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Hazatértek erdészeink
A régi telephelyen építettük fel az új devecseri irodát
Amiben két évvel ezelõtt még
csak titkon bíztunk, mára valósággá vált: visszaköltözhettek
új irodaépületükbe devecseri
erdészeink.
Szinte percre pontosan két
évvel ezelõtt szörnyû pusztítás történt Kolontáron és Devecserben.
A vörösiszapos ár néhány perc
alatt fosztott meg embereket az
otthonuktól, az emlékeiktõl. Mindennapi békés életük egy csapásra rémálommá vált, és kilátástalannak látszott a jövõ. Varga László vezérigazgató, aki maga is részese, személyes kárvallottja volt
a katasztrófának, emlékezett így:
– A lúgos folyadék közel 1300
köbméter fát sodort el a devecseri
MÁV rakodójáról, elöntötte az
irodaépületet, a szolgálati lakásokat, mûhelyeket, raktárakat s mindent, ami az útjába került. Miközben a Bakonyerdõ maga is százmilliós károkat szenvedett, az erdészet munkatársai az elsõ sokk
után azonnal nekiláttak segíteni a
bajbajutottakon.
Amikor kiderült, hogy az irodaépületet és annak környezetét
le kell bontani, már akkor elhatároztuk, amennyiben a körülmények lehetõvé teszik, a devecseri
erdészet irodáját a városban kell
újjáépíteni. És lám, két év elteltével itt vagyunk az avatón.
– Biztosan akad a városban
szemrevalóbb épület, de mi olyan
irodaházat kívántunk létesíteni,
amely funkcionálisan minden
igényt kielégít, olyat, amelyet az itt

Makovecz Imre koncepciója nyomot hagyott Devecserben

Az avatón Varga László mellett dr. Kovács Zoltán, Baranyay László és Toldi Tamás egyaránt részt vett
dolgozók munkája tesz igazán
színvonalassá és értékessé. Az
épületet körülölelõ parkosítással
pedig olyan környezet alakul ki,
mely reményeink szerint hamar
feledteti az átélt nehézségeket –
fogalmazott Varga László.
A Veszprém megyei kormánymegbízott, dr. Kovács Zoltán meseszerûnek nevezte a beruházást.
Kiemelte, nem a föld színével
egyenlõvé vált helyen, hanem a
földcsere miatt mélyebbrõl kellett
építkezni. De két év számûzetés

után végre hazatérhettek az erdészek. 85 millió forintos költséggel
a régi telephelyen készült el a 260
négyzetméteres irodaház. A beruházáshoz az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság újjáépítési operatív csoportja közel 50
millió forintos kárenyhítési támogatást nyújtott. Toldi Tamás, Devecser polgármestere szerint az újjászületõ város egy részét képezi
az új erdészeti irodaépület.
A tragédia óta eltelt idõszakban kialakult tettrekészség, össze-

Megkaptuk a Magyar Termék Nagydíjat
Idén 15. alkalommal adták át a
Magyar Termék Nagydíj címet,
amelyet 53 vállalat 58 terméke
érdemelt ki, közöttük Veszprém megyébõl egyedüliként
zalahalápi antibakteriális készparkettánk.
A Magyar Termék Nagydíj,
Magyarország legtekintélyesebb,
önkéntes tanúsítási rendszere 15.
alkalommal részesítette elismerésben azokat a hazánkban gyártott és forgalmazott termékeket
és szolgáltatásokat, melyek pályázataik alapján megfeleltek a pályázati rendszer szigorú követelményeinek. A Bakonyerdõ pályázatát kolléganõnk, Novákné Szõke Anett készítette.
– Úgy gondolom, jelen esetben
büszkeségünket nem kell palástolni, hiszen 53 vállalat 58 terméke
között Veszprém megyébõl egyedül mi érdemeltük ki az elismerést – mondta Varga László vezérigazgató, amikor a zalahalápi
házi ünnepség keretében értékelték a nagydíjat.
A díjnyertes készparketta antibakteriális bevonattal készül,
amely kitûnõ a fertõzésveszélynek
kitett felületek hatékony, költségkímélõ, az egészségre ártalmatlan,
környezetbarát fertõtlenítésére. A
nanotechnológiai eljárásnak köszönhetõen ezüstionokat tartalmazó kerámiarészecskéket építettünk be a Befag készparketta fe-

fogás, együttmûködés a városban
már több helyen tetten érhetõ. A
megújulásba, az újjáépítésbe, az
élet megerõsítésébe vetett hit eredménye az új erdészeti irodaépület, amelynek a létrehozásában
nagyon sokan mûködtek közre,
mondta Baranyay László, a tulajdonosi jogokat gyakorló MFB elnök-vezérigazgatója.
Az épületet megáldotta Vajda
István evangélikus lelkész és dr.
Márfi Gyula, a Veszprémi Fõegyházmegye érseke.

dõlakk bevonatába, amelyek meggátolják a felületre kerülõ baktériumok és gombák anyagcseréjét
és ezzel szaporodásukat.
Az antibakteriális bevonatú
készparketta különösen ajánlott
egészségügyi intézményekbe, óvodákba és bölcsõdékbe, idõs vagy
beteg embereket gondozó otthonokba, valamint lakásokba fokozott érzékenység vagy immunitási
problémák esetén.
Mészáros Gyula vezérigazgatóhelyettes arról beszélt, hogy idei
tervünk 650 ezer készparketta
gyártása és értékesítése, amit jö-

võre 700 ezerre kell emelni. A
zalahalápi termelés 80 százaléka
export, tavaly 635 ezer négyzetméternyi parketta ment külföldre,
mondta Kovács Miklós kereskedelmi osztályvezetõ.
Somogyi Imre gyárigazgató jelezte, 2007 után ez immár a második Magyar Termék Nagydíj a parkettagyár életében, ami jelzi, milyen is az üzem megítélése.
A közelmúltban befejezett 730
millió forintos beruházás eredményeként mintegy százféle felületkezelésre képes az üzem, ezek
egyike az atibakteriálsi bevonat.

