltánné (július 18.)
Devecser: Bodó Balázs (július 1.)
Monostorapáti: Molnárné Bors
Mária (augusztus 1.)
Kilépõk:
Bakonyszentlászló: Benke Zoltán
(július 20.)
Zalahaláp: Ertli Zoltán (augusztus
31.)
Nyugállományba vonultak:
Zalahaláp: Papp Károlyné (augusz-
tus 31.)
Franciavágás: Szalai Zoltán (szep-
tember 23.)
Nyugdíjas hûségjutalmasok:
Devecser (Bodó Ernõ, 22 éves)
Franciavágás: Nagy Józsefné (42
éves), Szelencsik Ferencné (22 éves)
Zalahaláp: Papp Károlyné (39 éves),
Vörös Lászlóné (34 éves), Pupos
Gyuláné (28 éves) Nagy János (34
éves)
Farkasgyepû: Kiss István (42 éves)
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