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Rendhagyó évkezdet elõtt áll
a Bakonyerdõ Zrt. A várt csa-
padék megérkezett, ami jóté-
kony hatással lehet erdeinkre,
viszont a sok hó megnehezítet-
te a munkavégzést, emiatt aka-
dozott a fakitermelés. Mind-
ezekrõl Varga László vezérigaz-
gatóval beszélgettünk.

Az idei év szerencsére úgy in-
dult, hogy az elmúlt két aszályos
év után a régen várt csapadék vég-
re megérkezett, decemberben el-
sõsorban esõ, majd az év elsõ két
hónapjában inkább már hó for-
májában. Ez nagyon kedvezõ az
erdei élet szempontjából. Talán
megszûnnek azok a pusztulások,
amelyek 2012 második felében
kezdõdtek erdeinkben – mondta
Varga László vezérigazgató.

A sok hó nagyon jó volt az er-
dõgazdálkodóknak, hisz a talaj
feltöltõdött vízzel, ami várhatóan
a késõbbiekben is érezteti hatását.
Ezen túlmenõen azonban jelen-
tõs problémákat okozott a faki-
termelésben, a letermelt faanyag
elszállításában. Több alkalommal
is napokat kellett azzal tölteni,
hogy utakat szabadítsunk fel, biz-
tosítva ezzel a fakitermelõ vállal-
kozók mozgását, a szállítójármû-
vek haladását.

A fenti nehézségek miatt a
március 1-ig betervezett munká-
kat nem tudtuk maradéktalanul
elvégezni. Fakitermelésben né-
hány százalékkal elmaradtunk a

Rázós volt az évkezdet

A Franciavágási Fûrészüzemben az alapanyaghiány miatt jelentõsen elmaradt a tervezett árbevétel

(Folytatás a 3. oldalon.)

Hivatalosan 2013. január 8-a
óta új gazdasági vezérigazga-
tó-helyettese van a vállalatnak.
Horváth Iván többszöri felkérés
után vállalta a posztot. Nem tel-
jesen idegen területre került,
hiszen korábban is belelátott,
mi is itt a feladat.

A gazdasági vezérigazgató-he-
lyettesi státusz több mint másfél
éven keresztül betöltetlen volt. Ez
idõ alatt Horváth Iván belsõel-
lenõrzési vezetõ fokozatosan be-
lefolyt a gazdasági ügyek koordi-
nálásába. Így nem került teljesen
idegen területre, amikor hivata-
losan is átvette a munkakört.

– Már egy évvel ezelõtt is kap-
tam felkérést, hogy vállaljam el a
beosztást, de akkor még nemet
mondtam. Utána még többször
felmerült a váltás lehetõsége.
Csakhogy én nem azért jöttem a
Bakonyerdõhöz, hogy ezt a posz-
tot betöltsem, ezért hárítottam.

Tavaly decemberre azonban
megváltozott az álláspontja. Egy-
részt az elmúlt másfél évben rész-
ben már belefolyt a munkába, te-
hát tudta, mit kell e poszton csi-
nálni, másrészt pedig úgy érezte,
hogy a betöltetlen státusz miatt a
cég zavar felé sodródhat. A kér-
dést muszáj volt rendezni.

Azt mindig is támogatta, hogy
a személyzeti kérdéseket, ha lehet,
próbáljuk meg belülrõl megolda-
ni. A saját személyét, a feladat
nagyságát, a munkatársakkal való
kapcsolatát mérlegelve végül elfo-
gadta a felkérést. A vezérigazgató
a munkáltatója, de a felügyelõbi-
zottságnak, a tulajdonos MFB-
nek elõzetes véleményezési joga
van; megerõsítést kapott, hiszen
õk is rábólintottak a kinevezé-
sére.

– Nyilvánvalóan sok tanulniva-
lóm van még, de a hozzáállásom-
mal nem lesz probléma. Igyek-
szem úgy végezni ezt a feladatot,
hogy minden rendben menjen. A
munkatársaimmal olyan viszony-
ban vagyok, hogy bátran támasz-
kodhatom rájuk.

Belsõ ellenõrként végzett mun-
kájából itt is sok mindent tud majd
hasznosítani. Az ellenõr az alap

Hirtelen mély
vízbe csöppent
Horváth Iván: a Libra óceánját rendületlenül kanalazzuk

Horváth Ivánt nem érte váratla-
nul az új feladat, de azért még
van mit elsajátítania

(Folytatás a 3. oldalon.)

szakmai tevékenységet ellenõrzi,
de a pénzügyre, számvitelre, mun-
kaügyre is van rálátása. Közgaz-
dasági végzettségét is tudja új be-
osztásában kamatoztatni. Szerin-
te azért esett rá a választás, mert
a bizalom iránta és a szakmai hát-
tere is megvolt.

Horváth Iván ma egybõl a mély
vízbe került. A mérlegkészítés, a
pénzügyi, számviteli évzárás idõ-
szaka a mostani, ami önmagában
is sûrû feladatot jelent. Ehhez tár-
sul, hogy az évzárással párhuza-
mosan egy teljesen új vállalatirá-
nyítási rendszert vezet be a vál-
lalat.

Ennek négy modulja lesz, ami-
bõl kettõ alrendszert már hasz-
nálnak. A Babér a humánrend-
szer, ide tartozik a bérszámfejtés,
a táppénz és minden foglalkozta-
tással kapcsolatos ügy. Vannak
még hibák, de a Babér jól vizsgá-
zott, a januári béreket már ezzel
számfejtették. Ennél sokkal na-
gyobb feladat a Libra, amely az
egész gazdasági vertikumot lefe-
di, ezzel már összefüggésben van
a cég minden tevékenysége.

tervezettõl, de értékesítési felada-
tainkat is akadályozta a sok csa-
padék. Mindennél nagyobb prob-
léma, hogy a primertermékek ér-
tékesítésével 2012-höz képest el-
maradtunk. Emiatt likviditási
problémáink voltak.

Varga László leszögezte, az el-
maradás nem olyan mértékû, hogy
mindezt ne tudnánk pótolni, meg-

Az év elsõ hónapjaiban há-
rom jelentõs vadászati kiál-
lításon is megjelent a Ba-
konyerdõ Zrt. Mindegyik he-
lyen jelentõs érdeklõdés
volt tapasztalható vadászati
szolgáltatásink iránt.

A hagyományos Dort-
mundi Vadászati Kiállításon
15 magyar erdõgazdaság volt
jelen a Bakonyerdõ Zrt. szer-
vezésében. Itt partnerország-
ként, illetve díszvendégként
jelentünk meg, tudtuk meg
Istvánffy Alexandrától. A part-
nerországi részvétel azért elõ-
nyös, mert ilyenkor az adott
ország – idén hazánk – vadá-
szati szolgáltatásaira fókuszál
a vásárszervezés, s a marke-
tingmunkában is mindezt ki-
emelten kezelik. Ezáltal a vá-
sárlátogatók is közelebb
kerülnek a kiállítókhoz.

