VÁLLALATI ÚJSÁG
2016. december

XLII. évfolyam, 4. szám

Jó kezdeményezés
A Bakonyerdõ Zrt. adott otthont
a második Veszprém megyei
vadászkamarai trófeaszemlének, ahol az új megyei gímrekordot is megtekinthették az
érdeklõdõk.
A tavalyihoz hasonlóan idén is
a Bakonyerdõ Zrt. Huszárokelõpusztai Vadászházánál került
sor az immár második Veszprém
megyei vadászkamarai trófeaszemlére. A különleges helyszín
mellett az is vonzó, hogy az eseményen mindig látható valamilyen
rekord. Mint ahogy tavaly, idén is
megdõlt a megyei gímrekord, így
az érdeklõdõ vadászok a két egymást követõ évben kapitális gímagancsot láthattak. Az új rekord,
a 13 kilogramm agancssúlyú gímszarvas a Somló-tája Vadásztársaságnál került puskavégre.
A második vadászkamarai trófeaszemlére 29 vadászatra jogosult jelentkezett be elõzetesen,
amelyek együttesen majd száz trófeát (gím, dám, õz, muflon és vaddisznó) mutattak be.
Pap Gyula kamarai elnök köszöntõjében hangsúlyozta: büszkék lehetünk arra, hogy ebben a
megyében vadászhatunk, ahol
ilyen trófeákat tudunk bemutatni. A megye 187 hivatásos vadásza derekasan kivette a részét a
munkából, a megyében elejtett

Kilátás az Õrtoronyból
Újabb közjóléti objektummal gazdagodott a Balaton-felvidék
Hatalmas érdeklõdés mellett
adták át a római õrtornyokat
idézõ formában elkészült kilátót a Tihanyi-félsziget Apáti-hegyén. A 16,5 méter magas kilátóból pazar kilátás, csodálatos körpanoráma nyílik a környékre.

A megyei rekorder gímbikát szintén megnézhették a trófeaszemle résztvevõi
1300 gímszarvas és 1700 õzbak
mintegy fele kísért vadászaton
került terítékre. A szakmai munka színvonala a kiállított trófeákon keresztül látható. Az idei szarvasbõgés során 19 aranyérmes
trófea volt a megyében, az egy évvel korábbi 12-vel szemben. 20

darab trófea volt 10 kilónál nagyobb súlyú.
Veszprém megyében eddig is
fontosnak tartották a szakszemélyzet erkölcsi elismerését, de
minden jel arra mutat, hogy végre az anyagi megbecsülés kérdése
is rendezõdni fog: jogszabályban

lesz majd rögzítve a hivatásosok
mindennemû járandósága. A tájegységi fõvadászok munkája révén
pedig számíthatnak szakmai tanácsadásra, támogatására is.
A trófeaszemle arra is jó volt,
hogy a vadászok kötetlen szakmai
eszmecserét folytassanak.

A Bakonyerdõ Zrt. közjóléti
fejlesztéseinek keretén belül, Tihany község önkormányzatával
szoros együttmûködésben építtette meg a tihanyi Apáti-hegyen
kilátóját. Az építés civil kezdeményezésként merült fel, legutóbb a
Börzsöny Természetbarát és
Hegymászó Egyesület részérõl,
melyet Tihany község önkormányzata és a Bakonyerdõ Zrt.
karolt fel. A kilátó építési helyének kiválasztása és kialakítása a

Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóságával közösen történt.
Az építmény organikus anyagokból, az egykor ott található római
õrtornyokat idézõ formában készült fa és helyi terméskõ felhasználásával. Négy vasbeton oszlopa
a környék geológiájára jellemzõ
bazalttufa burkolatú, megdolgozatlan szikla, rusztikus textúrával.
Felépítménye az erdõ világát idézõ faszerkezet.
A kilátó a Tihanyi-félsziget közepén, a Külsõ-tótól nyugatra, a
216 méter magas Apáti-hegyen
épült, teljes magassága 16,5 méter. Északról az Apáti-templomtól, nyugat felõl a sajkodi strandtól, déli irányból pedig a Ráta csáva néven megjelölt területrõl érhetõ el gyalogosan.
(Folytatás a 2. oldalon.)

Rangos megemlékezés
Minden eddiginél többen gyûltek össze a hivatásos vadászok hubertlaki emlékhelyénél
tartott ünnepségen. Az immár
harmadik alkalommal tartott
koszorúzásnak és az átadott
elismeréseknek rangjuk van.
Beszökött az õsz a bakonyi erdõkbe. A sejtelmes fények, a faragott kopjafa, a vadászkürt hangja
még patetikusabbá emelte az eseményt. A harmadik alkalommal
megtartott hivatásos vadászok
emlékünnepségének amúgy is
egyre nagyobb a vonzereje.
A Bakonyerdõ Zrt., a Verga
Zrt. és a Veszprém Megyei Vadászkamara összefogásának eredménye a hivatásos vadászok
hubertlaki emlékhelye, ahol éven-

te egyszer összegyûlnek a vadászok. A házigazda Bakonyerdõ
Zrt. vezérigazgatója, Varga László kiemelte, az idei esztendõ bõvelkedett a feladatokban: új vadászati törvény született, kialakították a tájegységi vadgazdálkodás
alapjait, újrarajzolták a vadászterületek határait. Jelezte, a vadászati szakszemélyzet a terület kiváló ismerõje, a vad fáradhatatlan figyelõje és gondviselõje, és
ebben a munkában is támaszkodhattak rájuk.
Schumacher István, a Verga Zrt.
vezérigazgatója köszöntõjében
fontos feladatuknak nevezte a
szarvaslétszám olyan mértékben
történõ csökkentését, hogy az ne
veszélyeztesse a tervszerû erdõgazdálkodást.