Az összefogás erejét hangsúlyozták mindazok, akik az évfordulón együtt avatták fel az ökumenikus templomot. Az újjászületés kápolnája átadásakor jelen
volt Toldi Tamás polgármester, Baranyay László, a Magyar Fejlesztési Bank elnök-vezérigazgatója,
Gyõri Dani Lajos, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke, Fekete György, a Magyar Mûvészeti
Akadémia elnöke és dr. Kovács

Zoltán Veszprém megyei kormánymegbízott. A kápolnára a
történelmi egyházak képviselõi is
áldásukat adták, így dr. Róna Tamás (Alföld régió fõrabbija),
Polgárdi Sándor (Veszprémi Evangélikus Egyházmegye esperese),
Steinbach József (Dunántúli Református Egyházkerület püspöke) és dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Fõegyházmegye érseke.
Az épület dr. Seregi János kezdeményezésére, Makovecz Imre
alapkoncepciója szerint, Turi Attila tervei alapján öntött végsõ formát. A kápolna 30 millió forintos
költségvetéssel épült. A Bakonyerdõ Zrt. gesztorsága mellett, az
MFB-hez tartozó 22 állami erdõgazdaság egyenlõ tehervállalásával jött létre. Az épület megõrzését vállalatunk gondjára bízták.

Trófeamustra Sárosfõn
A Bakonyerdõ Zrt.-nél immár
többéves hagyomány, hogy a
szarvasbõgés végeztével számot adunk a terítékekrõl s közszemlére bocsátjuk a trófeákat. A mustra helyszíne ezúttal
is a devecseri erdészethez tartozó sárosfõi vadászház volt.

A Magyar Termék Nagydíj hûen jelzi az üzem piaci megítélését

A vörösiszap-katasztrófa második évfordulóján kisebb csoda
szemtanúi lehettek azok, akik
ezen a napon Devecserben jártak. A rendkívül széles körû, az
egész országot megmozgató
összefogás eredményeként új
idõszámítás s ezzel együtt új
élet köszöntött a városra.

dult. Az aszály és a forró nyár jelentõsen befolyásolta a gímszarvasok nászát. Az igazi bõgés a szeptember 12-ei markáns hidegfronttal érkezõ viharos szél lecsillapodása után indult be.
A szarvasbõgés idõszakában
220 vendéget fogadtunk, legtöbbjük Ausztriából és Németországból érkezett. A hazai vendég vadászok száma azonban stagnál.
Az elejtett trófeák közül 187
már túlesett a bírálaton. Az érmes arány 43 százalék. Legna-

gyobb trófeánk 9,06 kilogramm
volt, a Keszthelyi Erdészet sarvalyi
vadászterületén esett. Az átlagsúly
5,6 kilogramm a tavalyi 5,7 kilogrammal szemben. Az alacsonyabb átlagsúly az agancsépítés
idõszakára jellemzõ rendkívül
aszályos idõjárás mellett a nagyobb terítékszámmal is magyarázható. Hat kiló feletti agancs 83
volt, kilenc kilogramm feletti mindössze kettõ. A sárosfõi mustrán
113 agancsot mutattunk be meghívott vendégeinknek.

A hazai és vendég vadászok,
szakmabeliek jelenlétében tartott
trófeamustrán Varga László vezérigazgató kijelentette, az elõzetes várakozásokat felülmúlva sikerült túlszárnyalni
terveinket. Szeptember elejétõl a
szemle napjáig 208
gímbikát lõttek vendégeink,
ami
hússzal több, mint
tavaly. Mindezzel
eleget tettünk a tulajdonos elvárásainak, mely szerint a
trófeás vadat minél
nagyobb számban fizetõvendéggel kell
meglövetni.
Korn Ignác vadgazdálkodási osztályvezetõ arról beszélt, hogy az idei
szeptember – akárcsak azt elmúlt években – nehézkesen,
nyögvenyelõsen in- A hagyományokat ápolva ismét Sárosfõn rendeztük meg trófeaszemlénket
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Elismerés a kollégának Hölgykõ vára
Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Decrett Józsefemlékérmét kapta meg munkatársunk, Gombási Károly.
Ilyen rangos elismerésben a
Bakonyerdõ kollektívájában
még senki nem részesült.
Felmenõ rendszerû elismerés
a Decrett József-emlékérem,
amelyet tényleg csak az arra leginkább érdemesek kaphatnak
meg. A döntési procedúra is
hosszú, a helyi javaslatok régiós
szûrõn mennek át, majd a fennmaradó kilenc javaslatból végül
csak három személy veheti át az
emlékérmet. Gombási Károly
idén egyike volt a kitüntetetteknek, a Bakonyerdõ Zrt. kollektívájában pedig az egyedüli, aki e
díj birtokosa lett.
– Örülök neki nagyon, de nem
ezért dolgozom! – mondta. Olyan
munkát végezhetett, ami közügy,
amit a nagyközönség is értékel. Arról is beszélt, hogy szerinte
sokan mások is megérdemelték
volna az emlékérmet, nemcsak
országosan, hanem itt a cégen
belül is.
Gombási Károly iskolái elvégzése óta a Bakonyerdõ Zrt.-nél,
illetve jogelõdjeinél dolgozik különféle beosztásokban. Erdõmûvelõként kezdte, majd fokozatosan haladt a ranglétrán. 2001-ben,
húszéves terepi, kerületvezetõi
munka után új feladatokkal látták el, a központban mag-, csemete- és közjóléti elõadói munkakörrel bízták meg. Ekkor kezdõdött

Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit.
Utunk Gombási Károly közjóléti elõadó segítségével ezúttal
Kislõdre visz minket, ahol
Hölgykõ vára található.

