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Stabil évet zárhatunk
A termelõ beruházások kezdenek beérni, hozzák az elvárt volument
A Bakonyerdõ Zrt. teljesíteni
fogja szakmai terveit, sõt, némely területen túl is szárnyaljuk az elvárásokat. Az elért
eredmény közös munka gyümölcse, az erõfeszítéseknek
köszönhetõen visszamenõleges fizetésemelésre is sor
kerül!
Az év végéhez közeledve elõzetes értékelésre kértük Varga
László vezérigazgatót, aki szívesen
válaszolt a kérdéseinkre. Jó és stabil évet zárhatunk, a vállalat szakmai terveit teljesíteni tudta. 2011ben 1,116 milliárd, ez évben pedig 924 millió forint értékben hajtott végre beruházást a Bakonyerdõ Zrt., ami nagyon jelentõs
dolog: Ez a kétmilliárdot meghaladó erdõgazdasági beruházás jelentõsen igénybe vette a vállalat
készpénzállományát, ennek ellenére elmondhatjuk, köztartozásunk nincs, fizetési kötelezettségeinket idõben teljesítjük. Ami
ennél is örömtelibb, a beruházások kezdik meghozni a gyümölcsüket, adta meg a beszélgetés
alaphangját Varga László.
– Az éves fakitermelés és az
értékesítés is megfelelõen alakult,
sõt, azt kell mondanom, egy kicsit
az elvártnál is jobb lett. Saját faanyagunk értékesítésébõl magasabb árbevételt értünk el, de a felvásárolt faanyag továbbértékesíté-

Franciavágáson bõvült a kapacitás, új termékkel gyarapodott a paletta. A fejlõdés útjára léptek
sénél is jelentõs túlteljesítés mutatkozott. Ez utóbbi területen 250
millió forintos árbevételt terveztünk, ezzel szemben el fogjuk érni
a 600 millió forintot. Az árbevétel
kétszerese, az eredménytartalma
pedig háromszorosa az eredetinek! – tájékoztatott Varga László.
A vadgazdálkodással kapcso-

latban kifejtette, a szarvasbikaszezon jól sikerült. Az is bizakodásra
ad okot, hogy 64 hajtásnap van
lekötve a szezonban. Mindebbõl
úgy gondolja, a kilövési tervet,
amiben 4600 nagyvad szerepel, a
Bakonyerdõ mindenképpen teljesíteni tudja. Ez elvárás is a gazdaság vezetése részérõl, hiszen

olyan mértékû vadvédelmi kerítésépítési igény fogalmazódott meg,
hogy ezt már tovább fokozni nem
lehet! 2013-as beruházási terveinkben 72–75 kilométer hosszban,
több mint 100 millió forint értékben szerepel vadvédelmi kerítés
építése, ami tarthatatlan!
(Folytatás a 2. oldalon.)

Rangos vendégek tisztelték meg a Franciavágási Fûrészüzemet
Fûrészáru-gyártósorral és brikettálóval bõvült a Franciavágási Fûrészüzem, amivel új, piacképes termékek gyártására
nyílik mód.
A Magyar Fejlesztési Bank
mint tulajdonos és a Bakonyerdõ
Zrt. jelenlegi vezetése elkötelezett
a munkahelyek megõrzése iránt.
Ennek érdekében olyan megoldást kerestünk, amely nem piacvesztéssel jár, hanem a fejlesztések révén a termékpalettát bõvíti.
Ennek eredménye a Franciavágási Fûrészüzemben elvégzett beruházás.
Mindezt Varga László vezérigazgató hangsúlyozta a svédpadló-alapanyag gyártósor, valamint
a brikettüzem avatásakor. Köszöntõjében kifejtette, a társadalom jóléte, az emberek hosszú
távú megélhetése akkor biztosított, ha vannak munkalehetõségek, ha mindenki, aki dolgozni
képes és dolgozni akar, talál munkahelyet. Éppen ezért kiemelt jelentõségük van a termelõ beruházásoknak.
A fûrészüzemben elvégzett beruházások során a technológiai
sor beépítésével új, piacképes terméket állíthatunk elõ és kapacitást is növelhetünk. A rönkfelvágási technológia és a gyártott fûrészáru további feldolgozási technológiáját összekapcsoló svédpadlóalapanyag-gyártósort és brikettálót október végén helyeztük
üzembe. A 265 millió forintos beruházást az Új Széchenyi Terv
118 millió forinttal támogatta.

Ezzel lehetõség nyílik a Tapolcai
Parkettagyárban a készparkettafedõréteg alapanyaggyártás termelékenységének növelésére. A
technológiai fejlesztés során figyelembe vettük, hogy a keletkezõ mellékterméket hasznosítani
kell, és a piac által keresett fabrikett gyártása mellett döntöttünk.
Korszerûsítettük az elavult porelszívó rendszert is, ezzel csökkentettük a gyár üzemeltetési költségeit. Az avatóünnepségen többek
között jelen volt dr. Kovács Zoltán
Veszprém megyei kormánymegbízott. Kifejtette: „A jelenlegi uniós
gazdasági helyzetben kétféle
irányzat áll elõttünk, az egyik, hogy
a termelésben elõremenekülünk,
a másik, hogy kapacitást szûkítünk.
Örömmel tapasztalom, hogy a
Bakonyerdõ Zrt. az elõbbit, a német modellt választotta, hazánk is
efelé tendál”. Szerinte a társaság a térségbeli fejlõdés egyik motorja.
Dr. Szöllõsi Jánosné, az MFB
Kockázatkezelési Fõigazgatóságának ügyvezetõ igazgatója, a Bakonyerdõ felügyelõbizottságának
tagja – ma már elnöke – szerint a
vállalat jó irányba halad, stabil
pénzügyi gazdálkodást folytat. Ezt
bizonyítja, hogy a beruházást önerõbõl vállalták. Ugod polgármestere, Vörös Tibor jólesõ érzéssel
nyugtázta a cég franciavágási beruházását. Szerinte ez a vidéki lét
alapját jelenti. Dr. Márfi Gyula, a
Veszprémi Fõegyházmegye érseke arról beszélt, hogy a tiszta munka becsülete mindig is hozzátartozott a kereszténységhez.

Helyreállítják a kastélyparkot
A Forster Gyula Nemzeti Kulturális Örökséggazdálkodási és
Szolgáltatási Központ és a Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari
Zrt. együttmûködésével, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház közremûködésével helyreállítják Magyarország egyik legértékesebb, de legveszélyeztetettebb történeti kertjét, a 90 hektáros Erdõdy-kastélyparkot
Dobán.

