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(Folytatás a 3. oldalon.)

A társaság teljesítménye szerencsére felfelé ívelõ irányt mutat

Jó évet zárhatunk

(Folytatás a 3. oldalon.)

Legbensõségesebb ünnepünk a karácsony,
amely elõtt hetekkel korábban valami misztikus ti-
tokzatosság fogja meg az embert. Mindenki láza-
san készülõdik, szervezik a meglepetéseket. Készí-
tik, vásárolják az emberek szeretteiknek az aján-
dékokat.

December 24-e már a felfokozott várakozásé.
Különös hangulatú a szenteste, amikor a levegõ-
ben lehet érezni a szeretet rezgéseit. Az öröm órái
ezek. Minden embernek joga van legalább ezen a
csodálatos ünnepen boldognak lenni. A szürke hét-
köznapok után az együttlét varázsa a legjobb jó, ami
ilyenkor történhet velünk.

Kimondhatatlanul gyönyörû ez az ünnep.
Ám, ahogy közeleg, fel kell tenni a fájdalmas

Legyen ünnep a szívekben!
kérdést: vajon hányan készülnek rá igazán teljes
szívükkel?! Szánnak-e elég idõt arra, hogy lelkü-
ket ünneplõbe öltöztessék legalább erre az egy al-
kalomra?

A karácsony olyan alkalom, mely lehetõséget te-
remt szavakkal és azok nélkül is kifejezni a ragasz-
kodást, a szeretetet, amely itt lakik bennünk, mind-
nyájunkban. Csakúgy, ahogy a mosoly. A mosoly
olyan fény, amely az arc ablakán mutatkozik, s jel-
zi, hogy a szív otthon van. A szeretet sokféle és ki-
apadhatatlan, kínáljuk, hogy jusson belõle minden-
kinek!

Ennek szellemében kívánunk minden mun-
katársunknak áldott karácsonyt és boldog új esz-
tendõt!

Beindult az újjáépítés

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Bakonyerdõ Zrt. régi terve tel-
jesült azzal, hogy emlékoszlo-
pot avatva tiszteleghetünk
mindazon erdész kollégáink
emléke elõtt, akik az 1600-as
évektõl napjainkig áldozatos
munkájukkal biztosították a
Pápa környéki erdõk fennma-
radását.

– Az erdõterület, ahol most
állunk, a második viágháború elõtt
a Gróf Esterházy Hitbizományi
Uradalom Ugodi Erdõhivatalának
Kupi Erdõgondnokságához tar-
tozott. Erdõgondnoka Bérczy
László erdõmérnök volt, aki
hosszú ideig töltötte be ezt a tiszt-
séget. A Kupi Erdõgondnokság
épülete a község központjában
helyezkedett el. Ebben az idõben
még az erdõkben épültek az er-
dészlakások, ez a megoldás a kupi
erdõgondnokságnál is természe-
tes volt. 1922-ben létesült a Pápa-
salamoni nyiladék mellett egy iker
erdészlakás, amely történelmet írt
az ott szolgálatot teljesítõ uradal-
mi erdészek és az õket követõk
életével, sorsuk alakulásával –
mondta avatóbeszédében Varga
László vezérigazgató.

A múlt emlékeinek, munka- és

A kopjafa emlékeztet

Olyan színvonalas erdészeti irodaépületet avattunk, amely Bakonybél büszkeségévé is válhat

A pápai erdészek emlékére állítottak kopjafát a kupi erdõben

életkörülményeinek felderítése
során természetes dolog megem-
lékezni azokról az erdészekrõl (já-
gerokról), akik szolgálatukat még
1945 elõtt, a különbözõ uradal-
makban kezdték, de munkaviszo-
nyukat az új rendszerben is foly-
tatták. Tõlük az õket követõ er-
dészgeneráció sokat tanulhatott.
Mindenekelõtt kitartó és fegyel-
mezett munkájukból, pontossá-
gukból, tisztességükbõl és az erdõ
szeretetébõl. Szolgáltak helytállva
tisztességgel és becsülettel, tõlük

vehette át az ifjabb erdésznemze-
dék a stafétabotot. Õk voltak
azok, akik életük, munkásságuk
nagy részét – a kor hagyományai-
nak megfelelõen – az erdõben töl-
tötték. Ott éltek, ott laktak és dol-
goztak, s csak a nyugdíjasidõ
elérése után költöztek valame-
lyik közeli községbe, városba.
Nélkülözték a kultúra vívmányait,
a telefont, a villanyt, a vezeté-
kes vizet, az iskola és az orvos kö-
zelségét.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az elsõ kapavágástól az átadá-
sig valamivel több mint fél év
tel el. Ennyi idõ alatt készült el
a Bakonybéli Erdészet minden
igényt kielégítõ új irodaháza.

– Jó ma itt együtt lenni, mert
„az emberi nemnek hivatása nem
rontás, pusztítás, megsemmisítés,
hanem, hogy munkálkodjon, al-
kosson, teremtsen”. – Varga Lász-
ló e szavakkal köszöntötte a
Bakonybéli Erdészet új irodaépü-
letének avatására összegyûlte-
ket. A társaság a munkaterületet
március 31-én adta át a kivitele-
zõnek.

A korszerû, új iroda bakonyi
parasztház stílusában épült, a ré-
givel megegyezõ alapterületen, de
sokkal modernebb mûszaki para-
méterekkel és tartalommal. Az
épületben arra is van lehetõségük,
hogy a késõbbiekben vendégszo-
bát, társalkodóhelyiséget alakítsa-
nak ki. A beruházás nettó 76 mil-
lió forintba került.

A vezérigazgató beszédében
elmondta, hogy az erdészet az
Ugodi Állami Erdõgazdaság terü-
leti szerveként mûködött. Elõdje
1953. május 1-jével jött létre a ba-
konybéli és herendi üzemegység
összevonásával. Bakonybél község
adott otthont az erdészet székhe-
lye számára.

A környéken megmûvelhetõ
föld kevés munkalehetõséget
adott, ezért fõként az erdei mun-
kák és az erdõbõl nyerhetõ fa meg-
munkálása jelentette a megoldást
az emberek számára.

A nehéz munkák ugyan sok
ügyességet kívántak, mégis, ha
valaki szorgalommal forgatta szer-
számait, az eladott termékbõl ke-

Új irodában az erdészeink

véske hasznot remélhetett. Ügyes
ember pedig mindig akadt
Bakonybélben, századokkal ez-
elõtt és ma is. A bakonyi ember,
ha bajba került, hosszú távra min-
dig csak az erdõtõl kaphatott se-
gítséget.

Az erdészet területén csodá-
latos erdõk díszlenek, és ezek jó
minõségû fája az élet számos te-
rületén nélkülözhetetlen. Az er-
dész azonban itt is folyamatosság-
ban, az erdõ örök fennmaradásá-
ban érdekelt, ezért itt már évtize-

dek óta természetes úton újítják
fel a faállományt. Kiemelkedõ
színvonalon, fegyelmezetten ke-
zelve a rájuk bízott természeti kör-
nyezetet.

