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Az erdõgazdálkodás biztosítja
az alapanyagot a faipar számá-
ra. A két gyárnak szorosan
együtt kell dolgoznia ahhoz,
hogy a parkettát minél nagyobb
hozzáadott értékkel tudják ér-
tékesíteni. A személyi változá-
sok kapcsán többek között er-
rõl is beszélt Varga László ve-
zérigazgató.

A tavaszi idõszakban több sze-
mélyi változás is történt a vállalat
vezetésében. Ezekrõl kérdeztük
Varga László vezérigazgatót.

– Miután Horváth Iván felmon-
dott, a munkaviszonya április 12-
ével megszûnt a Bakonyerdõ Zrt.-
nél. Ez nagy horderejû változás a
cég életében, ráadásul gazdasági
év közben történik, folyamatban
lévõ faipari fejlesztések mellett. Az
is tudott, hogy a faipar nem zárt
kiemelkedõ évet tavaly. Mindezek
miatt alaposan meg kellett fontol-
ni a döntést.

Varga László hozzátette, ilyen
nagyságrendû erdõgazdaságnál ki
kell tudni nevelni a szakmai után-
pótlást, ezért a termelési és ke-
reskedelmi vezérigazgató-helyet-
tesi poszt betöltését belülrõl kíván-
ták megoldani. Így esett a válasz-
tás dr. Szekrényes Tamásra, koráb-
bi balatnfüredi erdészeti igazga-
tóra. Úgy fogalmazott, ha azt sze-
retnék elérni, hogy a kollégák a
maguk területén ne csak annyit

Össze kell hangolni a szinteket
A továbblépés érdekében fontos a kommunikáció

tegyenek meg, ami minimálisan
szükséges, hanem tevékenységük-
kel a vállalat egészének a teljesít-

ményéhez járuljanak hozzá, akkor
olyan emberre van szükségük a
központban, aki meghallja az er-

dészetektõl érkezõ hangokat. A
korábbiakhoz képest gyakrabban
tartanak szakmai egyeztetéseket
az erdészeti igazgatókkal, a gyár-
egységi vezetõkkel. Átnézik, az el-
múlt idõszakban mik befolyásol-
ták az erdõgazdaság tevékenysé-
gét, valamint átbeszélik a jövõbe-
ni feladatokat. Központ, faipar,
erdõgazdálkodás – a területek
szakmai vezetésének sokkal job-
ban kell kommunikálnia egymás-
sal. Az információáramlás kétol-
dalú. Mindenkinek látnia kell, a
faipar tekintetében lépéskény-
szerben van a Bakonyerdõ Zrt. Ha
2002–2010 között nem maradtak
volna el a fejlesztések, nem sza-
kadt volna most a nyakukba ek-
kora beruházási kényszer.

Dr. Szekrényes Tamás 19 évet
töltött Balatonfüreden. Az a
munka, amit elvégzett a monos-
torapáti és a balatonfüredi egy-
ség összevonásakor, hozzáállása
predesztinálta arra, hogy kinevez-
zék. Terhelhetõség szempontjából
is a legmegfelelõbb életkorban van.
A Bakonyerdõ Zrt. elõtt nagy le-
hetõségek állnak, de ehhez az
egyes területek kölcsönhatását
optimalizálni kell. Ebben az egy-
kori erdészeti igazgató sokat tud
segíteni – közölte a vezérigaz-
gató. A Váradi József vezetésével
kialakított erdõgazdálkodási fõ-
mérnöki pozíció  jól összefogja a
területen folyó munkát.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Remekül sikerült az ag-
rárexpó a Bakonyerdõ Zrt.
számára, ugyanis a vállalat több
elismerést is megszerzett a ki-
állítás három napja alatt.

Idén is május közepén tar-
tották a nagyszabású rendez-
vényt, melyen a vállalat termé-
szetesen részt vett. A rendez-
vényen szépszámú látogatót
üdvözölhettek a munkatársak
a standon. A szombati Veszp-
rém megyei vadásznapon a szo-

A Bakonyerdõ Zrt. és a WWF
Magyarország összefogása
eredményeként három év alatt
százezer darab csemetét kö-
zösen ültetnek a Keszthelyi-
hegység azon területeire, ame-
lyek a korábbi években a szél-
sõséges idõjárás és a téli-nyá-
ri aszály miatt kipusztultak.

A Keszthelyi-hegységben a
2011–2012-es tartós szárazság, va-
lamint a következményeként fel-
lépõ gombafertõzés és a szú okoz-
ta károk miatt összesen mintegy
150–160 ezer köbméter fát – jel-
lemzõen feketefenyõt – kellett tel-
jesen kivágni 2013–14-ben. Ezek
zöme az utóbbi száz évben telepí-
tett fenyves, de jelentõs mennyi-
ségû (50–60 ezer köbméter) a cser
is. A száradás mintegy 4000 hek-
tárra terjedt ki.

A szakemberek a területen a
korábbinál természetesebb élõhe-
lyet kívánnak kialakítani. A kivá-
gott fák helyét molyhos tölgy, vi-
rágos kõris, valamint cser foglalja
el. Lesznek olyan területek, ahol
a Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság irányelveinek megfe-
lelõen nyílt és zárt sziklagyepeket
alakítanak ki, ezek nagysága meg-
haladhatja a tíz hektárt.