MINDEN KEDVES MUNKATÁRSUNKNAK
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT
ÉS EREDMÉNYES,
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

A rekonstrukciós munkák
megkezdését ünnepség keretében
jelentették be. A projektnyitón dr.
Rácz Jenõ, a Veszprém Megyei
Csolnoky Ferenc Kórház és egyben a dobai kórház fõigazgatója
kihangsúlyozta, õrizni kell a köz
érdekeit szolgáló állami értékeket,
valamint a jövõ, a kastélyban gyógyuló betegek életterének kialakítása szempontjából szintén jelentõs, hiszen rendezett környezetben jobban gyógyulnak. Gróf
Erdõdy László, az egykori tulajdonos család leszármazottja gyerekkori élményeit osztotta meg az
érdeklõdõkkel. Cselovszki Zoltán,
a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási
Központ elnöke a néhány hete
alakult központot mutatta be,
Horváth Zoltán, Doba polgármestere pedig a település szempontjából nézve ecsetelte a rekonstrukció jelentõségét.

négy halastava, egyedülálló vízrendszere és
sétaútjai, valamint
visszaállítják a park történetileg hiteles térszerkezetét. A rekonstrukció elsõ ütemében
az ország egyik legértékesebb, de legveszélyeztetettebb történeti kertjének vízrendszerét és
térszerkezetét állítják
helyre. A munkához
az Erdõdy család több
millió forintos segítséget nyújtott.
*
A Doba-Somlóvári
Erdõdy Kastély történeti kert rekonstrukciója EU-támogatásból,
a KEOP – 2009-7.3.1.3
A legfontosabb feladat, hogy megvédjék a megmaradó idõs, értékes fákat és
Gyûjteményes növényhelyreállítsák a sétaúthálózatot
kertek és védett történeti kertek megõrzése
Varga László, a dobai kastély- Heinrich Koch folytatta, s a 19. és helyreállítása címû pályázati
park egy részét kezelõ Bakony- század utolsó évtizedétõl immár konstrukció támogatási keretébõl
erdõ Zrt. vezérigazgatója a kilenc- négy halastó díszelgett a páratla- valósul meg. A tervezett helyreállítás Alföldy Gábor 2008-ban
venhektáros, egyébként látogat- nul festõi tájolású parkban.
ható angolparkot mutatta be. A
A munka megkezdése elõtt Europa Nostra díjat nyert törtéDoba-Somlóvári Erdõdy Kastély- kertrégészeti feltárásokat végez- neti kutatásán és helyreállítási japark európai jelentõsége abban tek és részletes növénykataszter- vaslatán alapul.
Együttmûködõ partnerek: a
rejlik, hogy itt az Esterházy herce- ben rögzítették a park faállomágek híres francia építésze, a dobai nyát. A legfontosabb feladat, hogy Bakonyerdõ Zrt. és a Veszprém
kastélyt és parkot is tervezõ megvédjék a megmaradó idõs, Megyei Csolnoky Ferenc Kórház
Charles Moreau akadálytalanul értékes fákat és helyreállítsák a Nonprofit Zrt. 2011 nyarától a
valósíthatta meg a 18. századi sétaúthálózatot, amely a több év- tervek kidolgozása és a szükséges
Angliában létrejött klasszikus táj- tizedes elhanyagoltság miatt nagy- engedélyeztetések kezdõdtek
kerti stílust az 1820-as években. részt eltûnt. A 260 millió forintos meg, a kivitelezés 2012–2013 foMoreau munkáját tanítványa, felújítás során megújul a park lyamán várható.

2. oldal

BAKONYERDÕ

2012. DECEMBER

Doba–Somlóvári Erdõdy Kastély Téli álmot alszanak
Lassan beköszönt a hideg, téli
idõjárás, s bár a Bakonyerdõ
Zrt.-nél ilyenkor sem áll meg az
élet, az állatvilágban számos
faj nyugalmi állapotban, úgynevezett téli álomban vészeli át
ezt az idõszakot.

Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit. Ezúttal Farkas Judit pályázati és
kommunikációs vezetõ kalauzol bennünket. Utunk most Doba–Somlóvárra visz, ahol a felújítás alatt álló Erdõdy-kastély
található.
A vidék egyik legértékesebb
mûemléke a Somló-hegy tövében
álló klasszicista Erdõdy-kastély és
annak egyedülálló szépségû, de
ma még kevesek által ismert parkja. Az Erdõdyek által a 18. század
elsõ felében újratelepített Doba a
század vége felé már virágzó falu
volt, s a nagyrészt birkatartásra,
erdõmûvelésre és szõlõtermesztésre berendezkedett somlói Erdõdy-birtok a család helyi igazgatási központja volt. A nagyszabású kastély és park építését az addig megosztott somlói birtokrészek, vagyis Erdõdy Károly és Ferenc vagyonának 1815-ben történõ egyesítése tette lehetõvé. A
kastély és a park terveinek elkészítésére Erdõdyék a korszak
Bécsben és Dunántúl-szerte sokat foglalkoztatott, a császárvárosban letelepedett francia építészt, Charles-Jean-Alexandre
Moreaut (1760–1840) kérték fel
1818-ban.
A somlóvári kastély helyének
kijelölését festõi fekvése, az õsi
családi várral való vizuális kapcsolata, tóépítésre kiválóan alkalmas
vízrajzi, valamint közlekedési
adottságai együttesen határozták
meg. A helykiválasztás közvetlen

Az egyedülálló szépségû Erdõdy-kastélyban ma a megyei kórház egyik osztálya mûködik
apropóját feltehetõen a Pápáról
Somlóvásárhelyen át Sümegre
vezetõ, illetve a Dobát Noszloppal
összekötõ országutak keresztezõdésében, a Hajagos-patak közelében fekvõ Pinkóc-puszta (amely
feltehetõen a somlói birtok központjaként szolgált már a 18. századtól kezdve), valamint a közvetlenül mögötte, délre emelkedõ
füves domb adta. A doba–somlóvári kastélypark Veszprém megyében, a boráról híres Somlóhegy északkeleti lábához simuló
dombhátak és a Hajagos-patak
lapálya által alkotott térségben
fekszik, a község belterületétõl
mintegy fél kilométerre.

A kastély történeti kertjét a
táji adottságok maximális figyelembevételével alakították ki úgy,
hogy azon belül is törekedtek
a vidék õshonos értékeinek megõrzésére és a természetközeli
társulások állapotának fenntartására.
A tulajdonosok folyamatosan
gazdagították különlegességekkel
a park növényállományát. A II.
világháborút követõen azonban
fokozatosan elhanyagolták, illetve a megjelenõ különbözõ használatok következtében átalakították, de jelenlegi állapotában nagyrészt eredeti formájában helyreállítható.

