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Vadászkamarai esték
A Bakonyerdõ Zrt. volt a rendezvény házigazdája

Az állatparkot hivatalosan Ruzsics Ferenc, dr. Szöllõsi Jánosné
és Varga László avatta fel
A 2012 tavasza óta mûködõ
Festetics Imre Állatpark a közelmúltban immár hivatalosan
is megnyitotta kapuit. A létesítmény avatását nagyszámú közönség követte figyelemmel.
Nagyon sokan voltak kíváncsiak az eseményre. A vendégeket Horváth Iván gazdasági vezérigazgató-helyettes köszöntötte
A Veszprém Megyei Vadászkamara ezúttal Pápára hozta megyeszerte népszerû rendezvényét, a Vadászkamarai Estéket. Az esemény társ házigazdája ezúttal vállalatunk, a Bakonyerdõ Zrt. volt. A fórum vendégei között üdvözölhettük
Gyõrffy Balázst, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökét,
és dr. Töreki Sándor Veszprém
megyei rendõrfõkapitányt is.
A szép számban egybegyûlteket Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke köszöntötte: „A Veszprém megyei Vadászkamara az itteni vadgazdálkodók, kamarai tagok aktivitásának
köszönhetõen az ország egyik legaktívabb, legeredményesebben
mûködõ kamarájává nõtte ki magát”. Pap Gyula úgy fogalmazott,
hogy a vadászati fórum a vadász-

kamara többéves hagyománnyal
bíró rendezvénysorozata. Minden
évben 6-7 ilyen alkalmat tartanak,
a megye különbözõ pontjain szerveznek aktuális kérdésekhez igazodó fórumot.
A fórumon Horváth Iván gazdasági vezérigazgató-helyettes
mutatta be a céget a jelenlévõknek. Elmondta, a Bakonyerdõ
Zrt. egyike a 22 magyar állami erdõgazdaságnak, a tulajdonosi
joggyakorló a Magyar Fejlesztési
Bank. A Bakonyerdõ alaptevékenysége az erdõgazdálkodás, és
– a 22 erdõgazdaság között egyedülálló módon – rendkívül nagy
faipari tevékenységgel is rendelkezik. Az erdõgazdálkodás során
a rendelkezésre álló erdõvagyont
hasznosítjuk, kíméletes és fenntartható módon fát termelünk ki.
A kitermelt faállomány helyén új
erdõt hozunk létre lehetõleg ter-

mészetes úton, minél természetközelibb módon. Célunk, hogy a
méltán híres magyar vadállomány
megmaradjon és fejlõdni is tudjon, miközben az erdõ mint az
egész ökoszisztémának a fenntartója ne szenvedjen el semmilyen
sérelmet, hangsúlyozta Horváth
Iván. Megjegyezte, a vadlétszám
az elmúlt évtizedekben óriási növekedésen ment keresztül az egész
országban, de ezt a helyzetet jó
erdõgazdálkodással és vadgazdálkodással kezelni lehet.
Korn Ignác, a vállalat vadgazdálkodási osztályvezetõje elmondta, a Bakonyerdõ mintegy
62 ezer hektáron folytat vadgazdálkodási tevékenységet, a szakmai irányítása alá tartozó erdõterület pedig ugyanekkora. Nyolc
vadgazdálkodási egységünk van.
Legdélebbi területünk Keszthely
térségében található, a Keszthe-

Újabb díj az agrárexpón

lyi-hegység tartozik hozzá, míg a
legészakibb pedig Bakonyszentlászló. A Balaton-felvidéktõl a
Magas-Bakonyig eléggé változatos
területen folytatunk vadgazdálkodást. Az osztályvezetõ hozzáfûzte: a Magyarországon vadászható
valamennyi nagyvadfaj megtalálható és vadászható a területünkön, így gímszarvas, dámszarvas,
õz, muflon és vaddisznó is.
A Nemzetközi Kézilõfegyver
Vizsgáló Bizottság tagja, Szajkó
István korábbi sportlövõedzõ elõadásában a sörétlövés ballisztikájába, technikájába kalauzolta el a
hallgatóságot. A tapasztalt szakember megjegyezte, a vadászat
kapcsolat a természettel, de
egyúttal technikai sport is, ugyanis egy hihetetlenül nagy teljesítményû hõerõgép van a vadász kezében, amivel tökéletesen kell tudni
bánni.

Lebuktak a rapsicok
Balatonfüredi munkatársunk
és a helyi rendõr órákon át állt
lesben, szerencsére nem feleslegesen: két orvvadászt sikerült lebuktatni a Balatonfüredi Erdészet területén.

Standunknál nem volt hiány érdeklõdõkbõl, akik megismerhették termékeinket, szolgáltatásainkat
Idén 17. alkalommal rendezték meg a Szent György-napi agrárexpó regionális mezõgazdasági kiállítást és vásárt Pápán, amelyet Czerván György, a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára nyitott meg.
A Bakonyerdõ Zrt. rendszeres
résztvevõje az eseménynek. A vállalat bemutatkozásán túl az érdek-

lõdõk megismerkedhettek a társaság termékeivel, szolgáltatásaival is.
A háromnapos rendezvény
zárónapja a szokásoknak megfelelõen a vadászat jegyében zajlott,
a Veszprém Megyei Vadászkamara ekkor tartotta a megyei vadásznapját. Ebben is aktív közremûködõk voltunk, munkatársaink a

szabadtéren rendezett fõzõversenyen kitettek magukért.
A 17. Pápai Agrárexpó zárásakor különdíjakkal búcsúztatták a
kiállítókat. Szerencsére a korábbi
évek hagyománya ezúttal sem szakadt meg, így nem jöttünk haza
üres kézzel: a Veszprém Megyei
Kormányhivatal különdíját a Bakonyerdõ Zrt. kapta meg.

