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Hazánk legnagyobb
trófeaszemléje
Új alkotások, egyedi különlegességek Keszthelyen
Az 5000 négyzetméteren megrendezett keszthelyi II. Festetics Trófeaszemlén több mint
600 gím-, dám-, vaddisznó-,
muflon-, õzbak-, róka-, aranysakál-trófeát láthattak az érdeklõdõk az ország minden részébõl. A rendezvény fõ támogatója a Bakonyerdõ Zrt. volt.
A keszthelyi Helikon Kastélymúzeum Vadászati Múzeumánál
szeptember közepén rendezték
meg a II. Festetics Trófeaszemlét,
melynek létrejöttében társaságunk is jelentõs szerepet vállalt.
A kuriózumokat kínáló eseményen öt egykori világrekord gím
trófeát, valamint az eddig itthon
elejtett legnagyobb aranysakálkoponyát is kiállították a szervezõk.
Az ünnepélyes megnyitón a
vendégeket Pálinkás Róbert, a Helikon Kastélymúzeum igazgatója
köszöntötte. Elmondta, tavaly hagyományteremtõ szándékkal hozták létre a rendezvényt, s örömét
fejezte ki, hogy a kiállításon idén
is rekordszámú, 623 trófea látható, köztük az ország hat legnagyobb gímtrófeájával. Kiemelte: a
Vadászati Múzeumot évente mintegy 70 ezer ember látogatja meg,
akikhez közelebb tudják hozni a
vadászatot, ezzel növelve annak
társadalmi elfogadottságát.
A II. Festetics Trófeaszemlét
Varga László, a Bakonyerdõ Zrt.
vezérigazgatója nyitotta meg. Beszédében kiemelte, a változatos
magyar erdõk értékes, jó állapotú vadállománnyal bírnak. Hang-

Kollégánk, Mesterházi
József fotóján Rékasi
Csaba vadászati kulturális érték díjat vesz át
(jobbra). Szakács Isván
kiváló munkáját
a Hubertusz-kereszt
arany fokozatával
ismerték el, amit Varga
Lászlótól és Oláh Csabától
vehetett át (lent)

súlyozta: társaságunk a fenntartható és eredményes vadászat és
vadgazdálkodás mellett kötelezte
el magát.
A Vadász alkotók – Alkotó vadászok címû képzõmûvészeti kiállítás kapcsán Oláh Csaba, a Vadászati Kulturális Egyesület elnöke elmondta, a VKE minden
évben hirdet képzõmûvészeti pályázatot, melyen világhírû mûvé-

szekbõl álló zsûri dönt a beérkezõ
alkotásokról. Kollégánk, Rékasi
Csaba Csonkás címû festménye
vadászati kulturális érték díjat
nyert el.
Szakács István, Keszthelyi Erdészetünk igazgatója jelentõs szerepet vállalt az erdészet vadászterületének kialakításában, az erdészet köré szervezõdött két földtulajdonosi közösség képviselõje.

Nagy gonddal és szakértelemmel
szervezi a 8300 hektáros vadászterületen a vadgazdálkodási tevékenységet. Erdész-vadászként különös figyelmet szentel az erdõés vadgazdálkodás összhangjának
megteremtésére és fenntartására.
Immáron második éve a Festetics
Trófeaszemle technikai lebonyolításához is segítõ kezet nyújt. Kiváló munkáját a Hubertusz-kereszt arany fokozatával ismerték
el, amit Varga Lászlótól és Oláh
Csabától vehetett át.
A Vadászati Múzeum Szoborparkja egy új, értékes alkotással
bõvült ezen a napon, ekkor leplezték le az Õrszem címû kültéri
szobrot. A trófeaszemle kapcsán
elõször volt látható Gróf Széchenyi Zsigmond legendás sörétes
fegyvere, mely 1936-ban került a
vadász-író birtokába.
A rendezvény napján a Vadászati Múzeum állandó kiállítását
is megtekinthették a résztvevõk.
A programot elöltöltõ-fegyverekrõl szóló elõadás, solymász-, valamint trófeabírálati bemutató színesítette.

Az objektumot Varga László mutatta be a vendégeknek

A köz javát szolgáljuk
Szélesre tárta kapuit a Koloska-völgyi vadaspark
Örömteli esemény helyszíne
volt a közelmúltban Balatonfüred. A város határában újabb
közjóléti objektummal gazdagodtunk, a Koloska-völgyi kirándulóerdõ szerves részeként megnyitottuk az ingyenesen látogatható vadasparkot.
Régóta várt eseményre került
sor a minap: immár hivatalosan is
megnyitotta kapuit a Koloska-völgyi vadaspark. Varga László vezérigazgató a vadaspark avatásakor
úgy fogalmazott, hogy a vállalat
felismerte, a társadalom részérõl
egyre nagyobb igény mutatkozik
az erdõk közjóléti és természeti
funkciói iránt. A beruházás példaértékû összefogásban, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, a balatonfüredi önkormányzat, a Balatonfüred és környéke Földtulajdonosi és Vadászati Közössége és
a Bakonyerdõ Zrt. együttmûködésében valósult meg.
A Koloska-völgyi vadasparkban Magyarország vadfajainak
egy részét (fürjeket, foglyokat, fácánokat, vadkacsákat, gímszarva-