A tojásdad alaprajzú kastélypark területe az egykor hozzá tartozó belsõ melléképületekkel,
konyhakerttel és gyümölcsössel
együtt 91,7 hektár. Határait tervezõje úgy jelölte ki, hogy a legmagasabb dombtetõre (tengerszint felett 174 méter) helyezett
kastély a terület szívébe került, így
minden oldalról kellõen tágas
park veszi körül. A kert leglényegesebb elemei közé tartozik a három (1890-tõl négy) tó, amelyek
vízellátását a Hajagos-patak parkon keresztülfolyó õsmedrének
felduzzasztásával biztosították. A
hely koordinátái: é.sz. 47,1662°, k.
h. 17,3845°

Nagy sikerû terelõvadászat
A Balatonfüredi Erdészetnél
elõször jártak svéd vendégek
terelõvadászaton. Az erdészet
munkatársai mindent elkövettek, hogy a vendég vadászok jól
érezzék magukat, amihez az
erdõ is hozzájárult, adta a vadat. A „hûvös svédek” víg kedéllyel és egy ígérettel távoztak: jövõre visszatérnek!
– A Balatonfüredi Erdészet
életében november végén jön el a
terelõvadászatok ideje, ami január végéig tart. Ilyenkor a vadász
vendégekkel vaddisznót, gím tarvadat, illetve rókát lövünk – mondta Szekrényes Tamás erdészeti igazgató. – Egy évben 10–12 ilyen vadásznapot tartunk, annak ellenére, hogy csak öt éve van vadászterületünk. Már visszatérõ csoportjaink vannak!
November végén elõször járt
svéd csoport Balatonfüreden.
Elõzetes információik szerint az
északi vadászok kedves, jó szándékú, nem túl gyors kezû, de aranyos vendégek. Tapasztalataink is
ezt támasztották alá, fegyelmezetten, baleset nélkül, jó hangulatban töltötték a vadászatot.
– A 14 fõs svéd vadászcsoport
egy vadászati irodán keresztül jutott el hozzánk. Háromnapos terelõvadászatot vásároltak. Az elsõ
napot a Keszthelyi Erdészetnél
töltötték, a másik kettõt pedig a
Balatonfüredi Erdészet területén.
Szállást Pécselyen foglaltak részükre.
A vadászat reggel fél hétkor
eligazítással kezdõdött. A vendégeknek bemutatták az erdészet

munkatársait. Megbeszélték a szabályokat, aminek a betartása mindenki számára kötelezõ. Tájékoztatást kaptak a nap menetérõl, hol
és meddig vadászunk, mire szabad lõni, és a többi.
Az elsõ füredi napon Balatonszõlõsön, Csopakon és Felsõörsön vadásztak. Három hajtást
tudtak megtartani részükre. A

A mogyorós pelék szíve a téli álom alatt óránként egyet ver
cardinus avellanarius), a közönséges ürge (Citellus citellus) és
több, a denevérek rendjébe tartozó faj, mint például a közönséges
denevér (Myotis myotis) vagy a
nagyfülû denevér (Myotis bechsteinii).
Néhány érdekesség: A legtöbb
emlõsfaj a téli álom alatt összegömbölyödik, hogy minél kisebb
legyen a hõleadó felület. A denevérek és a pelefélék a téli álom
idejére csoportokba verõdnek, így
tulajdonképpen egymást is melegítik, amire leginkább a fiatal egyedeknek van szükségük kemény

második hajtás után volt egy meleg ebéd: gulyásleves.
Szekrényes Tamás jelezte, egy
ilyen vadászat megszervezése már
három héttel korábban megkezdõdik. Ki kell jelölni az erre alkalmas területeket, el kell végezni az
elõzetes munkákat, meg kell szervezni a szükséges hajtókat, autókat, kutyásokat, van logisztikai feladat. Maga a vadászati elõkészület a 13 fõs szakember-kollektívának legalább háromnapnyi effektív munka.
Az elsõ füredi napra senkinek
nem lehetett panasza. Mindegyik
vendégnek volt módja lövést leadni, volt olyan vendég vadász, aki
négy vadat is elejtett. A harmadik
A gazdinak szót kell fogadni
A svéd vendégek feledhetetlen
napokat töltöttek az erdészetnél. Egy aranyérmes vadkant is
ejtettek. Jövõre visszatérnek

Jól vizsgáztak
a vizslák
A Veszprém Megyei Vadászkamara Kynológiai Bizottsága ez
évben is megrendezte szokásos vizsla-munkavizsgáját,
amelynek idén is a Bakonyerdõ Zrt. Devecseri Erdészetének Sárosfõi vadászháza adott
otthont.

hajtásban pedig egy öreg remete
kan is terítékre került!
A terítéknél mindenki számba
vehette az aznapi termést. A tûz
fénye húsz disznót, öt szarvas tarvadat és négy rókát világított meg
az egyre hûvösebbé váló estében.
A vadkanról pedig még sokáig beszélni fognak, hiszen zsigerelt súlya 145 kilogramm volt, az agyarhossz pedig 21 centiméter! Jó volt
látni az elégedettséget a vendégarcokon.
A következõ füredi nap is emlékezetesen alakult, ami után már
mindenki érezte, visszatérõ vendégek lesznek.
A „hûvös svédek” víg kedéllyel
és egy ígérettel távoztak: jövõre
ismét jönnek!

A téli álmot alvó állatok az õszi
idõszakban zsírpárnát növesztenek és tavaszig gyakorlatilag ebbõl élnek. A téli álom alatt az állat
beszünteti összes külsõ élettevékenységét, nem mozog, táplálékot
kívülrõl nem vesz fel. A téli idõszak alatt akár testtömegük felét
is elveszíthetik. A nyugalmi fázisban az állatok testhõmérséklete
1–9 Celsius-fok közé csökken, szívverésük a normális érték akár tizedére is leesik, lélegzetvételük
szintén megritkul.
Hazánkban téli álmot alvó faj
többek között a keleti sün (Erinaceus roumanicus), a nagy pele
(Glis glis), a mogyorós pele (Mus-

telek esetén. A közönséges denevér hazai legnagyobb ismert telelõ kolóniája a Bükkben van és
9000 példányból áll. A barna hoszszúfülû denevér (hasonlóan a
szürke hosszúfülû denevérhez)
telelés közben a szárnya alá hajtja
igen hosszú fülét, csak a fülfedõje
áll ki. A közönséges ürge eltömített járatrendszerében alussza téli
álmát, a hibernáció téli periódusában regisztráltak már 0 fok alatti
testhõmérsékletet is. Ha a sün
felébred téli álmából, testének felmelegítéséhez kettõ órára van
szüksége. A nagy pelék a téli álom
elõtt normális testsúlyuknak akár
kétszeresére is meghíznak. Téli
álmuk akár hat–hét hónapig is eltarthat. A mogyorós pelék szíve a
téli álom alatt óránként egyet ver.
A barnamedve téli pihenése nem
valódi téli álom, testhõmérséklete mindössze néhány fokkal csökken a normál testhõmérséklet alá.
A téli álom alatt nem folyama-