Bakonybél tervei között szere-
pel a falu fõterének újjáépítése, a
monostor és a templom felújítása
folyamatban van. A Bakony szívé-
ben lévõ gyönyörû falu folyamatos
megújuláson megy keresztül. Elér-
kezett az idõ, hogy a védett építé-
szeti környezetben lévõ, de már
elavult mûszaki állapotú irodahá-

zat újjáépítsük, amely méltó Ba-
konybél központi teréhez. Felve-
tõdött a meglévõ épület teljes fel-
újítása is, aztán alapos elemzés
után úgy döntött az erdõgazdaság
vezetése, hogy a régi épületet
teljesen elbontva, annak helyén
egy új építése a legcélszerûbb
megoldás. A Magyar Fejlesztési
Bank – mint tulajdonos – hozzá-
járulásával az erdõgazdaság veze-
tése felmérte és értékelte ingat-
lanvagyonát.

A szakmai tervekben megha-
tározott feladatok maradékta-
lanul teljesültek, ennek köszön-
hetõen jó és legfõképpen ered-
ményes évet zárhat a Bakony-
erdõ Zrt. Társaságunk 2011. évi
tevékenysége során elõrelát-
hatólag 312,5 millió forint adó-
zás elõtti nyereséget ér el,
amely a tervezettet 91,2 millió
forinttal meghaladja.

– A szakmai tervekben megha-
tározott feladatainkat maradékta-
lanul teljesítettük, sõt, a különbö-
zõ okok miatt (például a Keszt-
helyi Erdészet zalavári erdõtömb-
jében bekövetkezett váratlan –
bruttó 7000 köbméteres – ne-
mesnyárpusztulás) engedélyezett
póttervekkel együtt 15 ezer köb-
méterrel nagyobb mennyiségben
végeztünk fakitermelést, és ezt az
anyagot értékesítettük is. Minden-
nek köszönhetõen sikeres hóna-
pok állnak mögöttünk – nyilatkoz-
ta Varga László vezérigazgató,

amikor elõzetes évértékelésre
kértük. A fahasználati termékek
árbevétele mind a hazai, mind a
külföldi relációban, valamennyi
választék esetében teljesülni fog.
A többlettermelés és a forint/euró
árfolyamváltozás következtében
az éves tervezett összes árbevétel
várhatóan több mint 300 millió fo-
rinttal magasabb lesz a 2011. évre
tervezett értéknél. – Az erdõfel-
újításoknál szükséges pótlásokat,
a különbözõ ápolásokat és állo-
mányneveléseket az erdészeti ha-
tóság munkatársainak felügyele-
te mellett és azok megelégedésé-
re maradéktalanul elvégeztük.
Igyekeztünk megvédeni azt a mag-
termést, ami idén mutatkozott,
ezzel is segítve a következõ évek
fakitermelési lehetõségeit. Õsszel
például alacsony kerítés építésé-
re adtunk lehetõséget ott, ahol
makktermés mutatkozott, és plusz
bozótirtást is engedélyeztünk –
folytatta a vezérigazgató.

Tavaly ilyenkor az egész világ
siratta Devecsert és környékét.
A vörösiszap-katasztrófa szin-
te elképzelhetetlen károkat
okozott a térségben.

Egy évvel a tragédia után az
élet kezd visszatérni a normális
kerékvágásba. Sajnálatos módon
a Bakonyerdõ Zrt. sem úszta meg
a vörösiszap-áradatot. A Deve-
cseri Erdészet irodaépületét, a
mellette található szolgálati laká-
sokat és raktárakat teljesen el kel-
lett bontani. Egy év után ide is
visszatér az élet. Folyik a telek-
egyesítés, a közmûvek csatlakozá-
si helyeinek egyeztetése, közben
elkészült az új irodaház terve, amit
engedélyezésre benyújtottak az
önkormányzathoz. Minden re-

mény megvan arra, hogy amint az
idõjárás engedi, tavasszal elkez-
dõdhessen a beruházás. Varga
László elmondta, a tervet vélemé-
nyeztették az új devecseri lakó-
park tervezõjével, Turi Attilával, aki
2011-ben az év építésze címet kap-
ta. Ezzel az volt a cél, hogy a város
új arculatához kapcsolódjon az er-
dészeti irodaépület. Az az építé-
szeti stílus, amely mellett Devecser
elkötelezte magát, jelenjen meg a
város kapujában is. A soproni Ta-
nulmányi Erdõgazdasággal együtt-
mûködve könnyûszerkezetes épü-
let lesz az új irodaház, ami úgy fog
kinézni, mint egy normál épület. A
MÁV-rakodónál, ahol nem szilárd
burkolat volt, ott teljes talajcserét
kellett végrehajtani.
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A változások éve volt
Az erdõgazdaság legnagyobb erdészete
A Pápai Erdészet a Nyugat-Ba-
kony és a Kisalföld peremén
található állami erdõkben gaz-
dálkodik. Mûködési területét
tekintve a Bakonyerdõ Zrt.
nyolc erdészete közül a legna-
gyobb. Erdeik mintegy 40x40
kilométer nagyságú területen,
meglehetõsen szétszórva he-
lyezkednek el.

– Erdészetünk területe 7712
hektár, amely 26 községhatárhoz
tartozik. Vertikális kiterjedését
tekintve alapvetõen síkvidéki, 150–
200 méter közötti tengerszint fe-
letti magasságokkal, kivéve Ma-
gyarpolány erdészkerületet, amely
hegy-dombvidéki jellegû, legmaga-
sabb pontja megközelíti a 350
métert. A másik a Somló-hegy a
maga 431 méteres magasságával,
ezen a Devecseri Erdészettel „osz-
tozunk” – nyilatkozta Nagy Ger-
gely erdészeti igazgató.

Ez nem volt mindig így. 2011.
január 1-jével két erdészkerület-
tel gazdagodott a Pápai Erdészet.
A Devecseri Erdészettõl Doba ke-
rület, Farkasgyepûtõl pedig Ma-
gyarpolány került hozzájuk. A
nagy földrajzi kiterjedésnek kö-
szönhetõ rendkívül változatos ter-
mõhelyeken sokféle erdõtársulás-
sal, faállománytípussal találkozha-
tunk. Minden erdõtömbben elõ-
forduló fafajuk a kocsányos tölgy
és a cser, ezek teszik ki erdõterü-
leteik kétharmadát, nagyjából
egyenlõ arányban. A területfog-
lalás további sorrendjében az akác
(13 százalék), az erdeifenyõ (12
százalék), a gyertyán (hat száza-
lék) és a bükk (három százalék) a
legjelentõsebb fafajuk.