A szeretet ünnepére készülünk
Ünnepelni mindig jó, de a karácsony valahogy mégis más. Talán
a hagyományok, a története miatt is, de fontos, és biztonságot ad.
Horgas Eszter szavaival kívánunk minden munkatársunknak
békés, meghitt karácsonyt és sikerekben gazdag új esztendõt!
Hagyománnyá vált a hivatásos vadászok hubertlaki ünnepsége

A Veszprém Megyei Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke,
dr. Szekrényes Tamás – aki egyben
a Balatonfüredi Erdészet igazgatója – arról beszélt, hogy sok helyütt megfordult már az országban, de mindig jólesõ érzéssel tér
haza, ahol a Balaton-felvidék, a Tapolcai-medence, a Marcal völgye,
a Bakony példa nélküli változatossággal gyönyörködteti az itt élõket. A hivatásos vadászokról szólva jelezte, a megye 187 hivatásos
vadásza egy-egy õrtornya, bástyája az ágazatnak.
Dr. Jánoska Ferenc, a Nyugatmagyarországi Egyetem Erdõmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese, a Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet egyetemi
docense Szent Hubertuszról értekezett.
A rendezvény kapcsán pedig
leszögezte, hagyományteremtõ szándékkal nem szervezhetnek
eseményeket: valami vagy hagyománnyá válik, vagy nem. Ha az
alapítók életben tartják, amit elkezdtek, és a széles közönség is a
magáénak érzi az eseményt,
hagyománnyá válik. A hivatásos
vadászok emlékünnepsége jó
irányba halad a hagyománnyá válás útján.
Az eseményen adták át a Hubertlaki Kereszt 2016 kitüntetést
Gyimóthy Kálmánnak (Döbröntei
Váralja Vadásztársaság), Kovács
Sándornak (Bakonyerdõ Zrt.) és
Novák Péternek (Verga Zrt.). Nimród Érem kitüntetést vehetett át
Peer László (Bakonyerdõ Zrt).
(További részletek a 2. oldalon.)
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Kitüntetett kollégáink
A Bakonyerdõ munkatársainak
kiváló tevékenységét mutatja,
hogy a vadászati eseményeken
rendszeresen díjesõ hull kollégáinkra. Az elmúlt idõszakban
is jó páran kaptak elismerést.
Hubertlaki Kereszt 2016 kitüntetést vehetett át Kovács Sándor.
Az erdésztechnikusi szakképzettség megszerzését követõen csaknem fél évszázadon keresztül a
Bakonyerdõ Zrt.-nél, illetve annak
jogelõdjeinél dolgozott különféle
munkakörökben, mint kerületvezetõ erdész, kerületvezetõ vadász,
erdõmûvelési mûszaki vezetõ, fõvadász, erdõgondnok. Változatos
szakmai pályafutásának felét a
vadgazdálkodásban töltötte. A
Sümegi Erdészetnél kerületvezetõ vadászként az õ nevéhez köthetõ a vadászati ágazat újjászervezése: a bérvadásztatás és a hozzá kapcsolódó vendéglátás eredményességének és színvonalának emelése, az erdei és mezõgazdasági vadkárok csökkentése,
a minõségi vadföldgazdálkodás és
vadtakarmányozás bevezetése. A
Devecseri Erdészet fõvadászaként a vadászati ágazat teljes körû
irányítását végezte magas színvonalon. Fontos feladatnak tartotta az erdõ és a benne élõ vadállomány egyensúlyának megteremté-

Peer Lászlónak Pap Gyula kamarai elnök gratulál

zésében, számtalan kamarai
rendezvény elõsegítésében és a
kinológia terén.
Munkáját tisztelet övezi a vadásztársadalomban.
Ugyancsak
Nimród Érmet
kapott Babják
Tamás, aki 1999ben került a vállalat Pápai Erdészetéhez; fizikai
munkakörben
kezdett, 2006-tól
hivatásos, majd

sét, munkáját
mindig átitatta a vadászat
szeretete, a
vad tisztelete.
Kovács Sándor ebben az
évben a Hubertusz Kereszt arany
fokozata kitüntetést is
átvehette.
Nimród
Érem kitüntetésben ré-

Az õsz során kollégáink a Fekete-erdõt ismerhették meg állami, magán- és közösségi (városi) erdõgazdálkodók kalauzolásában, de idõ jutott a freiburgi erdészeti kutatóintézet
és a Fekete-erdõ Nemzeti Park
meglátogatása mellett kulturális programokra is.

szesült Peer László,
a Bakonyerdõ Zrt.
Devecseri Erdészet igazgatója Az
elsõ pillanattól a
Bakonyerdõ Zrt.nél dolgozik. Szívügye az erdõ- és a
vadgazdálkodás
összehangolása.
Aktív szerepet vállal a megye vadászati közéletében,
a vadászati hagyományok ápolásában, a fiatalok kép-

In memoriam Mészáros Gyula
Emlékülés az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából – in memoriam
Mészáros Gyula címmel várták az
érdeklõdõket az OEE két szakosztálya (az erdõrendezési és az
erdészettörténeti), valamint a három Veszprém megyei helyi csoport (Veszprémi VM, Verga
Veszprémi és a Pápai) közös rendezvényén a megyeházán.
A mintegy félszáz megjelentet
Czirok István, az Erdõrendezési
Szakosztály elnöke köszöntötte.
Az elsõ elõadást Halász Gábor
tartotta In memoriam Mészáros
Gyula (1929–2015) gyémántokleveles erdõmérnök, erdészettörténész, a forradalom Veszprém
megyei krónikása címmel. Mészáros Gyula 1929-ben született
Szentesen, erdõmérnöki diplomáját 1952-ben szerezte meg. Eleinte a Mátrában az állami erdõgazdaságnál, majd az erdõfelügyelõségen dolgozott, majd
1956-os tevékenysége miatt, kitérõk után, Veszprémbe költözött.
Itt 1971-tõl az erdõrendezõség
kirendeltségvezetõje. 1989-ben
vonult nyugdíjba, 36 erdõrendezésben eltöltött év után.
Sokoldalú, színes egyéniség
volt. Tevékenységébõl néhány, talán nem mindenki elõtt ismert
érdekesség: erdõrendezõként
már 1971-ben letette a garast az
üzemtervi adatok számítástechnikai feldolgozása mellett. Õ szerkesztette a Bakony, Balaton-felvidék címû útikönyvet. Írt Hölgykõ váráról mint a bakonyi erdõispánság székhelyérõl. Kutatta az
1848–49-es szabadságharc honvédseregében harcoló erdészeket, valamint foglalkozott a II. vi-

Kiûzik a betûzõ szút
Örökerdõ-gazdálkodást végeznek a Fekete-erdõben

Babják Tamás Takács Szabolcs kormánymegbízottól
veszi át a díjat. Munkájára igényes szakember

Varga László elismerõen szólt Kovács Sándorról.
Munkáját mindig átitatta a vadászat szeretete