A törvény szerint vadászatokon csak vadászati alkalmassági
vizsgával rendelkezõ kutyák vehetnek részt. A jogszabály hatása látszott a résztvevõkön, a kutyák száma a tavalyihoz képest több mint
a duplájára nõtt. A vizsgán minden egyéves kort betöltött, egy
évnél nem régebbi veszettség elleni oltási igazolással rendelkezõ
vizsla részt vehetett, törzskönyvtõl függetlenül.
A jelentkezõket a helyszínen
Pap Gyula kamarai elnök köszöntötte. A feladatokat a megyei
kynológiai bizottság elnöke, Maróti
Béla ismertette. Segítõje egy országos szaktekintély, dr. Sándor
Gyula egyetemi docens, az országos kynológiai bizottság elnöke volt.
A vizsga lövés elõtti és lövés
utáni munkából állt. A kutyák egy
része a vizsga elején még szétszórt,
fegyelmezetlen volt, de aztán
összekapták magukat, vagy a gazda õket. Ennek köszönhetõen a
többség eredményesen szerepelt.

tos alvást kell elképzelnünk, hanem rövid, aktív idõszakokkal
megszakított többhetes nyugalmi
állapotot. Mivel egy-egy ébrenléti
idõszak komoly energiaveszteséggel jár, az állatok igyekeznek minimálisra csökkenteni az aktív idõszakok számát. Éppen ezért veszélyes, ha a téli álmot alvó állatokat
zavarás éri, ugyanis a védekezõ
mozgás, az új pihenõhely keresése tetemes energiát emészt fel. Így
könnyen elõfordulhat, hogy nem
marad elég tartalék energiájuk az
egész nyugalmi idõszakra, vagyis
nem érik meg a tavaszt.

Stabil évet zárhatunk
(Folytatás az 1. oldalról)
Ennek kivédésére egyetlen lehetséges út van, a vadlétszámot
tovább kell csökkenteni! A vezérigazgató jelezte, elérkeztünk ahhoz a ponthoz, ahonnan vissza
kell lépni. A kerítésépítést úgy kell
csökkenteni, hogy ne fizessünk
több mezõgazdasági vadkárt, erdei vadkárt és bírságot sem, valamint felújításra kerülõ erdeinket
is fel tudjuk hozni! Ezért a következõ évben több mint kétszázzal
magasabb nagyvadkilövési keretszámot fogalmaztunk meg
célként.
Fûrészüzemünkben a tervek
szerint alakul a tevékenység, ami
húszezer köbméter faanyag felfûrészelését jelenti. Év elején kicsit
bizonytalanok voltunk, hogy a 632
ezer négyzetméteres parkettatermelés vajon fokozható-e 650 ezerre. Nos, ezen is sikerül túllépni,
idén várhatóan 660–665 ezer négyzetméter legyártására és értékesítésére kerül sor, vagyis Zalahaláp túlteljesít. Ebben az a nagy
szó, hogy nem csak megtermeljük,
hanem értékesíteni is tudjuk a
parkettát. A gyárban decemberben tudatosan csak addig dolgozunk, amennyi legyártott parkettát el tudunk adni.
Az innovációs pályázaton nyert
280 millió forint lehetõvé tette,
hogy ma már több mint százféle
felületkezelési lehetõséget tudunk
nyújtani. Korábban a parketták 88
százaléka egyszerû lakkozott felületû volt, de ez az arány kezd elmozdulni. Ma már az egyedi felületkezelés részaránya eléri a 17–

18 százalékot, amit tovább szeretnénk növelni. Egyedi vásárlókat
szeretnénk megnyerni minõségi
parkettáinkkal. A prémium termék ára természetesen magasabb, mint ahogy az eredménytartalma is! A válság ellenére sikerült növelni az értékesítést, ami
mutatja, tudjuk tartani a folyamatos jó minõséget. Erre alapozva
jövõre már 700 ezer négyzetméter értékesítése szerepel a terveinkben.
Végezetül még egy jó hírt közölt a vezérigazgató: Az erdõgazdaság vezetése törekszik rá, hogy
a mozgóbért maximálisan felhasználva teljes egészében kihasználjuk az idei keresettömeget. Eddig
a nagyberuházások melletti likviditás biztosítása elsõbbséget élvezett, most azonban sor kerülhet
bérfejlesztésre. Eddig már kifizettek prémium elõleget, 88 millió
forint összértékben. A második
részbõl – ami újabb 80 millió forint – december közepén a január
1-jéig visszamenõleges alapbéresítést oldják meg, január elején
pedig a maradék mozgóbért is kifizetik.
Az alapbéresítésnél a fizikai
munkatársak átlagosan tízezer
forint béremelésre számíthatnak,
ami nagyobb mértékû emelés lesz,
mint az alkalmazotti állomány esetében.
Mindezekkel együtt is úgy tudjuk megkezdeni a jövõ esztendõt,
hogy megfelelõ pénzalapokkal
rendelkezünk ahhoz, hogy a január elején esedékes számlákat is
rendezni tudja a vállalat.
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Szakmai tanulmányút
az Egererdõnél

A bakonyi levegõ után a friss bükkibõl is jókat lehetett „harapni”
Az OEE Pápai Helyi Csoportja a
Bakonyerdõ Zrt. társszervezésében októberben az Egererdõ
Zrt.-hez tett kirándulást egy, a
helyi csoport tagjaiból, valamint
a Bakonyerdõ Zrt. volt és jelenlegi dolgozóiból álló csoport.
Vendéglátóink Felsõtárkányban, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóságának Látogatóközpontjában fogadtak bennünket. Rövid
köszöntõ után finom ebéddel vendégeltek meg minket, ahol Urbán
Pál erdõgazdálkodási vezérigazgató-helyettes ismertetett néhány
fontosabb adatot és érdekességet
az Egererdõ Zrt.-rõl.
A Felsõtárkányi Erdészet területén kezdõdött a szakmai program, melyet a két nap alatt végig a
csoporttal tartó Dobre-Kecsmár
Csaba erdõgazdálkodási és természetvédelmi osztályvezetõ és Borsó Zoltán erdészetvezetõ „nyitott
meg” a bükki hegyvonulatokkal
körülvett Hereg-réten. A gyalogos
túra során egy kocsánytalan tölA Bakonyerdõ Zrt. a központban dolgozó kollégák részére csapatépítõ tréninget szervezett egy
napsütéses október végi napon.
A tréning során a kupi erdõ
gannai erdõtömbjében tölgy- és
csermakkot szedtek a kollégák,
melyet a vállalat erdõsítéseiben
fognak felhasználni. A tréning elsõdleges célja a munkatársi kapcsolatok erõsítése és a kollektíva
összekovácsolása volt. Emellett a
jó levegõn végzett hasznos tevékenységükkel nagyban hozzájárultak a Bakonyerdõ Zrt. erdõfelújítási alapanyagainak begyûjtéséhez is. A munka végeztével, a szép
természeti környezetben hosszú
erdei sétát tettek az Esterházy Erdészeti Erdei Iskolához, ahol
megérdemelt pihenés gyanánt
kötetlen baráti beszélgetéssel zárták a programot.

