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Karácsony készül, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek újra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

(Wass Albert)

KELLEMES ÜNNEPEKET!

E gondolatok jegyében kívá-
nunk minden munkatársunknak
áldott karácsonyt és sikerekben
gazdag, boldog, új esztendõt!

Megõrizzük
értékeinket
Új kirándulóhelyet avattunk Szigligeten

A folyamatosan javuló gazda-
sági eredmények lehetõvé tet-
ték, hogy a Bakonyerdõ Zrt. je-
lenlegi vezetése 2010 óta lehe-
tõség szerint minden évben fel-
használja a személyi jellegû ki-
adásokra betervezett össze-
get, amely négy év alatt 400
millió forinttal nõtt.

A Bakonyerdõ Zrt. a 2012-es
év adatai alapján a Veszprém me-
gyei cégek rangsorában árbevéte-
lét tekintve a 21. helyen zárt. Ez a
helyezés megegyezik az egy évvel
korábbival. Mindez a megye gaz-
dasági helyzetérõl készült kiad-
ványból derült ki, amelyet a Veszp-
rém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara új székházában mu-
tattak be. Az összejövetelen a zrt.
vezérigazgatója, Varga László is
részt vett.

– Úgy gondolom, ez az ered-
mény mindenképpen büszkeség-
gel kell hogy eltöltse minden
munkatársunkat, hiszen látszik:
megyei szinten is jelentõs vállalat-
nál dolgozunk – mondta a vezér-
igazgató.

Varga László hozzátette: ha a
számok mögé nézünk, láthatjuk,
az elõzõ évekhez képest árbevéte-
lünk kissé átalakult. Bányászati
tevékenységünk megszûnt, ami
70–80 millió forinttal csökkentet-
te éves árbevételünket. Ezzel

Javuló gazdasági eredmények
Négy év alatt 400 millió forinttal nõtt a vállalati bértömeg mértéke

A kiadvány bemutatóján Varga László vezérigazgató is részt vett. Ott a helyünk a legjobbak között

A hagyományos trófeaszemlén a vendégeket Varga László, Korn Ignác és Peer László köszöntötte

(Folytatás a 3. oldalon.)

(Folytatás a 3. oldalon.)

A szeptemberi szarvasbõgés
idején erdészeteinknél három
darab aranyérmes bika került
terítékre.

A hagyományoknak megfele-
lõen megyénkben idén is a Ba-
konyerdõ Zrt. kezdte a trófea-
szemlék sorát. Már nem hat az
újdonság varázsa – hiszen ez im-
már a hetedik trófeaszemle volt –,
mégis egyre többen vannak jelen
–  köztük Pap Gyula, a Veszprém
Megyei Vadászkamara elnöke is
–, hogy megszemléljék a szeptem-
beri szarvasbõgés terítékeit. Az
esemény résztvevõit Varga László
vezérigazgató köszöntötte.

Korn Ignác vadászati osztályve-
zetõ arról tájékoztatott, hogy na-
gyon nehezen, a megszokottnál
egy héttel késõbb kezdõdött a szar-
vasbõgés. Ráadásul egyre éleseb-
ben megfigyelhetõ a kettõsség:
miközben a déli területeken szep-
tember 22-én már szinte nem is
volt bõgés, a Bakonyban igazából
csak ekkor kezdõdött. Úgy látszik,
nehezen melegedtek be a bikák.
De a vadászok is, hiszen idén a
korábbiakhoz képest több volt a
hibázás.

Vállalatunk vadászterületein a
szeptemberi szarvasbõgés során
190 gímbika került terítékre, ami
15 darabbal kevesebb, mint az elõ-
zõ évi, viszont az átlagsúly 10 de-
kával jobb. A trófeák közül 116-ot
mutattunk be a sárosfõi vadász-
háznál.

Három aranyérmes bika

A trófeák átlagsúlya 5,7 kg volt,
ami pontosan megegyezik a ta-
valyelõtti átlaggal. Kiegyenlített
gazdálkodásra utal az is, hogy a 6
kilogramm feletti trófeasúlyú
egyedek száma évek óta nem vál-
tozott érdemben, az elmúlt három
évben 75–80 darab között moz-
gott, idén 79 darab került teríték-
re ebben a súlykategóriában.  Tíz
kilogramm felett két bika került

terítékre a zrt. vadászterületein,
az egyiket a Balatonfüredi (10,67
kg), a másikat  (10,56 kg) a Deve-
cseri Erdészet területén lõtték,
mindkettõ aranyérmes minõsítést
kapott. A Bakonyszentlászlói Er-
dészet területén is esett egy arany-
érmes bika, ez lett Gyõr-Moson-
Sopron megye idei legnagyobb
gímbikája. A szemle napjáig 160
trófeát bíráltattunk le, amibõl 68

darab érmet kapott, ez 43 száza-
lékos érmesarány.

Korn Ignác jelezte, azóta ter-
mészetesen folytatódott a gímbi-
ka vadászata, november végéig
több mint 200 darab került terí-
tékre. Éves tervünk 284 darab,
most már a személyzet állomány-
szabályozó, selejtezõ vadászata az
elsõdleges.

A régészeti feltárást követõen új kirándulóhellyel gazdagodott a
Balaton. A szigligeti Óvártól páratlan panoráma tárul elénk

(Folytatás a 3. oldalon.)

A Szigligeti Óvár rejtõzködõ
falai mellõl páratlan balatoni
panoráma tárul elénk. Az elké-
szült és ingyenesen látogatha-
tó objektum a közelmúltban
adta át a Bakonyerdõ Zrt. a
nagyközönségnek.

A „Királyné Szoknyáján” talál-
ható szigligeti Óvár a magyar ál-
lam tulajdonában van, vagyonke-
zelõje a Bakonyerdõ Zrt. Vállala-
tunknak folyamatos célkitûzése a
területünkön lévõ mûemlékek
megõrzése és közkinccsé tétele.
Ezért adtunk tervezési megbízást
a tárgyi mûemlék turisztikai hasz-
nosításának megtervezésére,
amely értelemszerûen a várrom
állagmegóvását és védelmét is je-
lenti egyidejûleg.