A tanulmányút a vállalat támogatásával jöhetett létre. Szakmailag nagyon hasznos élmény volt

lágháborús katonasírokkal, a lezuhant, lelõtt repülõgépek adatgyûjtésével. Az ERFA Híradóban
(a Bakonyerdõ jogelõdjének üzemi lapja) 1984–1989 között közel
60 értékes dolgozata jelent meg a
Bakony erdõtörténetérõl. 1956ról szóló fõmûve a Forradalom
és szabadságharc Veszprémben
1956, másik két írása: Az 1956-os
forradalom eseményei Pápán és
környékén, illetve a zirci járás területén. Elnöke volt a Politikai
Foglyok Országos Szövetsége
Veszprém Megyei Szervezetének.
1949-tõl volt az OEE tagja.
Dr. Sonnevend Imre személyes
élményei elmesélésével emlékezett vissza Mészáros Gyulára, a
kollégára és az emberre. Az egykori munkatárs, Szélessy Miklós
is megosztotta gondolatait Mészáros Gyuláról, akinek leánya
köszönte meg a szervezõknek és
résztvevõknek a kedves megemlékezést.
A csoportok Mészáros Gyula
mellett a 2015-ben elhunyt további hat erdõrendezõrõl is megemlékeztek: Kiss Attila (Veszprém),
Kollwentz Péter (Pécs), Schmidt
Ferenc (Zalaegerszeg), dr. Fadgyas Kálmán (Eger), Frank László (Eger), Mattyasovszky András
(Veszprém).
Dr. Király Pál Az 1956-os forradalom az Országos Erdészeti Fõigazgatóságon – A történelem kérdõjelei címmel tartott a hallgatóságot lekötõ, érdekes elõadást.
Kiemelten foglalkozott Tömpe
István és Balassa Gyula szerepével. Nekik is köszönhetõ talán, hogy a fõigazgatóságon november 4-e „nem volt nagy puffanás”.

kerületvezetõ vadász lett. Munka
mellett szerezte meg a vadgazda
mérnöki végzettséget. 2010-tõl az
erdészet fõvadásza. Munkájára
igényes, azt magas színvonalon
végzõ, nagy munkabírású, lelkiismeretes szakember. A jövõt is
szem elõtt tartó, gondos vadgazda, kiváló kommunikációjú, korrekt és rendkívül eredményes vadászkísérõ. Másfél évtizedet felölelõ munkájával nagymértékben
hozzájárult a Bakonyerdõ Zrt.
vadászati ágazata színvonalának
emeléséhez, eredményességének
és megítélésének javulásához.

Prof. Dr. Werner Lanz nyugdíjas német erdõmérnök, göttingeni professzor és református lelkész szervezõmunkájának köszönhetõen a Bakonyerdõ Zrt. öt
munkatársának nyílt lehetõsége,
hogy egy tartalmas tanulmányúton vegyen részt a Fekete-erdõben. Bár a meghívás magánkezdeményezés volt, csak a vállalat
támogatásával valósulhatott meg.
A vállalati újság elõzõ számában bemutatott thüringiai tanulmányút során tapasztaltakhoz
hasonlóan itt is jellemzõen örökerdõ-gazdálkodást folytatnak, úgy
az állami erdõkben, mint a városi
és a magánerdõkben is. Mesterségesen nem erdõsítenek, folyamatos ápolást nem végeznek. Gazdálkodásuk alapja az erdõk kiváló feltártsága és az alacsony vadlétszám. A megfelelõ vadlétszám
megállapításának egyetlen szempontja az erdõk természetes felújulása a vad jelentõs befolyása

nélkül. Azaz a vadkárra érzékeny
fafajoknak – mint a jegenyefenyõ
– sem szabad hátrányt szenvedniük a többi fafajhoz képest a vadállomány miatt. A célt a vendégvadászat, bérvadászat díjainak radikális csökkentésével, illetve jelképessé – vagy ingyenessé – tételével, a trófeavadászat háttérbe szorulásával és komoly szakszemélyzeti kilövési feladatokkal igyekeznek elérni. A vadlétszám alacsonyan tartása mellett az erdészek
fõ feladata a jellemzõen 5 éves viszszatéréssel végrehajtott fakitermelések elvégzéséhez szükséges
pozitív szemléletû javafás jelölések végrehajtása.
Az erdõgazdálkodóknak az
egyre hangsúlyosabban jelenlévõ
turisztikai, közjóléti, természetvédelmi funkciók mellett jelentõs
gazdasági elvárásoknak is eleget
kell tenniük. Tulajdonosi formától függetlenül konkrétan számszerûsített, feszített éves eredménytervet kell teljesíteniük.
A Fekete-erdõ legmagasabb
pontja, az 1506 méter magas
Feldberg-csúcsnál található a Fekete-erdõ Nemzeti Park interaktív természet háza. A Fekete-erdõben van a siketfajd legnyugatibb elõfordulása; a hegység magasabb területeinek endemikus
faja egy 40 centiméter hosszúra

megnövõ földigiliszta, amely a
helyi rókák egyik fõ tápláléka.
A freiburgi erdészetnél a legnagyobb gondot a betûzõ szú jelenti. Az ellene való védekezést
nehezíti, hogy Németországban a
nemzeti parkok területén nem
végezhetõ fakitermelés. A nemzeti park területén tömegszaporodásnak induló szú megállítására
a védett terület körül 500 méter
széles védõsávot hoztak létre,
melyet folyamatosan erdei munkások járnak, és a megtámadott
fákat azonnal kitermelik. A projektnek nagyon magas a költségvonzata.
A másik jelentõs erdõvédelemi probléma a kõrispusztulás. A
nálunk hajtáspusztulásként ismert betegséget intenzíven kutatják. Bebizonyították, hogy a kórokozó a gyökéren keresztül is fertõz. Kõrisállományaik már eddig
is súlyos károkat szenvedtek, a
károkozó jelentõségét a szilpusztulást okozó gombáéhoz hasonlítják.
A magas kõris drasztikus viszszaszorulását prognosztizálják.
Olyan egyedek beazonosításán
dolgoznak, melyeket sem hajtáson, sem gyökéren keresztül nem
képes a gomba megfertõzni, s ezek
felszaporításában látják a betegség megfékezésének lehetõségét.

Pazar látvány az Õrtorony kilátóból
(Folytatás az 1. oldalról.)
A római õrtorony ünnepélyes
átadásán dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter beszédében
elmondta, rengeteg kirándulót és
turistát vonzanak Tihany évszázados emlékei és történelme. Szerinte ez a kilátó Magyarország
egyik legszebb táján található, gazdagítja az amúgy is széles kikapcsolódási és pihenési repertoárt.