A salzburgi vásáron ugyan-
csak rendszeres a jelenlétünk.
Ausztriában annyival jobbak a
lehetõségeink, amennyivel
közelebb vagyunk hozzájuk. Itt
komoly érdeklõdés mutatko-
zott a társas vadászatok, illet-
ve a gímbika-vadászatok iránt.
Reméljük, üzletkötés is lesz
belõle!

Keresik a társas
vadászatokat

Nagyon jó a vadászterüle-
teink elhelyezkedése, hiszen
az osztrák, szlovák határ-
hoz egyaránt közel vagyunk.
Számunkra elõnyösebb, ha a
vendég egy évben többször is
tiszteletét teszi nálunk, mint
ha egyszer jönne hosszabb
idõre.

Hagyományos hazai ren-
dezvény a Fegyver, Horgászat,
Vadászat Kiállítás, ahol az
összes hazai állami erdõgaz-
daság képviselteti magát. Ke-
let-Közép-Európa egyik legsi-
keresebb vására idén jubilált,
huszadik alkalommal tartot-
ták. A rendezvény 8000 négy-
zetméterén 14 ország 230 cége
mutatkozott be.

Bebizonyosodott, hogy si-
került visszaállítani a magyar
vadászati kultúra becsületét, a
magyar vadászat ismét kezd
méltó lenni a nagy elõdök pél-
dájához.

Ezt bizonyítja a standunk-
nál tapasztalt forgalom. Ami
érdekesség, hogy a vadásza-
ti lehetõségek mellett egyre
többen keresik a közjóléti szol-
gáltatásokat is, nagyon sok
vendéget érdekeltek a kirán-
dulási, kikapcsolódási lehetõ-
ségek.

A balatoni idegenforgalmi sze-
zon meghosszabbítása érdeké-
ben jelentõs ökoturisztikai fej-
lesztés veszi kezdetét a Keszt-
helyi-hegységben, amelyhez a
Bakonyerdõ Zrt. jelentõs mérté-
kû pályázati támogatást kapott.

Gyenesdiás, Vonyarcvashegy,
Balatongyörök és Vállus önkor-
mányzatának támogatása mellett
a Bakonyerdõ Zrt. (mint beruhá-
zó, fenntartó, üzemeltetõ) A
Keszthelyi-hegység ökoturisztikai
fejlesztése Darnay-Dornyai Béla
öröksége nyomán címen nyújtott
be pályázatot. A projekt összérté-
ke 312 838 646 forint, melybõl
14 050 876 forint az önrész, a töb-
bi pályázati támogatás. A tervezett
beruházásokról Gyenesdiáson
számolt be Varga László vezérigaz-
gató, aki kifejtette: egyre nagyobb
a társadalmi igény az erdõk köz-
jóléti funkcióinak a kiaknázására.
Mindez hozzájárulhat a balatoni
idegenforgalmi szezon meg-
hosszabbításához, hiszen, amikor
a fürdõzõk már távoznak, még
mindig találhatnak maguknak
programokat a gyalogos, a kerék-
páros, a lovas turisták – fogalma-
zott Varga László. A fejlesztés ál-
tal érintett területek jelenleg is lá-
togatottak, ugyanakkor a bennük
rejtõzõ potenciált eddig nem kel-
lõ mértékben aknáztuk ki. A fej-
lesztéssel várhatóan növekszik a

Megvalósulhat Gyenesdiás álma
Ökoturisztikai fejlesztés a Keszthelyi-hegységben Darnay-Dornyai Béla öröksége nyomán

látogatók száma, ami pozitív ha-
tással lesz a térségi vállalkozások-
ra, növeli a vendégéjszakák szá-
mát és a környezõ turisztikai att-
rakciók látogatottságát is. A pro-
jekt megvalósulásával megfelelõ
bázisuk lesz a környékre induló ba-
kancsos turistáknak és kerékpá-
rosoknak. Az erdészeti területe-
ken található attrakciófejlesztés-
sel növekszik a vonzerõ. Az infor-
matív elemek hatására a látoga-
tók környezettudatossága javul,
pozitív szemléletformálás valósul

A sajtótájékoztatón minden érintett részt vett. Manninger Jenõ köszöntötte a beruházás közremûködõit

meg. Manninger Jenõ, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke szerint a
Keszthelyi-hegység térségének
eddig kevesebb pénz jutott bala-
toni turisztikai fejlesztésre, szeren-
csére most változott a helyzet.
Jagicza Attila, a Zala Megyei Kor-
mányhivatal Erdészeti Igazgatósá-
gának igazgatója szerint a beru-
házás jó hírét viszi a megyének, az
erdõgazdaságnak.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgár-
mestere örömét fejezte ki, hiszen
a településnek 15 éves álma a lá-

togatóközpont létrehozása, amely
most megvalósulni látszik. Az itt
élõk, a turisták egyaránt élvezni
fogják a beruházás kínálta lehe-
tõségeket. Péter Károly, Vonyarc-
vashegy polgármestere ugyancsak
méltatta a beruházás jelentõségét.
Bíró Róbert, Balatongyörök pol-
gármestere azt hangsúlyozta, hogy
ez az összefogás eredménye. Her-
czeg Béla, Vállus polgármestere
megköszönte, hogy a Bakonyerdõ
Zrt. felkarolta a pályázatot.

(Folytatás a 3. oldalon.)

gyõzõdése szerint a vegetáció
megindulására utolérhetjük ma-
gunkat.

A nagy hó miatt sok plusztevé-
kenységet kellett megvalósítani a
vadgazdálkodásban is – tette hoz-
zá. Jelentõs mértékben vált szük-
ségessé a vad mozgásának bizto-
sítása, e célból ugyancsak utakat
kellett felszabadítani. Fokoztuk a

szálastakarmány kihordását an-
nak érdekében, hogy a vad – kü-
lönösen a csülkös – táplálékhoz
jusson. Mindez többletfeladatot
rótt ránk, de tettük ezt annak ér-
dekében, hogy az értékes vadállo-
mány semmiképpen ne sérüljön.

Amikor nagy hó borította er-
deinket, vadászatok maradtak el.
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A vadgazdálkodási ágazat jó, a
terítékadatokat nézve pedig ki-
váló évet zárt 2012-ben. Ennek
köszönhetõen az ágazat árbe-
vétele meghaladta a tervezett
szintet.

Vállalatunk összesen mintegy
63 000 hektár földrajzilag változa-
tos és vadban gazdag vadászterü-
leten gazdálkodik. A szezon a
szeptemberi bikabõgéssel határo-
zottan jól indult. Abban a hónap-
ban több mint 180 darab bikát si-
került terítékre hozni, ami ugyan-
csak rekord szám – értékelte az
évet Korn Ignác vadászati osztály-
vezetõ. Év végén, az állománysza-
bályozó vadászatok során további
100 darab bikát lõttünk, ezzel az
éves 285 darabos tervet kismér-
tékben túlszárnyaltuk.

Tarvad vonatkozásában na-
gyobb mértékben teljesítettük túl
a tervet. Ez egyfajta elvárás is,
nemcsak a vadászati hatóság, ha-

Eredményes vadászszezon
Nagyon aszályos év után jött a

bõgés. A felrakás idõszakában a
víz volt a szûk keresztmetszet a
gímbikák tekintetében, ami meg is
látszott az agancsnövekedésen. A
Bakonyerdõ Zrt. idei legnagyobb
gímtrófeája 9,89 kilogramm volt,
a Bakonyszentlászlói Erdészet te-
rületén esett, aranyérmes minõ-
sítést kapott.