Az erdõfelújítás óriási felada-
tok elé állítja a Keszthelyi Erdé-
szetet, ezért örömmel vették a
WWF Magyarország megkeresé-

sét. A Bakony-erdõ Zrt. és a
WWF (Világ Természeti Alap)
Magyarország egy hároméves
programot tûzött ki maga elé,
amelyben vállalták, hogy százezer
darab csemetét közösen ültetnek
a Keszthelyi-hegység azon terüle-
teire, amelyek a korábbi években
a szélsõséges idõjárás és az aszály
miatt kipusztultak. A csemetéket

a WWF Magyarország ajánlotta
fel, a kivitelezési munkákat a
Bakonyerdõ Zrt. örömmel vállal-
ta. A klímaváltozás erdõkre gya-
korolt hatása miatt elsõsorban õs-
honos és szárazságtûrõ fafajok-
kal kívánják megvalósítani az er-
dõfelújításokat, ott ahol mester-
séges erdõsítésre is sor kerül.  2016
õszén és 2017 tavaszán megtör-

Az egyre kiszámíthatatlanabb
idõjárási  jelenségek következ-
tében hókárok keletkeztek a
bakonyi erdõkben – történt
mindez idén áprilisban!

Egy északról érkezõ hullámot
követõ hidegfront nyomában a
Kárpát-medence felett elhelyezke-
dõ középponttal markáns légör-
vény, ciklon alakult ki április 19-
én. A légköri képzõdmény tavasz
közepén kifejezetten szélsõséges-
nek számító, két napig tartó ke-
mény téli idõjárást, tartós és in-
tenzív havazást, erõs szelet, viha-
ros széllökéseket és helyenként
hófúvásokat okozott. 0,5–1 méte-
res  hótakaró alakult ki, elsõsor-
ban az Északi-középhegységben,
de a Dunántúli-középhegységben,
a Mecsekben és a Soproni-hegy-
vidéken is.

A bakonyi erdõkben nedves,
vizes, nehéz hó esett, amely a fris-
sen fakadt lombozatra, a levelek-
re, ágakra, törzsekre tapadva je-
lentõs többletsúlyterhelést oko-
zott, megnövelve azt a felületet,
amelyet egyre nagyobb szélnyo-
más is terhelt. Ráadásul a hegyek-

XXI. Pápai Agrárexpó
kásokhoz hûen díjak átadásá-
ra is sor került. Istvánffy Ale-
xandra kolléganõnk kimagasló
szakmai munkájáért Nimród-
érmet vehetett át.  A vadász-
napon meghirdetett fõzõver-
senyen a Bakonyerdõ Zrt. csa-
pata a fõdíjjal térhetett haza.
Vasárnap hagyományteremtõ
céllal elsõként rendeztek foci-
bajnokságot az expón, melyen
a Bakonyerdõ focistái szintén
nagy örömmel indultak.

ben a nulla fok alatti hõmérsék-
letben tartósan fel tudott halmo-
zódni a hótakaró. E meteorológi-
ai elemek következtében fakidõ-
lések, tömeges koronatörések ke-
letkeztek, fiatal állományok dõl-
tek meg a Bakonyban is.

A Bakonyerdõ Zrt. területén
a Bakonybéli, Farkasgyepûi és
Bakonyszentlászlói Erdészetnél
keletkezett jelentõs mennyiségû
kár. Az erdészetek májusban és
júniusban kezdtek neki a károk fel-
mérésének és felszámolásának.
Az egészségügyi termelések körül-
belül 12 500 köbmétert fognak
érinteni,   lombos, illetve fenyõ ál-
lományokban.

A ciklon elvonulása utáni haj-
nalon a szélcsendes, derült idõjá-
rás következtében a vastag hóta-
karó felett rendkívül megnõtt a
kisugárzás, így a nyugalomba ke-
rülõ levegõben a minimumhõmér-
sékletek mélyre süllyedtek. A Ba-
kony magasabban fekvõ területe-
in mínusz 4–6 Celsius-fokot is
mértek, tartósan fagyott. Ennek
következtében a hókárok mellett
jelentõs fagykárok alakultak ki az
erdõsítésekben.

Idõjárás, te csodás!
Áprilisi hókárok a Bakonyban

Fakidõlések, koronatörések keletkeztek, fiatal állományok dõltek meg

téntek a kivitelezési munkák, és a
csemeték egy részét, mintegy 33
ezer darabot már elültettek. A
munkában lelkes önkéntesek – az
Yves Rocher Alapítvány mintegy
50 munkatársa – is részt vettek. A
kozmetikai cég alapítványa a ter-
mészet és az emberiség elkötele-
zett híve. A program idén õsszel
és jövõ tavasszal folytatódik.

Varga László: – A termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettesi
poszt betöltését belülrõl kívántuk megoldani

Közös munkával pótolták a kivágott fákat

Százezer csemetét ültetnek a Keszthelyi-hegység azon területeire, amelyek kipusztultak
Szövetségi segítséggel
Az újabb közjóléti beruházáso-
kat a Magyar Természetjáró
Szövetséggel karöltve végzi el
a vállalat.