Az idei év még egy nagy válto-
zást hozott az erdészet életében.
A megnövekedett területnek és
feladatnak köszönhetõen márci-
us 21-étõl két mûszaki vezetõ te-
vékenykedik az erdészetnél, illet-
ve július 1-jétõl õk is átálltak az

erdõgondnoki rendszerre. Így a
feladatok nem ágazati, hanem te-
rületi alapon vannak megosztva.
Mindkét erdõgondnokhoz 5-5 er-
dészkerület tartozik, ezekben a
kerületekben egymaguk végzik a
fahasználati és az erdõfelújítási
munkálatok irányítását és ellen-

õrzését. A tervezési és a kiértéke-
lési feladatokat viszont célszerû
egy kézben tartani, ezeket ágaza-
tonként az egyik, illetve másik er-
dõgondnok végzi.

Nagy Gergely elmondta, az er-
dészetnél az utóbbi évtizedben a
fakitermelés súlypontja a mintegy
1550 hektáros Kupi-erdõn volt. Az
itt található jó növekedésû, ked-
vezõ törzsalakú kocsányos tölgy
állományok szolgáltatták a legér-
tékesebb választékokat. Napjaink-
ra ezeknek a véghasználati korú,
romló egészségi állapotú állomá-
nyoknak a felújítása nagyrészt
megtörtént, a fakitermelés súly-
pontja a következõ években vár-
hatóan Magyarpolány kerületbe
tevõdik át.

Az idei fakitermelési tervet,
amely nettó 26 000 köbméter, tel-
jesítették. A száraz, csapadékmen-
tes õsz egyetlen áldásos hatása,

hogy mind a fakitermelési, mint a
szállítási munkálatokat folyamato-
san és zökkenõmentesen tudták
végezni. A jövõ évi fakitermelési
terv 27 000 köbméter, ennek vég-
rehajtását már megkezdték.

Az erdõfelújítás alá vont terü-
let 510 hektár. Ez az ágazat az er-
dészetnél mindig is nagy kihívást
jelentetett a szakemberek számá-
ra. A csereseket és bükkösöket
szinte kizárólag természetes úton,
magról, az akácosokat pedig gyö-
kérszaggatással újítják fel, a ko-
csányos tölgyeseket pedig mester-
ségesen, makkvetéssel vagy cse-
meteültetéssel, kerítés védel-
me mögött. Az utóbbi 2-3 évtized-
ben jelentõsen megváltoztak
a termõhelyi viszonyok, a töl-
gyek szempontjából kedvezõtlen
irányba.

Az erdészet 6800 hektáros va-
dászterülettel rendelkezik. Idei

kilövési tervük 507 nagyvad, amit
november végével már felében tel-
jesítettek. A nagyvad több mint 80
százalékát bérvadászok ejtik el,
zömében egyéni vadászaton.

Az erdészet jelentõs közjóléti
tevékenységet folytat. Ennek fõ
objektuma a Kupi-erdõn találha-
tó Esterházy Erdészeti Erdei Is-
kola és Oktatási Központ és a hoz-
zá szervesen kapcsolódó Tallós Pál
Tanösvény. Ide évente mintegy
1500 óvodás és kisdiák látogat.

Az erdészet területén és gon-
dozásában van a Várkeszõ hatá-
rában fellelhetõ Keszõi várrom,
valamint a Magyargencsi-erdõn
nyugvó Szentjánosi Szûcs István
k.u.k. kapitány sírja is. A turiszti-
kai szempontból frekventált terü-
let a Magyarpolány, Döbrönte,
Farkasgyepû települések által ha-
tárolt Polányi-erdõ, amely a túrá-
zók, kirándulók kedvelt helye.

Országos jelentõségû növény-
ritkaság a Kupi-erdõn fellelhetõ
halovány sáfrány, amit 1954-ben
Tallós Pál botanikus fedezett fel a
tudomány számára. Élõhelye ter-
mészetvédelemi oltalom alatt áll,
88 hektáros területtel. Említést
érdemel a Somló-hegy tájvédelmi
körzet is. A déli kitettségû mere-
délyein lévõ sziklagyepekben,
karsztbokorerdõkben megtaláljuk
a sziklai ternyét, a pikkelypáfrányt
és különbözõ berkenye-kisfajokat.
Teljesen más képet mutatnak az
északi oldal meredek letörésû tör-
meléklejtõ-erdei, amelyekben va-
laha még a kakasmandikó is elõ-
fordult.

A Dobai-erdõ féltett ritkasága
egy fészkelõ rétisaspár, amelyek
néhány évvel ezelõtt költöztek ide.
Bár az idei évben nem költöttek,
reméljük, hogy nem költöztek el
véglegesen.

Erdészeti igazgató: Nagy Gergely; erdõgondnokok: Kovács
Sándor, Cságoly Imre

Kerületvezetõ erdészek: Horváth Miklós (Lovászpatona),
Bukta László (Vaszar), Németh Vince (Egyházaskeszõ), Porpáczy
András (Dabrony), Kemendy Géza (Kup-észak), Hercz Attila
(Kup-dél), Somogyi József (Döbrönte), Tili Attila (Becse),
Malasics Lajos (Magyarpolány), Gombási Árpád (Doba)

Fõvadász: Babják Tamás; kerületvezetõ vadász: Süveges György
Vezetõ könyvelõ: Renner Tiborné; pénztáros: Baboth Lászlóné;

gépkocsivezetõ: Reiner József; MÁV-rakodó kezelõ: Stankovics
József; erdészeti vegyesmunkás: Fischer József, Nagy Lajos

Az erdészet alkalmazotti állománya

Balatonfüred az aranyér-
mesek között végzett az
Európai Virágos Városok
és Falvak idei versenyén.

A balatonfüredi önkor-
mányzat nevében dr. Bóka
István polgármester egy
hangulatos fogadás kereté-
ben személyesen mondott
köszönetet mindazoknak –
gazdasági szervezeteknek,
intézményeknek, civileknek
–, akik hozzásegítették Ba-
latonfüredet egy újabb
nemzetközi sikerhez.

A Bakonyerdõ Zrt. is a
támogatók között volt, a
társaság az egyik legkelleme-
sebb balatoni kiránduló-
hely, a Koloska-völgy bemu-
tatásával és prezentációjá-
val vett részt ebben a prog-
ramban. Az ünnepségen
a társaságot Varga László
vezérigazgató és Szekrényes
Tamás, a Balatonfüredi
Erdészet igazgatója képvi-
selte.

KöszönetIrány a Cuha-völgy!

A 11-es vasútvonal Cuha-völgyi szakasza mûemléki védettség alatt áll

A Bastrnák-háznál
lévõ rönktér

Nagy Gergely
erdészeti igazgató

A Magyarpolány határában
fekvõ erdõben folyik a Köves-

patak egyik mellékága

Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit.
Utunk Gombási Károly közjólé-
ti elõadó segítségével ezúttal a
Cuha völgyébe visz minket, ahol
az év ökolétesítményét talál-
hatjuk.