Tósoki Imrének, Tihany polgármesterének eddig is az Apáti-tetõ
volt az egyik kedvenc helye, hiszen,
ha fel akart töltõdni vagy egy kicsit pihenni, akkor ide kigyalogolt,
és a látvány mindenért kárpótolta. A kilátónak köszönhetõen kitágul a horizont, láthatjuk a Balaton-felvidék dombjait és a környezõ településeket is. A kilátó az
egyik legjelentõsebb balatoni pa-

norámával van megáldva. A kilátó nemcsak térben, hanem idõben
is kitágítja a látókört, ugyanis a
szomszédos Csúcs-hegyen római
kori õrtornyok álltak. Nem véletlen, hogy a tervezõk a római õrtoronyhoz hasonló tervet készítettek.
Varga László, a Bakonyerdõ
Zrt. vezérigazgatója elmondta, a
vállalat következetes szerepválla-

Tósoki Imre, dr. Fazekas Sándor, dr. Kontrát Károly, dr. Korzenszky Richárd és Varga László. Volt okuk
örülni, hiszen a munkájuk nyomán párját ritkító közjóléti objektum született

lásának újabb állomásához érkeztek. A kilátó egyben jelkép is, nevében az ókori múltra utal, magasságával a távolba tekint. A lelkeket semmi sem hozhatja egymáshoz annyira közel, mint a természet szépségeiben való együttes gyönyörködés.
Dr. Kontrát Károly államtitkár,
a térség országgyûlési képviselõje
jelezte, a rómaiak idejében itt álló
õrtorony vigyázta az itt élõket.
Most a mi feladatunk vigyázni az
õrtoronyra, hogy száz év múltán
is itt álljon, és az utánunk jövõ
nemzedék is megcsodálhassa ezt
a panorámát.
A kilátót megáldó dr. Korzenszky Richárd perjel arról beszélt, hogy a kilátónak jelképes
értéke van. Emberek, mondja nekünk a kilátó, vigyázzatok egymásra, mert ez a vidék mindannyiunk
hazája.
A kilátóból maradandó panoráma tárul elénk. Látszik a nagy
kaldera, a Külsó-tó, a Belsõ-tó, az
ófalu, a háttérben pedig Balatonfüred. Délen Zamárdit, Szántódot, Földvárt, nyugatra a Csúcshegyet, Nyereg-hegyet, Örvényest,
Aszófõt, Udvardit és a Sajkodiöblöt csodálhatjuk meg.
A kilátó építési költsége 40
millió forint volt, melybõl 15 millió forintot a tulajdonosi jogot
gyakorló Földmûvelésügyi Minisztérium biztosított. A jövõbeni tervek között szerepel pad-asztal garnitúra és szeméttároló elhelyezése is a területen. Tihany határában az önkormányzat parkolót
alakít ki, ahonnan turistaút vezet
fel az Õrtorony kilátóhoz.
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Új képet mutat
a hegyoldal
Lassan visszatér az eredeti vegetáció
Az ismétlõdõ aszályos évek
következtében fellépõ száradás, majd az ezt követõ gombakárosítások miatt a feketefenyõk 70 százaléka eltûnt a
Keszthelyi-hegységbõl. A kivágott fákat a hegységben õshonos molyhostölgy-, virágoskõris-fafajok váltják fel. Az egészségügyi fakitermelési munkával végeztek, a táj már az új arcát mutatja az itt élõknek és a
turistáknak. Az erdõ természetes úton megújul, visszatér az
eredeti vegetáció
Balatonedericstõl Keszthelyig
a táj képét jelentõsen meghatározta az 1860-as években idetelepített – egyébként tájidegen – feketefenyõ. Ebben az idõben az itt
élõ, az akkori erdõbirtokos Festetics család a kopár területek fásítására telepített fenyõt, majd az
1950-es 1960-as években a Keszthelyi-hegységben õshonos molyhos tölgy, virágos kõris állományait alakították át feketefenyõre.
Ezeken a dolomit-alapkõzeten lévõ sekély termõrétegû talajokon
a fenyõk jól érezték magukat.
A fáknak azonban folyamatos
csapadék-utánpótlásra lenne
szükségük, hogy ezen a rendkívül
sekély termõrétegen megmarad-

jesen legyengítette, 2012 tavaszától erõs tûvörösödés, pusztulás
volt tapasztalható.
Mindezt jelezték a Veszprém
Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságának (VMKEI),
amely 2012 augusztusában elrendelte a száraz fenyõk kivágását,
növény-egészségügyi és értékmentési szempontok alapján. Az
elsõ felmérések során 5–6000 köbméterre becsülték a száraz fa
mennyiségét.
Mire a munkát elkezdték, azt
tapasztalták, hogy a száradás már
a felmért terület kétszeresére terjedt ki. Szemmel láthatóan felgyorsult a vörösödés. A legyengült fákat megtámadták a fenyõtû-károsító gombák, és a szeptemberi esõ felgyorsította ezt a folyamatot. Ezért újból egyeztettek a
hatósággal.
A beteg fák túlnyomó része a
Keszthelytõl Balatonedericsig húzódó erdõsávban volt található. És
már nemcsak a teljes egészében
elegyetlen feketefenyõben, hanem
a lombállományokban (cser, molyhos tölgy, virágos kõris) is felütötte a fejét a betegség.
Szakács István jelezte, a munkával a közelmúltban végeztek. A
száradással érintett terület 3500
hektárt tett ki. Majd 200 000 köb-
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Súlyos károkat okoznak
A cserebogár lárvaként pusztít, elengedhetetlen a védekezés
A cserebogarak közismerten
jelentõs erdészeti és mezõgazdasági kártevõk, a legnagyobb
kárt általában lárvaként, a pajorok gyökérrágásával okozzák. Ezzel a tevékenységükkel
károsítják leginkább az erdei
fafajokat, súlyos esetben teljesen tönkretehetik az erdõfelújítást, sõt, akár idõsebb fácskák
elpusztítására is képesek.
A Bakonyerdõ Zrt. síkvidéki erdészeteinél – Devecser, Pápa,
Bakonyszentlászló – jelentõs károkat okoz az erdei és májusi cserebogár. Egy 2016-ban készült diplomamunka alapján a Devecseri
Erdészet területén 36 erdõrészletben 162 mintapontot vizsgálva
négyzetméterenként átlagosan 56 darab pajort találtak. Ez súlyos
fertõzésnek számít, ami ellen az
erdõgondnok kollégáknak kell
megszervezni a védekezést.
A cserebogár elleni védekezésnek hosszú története van hazánkban, már 150 évvel ezelõtt is gondot okozott károsításával, ezt irodalmi adatok bizonyítják. Az 1980as évek közepe elõtt eseti védekezések történtek DDT- és HCHtartalmú vegyszerekkel, talaj-elõkészítés és gépi ápolások (vegyszeres sortárcsa) során kijuttatva,
esetleg injektálva. Az 1985-tõl jelentkezõ gyakori erõteljes rajzások miatt megelõzõ védekezési
technológia volt a légi védekezés
helikopterrõl, amely költséges
volt, de hatékony, csakhogy mindent más rovart is elpusztított. Az
1990-es évek elejétõl 22016-ig a
pete és a lárva elleni védekezések
talajinjektálással történtek, amely