Gombási Károly lelkiismeretes, becsületes, példamutató tevékenységével szolgált rá a rangos elismerésre
az erdõ közjóléti szerepének hangsúlyosabbá tétele, amibõl aktívan
kivette a részét. Felsorolni is nehéz, mi minden õrzi a kézjegyét:
erdészeti erdei iskolák, több közjóléti objektum, kilátó, forrásfoglalások, a salföldi és a dabosi templomrom állagmegõrzése, és még
sorolhatnánk. E komoly kihívást
jelentõ feladatoknak köszönhetõen sikerült megtalálnia a rá bízott feladatok szépségeit.

Egész tevékenységét az erdõ
iránti mély tisztelet és alázat jellemzi, de ugyanez igaz kollégái,
embertársai irányában is. Szerénységére jellemzõen ad választ arra
a kérdésre is, mi fogalmazódott
meg benne az elismerés kapcsán.
– A kitüntetés még jobb munkára sarkall. Tovább folytatom
eddigi tevékenységem, még fokozottabban próbálok eleget tenni a
szakmai kihívásoknak.

A Farkasgyepûi Erdészet mûködési területén elhelyezkedõ várat valószínûleg IV. Béla építtette, tartozéka a mai Kislõd falu volt.
A helység elsõ ízben egy 1270-ben
kelt oklevélben szerepel „villa
Lueld” alakban, amikor a király a
Csák nemzetség ugodi ágából származó Luka fia I. Demeter fiának,
I. Csák bánnak adományozta. A
várat elõször egy 1321-ben kiadott
oklevél említi, melyben Heug-ku
várnagya, Zuszkur mester mint
királyi megbízott a veszprémi káptalan Jutos (ma Jutas) birtokába
juttatja. 1325 után többször említik Hölgykõ várát és annak várnagyait, elsõsorban a környékbeli
földesurakkal kapcsolatos birtokperek és fosztogatások révén. A
hölgykõi várat Nagy Lajos király
által Lövöldön alapított kolostor

alá. Korabeli levelekbõl kiderül,
hogy az ispánok az erdõk felügyeletét is ellátták. Az ország egyik
legjelentõsebb erdõispánsága a
bakonyi volt, amelynek központja
valószínûleg Hölgykõ vára lehetett. A környéken nagy számban
telepedtek meg a királyi vadászok,
erdõóvók, udvarnokok. Erre bizonyíték a közeli Szentgál község,
amely a királyi vadászok faluja volt,
ahol már 1281-ben Kun László
agarászai laktak. A nyájak õrei
(óvók-ordók) a hajdani Iharkút
faluban laktak, a környezõ erdõket a népnyelv ma is ardai-ordói
erdõnek nevezi. A XIV. század jelentõs birtokadományozása és a
közigazgatás fejlõdése következtében az erdõispánságok helyzete alapjaiban változott meg.
Hölgykõ és környéke a karthauziak tulajdonába, közigazgatási
funkciója pedig a veszprémi vármegye kezébe került.
A Csiga-hegynek nevezett,
megközelítõen észak–déli irányú
hegyvonulat északi végén emelkedõ és a Tarna-patak keleti ágával

Az emlékérmet azért szûk körben megünnepelték. Kezdeményezésére Kupon jöttek össze,
azért éppen itt, mert kötõdik a
helyhez. Az erdei iskolában a tevékenysége (egyik) eredményét
láthatja viszont. És õ a munkájáért kapta az elismerést.
Bizton állíthatjuk, az Országos
Erdészeti Egyesület méltó személyt talált a kitüntetésre, amelyhez gratulálunk!

Tallós Pálra emlékeztek a diákok
Az Erdõk Hete alkalmából hagyományteremtõ szándékkal általános iskolások részére Tallós Pál
természetismereti versenyt szerveztünk a nagyalásonyi általános
iskolával közösen.

A felhívásra 13 iskola 3-3 fõs
csapata jelentkezett. A verseny
szervezõi a környezeti nevelést, a
tudatformálást tûzték ki célul,
ehhez az Esterházy Erdészeti Erdei Iskola és a Tallós Pál tanös-

vény méltó helyszínt kínált. A versenyt személyes jelenlétével tisztelte meg Tallós Pál özvegye, aki a
védnöki feladatokat is elvállalta
Nagyné Kozma Ildikó (a Bakony–
Balaton Környezetvédelmi Okta-

tóközpont vezetõje) mellett. A
verseny szervezõje Gombási Károly és Gyenes Viktor volt.
Az izgalmas feladatoknak köszönhetõen a fiataloknak tovább
gyarapodott a tudásuk.