Évente sok ezer turista, kirán-
duló, erdei környezetben pihenni
vágyó keresi fel a Cuha-völgyi tan-
ösvényt és pihenõparkot. A
Bakonyerdõ Zrt. felismerte e táj
és az ember alkotta környezet har-
móniáját és alakított ki a völgyben
egy tanösvényt – pihenõparkot. A
park felszereltsége jól szolgálja az
ide érkezõk pihenését, kikapcso-
lódását. Megközelítése vasúton,
autóbusszal (kiépített buszmegál-
lóval) és kis forgalmú közúton (lo-
von, kerékpárral, gyalog) egyaránt
egyszerû.

A gépjármûvel érkezõk részé-
re több parkoló áll rendelkezés-
re. A kényelmet szolgálja a tanös-
vény kezdeténél, a Vinyén kezdõ-
dõ völgy bejáratánál található
büfé, vendéglõ, erdei iskola, gyer-
mekjátszótér stb. A tanösvény be-
mutatja a fellelhetõ természeti ér-
tékeken túl a természetbe illõ épí-
tett értékeinket is (vasút).

Nagy érdeklõdésre tesz szert a
XIX. század végi építészeti stílus

jegyeit a mai napig õrzõ létesít-
mény, a Veszprém–Gyõr vasútvo-
nal, amely Vinyérõl, Porva–Csesz-
nek vasútállomásig a Cuha-szur-
dok peremén halad. Érdekes
mûszaki bravúrokkal létrehozott
mûszaki csoda. A támfalrendszer
tetején végigvitt nyomvonal, a csa-
padékvíz-elvezetési rendszer, a
vasúti viadukt, a három alagút
mind az emberi alkotás csodája.
A vasút ma is az utazás kényelmét
szolgálja. A völgyben lehetõséget
kínálunk piknikezésre is. Több tu-
ristatérképen jelzett túraútvonal
találkozik a Cuha-völgyben (sár-
ga, piros, sárga+piros+).

A völgy aljában futó jó minõ-
ségû út úgy lett kialakítva, hogy a
kulturális és természeti értékek,
érdekességek mind megtekinthe-
tõk („kézzelfoghatók”) legyenek
anélkül, hogy környezetünket
rombolnánk a folyamatosan ide
látogatók károkozásával. Ezt szol-
gálják a sétaút mentén elhelyezett
ismertetõ táblák, valamint a völgy-
ben található, fõ fafajainkat bemu-
tató faragott fatáblák.

Az út vonalvezetése lehetõvé
teszi, hogy akár közvetlen közel-

rõl tekinthessük meg a völgyre jel-
lemzõ geológiai, hidrológiai, bo-
tanikai csodákat. Ezen képzõdmé-
nyekrõl a megfelelõ helyre elhe-
lyezett ismertetõ táblák segítenek
megfelelõ információ szolgáltatá-
sáról, de tájékoztatnak az itt fel-

lelhetõ ökoszisztémákról is. A
porva–cseszneki vasútállomáson
található vasúttörténeti kiállítás
segít betekintést nyerni a Gyõr–
Veszprém vasútvonal keletkezésé-
nek történetébe.

Bakonyi programjaink során
megtekinthetjük a cseszneki vá-
rat csodálatos panorámájával, de
érdemes felkeresni a Bakony
történelmi és botanikai látniva-

lókban gazdag helyszínét, Zircet
is, Pápán a Kékfestõ Múzeumot
és az Esterházy-kastélyt stb.

Az elõzõekben leírt módon a
völgy alján végigvitt sétaúttal mi-
nimalizálni tudtuk a környezet
károsítását. A piknikezõhelyekre,
a tûzrakó helyekre idõrõl idõre
tûzifát helyezünk ki, ezzel is arra
ösztönözzük az ide látogatókat,
hogy csak a kijelölt helyeken és az
általunk felkínált anyagokkal rak-
janak tüzet.

A kialakított sétaútvonal men-
tén több helyen helyeztünk ki
hulladékgyûjtõket. A park mind-
két végpontján szálláslehetõség
van a több napra érkezõk számá-
ra. A vinyei fogadóállomáson pe-
dig fából készült erdei játszótér,
kulturált buszváró várja a kis-
gyermekes családokat, autó-
busszal érkezõket.

A Bakonyerdõ Zrt. a tartamos
erdõgazdálkodás szerves részé-
nek tekinti az erdõ közjóléti sze-
repét, természeti környezetünk
megõrzését, társadalmunk kör-
nyezettudatosságra való nevelé-
sét és a hosszú távú fenntartha-
tóságot is ily módon segítve.
Számunkra az igazi hosszú távú
befektetés és eredmény az ember
és környezet harmóniájának
megteremtése, fenntartása.
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(Folytatás az 1. oldalról.)

Jó évet zárhatunk

Beindult az
újjáépítés

Mára már felújításukhoz ko-
moly pénzeszközöket igénylõ, de
kihasználtságuk miatt felesleges-
sé váló ingatlanok értékesítésébõl
származó bevétel jelentõs részét
forgattuk vissza az építkezés so-
rán. A felügyelõbizottság által a
beruházási tervben engedélyezett
lehetõségek szerint az erdõgazda-
ság mûszaki osztályának irányítá-
sa mellett készülhetett el az új iro-
daház. A kivitelezõ Kuti és Fiai Kft.
mindent megtett azért, hogy a be-
határolt anyagi források ellenére
az épület a legméltóbb módon ké-
szüljön el.

Talabér Márta országgyûlési
képviselõ az ünnepnapok fontos-
ságát emelte ki. A család, a tele-
pülés, egy szervezet, cég életében
fontosak az ilyen pillanatok, ami-
kor van idõ megállni egy pillanat-
ra, számot vetni, értékelni s új cé-
lokat kitûzni. Ez is egy ilyen alka-
lom. Szerinte a Bakony olyan kin-
cseket rejt, amelyek után a városi
szmogban fulladozók csak ácsin-
gózhatnak. Vigyázni is kell ezekre
a kincsekre, természeti értékekre,
és ebben a folyamatosan megúju-
ló Bakonybél, a környezetét óvó

Új irodában az erdészeink

Mindezt csak komoly elhiva-
tottságból lehetett megtenni. A
régi idõk erdészéletére ma már
csak néhány elhagyatott erdész-
tanya emlékeztet, nagy részüknek
sajnos a nyoma sem látszik. Van
azonban néhány, amelyik meg-
újulva, új köntösben szolgálja a
megváltozott igényeket. Ilyen a
kupi erdészház, melyet utolsó la-
kójáról Bastrnák-háznak neveztek
el. A kétlakásos erdészházat gróf
Esterházy Tamás építtette erdé-
szei részére. 1972-ig folyamatosan
lakták, benne erdészcsaládok
egész sora váltotta egymást. Sor-
rendben: Rosta Imre, Bakos Ká-
roly, Szücs Vendel, Csider Ferenc,
Füzi István, Malasich István, Feke-

A kopjafa az erdész múltra emlékeztet
(Folytatás az 1. oldalról.) te Gyula, Bastrnák János. Az itt

lakók romantikus, változatos éle-
te, sorsuk fordulói, munkásságuk
eredményei külön méltatást érde-
melnének. Reméljük, egyszer
majd erre is sor kerülhet.