A várrom a Szigligeti-félszige-
ten, egy közel 200 méter magas
kúp alakú tanúhegyen található,
ahonnan széles balatoni panorá-
ma látható a kilátóhely létesítése
után. A várat feltehetõleg a XIII.
század elsõ negyedében kezdték
el megépíteni. Mivel a vár nem
épült meg teljes egészében, ma-
gassági ráfalazás nélkül, a vár fa-

lainak letisztításával és fugázással
tették idõtállóvá.

A szigligeti Óvár régészeti fel-
tárására, a hegytetõn kiránduló-
és pihenõhely kialakítására 13
millió forintot költöttünk. A mun-
kához a helyi önkormányzat 1,5, a
Nemzeti Kulturális Alap 1,8 mil-
lió forintot adott. Az objektumot
a közelmúltban avattuk.

Az Óvár megújítása már rég-
óta szerepelt az önkormányzat
céljai között, mondta az avatóün-
nepségen Balassa Balázs, Szigliget
polgármestere. Örömének adott
hangot, hogy elképzeléseik talál-
koztak a Bakonyerdõ Zrt. elkép-
zeléseivel.

Dr. Jung László, az erdõgazda-
ság felett a tulajdonosi jogokat
gyakorló MFB Zrt. Agrár és Tu-
risztikai Befektetési Fõigazgató-
ság  ügyvezetõ igazgatója hangsú-
lyozta: a Bakonyerdõ Zrt. az er-
dõgazdálkodás teljes vertikumát
– a csemeteneveléstõl a készter-
mék gyártásáig – átfogja. Erõs
szakmai alapokkal rendelkezõ tár-
saság, ahol a közjóléti tevékeny-
séget is kiemelten kezelik.

szemben a vadgazdálkodásból
többletárbevételünk származik,
amit úgy sikerült elérni, hogy év-
rõl évre nõ a fizetõ vendégek által
elejtett vad mennyisége. Fûrész-
ipari és parkettagyártó tevékeny-

ségünknek köszönhetõen az ex-
portárbevétel arányát 53 százalék-
ra növeltük. Ebben a minõségi ter-
mékek elõállítása mellett szerepe
van kíméletlen árpolitikánknak is.
Ezáltal a jelenleg csökkenõ világ-

piaci kereslet mellett is stabilizál-
ni tudtuk a helyzetünket azokon
a parkettapiacokon, ahol az igen
erõs versenyhelyzet miatt minden
fillér számít.
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Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit, il-
letve történelmi emlékhelyeit.
Utunk Gombási Károly közjóléti
elõadó segítségével ezúttal a
bakonyszentjakabi pálos ko-
lostorromhoz vezet.

A kolostorrom Sáska község-
határban található, különféle le-
véltári adatok szerint a kolostor

Történelmi emlékhelyeink
A bakonyszentjakabi pálos kolostorrom

A templom nagyméretû, vastag falú toronypillére

ismeretlen záródású templom-
szentély, 6,3 m hosszú és 4,3 m
széles lehetett. Délnyugati sarka
alapján a 3 láb vastag fallal épített
hajó 11,4 m hosszú lehetett. A di-
adalív feletti torony ugyanakkor
4,9 láb falvastagságú volt.

Alaprajza szerint a támpillérek
nélküli, ismeretlen magasságban
álló, téglalap alaprajzú templom-
hajó délnyugati sarkát egy nagy

épület bástyaszerû falai védelmi
rendeltetésre is utalhatnak. A ro-
moktól nem túl távol tószerû kép-
zõdmény található.

A rom jelenlegi állapotának
megtartása feltétlenül gyors be-
avatkozást igényel.  A rátelepült
erdõ, valamint az idõjárás viszon-
tagságai erõs pusztuláshoz vezet-
tek. Feladatunk és kötelességünk
a rom legalább jelenlegi állapotá-
nak fenntartása, hogy e jelentõs
mûemléket még unokáink is lát-
hassák.

Közjóléti feladataink tervezé-
se során a jövõ évtõl több lépcsõ-
ben szeretnénk elvégezni e törté-
nelmi emlékhelyünk állagmegõr-
zési munkálatait, ezután pedig
mint turisztikai látványosságot és
erdei kirándulóhelyet a termé-
szetjárók rendelkezésére bocsáta-
ni. Elsõ lépésként régészeti feltá-
rásokat kell elvégeztetnünk, ezt
követõen indulhat meg a kivitele-
zés. A munkák végrehajtása a
pénzügyi források rendelkezésre
állásától függõen akár több évig is
eltarthat. Terveink szerint a finan-
szírozást részben saját, részben
pályázati forrásból kívánjuk meg-
oldani. A 2014 évi feltárási mun-
kák pénzügyi alapjainak biztosítá-
sához az NKA- hoz nyújtottunk
be pályázatot, elbírálása folyamat-
ban van.

A Bakonyerdõ Zrt. szívesen
áldoz történelmi emlékhelyei ál-
lagmegõrzésére és mind szélesebb
körben való megismertetésére.
Reméljük, a munkálatok befeje-
zését követõen a történelmünk
iránt érdeklõdõkön és az erdei
túrázókon túl még sokan keresik
fel e csodálatos erdei környezet-
ben megbújó, régmúlt idõk tanú-
jelét.

alapítása az 1218 és 1260 közötti
idõszakra tehetõ. Feltehetõen
Laurentius de Kesev alapította a
Csoenobium S. Jacobi de Zalát
pálos remeték számára. Más for-
rások az alapítás idejét késõbbre
teszik.