Vadászterületeinken jelen van
a dámszarvas is, nagyon értékes
populáció él Ugod térségében.
Idei legnagyobb dámbikánk 4,13
kilós volt és aranyérmes minõsí-
tést kapott. Érdekes, hogy a sá-
rosfõi területen esett.

Õzbakból 280 az éves tervünk,
azt szintén sikerült túlteljesíteni.
Nálunk a 200–300 gramm közötti
erdei bak a jellemzõ, a 300 gramm
feletti trófeára már többen össze-
gyûlünk. Ilyenre, ha ritkán is, de
van példa.

Örvendetes dolog, hogy a te-
rítékadatok növekedésével párhu-

Február 2-a a vizes élõhelyek
világnapja, ez alkalomból február
1-jén Devecseri Erdészetünk szer-
vezett programot. Sárosfõn, a té-
mához illõ környezetben fogad-
tunk egy, a Tüskevári Általános
Iskolából érkezõ, 2–8. osztályos
tanulókból álló 22 fõs csoportot.

Az iskolásokat Czili Kármen
erdõgondnok köszöntötte, és ve-
zetésével egy rövid sétát tettek az
alkotóháztól a csemetekertet
érintve, a telelõmedencéken át
egészen a halastavakig.

A gyerekekkel beszélgettünk a
tavakban élõ állatokról, vízparti
növényekrõl, a gyakran megjele-
nõ vízimadarakról, melyek közül
kettõt, szürke gémet és nagy kó-
csagot láthattunk is, és a lábnyo-

A kisdiákokat Czili Kármen erdõgondnok kísérte végig

Vizes élõhelyek világnapja

mukat a fagyos hóban meg is fi-
gyelhettük.

A friss, ragyogó idõben tett
jólesõ séta után visszatértünk az
alkotóházba, ahol rövid vetélke-
dõ keretében a gyerekek a vízhez
és az elhangzottakhoz kapcsoló-
dó tesztet és játékos feladatokat
oldottak meg. A Vidrák, Pisztrán-
gok, Nagykócsag és Kispatak nevû
csapatok mérték össze tudásukat
és bizonyították, hogy ismereteik
alaposak a témában, és hogy az
elmúlt egy órát is hasznosan töl-
töttük. Egy meleg tea elfogyasztá-
sa és a vetélkedõ eredményének
kihirdetése után búcsút vettünk
vendégeinktõl. Szívesen fogadtuk
õket, és örültünk lelkes érdeklõ-
désüknek!

Vállalt kötelezettségünknek
eleget tettünk, sõt, a közfoglal-
koztatottak száma magasabb
is volt, mint ami a hatósági szer-
zõdésben szerepelt. A terve-
zett tevékenységet ugyancsak
sikerült elvégezni. Március elsõ
napján indult az újabb program.

– Az az alap, hogy a hatósági
szerzõdésben vállalat foglalkozta-
tási átlaglétszámot – ami 485 sze-
mély volt – teljesítettük, de ennél
mi tovább mentünk: folyamatosan
530 körüli létszámmal dolgoztunk
– mondta Stubán Zoltán, amikor
a tavalyi közmunkaprogramról
kérdeztük. – A másik cél is telje-
sült, hiszen azokat a feladatokat,
amiket betervezünk – erdõsítések-
ben, ápolásokban, parlagfû és
egyéb gyomnövények irtásában, a
közjóléti objektumok rendben
tartásában – sikerült elvégezni.

Az osztályvezetõ elmondta,
volt benne némi félsz a program
elõtt, hiszen vannak olyan falvak,
ahonnan nehéz olyan embereket
bevonni, akikkel hasznos munkát
lehet végeztetni. Ezzel szemben a
tapasztalata kedvezõ, vannak
olyan erdészeteink, ahol kifejezet-
ten számítottak rájuk: lehetett
ösztönözni õket, volt mérhetõ tel-

Jól sikerült a közfoglalkozatás
jesítmény a munka mögött. Aki-
nek viszont a magatartásával, a
hozzáállásával problémák voltak,
le lehetett cserélni – erre a szer-
zõdés lehetõséget teremtett.

A közfoglalkoztatás célja, hogy
elõsegítse az álláskeresõk vissza-
térését az elsõdleges munkaerõ-
piacra. E téren is kedvezõ tapasz-
talatokat szereztünk. Akik a prog-

ram ideje alatt munkát találtak,
azonnal elmehettek, az 530 em-
ber közül többen is el tudtak he-
lyezkedni. De a mi erdészeteink
ugyancsak „felfedeztek” olyan
embert – fõleg adminisztrátort,
középfokú végzettségût –, akinek
állást kínáltak, s ma már saját kol-
légaként – Monostorapátiban,
Keszthelyen, Pápán – dolgoznak
nálunk.

A közmunkaprogram sikerét
jelzi, hogy ez év elején az emberek
már kopogtak az ajtón, hogy mi-
kor kezdõdik a program. Tényle-
gesen március 1-tõl indul a köz-
foglalkoztatás, a támogatási szer-
zõdés alapján hivatalosan 504
emberrel indultunk, ezzel szem-
ben terveink szerint 520–530-as
létszámmal kalkulálunk. Örömte-
li, hogy a bruttó bért négyezer fo-
rinttal emelték. Ugyancsak jó
dolog, hogy tíz emberenként egy
brigádvezetõt lehet „kinevezni”,
aki további plusz tíz százalékot
kaphat.

Meglátásunk szerint a rendel-
kezésre álló munkaerõt idén jól
ki tudjuk használni a közjóléti be-
rendezések karbantartására,
rendbetételére, valamint a tanös-
vények, turistaútvonalak rendben
tartására.Tavaly sikeres volt a közfoglalkoztatás, hasznos munkát végeztek

A Bakonyerdõ Zrt. ökoturisz-
tikai projektjében kiemelten
szerepel a zrt. területén hala-
dó túraútvonalak fejlesztése,
fenntartása. Pályázati források
segítségével több felújítás is
megkezdõdhet a közeljövõben.

Több közjóléti feladat mellett
2012-ben a Mária Út Egyesülettel
közösen a zrt. területén kialakí-
tottuk a Mária-zarándokút nyom-
vonalát, felfestettük a Mária-út
jelzéseit. Tárgyalások kezdõdtek
a magyarországi pálos renddel
egy pálos zarándokút létrehozá-
sáról. A tervek szerint ennek az
útvonalnak egy része szintén a
Bakonyerdõ Zrt. területén halad-
na keresztül. Jelen pillanatban a
projekt a tervezés, illetve az enge-
délyeztetés fázisában van.

Nagy erõlelépés a zrt. közjólé-
ti tevékenységében az országos
Kékkör pályázatban való részvé-
teli lehetõség. A pályázat neve: Az
országos Kékkör nyomvonalának
és attrakcióinak multifunkciós fej-
lesztése, a túraútvonalak téradat

Készüljenek a bakancsosok
Túraútvonalak fejlesztése az ökoturisztikában – Kéktúra-pályázat

üdülési körzet) nyújtottunk be
pályázati anyagot.