A kormány döntése értelmé-
ben az állami erdõgazdaságok a
különbözõ vidékfejlesztési pályá-
zatokon nem indulhatnak (erdõ-
gazdálkodási, közjóléti témakör).
Ellenben lehetõség van GINOP-

pályázaton indulni, ahol a Magyar
Természetjárók Szövetsége
(MTSZ) pályázhat mint konzor-
ciumvezetõ, melyben konzorciumi
partnereként a Bakonyerdõ Zrt.
is részt vehet. Az MTSZ különbö-
zõ, már meglévõ turisztikai attrak-
ciókhoz kapcsolódó, gerincháló-
zatra felfûzhetõ közjóléti beruhá-
zásokra kíván pályázni.

(Folytatás az 5. oldalon.)
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Egy teljes magazint meg lehet-
ne tölteni írásokkal, ha minden
elemében, várható hatásában
értelmezni kellene az Erdõtör-
vény elfogadott módosítását.
Erre sajnos sem terjedelmünk,
sem ismeretünk nincsen ele-
gendõ, így szemelvényesen, az
adott szakasz hivatkozásával
kényszerülök rövid ismertetést
adni. Egészen biztos, hogy so-
kan keveslik a változásokat,
többen elõremutatónak, má-
sok visszalépésnek tekintik;
fog kapni dicséretet és kritikát
bõségesen, de meggyõzõdé-
sem, hogy a fenntartható erdõ-
gazdálkodást tekintve, összes-
ségében érdemes volt végigve-
zetni a törvénymódosítást.

Bátran ki lehet állni minden
olyan kritikával szemben, ami vi-
tatható erdõféltéssel „farkast ki-
ált”, mert – különösen az állami
területeken gazdálkodóknak – ki-
emelt korlátozásokat, kötelezett-
ségeket tartalmaz a törvény.

Bizonyos, hogy lehetne még
mindenen csiszolni, fogalmakon,
kifejezéseken pontosítani.
Amennyiben sikerül megvalósíta-
ni, hogy az alkalmazásban mind a
gazdálkodók, mind az õket irányí-
tó, ellenõrzõ szervezetek ne a be-
tûket, hanem a mondatokat olvas-
sák, akkor legalább olyan, ha nem
jobb erdõket hagyunk utódaink-
nak, mint amilyeneket elõdeink-
tõl megörököltünk. Ha valaki ké-
pes a szavak betûi fölé emelkedni,
jól megérti, hogy a hivatásának élõ
erdész nem az adott pillanat em-
bere. A múlt örökségével bánik,
és mindig az eljövendõre tekint.
Ez egyértelmûen kiolvasható a
törvénybõl.

Töredékesen, elsõsorban a
kedvezõ elemeket kiemelve, a leg-
fontosabb új fogalmakat tekintve
szemelvényeztem. Tudatosan nem
kerül szó az erdõk használatával
kapcsolatos változtatásokról,
mert ennek hatásai, az új elemek
(például erdõkezelés) bevezetése
egy önálló lapszámot igényelne, és
némi látnoki képesség sem árta-
na hozzá.

A céloknál – 1. § (c) – egyértel-
mûsített elem, „az erdõgazdálko-
dás vidéki gazdaságban betöltött
szerepének” hangsúlyozása, amit
mi a mindennapjainkban meg-
élünk, de kérdés, hogy a minket
értékelõk mindig figyelembe ve-
szik-e ezen szempontot. Nem le-
het rezervátumszemlélettel élni a
Kárpát-medencében, de átolvas-
va a teljes szakaszt megértjük,
hogy a tudatos erdõgazdálkodás
képes erdeinkben a „megfelelõ
összhangot teremtve az egészsé-
ges környezethez és a tulajdon-

Munkánk az eljövendõbe tekint
Rövid összefoglaló az erdõtörvény változásairól, azok értelmezésérõl

hoz fûzõdõ alapjog érvényesíté-
sére”. Mindezt megerõsíti a 2. §
megtartása, és kiemeli az állami
erdõk szerepét.

A törvény hatályával kapcsola-
tos rendelkezés – 4. § – egyértel-
mûsíti a korábbi értelmezési zava-
rokat. Kérdéses azonban, hogy a
nyilvántartásokra milyen szabály-
rendszert fogalmaznak meg a vég-
rehajtási rendeletek (Vhr.).

A fogalmak között egyértelmû-
sítés történt, és legjelentõsebb,
hogy az „erdei fafajok” mint fo-
galmi elem és ennek kategorizá-
lása megtörtént. Ki kell emelni az
„intenzíven terjedõ fafaj” és a
„termesztésbe vonható idegenho-
nos fafaj” elkülönítését, ami segít
a klímaváltozás okán bekövetke-
zõ termõhelyi változások követé-
sében, hiszen jól tapasztaljuk,
hogy a legtöbb „õshonos fafaj” je-
lentõs pusztulással jelzi a megvál-
tozott klimatikus hatásokat. Csak
bízni tudunk abban, hogy a Vhr.-
ek részletszabályai nem jelentenek
majd gátat a termesztésbe vonha-
tó idegenhonos fafajok alkalma-
zásában.