gyes állomány természetes felújítását néztük meg, szó esett a természetvédelmi elvárásokból adódó nehézségekrõl, majd az erdõgazdaság vadászati ágazatának bemutatására is sor került. Gyalogos túránk csúcspontjaként gyönyörû kilátás tárult elénk a Ravaszról. Pénteken a Szilvásváradi
Erdészet volt a vendéglátónk. Buszos túrát tettünk a Bükk-fennsíkon. Elsõként a Kalapat-kilátóponton álltunk meg, ahol Papp
Gyula erdészetvezetõ és Antal József erdõgondnok fogadott bennünket. A Gerennavári autóspihenõnél gyönyörû kilátás nyílt a
Leány-völgy erdõrezervátumra. A
Nagy-mezõn megtekintettük a szilvásváradi Állami Ménesgazdaság
lipicai ménesét.
Ebéd után a Szilvásváradi Erdészettõl kisvonattal utaztunk a
Gloriett-tisztásig, majd megnéztük a kiszáradt állapotban lévõ
Fátyol-vízesést. Köszönjük vendéglátóinknak a színvonalas programokat és a baráti fogadtatást!
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Csemetenevelés a Bakonyerdõ Zrt.-nél
A vertikális erdõgazdálkodás
és a tartamosság biztosításának fenntartása érdekében
vállalatunk hosszú évtizedek
óta foglalkozik erdészeti szaporítóanyagok elõállításával,
kereskedelmével.
A mag- és csemetetermelés
területén az állami erdõgazdaságok nem kis energiát befektetve
erdészeti csemetekerteket hoztak
létre. E téren két irányzat volt. Az
egyik, hogy erdõgazdaságonként
egy-két nagyméretû (tíz hektár
feletti), a kor technikai követelményei szerint modern kertet hoztak létre.
A másik irányzat, amit a Bakonyerdõ Zrt. is követett, hogy
szinte minden erdészetnek volt
egy-egy, esetenként több kisebb
méretû kertje (1–1,5 hektár), és
emellett cégszinten 1–2 középméretû kertje is (5–10 hektár). Ezek
a középméretû kertek jó infrastruktúrával rendelkeztek és képesek voltak mennyiségben biztosítani az erdõgazdaság csemeteszükségletének nagy részét. A kis
kertek a helyi erdészeti speciális
igényeket elégítették ki, illetve az
esetleges hiányok enyhítését szolgálták.
Jellemzõ volt az erdõgazdaságok közötti kereskedelem. Korábban a fahasználati technológiák és
a nagyméretû erdõtelepítések igénye miatt egy-egy erdõgazdaság a
mostani csemetetermelésnek akár
4–5-szörösét is elõállította. Az
erdõfelújítási és erdõtelepítési
technológiák változása, illetve a
telepítések csökkenése miatt csökkent a csemetefelhasználási igény
országos és vállalati szinten egyaránt. Ennek következtében sorra szûntek meg vállalatunk kisebb
csemetekertjei, például a vaszari,
pilikáni. Napjainkban hat ker-

Az álveszettséget eleinte, ahogy
a neve is mutatja, összekeverték a
veszettséggel. Aujeszky Aladár
írta le Budapesten 1902-ben
„önálló bántalomként”. A betegséget egy herpeszvírus okozza,
mely az erre fogékony melegvérû
állatokban agyvelõgyulladást okoz,
ami például macskák és kutyák
esetében gyógyíthatatlan, rövid
lefolyású betegséget jelent. A veszettséghez teljesen hasonló
tüneteket produkál, azzal a különbséggel, hogy a beteg állat nem
agresszív és nem támad. Kórjelzõ
értékû tünet lehet a kutyáknál a
mérhetetlen viszketés. A fertõzött
állat párnapos lappangás után 36–
48 órán belül mérhetetlen kínok
között menthetetlenül elpusztul.
Gyógyszere nincs. A fogékony fajok a kórokozót hordozó, de tü-

A társaság csemeteszükségletét mennyiségileg a meglévõ kertek ki tudják elégíteni. Van vele munka
tünkben folyik csemetenevelés,
részben szabadföldi, részben mesterséges termesztõközegû (hidegágyas) technológiával. Évente 2–
3 millió darab, zömében keménylombos, kisebb hányadban fenyõcsemetét termelünk. Fõ termesztett fafajaink a tölgyfélék és a bükk,
illetve az erdei-, fekete- és vörösfenyõ. A társaság csemeteszükségletét mennyiségileg a meglévõ kertek ki tudják elégíteni, fafajilag viszont nem, így külsõ piacokról szerezzük be az elsõsorban elegy fajokat. Jellemzõen országos szinten csökkent az erdészeti csemetetermesztés, így bizonyos fafajokból jelenleg hiány mutatkozik, beszerzésük nem kis feladat. Fontos megemlíteni, hogy a szaporítóanyag elõállítás másik pillérje a

magtermelés. Az erdõmûvelési
ágazat egyre nagyobb mennyiségben igényli az elsõdleges szaporítóanyagok közül a magféleségeket.
Az erdei magok gyûjtésében a
Bakonyerdõ Zrt. országos szinten
meghatározó. Jó magtermõ években magbegyûjtéseink elérték a
300–400 tonnás mennyiséget, ezzel biztosítva a saját igényt, de bõven tudtunk értékesíteni is ekkora mennyiségbõl. Az idei aszályos
idõjárás nem kedvezett a magtermesztési ágazatnak sem. A saját
szükséglet biztosításán túl értékesítést minimális mennyiségben
tudtunk realizálni.
A mag- és csemeteágazat foglalkozik a karácsonyfa-termesztéssel is. A magán-karácsonyfatele-

pek országos térhódításával az
állami erdõgazdaságoknál szinte
teljesen felszámolódtak a karácsonyfa-termesztés hagyományai.
A munka- és költségigényes elõállítás miatt ez nálunk is így volt.
Két éve három új telepet létesítettünk, ezekbõl értékesítés 4–5 év
múlva várható. Jelenleg piacképes
karácsonyfát csak kisebb mennyiségben állítunk elõ, idén a Pápai,
Balatonfüredi, illetve Keszthelyi
Erdészetnél tervezünk értékesítést. A vállalat minden évben
olyan közintézményeknek ajánl
fel karácsonyfát, amelyek elsõsorban gyermek-, idõs- vagy szociális
ellátással foglalkoznak. Úgy gondoljuk, ezzel a segítséggel nagyon
sok gyermek és felnõtt karácsonyát tudjuk szebbé tenni.