A magyarországi régészet hõs-
korának kiemelkedõ alakja, Ró-
mer Flóris 1876-os feljegyzése
alapján a következõket írja a rom-
ról: „A rom 2 láb falvastagságú,

gödör foglalta el. A hajóhoz ke-
letrõl csatlakozó szentély nyugati,
dongaboltozatos része felett kü-
lönleges megoldású, több szint
magasságban álló torony helyez-
kedett el. Faragott kõ, tégla a te-
rületen nem található.”

Az épületegyüttes körül egy
árok található – mely ma már csak
nyomokban fellelhetõ –, amit va-
lószínûleg a közelben lévõ forrás
vizével töltöttek fel, valamint az

Az OEE Pápai Helyi Csoportja
idén is megtartotta szokásos
tanulmányútját, amely ezúttal
Somogy megyébe vezetett.

Elsõ nap Somogy zöld szívé-
be, a HM Kaszó Zrt.-hez láto-
gattunk. Vendéglátóink hangula-
tos kisvasutazással egybekötött
szakmai programot szerveztek
számunkra: az erdõgazdaság
bemutatását követõen a társaság-

Somogy zöld szívében
Szász Mihály, a Kaszó Zrt. vezérigazgató-helyettese ismerteti a társaság mûködését

nál legmeghatározóbb kocsányos-
tölgy-gazdálkodást ismerhet-
tük meg.

A Baláta-tó szomszédságában
lévõ kilátónál pedig a társaság
közjóléti tevékenységébe is bepil-
lantást nyerhettünk.

Másnap Somogyszobra utaz-
tunk, ahol a Mocz és Társa Ma-
gánerdészet széles körû tevékeny-
ségét ismerhettük meg az erdõ-
gazdálkodás, a turisztikai ágazat

és az erdei iskola bemutatásán
keresztül.

Somogyszobon megtekintet-
tük a Vilma Házát, mely országo-
san védett mûemlék. Kulturális
programunk során Segesden az
Árpád-házi Szent Margit Múze-
um és Könyvtár épületét, az 1777-
ben épült ferences templomot,
valamint a 19. században épült
Széchenyi-kastélyt és parkját is
megnéztük.

A Budafai Vadászháznál a Letenyei Erdészet munkatársai fogadtak bennünket

Göcsej dombjain

A Pápai Erdészetnél tartott er-
dõmûvelési szakmai napon az
erdõmûveléssel foglalkozó
mûszaki vezetõk és erdõgond-
nokok, a házigazda erdészet,
valamint az erdõmûvelési osz-
tály munkatársai vettek részt.

Az erdõmûvelési szakmai nap
célja, hogy az erdõmûvelésben
dolgozó kollégák az ágazathoz
kapcsolódó témákat kötetlen for-
mában megbeszélhessék egymás-
sal, az egyes gyakorlati témákhoz
fûzõdõ tapasztalataikat megvitat-
hassák. Mindezt egy jól felépített,
tanulságos szakmai program ke-
retében tehettük meg Pápán.

A délelõtt folyamán a kupi er-
dõtömbben különbözõ korú ko-
csányos tölgy mesterséges erdõ-
felújításokat néztünk meg, amit itt
elsõsorban pásztás módszerrel

A Bakonyerdõ Zrt. központi dol-
gozói szeptember 25-én a Zala-
erdõ Zrt.-hez tettek kirándulást.

Lentibe érkeztünk, ahol a kis-
vasút végállomásán található Er-
dei és Vasúti Múzeum kiállítóter-
mének megtekintése után vonat-

ra szálltunk, és a göcseji dombo-
kon a szép erdei környezetben
egészen Csömödérig utaztunk.

Itt megnézhettük a turistaszál-
lót, valamint a vasútüzemet.
Budafapusztán kellemes sétát tet-
tünk az õszi színekben pompázó
arborétumban.

A szakmai programok sem
maradtak el: Murarátka 7 I erdõ-
részletben a pusztuló lucfenyõál-
lomány harveszteres termelését
tekintettük meg.

A program befejezéseként a
Vétyemi Õsbükkös faóriásait is
megcsodálhattuk.

Gyakorlati tapasztalatcsere

A cserszáradással
érintett terület megte-
kintése a dabronyi
erdõtömbben. A pusztu-
lás tavasszal kezdõdött

végeznek. Elsõ megállónk a Kup
21 A erdõrészben volt, melyet
Kemendy Géza kerületvezetõ er-
dész mutatott be. Itt az idei év ta-
vaszán elvégzett erdõsítést láthat-
tunk, melyben a visszavágott
kocsányostölgy-csemeték szépen
megeredtek. Ezt követõen a Kup
27 F és Kup 25 C erdõrészletek
folyamatban lévõ erdõsítéseit te-
kintettük meg. A kocsányos tölgy
felújításának témája kapcsán a
horvátországi tanulmányúton járt
kollégák külföldi tapasztalataikról

is beszámoltak. A kupi sáfrányos
védett terület leromlott egészségi
állapotú, idõs kocsányostölgy-ál-
lománynál az erdõfelújítási elkép-
zeléseit ismertette Nagy Gergely és
Hercz Attila.

Rövid délutáni programunkat
a dabronyi erdõtömbben töltöt-
tük, ahol Porpáczi András kerület-
vezetõ erdész kalauzolt bennün-
ket. Itt elsõsorban a gyapjaslepke
elleni légi úton történõ védeke-
zésrõl és annak sikerességérõl
esett szó.

A Dabrony 43 erdõrészlet-
ben a vaddisznóskerten belül
meglepõen szép újulatúnak szá-
mító kocsánytalan tölgyes-cse-
res állományt, majd a dabronyi
tömb néhány erdõrészleté-
ben idén tavasszal jelentkezõ na-
gyobb mértékû cserpusztulást
néztük meg.

Az Erdõmûvelési és Közjóléti
Osztály októberben erdõmû-
velési értekezlettel egybekö-
tött erdõvédelmi szakmai na-
pot tartott, melynek során ven-
déglátónk a Keszthelyi Erdé-
szet volt.