Az épület ma – Esterházy Er-
dészeti Erdei Iskola elnevezéssel
– közjóléti célokat és az ifjúság ne-
velését szolgálja. Az erdei iskolát
sok környékbeli gyermek és láto-
gató keresi fel. Õket az erdõrõl
szóló ismereteken túl arra is meg
kell tanítani, hogy emlékezzenek
azokra, akiknek ezt a mai csodá-
latos természeti környezetet kö-
szönhetjük, és tisztelegjünk mun-
kájuk elõtt. Múltunk a jelenünk,
jelenünk a jövõnk! A kopjafát
Rosta Sándor ajánlására emelte a

cég. Az idõs férfi apja is itt volt
erdész, õ maga pedig ebben az
épületben látta meg a napvilágot.

A kopjafa avatásán nagyon so-
kan tiszteletüket tették, aktív és
már nyugdíjas erdészek mellett
természetesen ott volt a kezdemé-
nyezõ is. Mindannyian jó szívvel
idézték fel a helyhez fûzõdõ em-
lékeiket. Az emlékoszlop Fodor
Zoltán munkáját dicséri, aki na-
gyon szívesen tett eleget a felké-
résnek, hisz sok barátja van a cég-
nél. Másrészt, mint mondta, a fáj-
dalmát is kifaraghatta, hiszen idén
vesztette el erdész édesapját. A
kopjafára négy szimbólumot fara-
gott. Akikért állították az emlék-
oszlopot, azok az erdész hivatás-
ban találták meg életük értelmét.

erdõgazdaság jó úton jár. Baky
György polgármester hangoztat-
ta, az utóbbi 10–12 évben jelentõs
fejlõdés indult a településen. A
Bakonyerdõ Zrt. a faluban és a
környéken sok embernek ad
munkát. Az önkormányzat és az
erdõgazdaság együttmûködése
példamutató lehet mások számá-
ra is. Ezt bizonyítja, hogy az épü-
let elkészültéig az önkormányzat

adott helyet az erdészeknek, amit
a polgármester természetes hoz-
záállásnak tart. Az irodaépület pe-
dig a település díszére válik. Az
épületet megáldotta Halmos Ábel,
a bakonybéli Szent Mauríciusz
Monostor perjele. Az avatóün-
nepségen közremûködött a Szent
Mauríciusz kamarakórus, vala-
mint verset mondott a Szent Gel-
lért Általános Iskola egy diákja.

Az irodaépület Bakonybél település díszére válik

A bõgés az utóbbi években már
megszokott módon, nehezen
indult. Idén nem hideg, csapa-
dékos idõjárás hátráltatta a
bõgés beindulását, hanem –
épp ellenkezõleg – a nyárias
meleg és rendkívül száraz idõ.

Idén a korábbi évekhez viszo-
nyítva élesebben megmutatkozott
a déli és az északi területek fõ bõ-
gési idõszakának eltérése A déli,
Balaton-felvidéki területeken már
szeptember 10-e körül helyenként
határozottan jól szóltak a bikák, a
fõ bõgés szeptember 15–20-a kö-
zött lezajlott. Miközben a balaton-
füredi kollégák szeptember 20-án
a bõgés végét jelentették, az ugodi
területen végre hangos volt az
erdõ. A Bakony magasabban fek-
võ részein a fõ bõgés szeptember
20–25-e között volt – tájékoztatott
Korn Ignác vadgazdálkodási osz-
tályvezetõ. Szeptemberben össze-
sen mintegy 200 vadász vendég va-
dászott az erdészeteknél, elsõsor-
ban Ausztriából és Németország-
ból, de Svájcból, Szlovákiából, Cseh-
országból, Olaszországból, Orosz-
országból, Dániából, Norvégiából
is érkeztek. Örvendetesen nõ a ha-
zai vendég vadászok száma is.

A bõgés ideje alatt összesen
184 bika került terítékre. Ez a
szám kiugró az elmúlt öt év adat-
sorából, ugyanis 150–160 között
mozgott. Az átlagsúly 5,7 kilo-
gramm lett, ami elmarad ugyan az
elõzõ év hatkilós átlagától, de pon-
tosan azonos a 2009-es év szep-
temberi átlag adatával. Kiegyenlí-
tett gazdálkodásra utal, hogy a hat
kiló feletti trófeasúlyú egyedek
száma évek óta nem változott,
idén 77-, tavaly 77-, tavalyelõtt 75
volt.

Rapszodikus bõgés volt

(Folytatás az 1. oldalról.)

(Folytatás az 1. oldalról.)

Idén négy kilenc kilogramm fe-
letti bika esett, tavaly és tavalyelõtt
3-3 volt. A legnagyobb idei bika
trófeája 10,12 kilogrammot nyo-
mott, a Devecseri Erdészet terü-
letén ejtette el egy évek óta vissza-
járó kedves magyar vendég, akinek
ezúton is gratulálunk. A vendég-
kísérést Nagy Géza kollégánk vé-
gezte.

Visszaszámlálás

Azért is kiemelkedõ ez az év, mert a beruházást a társaság saját
készpénzállományból meg tudta valósítani. Jövõnek szóló fejlesztés

A hagyományos szeptember
végi sárosfõi trófea-bemutatón 99
trófeát mutattak be. A mustrával
nem a hivalkodás, hanem a szak-
mai tapasztalatok megosztása volt
a cél. Ezt igazolja az is, hogy a hi-
bás elejtésre éppúgy mutattak pél-
dát, mint az érett agancsú kapitá-
lis bika terítékre hozására, vagy a
szakszerû selejtezésre.

A dámbikavadászat iránti ér-
deklõdés visszaesett, ennek elle-
nére októberben 31 dámbikát hoz-
tak terítékre vadász vendégek,
melybõl 11 meghaladta a 3 kilo-
grammot. Mozgalmas lesz a téli
szezon az 54 lekötött társas vadá-
szati napnak köszönhetõen. Re-
méljük, vendégeink elégedetten
távoznak.

Idén minden eddiginél több, összesen 99 gímbika trófeát tettek közszemlére a Sárosfõi Vadászháznál

A vadászatban most jön a
csúcsszezon, fontos, hogy vaddisz-
nóhajtásaink és a terelõvadásza-
tok eredményesek legyenek. A
gímszarvas bika vadászata jól si-
került, a dámnál kedvezményt
kellett adni, mert az utóbbi évek-
kel ellentétben idén kisebb érdek-
lõdés mutatkozott a dámbika
iránt. Ezzel a kedvezménnyel a ki-
lövési tervet teljesíteni tudjuk.
Nagyon komoly állományszabá-
lyozási feladataink is vannak, me-
lyeket igyekszünk maximálisan tel-
jesíteni. A tulajdonosnak az az el-
várása, hogy ezt elsõsorban ne a
szakszemélyzet teljesítse. Ha van
rá lehetõség, az árbevétel növelé-
se miatt meg kell próbálni ezt mi-
nél nagyobb arányban értékesíte-
ni, akár az árjegyzékhez képest ak-
ciók hirdetésével is.