A Festetics Imre Állatpark
Keszthely és Gyenesdiás határán,
összesen 4,2 hektáron terül el,
ahol õshonos magyar állatokat,
valamint különféle vadfajokat
mutatunk be az érdeklõdõknek.
Az állatpark 2012 tavaszán nyitotta meg a kapuit, de a park központi épülete – a büfével, illemhelyekkel – a napokban készült el.
A komplett fejlesztést hivatalosan
június végén avattuk.
Az ünnepségen Varga László
vezérigazgató úgy fogalmazott,
hogy egyre nagyobb igény mutatkozik az erdõ közjóléti, természetvédelmi funkciói iránt. E stratégiánknak két fontos tényezõje van.
Az egyik, hogy mûködési területünkön több olyan más jellegû turisztikai centrum található, amely
nagy tömegeket vonz, ezzel egyidejûleg a közjóléti intézményeket
is meglátogatják. A másik, hogy
olyan helyeken kell közjóléti objektumokat létrehozni, ahol sokan
élnek, és van erre igény. A keszt-

helyi Festetics Imre Állatpark
mindkét célt szolgálja.
Varga László arról is beszélt,
hogy az állatpark ötletét dr. Seregi
János, a vállalat felügyelõbizottságának korábbi elnöke vetette fel,
s az elképzelése termékeny talajra talált, sikerrel megvalósították.
Dr. Szöllõsi Jánosné, a Magyar
Fejlesztési Bank ügyvezetõ igazgatója, aki a Bakonyerdõ Zrt.
felügyelõbizottságának az elnöke
is, egyben szülõi tapasztalataival
érzékeltette: a mai gyermekek
mennyire nem igazodnak el az állatfajok között. Ez a fejlesztés arra
is jó, hogy tapasztalatot szerezzenek a közvetlen élõ környezetükrõl.
A beruházás megközelítõleg 60
millió forintba került, az éves fenntartás mintegy húszmillió forintot
tesz ki. Ezzel kapcsolatban megjegyezte, közjóléti beruházásokra
csak az a cég tud áldozni, amelyik
eredményesen gazdálkodik. A
beruházást üdvözölte Ruzsics Ferenc, Keszthely polgármestere is.
Ha minden a tervek szerint
alakul, augusztus elején Balatonfüreden egy hasonló funkciójú
területet fogunk nyitni, a Koloska-völgyben egy vadasparkot
alakítunk ki.

tánysága visszaélés lõfegyverrel és
lõszerrel bûntett elkövetésének
megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást H. Lajos 45 éves veszprémi és P. József 48 éves tihanyi
lakos ellen.
Az erdõgazdaság évekkel ezelõtt együttmûködési megállapodást kötött a rendõrséggel, ennek
keretében védszolgálatokat indítunk, a járõrözõ kollégáinkat idõ-

közönként az erdészeti és a természetvédelmi hatóság munkatársai is kiegészítik, kommentálta
az elfogást dr. Szekrényes Tamás, a
Balatonfüredi Erdészet igazgatója. Hozzátette, a füredi erdészet
területén bõ egy évvel ezelõtt találkoztak orvvadászat nyomaival,
azóta a rendõrség csendben végezte a dolgát, de szerencsére a
végén „nagyot szólt”.

Balatonfüredi Erdészetünk
fõvadásza, Hári László és a Balatonfüredi Rendõrkapitányság
körzeti megbízottja, Bujpál Tamás
rendõr törzszászlós április
közepén az éjszakai órákban ért tetten két személyt,
akik egy engedély nélkül kialakított vadetetõ mellett,
egy fán lévõ tüzelõállásról
figyelték a vadat. Az éppen
távozó személyeket igazoltatták, majd a környék átvizsgálásakor a helyszínen
egy átalakított fegyvert találtak. A nyomozók az ezt
követõ házkutatás során az
orvvadászathoz szükséges
engedély nélkül tartott lõszert, számszeríjat, vadász
nyílvesszõket és több szarvas-, õzbak-, illetve muflontrófeát, vaddisznóagyarakat is lefoglaltak.
A Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság Balatonfüredi Rendõrkapi- Egyre hatékonyabb a fellépés az orvvadászok ellen. Kell az összefogás
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A fenyõfõi magpergetõ
A fenyõfõi fenyves területe az
1879-es erdõtörvény hatálya
alá tartozott, ezért az erdõbirtokon üzemterv készítését írták elõ. Ekkor Fenyõfõn pagonyerdészet, illetve erdõgondnokság alakult. Az ugodi
uradalmi erdõigazgatósági
központhoz öt erdõgondnokság tartozott, amelyeknek egyike volt Fenyõfõ.

Fenyõfõn és a környezõ települések (Bakonyszentlászló, Pápateszér, Bakonyszücs) határában az elmúlt évszázadban hatalmas területeken kellett erdõsíteni. A magpergetõ a létesítésre tervezett erdõkhöz állított elõ szaporítóanyagot, amit a helyi csemetekertekben csemetékké neveltek,
majd kiültettek az erdõterületre
– mondta Gombási Károly mag- és
csemetetermesztési közjóléti elõadó.
Fenyõfõn a téli idõszakokban
is volt munkaerõ, sokan vállalkoztak tobozgyûjtésre nemcsak döntött, hanem álló fákról is. A véghasználatokat úgy ütemezték,
hogy az október és március közötti idõben kerüljön sor a fakitermelésekre, így a ledöntött fákról sokkal könnyebb a begyûjtés.
Amint összegyûlt annyi toboz
hogy meg lehetett kezdeni a pergetést, felfûtötték a pergetõt,
amelyben dobkályha volt, és gondoskodtak a megfelelõ hõmérsékletrõl és a szellõzésrõl.
Az elõzetes szakértõi vélemények szerint a 2004–05-ös
gyapjaslepke-invázió után idén
ismét várható tömegszaporodásuk. A Bakonyerdõ Zrt. megtette a szükséges ellenlépéseket.
A gyapjaslepke õshonos a hazai erdõkben. 8–10 évente várható robbanásszerû tömegszaporodásuk, ami akár 2–3 évig is eltarthat. Legutóbb 2004–05-ben volt
példa erre az úgynevezett gradációra. A petecsomók emelkedõ
száma alapján a szakemberek azt
feltételezték, hogy idén ismét elszaporodhatnak a gyapjaslepkék.
Stubán Zoltán erdõmûvelési és
közjóléti osztályvezetõ elmondta:

A 2012–13 téli erdei- és feketefenyõ-mag pergetését már a felújított
épületben végeztük. Bokori Vilmos fogadja a látogatókat
Amikor a hõ hatására a tobozok pattogtak és szétnyíltak, a
magok a rajtuk található úgynevezett szárnyakkal együtt hullottak ki belõlük. A cserények (a toboz szárítására szolgáló fiókszerû
edények) alja olyan lyukbõségû
dróthálóval volt ellátva, amelyen
a mag átfért, de a toboz nem. A
cserényeket váltakozva mozgatták,
mint a rostát. A lehullott magot
összesöpörték, majd zsákba tették, és a zsákot gumicsizmában taposva óvatosan „morzsolták”,
hogy a magról a szárny leváljon.
Amikor ez megtörtént, kézi szelelõrostán átengedték, ami kifújta
a port, a „léha” (csíraképtelen)

magot és a magszárnyat, majd az
így kapott mennyiséget még átrostálták, és magvizsgálatra mintát
küldtek belõle. A magot szárazon
üvegballonokba töltötték és légmentesen lezárták. A pergetésre
kiadott toboz és a kinyert tiszta
mag mennyisége folyamatosan
könyvelésre, majd értékesítésre
került. A fenyõfõi magpergetõt
1949-ben Botos Ernõ létesítette,
de az épület korábban is az erdõés fafeldolgozást szolgálta, hiszen
a fenyõfõi fûrészüzem melléképülete volt, amit eredetileg gõzölõnek használtak. Az akkori erdõgazdaság többi erdészete is gyûjtetett luc-, vörös-, erdei- és feke-

tefenyõ-tobozt. A kipergetett fenyõtobozt egyrészt fûtésre használták, a lucfenyõ- és a feketefenyõ-tobozt pedig koszorúkötésre
virágkötõk megvásárolták.
A magpergetõ eredeti formájában mûködött egészen napjainkig. Mostanra azonban mûszaki
állapota olyan mértékben leromlott, hogy rendeltetését nem tudta betölteni, ezért a Bakonyerdõ
Zrt. évek óta tervezte a pergetõ
teljes körû felújítását.
A felújításokhoz a forrást a
Darányi Ignác Terv alapján európai uniós forrásból sikerült biztosítani mintegy nyolcmillió forint
értékben. A pályázó a Fenyõfõ
Lakosságáért Alapítvány volt.
Vállalatunk és az az alapítvány
együttmûködése alapján nyílt zöld
út a felújításhoz.
A 2012. évben kezdõdött a beruházás. A forrás lehetõséget
adott az épület teljes felújítására,
a fûtõmû korszerûsítésére, illetve
a magpergetõ cserények cseréjére. A magpergetõ kettõs hasznosítású, mivel a zrt. és a környék
egyetlen magpergetõje, erdészettörténeti jelentõséggel is bír, az
ide látogató érdeklõdõk megtekinthetik a pergetõt.
Képzett szakemberünk, Bokori Vilmos szívesen elmondja a magpergetés technológiáját, pergetés
idején megtekinthetõ maga a folyamat, továbbá az eredeti szelelõgépen végzett fenyõmagtisztítás,
valamint a kézi szárnyatlanítás
technológiája is.

Hatékony védekezés
a kártevõkkel szemben
a cseres erdõállományok együtt
élnek a gyapjaslepkével, ha úgy
tetszik, „felkészültek” rájuk. Az
ember azonban nem. Esztétikailag nem szép látvány a tarrágott
erdõ; a közjóléti helyeken hemzsegõ szõrös hernyók rendkívül
zavaróak tudnak lenni. Az utakat
beborító hernyók miatt csúszós-

sá, balesetveszélyessé válhat a
közlekedés, egyes embereknél
allergén tüneteket okoz, és még
sorolhatnánk a hátrányokat.
A fentiek miatt az erdészeti
szakemberek, a nemzeti park és a
hatóságok képviselõi kora tavasszal Monostorapátiban beszélték meg tapasztalataikat s egyeztették a további lépéseket. Úgy
döntöttek, ahol a településvédelmi, illetve turisztikai célok szükségessé teszik, az invázió megelõzése érdekében permeteznek.
Május közepén a Bakonyerdõ
Zrt. 1400 hektáros területen hajtott végre gyapjaspille elleni légi
növényvédelmet. Az egyik helyszín
a dabronyi erdõtömb volt, a többi
A beavatkozást követõ 7–10
napon belül a hernyók pusztulni kezdtek (felsõ kép), ezek a
területek a mai napig is zöldek

pedig a Balaton-felvidéken, a
Monostorapáti Erdészethez tartozó erdõtömbök voltak. A beavatkozást követõ 7–10 napon belül a hernyók pusztulni kezdtek.
Még az alsó levélszinteken is tapasztalható volt hernyópusztulás,
ezért sikeresnek értékelhetõ a védelem. Ezek a területek a mai napig is zöldek, ellentétben azokkal
a helyekkel, ahol természetvédelmi szempontok miatt nem volt
indokolt a beavatkozás. Itt a rágáskár elérte azt a szintet, hogy
már szemmel is látható a levélbarnulás.
A beavatkozás 115 felszállást
igényelt a KA-26-os helikopterrel,
a munka balesetmentesen zajlott.
A permetezés sok esetben nem
csak beavatkozás, hanem megelõzés is volt egyben, így például az
Balaton-felvidéki Erdei Iskola
környékén.
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A pillanat varázsa