Az erdészet Büdöskúti Vadász-
házában Szakács István erdészet-
igazgató köszöntötte a megjelen-
teket és beszélt a Keszthelyi-hegy-
séget érintõ fenyõ-, illetve lomb-
száradásról.

A hegységben a 2011-es és
2012-es év rendkívül csapadéksze-
gény idõjárása miatt a feketefe-
nyõ és a cser tömeges száradás-
nak indult. Az aszály miatt legyen-

Vendégségben Keszthelyen

gült feketefenyõket különbözõ
gombafajok is megtámadták, az
erdei fenyõkön pedig szúfajok je-
lentek meg.

A hegységben mintegy 4000
hektáron jelentkezett a száradás,
a károsodott fatömeg fenyõknél
közel százezer köbméter, a cser
esetében is eléri az ötvenezer köb-
métert.

A terepi bejárás során a meg-
jelentek képet kaphattak a hegy-
ség állapotáról, az aktuális mun-
kákról. Elsõként a Balatongyörök
41 A erdõrészletet nézték meg,
ahol gyérítéskorú feketefenyõ-ál-
lományban dolgozó harvesztert
is láthattak munka közben. Itt
nem csak az elszáradt faegyede-

ket termelik ki, hanem átalakító
céllal a foltokban megjelenõ virá-
gos kõris, molyhos tölgy újulatra
is bontanak. Egy további megállót
követõen a Berzsenyi kilátóra fel-
kapaszkodva szinte a teljes szára-
dással érintett területet beláthat-
ták. Vállus községhatárban olyan
területet is megnéztek, ahol a szá-
radás a faegyedek több mint 70
százalékát érintette, itt a teljes te-
rületen letermelik az állományt.

Az erdõvédelmi program zá-
rásaként az augusztusban végzett
egynapos bálványfa elleni bemu-
tató kezelés eredményét tekintet-
ték meg, itt Szidonya István szá-
molt be a védekezési lehetõségek-
rõl, tapasztalatairól.

A bálványfa elleni védekezési lehetõségekrõl Szidonya István tájékoztatta a vendégeket
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Vannak még vendégeink se-
lejt bikára is. Biztosan elmond-
ható, hogy a tervet teljesíteni
fogjuk.

Nagy feladat a gímvadásztatás
területén az ehhez szükséges
tarvad mennyiségének a teljesíté-
se. A tervünkben közel 1200 da-
rab gímszarvas szerepel, Ennek a
szezonja – a tarvad selejtezése – a
gímbika vadásztatás után kezdõ-
dött. Ez komoly feladat nemcsak
a hivatásos személyzet, hanem-
ennek értékesítése – a vadgazdál-
kodási osztály számára is.

Októberben lezajlott a dám-
barcogás. A gímbikához képest
nálunk jóval szerényebb mértékû
a dámbika vadásztatása. A terv-
ben 65 darab dámbika elejté-
se szerepel, november végéig több
mint 40 már terítékre is került.
Élénk az érdeklõdés a dámbi-
ka iránt.

Érdekesség, hogy október
hónapban a Farkasgyepûi Erdé-

(Folytatás az 1. oldalról.)

Három aranyérmes bika

Megõrizzük
értékeinket

(Folytatás az 1. oldalról.)

Dr. Jung László (középütt) egykori erdõgazdasági vezérigazgatót a
közelmúltban nevezték ki az MFB Zrt. Agrár és Turisztikai Befekte-
tési Fõigazgatóság ügyvezetõ igazgatójának

Vendégeink képet kaptak kiegyensúlyozott vadgazdálkodásunkról

szet ugodi erdõrészén egy 4,19 ki-
logrammos dámbika került terí-
tékre, ami a Bakonyerdõ történe-
tének második legnagyobb dám-
bikája.

Õsz végén, a berregés idõsza-
kával a muflon vadászata szintén
elõtérbe kerül. Eddig tíz muflon-
kos került terítékre az erdõgaz-
daság területén, amibõl három 80
centiméter körüli csigával rendel-
kezett.

A szerzõdéskötések hasonló
színvonalon történtek, mint ta-
valy, több mint 50 nap hajtóvadá-
szatunk van lekötve. Ezek nem
vaddisznó-hajtóvadászatok, ha-
nem nagyvadterelõ vadászatok,
amelyeken a gím, a dám, a muf-
lon és az õz tarvad is lõhetõ. Ezen
terelõvadászatok megszervezésé-
vel arra törekszünk, hogy annak a
tarvadmennyiségnek, amit a vadá-
szati hatóság a Bakonyerdõ Zrt.
számára elõírt, a lehetõ legna-
gyobb részét fizetõ vendégek hoz-
zák terítékre.

Javuló gazdasági
eredmények

(Folytatás az 1. oldalról.)

Az évtized fejlesztésére a BEFAG Parkettagyárban került sor

A Bakonyerdõ Zrt. volt a fõ tá-
mogatója, egyben házigazdája
a keszthelyi központtal meg-
rendezett 33. nemzetközi vér-
ebversenynek.

A rangos nemzetközi verse-
nyen az alapító négy ország rész-
vételén túl további nyolc európai
ország vadászai vettek részt. Az
eseményt a Magyar Véreb Egylet
és annak elnöke, dr. Buzgó József
szervezte, aki a Nemzetközi Vér-
eb Szövetség elnöke is egyben.
Keszthelyt abból a megfontolás-
ból választották, hogy könnyen
elérhetõ, több erdõgazdasággal
határos a terület, és megfelelõ
színvonalú szállás is rendelkezé-
sükre állt a vendégeknek.