Új elem a „felnyitott erdõ”
kategória – 6/B. § (1) – megfogal-
mazása, amelynek bevezetése
összetett gazdálkodási kérdéseket
vet fel, különösen a védelmi, köz-
jóléti, vadgazdálkodási feladatok-
kal összhangban. A „felnyíló
erdõ” eszközrendszerének meg-
határozása – 6/A. § – egyértelmû-
síti a fogalom alkalmazhatóságát.

A 2009-ben bevezetett termé-
szetességi állapot értelmezése to-
vábblépett az állapotmeghatáro-
záson. A módosítással nem egy-
szerûen a kedvezõtlen irányú vál-
tozás tiltása, hanem a megköve-
telendõ állapot jelenik meg a 7. §-
ban: „természetességi állapotra
vonatkozó alapelvárás”. A ható-
ságnak jelentõs eszközrendszert
határoz meg ez a szakasz.

A faanyag erdõben történõ
mozgatása, kiszállítása jelentõsen
változott az elmúlt évtizedekben.
Az eszközök, gépek kapacitásnö-
vekedését nem lehet megállítani,
hiszen az élõ munkát terhelõ ne-
hézségek itt hatványozottan je-
lentkeznek. Nem lehet ma megol-
dani a feladatokat fejlett erdésze-
ti feltáró hálózat nélkül. A folya-
matos erdõborítással kapcsolatos
elvárások igénylik a gyakoribb
visszatéréseket, fontos a talaj vé-
delme, ezért üdvözlendõ, 15/A §
(1) rendelkezése, miszerint „Épí-
tett közelítõ nyomon vízelvezetést
szolgáló mûtárgy, valamint – ösz-
szességében legfeljebb az út
hosszának 10%-át elérõ mérték-
ben – hulladéknak nem minõsülõ
javító anyag elhelyezhetõ.” A mó-
dosítás a 27–28. §-a esetén jelen-

tõs korlátozásokat határoz meg
védett természeti és Natura 2000-
es területek esetén. A jelenlegi
erdõtervrendeletek nagyon elté-
rõen – olykor megmagyarázhatat-
lanul – határozzák meg a vegetá-
ciós idõszak fogalmát. Ezen idõ-
szak fakitermelési tevékenységé-
nek tiltása rendkívüli szervezési és
foglalkoztatási nehézségeket je-
lent az erdõgazdálkodásban. A
törvény egyértelmûsíti a korábbi
zavarokat, a „7. § (1) bekezdés a)–
d) pontjában foglalt természetes-
ségi állapotú erdõ esetében és áp-
rilis 1-jétõl július 15-éig terjedõ
idõszakban” határozza meg. Ezen
szakaszok rendezték a jelenleg vi-
tatott fellelt, rögzített élõhelyû
fajokra vonatkozó területi, idõbe-
ni korlátozások követelményeit.
Ugyan a törvény lehetõvé teszi a
Vhr.-ek eltérõ szabályozását, de
remélhetõ, hogy a jogalkotó kellõ
mérlegeléssel kezeli a felhatalma-
zást. Nagyon lényeges, ezért ér-
demes idézni: „28/A. § (3) Az er-
dõgazdálkodás 27. §-ban, 28. §-
ban, vagy (1) bekezdésben foglal-
takat meghaladó korlátozására az
erdõgazdálkodóval való megálla-
podás alapján kerülhet sor.”

Az üzemmódok fogalmi válto-
zása nem pusztán az elnevezésben

tükrözõdik – szálalóból örökerdõ,
átalakítóból átmeneti. A végrehaj-
tási rendelet itt is rendkívül fon-
tos, mert ezekben az üzemmódok-
ban „örökerdõ-fenntartási terv”
vagy „átalakítási, illetve erdõ-fel-
újítási terv” benyújtási kötelezett-
ségét – (7) bekezdés – rendeli a
törvény, és ezen tervek készítésé-
hez eddig csak kevés támpont
adatott. Az az új elem, miszerint
„Átmeneti üzemmód esetében az
erdõfelújítási idõszak lehetséges
elhúzása érdekében a véghaszná-
lati és erdõfelújítási tevékenysé-
gek térben, …legfeljebb 1,5 hek-
táros egybefüggõ, erdõfelújítási
kötelezettség alatt álló, végvágott
területeket keletkeztetõ véghasz-
nálatokra kerül sor…” – egészen
jelentõs kihívások elé állítja az eb-
ben az üzemmódban gazdálkodó-
kat. Nem ismert az egybefüggõ-
ség feltételrendszere, és fényigé-
nyes fafajok esetében, rossz víz-
gazdálkodású termõhelyeken
ezen korlát szinte ellehetetleníti
az üzemmód alkalmazását. Az át-
meneti üzemmódban az „erdõ-
felújítási terv” készítési kötelezett-
sége egészen új elem. Az erdõfel-
újítások ütemezése felújító vágá-
sok és szálaló vágások esetén ne-
hezen tervezhetõ. Az újulat meg-
jelenése, a termések ciklikussága
megváltozott a klimatikus hatások
okán. Sokszor egy nyár végi aszály
jelentõsen befolyásolja a rákövet-
kezõ év kedvezõnek induló makk-
termését, így a tervezhetõség még
az egymást követõ évekre is ne-
hézkes. Az örökerdõ-üzemmód
több mint egymást követõ szála-
lás fahasználatok végrehajtása.
Nyilvántartási rendszereink, fa-
készlet-becslési módszereink, az
erdõnevelési szokványaink alapve-
tõen a vágásos erdõalakban, mód-
szerekben gyökereznek. Nem lesz
egyszerû feladat a Vhr.-alkotás-
ban, hogy a szabályrendszerek ne
terjedjenek túl a mindennapok te-
vékenységének támogatásán, ne
elméleteket, hanem betartható
kereteket és ellenõrizhetõ felté-
teleket szabjanak.