Megtaláltuk a megfelelõ megoldást és technológiát
nagy kézi erõt igénylõ, költséges,
és csak megfelelõ hosszú hatástartamú vegyszer (például
Lindafor, Lindán) használatával
érhetõ el eredmény. A védekezés
során teljes talaj-elõkészítés, tuskózás utáni szántás történet, majd
sortárcsával végezték a vegyszer
kijuttatását, ami nagyon költséges.
Alkalmazott eljárás volt még a részleges talaj-elõkészítés vegyszeres
mélylazítással (például Force 1,5
G). Legújabbak a biológiai készítményekkel folytatott kísérletek,
ilyen a gombával történõ (Bora,
Tigra, Artis), a biopreparátumos
és a fonálférges, ám ezek az erdészeti gyakorlatban nem hozták
meg a kívánt eredményt. Nem
nyújtott végleges megoldást egyik
sem, nincs megfelelõ hatású vegyszer, vagy, ha volt, betiltották.

A Bakonyerdõ Zrt. egy társerdõgazdaság segítségével megtalálta a megfelelõ megoldást és technológiát. A társerdõgazdaság
több száz hektáron alkalmazza,
ezért tanulmányút keretében
megtekintettük és információkat
gyûjtöttünk a technológiáról.
Idén a Devecseri Erdészetnél gazdasági rendeltetésû, vágásos
üzemmódban kezelt állományok
erdõfelújításaiban mintegy 30
hektáron bevezettük, jövõre további 40 hektáron kívánjuk folytatni a technológiát, amit csöves
ültetési technológiának nevezünk.
Ennek lényege, hogy géppel
járható terepen, a vágástakarítást
követõen öt centiméter átmérõjû
és 40 centiméter hosszú kemény
mûanyag csövet rakunk le szabályos hálózatban. Az ültetési háló-

zat elsõ kivitelnél – amely történhet makkal vagy csemetével – 2,5
méteres sortáv, 0,5 méteres tõtáv
(8000 db csemete/ha), hátralékos
erdõsítésnél az eredeti sortávot
tartva (minden második csemete
mellé csõ kerül). Locsolás vegyszeresen lajtkocsival vagy egyéb
gépi vontatású vagy gépre szerelt
tartályból évente minimum háromszor történik. Az ötözõvízhez
adagolhatunk mûtrágyát, de nagy
forróság és hosszú aszály esetén
a csemetéket meg lehet öntözni
sima vízzel is.
Mint minden más technológiának, ennek is megvannak az elõnyei és a hátrányai is. Elõnye, hogy
nem kell tuskózni, és a tölgyes erdõfelújítások 6–8 év alatt befejezhetõek, mert kizárjuk az aszály- és
pajorkárokat (kerítéssel a vadkárokat is). A fahasználatokkal így
hamarabb tudunk továbblépni az
esetleges szomszédos erdõrészletekben.
A csövek nagy része 2-3-szor
újra felhasználható. Költségei elsõ
kivitelnél magasabbak, mint a hagyományos technológiáé, de már
kétszeri teljes területes újraerdõsítésnél – ami pajorkáros erdõsítéseknél nem ritka – makkvetéssel elvégzett erdõsítésben alacsonyabb a költsége, mint a hagyományos technológiákkal végzett
erdõsítéseknek, ezért is döntöttünk a bevezetése mellett.
Hátránya, hogy a locsolással a
gyomkonkurencia is intenzívebb,
de ez ellen ápolásokkal tudunk
védekezni, valamint természetvédelmi kívánalmakat vet fel az alkalmazott vegyszer kijuttatása a
talajba.

Gomba pusztítja a csert
Együttmûködés mentén keresünk megoldást a helyzetre
Változatosabbá vált az erdõállomány
janak. A jelenlegi körülményeket
az õshonos molyhos tölgy, a virágos kõris jól bírja. Úgy tûnt, az
akár huszonöt méter magasra is
megnövõ, robusztus örökzöldek
is alkalmazkodtak a rendkívüli körülményekhez. De csak addig,
amíg a csapadék mennyisége elegendõ volt számukra.
Az aszályos évek azonban megviselték az állományt. A legutolsó
erõs száradást a kilencvenes évek
végén tapasztalták a keszthelyi
erdõkben, az erdészetnek akkor
is ki kellett termelnie az elszáradt
egyedeket.
A Keszthelyi-hegységben két
rendkívül száraz évünk volt 2011–
12-ben, tájékoztatott Szakács István erdészeti igazgató. 2011-ben
mindössze 350 milliméter csapadék esett, míg 2012 márciusáig 250
milliméter hullott, majd azt követõen szeptemberig nem érkezett
jelentõsebb esõ. A déli részen lévõ
dolomit-alapkõzet nem képes tárolni hosszabb ideig a csapadékot.
A két száraz év a fenyõket erõtel-

méter száraz faanyagot termeltek
ki. A kitermeléssel a feketefenyõk
70 százaléka eltûnt a Keszthelyihegységbõl.
A termelés során az élõ fákat
megóvták, de így is jelentõsen
megváltozott a hegység Balaton
felõli tájképe, ahol korábban feketefenyõk álltak. A cseresekben
sok helyen teljes területen mesterséges erdõfelújításokat végeztek, a fenyõk helyén részterületeken. Az erdõ természetes úton
megújul, visszatér az eredeti vegetáció. Az itt õshonos lombhullató fajok közül a virágos kõris, a
molyhos tölgy, barkóca berkenye
jelenik meg a termõhelyen.
A kipusztult fenyvesek helyén
csak ott segítettek be, ahol elõtte
nem volt semennyi õshonos lombos állomány.
Ami eddig a téli idõszakokban
is üde zöld volt, az ettõl kezdve
átláthatóbbá válik, valamint biológiailag sokkal változatosabbá vált
az erdõ, kisebb sziklagyepekkel,
cserszömörcés foltokkal.