Öt erdõgazdaság mintegy 300
ezer hektárnyi vadászterülettel
támogatta a rendezvényt, fõ támo-
gatója s egyben házigazdája is a
Bakonyerdõ Zrt. volt. Valamennyi
támogató erdõgazdaság úgy idõ-
zítette terelõ-, illetve hajtóvadá-
szatait, hogy az a vérebverseny
idõszakára essék, ily módon ter-
mészetes sebzésekkel is tudták se-
gíteni a versenyzõket, és ez garan-
ciát jelentett arra, hogy a sebzett
vad megkerül.

Korn Ignác elmondta, a mi er-
dõterületünkön is több után-
keresés történt, amibõl kettõ ér-
tékelhetõ munka volt: itt a veze-
tékmunkát hajsza is követte, s en-
nek eredményeként terítékre ke-
rült a vad.

A verseny során az utánkere-
sések hetven százaléka eredmé-
nyes volt, de a vezetékmunka rö-

Nemzetközi vérebverseny

Terítéken a mellsõ lábán sérült gímborjú. Vizi Norbi kürtszava búcsúztatta a vadat és az eredményes,
nehéz napot. A német, svájci és szlovén bírók mellett a Bakonyerdõ Zrt. vadászati osztályvezetõje, Korn
Ignác, és Maróti Béla bíró, a veszprémi vadászkamara kynológiai bizottságának elnöke, a Magyar
Vérebegylet területi elnöke

vidsége miatt ezek nem  minden
esetben voltak értékelhetõk.

A versenyszerû fõvizsgán len-
gyel siker született, õt a cseh va-
dász követte, mindketten bajor
hegyi vérebbel dolgoztak. A har-
madik helyet a német versenyzõ
érte el hannoveri vérebével.

A magyar színeket képviselõ
Pukánszky Zoltán Stamesz nevû

kutyájának olyan munkát sorsol-
tak, ami a hosszú vezetékmunka
után is eredménytelenül zárult, a
sebzés gyengesége miatt.

A vadgazdálkodási osztályveze-
tõ kijelentette, kifejezetten jó
hangulatú verseny volt, amelynek
a versenyen túli célja megismer-
kedni a környezõ országok vér-
ebezésének színvonalával, pilla-

natnyi állapotával, a kutyákkal. A
versenyen látottak alapján kije-
lenthetõ, a magyar vérebesek az
élmezõnyhöz tartoznak, nincs szé-
gyellnivalónk.

Már csak azért sem, mert a
három évvel ezelõtti nemzetközi
vérebversenyt magyar vadász,
Nyúl András nyerte, aki a mostani
verseny fõbírója volt.

Nagy sikerû és jó hangulatú rendezvénynek lehettünk a házigazdái

Elindult a téli közfoglalkoztatás

Varga László vezérigazgató ki-
fejtette: hazánk egyik legszebb,
történelmi emlékhelyekben külö-
nösen gazdag térsége a Balaton-
felvidék. A vállalat tudatosan ala-
kítja közjóléti tevékenységét, en-
nek keretében került sor a szigli-
geti Óvár felújítására.

A vár új kirándulási cél és kilá-
tópont lehet Szigliget turisztikai
kínálatában. A várrom területe
rendezett formában alkalmas lesz
egy rövid pihenõre, ezért a meg-
maradó fák árnyékában pihenõ-

padokat, asztalokat, tûzrakó he-
lyet helyeztünk el.

Konzorciumi tagként a Magyar
Természetjáró Szövetséggel közö-
sen sikeresen pályáztunk az orszá-
gos Kéktúra útvonalának felújítá-
sára. Ennek részeként az Óvár
mellett egy teljes egészében fa
szerkezetû kilátótornyot építet-
tünk. Az azon elhelyezett zászlók
távolról mutatják a vár helyét.

A beruházással a térség turisz-
tikai vonzereje növekedik, egyben
a múlt értéke maradandóan ke-
rül megõrzésre.

Ugyanez a helyzet a fûrészipa-
ri termékek esetében is. Ez az ár-
politika számunkra további meg-
rendeléseket eredményezett.

Az árbevételi tervek teljesítését
az árfolyam alakulása is segítette,
viszont arról sem szabad megfe-
ledkezni, hogy a parkettagyártás-
nál költségeink jelentõs része is
euróban keletkezik, tehát ezen a
téren többletkiadásunk is megmu-
tatkozik a forintárfolyam alakulá-
sa miatt.

Varga László megjegyezte: ér-
demes lenne egy beruházási rang-
sort is felállítani a megyében. Meg-
gyõzõdése, hogy ezen a téren a
megyei vállalatok között az elsõ
néhány között lenne a Bakony-
erdõ. 2011-ben – nagyrészt saját
erõbõl – 1,125 milliárd forint össz-
értékû beruházást valósítottunk
meg, 2012-ben pedig 925 millió
forintot fordítottunk e célra, idén
pedig ez az összeg 720 millió fo-
rint lesz.

– Akinek van lehetõsége és bá-
torsága a válsággal terhelt idõ-
szakban fejleszteni – mely fejlesz-

tések jó része termelõ beruházás
volt –, az, úgy gondolom, ha vége
lesz ennek a nehéz idõszaknak,
akkor kedvezõbb helyzetbõl vár-
hatja a gazdasági fellendülést. Én
is ebben bízom.

A vezérigazgató kifejtette: a
javuló gazdasági eredmények le-
hetõvé tették azt is, hogy az elõzõ
idõszakhoz képest munkatársaink
számára versenyképes jövedelmet
és anyagi juttatásokat biztosít-
sunk. Az erdõgazdaság jelenlegi
vezetése folyamatosan arra töre-
kedett – és így van ez a  2013. év-
ben is –, hogy a személyi jellegû
ráfordításokra rendelkezésre álló
lehetõségeit minél nagyobb arány-
ban kihasználja; likviditásának
fenntartása mellett a betervezett
bért ki tudja fizetni munkavállaló-
inak! Emellett minden évben je-
lentõs a béren kívüli juttatás, a
cafetéria mértéke is.