sokat, dámvadakat, muflonokat,
õzeket) figyelhetjük meg. Az állatoknak természetes környezetben
a kellõ élettér biztosított.
Az egész évben nyitva álló, ingyenesen látogatható vadasparkban kilátópontokat is kialakítottunk, hogy a rejtõzködõ életmódú állatok megpillanthatók legyenek.
A vállalat erõfeszítéseit és az
összefogás sikerét Puskás Zoltán,
a nemzeti park igazgatója, dr. Bóka
István polgármester, országgyûlési
képviselõ, dr. Szöllõsi Jánosné, a
Magyar Fejlesztési Bank ügyvezetõ igazgatója, a Bakonyerdõ Zrt.
felügyelõbizottságának elnöke, és
dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára,
országgyûlési képviselõ egyaránt
méltatta.
A saját erõbõl vállalt beruházás költségvetése megközelítette
a 15 millió forintot. A Koloskavölgyi fejlesztés jól szolgálja a balatoni idegenforgalmat, a vadaspark a környezettudatos gondolkodás formálásában is szerepet
játszhat.

Fesztiváli hangulatban Pápán
Idén vállalatunk volt a házigazdája az Országos Erdészeti és Faipari Sportnapoknak, amit az Erdészeti és Faipari Dolgozók
Szakszervezete Fritsch Ottó erdõmérnök javaslatára 1996-ban rendezett meg elõször. Igaz, hogy a

Bakonyerdõ elsõ alkalommal volt
szervezõje e nagyszabású eseménynek, de a pápai sportnap
minden korábbit felülmúlt.
A rendezvény nemcsak abban
nõtt az elõzõek fölé, hogy immár
nemzetközivé vált, hanem a rend-

kívül gazdag programkínálattal is
új dimenziót nyitottunk. Arról
nem is beszélve, hogy rekordlétszám jött össze a bakonyi városban.
Az események kibõvültek játékos, illetve tanulságos elemekkel,

a sportolási lehetõségek mellett a
szabadidõ hasznos és tartalmas
eltöltésérõl is gondoskodtunk.
Fesztivál volt ez a javából! Emlékezetes napokat tölthettek Pápán
erdész kollégáink. (Összeállításunk
a 3. oldalon található.)

Munka közben Szabó András és Nagy Gergely

Idén is összeszedtük!

Az ünnepélyes megnyitóünnepséget a városi sportcsarnokban tartották. A sportnap nemzetközivé nõtte ki magát

Önkéntesek tízezrei vettek
részt az ország „nagytakarításában”, a lakókörnyezetünkben, a
természetben eldobott szemét
összegyûjtésében. Az esemény fõ
szervezõje a Vidékfejlesztési Minisztérium háttérintézménye,
az OHÜ Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség Nonprofit
Kft., amely az elõkészítésben és a
lebonyolításban szorosan együttmûködött a Belügyminisztériummal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal és ezek háttérintézményeivel, valamint más
önkéntes szervezetekkel. A har-

madik alkalommal megszervezett
országos akciónapról vállalatunk
ezúttal sem hiányozhatott. A megmozdulásban 109 munkatársunk
vett részt, õk kilenc helyszínen
(nyolc erdészet területén, illetve
Franciavágáson) segédkeztek a
szemétszedésben. A TeSzedd! országos hulladékgyûjtési akcióban
Kovács Zoltán kormánymegbízott
is részt vett, aki a Devecseri Járási
Hivatal, a polgármesteri hivatal,
Varga László vezérigazgató, valamint a Bakonyerdõ Zrt. dolgozóival együtt Devecseri Erdészetünk
területén lépett akcióba.

2. oldal

BAKONYERDÕ

Egy sikeres életút
méltó elismerése

Katasztrofális
erdõpusztulás
Hatalmas erdõterületeken
nagy mennyiségben kell rövid
idõ alatt kitermelni a fákat a
Keszthelyi-hegységben, mert a
2011-tõl tartó szárazság következményeként az erdõk mintegy kétharmada kipusztult, és
mindezek miatt a táj arculata
is drámaian megváltozik.
Vállalatunk vezérigazgatója,
Varga László minderrõl Gyenesdiáson beszélt, ahol sajtótájékoztató keretében tájékoztatta a köz-

Kaán Károly-díj Mészáros Gyula erdõmérnöknek

kor nagyobb részt kopár dolomithegységbõl érkezõ porviharok
megfékezésére ültették. Az 1930as években tarra vágott erdõket
cserfafajjal, majd az 1950-es években újabb nem honos fenyõfajokkal telepítették be, ezeket érinti
most a jelentõs pusztulás.
Keszthelyi Erdészetünknél
már a korábbi évtizedekben is észleltek kiszáradást, de olyan mértékû pusztulásra még nem volt
példa, mint ami 2011-ben elindult.
Legnagyobb mértékben a fekete-

A munkáját példamutató lelkiismeretességgel, felelõsségtudattal ellátó, gazdag szakmai
életutat felmutató Mészáros
Gyula méltán kapta meg az Országos Erdészeti Egyesület
Kaán Károly-emlékérmét.