A Zalahalápi Parkettagyár ki-
emelkedõen teljesített, maga a
gyár és a kereskedelem egyaránt.
A termelésben és az értékesítés-
ben a 600 ezer négyzetméteres
tervvel szemben elérhetõ a 630
ezer négyzetméter. Ez annak is-
meretében különösen értékes,
hogy tavaly 519 ezer négyzetmé-
ter volt ez a mennyiség. Ami kü-
lön öröm, hogy a parketta 80 szá-
zalékban exportra kerül, az év végi
forintgyengülés az értékesítési
árakra kedvezõ hatással volt, így
azok beálltak a tervezett szintre.
A parkettagyár ezzel a teljesít-
ménnyel az idei évben gyakorlati-
lag hozza a tõle elvárt eredményt.
Ezt már nagyon régóta nem
mondhatta el magáról az erdõ-
gazdaság, ezért bizakodva állunk
a jövõ elé.

A Franciavágási Fûrészüzem-
mel kapcsolatban folyamatosan
elemezzük a lehetõségeket. A kö-
vetkezõ évben szélességi és hossz-

optimalizáló berendezést terve-
zünk üzembe állítani. Ettõl azt
várjuk, hogy nagyobb mértékben
tudunk fedõréteg-alapanyagot –
fõként tölgybõl – termelni a Zala-
halápi Parkettagyár részére. A
parkettánál a tölgy a divat, akinek
van, az folyamatosan emeli a tölgy
fûrészrönk árát. Az üzem sajnos
nem mindig dolgozik teljes kapa-
citással, õsszel is voltak alap-
anyag-problémáink. Itt még na-
gyon sok tennivaló van annak ér-
dekében, hogy Franciavágás az
eddigieknél sokkal gazdaságosab-
ban mûködjön. A fûrészüzemet
arra kell alkalmassá tenni, hogy a
parkettagyárral az eddigieknél
sokkal erõteljesebben tudjon
együtt dolgozni. A 2011. év beru-
házásaink költsége 1,16 milliárd
forint volt. Ennek több mint a fe-
lét (735 milliót) a Zalahalápi Par-
kettagyárban tervezett felületke-
zelõ gépsor és annak járulékos
költségei (épület, gépészeti és inf-
rastrukturális igények) teszik ki.
Pályázati forrás hiányában is el-
végeztük a szükséges munkákat
annak érdekében, hogy a látoga-
tók részére az általuk megszokott
színvonalon álljanak rendelkezés-
re a közjóléti objektumok. Két
erdei iskolánkat az év folyamán
kétezernél is több gyermek keres-
te fel és vett részt környezeti ne-
velési programjainkon.

A jó eredményeknek köszön-
hetõen a kollektíva is jelentõsebb
anyagi megbecsülésre számíthat.
Amit a vállalat pénzügyi helyzete
megenged, azt megtesszük a dol-
gozókért. A mozgóbérkeretet ma-
radéktalanul kifizetjük a munka-
társaknak. Mindenkinek biztosí-
tottuk az illetményfát, a havi 18
ezer forintos étkezési jegyet, s de-
cemberben talán még újabb béren
kívüli juttatásra is lesz lehetõség.

A megrongálódott raktárt, a
mûhelycsarnokot a helyreállítás
keretében felújították. Mindeze-
ket úgy tette meg az erdõgazda-
ság, hogy az épületekben, a rako-
dóban, egyéb épületekben és a fa-
anyagban esett károkért eddig
egyetlen fillért sem kapott, pedig
több mint százmillió forint volt a
kár. A kártalanítás-kárenyhítés
ügyében jelenleg is folynak az
egyeztetések. A Devecseri Er-
dészet már tavaly kapott egy Mer-
cedes pótkocsis szerelvényt, janu-
ár 15-étõl pedig egy másik is érke-
zik. Ezzel azt lehet megvizsgálni,
mennyibe kerül, ha az erdõgazda-
ság saját eszközzel szállít, s ehhez
képest mekkora összeget emész-
tenek fel a vállalkozási díjak. Az
üzemanyag ára napról napra vál-
tozik, ami a szállítási költségek
hatvan százalékát teszi ki. Ilyen
esetben különösen fontos, hogy
reális képet kapjon a cégvezetés,
melyik megoldás a hatékonyabb.
Ma úgy látják, a Devecseri Erdé-
szet teljes termelésének értékesí-
tési feladatait ezzel a két pótko-
csis tehergépjármûvel ki tudják
szolgálni, úgy, hogy külföldi fuva-
rokat is terveznek velük.

December 1-jétõl egy régi-új
munkatársuk, Baki Dezsõ mûve-
zetõ-raktárosként is munkába állt
Devecserben. A jövõ év elején
három szerelõvel nõ az alkalma-
zottak száma. Erre azért van szük-
ség, hogy az erdõgazdaság tulaj-
donában lévõ gépeken, szerelvé-
nyeken az apróbb javításokat a
mûhelycsarnokban el tudják vé-
gezni. Viszonylag nagy a jármû-
flotta, sok a gép, ez is költségta-
karékos megoldás lesz.

A MÁV rakodó a Szombat-
hely–Budapest vasútvonal, vala-
mint a 8-as fõútvonal mentén fek-
szik. Ez a jó logisztikai elhelyezke-
dés a faanyag értékesítésén túl
lehetõvé teszi, hogy egyfajta köz-
ponti ipari anyagraktárként is
használják a devecserit.

Lapunk megjelenésével egy
idõben megkezdi üzemszerû mû-
ködését Zalahalápon az új fe-
lületkezelõ berendezés. A megúju-
lás elsõ lépése ez. Jelentõs minõ-
ségi ugrás a Zalahalápi Parketta-
gyár életében, hogy idén a piacok
megtartása és a korszerûsítés szük-
ségessége végett speciális igénye-
ket is kielégítõ parkettacsalád
gyártására alkalmas felületkezelõ
sor beruházását hajtottuk végre,
amelynek a technológiai újítások
mellett munkahelymegõrzõ szere-
pe is jelentõs.

Jogos elvárás ma már az egye-
di felületkezelési eljárások mellett
– különösen középületek, gyer-
mekintézmények, egészségügyi
intézmények esetében –, hogy
antibakteriális, esetleg antialler-
gén és tûzkésleltetett parkettát is
ajánljunk vevõinknek. Január 1-
jétõl parkettáinkat kizárólag
antibakteriális lakkal fogjuk
felületkezelni.