A két régióban beadott pályá-
zatban a Bakonyerdõ Zrt. konzor-
ciumi tagként vesz részt a Magyar
Természetjáró Szövetség mellett.
Két pályázatunkat a bírálóbizott-

esett át. A mi pályázatunkon kívül
a témakörhöz kapcsolódva több
erdõgazdaság is adott be pályáza-
ti anyagot hasonló konzorciumi
megoldásban. Az elnyert pályáza-
tok alapján biztosítottnak látszik
az országos Kékkör teljes felú-
jítása, fejlesztése.

A fejlesztés keretében sor ke-
rül a Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi
Erdészeténél lévõ több forrásfog-
lalás felújítására, a túraútvonal
ûrszelvényének karbantartására,
több fedett és fedetlen pihenõhely
építésére, felújítására.

A közép-dunántúli régióban
nyert pályázatunk három erdészet
területén áthaladó turistaút men-
tén hasonló rekonstrukciót tesz
lehetõvé. Itt a Kéktúra útvona-
lához kapcsolódó, meglévõ, je-
len pillanatban használaton kívü-
li erdészeti épületeket újítunk
fel, több fedett és fedetlen pihe-
nõhelyet, valamint két fahidat épí-
tünk, de megújul a kõris-hegyi ki-
látó is. A szigligeti Óvárhoz és a
Monostorapáti Erdészet terüle-
tén több helyre kilátópontokat
építünk.

A konzorciumi megállapodás
más szereplõi az útvonal teljes te-
rületére elkészítik az informatikai
hátteret. Ez az informatikai hát-
tér lehetõvé teszi, hogy a túrázók
a helyszínen kihelyezett multi-
funkciós táblákról a szükséges in-
formációkat okostelefonjuk segít-
ségével letölthessék. A letölthetõ
információk széles köre lehetõvé
teszi a mikro- és makrokörnyezet
geológiai, földrajzi, urbanizációs
sajátosságainak megismerését.
Lehetõség lesz különféle elérhe-
tõ szolgáltatásokról is informáci-
ót gyûjteni, mint például sürgõs-
ségi betegellátás, kerékpárszerviz
és a többi.

A projekt részeként létrejön
egy ranger-szolgálat, mely bizto-
sítja mind a Kéktúra útvonalának
fenntartását és karbantartását,
mind az informatikai háttér folya-
matos üzemeltetését.

A fejlesztés jól kapcsolódik
meglévõ közjóléti objektumaink
szélesebb körû kihasználtságának
elõsegítéséhez, a térség jobb kör-
nyezeti ismeretéhez.

Az útvonal jól illeszkedik a
Keszthelyi-hegységben lévõ egyéb
közjóléti, ökoturisztikai új beru-
házásokhoz, valamint a híd szere-
pét is betölti a bakonyi és balatoni
régió ökoturisztikai fejlesztései-
ben.

Jó túrázást kívánunk!

ság nyertesként regisztrálta, az
elnyert nettó pályázati összeg több
mint 80 millió forint. Jelen pilla-
natban a pályázati szerzõdések
megkötése van folyamatban.

A Kéktúra útvonala létrehozá-
sa óta komolyabb felújításon nem

alapú nyilvántartási és fenntartá-
si rendszerének kialakítása, a kap-
csolódó szolgáltatások fejlesztése.
A Kékkör fejlesztési pályázatán
két régióban (közép-dunántúli
balatoni kiemelt üdülési körzet,
illetve nyugat-dunántúli balatoni

A fekete-hegyi kilátó

Csehbánya, itt egy híd épül
majd a patak felett

nem a környékben gazdálkodó
tulajdonosok, mezõgazdászok ré-
szérõl is, hiszen jelentõs mértékû
károkat okoz a túlszaporodott
nagyvadállomány, elsõsorban a
vaddisznó és a gímszarvas. Mi
igyekeztünk minden tõlünk telhe-
tõt megtenni annak érdekében,
hogy ez a túlszaporodási folyamat
megálljon és az állomány arra a
szintre csökkenjen, ami elviselhe-
tõ a gazdálkodók részérõl.

Nyilvánvaló, hogy ezt egy év
alatt nem lehet megtenni, de raj-
tunk nem múlott. A mögöttünk
hagyott vadászati szezonban több
mint ötezer nagyvadat hoztunk
terítékre. Az elmúlt idõszakban
ötvennél is több nagyvad-terelõ-
vadászatot tartottunk. Az ötezer
darabos éves terítéknek több mint
a fele vaddisznó. A másik nagy
„falat” a gímszarvas.

Császár Lajos, a Bakonyerdõ Zrt. Farkasgyepûi Erdészet iharkúti
kerületének hivatásos vadásza segítségével Bruno Theus svájci
vadász egy gyönyörû hóeséssel induló délutáni cserkelés során
néhány perc leforgása alatt két kapitális muflonkost hozott teríték-
re. Az aranyérmes kosok csigahossza 91,05, illetve 91,25 centiméter

zamosan növekedett a bárvadá-
szati hányad is, a pluszmennyisé-
get fizetõ vendégekkel sikerült ki-
lövetni. A vadgazdálkodási ágazat
jó, a terítékadatokat nézve pedig
kiváló évet zárt 2012-ben. A terve-
zett értéket jelentõsen meghalad-
ta az ágazat árbevétele és az ered-
ménye egyaránt.

Sajnálatos módon a vadkár
mértéke is emelkedett. A Ba-
konyerdõ Zrt. által kifizetett
összeg a tervezetten felül volt, sze-
rencsére a 2010-es kiugró szintet
nem érte el. A vadkárok csökken-
tése érdekében igyekszünk min-
dent megtenni. A gazdákkal
együttmûködve vadkárelhárító
kerítéseket építünk, de úgy gon-
doljuk, a leghatékonyabb védeke-
zés a golyó. A nagyvad túlszapo-
rodását mindenképpen meg kell
állítani.
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Nem is mindig a nálunk lévõ
idõjárási körülmények miatt. Pél-
daként megemlítette, hogy a
bakonyszentlászlói vaddisznós-
kertben tervezett hajtást azért vol-
tunk kénytelenek elhalasztani,
mert a német csoportot a Luft-
hansa nem hozta el Magyaror-
szágra. Ezek miatt e téren is árbe-
vétel-kiesésünk van. Reményei
szerint idén õsszel tudjuk pótolni
az elmaradt vadászatokat.

A termelõüzemekrõl szólva a
vezérigazgató elmondta, a Zala-
halápi Parkettagyárban az elõzõ-
ekhez mérten is jól indult az év. A
januári 46 ezer négyzetméteres ér-
tékesítés az eddigi legjobbnak
mondható. Februárban bizonyos
anomáliák miatt elmaradtunk a
tervtõl, de március végéig az elsõ
negyedévre tervezett mennyiséget
értékesíteni tudjuk.