Arra törekszünk, hogy terme-
lõtevékenységünk színvonala biz-
tosítsa a versenyszférában való
helytállást; egyúttal dolgozóinkat
megfelelõen motiváljuk a vállalati
célok végrehajtására.

A Veszprémi Törvényszék által Gerencsér Ferenc felperes-
nek Varga László alperes ellen  személyhez fûzõdõ jog megsér-
tésének megállapítása iránti perben hozott döntés szerint  „al-
peres a Bakonyerdõ vállalati újság 2011. júniusi számában Biza-
lom nélkül nem megy! címmel megjelent cikk azon kitételével,
hogy „voltak problémák az átvilágítást végzõ szakemberekkel
történõ együttmûködése terén is” , megsértette a felperes jó
hírnévhez fûzõdõ személyiségi jogát.”

Az elõbbi jogsértés miatt elnézést kérek Gerencsér Ferenc-
tõl.

Közlöm, hogy a bíróság az ítéletében megállapította: „hogy
ezen kijelentés során egyoldalúan történt a felperessel kapcso-
latos hátrányos tények kiemelése, ugyanakkor az ahhoz vezetõ,
azt kiváltó körülmények elhallgatása hamis látszatot kelt, és al-
kalmas arra, hogy a felperesrõl kialakuló megítélést hátrányo-
san befolyásolja.” A bíróság ítélete szerint „ezzel szemben a va-
lóság az, hogy egyrészt az átvilágítók, valamint a vállalat közötti
kommunikációs problémák, másrészt a korábbi vezetés mulasz-
tásaira visszavezethetõ hiányosságok eredményezték az átvilágí-
tók részérõl kritika megfogalmazását a közremûködõ gazdasági
vezetés vonatkozásában.

Varga László
vezérigazgató

Vállalatunknál sikeres a köz-
foglalkoztatási program, amely-
ben tavaly és idén is több mint 500
embert alkalmaztunk. A novem-
ber 1-jén indult téli közfoglalkoz-
tatásban 400 személynek adunk
munkát.

A kormány által idén indított
téli közfoglalkoztatási program-
hoz természetesen a Bakonyerdõ
Zrt. is csatlakozott. Varga László
vezérigazgató elmondta, ennek
keretében 400 embernek adunk
munkát. Mivel a programhoz kép-

zés is társul, nálunk a felvettek
közül 70 személynek továbbkép-
zést is kell biztosítanunk. A téli
közfoglalkoztatási programban
részt vevõk az idõjárás függvényé-
ben erdõfelújítások talaj-elõkészí-
tési munkáit végezhetik, valamint
közjóléti objektumok, erdei utak
rendberakását, állaguk megóvását
várjuk tõlük.

A támogatás összértéke 254
millió forint, amihez a Ba-
konyerdõ Zrt. minimum ötmillió
forint önrésszel járul hozzá.

Könnyû fizikai munkát végeznek a vállalat közfoglalkoztatottjai
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Szegvári-Liva Martina Nóra

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Hasznos-e a közfoglalkoztatás?

Kuti Gábor Vizi András

Vállalatunk több éve résztvevõ-
je volt az országos közfoglal-
koztatási programnak. Az idén
indított téli közfoglalkoztatás-
ban is aktív szerepet vállalunk.
Munkatársainkat arra kértük,
mondják el, hasznosnak ítélik-
e a programot.

– Én 2011 végén lettem mun-
kanélküli. 2012. január 30-ától
közfoglalkoztatottként dolgoztam
a Bakonyerdõ Zrt. Balatonfüredi
Erdészeténél, elsõsorban papír-
munkát végeztem – mondta Szeg-
vári-Liva Martina Nóra. A fiatal
hölgy nagyon jól érezte magát,
becsületesen dolgozott. Munka-
végzésére az erdészetnél is felfi-
gyeltek. Még le sem telt a közfog-
lalkoztatás, máris állást ajánlottak
neki, amire természetesen igent
mondott.

– 2012. november 1-jétõl alkal-
mazott a cég, amiért nagyon bol-
dog vagyok. Mi több, a továbbta-

nulásomat is segítik. A Pannon
Egyetemre járok, s tanulmányi
szerzõdésem van a vállalattal, ami
szintén nagyon jó dolog. A köz-
foglalkoztatást nem szabad lenéz-
ni. Szerintem nagyon is hasznos,
aki megbecsüli magát, igenis van
feljebb vezetõ út, ahogy az én pél-
dám is mutatja.

Kuti Gábor három éve munka-
nélküli, eddig minden közfoglal-
koztatási programban részt vett,
s nagyon szívesen jön a Balaton-
füredi Erdészethez.

– Amióta megnyílt a Koloska
Állatpark, különösen szívesen jö-
vök. Itt lakom a szomszédban, csak
idebiciklizek. Gondozom az álla-
tokat, etetem, itatom õket, ha kell,
elvégzem a karbantartási munkát,
rendben tartom a környezetet.
Szóval hasznosan telik a napom,
jó hogy van ez a közfoglalkoz-
tatás.

Gábor elmondta, nyáron még
csak-csak adódna munka, de

azon kívül nem sok, ezért is jó ez a
program, mert ebben hosszabb
ideig lehet dolgozni. A pénz ugyan
karcsú, de ezen kívül teljesen elé-
gedett a munkával.

Szakmabeliként irányítja az
egyik brigádot Vizi András, aki
azonban maga is munkanélküli,
ezért került bele a közfoglalkoz-
tatási programba.

– Erdésztechnikusként végez-
tem két évvel ezelõtt Sopronban.
Mivel nem tudtam elhelyezkedni,
részt veszek a közfoglalkoztatás-
ban. Az erdészetnél jól érzem
magam, hiszen olyan munkát vég-
zek, amit tanultam. Jó a társaság
is, a csapat 80 százaléka visszajár,
így már ismerjük egymást. A bri-
gáddal könnyû fizikai munkát vég-
zünk. – András szívesen dolgozik
a cégnél. Abban reménykedik, ha
lesz üresedés, akkor számítanak
rá. Szeretne alkalmazottá válni,
amiért mindent meg is tesz.