A fõként fenyveseket érintõ
kiszáradás mintegy négyezer
hektárra terjed ki. Ijesztõ
látvány, hogy a Balaton felõl
nemrég még télen is zöld képet
mutató hegységbõl eltûnnek
a fenyõk és kopár területek
látszanak a helyükön
véleményt. Elmondta, a 2011 óta
tartó szárazság, valamint a következményeként fellépõ gombafertõzés és a szú okozta károk miatt
mintegy 150–160 ezer köbméter
fát, elsõsorban az utóbbi száz évben telepített fenyveseket, de jelentõs mennyiségû (50–60 ezer
köbméter) csert és bükköt kell teljesen kivágni. A kiszáradás mintegy négyezer hektárra terjed ki. A
fekete- és erdei fenyõket a Festeticsek kezdeményezésére, az ak-

fenyõk kezdtek kiszáradni, ezzel
párhuzamosan az erdei fenyõ is
pusztulásnak indult, de lombos
fafajok is károsodtak. Már mintegy 150–160 ezer köbméter fát
érint a kiszáradás, ebbõl 50–60
ezer a lombos állomány. A helyzet megoldásaként ezeket másfélkettõ év alatt kell kitermelni, ami
a Keszthelyi Erdészet éves, 30–32
ezer köbméternyi kitermelési kapacitását jelentõsen meghaladja.
A kitermelésre a tömeges kiszá-

radás miatti súlyos erdõtüzek
megelõzése miatt úgyszintén szükség van.
Varga László úgy fogalmazott,
valószínûleg „stresszes látvány
lesz”, hogy a Balaton felõl nemrég még télen is zöld képet mutató hegységbõl eltûnnek a fenyõk,
és esetleg kopár területekké válnak, de a terület egykori változatosságát vissza kívánjuk állítani.
Gyenesdiáson jelen volt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igaz-

gatóság igazgatója is. Puskás Zoltán felhívta a figyelmet arra, hogy
a lakosságot és a turistákat megfelelõ információkkal kell ellátni,
mert ma csak azt érzékelik, hogy
nagy mértékben pusztulnak az
erdõk és nyáron is folyik a fakitermelés.
Kifejtette, fafajcserére van
szükség, el kell távolítani még az
egészségesnek tûnõ fenyõket is,
mert sem természetvédelmi, sem
turisztikai célokból nem kívánatos,
hogy lábon maradjanak a kipusztult vagy késõbb megfertõzõdõ fák.
A tájkép jelentõsen megváltozik, ugyanakkor a dolomittömbre
egykor jellemzõ õshonos lombos
fafajokkal és sziklagyepekkel tarkított, a korábbihoz hasonló, természetesebb élõhely jön létre.

Barangolás a Bakonyalján
Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit.
Utunk Gombási Károly közjóléti elõadó segítségével ezúttal a
Bakonyaljára visz, a Pápa közeli Döbrönte határában található Szarvaskõ várához.
A Bakonyerdõ Zrt. közjóléti
programjainak komplexitása érdekében nemzeti, kulturális, természeti emlékeink és értékeink
megismertetésén túl nagy hangsúlyt helyez történelmi emlék(hely)eink megismertetésére is.
Ez utóbbiakkal történelmi múltunkra hívjuk fel az érdeklõdõk figyelmét.
Az egyik ilye híres emlékhely a
Pápa közelében, Döbrönte határában található Szarvaskõ vára.
A vár a község felett egy meredek sziklacsúcson épült a XVI.
században. Romjai szabálytalan

alaprajzú, belsõ tornyos, egy nagyobb udvar körüli külsõ és belsõ
vár rendszerét sejtetik. A belsõ
várból a meredek domb északnyugati, sziklás oldalán egy kétemeletes épület egyik fala áll, benne ablakok maradványaival, sarkán hatalmas támpillérrel. Feltételezhetõen palota, esetleg lakóépület
volt.
A déli oldalról könnyen támadható volt, ezért itt többszörös sánc, mögötte pedig egy ágyúrondella épült. Ezt a külsõ várrészt Essegváry Ferenc építette a
XVI. században. A rondella két
oldalán még megtalálható a külsõ vár falainak egy része.
A környék történelme egészen
a hatalmas Csák nemzetségig nyúlik vissza. A nemzetség utolsó férfi tagja Tördemici Fehér Pálnak
adta el a birtokot az 1300-as évek
elején, majd az 1330-as években a
Szalók nemzetségbõl származó
Himfyek szerezték meg. A várat
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Nagy Lajos király engedélyével a
család egyik tagja építtette. A
Himfyek rablólovagok voltak,
zsákmányaikból tartották fenn
gazdaságukat.
A Debrentei család segítségével 1664-ben a pannonhalmi apátságot is lerohanták. Megtorlásul
Mátyás király a családot birtokaival együtt megfosztotta a vártól,
és azt Kanizsai Lászlónak ajándékozta, de egy támadás folytán ismét a Himfyek kezére került.
A következõ idõkben a vár és a
hozzá tartozó birtokok többször
cseréltek gazdát.
1555-ben Nádasdy Tamás nádor összeíratta a dunántúli várakat, ebben az összeírásban a várat
még jó állapotúnak írták. A késõbbi idõkbõl viszont már kevés
A döbröntei várrom
látképe délrõl,
elõtérben
a rondellával