A beruházás lehetõvé teszi,
hogy a jövõre legyártani tervezett
650 ezer négyzetméter parketta
ne tûnjön túlzásnak. Megvalósí-
tásával lehetõség nyílik kísérleti,
kutatási, termékfejlesztési mun-

kák elvégzésére, melyek segítsé-
gével alkalmassá válunk a modern
piaci igények kiszolgálására. Az
olajozott, színezett, strukturált
felületû parketta költségtakarékos
gyártása biztosítja számunkra pi-
aci pozícióink megtartását. A be-
ruházás teljes összege várhatóan
735 millió forint. Az innovációs
jellegû beruházást egyrészt saját
forrásból, másrészt Az Új Széche-
nyi Terv Gazdaságfejlesztési Ope-
ratív Program támogatási rend-
szeréhez benyújtott Új, korszerû,
piacképes, speciális igényeket is ki-
elégítõ parkettacsalád gyártás-
technológiájának kifejlesztése
és az új termékek gyártásba vitele
címû GOP-1.3.1-11/A-2011-0064
jelû pályázaton nyert 280 349 332
forint összegû vissza nem téríten-
dõ támogatásból finanszírozzuk.
A projekt utólagos finanszíro-
zású.

Az új termékekkel a cég a ja-
nuár közepi hannoveri vásáron
már megjelenik. A szakemberek-
ben él a kíváncsiság, miként fogad-
ja ezeket a piac. Reményeink sze-
rint a minõségi felületkezelést az
értékesítési árban is sikerül majd
elfogadtatni.
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2011 negyedik negyedévében hûségjuta-
lomban részesültek:
40 év: Hipság István (Farkasgyepû),
Malasics Lajos (Pápa), Stibernik Lajos
(Zalahaláp)
35 év: Horváth Éva (Zalahaláp), Mes-
terházi József (Monostorapáti), Jáger Fe-
renc (Devecser), Nagy Károly, Zolnay
László (Zalahaláp), Tamás László (köz-
pont)
30 év: Kovács Róbert (Bakonyszent-
lászló), Gyimóthy Károly (központ)
25 év: Szelencsik Zoltán (Franciavágás),
Sölét Erika (Zalahaláp), Farner Györgyné
(Franciavágás)
20 év: Tamásné Ürmös Andrea (Fran-
ciavágás)
Új kollégáink:
Bakonybél: Iloczki Ferenc Péter (novem-
ber 15.)
Devecser: Baki Dezsõ Lajos (decem-
ber 1.)
Farkasgyepû: Leimeiszter Zsolt (novem-
ber 2.)
Franciavágás: Farkasné Albrecht Vanda

(október 3.), Weiland Krisztián (november
8.), Hegyiné Veiland Mária (november 2.)
Gábriel Zoltánné (november 2.), Németh
Imre (november 8.)
Központ: Tompa István (október 4.)
Monostorapáti: Takács Péter (novem-
ber 1.)
Zalahaláp: Marton Gábor ( december 5.),
Töreki Menyhért (október 13.), Szabó Ri-
chárd (október 17.)
Kilépõk:
Franciavágás: Zsuppán Elek (november 22.)
Zalahaláp: Pupos Rajmund (október 4.),
Lájer Krisztina (október 31.), Hidasi Jánosné
(november 22.)
Nyugállományba vonultak:
Bakonybél: Kovács Ferencné (december 20.)
Devecser: Bodó Ernõ (október 13.)
Farkasgyepû: Bálint Józsefné (december
29.), Kiss István (december 30.), Orosz

Személyügyi hírek

A Bakonyerdõ Zrt. októberben
horgászversenyt szervezett a
Devecseri Erdészet sárosfõi ha-
lastaván a cég alkalmazottai részé-
re. A horgászverseny az egységek
csapatai között zajlott, persze az
egyéni három legjobb teljesít-
ményt is értékeltük. Összesen 14,
egyenként 2 fõs csapat nevezett a
versenyre. A verseny célja az ön-
feledt, kulturált szórakozás, vala-
mint az egységek közötti kapcso-
latok elmélyítése volt. A verseny-
zõkön kívül sok munkatárs, csa-
ládtag, barát is kilátogatott

Tesztelték a sárosfõi halastavat

Kapás van! Íme, egy sügér

A Bakonyerdõ Zrt. októberben
tartotta az Országos Erdészeti
Egyesület Pápai Helyi Csoportjá-
nak elnökválasztását a csoport
korábbi elnökének lemondása
miatt. A választás végeredménye-
ként Timár György, a Bakonyerdõ
Zrt. Farkasgyepûi Erdészetének
erdészeti igazgatója kapta a meg-
tisztelõ címet. Az egyéb napirendi
pontok megbeszélése után, Kra-
hulcsán János nyugalmazott erdé-
szeti igazgató kulturális bemuta-
tót tartott spanyolországi zarán-
dokútjáról, az El Caminóról.

Új elnök

Sárosfõ méltó helyszíne a munkakutyák vizsgájának

A Veszprém Megyei Vadászka-
mara kynológiai bizottsága õsszel
ismét megrendezte a szokásos
vizsla-munkavizsgáját. Az ese-
ménynek ezúttal is a Bakonyerdõ
Zrt. Devecseri Erdészetéhez tar-
tozó Sárosfõi Vadászház adott
otthont. Az ebek imitált apróvad-
vadászaton vettek részt.

Maróti Béla, a kynológiai bizott-
ság elnöke tájékoztatása szerint a

Vizsgáztak a vizslák

vizsga két részbõl állt. Lövés elõtti
munka: mezei keresés, keresési
stílus, behívhatóság, lábnál köve-
tés, vad jelzése. Lövés utáni mun-
ka: a kutya viselkedése lövésre,
szõrmés, szárnyas apróvad elho-
zása rövid csapáról, illetve légszi-
mattal, kacsa elhozása mély vízbõl.
A vizsgán hét kutya jelent meg. A
vezetõ bírói teendõket Pomázi
Gusztáv látta el.

Sárosfõre. Bizton állíthatjuk, a
verseny elérte célját.

Csapatban az elsõ helyezett
Zalahaláp I. csapata, második a
Devecseri Erdészet, a harmadik
helyezett pedig Farkasgyepû csa-
pata lett. Egyéniben I. helyezett
Takács Jenõ, II. helyezett Csizma-
dia Imre, III. helyezett pedig Né-
meth Ferenc lett. A verseny végez-
tével minden halat kíméletesen az
eredeti élõhelyére engedtünk visz-
sza. A szép nap egy finom ebéd
után, baráti beszélgetéssel zárult.
Reméljük, lesz folytatás!

Gutmajer Viktória Ernst-Hoffman Ágnes Verebélyi Emõke

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Várják már a karácsonyt?

Közeledik az év vége, mindjárt
nyakunkon az év talán legin-
kább várt ünnepe. Munkatársa-
inktól arra kértünk választ, ké-
szülnek-e már a karácsonyra,
elkezdték-e már megvásárolni
az ajándékokat.

– Talán érthetõ, hogy nagyon
várom már a karácsonyt, ez egy
nagyon szent ünnep, egyfajta ha-
gyományõrzés – mondta Gutma-
jer Viktória. Ilyenkor mindig ösz-
szejön a család, nagyon ünnepi,
meghitt a hangulat. Jókat beszél-
getnek, élvezik egymás társaságát.