A Franciavágási Fûrészüzem-
ben jelentõs problémák vannak, a
korábban említettek miatt az alap-
anyagot nem tudtuk az üzem ré-
szére biztosítani, noha ennek ér-

Rázós volt az évkezdet
(Folytatás az 1. oldalról.) dekében mindent elkövettek er-

dészeteink. A legnagyobb problé-
mát az okozza, hogy a tervezett
tölgyrönkvásárlás az elsõ két hó-
napban alig valósult meg. Az idõ-
járási problémák miatt mindössze
két erdõgazdaságtól tudtunk
tölgyrönköt vásárolni.

Az alapanyaghiány miatt a fû-
részüzem árbevétele mintegy 40
millió forinttal elmaradt a várttól.
Márciusban végre megindulhatott
a beszállítás. Ugyancsak gond,
hogy a meghatározó tölgy svéd-
padló-alapanyag vevõk piaci prob-
lémákra hivatkozva nem vitték el
az éves szerzõdésben lekötött
mennyiségeket.

Keményen meg kell dolgoz-
nunk azért, hogy Franciavágáson
utolérjük magunkat. A vezérigaz-
gató bízik benne, áprilistól javul-
nak a piaci kilátások.

A dobai kastélypark felújítása
is új lendületet kap. A helyszíni
bejárás alkalmával rögzítették, hol
kell a fakivágásokat elkezdeni. Sze-
retnénk ezt a munkát április vé-
géig megvalósítani.

A projekt helyszíneit, elemeit
Varga László mutatta be. Eszerint
a központi projektelem a Gye-
nesdiás nyugati szélén kialakítan-
dó látogatóközpont, amely kiállí-
tó- és rendezvénytér is, egyben a
hátizsákos, kerékpáros és lovas
túrák kiindulópontja. Ez az épít-
kezés a Gyenesdiás önkormány-
zata által biztosított területen va-
lósul meg. Vonyarcvashegyen az
úgynevezett Cseri-kapu pihenõ-
hely új épületekkel és közjóléti be-
rendezésekkel teljesen megújul.
Balatongyörökön a közkedvelt
Bélapi pihenõt hasonló módon
fejlesztjük. Ez egyben kiinduló-

Megvalósuló álom

Mély vízbe csöppent
(Folytatás az 1. oldalról.)(Folytatás az 1. oldalról.)

Nagyon sokan nagyon sokat
foglalkoznak ezzel az új rendszer-
rel, beleértve az éjszakákat és a
hétvégéket is. Horváth Iván úgy
fogalmazott: „a Libra óceánját
rendületlenül kanalazzuk.” Olyan
nagy a feladat, hogy hiába talics-
kázzák a földet, még mindig ott a
hegy. A cégnél tízezres nagyság-
rendben vannak számlák és egyéb
bizonylatok, amiket be kell vinni a
rendszerbe. El lehet képzelni, ez
mekkora feladat!

A cél az, hogy az elsõ negyed-
évet már a Librával megbízható-
an le tudják zárni. Ehhez még ren-
geteg tennivaló van. Sok fontos

dolgot egyelõre nem tudnak hasz-
nálni, de azon vannak, hogy elõbb-
re lépjenek.

Segítség, hogy egy olyan meg-
bízhatatlan ügyviteli rendszert
hagyunk hátra, amit, ha évekig
mûködtetni kellene, nagyobb
problémát okozna, mint most az
újnak a bevezetése. Bízunk abban,
hogy a Libra jobb lesz, mint a ré-
gi volt.

A másik két modul március
végén érkezik. Egyik a szakmai
rendszer (erdõmûvelés, fahasz-
nálat) lesz, a másik pedig a VIR
(vezetõi információs rendszer),
amibõl elemzéshez, döntésekhez
szükséges adatok nyerhetõk.

A látogatóközpont építése kiemelkedik a beruházásból. Cél az ökoturizmus megerõsítése, munkahelyek teremtése, a szezon megnyújtása

pontja egy új tanösvénynek is.
Lecseréljük a büdöskúti esõbeál-
lót, a két lepusztult kilátó (Batsá-
nyi és Bél Mátyás) bontása után
magasabb, színvonalasabb építmé-
nyeket hozunk létre. Vállus, a víz-
parti települések után a Keszthe-
lyi-hegység mélyén megbúvó fa-
lucska erdeiben tervezett fejlesz-
tés zárja a sort: itt egy új tanös-
vény fûzi fel a nevezetes kirándu-
lópontokat, a Láz-hegyen pedig
új kilátó létesül. A projekt fejleszt-
hetõ, egyben kiválóan illeszkedik
az önkormányzati és turisztikai
pályázati eredményekhez és ter-
vekhez is, nemkülönben a Bala-
ton Fejlesztési Tanács kerékpár-

út-fejlesztési kiemelt projektjéhez.
A tervezett projekt tevékenysége
a természeti és környezeti értékek
ökoturisztikai célú bemutatása.

A projekt illeszkedik a pályá-
zati felhívás céljához: célja a hazai
turizmus szektor és ezen keresz-
tül a teljes magyar gazdaság ver-
senyképességének erõsítése, a
turizmusból származó jövedelmek
növelése és munkahelyek terem-
tése. A projekt reális célkitûzése-
ket tartalmaz: kínál szezonon kí-
vül és idõjárástól függetlenül is
garantáltan igénybe vehetõ szol-
gáltatásokat (látogatóközpont,
kilátók, pihenõk és a többi), egye-
di, az adott helyszínre jellemzõ sa-

játos értékekre épít (Keszthelyi-
hegység interaktív bemutatása),
valamint növeli a turisták átlagos
tartózkodási idejét.

Az uniós támogatású projekt
2013. január 1-én indult és 2014.
december 31-én zárul. Ma már a
látogatóközpont kivételével min-
den egyes projektelemre jogerõs
építési engedéllyel rendelkezünk.
A megvalósítás a kilátók és pihe-
nõhelyek építésével kezdõdik.

A látogatóközpont építési en-
gedélye legkésõbb május végéig
rendezõdni látszik. A sikeres köz-
beszerzési eljárást követõen ennek
az építése legkésõbb októberben
megkezdõdhet.

Összefogott négy település és a Bakonyerdõ Zrt. – Együtt nagyot alkotnak

A sok csapadék megnehezítet-
te a Bakonybéli Erdészet mun-
káját, jelentõsen megakasztva
a fakitermelést. Összességé-
ben mégis tudnak örülni ennek,
mert különben félõ volt, hogy
erdeik elkezdenek kiszáradni.

A Bakonyerdõ Zrt. legnagyobb
fakitermelési feladatával bíró er-
dészete a bakonybéli, amelynek évi
nettó 48–50 ezer köbméter fát kell
kitermelnie. Ebbõl február végéig
azonban csak 16,2 ezer köbmétert
sikerült teljesíteni. Az okokról
szólva Meinczinger József erdésze-
ti igazgató elmondta, elsõként az
átlagosnál keményebb tél említhe-
tõ, sok volt a csapadék, ami a faki-
termelést akadályozta. Hiányoz-
tak a hosszú, száraz, fagyos na-
pok, hol a havazás, hol pedig a
felázott talaj miatt nem tudtak
dolgozni. Saját forwarderük op-
timális kihasználtsága érdekében
a gépet a legjobb állományadott-
ságokkal és terepviszonyokkal
bíró területeken használták. Emi-
att fakitermelõ vállalkozóiknak
csak részben tudtak sík erdõrész-
leteket biztosítani.