Az erdõ képe a száradások kezdetén

A „kimondhatatlan nevû gomba” továbbra is megnehezíti
mindennapjainkat, jóllehet, a
cser meghatározó fafaja a Bakonyerdõ Zrt.-nek. A NAIK ERTI
vizsgálata nem talált egyértelmû okot a Biscogniauxia mediterranea megjelenésére, a
kutatók megállapították, hogy
leginkább az aszálystressz miatt kialakult gyengültségi állapotot követõen válik az egyes
faegyed kevésbé ellenállóvá,
ami a gomba végzetes gyõzelméhez vezet.
Jagicza Attila szakfelügyelõ arról tájékoztatott, hogy a cser pusztulását továbbra is észlelik a területeinken, így joggal vetõdik fel a
kérdés, hogy milyen erdõgazdálkodási módszerekkel tudjuk ellensúlyozni a hatást. Az már egészen
távolba mutató, hogy – betartva
az erdõtervek elõírásait – mindenütt szabad-e magas költséggel
csermakkvetéseket végezni? A
Keszthelyi-hegységben a cser
pusztulása egészen kétségbeejtõ
volt a 2014–2015-ös esztendõkben,
és a Devecseri Erdészet területei
is komoly aggodalomra adnak
okot. Csapadék annyi van, amenynyi, így nem maradt más, mint a
talaj és az állományszerkezet felé
fordulni.
A Nébih Erdészeti Igazgatóságával és a NAIK Erdészeti Tudományos Intézetével kötöttünk egy
megállapodást, amelynek értelmében megkezdjük a vizsgálatokat: „Az együttmûködés kiterjed
az elmúlt extrém idõszak (2011–
2013) hatásainak vizsgálatára és
annak megismétlõdése esetén a
negatív hatások potenciális elterjedésének modellezésére, melynek segítségével azonosíthatók az
adott fafaj(ok) felújítására klima-

Képek, az elhelyezés
pillanatairól
tikusan már nem megfelelõ területek.”
Egyszerûen fogalmazva: megpróbálunk egy klímamonitoringrendszert kiegészíteni egy talajnedvességváltozás-megfigyeléssel.
Ha itt értékelhetõ adatok születnek, vízkapacitás-kockázati modelleket, térképeket lehet kialakítani.
A Káptalanfa 7C és a Balatongyörök 8A erdõrészletekben – a
kutatókkal közösen – elhelyeztünk

meteorológiai adatgyûjtõket,
amelyek talajnedvesség-szenzorokkal egészültek ki, ezek a hõmérséklet, relatív páratartalom mellett három mélységben rögzítik a
talajnedvesség-adatokat, ezt küldik egy adatbázisba, és az adatok
egy honlapon megtekinthetõek.
Ha az eszközökkel kedvezõ a
tapasztalat, és forrás is jut, a jövõ
évben több eszköz kihelyezésére is
sor kerülhet úgy, hogy jellemezni
tudjuk az eltérõ állományszerke-

zeti (tõszám, záródás) viszonyokat. Csak remélni tudjuk, hogy az
így megalapozott ismereteinkkel
meg tudjuk mutatni, hogy komoly
felelõsséggel bánunk a ránk bízott
erdõvagyonnal, továbbá a döntéshozók, határozatot megalkotók
belátják, hogy megváltoztak az
„égalji viszonyok”, nem azon a termõhelyen kell létezni, gazdálkodni, amelyre a szabályok (kötelezések) az elmúlt években (évtizedekben) kialakultak.
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Bõ kínálat a Természet Házában
A Természet Háza két évvel ezelõtt, 2014. október elején nyitotta meg kapuit. Az idei év is
mozgalmasan telt, hiszen a
népszerû elõadások mellett új
szakkör és kézmûvesprogram
is bemutatkozott, napközis tábort szerveztünk, továbbá neves rendezvényeken is megjelenhettünk.
Az ideérkezõ vendégek nemcsak az interaktív elemekkel és élethû diorámákkal gazdagított kiállítást tekinthetik meg, hanem számos programlehetõség közül is
választhatnak. Az elsõ félévben
zajlott a Mindenünk a természet
vetélkedõ, amely több fordulóból
álló versenyzési lehetõséget biztosítottunk a természetet kedvelõ
családok számára. A benevezett
csapatok hétrõl hétre bebizonyították rátermettségüket. A pontgyûjtésre egy-egy tematikus nap
keretében volt lehetõség.
Nyáron Erdõbenõ napközis
táborba vártuk az alsó tagozatos
gyermekeket. A természetbarát
csapat Csali Nikolett vezetésével
megismerhette a látogatóközpon-

tot és a Festetics Imre Állatparkot. Az egyhetes rendezvény alatt
az iskolások ellátogattak a Balatoni Múzeumba és terepi programon is részt vehettek.
Augusztus nagy sikere a pedagógus nyílt nap lebonyolítása volt.
Sali Éva a nagy érdeklõdésre való
tekintettel két napon is várta az
intézményvezetõket, osztályfõnököket. A környezõ megyékbõl érkezõ pedagógusok egy áttekintést
kaptak a Természet Háza és a Festetics Imre Állatpark kínálatáról,
a terepi foglalkozásokat pedig egy
kirándulás során ismerhették meg
a tanárok. A résztvevõk pozitív
véleménnyel zárták a programot,
többen iskolai kirándulás keretében már el is hozták hozzánk a
tanítványaikat.
Õsszel többnapos rendezvényeket hirdettünk. Idén is csatlakoztunk az Erdõk hete programsorozathoz, melynek keretében
számos gyermekcsoportot fogadtunk. Sikeresen zártuk az Európai hulladékcsökkentési hét idõszakára szervezett programunkat
is, amelyre ugyancsak szép számban érkeztek az óvodások és isko-

lások. Az Ökomûhely-foglalkozás
õsszel érte el legnagyobb népszerûségét: az alkotni vágyóknak nagyon tetszett, hogy parkettából lehetett dekorációt készíteni – ragasztással, szalvétatechnikával,
festéssel egyesek kulcstartót, mások ajtókopogtatót alkottak.
Szakköreink közül tavasszal
még a meseszakkör, második félévtõl a madarászszakkör szárnyalt.
Debreczeni Éva minden csütörtökön izgalmas tudnivalókat osztott
meg a gyerekekkel, akik nemcsak
befogadják az új ismereteket, hanem ki is egészítik a hallottakat.
2016-ban számos neves rendezvényre kapott meghívást a Természet Háza. Tavasszal jelen voltunk a Helikoni ünnepségeken,
ahol Sali Éva Zöld Föld – Rajtad
is múlik! címû elõadásával és az
Újragondoló játékkal próbáltuk
felhívni az emberek figyelmét a
környezetvédelemre. Kitelepített
programunk egy országos pályázatra benyújtott projekt is volt egyben, ahol elsõ helyezést értünk el.
A Föld napja alkalmából szervezett eseményen és a Múzeumok
majálisán is szerepeltünk, ahol