Csapatépítés Kupon Erdész kollégákat fogadtunk
Nagy sikerû szakmai tanulmányutak vendéglátói lehettünk az elmúlt idõszakban. A
Zalaerdõ Zrt. küldöttsége Devecserben, a Vérteserdõ Zrt.
csapata pedig három erdészetnél is járt.

A programból a munka sem hiányzott, a központ dolgozói makkot
gyûjtöttek

A félelmetes hírû Aujeszky-betegség
Az Aujeszky-betegség, ez a fura
nevû kórság nemcsak a sertéságazatban, de a vadászok
körében is idõrõl idõre elõtérbe kerül. A közelmúltban felröppent hírek indokolják, hogy néhány szót ejtsünk errõl az álveszettségnek is nevezett betegségrõl.
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netmentes sertések, vaddisznók
orr-, garat- és hörgõváladékával
fertõzõdhetnek meg, legtöbbször
szájon át, esetleg belégzéssel. Azt
azonban ki kell hangsúlyozni, a
betegség emberre nem veszélyes!
A környezõ megyékben az elmúlt évben több esetben volt
Aujeszky-betegség gyanúját keltõ
vadászkutya-elhullás. A sajtó által is felkapott, a vadászok, vadászkutya-tulajdonosok körében terjedõ hír kapcsán idén januárban
adott hivatalos tájékoztatást az
MGSZH Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatósága. Eszerint
az addig hozzájuk beküldött öt
kutya- és két rókatetem vizsgálatából megállapították, hogy azok
közül négy kutya és egy róka esetén kimutatható volt az álveszettség kórokozója! A kutyák Vas és
Komárom-Esztergom megyében,
a róka Pest megyében fertõzõdött
meg. Veszprém megyében, Zalában, Somogyban nem mutatták ki
a betegséget, de azt elismerték,
hogy több esetben Aujeszky-betegség gyanúja merült fel, éppen
ezért nem árt az óvatosság.
Ami biztos: a betegség a házi
sertésekben jelen van, éppen ezért

a VM kitûzött célja 2012-re a betegségmentes állomány elérése. A
vaddisznók területenként különbözõ mértékben, de ugyancsak
hordozói a betegségnek. Mit lehet tenni? Megelõzés otthon és
az erdõben! A legfontosabb, hogy
a kutyákkal ne etessünk nyers sertés- vagy vaddisznóhúst (a vírus
magas hõmérsékleten elpusztul).
Különösen veszélyes a sertésgége és légcsõ etetése. A kutyás vaddisznóvadászatok során fokozottan ügyelni kell arra, hogy a kutya
ne érintkezzen a meglõtt vaddisznó húsával, zsigereivel, vérével, és
ne fogyasszon ezekbõl.
Pánikra nincs ok, de a vadászkutyák különösen veszélyeztetettek, mert a sebzett vaddisznó keresésekor szinte kivédhetetlen,
hogy érintkezzenek az esetleg fertõzött vérrel. A hatóság elrendelte, hogy a klasszikus sertéspestis
monitoringvizsgálatra küldött
vaddisznó-vérminták egy részében el kell végezni az Aujeszky-betegség felderítésére irányuló laborvizsgálatokat. Éppen ezért
kérjük a kollégákat, hogy amenynyiben gyanús vagy bizonyított
esetrõl tudnak, azt jelezzék!

A Vérteserdõ Zrt. 37 fõs csoportját Devecserben, az új irodaháznál fogadta Peer László erdészeti igazgató. A vendégek megtekintették a 22 állami erdõgazdaság támogatásával, Makovecz
Imre tervei alapján megépült kápolnát az új városrészben.
Varga László vezérigazgató már
a Monostorapáti Erdészeten üdvözölte a kollégákat. A terepi szakmai program során a monostorapáti cseres-tölgyesek felújításával Kercselics Balázs mûszaki vezetõ ismertette meg az aktív érdeklõdést mutató vendégeket. A
„mindenkinek egyszer látni kell”
csodát, az erdõben megbújó, szépen renovált sáska–dabosi temp-

lomrom történetét, építészeti érdekességeit Farkas Attila erdészeti igazgató ismertette. A kezelésünkben lévõ történelmi emlékhelyek közül a salföldi pálos kolostorrom után ez a második, aminek állagmegóvását részben pályázatból, részben önerõbõl a
Bakonyerdõ Zrt. valósította meg.
A következõ terv a szigligeti
Óvár rendbetétele. A Monostorapáti Erdészettõl, valamint a két
vezérigazgatótól a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola részletes bemutatásával búcsúztunk.
Másnap a Bakonyszentlászlói Erdészet volt a házigazda. A cseszneki várban szakavatott idegenvezetõ ismertette a vár történetét,
mesélt az egykor itt harcoló vitézekrõl, a híres költõ várúr Wathay
Ferencrõl. A hûvösre, borúsra s
felettébb szelesre forduló idõben
a Hódoséri vadászházban kívülbelül felmelegedve követték vendégeink lelkes házigazdáikat, akik
a sikeres fenyõfõi bányarekultivá-

cióval, valamint a cseres természetes felújításokkal kápráztatták el
a kitartó vértesi kollégákat.
*
A Zalaerdõ Zrt. központi csapata november közepén Devecseri Erdészetünknél járt egy jó
hangulatú szakmai tanulmányúton. A fogadtatás után vendégeink megismerhették az erdészet
munkáját, a Sárosfõi Vadászház
környezetét, a tórendszert, a csemetekertet és az alkotóházat. Buszokra szállva közjóléti objektumainkat vették célba, úgymint a múlt
idõket idézõ Halomdombi vadászkastélyt, a nagykeszi templomromot és nem utolsósorban a sajnálatos módon kiszáradt meleg
vizû fürdõt az erdõ mélyén.
Az elfogyasztott füstölt pisztráng után a devecseri lakóparkot
és a Makovecz-kápolnát nézték
meg, majd a Somló szépségeit,
a kilátót, a várat és csodálatos
természeti környezetét tekintették meg.

A vértesi kollégák a Bakony erdei mellett bevették a folyamatos felújítása alatt álló cseszneki várat is
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„Halász” erdészet
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Kollégánk kiállítása
Szokatlan kép fogadja azokat,
akik mostanság belépnek a
pápai központba. Az aulát különféle festmények díszítik, a
látvány megragadja az embert.
Kollégánknak, a Sümeg környékén dolgozó vadásznak, Rékasi Csabának nyílt bemutatkozó kiállítása november 22-én a vállalat
központjában. A kiállítást Varga
László vezérigazgató nyitotta meg,
aki kedves szavakkal méltatta a
Nimród-díjas, valamint a Hubertusz-kereszt arany fokozatával is

rendelkezõ kolléga, festõ munkásságát, akinek élete meghatározó
része a mûvészi alkotás.
A mûvészi tevékenység alapjait Székesfehérváron sajátította el.
Kezdetben nagyon színesen festett, ma már korlátozott palettát
használ, olyan színekkel, amelyeket az ember a természetben is tapasztal. Az aulában 18 kép látható, amely szûk keresztmetszete
eddigi munkásságának, de ezeken
keresztül legalább bepillantást
nyerhetünk témaválasztásáról,
ecsetkezelésérõl, színvilágáról.