Kollégánk, Mesterházi József képei láttán mindenki megtudja,
milyen természeti csoda az, ami körbevesz minket!
A Föld napja kapcsán természetfotó-kiállítás nyílt a veszprémi állatkertben, ahol bemutatkozhatott kollégánk, Mesterházi József is.
Mesterházi Józsefrõl nagyon
sokan tudják, hogy imád fotózni.
Kollégánk az erdõben tölti az életét, ide szólítja a munkája, s ha
lehetõsége van, viszi magával
„fegyverét” is. A képein megörökített ellesett pillanatokat már nagyon sokan megcsodálták. Most
a veszprémi közönségen volt a
sor, a kiállítás látogatói bepillantást nyerhettek munkásságába.
A képek különlegességének
egyetlen titka van, mondta Mesterházi József. Mivel erdészként
dolgozik, a szakmából adódóan
nagyon sok idõt tölt a természetben. Már tudja, mikor várhatók
izgalmas pillanatok, mint például
a tavaszi búbos banka megjelenése, amikre picit jobban rákészül.

„Fotóimmal a pillanat varázsát
igyekszem megörökíteni, ami nekem nagy élmény, de nagyon fontos, hogy utána minél többen lássák a csodát.” Nagyon fontosnak
tartja, hogy a gyerekekkel sokat
legyünk a természetben: kiránduljanak, fotózzanak, lássák a szépet, akkor biztosan tenni is fognak érte.
Fotótechnikailag a konzervatívabb, hagyományos módon készült képeket kedveli, nem manipulálja a felvételeket. Elsõsorban
a természetességet, kizárólag az
ellesett pillanatokat próbálja megörökíteni. Képein egyetlen olyan
állat sincs, amelyik idomított vagy
betanított lenne. További értékük
a képeknek, hogy természetes közegükben készültek.
A felvételeket elõször mindig
otthon mutatja meg, általában
mindannyian találnak valami szépet, jót bennük, és legtöbbször
nem is mindig ugyanazt.

Újdonságok a sportnapon
Rangos sportesemény házigazdája lesz a Bakonyerdõ
Zrt., vele együtt Pápa is. Augusztus 23–25. között a városban rendezzük meg a
XVII. Országos Erdészeti és
Faipari Sportnapokat.
A nagy múltra visszatekintõ
eseményre az ország állami erdõgazdaságaitól közel 500
résztvevõre számítunk, elhelyezésükrõl a városban található
kollégiumokban gondoskodunk.
Az elõkészületek jó ütemben zajlanak, hála Jung László
és Ther András fõszervezõ munkájának. A versenyen az elõzõ
évinél több sportágban mérhetik össze erejüket, tudásukat és
ügyességüket a résztvevõk. A

hagyományosnak mondható
számok mellett újdonságokra
is számítaniuk kell a résztvevõknek. Így például két rendhagyó csapatversenyre lehet nevezni. Egyik lesz egy meglepetés sörváltó, a másik pedig a
hajtányverseny (ami régi tûzoltós szerkocsival zajlik). Egyéniben újdonság lesz a csúszda,
valamint a koronglövészetben
a bukónyúl.
A versenyszámok a lövészet
kivételével (Gyenesdiás, sportlõtér) egy helyen, a pápai Várkertben (Sportcsarnok, Vasaspálya, Petõfi Gimnázium, Várkertfürdõ) lesznek. A záró
bankett szintén a Várkertfürdõben lesz, éjszakai fürdõzési
lehetõséggel összekötve.

Jól indult az idei év
A tervezett ütem szerint folyik
a termelés Zalahalápon, ma
úgy látszik, a tervezett 700 ezer
négyzetméter parketta legyártásának nem lesz akadálya.
Jól indult az év a Zalahalápi
Parkettagyárban, a termelés az
elõre tervezettek szerint halad –
tudtuk meg Somogyi Imre gyárigazgatótól. – Éves tervünk 700
ezer négyzetméter parketta legyártása. A május végi állapot szerint az idõarányos teljesítéssel jól
állunk. A raktárkészletnek is van
egy tervezett szintje, e téren is
megfelelünk az elvárásoknak.
A gyárigazgató kiemelte, nagy
elõrelépés, hogy az elsõ öt hónapban az egysávos parketták aránya
a korábbihoz képest majdnem a
duplájára nõtt. Ezek a termékek
drágábbak, különleges felületkezelésûek. Ezek már kézzel fogható eredményei a felületkezelõ
gépsor beruházásnak! Az egysávos parketták zöme a skandináv
államokba megy. Úgy tûnik, a piac
megtalálta ezt a termékünket, ami
nagyon jó ár–érték arányt képvi-

sel. A felfutás azt eredményezte,
hogy az egysávos parketta gyártásához szükséges alapanyag éves
szerzõdött mennyiséget már május végéig lehívtuk.
Remélhetõen ebbõl nem lesz
alapanyaggond Zalahalápon,
mindenesetre tervbe vettek egy látogatást az alapanyaggyártóhoz.
A katalógusban szereplõ bevezetett termékek (classic, vision)
értékesítése is jól megy. A kollekción felül is van egy-két különleges termék, franciaországi megrendelésre például egy különleges
olajozott parketta készül. Korábban az ukránok kértek egy felületkezelt kasmír színû terméket,
amit le is gyártottak. Az egyiptomi piacra a napokban készült nagyobb mennyiségben füstölt tölgy,
ami egy egészen sötét színû, felületû anyag matt lakkozva, ami szintén kuriózum.
Somogyi Imre hozzátette, vevõi kérésre nagyon sok mindent
képesek megcsinálni, természetesen van egy minimum mennyiség
(500 négyzetméter), ami felett bármilyen színt kikevernek.
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Elindult a kutatás
Az Örvényesen befogott két
vaddisznókoca vált a tudományos vizsgálat két elsõ alanyává. A kutatásnak az urbanizált
vaddisznók mozgására, viselkedésére kell választ találnia.