az információ, végvári szerepe
nem volt. Feltételezések szerint a
várat késõbbi gazdái nem lakták,
így állaga romlásnak indult, és az
is lehet, hogy a törökök rombolták le a XVII. században. Ez idõtõl fogva már csak romként említik.
Jelenkori történetébõl említést érdemel a vár építésének 600
éves évfordulója alkalmából – és
azóta 2011-ig minden évben –
megrendezett várünnepség. A
rom és környezete rendezett, a
megmaradt falak jól konzerváltak.
A felvezetõ út mentén pihenõhelyeket találunk. Az ide látogatókat tájékoztató tábla segíti a jobb
eligazodás érdekében. A vár közúton és turistautakon (zöld L és
sárga L) egyaránt jól megközelíthetõ.
A döbröntei önkormányzat és
az ide települõ vendéglátóegységek magas színvonalú szolgáltatásaikkal csábítják a környéket járó
turistákat. Számtalan szállás,
wellnessprogramok, lovaglási lehetõség nyújt kikapcsolódást az
ide látogatók számára. A Bitva-patak mentén sátorozási lehetõséget is kínálnak, ahol piknikezni is
lehet.
A környék nevezetességei közül érdemes felkeresni Gannán az
Esterházy család körmauzóleumát, Pápán az Esterházy-kastélyt
vagy az Európa-szerte ismert kékfestõ múzeumot, a megújult fõtéren található Esterházy Károly
egri érsek által építtetett római
katolikus templomot, a Somogyigalériát, az Erzsébet városrészen
épült kálváriadombot vagy a református gyûjteményt.
Töltsenek tartalmas emlékezetes, szép napot egy õsz eleji kirándulással a Bakonyalján!

Mészáros Gyulát a Soproni
Erdészeti és Faipari Egyetem elvégzése és rövid gyakornokság
után 1976 szeptemberében a Zirci Erdészet értékesítési és szállítási mûszaki vezetõjévé nevezték
ki. 1987 októberétõl az erdészet
megbízott, majd 1989. május elsejétõl kinevezett vezetõje lett, egyben õ irányította a zirci fûrészüzemet is.
1995 januárjától a Verga Zrt.
gazdálkodási fõmérnökévé nevezték ki, majd 2000. január elsejétõl
lényegében hasonló munkakört
betöltve termelési vezérigazgatóhelyettesi beosztásban dolgozott.
2010 õszén került Pápára a
Bakonyerdõ Zrt.-hez, ahol elõször termelési, majd termelési és
kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi munkakörben dolgozik.
Szakmai életútja során számos
egyéni kezdeményezése volt, melyet maga és kollégái segítségével
valósított meg. A technikai, technológiai újítások mindig is érdekelték, szívesen és bátran vágott
bele újdonságnak számító, úttörõ munkába. Több géptípus megalkotásában vett részt, melyeket
az erdészet mûhelyében konstruáltak meg. Ilyen például az iker
szárzúzó adapter, mesterséges
soros ültetéshez iker gödörfúró,
illetve egy gyökérfésû.
A természetes felújítások alkalmazására szintén az elsõk között
állt át. Sikeres erdõfelújítások,
makkvetések tanúsítják a szakmai
újítások, sikeres technológiák iránti fogékonyságát, szakmai érzékenységét. Kísérletezõ hajlama
vezérelte, amikor a vágástéri hulladék, apadék mértékét, annak
hasznosítási módját vizsgálta.
Szarvasgombával mikorrhizált
csemeték elültetésével állított be
kísérletet vadföldön. Raklapos,
mûanyag hálós, konyhakész tûzifa elõállítására alkalmas géprendszert állított munkába. A DéliBakonyt többször is sújtó széldöntések felszámolására harveszterek
alkalmazását vezette be.
A vállalatunkhoz kerülve, megismerve adottságainkat és mûkö-

dési gyakorlatunkat, nagy elánnal
látott neki az általa elképzelt átalakítások megvalósításához, új
módszerek bevezetéséhez.
Az erdõgazdaság 2012 tavaszán nyitotta meg Keszthelyen a
Festetics Imre Állatparkot, mely
beruházás gyakorlati megvalósítását vezette. Kezdeményezésére
kezdõdött a Koloska-völgyi vadaspark megvalósítása.
Felélesztette a devecseri gépmûhelyt, szállító, illetve útépítõ
gépparkot alakított ki, új technológiával végzett útfelújításokat alkalmazott (Sárosfõ, Kup). Kezdeményezésére uniós erdõtelepítésre pályáztunk sikeresesen.
Az évente a több száz millió
forintot is meghaladó beruházások szakmai felelõse. A Zalahalápi Parkettagyár fejlesztése, a piacképesség megtartása érdekében
végzendõ beruházások szorgalmazója.
– Ez olyan kitüntetés, amit a
szakma ad egy életút elismeréseként. Nagyszerû érzés, hogy hazánk szakmai közvéleménye
ily módon értékelte tevékenységemet – nyilatkozta Mészáros
Gyula. Hozzátette, egy ilyen rangos kitüntetés, még ha titkon bízik is benne az ember, mindig
meglepetésként hat. Jó érzés ilyet
kapni!
Azt is bevallotta, hogy a szakmai életútja vége felé jár, jövõre
nyugdíjba készül. Egy kicsit elfáradt, ezért szeretné átadni a helyet a fiataloknak. Éljenek a lehetõséggel! Addig, amíg itt lesz, természetesen ugyanilyen intenzitással kíván tovább dolgozni.
Másképp nem is tudna.