A Bakonybéli Erdészet területe
teljes egészében természetvédelmi
terület, így a szakmai elvárásokon
túl a természetvédelem elõírásainak
is eleget kell tenni. Fakitermelés
csak október 1. és március 31. kö-
zött végezhetõ. Külön nehézséget
jelent, hogy a vékony gyérítéseket
is kizárólag a fenti idõszakban lehet
elvégezni. Ha átlagos március lesz,
10–12 ezer köbméter fa még leter-
melhetõ. A várhatóan 6–7 ezer köb-
méteres elmaradás pótlása az õszi
idõszak kiemelt feladata lesz.

Meinczinger József megjegyez-
te, nehézségeik ellenére összessé-
gében örömmel fogadták a csa-
padékot. Ha még egy aszályos
évük lett volna, az nyár végére ka-
tasztrófát okozhatott volna erde-
ikben: megkezdõdött volna a bük-
kösök, tölgyesek száradása.

Most hiányzott
a száraz idõszak Balatonedericstõl Keszthelyig

a táj képét jelentõsen megha-
tározta az 1860-as években
idetelepített – egyébként tájide-
gen – feketefenyõ. Ebben az
idõben az itt élõ, akkori erdõ-
birtokos Festetics család a ko-
pár területek fásítására telepí-
tett fenyõt, majd az 1950-es
években a Keszthelyi-hegység-
ben õshonos molyhos tölgy, vi-
rágos kõris állományokat ala-
kították át feketefenyõre. A fe-
nyõk nagyon jól érezték itt ma-
gukat.

A területet dolomitos talaj bo-
rítja. A fáknak folyamatos csapa-
dék-utánpótlásra lenne szüksé-
gük, hogy ezen a rendkívül sekély
termõrétegen megmaradjanak.
Ezt a körülményt az õshonos
molyhos tölgy, a virágos kõris jól
bírja. Úgy tûnt, az akár harminc
méter magasra is megnövõ, ro-
busztus örökzöldek is alkalmaz-
kodtak a rendkívüli körülmények-
hez. Az aszályos évek már koráb-
ban is erõsen megviselték az állo-
mányt. A legutolsó erõs száradást
a kilencvenes évek végén tapasz-
talták a keszthelyi erdõkben, az

Pusztul a feketefenyõ
erdészetnek akkor is ki kellett ter-
melnie az elszáradt egyedeket.

Az elmúlt két aszályos év azon-
ban rendkívüli módon legyengí-
tette a feketefenyõket a Keszthe-
lyi-hegységben és 2012 tavaszán
erõs tûvörösödés, pusztulás volt
tapasztalható, nyilatkozta Szakács
István, a Keszthelyi Erdészet igaz-
gatója. Ezt jelezték az erdészeti
hatóságnak, egyeztettek a nemzeti
parkkal is. Az a döntés született,
hogy az élõ fák megóvása és a tûz-
veszély megakadályozása érdeké-
ben a beteg feketefenyõket el kell
távolítani.

A munkát 2012 augusztusától
végezhették. Ahogy haladtak a
munkákkal, azt tapasztalták, hogy
a tûvörösödés nem állt meg, amit
szintén jelentettek a hatóságnak.
Így tavaly õsztõl az ötven százalék
feletti levélelhalással érintett te-
rület 1300 hektárra nõtt. Az er-
dészeti igazgató jelezte, ez nem
teljesen elegyetlen feketefenyõ,
vannak benne lombállományok
(molyhos tölgy, virágos kõris). A
beteg fák túlnyomó része a Keszt-
helytõl Balatonedericsig húzódó
erdõsávban található. A kiterme-
léssel a feketefenyõk 70 százaléka

el fog tûnni a Keszthelyi-hegység-
bõl. A fiatalabb, a 40–50 éves fák,
valamint az északi kitettségben
lévõ feketefenyõk egyelõre átvé-
szelték a szárazságot.

Szakács István elmondta, a fe-
ketefenyõ betelepítése nem volt
elhibázott lépés. Ezzel megterem-
tették a lehetõségét annak, hogy
a legeltetés miatt lepusztult olda-
lakon most már a lombállomány
is megfelelõ életfeltételeket talál-
jon, vagyis elõkészítette a talajt a
lomberdõ megtelepedésére. Az
erdõ természetes úton meg fog
újulni, visszatér az eredeti vegetá-
ció. Az itt õshonos lombhullató
fajok közül a virágos kõris, a moly-
hos tölgy jelenik meg a termõhe-
lyen. Csak olyan helyeken fognak
besegíteni, ahol elõtte nem volt
semmiféle állomány.

Értelemszerûen, a kivágást
követõen – fõleg a Balatonhoz
közel esõ területeken – átalakul a
táj képe, amit meg kell szokni.
Ami eddig a téli idõszakokban is
üde zöld volt, az ettõl kezdve át-
láthatóbbá válik, viszont biológia-
ilag sokkal változatosabb lesz az
erdõ, kisebb sziklagyepekkel, cser-
szömörcés foltokkal.

Kiss Gábor személyében új bel-
sõellenõrzési vezetõ állt mun-
kába a vállalatnál. A fiatalem-
ber a Zalahalápi Parkettagyár-
ból tette át székhelyét a pápai
központba.

A keszthelyi közgazdasági szak-
középiskola elvégzése után Kiss
Gábornak egyenes út vezetett a
Zalaegerszegi Pénzügyi és Szám-
viteli Fõiskolára. Szakmai gyakor-
latát a szállodaiparban töltötte,
mégis a húsiparban kötött ki. A
diploma megszerzését és az egy
év polgári szolgálatot követõen a
keszthelyi Hunnia Kft.-nél kezdett
2004-ben. Másfél évig pénzügyi
csoportvezetõként dolgozott,
majd gazdasági vezetõvé lépett
elõ. Ez jó iskola volt számára,
megismerte az ipari termelést.

Amikor a Bakonyerdõ Zrt.
2008-ban pályázatot hirdetett, be-
adta jelentkezését. Több jelölt kö-
zül rá esett a választás, így került a
Zalahalápi Parkettagyárba gazda-
sági vezetõnek. A húsipar után éles
váltás volt, de ezzel is megbirkó-
zott. Az elszámolási rend miatt a
Franciavágási Fûrészüzem mûkö-
désébe is betekintett, így megis-
merte a faipart a rönktõl a parket-
ta végtermékig. Az idei évet már a
központban kezdte a Horváth Iván
elõrelépése okán megüresedõ bel-
sõellenõrzési vezetõ pozícióban.

– Meglepett amikor felmerült
a nevem, ugyanakkor kifejezetten
örültem a lehetõségnek. Bízom
benne, a megkeresés eddigi mun-
kavégzésemnek is az elismerése.