A nyugati oldalon valószínûleg késõbb keletkezett nyílás látható

Hagyományteremtõ szándékkal Tallós Pál özvegye és szûkebb családja jelenlétében természetismereti vetélkedõt szerveztünk kisiskolásoknak

Együttmûködünk a rendõrséggel
Az állami erdõgazdaságok
kiemelt feladata vagyonuk
gyarapítása és meglévõ vagyonuk megõrzése. E munka hatékonyságának növelése érdekében a Bakonyerdõ
Zrt. egy terepjárót ajánlott fel
a rendõröknek.
Társaságunk már eddig is
együttmûködött a Pápai Rendõrkapitánysággal, ennek keretében visszatérõen járõröztek a
rendõrök az erdõkben a kerületvezetõ erdészekkel, az erdõgazdaság jármûveivel.
Ennek a közös munkának a
következõ lépése, hogy a rendõrség számára biztosítsunk egy
terepjáró gépkocsit, mondta
Varga László vezérigazgató, amikor a Mitsubishi kulcsait átadta
Szappan Csaba rendõrkapitánynak. Ez a gépjármû biztosítja,
hogy a rendõrök önállóan is fel

tudjanak lépni az illetéktelen erdészeti úthasználókkal, illetve a
fatolvajokkal, orvvadászokkal
szemben.
Ha az ellenõrzések rendszeressé válnak, hatékonyabb lehet
az állami vagyon megõrzése.
A terepjáró rendõrségi használatához önkormányzatok
közremûködése vált szükségessé, ezért a cég Nagygyimót önkormányzatának adta át a gépkocsit, a település képviselõtestülete pedig továbbadta azt
használatra a Pápai Rendõrkapitányságnak.
A gépjármû üzemanyagköltségét a csóti kistérségi körzeti
megbízotti iroda területén lévõ
tizenhét önkormányzat biztosítja, a terepjáró üzemeltetésével
és mûszaki állapotának megõrzésével kapcsolatos költségeket
pedig a Bakonyerdõ Zrt. vállalta fel.

alapítólevelében említik utoljára.
Az 1378. március 17-én kelt alapítólevélben a várat a Szent Mihály
arkangyal tiszteletére alapított
karthauzi kolostorral együtt a kolostor szerzeteseinek adományozta, akik a várat rövidesen lerombolták és felhasználták a kolostor
építéséhez.
Az államalapítás után az erdõben gazdag területeken a királyi
udvar ellátására udvari gazdaságok (palatinus comes) jöttek létre. A XIII–XIV. századra a vármegyék mellett már királyi erdõispánságokat (comitatus) is megkülönböztethetünk. Az erdõispánok a terület közigazgatási vezetõi voltak, nem tartoztak a környezõ vármegyék fennhatósága

félkörívben közrefogott hegycsúcson épült a körülbelül 30x30 m
alapterületû vár. A keleti oldalán
a falak között a bejárat nyoma még
jól kivehetõ. A belsõ vár szinte teljesen elpusztult, csupán a középsõ részen látható a körülbelül öt
méter mély ciszterna maradványa.
A nyugati oldalon található, közel függõleges falak déli részén
valószínûleg késõbb keletkezett
nyílás látható. A turistajelzés a vár
nyugati oldalán kapaszkodik fel.
Az emlékhely – mely magánkézben lévõ területen helyezkedik el
– állagmegõrzését sürgõsen el
kellene végezni, mielõtt a természet végleg visszaveszi, ami az övé.
(Földrajzi koordináták: É 47° 9'
47.19", K 17° 40' 43.39".)

Figyelmeztetõ fegyelmezetlenségek a cégnél
Már közel két éve mûködik az új
belsõ ellenõrzés. Ez idõ alatt sajnálatos módon több olyan ügyet
tártak fel, amelynek munkajogi
következményei voltak. Ezekrõl
kérdeztük Horváth Iván belsõ ellenõrzési osztályvezetõt.
Sajnos két olyan esetre is volt
példa, ami igen ritkán fordul elõ:
jelesül erdészeti igazgatókat kellett leváltani – mondta Horváth
Iván. Egy tavalyi esetben az erdészeti igazgató megengedhetetlen
magatartást tanúsított munkatársaival szemben. Külsõ hatósági
vizsgálatra is sor került, mert nem
lehetett cégen belül elintézni az
ügyet. Mindez oda vezetett, hogy
leváltottuk, ma egy másik erdészetnél mûszaki vezetõként dolgozik.
A másik esetre nyár elején derült fény. Egy erdészet vezetõ több
szabálytalanságot követett el. Engedély nélkül fakitermelésekre
adott utasítást; készpénzes vásár-

lásoknál egyes vevõknek engedélyezte, hogy a faanyag elszállítását
követõen akár egy héttel késõbb
fizessék ki a vételárat. Egy vadkár
ügyében ugyancsak szabálytalanul
járt el, a törvényi elõírásokat is
megsértette. Itt ugyanaz volt a vállalat eljárása, leváltása után másik erdészethez került mûszaki
vezetõnek. Ugyancsak tavaly egyik
kerületvezetõ vadászunk került a
látókörünkbe, aki vadkilövéseket
saját zsebre értékesített. Amikor
ez beigazolódott, rendkívüli felmondás lett a következmény.
Egyik erdészetünknél fordult
elõ, hogy lakossági gyûjtést végeztetett az erdész, ám a fa egy részét
saját zsebre eladta. Arra is volt
példa, hogy az illetményfát többször is hazavitte az erdész. A szabálytalanságok mértékétõl függõen írásbeli figyelmeztetés vagy beosztott erdésszé történõ visszaminõsítés lett a dolog következménye.