A Bakonyerdõ Zrt. által kezelt erdõk sok értéket rejtenek.
Egy-egy hatalmas méretû vagy éppen érdekes alakú fa, szikla,
illetve egyéb természeti képzõdmény érdemes lehet arra, hogy
bemutassuk e lap hasábjain. Ehhez most munkatársaink segítsé-
gét kérjük: ha van olyan bemutatásra érdemes természeti kincs a
látókörükben, amit szeretnének megismertetni a többi kollégával
is, kérjük jelezzék az Erdõmûvelési és Közjóléti Osztálynak, hogy
ezekrõl hírt adhassunk a vállalati újságban. Számítunk közremû-
ködésükre!

Vállalatunk kiemelt figyelmet
fordít az alkalmazottak munka-
körülményeire. Fontosnak tart-
juk a munkahely megtartó sze-
repét, valamint a dolgozók biz-
tonságos és kellemes munka-
környezetét. Ennek érdekében
– saját forrásból – folyamatos
beruházásokat hajtunk végre.

A közel 40 éve épült BEFAG
Parkettagyár fõépületében az el-
múlt évek során már sor került az
irodák felújítására, új külsõt ka-
pott a fõépület homlokzata is.

Nyáron pedig megkezdõdött a
fõépületben lévõ szociális blokkok
teljes rekonstrukciója is, a mun-
kálatok október végén fejezõd-
tek be.

Személyügyi hírek

Megújult
a szociális
blokk

A több millió forintos beruházás
során elvégeztük a vizesblokkok
teljes felújítását, új öltözõszekré-
nyeket szereztünk be, valamint
a zuhanykabinok komplett
cseréje is megtörtént

A több millió forintos beruhá-
zás során elvégeztük a vizesblok-
kok teljes felújítását: többek kö-
zött modern elszívó rendszert épí-
tettünk ki; modernné és energia-
takarékossá vált a világítás; teljes
egészében kicseréltük az elavult já-
rólapot; új öltözõszekrényeket
szereztünk be; valamint a zuhany-
kabinok komplett cseréje is meg-
történt.

Az új szociális blokk kialakítá-
sánál gondoltunk a hosszabb ide-
ig Zalahalápon tartózkodó kami-
onosokra is, így számukra úgy-
szintén biztosított a tisztálkodási,
pihenési lehetõség.

Keressük együtt az értékeket!

A maga nemében egyedülálló
és megdönthetetlen világre-
kordhoz adta nevét a Bakony-
erdõ Pápai SE; az óraállítás
napjára idõzített akciójukban
több mint százan kézilabdáztak
huszonöt órán keresztül. A
majd kétezer gólt hozott ese-
ménnyel klubjukra és sport-
águkra óhajtották ráirányítani
fõként a fiatalabbak figyelmét.

Pápán 2013. október 27-e nem-
csak az óraállítás miatt volt külön-
leges, lévén, hogy a szervezõk
olyan csúcskísérletet jelentettek
be erre az idõpontra, amit addig
egyetlen hivatalos szervezet sem

Ahogy szeptember a szarvas-
bõgés, úgy november a lehalá-
szás hónapja Devecseri Erdé-
szetünk életében.

A természetvédelmi területnek
számító sárosfõi tórendszer De-
vecseri Erdészetünk kezelésében
van, az itt fekvõ hét tó közül ket-
tõben halakat nevelnek, amelyek-
nek a lehalászására hagyomá-
nyosan november elsõ napjaiban
kerül sor. Idén sem történt ez
másként.

A két tóba tavasszal összesen
kettõezer kilogramm kétnyaras, il-
letve 500 kilogramm háromnyaras
pontyot telepítettek. Ezek mellett
néhány amur, csuka, compó és
süllõ is került a vízbe.

az õszi óraállításkor hozhatnak
tetõ alá.

Nem volt könnyû a nem min-
dennapi program megszervezése,
még szerencse, hogy a helyi ön-
kormányzat mellett több, a város-
hoz vagy a sportághoz kötõdõ tá-
mogató látott fantáziát a kezde-
ményezésben.

A kísérletbõl lett csúcs kapcsán
számíthattak – saját egyesületük
felnõtt és utánpótláskorú legényei
mellett – többek között a megyei
I. ligában vitézkedõ Motax NKK
Pápa és a korosztályos pontvadá-
szatokban pallérozódó Veszprém
Barabás Duna Takarék KC hölgy-
koszorújára, a tápiószeleiekre, il-
letve a Jedlik Ányos Gépipari és

gyelmét a testmozgástól. A rekord
lényege egyrészt az volt, hogy a
részt vevõ hét klub aktívái révén
ne szakadjon meg a játék, más-
részt a folyamatosan futó óra le-
állásáig minden sportolónak az
„aréna” területén kellett tartóz-
kodnia. A pályán új összetételû és
életkorú kollektívák születtek,
ilyenformán az eredmény alaku-
lása nem volt fontos. Ezzel együtt
vasárnap éjfélig 1946 találat esett,
azok a jelenkort megtestesítõ
Bakonyerdõ PSE, illetve a dicsõ
múltat felelevenítõ, egykor élvo-
nalbeli gárdával büszkélkedõ Pá-
pai Elmax VSE neve mögé kerül-
tek az eredményjelzõ táblán.

A csúcsot Sebestyén István, a

Az összefogás csúcsot ért

vitt véghez. Kapcsándi Zsoltnak, a
tizenkét csapatos NB II. északnyu-
gati csoportjában szereplõ Ba-
konyerdõ PSE trénerének, tech-
nikai és utánpótlás-vezetõjének
fejébõl pattant ki, hogy ne csupán
a mérkõzéseikkel, Szakács Dániel,
Reizinger Szabolcs és Kapcsándi
Kristóf góljaival szerezzenek nép-
szerûséget a helyi kézilabdaélet-
nek, hanem valami nagyobb „dur-
ranással”.