Uniós támogatás
Lezárult a technológiai fejlesztés Zalahalápon
A Bakonyerdõ Zrt. Tapolcai Parkettagyára 35 éve termel Európában elterjedt és kedvelt háromrétegû szalagparkettát. A
most zárult korszerûsítés során speciális igényeket is kielégítõ
parkettacsalád gyártására alkalmas felületkezelõ sor beruházását hajtottuk végre, melynek a benne rejlõ technológiai újítások
mellett munkahelymegõrzõ szerepe is jelentõs. A fejlesztés célja
a jelenlegi termelési technológia innovatív továbbfejlesztése, új
termékcsaládok kialakítása volt.
A Bakonyerdõ Zrt. 280 349 332 forint uniós támogatást nyert
az Új Széchenyi Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a GOP-1.3.1-11/A-2011-0064 azonosító számú Új, korszerû, piacképes, speciális igényeket is kielégítõ parkettacsalád
gyártástechnológiájának kifejlesztése és az új termékek gyártásba vitele címmel benyújtott pályázatával.
A közel 800 millió forint összértékû projekt 2013. június végén sikeresen megvalósult.
A parkettagyár stratégiai céljainak megvalósításához elengedhetetlenül szükséges volt a gépi technológia megújítása, ami
lehetõvé teszi új felületû, új megjelenésû parketták gyártását. A
végrehajtott beruházással lehetõség nyílt kísérleti, kutatási, termékfejlesztési munkák elvégzésére, melyek segítségével alkalmassá váltunk a modern kor igényeinek kiszolgálására. Az olajozott, színezett, strukturált felületû parketta költségtakarékos
gyártása biztosítja számunkra piaci pozícióink megtartását, további piacok meghódítását.
A projekt során sikeresen végrehajtottuk a technológiai fejlesztést, telepítettük az új felületkezelõ sort, kialakítottuk az optimális gyártástechnológiát. A Bakonyerdõ Zrt. az uniós támogatásnak köszönhetõen jelentõs lépést tett a parkettagyártás
technológiájának és termékpalettájának világszínvonalúvá fejlesztése érdekében.
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Fiatalos lendülettel
Visszhangos siker volt a Pápán rendezett országos erdészeti sportnap
Minden eddiginél nagyobb létszám és siker mellett rendeztük meg a XVII. Országos Erdészeti és Faipari Sportnapokat. A jó hangulatot még a
borongós idõ sem tudta beárnyékolni. Vállalatunk jó házigazdának, Pápa méltó helyszínnek
bizonyult.
A mozgalommá vált rendezvény házigazdái lehettünk, augusztus 23–25. között mi szerveztük
meg a XVII. Országos Erdészeti
és Faipari Sportnapokat. A rendezvény évrõl évre százakat mozgat meg, Pápára rekord létszám,
mintegy 600 ember érkezett. Az
ország állami erdõgazdaságaitól
érkezõk mellett horvát, lengyel
román és szlovák vendégek is ott
voltak Pápán.
A versenyen az elõzõ évinél
több, 14 sportágban mérhették
össze tudásukat és ügyességüket
a résztvevõk. A versenyszámok a
lövészet kivételével (Gyenesdiás,
sportlõtér) egy helyen, a pápai
Várkertben zajlottak. Kihasználva a Várkertfürdõ lehetõségeit,
úszás és csúszdázás is volt a programban. Meglepetésként sörváltót és hajtányversenyt (ami régi
tûzoltós szerkocsival zajlott) is kínáltak a szervezõk.
A fesztivál hivatalos megnyitóján a városi sportcsarnokban Varga László vezérigazgató úgy fogalmazott, hogy az egészséges életmód népszerûsítése érdekében
örömmel vállaltuk a házigazda
szerepét. Beszélt arról is, hogy a
társaságnál nemzedékváltás zajlik,
s a fiatalok örömmel vetették magukat a szervezésbe. Az õ lendületük az idõsebb kollégákat is magával ragadta. Örömét fejezte ki,
hogy a rendezvény nemzetközivé
vált. Kiemelte, a sportnapok fontos célja, hogy a munkatársak kö-