A körzeti erdõtervezésre vo-
natkozó fejezet – 33. § – olyan lé-
nyegi változáson ment keresztül
az eljárásrendet tekintve, hogy
erre nem lehet most kitérni. A leg-
fontosabb, hogy „(1) Az erdésze-
ti hatóság …a) igazgatási tevé-
kenység keretében… ab) össze-
gyûjti … az erdõgazdálkodók kö-

vetkezõ idõszak erdõgazdálko-
dására vonatkozó javaslatait”, így
az erdõgazdálkodónak egyértel-
mûsített lehetõsége (kötelessé-
ge), hogy felkészülten vegyen
részt az erdõtervezés folyamatá-
ban, legyen megalapozott javasla-
ta. „38. § (3) Az erdészeti hatóság
az Adattárban az erdõ faállomá-
nyának fatérfogatára, továbbá ez-
zel összefüggésben az erdõterv ér-
vényességi idõszakában elvégez-
hetõ vagy elvégzendõ fakiterme-
lés fatérfogatára  vonatkozó ada-
tot csak tájékoztató adatként tart
nyilván.” Ez a rendelkezés olyan
radikális változás, amely lényegé-
ben érinti a mindennapok erdõ-
gazdálkodását. A Bakonyerdõ
Zrt. felelõs vagyongazdálkodása
nem nélkülözheti a valós erdõlel-
tárt. A tartamosság biztosítása, az
éves feladatok tervezése megkö-
veteli, hogy munkánk tárgyát, er-
dõgazdálkodásunk eredményét,
az erdõt elégséges módon ismer-
jük. Társaságunk mûszerbeszer-
zéssel megkezdte a felkészülést.
GPS-eszközöket, terepi alkalma-
zásokat (térképet, erdészeti ter-
veket) kezelõ telefonokat, fama-
gasságmérõket, relaszkópot is
tartalmaz az idei beruházás, de az
eszköz csak az egyik oldal. A má-
sik fontosabb, mert hozzáértõ
kollégák nélkül nem lesz értékel-
hetõ eredmény. Vagyis a neheze
még hátra van, mert a használat,
annak (akár szoftveres) támoga-
tása nagyon új kihívás.

Az éves erdõgazdálkodási te-
vékenység gyakorlása 41–42. §,
vagyis a bejelentések rendszere je-
lentõs elemeiben módosult. Az
elõzõ bekezdésben láthattuk, hogy
a fatérfogat az Adattárban tájé-
koztató jellegû, azonban a napi
fegyelmezett feladatellátás, külö-
nösen az EUTR-szabályok elvárá-
sai szigorú kötelmeket adnak, leg-
inkább  a fakészlet tekintetében.
A Vhr.-ek szabályozói itt nagyon
lényegesek lesznek, hiszen nem
tisztázott, mit és hogyan kell beje-
lenteni az erdészeti hatóságnak.
Talán megoldódik a mai helyzet
értelmezési zavarainak tömege, és
elvonulnak a fenyegetettség vihar-
felhõi a tisztességes erdõgazdál-
kodók fölül. Kiemelendõ a kivá-
rási idõ lecsökkentése, a bejelen-
tési mentesség egyértelmûsítése,
az egészségügyi termelések egy-
szerûsítése.

Az erdõfelújítás feltételrend-
szere lényegi elemeit tekintve nem

változott. A Vhr.-ek nagyon meg-
határozóak, amint ezek ismertté
válnak, érdemes lesz a témára egy
önálló értelmezést adni. Egészen
új elem, és messzemenõ hatásai
várhatók, hogy teljes körûen kö-
telezõ az erdõgazdálkodóknak az
évenkénti erdõsítés állapotérté-
kelése: „51. § (11) Ha az erdõfel-
újítás mûszaki átvételére a (10)
bekezdésben foglaltak szerint (ha-
tóság általi – a szerk.) nem kerül
sor, az erdõgazdálkodó az erdõ-
felújítás állapotát évente,  tárgyév
október 31-éig bejelenti az erdé-
szeti hatóság részére.” Mit jelent
ez pontosan? Még idén talán
megtudjuk. A bejelentés lehet
annyi is, egy kollégát idézve: „a
hegység jó”, és lehet teljes körû
mûszaki átvétel E-lap megküldé-
sével. Társaságunk felkészülve
várja a részletszabályokat, hiszen
a korábbi években megkezdtük
erdõsítéseink értékelését, megvá-
sároltuk, vezetjük az ehhez szük-
séges adatbázist, rendelkezünk az
üzemeltetéshez szükséges alkal-
mazással (ESZR).