Rékasi Csaba akkor fest, amikor ideje engedi. Hétvégén például, amikor éppen nem dolgozik, vagy amikor vadászati szünetek vannak. A vázlatokat a szabadban készíti, a képeket a mûtermében festi meg. Fotókat is készít,
amik szintén segítik az alkotást.
Képein a táj és a vadon élõ állatok mindennapjai láthatók. Szeretné visszaadni azt az érzést,
ahogy õt megfogja a táj hangulata, a vadászat élménye.
A kiállítás december végéig tekinthetõ meg.

A vadászati feladatok mellett –
a Bakonyerdõ Zrt.-n belül egyedüliként – halászati feladatot is
végeznek a Devecseri Erdészetben. Az év utolsó két hónapjában e téren nagyüzem volt.
Társaságunk gyöngyszeme a
sárosfõi tórendszer, amelyet
1907-ben hozott létre gróf Esterházy Ferenc. A tavakat a Kígyóspatak táplálja. A devecseri erdészet kezelésében lévõ tavakból
minden évben finomságok kerülhetnek a karácsonyi asztalra.
Idén két tavat kellett lehalászni. Az összesen héthektárnyi szabad vízfelülettel rendelkezõ tavakban hagyományosan amurt, pontyot, csukát nevelnek, de néhány
süllõ is elõkerült. Ez utóbbiak vélhetõen a Kígyóson keresztül a Rókadombi Horgász Egyesület
tavából, még ivadék korukban kerülhettek hozzánk. A tavak alacsony vízállása miatt a hozam elmaradt a várttól, de így is megérte a befektetett energia, vélekedett
Peer László erdészeti igazgató.
Arról is szólt, hogy többéves
szünet után idén újraindult a
pisztrángnevelés Sárosfõn. Az

Szívmelengetõ festmények költöztek az aulába. Rékasi Csaba kiállítását Varga László nyitotta meg

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2012.
szeptember 21. és november 29. között az
alábbi változások voltak:
Belépõk: Szellemiek: Nagy János (Devecser,
10. 02.), Mészáros Judit (Központ, 11. 01.), Szegvári-Liva Martina (Balatonfüred, 11. 01.);
Fizikaiak: Buti Máté (Franciavágás, 09. 24.),
Fodor Gábor (Franciavágás, 09. 24.), Gábriel
Zoltán (Franciavágás, 09. 24.), Rinkó Csaba
(Zalahaláp, 10. 01.), Kormányos Attila Mihály
(Zalahaláp, 10. 01.).
Kilépõk: Szellemiek: Malasics Lajos (Pápa, 09.

XXV. geocaching verseny
A Magyar Geocaching
Egyesület szeptemberben a
Balaton-felvidéki Erdészeti
Erdei Iskolában és a környezõ
erdõkben rendezte meg a
XXV. geocaching versenyt és
fesztivált 300 résztvevõvel.
Napközben az erdei iskola három programot is biztosított
az érdeklõdõ gyermekek és felnõttek részére (kézmûves foglalkozás, légpuskás céllövészet,
élménytermek-csodaszobák
látogatása). A rendezvény nagyon jól sikerült, az eredményhirdetés után az erdei iskolában megszálló szervezõk és
néhány versenyzõ esti beszélgetésre, tábortüzelésre is
maradt.
Erdei ellenõrzés
Vállalatunk négy erdésze és
a Pápai Rendõrkapitányság
nyolc munkatársa a közelmúltban közös közbiztonsági-közlekedési ellenõrzést tartott a
kapitányság illetékességi területén. Az akció érdekessége az
volt, hogy nem a közútra, hanem az erdõkre fókuszáltak a
résztvevõk.
Az ellenõrzést a rendõrök
kezdeményezték, hiszen hatósági szempontból jelentõs cselekmények kapcsolódnak a területhez, mint például a tulajdon elleni jogsértések, falopások, orvvadászat. A közös akciók a jövõben is folytatódnak.
Decemberre feltérképezik azokat a területeket is, ahonnan
várhatóan a karácsonyi fenyõfát igyekeznek majd beszerezni néhányan, így õk is számíthatnak arra, hogy fenyõ helyett
büntetésben részesülnek.

A tóból ötkilós amurok és
potykák is kikerültek
ötgrammos ivadékokat Szlovákia
északi részébõl, a lengyel határ
mellõl hozták. A nyolcezer darab
ivadék hiánytalanul vészelte át a
környezetváltást. Az ivadékokat
elõször mákszemnyi táppal etették, majd, ahogy cseperedtek, úgy
változott a táp nagysága, összetétele és mennyisége. Egy forrásnak
köszönhetõen a pisztrángok mindig friss, oxigéndús vizet kaptak,
a víz hõmérséklete a legnagyobb
hõségben sem volt több 16–18
Celsius-foknál.
Az ideális körülményeket meghálálták. A kis ivadékok novemberre egyadagos – 30 deka körüli
– pisztránggá fejlõdtek.

Kishírek

Síléceket, korcsolyákat elõ!

28.), Oláh László (Devecser, 10. 04., elhalálozott),
Sándor Ferenc Lászlóné (Devecser, 10. 31.);
Fizikaiak: Papp Zoltán (Zalahaláp, 09. 28.),
Szabó Tibor (Zalahaláp, 11. 21.)
Hûségjutalomban részesültek: Szellemiek:
Gombási Károly (központ, 35 év), Korn Ignác
(központ, 20 év);
Fizikaiak: Humpók Imre (Devecser, 40 év),
Katona Tiborné (Franciavágás, 25 év), Varga
Imréné (Franciavágás, 30 év), Csider Tibor
(Zalahaláp, 35 év), Gutmajer István (Zalahaláp,
25 év), Körmendi György (Zalahaláp, 35 év),
Nagy Ferencné (Zalahaláp, 30 év).

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Szereti-e a téli sportokat?