A húsipari évek alatt elvégezte
a Közgazdasági Egyetemet köz-
gazdász-tanár szakon. Tanult pe-
dagógiát, pszichológiát. A belsõel-
lenõrzési vezetõi kinevezésnek
azért is örült, mert ez pontosan
egy olyan munkakör, ahol mind-
kettõre szükség van. Minden szer-
vezetnek, akárcsak az embernek,
megvan a saját pszichológiája, a
saját folyamata. Mindezt õ két

Megértõ, de nem elnézõ
Kiss Gábor határozott belsõellenõrzési vezetõ lesz

Kiss Gábor

irányból közelíti meg: egyrészt gaz-
dasági szemlélettel, másrészt hu-
mán szemlélettel. Ha e két terület
nincs összhangban, nagy bajok le-
hetnek, fejtegette.

Mivel bõ egy éven át gazdátlan
volt a gazdasági vezetõi poszt, el-
képzelhetõ, hogy egyes folyama-
tok automatizálódtak, önállósod-
tak. A folyamatokat felül kell vizs-
gálni. Minden területen vannak
szakmai osztályok, a bevonásuk-
kal szeretné e munkát elvégezni.

Kiss Gábor nem felejtette el
megjegyezni, két olyan elõdje volt,
akik meglehetõsen komoly irányt
jelöltek ki számára ezen a posz-
ton. Szeretne a nyomdokaikban
tevékenykedni.

– Úgy gondolom, ha valaki dol-
gozik, óhatatlanul vét hibákat. A
hiba lehet szándékos és vétlen.
Alapvetõen támogató pozícióban
szeretnék dolgozni. A folyamato-
kat – az erdõmûveléstõl kezdve a
parkettagyártásig bezárólag – tá-
mogatni szeretném, hogy jól mû-
ködjenek. Minden folyamatot
szabályosan, amennyire lehet,
életszerûen és szabályozott kere-
tek között rugalmasan kell kezel-
ni. Értelemszerû, hogy az esetle-
ges visszaéléseket pedig meg kell
szüntetni, méghozzá az egész kol-
lektíva érdekében. Szándékos hiba
esetén tehát nem leszek rest
szankciókat alkalmazni!
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Györke Zsombor Árvai Zoltánné Horváth Attila

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szólnak az ökoturisztikai fejlesztéshez?
– A beruházás jót tesz a tér-

ségnek. A kialakítandó progra-
mok oktató jellegûek lesznek, hi-
szen szükség van arra, hogy a
nagyközönség közelebb kerüljön
az erdõhöz, megismerje annak
életét, az erdõgazdálkodást, az
erdõ közjóléti szolgálatát. Mivel az
ökoturisztikai fejlesztés közel van
Festetics állatparkunkhoz, a két
terület programjait össze lehet
kapcsolni, ezek pedig egymást
erõsítik. Ennek köszönhetõen
akár többnapos programokat is
lehet tervezni Keszthely térségé-
ben. Ezért meggyõzõdésem, hogy
ez hasznos fejlesztés – mondta
Györke Zsombor.

– Szerintem a nyaralóvendé-
gek szeretik hasznosan tölteni a
szabadságukat, a fejlesztés pedig
hozzájárulhat ahhoz, hogy tartal-
mas napokat tudjanak eltölteni a
térségben. El lehet menni a láto-
gatóközpontba, kirándulhatnak a

környezõ hegyekben, megmász-
hatják a kilátókat, ahonnan gyö-
nyörû kilátás nyílik a környékre,
túrákat szervezhetnek a túraútvo-
nalakon, a tanösvényeken. Ami

még mellette szól, hogy ezek a
programok kevésbé idõjárásfüg-
gõk, hiszen kirándulni hûvösben
is lehet. Amikor például nem tûz
a nap vagy hideg a Balaton vize,

fel lehet kerekedni, és körülnéz-
hetnek a környéken. Mindez a ba-
latoni idegenforgalmi szezon meg-
hosszabbításához is hozzájárulhat
– fogalmazott Árvai Zoltánné.

– A Balaton vonzáskörzetében
értelemszerûen sok a kiránduló.
Nyáron különösen feldúsul a la-
kosság, Keszthelytõl Balatongyö-
rökig nagyon sok nyaraló veszi bir-
tokba a partot. Az a tapasztala-
tom, hogy a térségében megfor-
duló emberek szeretnek kirándul-
ni. Az idegenforgalmi nevezetes-
ségek mellett azért hasznos a mi
fejlesztésünk, mert direkt a ter-
mészethez viszi ki az embereket,
ilyen lehetõség pedig nincs másik.
Úgy vélem, ez a több részbõl álló
beruházás ezt a hiányt tudja pó-
tolni. Egyben növeli a térség vonz-
erejét, felhívja a figyelmet a túrá-
zási lehetõségre. A látogatóköz-
pont valószínûleg erdei iskolaként
is tud mûködni. Ott a közelben az
állatpark, a kettõ kiegészíti egy-
mást, bõvíti a választékot. Az egész
beruházás igen széles korosztály-
nak kínál majd lehetõségeket –
fejtette ki Horváth Attila.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2012.
november 30-ától 2013. március 12-éig az
alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Takács Katalin (Monostor-
apáti, 12. 01.), Németh Nikolett Éva (Pápa, 12.
01.), Végh Lajosné (Keszthely, 12. 01.), Horváth
Eszter (Balatonfüred, 01. 01.), Gyimóti Róbert
(Farkasgyepû, 03. 01.), Kovács Ildikó (Zalahaláp,
01. 15.).

Belépõk, fizikaiak: Straub Jánosné (Far-
kasgyepû, 01.04), Eszli Sándor (Devecser, 01. 14.),
Kalmár Péter (Zalahaláp, 01. 07.), Koók Máté
(Balatonfüred, 02. 20.), Viziné Patyi Csilla (Far-
kasgyepû, 02. 01.).

Kilépõk, szellemi: Kardos Miklós (Balatonfü-
red, 12. 31.).

Személyügyi hírek
Kilépõk, fizikaiak: Bodó Balázs (Devecser, 12.

31.), Straub Jánosné (Farkasgyepû, 02. 05.), Putz
Károly (Farkasgyepû 12. 05.), Gulyás Géza (Fran-
ciavágás, 12. 28.), Fekete Csaba (Zalahaláp, 12.
14.), Rujzamné Gönczi Erzsébet (Farkasgyepû,
12. 31.), Bakos Judit (Keszthely, 12. 31.).

Nyugdíjazások: Kántorné Szabó Erzsébet (12.
27.), Varga Imréné (02. 10.), Bodó Béláné (12.
30. – mind Franciavágás).

Hûségjutalomban részesültek, szellemiek: Császár
Lajos (Farkasgyepû, 35 éves), Meinczinger József
(Bakonybél, 20 éves), Simon Attila (Balatonfü-
red, 30 éves), Bokori Vilmos (Bakonyszentlászló,
30 éves).

Hûségjutalomban részesültek, fizikaiak: Farner
György (Franciavágás, 25 éves), Sölét Jánosné
(Zalahaláp, 25 éves).

A tavalyihoz hasonlóan idén is
nagy sikert hozott a második
Veszprém megyei erdész–vadász
bál. A sümegi eseményhez válla-
latunk társrendezõként csatlako-
zott. A jó hangulatról Südi Iringó
és csapata, a Show Girls gondos-
kodott. A talpalávalót a Change
Show- és Tánczenekar szolgál-
tatta.