Új elem az erdei haszonvéte-
lek között, a „68. § k) az erdei le-
geltetés” megjelenése, ami na-
gyon korlátozottan, de lehetõvé
válik.

Régi anomáliát szüntet meg a
70. § változása, ami végre a faki-
termelést egyértelmûsíti „ide nem
értve az erdõfelújítás érdekében
végzett vágástakarítást és a rako-
dókról végzett szállítást.”

Remélem, a kedves olvasó, mi-
után végigolvasta ezen sorokat, kí-
váncsi lett a teljes szövegre, mert
a terjedelem korlátozott. Tiszte-
lettel ajánlom a FAGOSZ hon-
lapján elérhetõ összeszerkesztett
változatot (http://www.fataj.hu/
2017/05/312/2017-06-02-Evt-2017-
05-16-modositasokkal.pdf), ami
természetesen csak segédlet, de
kiválóan bemutatja a változásokat
és a hatályba lépéseket.

Felhívom minden kolléga fi-
gyelmét, hogy innentõl kezdve
szeptember 1-je nem csak a vadá-
szati szezon meghatározó dátuma
lesz! Ha az iskolásoknak nyárra
van kötelezõ olvasmány, mi sem
maradhatunk paragrafusok nél-
kül; de ne feledjük, próbáljuk meg
ne a betûket, hanem a monda-
tokat, esetleg a bekezdéseket ol-
vasni!

Üdv az erdésznek!
Jagicza AttilaA hivatásának élõ erdész nem a pillanat embere: a múlt örökségével bánik és az eljövendõre tekint

A tudatos erdõgazdálkodás képes erdeinkben a megfelelõ összhangot teremtve az egészséges környezethez és a tulajdonhoz fûzõdõ alapjog
érvényesítésére
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Mindezt kiegészíti a Jagicza At-

tila vezette szakirányítási erdésze-
ti tervezési osztály. A kedvezõ ta-
pasztalatok birtokában ugyanezt
a modellt próbálták bevezetni a
faipar gyártás és kereskedelem te-
rületén is.

Varga László elmondta, a faipa-
ri fõmérnöki poszt betöltését is
belülrõl akarták megoldani, mert
nehéz ma hazánkban több évtize-
des szakmai tapasztalattal rendel-
kezõ faipari mérnököt találni,
olyat, aki hamar átlátja az itt vég-
zett munkát. A vállalat sem dús-
kál faipari mérnökökben. A meg-
oldást egy véletlen egybeesés kí-
nálta. Tudomására jutott, hogy
Pauer Károly – akit még az egye-
temrõl ismert – 33 év munkavi-
szony után távozott a Balaton Bú-
torgyártól. Ekkor gondolkodott el
azon, hogy egy kívülrõl érkezõ
szakember olyan kézenfekvõ meg-
oldásokat kínálhat, amelyek
ugyan itt hevernek elõttünk, de
egyfajta automatizmus miatt ezt
nem vettük észre. Az õ ismeretei-
nek, tapasztalatainak köszönhetõ-
en kibukhatnak a rendszerbõl
azok a problémák, amelyeket or-
vosolni kell. A beszélgetés során
olyan gyakorlati kérdéseket tett
fel – elavult technológia, csökke-
nõ munkaerõ –, amikre sürgõsen

választ kell adni. Az új fõmérnök
április 1-jétõl dolgozik a cégnél.

A vezérigazgató úgy tapasztal-
ta, hogy Pauer Károly nagyon
könnyen megtalálta a közös han-
got a központban dolgozókkal
éppúgy, mint a két gyáregység ve-
zetõivel. A mûködtetéssel kapcso-
latban tett észrevételeivel több
esetben kimozdultak a holtpont-
ról. E rövid idõ alatt is bizonyítot-
ta rátermettségét.

Varga László arról is tájékoz-
tatott, hogy a Soproni Egyetem-
mel aláírtak egy együttmûködési
szerzõdést. Tanulmányterv kere-
tében fogják a Franciavágási Fû-
részáru Gyár hatékonyságát és a
termelt választékok körét vizsgál-
ni, hogy megtudják, mely szintig
szabad feldolgozni a faanyagot.

 Eddig a raklaptól kezdve a ke-
fefán keresztül nagyon sok min-
dent készítettek a gyárban. Van
azonban egy olyan pont, ameddig
még érdemes feldolgozni a fa-
anyagot, tovább viszont már nem.
A parkettagyárban a folyamatban
lévõ beruházások jobb megvalósí-
tásáért is együtt dolgoznak. A fe-
dõréteg-beruházás folyamatban
van, a gépeket megrendelték, egy
részüket már a helyszínen szere-
lik. A csarnokon a beruházáshoz
szükséges építészeti, épületgépé-
szeti átalakításokat elvégezték.

A faipari gyártás szervezésében
nagy tapasztalatokkal rendelke-
zõ kollégát neveztek ki az újon-
nan létrehozott faipari fõmérnö-
ki posztra. Pauer Károly 33 évet
dolgozott a Balaton Bútorgyár-
ban, ahol végigjárta a szakmai
lépcsõfokokat.