A sportnap eredményei
Nõi sakk: 1. Czigoláné Németh Diána (Zalaerdõ), 2. Máté Zsoltné
(Bakonyerdõ), 3. Kisgyura Brigitta (SEFAG)
Férfi sakk: 1. Papp Nándor (Zalaerdõ), 2. Piotr Dziadon (lengyel szakszervezet), 3. Ignacy Truszkowski (lengyel szakszervezet)
Ulti: 1. Lovrecsics István (Zalaerdõ), 2. Barta László (Egererdõ), 3.
Cserép János (Északerdõ)
Tarokk: 1. Markó Béla (Pilisi Parkerdõ), 2. Szentpéteri Sándor (Pilisi
Parkerdõ), 3. Barna Péter (KEFAG)
Nõi 50 méter mellúszás: 1. Stefcsik Viktória (KAEG), 2. Sipos Dorina
(KAEG), 3. Csiszár Angéla (Gemenc)
Férfi 50 méter mellúszás: 1. Szabó Péter (Bakonyerdõ), 2. Vajda Márton (VADEX), 3. Lovrecsics Tamás (Zalaerdõ)
Nõi 50 méter gyorsúszás: Stefcsik Viktória (KAEG), 2. Csiszár Angéla
(Gemenc), 3. Sipos Dorina (KAEG)
Férfi 50 méter gyorsúszás: 1. Lovrecsics Tamás (Zalaerdõ), 2. Szabó
Péter (Bakonyerdõ), 3. Benda Ákos (KEFAG)
4x25 méteres váltó: 1. Zalaerdõ, 2. Bakonyerdõ (Bodnár Mihály, Horváth Attila, Szabó Péter, Szelestei Péter), 3. Pilisi Parkerdõ
Férfi 800 méteres futás: 1. Lovrecsics Tamás (Zalaerdõ), 2. Tóth Sándor (KEFAG), 3. Fehér János (Északerdõ)
Nõi 800 méteres futás: 1. Szigetvári Éva (Nyírerdõ), 2. Drótos Erika
(Gemenc), 3. Gémes Noémi (KEFAG)
4x100 méteres váltó: 1. Északerdõ, 2. Bakonyerdõ (Hipság István,
Hipság Veronika, Hüll László, Sári Bence), 3. Nyírerdõ
Pápa túra: 1. NEFAG, 2. KEFAG 3. csapata, 3. VÉRTES 2. csapata
Nõi asztalitenisz: 1. Birkás Mária (Mecsekerdõ), 2. Molnár Katalin
(Északerdõ), 3. Vas Ilona (Mecsekerdõ)
Férfi asztalitenisz: 1. Markó András (TAEG), 2. Abonyi László (Északerdõ), 3. Dudás Szabolcs (Bakonyerdõ)
Csúszda: 1. Lovrecsics Tamás (Zalaerdõ), 2. Váradi Csaba (Ipolyerdõ),
3. Szelestei Péter (Bakonyerdõ)
Sörváltó: 1. Gemenc + Ipoly, 2. Nyíredõ + Zalaerdõ, 3. Északerdõ
Hajtány: 1. Bakonyerdõ „B” (Fehér Tamás, Hoffmann Pál Sándor,
Jung László, Kecskés Róbert, Nagyváradi Balázs, Ther András), 2.
Bakonyerdõ „A” (Bodnár Mihály, Kövér József, Baki Attila, Mikóczi
Zsolt, Paluska Csaba, Weibl László), 3. Zalaerdõ
Streetball: 1. horvát szakszervezet, 2. VADEX, 3. Zalaerdõ
Lövészet, nõi: 1. Jánosi Mária (Bakonyerdõ), 2. Mozdény Viktória
(Bakonyerdõ), 3. Czili Kármen (Bakonyerdõ)
Lövészet, férfi: 1. Gróf András (Zalaerdõ), 2. Csernus Zsolt (NEFAG),
3. Pongrácz Viktor (Mecsekerdõ)
Lövészet, csapat: 1. Zalaerdõ, 2. Mecsekerdõ, 3. Bakonyerdõ (Benkõ
László, Fekete Róbert, Varga Lajos)
Nõi teke: 1. Gecsei Lászlóné (Vértesi Erdõ), 2. Váczi Edit (Mecsekerdõ),
3. Tóthné Üveges Judit (Északerdõ)
Férfi teke: 1. Szecsõdi Péter (Északerdõ), 2. Gál Benjamin (Zalaerdõ),
3. Nádasdi Szabolcs (Északerdõ)
Teke csapat: 1. Zalaerdõ III. csapata, 2. Északerdõ férfi csapata, 3.
Zalaerdõ II. csapata
Kispályás labdarúgás: 1. Mecsekerdõ, 2. Bakonyerdõ (Boldizsár Péter, Gábriel Zoltán, Gróf Ákos, Hipság István, Hoffmann Pál, Horváth Róbert, Hüll László, Kovács Róbert, Porpáczy András, Sári Bence), 3. Nyírerdõ
Az erdõgazdaságok összesített pontversenyét a Zalaerdõ nyerte, második helyezést a Bakonyerdõ ért el, a harmadik pedig az Északerdõ lett.

zötti baráti kapcsolatok ápolására is lehetõséget biztosítson.
Külön köszöntötte Fritsch Ottó
nyugalmazott erdõfelügyelõt, a
sportnapok megálmodóját, és
Schmotzer András nyugalmazott
vezérigazgatót, aki 1996-ban Egerben elsõ alkalommal rendezte
meg a versenyt.
Takács Szabolcs, a Veszprém
Megyei Kormányhivatal kabinetvezetõje köszöntõjében utalt
Veszprém megye kitûnõ természeti adottságaira és a pápai
sportcentrum által biztosított lehetõségekre. Hangsúlyozta, hogy
a sport közösségformáló ereje elmélyíti az emberi kapcsolatokat és
új ismeretségek szerzésére nyújt
lehetõséget. A város büszke értékeire, s mindezt szeretnék megmutatni a vendégeknek, mondta
Rádi Róbert, a pápai polgármesteri hivatal kabinetvezetõje.
Végezetül Halmágyi János, az
EFDSZ elnöke köszöntötte a külföldrõl érkezõ szakszervezeti küldöttségek vezetõit, Lengyelországból Gregorz Cekust, Romániából Szilágyi Jenõt, Szlovákiából
Zdenek Dlugost és Jozef Minárikot,

valamint Horvátországból Krasnodar Sabljicot, valamint a sportolókat.
Izgalmas versengést hoztak a
hagyományos sportágak, az újdonságok pedig a meglepetés
erejével hatottak. Legalább ekkora hatású volt a záróünnepség,
hiszen a gálamûsor sztárvendége
Mága Zoltán hegedûmûvész volt,
aki ezúttal is elkápráztatta a közönséget. Ismert világ- és hazai
slágerei óriási sikert arattak. A jól
megérdemelt vacsora közben pedig egy másik sztár, Tóth Vera tapolcai származású énekesnõ lépett színpadra. Neki is kijutott a
tapsból.
A tapasztalatok alapján nem
túlzás azt állítani, hogy minden korábbi sikert felülmúlt a pápai erdészeti sportnap, a résztvevõk felejthetetlen élményekkel gazdagodtak.
Az elismerés és a köszönet
mindazoknak szól, akik tevõlegesen részt vállaltak a szervezésbõl.
A munka oroszlánrészét Gombási
Károly, Jung László és Ther András
vállalta és teljesítette, õket külön
is dicséret illeti.
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Kis betyárok a Bakonyban
Egyre népszerûbb sárosfõi házi horgászversenyünk