Jó hangulatú nap volt a Balatonfüredi Erdészet kiemelt közjóléti
helyén, a közlemúltban felújított Koloska-völgyban

Ismét benépesült
a Koloska-völgy
Jókai kultuszának ápolásával,
alakjának megidézésével telt a
háromnapos ünnepség Balatonfüreden.
A 22. alkalommal megrendezett, számos kulturális programot
felölelõ Jókai-napok tömegeket
vonzó eseménysort kínált, így többek között megkoszorúzták Jókai
egykori villájának udvarán az író
obeliszkjét, megnyitották Ferenczy
Károly tárlatát, és a Vitorlás téren
felavatták Bujtor István szobrát,
de tartottak irodalmi estet, filmvetítést, és még sorolhatnánk.
Túlzás nélkül állíthatjuk, a legnagyobb tömeget megmozgató
esemény a közkedvelt Jókai-bab-

levesfõzõ verseny volt, amelyet
ezúttal is a város népszerû kirándulóhelyén tartottak. Idén jubilált
az esemény, hiszen tizedik alkalommal rendezték meg a nagy
közönségsikernek örvendõ fõzõversenyt.
A Bakonyerdõ Zrt. által felújított Koloska-völgy méltó helyszíne volt az eseménynek. A családias környezet, a kiváló körülmények egyaránt hozzájárultak a kiváló hangulathoz. A családtagok
mindegyike talált magának kellõ
elfoglaltságot, miközben a hölgyek
a kulisszatitkokat próbálták ellesni, eközben a férfiak, az ifjabbak a
kiépített erdei tornapályán csatangolhattak.

A vaddisznó rendkívül intelligens állat. Az erdõkben több száz
méterre elugranak, ha meglátják
az embert, ugyanakkor jól érzik
magukat a fürdõzõk közvetlen
közelében, sõt, kizavarják a szõlõsorok közül a szüretelõket. Alsóõrsön például a vasútállomáson
fényes nappal láttak vaddisznót
kóborolni – ilyen sztorija szinte
minden Balaton-parton élõnek
van már – mondta dr. Szekrényes
Tamás, a Balatonfüredi Erdészet
igazgatója.
A nádasokban nem lehet vadászati tevékenységet folytatni,
rendkívül veszélyes a fürdõzõk,
horgászok, vitorlázók, a szõlõkben
a szüretelõk állandó és kiszámíthatatlan jelenléte miatt. Viszont
jó lenne tudni, van-e még kapcsolat az erdõben, illetve a nádasokban élõ vaddisznóállomány között. A soproni egyetemmel
együttmûködve elkezdtünk egy
kutatást, amelynek a végén minderre szeretnénk választ kapni.
E cél érdekében május közepén sikerült két kocát – kilenc kismalaccal együtt – csapdába csalni.
A mûvelet rendkívül idõigényes
volt, hiszen tavaly október óta álltak lesben a balatonfüredi erdé-

A „felszerelvényezés” pillanata. A vaddisznó minden lépésérõl tudnak a szakemberek
szet munkatársai, azóta etették
rendszeresen ezeket a mintavételi helyeket. A sikert hozó estén
Hári László fõvadász állt lesben,
aki manuálisan irányította a csapdát. A befogott kocákat dr. TóthAlmási Péter állatorvos altatta el,
amíg Tari Tamás, a Nyugat-magyarországi Egyetem Vadgazdál-

kodási és Gerinces Állattani Intézet kutatója jeladóval felszerelt
nyakörvet helyezett rájuk. A vizsgálat lényege, hogy a GPS-ek
óránkénti pozíció-meghatározásra alkalmasak. Ezeket egy térképen megjelenítik, így meg tudják
határozni az otthonterület nagyságát, miként alakul a mozgáskör-

Segítettünk az árvíznél, ahol kellett
Úgy tûnik, a két aszályos év
után végre idén vízbõségben
lesz részünk, de azt, hogy az
év elsõ felében két árvíz is ránk
zúdul, a legrosszabb álmainkban sem gondoltuk.

Kollégáink segítségével sikerült megfékezni a Marcal nagyobb mérvû áradását. Az összefogás eredménye

Emberfeletti munka folyt április elsõ napjaiban Nemesgörzsöny térségében, a megáradt
Marcal medrébõl kilépõ hatalmas
mennyiségû víz ötven–száz méteres szakaszon folyt ki a szántásra,
és a lejtésnek megfelelõen hömpölygött Marcaltõ felé, utcákat,
házakat veszélyeztetve. A hatóságok emberei, a helyi lakosok, önkéntesek fogtak össze, a víz által
veszélyeztetett marcaltõi házakat
homokzsákokkal körberakták,
homokzsákvédelmet építettek a
Marcaltõ–Egyházaskeszõ közötti
út mentén, és Nemesgörzsönynél
megerõsítették a partélet, hogy
megakadályozzák további víz kizúdulását a mederbõl.

Az emberfeletti küzdelembõl
munkatársaink is kivették a részüket. Varga László vezérigazgató elmondta, a védekezés megkezdését követõen szinte azonnal 130
nálunk dolgozó közmunkást vezényeltek az árvízi területre.
Kollégáink homokot lapátoltak, zsákokat töltöttek, minden
munkafázisból kivették a részüket,
aktív közremûködésük is kellett
ahhoz, hogy nem történt tragédia.
Marcaltõ határában még fel
sem száradt a felázott talaj, június elsõ felében máris újabb árral
kellett szembenézni: igaz, a víz ezúttal elkerülte a megyét, de a Duna
mentén szintén megfeszített védekezési munka folyt. A Bakonyerdõ
Zrt. ebbõl sem maradt ki, a Veszprém Megyei Kormányhivatal által
kért eszközöket – zömmel terepjárókat – majdnem egy hétig sofõrökkel együtt biztosította a gáton és az ártérben dolgozók számára.