Csali Nikolett képviseletében ismerhették meg a látogatók a Természet Háza egy-egy szeletét. Budapesten a Múzeumok éjszakáján
is találkozhattak velünk az érdeklõdõk, valamint Soholláron, a vadászati évadnyitón is színesítettük
a programot.
Tervünk, hogy a már meglévõ,
jól mûködõ partnerségeket fenntartsuk, így bízunk a tihanyi Levendulaház, a keszthelyi Balatoni
Múzeum és a tapolcai Csermák
József Rendezvénycsarnok együttmûködésében.
A jövõ évben ezeket a kapcsolatokat bõvíteni kívánjuk, ehhez
néhány tanulmányút beiktatására
volna szükség. A szakmai kirándulás célja, hogy a munkatársaink a környéken lévõ, hasonló
funkcióval rendelkezõ létesítményeket megismerjék és jó gyakorlatokat szerezzenek. A jövõben nagyobb hangsúlyt fektetünk arra,
hogy változatos és igényes programkínálatunk igénybevételével
látogatóink teljes képet kapjanak
a Keszthelyi-hegységrõl, és kellemes élményekkel gazdagodva vigyék jó hírünket!
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ErdõVarázs
Rendhagyó helyszínen, a budapesti Szabadság téren került sor
az ErdõVarázs elnevezésû rendezvénysorozatra, amelyen a 22 állami erdõgazdaság 11 sátorban interaktív foglakozásokon keresztül
mutatta be az erdõ varázslatos világát az érdeklõdõk számára.
Minden tematikus sátorban
két-két erdõgazdaság biztosított
foglalkozásokat egy-egy fontos erdészeti tevékenységi terület megismeréséhez. Volt, ahol erdei kincsestárral ismerkedhettek, benézhettek az erdészházba vagy megtudhatták, hogyan kell tájékozódni
az erdõben, megismerkedhettek a vadvilággal
és az örökerdõvel is.
A Bakonyerdõ Zrt. a KEFAG Zrt.-vel közösen FÁTÓL ZIG: A fa mint
megújuló természetes alapanyag
témakörben foglalkoztatta a sátorhoz érkezõ A rendezvényt

gyerekeket. A kisgyerekek hajtogattak könyvjelzõket, lerajzolhatták a varázsfá-jukat, kirakósat
játszhattak parkettából, ösvényen
mezítláb sétálhattak. A rendezvény sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy dr. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter a tapasztaltak alapján indokoltnak látta, hogy az ErdõVarázs hagyománnyá váljon Budapest belvárosában, éppen ezért a 2017. szeptember 8–9. közötti idõpontot kijelölte a II. ErdõVarázs – Családi
nap az állami erdõgazdaságokkal
nevû rendezvényre.

jövõre folytatják

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Gazdálkodj okosan – digitálisan

Hogy tetszik a füredi irodaház?

A webes alkalmazással az erdõ közepérõl is elérhetõ a rendszer

Mozdény Viktória

Varró János

Küronya Bencéné Béres Éva

A Balatonfüredi Erdészet
munkatársai a nyár elején vették
birtokba az átépített székházat. Az
épület minden elemében megújult, mindössze a villasorba, a
városképhez illõ patinás külsõ
maradt meg. Munkatársainkat
arról kérdeztük: hogy tetszik nekik a felújított erdészeti székház?
Mozdény Viktória: – Kifejezetten örülök annak, hogy ilyen szépen felújított irodaházat vehettünk birtokba. A munkakörülmények sokkal jobbak, mint azelõtt.
Korábban többször éreztük úgy,
hogy nem megfelelõ körülmények
között kell dolgoznunk. Az irodahelyiség – ahol dolgozom – ma-

radt, de a berendezés teljesen új,
ami szintén jó érzéssel tölt el. Túlzás nélkül mondom, öröm ide bejönni.
Varró János: – Aki hosszabb
ideje dolgozik itt, az tudja, mennyi
bajunk volt a régi épülettel. A szállóvendégek keresztüljártak rajtunk, nem lehetett nyugodtan
munkát végezni, mert zavartak
bennünket. A vizesblokknál sorba kellett állni. Soroljam? Idõszerû volt a felújítás. A beruházás
során lényeges változások történtek, a problémáinkat orvosolták,
az épült kívül-belül teljesen megújult. A szállóvendégeknek immár
külön bejáratuk van, nem az iro-

dán keresztül közlekednek. A
vendégeink, a partnereink éppen
úgy elégedettek lehetnek a változásokkal, mint az erdészet munkatársai.
Küronya Bencéné Béres Éva: –
Én a régi irodaházat csak hallomásból ismertem, de nem dicsérték a kollégák. Én gyesen voltam,
majd részmunkaidõben a balatonszõlõsi könyvtárban kezdtem
dolgozni. Pár hete kerültem az erdészethez, így már az új irodába
jöttem. Meg kell mondjam, nekem
nagyon tetszik, szépen fel lett újítva. A kollégák gyorsan befogadtak, a hely szép, jól érzem magam itt.

Belépõk, szellemiek: Kovács
László (Devecser, 10. 15.)
Belépõk, fizikaiak: Antal Róbert (BEFAG Parkettagyár, 10.
24.), Figler György (BEFAG
Parkettagyár, 11. 02.), Horváth
Diána (BEFAG Parkettagyár,
11. 07.), Horváth Ibolya (BEFAG Parkettagyár, 11. 14.), Juhász Mónika (Franciavágási
Fûrészárugyár, 11. 28.), Kövesdi
László (BEFAG Parkettagyár
11. 17.), Magyarné Nesic Erika
(BEFAG Parkettagyár, 11. 25.),
Mrena József (Farkasgyepû, 10.
01.), Nagy Csaba (BEFAG Parkettagyár, 11. 25.), Schweitz-

bacher Istvánné (BEFAG Parkettagyár, 11. 21.), Sötét Fanni Katalin (BEFAG Parkettagyár, 11. 07.),
Szell Norbert (Franciavágási
Fûrészárugyár, 11. 28.), Szép Szilárd (BEFAG Parkettagyár,
11. 07.)
Kilépõk, szellemiek: Kovács Róbert (Bakonyszentlászló, 01. 12.),
Molnár László (Balatonfüred, 11.
15.), Szentes Szilárd (Keszthely,
10. 10.), Végh László (Balatonfüred, 10. 15.)
Kilépõk, fizikaiak: Czverencz
Lászlóné (BEFAG Parkettagyár,
10. 17.), Doroszi Ákos (BEFAG
Parkettagyár, 11. 09.), Kavalkó
Katalin (BEFAG Parkettagyár, 10.
10.), Papp Tibor (Franciavágási
Fûrészárugyár, 10. 31.), Stefanics
Tímea (BEFAG Parkettagyár, 11.
11.), Zelenyánszkiné Nagy Erika
(BEFAG Parkettagyár, 11. 30.),