Teltek a szákok
A Devecseri Erdészet sárosfõi
halastavainál augusztus 31-én
rendeztük meg a Bakonyerdõ
Zrt. hagyományos, éves horgászversenyét.

A Bakony kapujában található
Huszárokelõpusztát gyermekcsoportok nyüzsgése tölti meg
nap mint nap. 2012 májusában
itt nyitottuk meg a vállalat harmadik erdészeti erdei iskoláját.
A 36 személy befogadására
képes erdei iskola a Gerence-patak völgyében, egy négyhektáros
gondozott parkban, színes programokkal várja a természetkedvelõ gyermekeket és felnõtteket.
A nyitást követõ évben közel
700 gyermek, míg 2013 tavaszától
már több mint 1100 gyermek látogatott el a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolába, osztotta
meg velünk tapasztalatait Lunk
Eszter, az erdei iskola vezetõje. Az
ide érkezõ csoportok egy része
bentlakásos, 3–5 napos programokon vesz részt, míg néhányuk
a havi rendszerességgel meghirdetett, egy teljes napot felölelõ
programokat választja.
Többek között ez utóbbin vett
részt idén májusban a pápai Csó-

A Kisbetyár Erdészeti
Erdei Iskolában színes
programokkal várjuk
a természetkedvelõ
gyermekeket
és felnõtteket.
A Bakony minden
évszakban más arcát
mutatja

kai Óvoda 70 fõs csapata. A gyermekek a madarak és fák napja alkalmából töltöttek a szabadban
egy napot.
A bakonybéli Szent Gellért Általános Iskola tanulói 150 facsemetét elültetve segítették erdészeink munkáját, hogy gyarapodjanak erdõterületeink.
Az erdei iskolás csoportok elsõsorban a környékbeli nagyobb
városokból, de a fõvárosból és

környékérõl is érkeznek. A kisebb
falvak iskolái úgyszintén szívesen élnek a lehetõséggel, akár
több alkalommal is felkeresik táborunkat.
Az óvodástól a középiskolás
korosztályig mindenki megtalálja
a kedvére való programot a Kisbetyárban. Tanösvénytúra során
bükkösökben kutakodva, barlangokba bújva megismerhetik a Bakony élõvilágát, és rábukkanhat-

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Hogy tetszett a sportnap?

Szabó András

Kamondi Viktória

Bálint Imre

– A spotnapot nagyon jónak
találtam. Az idõjárás kicsit lehetett volna kedvezõbb, de olyan
szempontból jó, hogy nem volt
veszedelmes meleg, mint az ezt
megelõzõ hetekben – mondta kollégánk, Szabó András.
Õ kispályás labdarúgásban szerepelt, amire a többiekkel együtt
nagyon készült. Tavaly már részt
vett egy ilyen országos erdészeti
sportnapon, ahol szintén magával ragadta a hangulat. Akkor a
csoportmeccsekig jutottak.
Szerinte a rendezvény arra is
kiváló, hogy legalább egy évben
egyszer a távolabbi vidékekrõl érkezõ ismerõsök összetalálkoznak,
s lehet az erdészeti barátságokat
ápolni.
– Sok idõt vett igénybe, mire
kitaláltuk, melyik sportverseny
melyik helyszínen mikor is kezdõdjön, hogy gördülékeny menjen a rendezvény. Úgy látom, nagyjából minden zökkenõmentesen

halad. Ha vannak is akadályok
közben, azért vagyunk mi itt, szervezõk, hogy mindezt megoldjuk –
mondta Kamondi Viktória.
Kifejtette, az informatikus fiúk kezdték az egészet, segítségül
egy rendezvényszervezõ céggel
is összedolgoztak, majd szép
lassan összeállt kerek egésszé a
program.
A szervezés már tavasszal elkezdõdött, de õ – mivel mindössze
pár hónapja dolgozik a vállalat
központjában – késõbb kapcsolódott be a munkába, így mindenbõl nem tudta kivenni a részét.
Ennek ellenére nagyon sok tapasztalatot gyûjtött a csapatmunkáról, a szervezésrõl. Ha a
Bakonyerdõ legközelebb is vállal
ilyen rendezvényt, még ha nagyon
fárasztó idõszak is volt, ismét részt
vállalna a szervezésbõl.
– Jól éreztük magunkat. Nagyon színvonalas volt a szervezés.
Az is kiváló, hogy egymáshoz kö-

zel vannak a különbözõ helyszínek, így könnyen át tudunk menni szurkolni a más sportágban szereplõ munkatársainknak.
Bálint Imrének, az Északerdõ
munkatársának a sportversenyek
mellett a szabadidõs programok
is elnyerték a tetszését. Hozzáfûzte, Pápán is a több éve bevált
sportágakban szerepeltek a munkatársak, mint például a tarokk,
amely az erdészek kártyajátéka. Az
újdonságok közül a sörváltó ismerõs volt számára. Nem olyan régen végzett az egyetemen, ahol a
rendezvényeken a tréfás feladatok között állandó sportág volt.
Országos erdészeti sportnapon
még nem vett részt, de most végre ide is eljutott. Itt minden adott
volt ahhoz, hogy kicsit kikapcsolódjon. A város is nagyon tetszett neki, különösen a felújított
Fõ tér. Legutóbb egy évvel ezelõtt
járt Pápán, akkor még javában
folyt a munka.