Viktória elárulta, az idei év ab-
ból a szempontból sem lesz más,
mint a korábbi, hogy az ajándéko-
kat az utolsó pillanatban fogja

megvásárolni. Hiába törekszik rá,
hogy elõbb legyen túl a meglepe-
tések beszerzésén, mégis mindig
így alakul. De azért mindenkinek
jut ajándék!

– Nálunk is szent ünnep a ka-
rácsony, ezért már most készülök
rá. Alig várom azt a semmihez
nem fogható hangulatot, ami ka-
rácsony körül kialakul. Az egész
szobát puszedli és fenyõillat lengi
be, ami olyan kellemes!

Ernst-Hoffman Ágnes hozzátet-
te, ilyenkor természetesen össze-
gyûlik az egész család, mennek ro-
konlátogatóba, az ünnepnapok
programokkal telnek.

– Nemcsak vásárolok, hanem
készítek is ajándékot a szerette-
imnek. Ezt mindig idõben elkez-

dem, de bármennyire is igyekszem,
a dandárja mindig az ünnep elõt-
ti napokra esik – tette hozzá Ág-
nes.

– Mit mondjak, nagyon várom
már a karácsonyt! Szeretem a
hangulatát, a meghittségét. Mi
katolikusok vagyunk, számunkra
különösen szent az ünnep – vála-
szolta Verebélyi Emõke. Ilyenkor
az egész család összegyûlik. Sokan
vannak, de jó, hogy együtt lehet-
nek. – Az ajándékozásra is nagyon
szoktam készülni. Már egy hónap-
pal korábban tudom, kinek mi lesz
az ajándék, és ezeket be is szer-
zem idõben, már december elejé-
tõl. Praktikus dolgok lesznek ezek,
de csak meglepetésben gondolko-
dom! – hangsúlyozta Emõke.

Mihály), Száz Zoltán (december  21.),
Takács László (december 30.)
Franciavágás: György Ilona (december
29.), Szelencsik Ferencné (november
11.), Nagy Józsefné, Grób Lászlóné (no-
vember 6.), Somogyi Géza (december
30.)
Monostorapáti: Csurgó Béla (december
29.), Farkas Ernõné (december 29.)
Pápa: Reiner József (december 30.)
Zalahaláp: Gutmájer Józsefné (október
31.), Nagy János (december 16.), Vö-
rös Lászlóné, Pupos Gyuláné  (decem-
ber 29.), Kocsis László (december  30.)
Nyugdíjas hûségjutalmasok:
Farkasgyepû: Bálint Józsefné (35 éves)
Száz Zoltán (32 éves)
Franciavágás: György Ilona (27 éves)
Központ: Bali Istvánné (30 éves)
Monostorapáti: Farkas Ernõné (43 éves)

A Bakonyerdõ Zrt. a közelmúlt-
ban négynapos tanulmányutat
szervezett Krakkóba, ahonnan
a résztvevõk rengeteg élmény-
nyel gazdagodva tértek vissza
Pápára.

A hosszúra nyúlt odautazás
gyönyörû szakaszokon át vezetett,
így keletrõl az Alacsony-Tátra,
nyugatról a Nagy-Fátra mellett el-
haladva érkeztünk Árvaváraljára,
mely mindig jelentõs közigazgatási
központ volt. Az ezeréves lengyel–
magyar kereskedelmi útvonalat
folytatva Árvanádasdon keresztül
átutaztunk Lengyelországba.

A Krakkói Regionális Erdõ-
gazdaság Niepolomicei Erdésze-
ténél egész napos szakmai prog-
ram várt minket. A délelõtt folya-
mán kimerítõ tájékoztatást kap-
tunk a lengyel erdõgazdasági
rendszer országos szerkezetérõl,
az erdõgazdaság szervezeti felépí-
tésérõl, a Niepolomicei Erdészet
fahasználati, erdõmûvelési, erdõ-
védelmi és ökoturisztikai tevé-
kenységérõl. Külön elõadást hall-
hattunk a vadászati és ezen belül
a bölényrezervátummal kapcsola-
tos munkáikról. Megtekintettük a
közeli erdõrezervátumot, a faki-
termelést és a talaj-elõkészítést,
végül a sort bölényrezervátumi
élményekkel zártuk. A szakmai
program után este tábortûz mel-
lett jó társaságban költhettük el
vacsoránkat, elmélyítve ezzel a

Tanulmányút Lengyelországban

lengyel–magyar barátságot. Házi-
gazdáink egész napos kulturális
programról is gondoskodtak,
mely során idegenvezetõi segítség-
gel tekintettük meg a királyi palo-
tát, a Wawelt, a Jagello Egyetemet
és sok más impozáns nevezetes-
séget, épületet, templomot.

Útban Magyarország felé a
debnói kastélyba vezetett utunk.
Ez a kastély hagyományosan,

hosszabb idõn keresztül is magyar
fõurak tulajdona volt. Többször
megfordult itt Balassi Bálint is,
akinek figyelmét nem kerülte el
Wesselényi Ferenc felesége, Szár-
kándy Anna sem. Kis történelmi
kitérõnk után indultunk vissza a
Felvidékre, és Lengyelországot
Újszandec után elhagyva a Sze-
pességi Ólublón, majd Sáros vár-
megyén, annak egykori székhe-

lyén, Kisszebenen, majd Eperje-
sen át a kincses városba, Kassára
érkeztünk. Egy finom ebéd után
idegenvezetõvel fedeztük fel a bel-
várost a Rodostóház, a dóm és
II. Rákóczi Ferenc fejedelem sír-
kápolnájának megtekintésével.

Hazaérkezésünk éjszakába
nyúlt, de nem bántuk, hisz renge-
teg élménnyel gazdagodva tértünk
vissza Pápára.

A résztvevõk hasznos tapasztalatokkal gazdagodva tértek vissza a cég székhelyére, PápáraA Balatonfüredi Erdészet és a
Balatonfüredi Rendõrkapitány-
ság együttmûködése közel tízéves
múltra tekint vissza. Éves szinten
több alkalommal teljesítenek kö-
zös erdei õrjáratot, ami részben a
megelõzést, másrészt pedig a tet-
tenérést szolgálja. A nappali õr-
járat mellett az éjszakai „köruta-
zástól” sem rettennek meg, ilyen-
re is többször van példa.

Ilyen alkalmakkor a rendõr jár-
õrök az erdész-vadász kollégákkal

Körjárat az erdõn

közösen a vezénylés szerint kör-
benéznek a balatonfüredi erdészet
területén. Elsõsorban a vagyon-
védelmet tartják szem elõtt, külö-
nös tekintettel a kitermelt faa-
nyagkészletre. Természetesen fi-
gyelemmel vannak az orvvadá-
szattal kapcsolatos eseményekre,
valamint az illegális tevékenysé-
gekre – például quadozás, terep-
motorozás – is. A közjóléti objek-
tumok állapotát is ellenõrzik, meg
kívánják elõzni a rongálásokat.

A füredi rendõrséggel rendszeresek a közös járõrözések

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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