Varga László vezérigazgató a
bál elõtt úgy vélekedett, a tavalyi
volt a szezon legjobb rendezvénye.
A bál után átértékelte az esemé-
nyeket. A kérdés az, jövõre lehet-
e mindezt fokozni?

Az elõzõ évihez hasonlóan
2012-ben is mozgalmas évet
zárt az Országos Erdészeti
Egyesület (OEE) Pápai Helyi
Csoportja. A Timár György el-
nök és Stubán Zoltán titkár ve-
zette csoport tagjai, amellett,
hogy részt vettek az OEE orszá-
gos rendezvényein, helyi prog-
ramokat is szerveztek.

Kis túlzással tavaly szinte min-
den hónapra jutott esemény az
OEE Pápai Helyi Csoportjának,
különösen a május volt sûrû, ak-
kor öt szervezett programjuk is
volt. Ezért a teljesség igényével
szinte lehetetlen felsorolni az év
történéseit. Az év során három-

Mozgalmas évet zártak
szor fogadtak társ erdészetektõl
(KEFAG, Vérteserdõ, Zalaerdõ)
csoportot, több alkalommal tar-
tottak szakmai napot, de õk is vol-
tak tanulmányúton (az
Egererdõnél). Immár hatodik al-
kalommal hozták tetõ alá az er-
dész–pedagógus párok találkozó-
ját, aminek most a Bakonybéli
Erdészet volt a házigazdája.

Érdekes esemény volt a szak-
újságírók fogadása is. Az erdõgaz-
daság központi dolgozói részére
csapatépítõ tréninget szerveztek.
Õsszel szintén a központ dolgo-
zói részére mutatták be a keszt-
helyi Festetics Imre Állatparkot.

Emellett igyekeztek részt ven-
ni az OEE országos rendezvénye-

in, mint például a vándorgyûlés,
az erdésznõ-találkozó, valamint a
szakosztályok rendezvényein (er-
dõmûvelési, erdõvédelmi, erdei is-
kola és a többi). Az idei esztendõ
szintén eseménydús lesz. Április-
ban közjóléti, májusban erdõmû-
velési, júliusban erdõvédelmi szak-
mai napot tartanak. Több szakmai
tanulmányút is vár rájuk, egy pél-
dául külföldön, mint ahogy idén
is érkeznek vendégek a társ erdõ-
gazdaságoktól.

Az év kiemelkedõ s sok szerve-
zést igénylõ eseménye az erdész–
faiparos dolgozók sportnapja lesz,
amelyre augusztus végén Pápán
kerül sor. A rendezvényre 500
embert várnak.

Jól sikerült
az erdészbál

Kollégáink közül többen ott voltak a megye rangos farsangi rendezvényén

A nemzetközi nõnap a nõk iránti tisztelet és megbecsülés kifejezésének napja, amelyet Magyarországon
1948 óta minden év március 8-án megtartanak. Vállalatunknál sem múlik el úgy év, hogy ne emlékez-
nénk meg a gyengébbik nemrõl, amely nemegyszer bizonyságát adta erejének. A vállalat vezetése
nevében Varga László vezérigazgató köszöntötte nõi munkatársainkat, s virággal kedveskedett nekik.
Csáth Géza úgy fogalmazott: „A nõi lélek nem alkot, hanem megért, nem okoskodik, hanem megérez,
nem tud, hanem megsejt.” Társak õk a munkában, az életben. Köszönet nekik ezért!

Köszönet a nõknek!
Jelzés: zöld sáv.
Státusz: Létezõ, karbantar-

tott.
Név: Kisszépalmapuszta –

Bakonybél.
Útvonal: Kisszépalma-

puszta – Kuruc-rét – Barátok
útja – Tekeres-kút – Százhalom
(Halomsírmezõ) – Száraz-
Gerence-völgy – Öreg-séd –
Bakonybél.

Kezdõpont: Kisszépalma-
puszta, Kettõs kereszt.

Végpont: Bakonybél.
Hossz: 5,3 km.
Szintkülönbség: 25 m

(oda), 170 m (vissza).
Ehhez kapcsolódik a Ró-

mer Flóris-emlékút:
Az emlékút végigjárása so-

rán megismerkedhetünk a ba-
konyi táj változatos arculatá-
val, ismert és kevésbé ismert
településeivel és geológiai ér-
dekességeivel.

Az útvonal a festõi szépségû
Cuha-völgybõl indul, majd a
Porvai-medencébõl nyílik csodá-
latos panoráma a hegység legma-
gasabb hegyeire. Végigmegyünk a
Barátok-útján, amelyen régen a
bakonybéli szerzetesek jártak.
Körbejárhatjuk Bakonybélt és a
Szent-kutat, ahol egykor Szent
Gellért remetéskedett. A Kertes-
kõi-szurdok varázslatos sziklái
között folyó Gerence-patakot kí-
sérjük, majd a Nagy-Som-hegy ol-
dalában végighaladva eljutunk a
Zoltay-forráshoz. Zirc fõterén
megtekinthetjük a 0 km-es bakan-
csot ábrázoló követ, majd Nagy-
esztergárra érve Ányos Pál szülõ-
házát is megnézhetjük. Hangula-
tos völgyben, csörgedezõ patak
mellett vezet utunk, gyönyörköd-
hetünk a festõi szépségû Csesz-
nek várában. Felkapaszkodunk a
Zörög-hegy tetejére, ahol egykor
a Rómer Flóris-kilátó állt. Keresz-

tezve a kanyargós Cuha-pata-
kot, Vinyére érkezünk meg a
Likas-kõ barlanghoz, melyen a
bátrabbak át is mehetnek! A
Bodzás-árok szép sziklái kö-
zött megérkezünk az Õsfeny-
vesbe, Fenyõfõre. Megkerülve
a Kakas-hegyet, megpihenünk
a Szent-keresztnél, majd a Bé-
csi-árok széles völgyén át ju-
tunk el túránk végpontjához,
Bakonykoppányba.

Az emlékút a zöld sáv jelzé-
sen vezet Porva–Csesznek vas-
útállomástól Bakony-
koppányig, kivéve a Kerteskõi-
szurdok és a Zoltay-forrás
közötti részt.

A túramozgalom 72,5 km
hosszú. Bármelyik irányból vé-
gigjárható.

További információ:
www.termeszetbarat.hu/tura-
mozgalmak.

Ajánlott túraútvonalak

A rövid téli szünetet
követõen március 15-tõl
újra megnyitotta kapuit
a Gyenesdiás és Keszt-

hely közigazgatási
határán kialakított

Festetics Imre Állatpark.
A négyhektáros terüle-

ten az érdeklõdõk
õshonos magyar kutya-
fajtákkal és háziállatok-

kal, valamint hazai
vadfajokkal ismerked-

hetnek meg. Az állat-
parkban állatsimogatót
és játszóteret egyaránt

kialakítottunk.
Az állatpark a nyári

idegenforgalmi fõszezon-
ban mindennap 9–19 óra

között tart nyitva

Ismét nyitva az állatpark