Közjóléti nap
Bakonybélben
Az OEE Pápai Helyi Csoportja
az éves programterv elsõ pontjaként májusban a Bakonybéli
Erdészet szervezésében közjóléti napot tartott.
A programra érkezõket
Meinczinger József erdészeti igazgató köszöntötte, majd Vásárhelyi
Anzelm szerzetes vezetésével a
bakonybéli Szent Mauríciusz-plébániatemplomot és monostort látogatták meg.
A templomban az oltárkép bemutatásán keresztül megismerhették a barokk korra jellemzõ
ábrázolásmódot, mely az építészeti megoldásokkal együtt a tekinteteket az égre emeli. Hallhattak
Szent Günterrõl, aki az alapítás
kezdeményezõje és a monostor
elsõ apátja volt. Az elsõ szerzetesek Szent István király adományának köszönhetõen 1018-ban
telepedtek meg itt. Megtekintet-

ték a gyógynövénykertet és az arborétumot is, amelyeket a szerzetesek gondoznak.
A folytatásban Meinczinger
József kalauzolta a résztvevõket a
falutól nem messze lévõ, turisták
által gyakran látogatott Borostyán-kúthoz. A hagyomány szerint
Szent Günter és a késõbb vértanúhalált halt Szent Gellért is e hely
közelében töltött remeteségben
néhány évet. A helyszín bemutatásán túl hallhattak a Cseh Tamás
által megálmodott bakonybéli indiántáborokról, az „indiánok” izgalmas mindennapjairól.
Legtöbben a kis tó mellett,
csendes beszélgetéssel töltötték az
idõt, a vállalkozóbbak a sziklára
felkapaszkodva végigjárták a kálvária stációit.
Fölkerekedve az erdõ mélye
felé vették az irányt, ahol a mintegy 3000 éves bronzkori halomsírokat néztek meg. Az erdei kör-

Az OEE tagjai tartalmas és feledhetetlen napot töltöttek a Bakonybéli Erdészetnél, köszönet érte!
nyezetben szakmai gondolatcserére is sor kerülhetett, a turisták által kedvelt kõris-hegyi erdõtömbben való bükkgazdálkodás nehézségeirõl beszélgettek. Természetesen nem hagyták ki a Kõris-tetõt

sem, ahol többen a kilátóra is felmerészkedtek. Patocskai-Lunk
Eszter erdei iskolai vezetõ bemutatta a Huszárokelõ-pusztán mûködõ Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolát. Megtekintették a

Széchenyi Zsigmond-emlékházat
is, ahol Istvánffy Alexandra és Peer
László mesélt az emlékház kialakításáról, valamint a fényképek és
egyéb kiállítási anyagok beszerzésérõl.

zetük, valamint az élõhelyhasználatukra kapnak információkat.
Ezek ismeretében – legkorábban
õsszel – tudnak olyan javaslatokat tenni, melyekkel a vad károkozását, a lakott területen az emberekkel való kölcsönhatásukat tudják mérsékelni, ami a Balatonon
egyre jelentõsebb problémát okoz.

Projektzárás
Franciavágáson
Vállalatunk 118 071 752 forint
uniós támogatást nyert az Új Széchényi Terv Gazdaságfejlesztési
Operatív Program keretében Új,
korszerû, magas színvonalú, piacképes svédpadló és fûtõbrikett
termékek gyártástechnológiájának kifejlesztése és az új termékcsaládok gyártásba vitele címmel
benyújtott pályázatával.
Franciavágási Fûrészüzemünk
fõ profilja a hengeresfa-feldolgozás. A fejlesztés célja a jelenlegi
termelés technológiájának innovatív továbbfejlesztése, új termékcsaládok (svédpadló, fûtõbrikett)
kialakítása. A közel 300 millió forint összköltségû projekt 2013.
április végén sikeresen megvalósult. A projekt során a gazdasági
és szakmai szempontokat egyaránt figyelembe véve a rönkfelvágási technológiát és a termelt
fûrészáru továbbfeldolgozásának
technológiáját térben is összekapcsoltuk, és a piaci igényekhez igazítottuk az új technológiai elemeit. A fejlesztések eredményeképpen kialakításra került hagyományos – szélezetlen, szélezett – termékeink termelésén kívül a svédpadló-alapanyag mint új termék
gyártástechnológiája. A hengeres
fából termelt magas feldolgozottsági fokú termékek aránya az innovatív fejlesztés hatására növekedett, így a keletkezõ faipari melléktermék – fûrészpor, forgács –
mennyisége is megnõtt. Erre alapozva a komplex fejlesztési projekt további fontos elemeként az
üzem faipari melléktermékeinek
innovatív feldolgozása céljából telepítésre és üzembe helyezésre
került a bioenergetikai szempontból is jelentõséggel bíró új
fûtõbrikett termékcsaládunk.
A projekt során a szükséges
infrastrukturális és technológiai
fejlesztések elemei (a telephelyen
található gyártócsarnok bõvítése
és modernizálása, továbbá az új
svédpadló alapanyag gyártósor,
valamint a brikettgyártás telepítése és optimális gyártási technológiájának kialakítása) sikeresen
megvalósultak.
Vállalatunk az uniós támogatásnak köszönhetõen jelentõs lépést tett gyártási technológiájának, termékpalettájának világszínvonalúvá fejlesztéseért.
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Életfa Emlékplakettet kaptak
Az erdõk nemzetközi napja alkalmából Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter kitüntetéseket adott át az erdõgazdálkodásban sikeres szakembereknek, a díjakból kettõt
nyugdíjas kollégáink kaptak.
Az Életfa Emlékplakett ezüst
fokozata kitüntetést vehette át Bakonyi Lajos, a Bakonyerdõ Zrt.
nyugalmazott fõerdésze.
Az esztelen bányamûvelésnek
áldozatul esett egykori Iharkúton
született Andl Lajos néven, amelyet 1972-ben Bakonyi Lajosra változtatott. Már általános iskolás
korában részt vett az erdészetnél
csemetekerti és ápolási munkákban, ami meghatározta jövõjét.
1948 júniusában jelentkezett az
Iharkút Erdõgondnokságnál
elõgyakornoknak. 1951 januárjától már az Ugodi Állami Erdõgazdaság állandó munkatársa, 1953ban a Magasbakonyi ÁEG Pápai
üzemegységénél rakodókezelõ. 1953-ban nyert felvételt az
Ásotthalmi Erdészeti Szakiskolába. 1956 júniusától az erdõgazdaság Bakonybéli Erdészeténél kerületvezetõ erdész volt. 1970. január elsejétõl kezdve 22 éven keresztül a jogutód Balaton-felvidéki EFAG Pápai Erdészeténél dolgozott a nemesszalóki kerületben,