Tóth Péter

Rosta Katalin

Király Sándor

– Nem vagyok egy sportember,
így a téli sportoktól is tartózkodom. A szánkózásból kiöregedtem, meg különben is félek, hogy
összetöröm magam. A téli vadászat azonban bármikor jöhet! –
mondta Tóth Péter. Kollégánk a
munkájából adódóan napi rendszerességgel vadászik, vadásztat,
napi átlagban 4–5 kilométert is
erdei gyaloglással tölt. Szerinte
ez elég sok, felér nagyon sok
sporttal.
– A szánkózással kapcsolatban

kellemetlen emlékeim vannak,
gyerekkoromban átment a lábamon a szánkó, azóta hadilábon
állok vele, mint ahogy nálam a
korcsolya sem nyerõ, mondta fiatal munkatársunk, Rosta Katalin.
Síelni viszont tanult, de öt éve már
annak, hogy síléc volt a lábán. 2006ban, elsõéves egyetemistaként
részt vett egy lövészettel kombinált sífutó Európa-bajnokságon,
ahol második lett. Igaz, kettõ
induló közül – osztotta meg velünk „sikerélményét”. A téli spor-

tokat azonban szereti nézni, tévén keresztül. Kedvence a magyar
jégkorong-válogatott, a fiúknak
a meccseit elõszeretettel megtekinti.
– Én sem nagyon érek rá sportolni, a családban senkire sem jellemzõ ez – árulta el Király Sándor.
Hozzátette: – A telet, a havat azonban szeretem. Szerintem a téli vadászatoknak nincs párjuk, az a legszebb, amikor az ember a frissen
hullott hóban cserkel. Erre bármikor kapható vagyok!

A téli sportok szerelmesei már
izgatottan várják, hogy a siklásra és csúszkálásra alkalmas
vízfelületek befagyjanak. Ezzel
egyidõben a síelõk és a szánkózók is megtalálhatják számításaikat a jól felszerelt eplényi
síarénában, illetve a fõként
kezdõknek és kisgyermekes
családoknak ajánlott döbröntei, súri és ajkai pályán.
Az eplényi létesítmény a hat
évvel ezelõtt indult fejlesztéseknek
köszönhetõen 4,9 kilométeres pályarendszerével mára az ország
legkiterjedtebb síközpontjává vált.
A komoly fejlesztéseken átesett
arénában az elmúlt években a 34
hóágyúból álló flotta biztosította
a „száznapos telet”. Itt minden
olyan háttér rendelkezésre áll,
mint egy alpesi síterepen: ötszáz
férõhelyes parkoló, síbuszok, menedékház, napozóterasz, jégbár,
panorámabüfé és pályaszállás.
Emellett állandó oktatói gárdával
és folyamatos kölcsönzõi és szervizszolgáltatással várják a síelni,
szánkózni és snowboardozni vágyókat. Eplényben a bõvítések
eredményeként – a hét minden
napján – 16 különbözõ útvonalon
(akár 1900 métert egy hosszban)
lehet síelni.
A szánkózóknak négy nyomvonalat hoztak létre, a lekerített részen szintén kivilágított, hóágyúzott és felvonóval ellátott terület
várja a vendégeket. Hat különbözõ felvonójuk 6900 fõs óránkénti
kapacitással rendelkezik, így minimális várakozással lehet feljutni a 350 méteren fekvõ völgybõl az 530 méteres Ámos-hegy
csúcsáig. A döbröntei sí- és szánkópálya Pápától tíz kilométerre
fekszik. A község felett magasodó várhegy oldalán található, kizárólag hétvégén nyitva tartó pályát a ’80-as években alakították
ki. Az elsõsorban kezdõknek javasolt rövid pályához egyszerû felvonó is tartozik.
Az ajkai pálya déli fekvésû,
ezért a síelésre alkalmas napok
száma korlátozott, nagyban idõ-

járásfüggõ. A felvonóval felszerelt,
60 méter szintkülönbségû pálya
vegyes hasznosítású, síelõk és
szánkózók is igénybe vehetik.
A Mór és Zirc között félúton
található, felvonóval bíró, kivilágított súri pálya 300 méter hosszú,
kezdõknek és kisgyermekes családoknak ideális terep. A kötélpálya tolókaros, kezdõk is könynyen használhatják. A sípálya
mellett szánkózóknak is kijelöltek
egy domboldalt. Megfelelõ hóviszonyok esetén a pálya nemcsak
hétvégén, hanem hétköznap –
kora délutánoktól – is üzemel.
A mínuszokkal tarkított, csípõs
hidegben a Balaton is várja a korcsolyázás, a jégkorongozás és a
fakutyázás szerelmeseit – ám a vízirendészet mindig figyelmeztet:
sportolni csak a kijelölt területeken szabad! A jég megvastagodásakor is tilos kikötõkben, veszteglõkben, éjszaka vagy korlátozott
látási viszonyok között rámenni,
illetve jármûvel ráhajtani. Az általános tapasztalatok szerint a jég
akkor alkalmas arra, hogy több
embert is biztonságosan megtartson, ha tíz centinél vastagabb, homogén és acélos felületû. A parttól távolodva drasztikusan csökken a vastagsága.
Ha téli sportolásra alkalmas
jég alakul ki a Balatonon, több
tóparti önkormányzat és strand
jelöl ki jégpályákat, ahol jeges rendezvényeket is tetõ alá hoznak. Az
elmúlt években Balatonfüreden
(az Esterházy strandon), Tihanyban, Révfülöpön és Balatonalmádiban hosszabb-rövidebb idõre
jelöltek ki hivatalos pályákat, míg
Balatonfûzfõn (a Fövényfürdõ
strandon), Szigligeten, Badacsonytomajon, Csopakon és Alsóörsön hivatalos kijelölés nélkül
teremtették meg a biztonságos
sportoláshoz, játékhoz szükséges
feltételeket.
Elõbbi helyeken általában felügyeletet, egészségügyi szolgálatot, korcsolyabérlési lehetõséget
és melegedõt biztosítanak. Forralt
bort és teát árulnak, esténként pedig zene és világítás is van.

Bakonyerdõs adomány
Sok ajándékot kap az a lakiteleki család, akiknél nemrég
hármasikrek születtek. A Bakonyerdõ Zrt. is segített a nehéz körülmények között élõ
családnak, úgy, hogy a padlóburkolóként szolgáló parkettát
nem csak felajánlotta, hanem
azt teljes körûen be is építette.
Így Jázmint, Lilit és Laurát már
nem a csupasz padló várta otthonukban, hanem egy különleges antibakteriális BEFAGparketta. (A Tények riportja
megtekinthetõ a tv2.hu honlapon A hármasikreknek segít
mindeni címen.)
Tél az állatparkban
November 1-jétõl a téli nyitva tartás vette kezdetét a keszthelyi Festetics Imre Állatparkban. Eszerint a hétfõi szünnap
kivételével a park év végéig naponta 8–16 óra között várja látogatóit. A park 2013. január
és február hónapjában zárva
tart. Nyitás március 1-jén.

A Bakonyerdõ
Erdészeti
és Faipari Zrt.
vállalati újságja
Felelõs szerkesztõ:
Farkas Judit
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Kiadja:
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vezérigazgató
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Pápai Nyomda Kft.
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