A vállalatnál használt informatikai alkalmazások 2009 óta folyamatosan megújulnak. 2012 óta
mûködik az új ügyviteli rendszer,
és az erdészeti szakmai rendszer
(ESZR) is, amely folyamatos fejlesztésen megy keresztül. Ennek
kapcsán beszélgettünk Váradi József erdõgazdálkodási fõmérnökkel.
A szakember kifejtette, az
ESZR az egységes erdészeti vállalatirányítási rendszer egyik fõ
modulja, tartalmazza a szakmai
nyilvántartásokat, ezenkívül része
az ingatlan-nyilvántartási, a közjóléti, a vadgazdálkodási, a mezõgazdasági nyilvántartási és tervezõ modul.
A rendszer alapvetõ része az
erdészeti szakmai nyilvántartás,
amely a társaság által kezelt erdõterület teljes erdõállomány-adattárát is tartalmazza. Mivel az erdészeti tervezés az erõállományadatokra épül, nagyon fontos,
hogy ezek az adatok kéthetente
frissülnek. A Nébih Erdészeti
Igazgatóságtól érkezõ adatok
szinte automatikusan kerülnek
betöltésre.

A szakmai modulnak nagyon
fontos része még a tervezõ modul, ahol a fahasználat és az erdõmûvelés tervezését végre lehet
hajtani. Az összeállított tervek
alapján készülnek el a hatósági
bejelentések, egyéb nyomtatványok – például a mûveleti lap is.
Ezenfelül az üzleti tervhez is nyújt
információkat, naturáliában és
költségben egyaránt.
Ez egy viszonylag szabad tervezõ eszköz. Minden iratot, amit
az erdõgondnoknak, erdésznek a
szakmai tervezéséhez össze kellene szednie – például a bekötött
erdõtervek, papíralapú térképek,
régebbi tervek, határozatok –, a
rendszer digitálisan tartalmazza.
Egységes rendszerrõl van szó,
mind a hét erdészetünk egységes
elvek alapján, egységes felületen
ugyanazt az adatot kapja, és
ugyanazt az adatot szolgáltatja.
Megjegyezte, a rendszert 20 állami erdõgazdaságnál alkalmazzák.
Az egész rendszert támogatja
a térképi modul, ahol a tervezéshez szükséges alapvetõ funkciók
megtalálhatóak (területmérés,
egyszerûbb térképrajzolások, kimutatások, nyomtatványok).
Váradi József jelezte, minden
új rendszer bevezetésekor meg
kell tanulni annak használatát.
Ennek érdekében a kollégák oktatásban részesültek, illetve a újdonságokról folyamatosan tájékoztatást kapnak. Az ESZR-re
épülõ nagyon fontos alkalmazás

a TERI – terepi erdészeti információs rendszer. Ez gyakorlatilag
az androidos telefonokon mûködõ alkalmazás. A telefonon gyakorlatilag az ESZR-ben levõ fontosabb terv- és nyilvántartási adatok kezelhetõk. A GPS-adatokat
felhasználva megadja a felhasználó pillanatnyi helyzetét. Az erdõterület összes adata lekérhetõ – a
hatósági erdõtervi adatok éppúgy,
mint a magunk által készített tervadatok. A telefonon keresztül
fényképek tölthetõk fel a rendszerbe, például egy-egy károsítás,
vagy a viharkár azonnal dokumentálható. Hosszú távon is fontos,
hogy fényképek is rendelkezésre
álljanak.
Ez népszerû alkalmazás, a kerületvezetõ kollégák közül is egyre többen használják. A telefonénál pontosabb GPS-eszközökkel
a telefonos alkalmazás már az erdészeti tervezéshez szükséges
pontosságú terepi mérésekre is
alkalmassá válik. Ilyen eszközök
beszerzése folyamatban van. A
rendszerfejlesztés egyik következõ lépése az lesz, hogy a végrehajtott termelési munkák adatait is
meg tudják jeleníteni, akár az erdészeti szakmai rendszerben, akár
kint a terepen. Véleménye szerint
a rendszernek 4-5 év múlva lesz
óriási értéke, amikor a korábbi
évek adatai egységesen rendelkezésre állnak. Kincset ér, ha 5-6
vagy akár több év munkáját majd
egyben át lehet tekinteni.

Közelebb az élõvilághoz

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2016. szeptember 21-étõl november 30áig az alábbi változások történtek:

Az Erdészeti Szakmai Rendszer az egységes erdészeti vállalatirányítási rendszer egyik fõ
modulja. Legfontosabb része
az erdészeti szakmai nyilvántartás és tervezés, amely akár
egy mobiltelefonon keresztül,
az erdõbõl is elérhetõ.

Peka Árpád Ottóné (elhunyt,
BEFAG Parkettagyár, 11. 15.)
Nyugdíjazások: Fábián Zsuzsanna (Franciavágási Fûrészárugyár, 12. 30.), Horváth
Jenõné (BEFAG Parkettagyár,
12. 30.), Kocsis László (Farkasgyepû, 12. 03.), Németh László (Balatonfüred, 11. 18.), Varga Béla (Farkasgyepû, 02. 12.)
Hûségjutalmasok, szellemiek:
40 éves: Varga Béla (Farkasgyepû)
35 éves: Csomor József (Bakonybél)
í
30 éves: Péter András (Franciavágási Fûrészárugyár), Sölét
Erika (BEFAG Parkettagyár),
Szelencsik Zoltán (Franciavágási
Fûrészárugyár)
20 éves: Tremmel Zoltán (Bakonyszentlászló)

„Fedezd fel az erdõt az erdészekkel!” – már huszadik alkalommal hangzott el az Erdõk
hete jelmondata.

helyezett programot is tartottak
a környék iskoláiban.
A Természet Háza Látogatóközpontban játékos feladatlappal
várták a csoportokat, több állomáson keresztül ismerhették meg a
Keszthelyi-hegység erdeit és élõvilágát.

A Bakonyerdõ Zrt. erdei iskoláiban, látogatóközpontjában és
állatparkjaiban több mint 500 iskolás és óvodás ismerkedett az erdészek, vadászok
munkájával, az
erdõk élõvilágával. A Balaton-felvidéki
Erdészeti Erdei Iskolába
érkezõk rövid
túrán, élménytermi foglalkozáson vehettek
részt, de volt
lábnyomkeresés és fafajfelismerés is. Ki- A gyerekek felfedezték a környezetüket

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