Bakonyi Lajos

Zachar Miklós

elõbb mint kerületvezetõ erdész,
majd 1989-tõl mint fõerdész, egészen nyugdíjazásáig.
2002 óta azért dolgozik, hogy
szülõfalujának, a vörös, holdbéli
tájjá változtatott Iharkútnak emléket állítson a bauxitbánya területén. 1978-ban a bauxitkincs miatt kiûzetett a falu népe, lakói szétszóródtak a szélrózsa minden irányába. Évente találkozót szervez
a mostanra már kialakított Iharkúti Emlékparkban, ahová még a
régi harangot is visszaállították.
Németbánya temetõjébe emlékmûvet emeltetett a világháborús

hõsök és a kitelepítettek emlékére. Címert és zászlót is kapott a
„nem létezõ” Iharkút falu.
Életfa Emlékplakett bronz fokozata kitüntetést vehetett át Zachar Miklós, a Bakonyerdõ Zrt.
nyugalmazott vezérigazgató-helyettese.
Az egyetem elvégzése után erdei feltáró utak tervezése és a kivitelezés ellenõrzése volt a feladata. Az 1973–74. évben kialakították az erdõgazdasági aszfaltútépítési technológiát. Fahasználati
mûszaki vezetõként feladata volt
a fakitermelés teljes folyamatának

Kezében az arany ecset
Országos elismerést kapott
kollégánk, Rékasi Csaba, aki a
Vadászati Kultúra Napján vehette át az Arany „Ecset” Toll
mûvészeti nagydíjat.
A Vadászati Kulturális Egyesület évi nagyrendezvénye a Vadászati Kultúra Napja, amelyet im-

már negyedik alkalommal tartottak Várpalotán. A június 1-jei eseményen a programkavalkád mellett kitüntetések adományozására is sor került, amelyeket Balázsovits Lajos színmûvész felkonferálásában Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke
adott át.

Az Arany „Ecset” Toll mûvészeti nagydíjat azok az alkotók
kapják, akik a vadászati kultúrát a
képzõmûvészeten keresztül jelenítik meg.
E kitüntetést 2013-ban kollégánk, Rékasi Csaba festõmûvész
vehette át, aki a díjat a vadászatitermészeti témák mûvészi feldolgozásáért, egyedi stílusú alkotásaiért és a vadászati kulturális rendezvényeken látható kiállítások
színvonalas megrendezéséért, valamint mûvészetszervezõ tevékenységéért kapta. Az elismerés
értékét növeli, hogy a nagydíjat
évente egyszer adják ki. Rékasi
Csaba a Bakonyerdõ Zrt. Keszthelyi Erdészetének kerületvezetõ
(Sümeg–Sarvaly területen) vadásza. Munkája során egyre többet
találkozik a Kisbakony és a Keszthelyi-hegység természeti szépségeivel és vadvilágával, mely motívumok alkotásain is tükrözõdnek.

irányítása. Munkája során kiemelt
figyelmet fordított – a szakszerû
munkavégzés mellett – a technikai és technológiai fejlesztésre és
a gazdaságosságra.
Edészetvezetõi idõszakában a
fentiek miatt jelentkezett az Erdészeti és Faipari Egyetem
Gazdasági Szakmérnök szakára,
a tudását nálunk kamatoztatta.
Mint gazdasági vezérigazgató-helyettesnek alapvetõ szerepe volt a
termelés gazdaságosságának fokozásában, a termelés és fejlesztés folyamatos és zavartalan finanszírozásában, az anyagi ösztönzési rendszer kialakításában, de a
tervezési, elemzési, ösztönzési és
anyagi érdekeltségi rendszerek
összehangolása és folyamatos fejlesztése is hozzá tartozott. Feladata volt a pénzügyi és számviteli
munkák irányítása – beleértve természetesen a cég adózási és támogatásigénylési tevékenységének irányítását és ellenõrzését is.
Munkájával hozzájárult ahhoz,
hogy a BEFAG az 1982. évi mélypont után az ágazat élvonalába
került és az erdõgazdaságok
között az élvonalban tudott maradni.
Zachar Miklós 1989-tõl kilenc
éven keresztül az Országos Erdészeti Egyesület gazdaságtani szakosztályának volt az elnöke.
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Kishírek
Szent István Általános Iskola Kupon
A pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola harmadik osztályos diákjai vettek részt május elsõ felében az Esterházy
Erdészeti Erdei Iskola madarak és fák napi rendezvényén Kupon. A program odú- és tanösvénytúrából, madártani elõadásból és természetismereti vetélkedõkbõl állt. A derûs nap falatozással, jókedvû erdei csatangolással és játékkal zárult.
Népi mesterségek az állatparkban
A Festetics Imre Állatparkba látogatók áprilisban különbözõ
népi mesterségekkel ismerkedhettek meg a kézmûvesudvarban.
Többek között kipróbálhatták a tojáskarcolást, a korongozást,
kosárfonást, fafaragást, rongybaba készítését. A gyerekek örömmel teli, mosolygós arca mutatta, hogy, aki ellátogatott oda, jól
érezte magát a rendezvényen. Az állatparkban zajló programsorozat részeként május közepén a Lúdas Matyi elõadást láthatták az érdeklõdõk.