Sopronban, az Erdészeti és Fa-
ipari Egyetemen szerzett faipari
mérnöki diplomát. Elsõ munkahe-
lye a veszprémi Balaton Bútorgyár
volt, 1983-tól. A munkakezdést kö-
vetõ három hónapos szakmai felké-
szülés során megismerhette az
egész gyárat. Minõségi átvevõként
indult szakmai karrierje, majd mû-
vezetõ lett. A székgyártási tech-
nológiai folyamatok felét 1989-ben
költöztették ki a belvárosból a Ház-
gyári útra. Az új telephelyen üzem-
vezetõként 120 ember munkáját irá-
nyította, biztosította, szervezte az
üzem zavartalan mûködését. Késõbb
az anyagbeszerzést is hozzá csatol-
ták. 2006-ban a teljes gyárat áttele-
pítették. Ettõl kezdve mûszaki igaz-
gatóként tevékenykedett.

Elmondta, a Bakonyerdõ Zrt.-
hez egy véletlen folytán került. Ami-
kor távozott a cégtõl, írt egy körle-
velet egykori partnereinek, így a
Bakonyerdõ Zrt.-nek is. Ez az e-mail
eljutott Varga Lászlóhoz is, aki meg-
kereste. A vezérigazgató arról tájé-
koztatta, hogy szeretné létrehozni a
faipari fõmérnöki munkakört. Ezt a
felkínált feladatot fogadta el.

A faipari fõmérnök elmondta,
hogy feladata a Bakonyerdõ faipari
gyártási folyamatainak, kereskedel-
mének összehangolása; a faipari
ágazat jövedelmezõségének javítása
– hiszen az árbevétel fajsúlyos, nagy-
sága a cég teljes bevételének a felét
teszi ki –; a termelõegységek haté-
konyságának emelése, a munkafo-
lyamatok elemzése; a piaci struktú-
rák vizsgálata, újabb területek felku-
tatása, bekapcsolása; a folyamatban
lévõ beruházások koordinálása, a

Nagy tapasztalatú szakember
Pauer Károly tölti be a faipari fõmérnöki posztot

távlati célok elõkészítése. Az er-
dészeti vonalhoz hasonlóan ki
kell alakulnia egy szervezeti
struktúrának, ahol a gyáregysé-
gek viszonylag önállóan mû-
ködnek, mégis egymás keze alá
dolgoznak.

Az eltelt két hónapban azt
tapasztalta, hogy szakmailag fel-
készült, jó szakemberek dolgoz-
nak mindkét faipari gyáregység-
nél. Jól képviselik a saját egysé-
geiket, csakhogy az alapanyag-

beszállításnak, a gyártásnak, a ke-
reskedelemnek egységben kell
dolgoznia. Közöttük kölcsönha-
tások vannak, a kereskedelmi
árak kialakítása nagyban függ a
gyártás hatékonyságától. Ha
az árak nem jók, alacsonyabb a
forgalom, és ez visszahat a ter-
melésre.

Jelezte, a korábbi évek törek-
vése az volt, hogy a Franciavágási
Fûrészáru Gyár minél nagyobb
arányban szolgálja ki a Befag Par-

kettagyárat. A társ-erdõgazdasá-
gok éppen ezért szállítanak fát
Franciavágásra, hogy legyen meg-
felelõ mennyiségû és minõségû
faalapanyag. A beruházások is
annak érdekében történtek, hogy
Zalahalápot mind jobban ki tud-
ják szolgálni. Azt azonban látni
kell, a zalahalápi igényeket Fran-
ciavágás nem tudja teljesen kielé-
gíteni, így a parkettagyárnak más-
honnan is kell vennie alapanya-
got. Ugyanakkor a fûrészárugyár
sem állhat egy lábon, éppen ezért
vannak külföldi partnerei, ame-
lyeknek szállít. E téren meg kell
találni a kellõ egyensúlyt, és a ter-
melékenységet fokozni.

Mindkét gyár üzleti alapon
mûködik, azaz a beszállítások pia-
ci alapon történnek. Erre különö-
sen tekintettel kell lenni, amikor
a két gyár termelését harmoni-
zálják.

Zalahaláppal kapcsolatban el-
mondta, a jelenlegi kapacitással le
lehet gyártani évi 700–750 ezer
négyzetméter parkettát. A folya-
matban lévõ beruházással mind-
ezt sokkal stabilabban, hatéko-
nyabban lehet biztosítani. A jelen-
legi gyalulási gépsor elavult, idõ-
szerû a váltás, illetve új technoló-
giákat lehet bevezetni, így a kézi
munka egy részét is ki lehet vál-
tani.

A technológia olyan lesz, hogy
a faanyag a rakat megbontásától
végigmegy a gépsoron. Ehhez
csatlakoztatják a meglévõ lamel-
lafeldolgozó sort egy korszerû
válogató-osztályozó berendezés-
sel. A további 2-3 éves távlati cé-
lok között pedig a préstechnoló-
gia megújítása is szerepel.

Végezetül az új szakember ki-
fejtette, hogy a Bakonyerdõ föld-
rajzi és technológiai adottságait
elfogadva, az azokban és a piac-
ban rejlõ lehetõségek legjobban
történõ kihasználásával szeretné
a munkáját végezni.