Horváth Iván belsõ ellenõrzési
osztályvezetõ
A franciavágási üzemben fordult elõ, hogy egyik vezetõ munkatársunk rendszeresen manipulált a menetlevéllel. Pluszkilométereket írt be, a kocsit magáncélra
használta. Nála viszont rendkívüli

felmondáshoz vezetett a dolog.
Azóta nem dolgozik nálunk.
Abszolút friss eset. Jövõ nyáron nyugdíjba készülõ kerületvezetõ erdészünknél merültek fel
problémák. Úgy engedett fakitermeléseket és lakossági gyûjtéseket, hogy neki abból anyagi
elõnye származott. A rendõrséggel együtt már figyeltük, konkrét
eseteket tudtunk bizonyítani.
Azonnali hatályú felmondás lett
belõle.
Az osztályvezetõ felhívta a figyelmet arra, hogy – bár nem mindig látványos, nagyszabású akciók
formájában – mûködik a belsõ ellenõrzés. A fenti esetekbõl is látszik, csak idõ kérdése, hogy a szabálytalankodók mikor buknak le.
Szerinte jobb a békesség. A mai
világban a munkahelyeket meg kell
becsülni! Mindenki tegye mérlegre, melyik a fontosabb: rövid távon anyagi elõnyhöz jutni, vagy
pedig a munkahelyét megõrizni.
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Bemutatkozott a Bakonyi Kisbetyár
Harmadik erdei iskolánkkal szakmai nap keretében ismerkedhettek a pedagógusok
Nyílt napot tartott a Bakonybéli
Erdészetünk által üzemeltetett Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola.

Vízi Norbert eredménye elõtt mi is emeljük poharunkat

Elõkelõ eredmény
Kollégánk, Vízi Norbert ötödik
helyezést ért el a hivatásos vadászok országos versenyén,
ezzel õ lett idén a Dunántúl legjobb hivatásos vadásza!
Az Országos Magyar Vadászkamara kétévente rendezi meg a
hivatásos vadászok országos szakmai vetélkedõjét, melynek idén a
Gemenc Zrt. adott otthont az
egykor Frigyes királyi herceg birtokában lévõ karapancsai majorság területén. Itt a megyei válogatókból továbbjutott (vagy delegált)
hivatásos vadászok mérték össze
lõtudásukat, elméleti és gyakorlati szakmai felkészültségüket. A
kétnapos verseny lövészettel kez-

dõdött. A másnapi programban
elméleti (vadászati teszt, kultúra,
vadászkürt), gyakorlati feladatok
(ragadozómadár-, koponya-, hulladék-, nyom- és lõszerfelismerés)
tették próbára a versenyzõket. A
különbözõ távolságban elhelyezett tíz trófea minõsítése (távolság, korosztály, súly, elejthetõség)
ugyancsak klasszikus versenyszám. A résztvevõk tudása rendkívül kiegyensúlyozott volt, így a
helyezések igen szoros küzdelemben dõltek el.
A Veszprém megyét képviselõ
Vizi Norbert az elõkelõ ötödik
helyen végzett. Büszkék rá a Bakonyerdõ Zrt. és a Farkasgyepûi
Erdészet munkatársai egyaránt.

Huszárokelõpusztán a Bakonybéli Erdészet igazgatója,
Meinczinger József köszöntötte a
vendégeket, majd Lunk Eszter, az
erdei iskola vezetõje tartott elõadást az erdei iskolák kialakulásáról, jelenérõl és az ifjú nemzedékek környezeti nevelésében betöltött szerepérõl. A megjelent 16
intézmény képviselõi, általános
iskolák és óvodák vezetõi, pedagógusai délelõtti programként
betekintést nyertek az iskola életébe. Bemutattuk nekik az erdei
iskolás programokat, a foglalkozások alkalmával használt eszközöket, módszereket, játékos feladatokat, továbbá a környék adta
számos lehetõséget.
Az elõadás után, kötetlen beszélgetés közben a vendégekkel
bejártuk az iskola épületét, a körülötte elterülõ négyhektáros
parkot, ahol megtekintettük a
Széchenyi Zsigmond-emlékházat,
a szabadidõs programok helyszínéül szolgáló sportpályát, kültéri
játszóteret. A rönkbútorokkal,
tûzrakó hellyel, madárodúkkal
felszerelt park számos élményt
nyújthat az ide látogatóknak. A
helyszínen mûködõ konyha finom

A meghívást elfogadva sokan tiszteletüket tették Huszárokelõpusztán. Tovább bõvült az oktatási paletta
ételei és az iskolaépületben található, 36 személy részére kialakított komfortos szobák várják a
gyerekcsoportokat. Az ízletes
ebéd elfogyasztása után kisvonat-

Univerzális gép az erdõben
Elsõsorban erdõfelújítási munkák végzéséhez vásárolt új gépet az erdõgazdaság, amelyet
valamennyi erdészetnél munkára fogunk majd.
Mintegy 40 munkatársunk jelenlétében Keszthelyen „mutatkozott be” a Bakonyerdõ Zrt. új szer-

zeménye, a Valtra T191 univerzális traktor és az AHWI 500 szárzúzó.
Kollégáink négy különbözõ
helyszínen kaphattak képet a gép
gyakorlati hasznosíthatóságáról,
teljesítményérõl.
A traktor hathengeres, 7400
köbcentiméteres turbódízel mo-

torral rendelkezik. Maximális haladási sebessége 40 kilométer
óránként. Extra üzemanyagtartályának köszönhetõen összesen
330 liter üzemanyag tankolható
bele. A gépet a felverõdõ ágaktól
haspáncél védi, a fülke hátsó védelme és a pót-üzemanyagtartály
védelme is megoldott.

Erõsített TLT tengellyel hajtja meg a szárzúzót, percenként
1000-es fordulatszámmal. A szárzúzó álló növényzet, bozót, valamint fák aprítására is alkalmas.
Munkaszélessége 230 centiméter.
A gép két területen – eltérõ viszonyok között – állomány alatti
bozótirtást végzett, és láthattuk,
hogy az útjába kerülõ tuskó marása is elvégezhetõ vele. Megfelelõ eredmény elérésére két menetben alkalmas. Egy lõnyiladék kiszélesítését is elvégezte, bemutatva vadgazdálkodási szempontból
történõ hasznosításának lehetõségeit.
Hasonló módon kerítésnyomvonalak elõkészítése, kezelése is
végezhetõ vele. Végül a kézzel
összekupacolt gallyak szétforgácsolása során arról is képet kaphattunk, milyen hatékonysággal
használható vágástakarítási munkák során.