Kilõtték a jó helyezéseket
A Veszprém Megyei Vadászkamara immár a 16. alkalommal
tartotta meg a Vadászkamarai
Nagydíj
lõversenyt
a
balatonfûzfõi lõtéren, ahol kollégáink, sporttársaink „kilõtték” a legjobb helyezéseket.
A rendezvény népszerûségét
bizonyítja, hogy ezúttal is 15 csapat nevezett a lõversenyre, az indulók között ott volt a Befag Lövészklub és a Bakonyerdõ Zrt. 33 fõs egysége. Izgalmasan alakult
a verseny, amelyben végül a

gyenesdiásiak nyertek. Végeredmény: 1. Befag lövészklub 81 pont
(Siffer Géza, Borsos Bence, Mátó
Elemér), 2. Hertelendy KTHE 72
pont, 3. Bakonyerdõ Zrt. 69 pont
(Varga Lajos, Fekete Róbert, Vizi
Norbert).
Egyéniben a helyezések sorsát
szétlövésekkel döntötték el. Az
elsõ tízben négy bakonyerdõs is
volt, gyõzött Siffer Géza 30 ponttal, negyedik Fekete Róbert 28
ponttal, hetedik Borsos Bence 25
ponttal, nyolcadik Mátó Elemér
24 ponttal.

Kitüntetett kollégáink

Rékasi Csaba kollégánk
az ihletet Sarvaly térségében
szerzi be

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szólnak az állatparkhoz?

A Veszprém Megyei Vadásznapon, illetve a Vadászati Kultúra Napja rendezvényeken több munkatársunk is szép elismerésben részesült.
A Hubertusz Kereszt arany fokozatát kapta Gombási Károly és a nyugállományú Kiss Vilmos.
A Hubertusz Kereszt ezüst fokozata elismerésben részesült: Süveges György, Vizi Norbert, Hári
László.
A képen dr. Szekrényes Tamás, a Veszprém Megyei Vadászkamara alelnöke, a Balatonfüredi Erdészet
igazgatója, Vizi Norbert, Süveges György, Gombási Károly, Kiss Vilmos és Pap Gyula, a Veszprém
Megyei Vadászkamara elnöke látható (balról jobbra). A képrõl hiányzik Hári László

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2013. március
13-ától 2013. június 14-éig az alábbi változások voltak:

Szabó János

Kissné Bányai Edit

Ruzics Ferenc

– Nekem nagyon tetszik az állatpark, az állatok jól gondozottak. Nagyon sok faj és fajta van.
Csak gratulálni tudok ahhoz, amit
a Bakonyerdõ itt véghezvitt –
mondta Szabó János. Szerinte az
állatpark Keszthely turisztikai értékét is növeli, hiszen a Balatonnak az egyik legnagyobb problémája az, hogy nincs olyan attrakció, látványosság, amit rossz idõ
esetén a család ki tudna használni. Erre ez a fejlesztés tökéletes.
Ehhez szervesen kapcsolódhat a

város térségében zajló ökoturisztikai fejlesztés
– Szerintem mindenképpen
értékes egy ilyen beruházás, hiszen
az állatparkban olyan õshonos
magyar fajtákkal találkozhatnak
és ismerkedhetnek meg a gyerekek és a felnõttek, amilyen egyébként már alig van az országban. A
diákok itt hasznos ismeretekhez
is juthatnak. A balatoni turisták
számára is vonzó célpont lehet a
Festetics Imre Állatpark – fejtette ki Kissné Bányai Edit.

– Keszthely az elmúlt idõszakban óriásit fejlõdött, parti és belvárosi beruházásaink sikert arattak. Ennek szerves része lehet ez
az állatpark, ahova óvodáscsoportok, általános iskolások szívesen
és szeretettel jönnek. Ez óriási lépés, hiszen azoknak a gyermekeknek a közelébe hozták ezeket az
állatokat, akik ezekrõl csak mesekönyvekben olvashattak. Remélem, a fejlesztéseknek ezzel még
nincs vége a térségben! – fogalmazta meg Ruzics Ferenc.

Belépõk, szellemiek: Keczeli Zoltán (Keszthely, 03. 14.),
Paluska Csaba (Központ, 05. 21.).
Belépõk, fizikaiak: Bakos Judit (Keszthely, 03. 15.), Gróf
Zoltán (Zalahaláp, 04. 29.), Krámli Antal (Balatonfüred, 03.
14.).
Kilépõk, szellemiek: Happ Árpádné (Központ, 05. 06.),
Makki-Burdon Szilvia (Balatonfüred, 03. 30.), Szabó Márton
(Balatonfüred, 05. 31.).
Kilépõk, fizikaiak: Gábriel Zoltán (Franciavágás, 06. 03.),
Markovics Imre (Franciavágás, 06. 03.).
Nyugdíjazások: Baboth Lászlóné (Pápa, 04. 30.), Somogyi
Gáborné (Franciavágás, 05. 30.).
Hûségjutalomban részesültek, szellemiek: Németh Vince
(Pápa, 35 éves).
Hûségjutalomban részesültek, fizikaiak: Kiss József (Franciavágás, 30 éves), Magyar Lászlóné (Franciavágás, 30 éves),
Máté Zsoltné (Zalahaláp, 25 éves), Nagy Ferenc (Zalahaláp,
35 éves), Scheck Judit (Franciavágás, 30 éves), Somogyi Gáborné (Franciavágás, 20 éves), Vajda Lászlóné (Zalahaláp, 25
éves), Kamarás Ferenc (Zalahaláp, 40 éves), Peka Árpád
Ottóné (Zalahaláp, 25 éves), Tamás Vince (Franciavágás, 30
éves), Szécsi Gábor (Franciavágás, 25 éves).

A Bakonyerdõ
Erdészeti
és Faipari Zrt.
vállalati újságja
Felelõs szerkesztõ:
Stubán Zoltán
erdõmûvelési és közjóléti
osztályvezetõ
Kiadja:
Bakonyerdõ Zrt. Pápa
Felelõs kiadó:
Varga László
vezérigazgató
Nyomtatás:
Pápai Nyomda Kft.
Pápa