nak a vidék egyik rejtett kincsére,
a bakonyi Gyilkos-tóra. Éjszakai
túrákon kipróbálhatják bátorságukat, míg a kora esti órákban
megleshetik az erdõ lakóit. Marci
véreb pedig bevezeti a gyerekeket
a vadászat tudományába, hagyományába.
A gyermekek egynapos programjaink során kézügyességüket
próbára téve a könyvkötészet,
bõrmûvesség, nemezelés, fafaragás, kenyérsütés fortélyait is elleshetik és megtanulhatják. Válogathatnak a környékbeli látnivalók
közül, melyeket gyalogosan vagy
a kisvonat kényelmét élvezve kereshetik fel.

A várt és nagy érdeklõdésre
számot tartó eseményre majd
minden egységtõl érkeztek 2-2 fõs
csapatok. A reggeli regisztrációt
követõen a megjelenteket Czili
Kármen erdõgondnok köszöntötte, s egyben ismertette a verseny
szabályait. Ezt követõen a résztvevõk elfoglalták helyüket a tóparton, majd a verseny kezdetét jelzõ
lövés eldördültével mindenki bevethette az általa legsikeresebbnek
ítélt csalival felszerelt horgát.
A szép késõ nyári idõben gyönyörû környezetben, békésen telt
el a versenyre szánt három és fél
óra, melynek során, ha lassacskán
is, de gyarapodott a szákok tartalma. Az egyéni versenyben Kovács Sándor (Pápa) bizonyult a legjobbnak, összfogása 3,50 kilo-

gramm volt. Második lett Baki Attila (Franciavágás, 2,66 kilogramm), míg a harmadik helyet
Babják Tamás (Pápa, 2,39 kilogramm) érdemelte ki. Az egyéni
helyezések ismeretében a pápai
csapatgyõzelem senkit nem lepett
meg. 1. Pápai Erdészet (Kovács
Sándor, Babják Tamás – 5,89 kilogramm), 2. Franciavágási Fûrészüzem (Baki Attila, Keresztes
László – 3,47 kilogramm), 3.
Zalahalápi Parkettagyár (Csizmadia Imre, ifj. Csizmadia Imre – 3,09
kilogramm).
A mérlegelést követõen a szervezõk az eseményhez illõ halászlével vendégelték meg a résztvevõket, majd sor került az eredményhirdetésre. Ekkor Varga
László vezérigazgató köszöntõjében elmondta, hogy a horgászverseny gondolata Tükör László erdész kollégában fogalmazódott
meg, s azóta is minden évben nagy
érdeklõdésre tart számot. Jövõre
ugyanitt találkozunk.

Érdemes volt botot fogni, a halak kapó kedvükben voltak

A Koloska-völgyben találkoztak
Az Országos Erdészeti Egyesület (OEE) pápai helyi csoportja ezúttal a Balatonfüredi Erdészetnél tartotta meg a hagyományos erdész–pedagógus párok
éves találkozóját, amely nagy nép-

szerûségnek örvend. A találkozónak minden évben más-más erdészet ad otthont. A látogatók bepillantást nyerhetnek az adott egység gazdálkodásába, megtekinthetik a területükön lévõ közjóléti

A nyári nagy melegben a Koloska-völgy árnyat adó fái alatt jó volt
eszmét cserélni

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2013 június 15-e és
szeptember 15-e között az alábbi változások történtek:
Belépõk, szellemiek: Göncz Vivien (Központ, 09. 01), Kígyós
Róbert (Keszthely, 08. 01.), Németh Tamás (Keszthely, 08. 08.),
Supán Erika (Központ, 07. 01.)
Belépõk, fizikaiak: Ángyán József (Franciavágás, 07. 01.), Bódis
Zsuzsanna (Devecser, 09. 04.), Piszker Csaba (Franciavágás, 07.
01.), Szabó Sándor (Franciavágás, 07. 03.), Sztanek Ferenc (Franciavágás, 07. 04.), Vörös Károly István (Keszthely, 08. 01.)
Kilépõ, fizikai: Holczmann József (Balatonfüred, 07. 23.)
Nyugdíjazások: Grób Józsefné (Farkasgyepû, 09. 30.), Hipság
István (Farkasgyepû, 09. 20.)

objektumokat. Ez utóbbi azért is
fontos, mert ide ki lehet vinni a
diákokat, akik testközelbõl tapasztalhatják meg a természet szépségeit.
Idén a Balatonfüredi Erdészet
volt a házigazda, a párokat dr.
Szekrényes Tamás erdészeti igazgató és Némethi Kálmán erdõmûvelési mûszaki vezetõ kalauzolta.
A vendégek jártak a hidegkúti vadászházban, a recsekhegyi Noszlopy-kilátóban, a Koloska-völgyben és Tihanyban. Tartalmas napot töltöttek a Balaton-parton.

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