A Valtra erõsített
TLT tengellyel hajtja meg
a szárzúzót, percenként
1000-es fordulatszámmal.
A szárzúzó álló növényzet,
bozót, valamint fák aprítására is alkalmas

tal kirándultunk a közeli Hubertlakra, majd gyalogosan közelítettük meg a bakonyi Gyilkos-tavat, ahonnan kisvonatra szállva
utaztunk vissza az erdei iskolába.

A sikeresnek mondható nyílt
nap után a vendégek közül többen jelezték együttmûködési szándékukat és jövõbeni részvételüket
iskolánkban.

Nagysikerû nyugdíjas találkozó

Jó volt találkozni az egykori kollégákkal. Felidézték emlékeiket
Régen nem látott tömeg gyûlt
össze Keszthelyen, ahol idõs kollégáink vitatták meg egymással az
elmúlt hónapok történéseit. Ezúttal a Keszthelyi Erdészet volt a
házigazdája a hagyományos nyugdíjas-találkozónak.
A szervezõk igazán tartalmas
programot kínáltak egykori kollégáinknak. A találkozó a Festetics-kastélyban volt, ahol Varga
László vezérigazgató köszöntöt-

te a vendégeket, és pár szóban ismertette a társaság jelenlegi helyzetét, tevékenységét, eredményeit.
A kastélylátogatást követõen
elõször a Gyenesdiás és Keszthely
határában lévõ állatparkba, majd
a Zalahalápi Parkettagyárba vezetett útjuk, ahol bepillanthattak a
megújult gyár életébe. A nap finom ebéddel, jó hangulatú eszmecserével ért véget.

Erdész–pedagógus párok találkozója Bakonybélben
Az Országos Erdészeti Egyesület Pápai Helyi Csoportja és
a Bakonyerdõ Zrt. a nyár közepén ismét megrendezte – immár hatodik alkalommal – az
erdészek és pedagógus feleségek találkozóját, közös kirándulását, melynek házigazdája ezúttal Bakonybéli Erdészetünk volt.
A cél és a szándék nem változott, ebben az értékromboló, agresszivitást, türelmetlenséget, kilátástalanságot sugalló, rohanó,
elv nélküli világban szeretnénk egy
kicsit megállni, erõt meríteni, bemutatni a cég jövõt formáló elképzeléseit, szeretnénk, ha jobban
megismernék a résztvevõk egymást, a feleségek a zrt. elképzeléseit, közjóléti tevékenységünket,
az erdészek meg a pedagógusok
elvárásait, ötleteit.

Ennek szellemében a Bakonybéli Erdészet fogadása, kedves köszöntése után megtekintettük a Borostyán-kutat a felújított
kápolnával együtt, melynek újjáépítését a Bakonyerdõ Zrt. is
támogatta, majd Halmos Ábel
perjel vezetésével a monostor
szépségeiben
gyönyörködhettünk.
A Pannon Csillagdában megismerkedhettünk naprendszerünk érdekes rejtelmeivel, majd
rövid szakmai kitérõt tettünk a
magas-bakonyi területek bükköseiben, melyet a Kõris-hegyi kilátóról elénk táruló látvánnyal
zártunk.
A huszárokelõpusztai komplexumban bemutatkozott az újonnan nyílt Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola, végül a tartalmas napot egy jó ebéddel, baráti beszélgetéssel fejeztük be.

Ebben a rohanó világban érdemes volt megállni, erõt meríteni, személyesen megismerni egymást, bemutatni a cég jövõbeni elképzeléseit
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Lõgyakorlatot tartottak Gyenesdiáson
A megszokott helyszínen, a
Gyenesdiási lõtéren került sor
a Bakonyerdõ Zrt. évente megrendezett lõgyakorlatára. Az
idei év jubileumi a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub számára, mely most ünnepli fennállásának 50. évfordulóját.
A rendezvényre minden erdészettõl érkeztek három-háromfõs
csapatok, a központból pedig
olyan nagy volt az érdeklõdés,
hogy az indulók három csapatba
rendezõdtek. A 11 csapaton kívül
egy egyéni induló is volt, így összesen 34-en vettek részt a megmérettetésen, köztük két hölggyel.
A lõgyakorlat résztvevõit Horváth Iván ellenõrzési osztályvezetõ köszöntötte, majd Keczeli Zoltán vezetõ edzõ ismertette a szabályokat, valamint, hogy az egyes
állomásokon milyen feladat vár a
lövészekre.
Az indulók négy számban mérték össze tudásukat: futóvad, bu-

A lõgyakorlat legjobbjai Horváth Ivántól vehették át a díjaikat. Mindannyian kitettek magukért