Az ötletgazda végül ama elha-
tározásra jutott, hogy egy nap alatt
huszonöt órát kézilabdázzanak,
ami világrekord, és amit kizárólag

Informatikai Középiskola végzõs
diákjaira is. A szombat éjféli nyi-
tány elõtt több mint százan hall-
gatták a városi sportcsarnokban
dr. Kovács Zoltán kormánymegbí-
zott, országgyûlési képviselõ kö-
szöntõjét, aki mint a Kézilab-
da határok nélkül elnevezésû
„dzsembori” fõvédnöke a megnyi-
tójában gratulált az összejövetel-
hez. A jelenlévõknek sportszerû
és sérülésmentes napot kívánt,
majd megjegyezte: azért is örül a
fiatalok által gondozott esemény
létrejöttének, mert napjainkban
sok más vonja el a tizenévesek fi-

Véget ért
a lehalászás

Czili Kármen erdõgondnok el-
mondta, a tavakban sok a termé-
szetes táplálék, ezért a halak szé-
pen gyarapodtak. A lehalászott
összmennyiség megközelítette a
35 mázsát.

Többéves szünet után tavaly
újraindult a pisztrángnevelés is
Sárosfõn. Az elsõ év nyolcezer
darab ivadékával szemben idén
már 20 ezer pisztrángivadékot
neveltek. A kis ragadozó halak
úgyszintén szépen gyarapodtak,
ma már 30–35 dekásak, elérték a
piacképes súlyt.

A halakból elsõsorban a kollé-
gáinknak jutott, hiszen minden er-
dészet rendelhetett belõle. Az ezen
felül maradó mennyiséget a kör-
nyéken élõk vásárolhatják meg.

A nem mindennapi kezdeményezés nem mindennapi visszhangra talált

A lehalászás szép, de nehéz feladat. Lesz hal a karácsonyi asztalon

Magyar Rekordok Szö-
vetségének munkatársa
hitelesítette. A közmédia
által is figyelemmel kísért
kézilabdafolyam szerep-
lõi természetesen vasár-
nap hajnali háromkor
kettõre állították vissza az
óráikat. A rendezvényen
szinte valamennyi sporto-
ló elérkezett valamikor
egy bizonyos holtpont-
hoz – a többség vasárnap
délután –, hiszen az ese-
mény nem csak páratlan
élményt, hanem komoly
fizikai és mentális meg-
terhelést jelentett.

A házigazdák az öltö-
zõkben fekhelyeket alakí-
tottak ki, ám voltak, akik
a lelátón szenderültek
álomra. Megint mások
egy pillanatra sem huny-

ták le a szemüket.
Kapcsándi Zsolt elmondta: a

csúccsal az egyesületükre és a ké-
zilabdára akarták ráirányítani a
figyelmet, ami sikerült nekik, hi-
szen az esemény sikert ért el, nagy
országos visszhangot váltott ki. Fi-
atalok körében népszerûsítették
a sportágat, diákokkal ismertet-
ték és kedveltették meg. Ezért is
köszönte meg újra segítõik kitar-
tó munkáját, szponzoraik nagylel-
kû támogatását, valamint szurko-
lóik biztatását. A példátlan össze-
fogás nélkül nem alakulhatott vol-
na minden a tervek szerint.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2013. szeptember
16-ától 2013. december 5-éig az alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Kissné Bányai Edit (Balatonfüred, 10.
11.), Kõszeghy Istvánné (Központ, 10. 28.), dr. Panyor Anett
(Központ, 11. 01.), Szabó Adrienn (Központ 11. 04.)

Fizikaiak: Luthár Ádám (Keszthely, 10. 16.), Németh László
(Bakonyszentlászló, 11. 04.), Takács Tamás (Monostorapáti, 10.
11.)

Kilépõk, fizikaiak: Bakos Judit (Keszthely, 10. 31.), Szabó
Csaba (Franciavágás, 09. 30.), Vörös Károly István (Keszthely,
10. 09.)

Nyugdíjazások: Kékesi Károly (Monostorapáti, 12. 27.),
Paulicsné Varga Zsuzsanna (Központ, 12. 29.), Róka Ervinné
(Központ, 12. 27.), Vörös Tiborné (Bakonybél, 12. 26.)

Elhunytak: Parapatics Tamásné (Központ, 11. 10.), Tomasits
Klára (Bakonyszentlászló, 12. 03.)

20 éves hûségjutalmak: Döme József (Zalahaláp)
25 éves hûségjutalmak: Danka Enikõ (Zalahaláp), Firtl László

(Bakonybél), Hajdú Ferenc (Központ), Izsa Ferenc
(Farkasgyepû), Kovács Lajos (Keszthely), Máté Zoltánné
(Zalahaláp), Novák Zsolt (Franciavágás), Péter Andrásné (Fran-
ciavágás), Tóth Károlyné (Zalahaláp)

30 éves hûségjutalmak: Grób Józsefné (Farkasgyepû), Lukács
László (Devecser), Schmidhoffer Csaba (Bakonybél)

35 éves hûségjutalmak: Benkõ László (Keszthely), Bircher
Gyula (Központ), Fekete Sándor (Zalahaláp), Major Zoltán
(Zalahaláp), Nagy-Balázs Lajos (Keszthely), Németh Vince
(Pápa), Somogyi József (Monostorapáti), Supán Gyula
(Farkasgyepû), Szabó Ferenc (Franciavágás), Válint Miklós (Keszt-
hely), Varró János (Balatonfüred)

40 éves hûségjutalmak: Timár György (Farkasgyepû), Hipság
István (Farkasgyepû), Mohos Kálmán (Devecser), Varga Béla
(Farkasgyepû)
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