Belépõk, szellemiek: Kövér József (Franciavágás), Torma Dániel (Devecser), Szabó András
(Pápa), Bodnár Mihály és Patyiné Banai Anita
(központ) .
Belépõk, fizikaiak: Keresztes László és Fodor
Gábor (Franciavágás), Buzás Richárd, Tükörné
Imre Márta, Nagy Tamás (mind Devecser), Szalai
Zsanett és Szabó Gábor (Zalahaláp), Waldhauser
Péter (Bakonybél).
Kilépõk, szellemiek: Nagy Miklós (Devecser),
Báder Mátyás (központ).
Kilépõk, fizikaiak: Fodor Gábor (Franciavágás), Szalai János, Szabó Richárd, Tuba Imre,
Antal Béláné, Németh Imre (mind Zalahaláp),
Sztanek Ferenc (Franciavágás), Kis Kádi Róbert (Bakonybél), Erdélyiné Salamon Szilvia
(Keszthely).
Hûségjutalomban részesültek, szellemiek:

eredmények, melyek közül kimagaslik Varga Lajos 25 találatos,
hibátlan teljesítménye.
A lõgyakorlat eredményei:
Egyéni összetett: 1. Varga Lajos –
323 pont (Keszthelyi Erdészet), 2.
Vízi Norbert – 290 pont (Farkasgyepûi Erdészet), 3. Benkõ
László – 289 pont (Keszthelyi Erdészet). Külön dicséret illeti Jánosi Máriát (központ), aki az erõs
(férfi) mezõnyben 252 pontjával
a hatodik helyezésig jutott.
Csapat: 1. Keszthelyi Erdészet
(Benkõ László, Tóth Péter, Varga Lajos) – 830 pont, 2.
Farkasgyepûi Erdészet (Fülöp
András, Rujzam Antal, Vízi Norbert) – 730 pont, 3. Bakonyszentlászlói Erdészet (Bata Zsolt,
Bokori Vilmos, Takács Péter) – 656
pont.
Gratulálunk a résztvevõknek
az elért szép eredményekhez, a
lövészklubnak pedig köszönjük a
magas színvonalú szervezést és
lebonyolítást!

Kifogtak rajtuk a halak

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában június 15-e és szeptember 20-a között az alábbi
változások voltak:

kó cél, nyúl, valamint koronglövészet. A futóvadlövészet során
mozgó vaddisznóalakra kellett
golyós fegyverrel leadni tíz lövést.
Szintén tíz lövést lehetett tenni a
bukócéllövészetben felállított korong alakú álló célokra.
Ez, az elsõre könnyebbnek
tûnõ versenyszám bizony többeket megtréfált. Kimagasló teljesítményt nyújtott viszont Jánosi Mária, akinek tízbõl tíz találata a hölgyeknek járó könnyítés (támasztékból való lövés) ellenére is remek eredmény.
A harmadik helyszínen három
elembõl álló, nyúl alakú mozgó
célra kellett sörétes fegyverrel tíz
lövést leadni. Az igen látványos,
egyedinek számító versenyszámban a maximumot jelentõ tíz pont
azért jár, ha csak az elsõ elem dõl
el, vagyis, ha a lövés a nyúl fejét
éri. A koronglövészet során négy
lõállásból összesen 25 korongra
lõttek az indulók. A közepes nehézségû pályán születtek szép

Palkovics Zoltán (Keszthely, 40 év), Kovács Sándor (Pápa, 40 év), Lancz Józsefné (Keszthely, 35
év), Vaskó Ferenc (Bakonybél, 35 év), Farkas Attila (Monostorapáti, 35 év), Horváth Miklós
(Pápa, 35 év), Mátyus Árpádné (Devecser, 35 év),
Mátyus Árpád (Devecser, 35 év), Csurgó Csaba
(Monostorapáti, 30 év), Tóth Ferenc (Monostorapáti, 30 év), Varga Lajos (Keszthely, 25 év),
Rujzam Antal (Farkasgyepû, 20 év).
Hûségjutalomban részesültek, fizikaiak: Varju
Ferenc (Zalahaláp, 40 év), Pálfi István (Keszthely, 35 év, nyugdíj), Kocsis Sándorné (Zalahaláp,
35 év), Szabó Tiborné (Zalahaláp, 30 év), Takács
Lajos (Keszthely, 28 év, nyugdíj), Horváth Béla (Franciavágás, 28 év, nyugdíj), Sándor János (Franciavágás, 25 év), Stark Sándor
(Zalahaláp, 25 év), Nagy Csabáné (Zalahaláp, 25
év), Szombathelyi Vilmosné (Zalahaláp, 23 év),
Szakál Zsuzsanna (Zalahaláp, 20 év), Slang Attila (Zalahaláp, 20 év), Szennyai László (Zalahaláp,
20 év).
Nyugdíjazások, fizikaiak: Horváth Béla (Franciavágás), Szombathelyi Vilmosné (Zalahaláp),
Takács Lajos, Pálfi István (mindkettõ Keszthely).

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szól az irodaépülethez?

Két rangos horgászversenynek
is otthont adott a Devecseri Erdészet, elõször az állami erdõgazdaságok horgászversenyét,
majd a bakonyerdõs házi bajnokságot rendezték meg Sárosfõn.
Ez év tavaszán – hagyományteremtõ szándékkal – a Gyulaj
Erdészeti és Vadászati Zrt. adott
otthont az állami erdõgazdaságok elsõ horgászversenyének,
amelyet a Bakonyerdõ Zrt. csapata nyert meg. A gyõzelemmel
együtt az õszi forduló megrendezésének joga is ránk szállt.
A sárosfõi tórendszerhez invitáltuk a 22 állami erdõgazdaság
2-2 fõs csapatait, közülük 17-en
fogadták el a meghívást, de botot
fogtak a vagyonkezelõi jogokat
gyakorló Magyar Fejlesztési Bank
képviselõi is.
A kollégákat a házigazdák, Varga László vezérigazgató és Peer
László erdészeti igazgató köszöntötte. Az idõjárás a kegyeibe fogadta a résztvevõket, de a halak
nem bizonyultak jó partnernek,

Az erdõgazdaságok közötti versenyen sokat kellett várni a kapásra
nem volt étvágyuk, így üresek maradtak a szákok. Az elsõ helyet
végül az Egererdõ Zrt. csapata
szerezte meg a Szombathelyi Erdészeti Zrt. és a Vadex Zrt. elõtt.
Ugyanitt, Sárosfõn rendeztük
meg a hagyományos erdészetek
közötti horgászbajnokságunkat is.
A halak ekkor sem kényeztették a
horgászokat, de egy csuka és két
potyka így is horogra került.

Az elsõ helyet a Pápai Erdészet csapata (Babják Tamás, Kovács Sándor) szerezte meg 8,67 kilogrammal. Második helyezett lett
a Monostorapáti Erdészet (Fekete Norbert, Somogyi József), õk 5,69
kilogrammnyi halat fogtak. Egy kilóval kevesebbet szákolt a Devecseri Erdészet (Kovács Norbert,
Nagy Attila) párosa, nekik a harmadik hely jutott.

Vadásznapot rendeztek Szanyban
Idén a megyehatár közeli
Szanyban rendezték meg az országos vadásznapot, ahol cégünk közös standon képviseltette magát
a Gyõr-Moson-Sopron megyében
gazdálkodó két másik állami er-

dõgazdasággal. A Hubertus-misét
követõ megyei és országos kamarai díjátadások után került sor az
új vadászok avatására, majd a fõzõverseny zsûrizésére. Számos
vadász- és kulturális program szí-

nesítette a kínálatot: fúvószenekar, képzõmûvészeti és trófeakiállítás, gyermekrajz-pályázat,
szarvasbõgõ verseny, vadászkutyabemutató. A jó hangulatú napot
koncertsorozattal zárták.

Sikeres Vadgasztronómiai
Fesztivál volt Soponyán
Szabó Csaba

Mejzer Zoltán

Németh Sándorné

Ami 2010. október 4-én Devecserben történt, arra az egész világ felfigyelt. A vörösiszap-katasztrófa a Devecseri Erdészet
életét is megnehezítette, hiszen a
lúgos ár mindent vitt: irodaházat,
szolgálati lakásokat, rakodót. Napra pontosan két év telt el azóta, és
az erdészet munkatársai régi telephelyükön elfoglalhatták a minden igényt kielégítõ új irodaépületet. Az avatóünnepséget követõen azt kérdeztük: mit szól az irodaépülethez?
– Azt gondolom, hogy egy modern irodaépületet foglalhattunk
el. Friss az élmény, hiszen a napokban költözhettünk be. Azt
gondolom, lakva ismerni meg,

milyen is valójában – mondta kollégánk, Szabó Csaba. Fiatal vadgazda mérnök munkatársunk a
régi irodaépületet nem ismerte,
1,5 éve került a céghez, amikor a
Devecseri Erdészet már a bérleményben dolgozott. Ahhoz képest
nagyságrendekkel jobb lesz – vélekedett. Az erdészetnél nagyon
jól érzi magát.
Mejzer Zoltán 13 évet töltött a
vállalatnál gépkezelõként, a Bakonyerdõtõl ment nyugdíjba. Úgy
fogalmazott, hogy csak szép emlékei vannak errõl az idõszakról.
Az avatásra a nosztalgia miatt jött
el, s meg akarta nézni, mit is kaptak az utódok.
– Nagyon szép az új irodaépü-

let. Amikor a katasztrófa megtörtént, álmodni sem mertem arról,
hogy két év múlva itt egy új épület
áll! Sajnálom, hogy elment felettem az idõ, mert ilyen körülmények között az ember szívesen csinálná a dolgát.
– El vagyok tõle ragadtatva!
Nagyon szép minden, modern, a
mellékhelyiségtõl kezdve az irodákon át a kazánházig. Úgy láttam,
egyedi a fûtésrendszere is, biztosan takarékos lesz.
Németh Sándorné nem dolgozott az erdészetnél, de Devecserben lakik, nagyon sok ismerõse
van. A barátnõjének a férje ugyancsak itt dolgozik, az õ rábeszélésére jött el az avatóünnepségre.

Nagy érdeklõdés mellett zajlott Soponyán a Vadex Zrt. szervezésében immáron hatodik
alkalommal megrendezésre
kerülõ Vadgasztronómiai Fesztivál.
A nyitónapon számos szakmai
összejövetel és verseny zajlott.
Többek között ekkor rendezték
meg az állami erdõgazdaságok
között meghirdetett MFB Kupa–
Vadex Nagydíj Korongvadász Lövészversenyt, amely a 2012. évi
országos bajnokság sorában a
hetedik versenyállomás volt. Természetesen a Bakonyerdõ Zrt.
csapata is a nevezõk között foglalt helyet. Az elsõ nap programjai közé tartozott még a Nemzetközi CACT Field Trial mezei verseny kontinentális és angol vizslafajták számára.
Emellett érdekes elõadást tartottak, mely a vadhús útját volt

hivatott bemutatni a vadfeldolgozástól egészen a tálalásig, ebben
nagymúltú hazai vadfeldolgozók,
kereskedelmi és éttermi szakemberek mûködtek közre.
A második nap programjai a
nagyközönség számára nyújtottak
kikapcsolódási lehetõséget. A hagyományos fõzõverseny a vadhúscsomagok sorsolásával kezdõdött.
A sorsoláskor kapott húst az ötfõs csapatoknak fel kellett ismerniük, majd a húsból tetszõleges,
de bográcsban, szabad tûzön készült ételt kellett készíteni. Az ételek ízletessége mellett a Magyar
Nemzeti Gasztronómiai Szövetség elnökségi tagjaiból álló zsûri a
tisztaságot, a tálalást, a díszítés
ötletességét is pontozta. A gasztronómiai élvezetek mellett trófeakiállítás, favágóverseny, vadászkürtösök és az elmaradhatatlan
esti koncert szórakoztatta az érdeklõdõket.
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