Pauer Károly feladata többek között a vállalat faipari gyártási
folyamatainak, kereskedelmének összehangolása, valamint az
ágazat jövedelmezõségének javítása

Miután dr. Szekrényes Tamás
feljebb lépett a vállalati ranglét-
rán, balatonfüredi erdészeti
igazgatónak Némethi Kálmánt
nevezték ki.

Némethi Kálmán 2003-ban
végzett az egyetemen. Erdõterve-
zõként dolgozott egy évet az ak-
kori Állami Erdészeti Szolgálatnál.
Ezt követen, 2005. január 1-jével
lépett be a Balatonfüredi Erdé-
szethez. Elõször mûszaki vezetõ
volt, majd a tavalyi átalakítást kö-
vetõen erdõgondnokként folytat-
ta a munkát. Az erdészetnél min-
dig is jól érezte magát, nagyon jó
csapat alakult ki Balatonfüreden.
A szakmában is megtalálta a szá-
mításait. 2013-ban Veszprémbe
költöztek, ami azt jelzi, végleg le-
horgonyoztak a cégnél.

Elmondta, az elõléptetést
meglepetésként élte meg. Hor-
váth Iván távozásának bejelentése
után csak találgatták, ki lehet az
utód.  Pontosan emlékezett: egy
hétfõi napon 18.30-kor csörrent
meg a telefonja. Fõnöke, dr. Szek-
rényes Tamás hívta, aki elmondta
neki, hogy elvállalta a vezérigaz-
gató-helyettesi posztot, a vezér-
igazgatóval pedig arról beszéltek,
hogy õ lehetne az utóda a füredi
erdészet élén.

Abban maradtak, hogy más-
nap reggel találkoznak a füredi
irodában. Elismerte, nem kellett
sokat gondolkodnia, mert egy
ilyen lehetõségre nem lehet ne-
met mondani.

Jelezte, az új beosztással a
munkája nagyrészt megváltozik.

károk rendezé-
sében sem vett
eddig részt. Az
erdészet másik
két, korábbi mo-
nostorapáti te-
rületen fekvõ
erdõgondnok-
sága kevésbé is-
mert számára.
El kell telnie egy
kis idõnek, mire
ott is teljesen
képbe kerül.
Hozzátette, nyil-
ván abban azért
lesz még mun-
kája, hogy az
egykori két er-
dészetbõl a fe-
jekben is egy er-
dészet legyen,
de közösen ezt is
megoldják.

Úgy vélte,
arra, amit dr.
Szekrényes Ta-
más hátraha-
gyott, nem lehet
panasza. Jó
örökséget ka-

A távozó Horváth Iván helyé-
re dr. Szekrényes Tamást ne-
vezték ki termelési és keres-
kedelmi vezérigazgató-he-
lyettesnek. Hitvallása és
meggyõzõdése szerint a cég
biztos és megnyugtató jövõ
elõtt áll.

Varga László felkérése várat-
lanul érte dr. Szekrényes Ta-
mást. Amióta végzett az egyete-
men, közel 19 éve, a Balatonfü-
redi Erdészetnél dolgozott.
Mûszaki vezetõként kezdett,
majd 16 éven át irányította az
erdészet munkáját. Úgy gon-
dolta, nyugdíjba is innen fog
menni. Õt mindig is a feladat
érdekelte, sosem menekült a
munka elõl. Amikor a vezérigaz-
gató megkereste, nagy kihívást
látott a feladatban, ezért igen
rövid idõn belül igent mondott.
Hozzátette, ez egy olyan jellegû
döntés, amit a hátország nélkül
nem szabad meghozni, de a csa-
lád minden tagja támogatta.

Április 13-ától tölti be a posz-
tot, ami egészen más jellegû,
mint amit korábban végzett. El-
mondta, a beosztással sem sza-
kadt el a szakmájától, sok min-
den más mellett ezzel is kell fog-
lalkoznia. Legnagyobb kihívás a
munkájában: a Bakonyerdõ Zrt.
és jogelõdjei mindig akkor vol-
tak sikeresek, amikor az erdõ-
gazdálkodás és a faipar ésszerû
összhangban tudott együtt dol-
gozni. A Bakonyerdõ Zrt. ha-
zánk legnagyobb erdõgazdasá-
ga, ahol hatalmas súlyt képvisel
a faipar. Ha a két fõ ágazat nem
tud szakmailag, emberileg szim-
biózisban mûködni, akkor prob-

dálkodási munkát belülrõl isme-
ri. A faipari tevékenységhez Pauer
Károly személyében pedig kapott
egy kiváló, tapasztalt munkatár-
sat. Egyébként nem idegen szá-
mára a faipar, hiszen édesapja
Franciavágáson dolgozott, oda-
haza pedig a mûhelyében sok idõt
töltött, ebbõl kifolyólag mindig is
tisztelte azokat az embereket, akik
a fa feldolgozásával foglalkoztak.
A vállalatnál a faiparban is sok jó
kolléga dolgozik. Szerinte a dön-
téseket vezetõi szinten meg kell
hozni, és az iránymutatás mellett
lehet hagyni õket dolgozni. Mind-
két ágazatnak éreznie kell a törõ-
dést, a segítést, a támogatást. Ál-

tala nagyon szeretett terület a vad-
gazdálkodás, erre most kevesebb
energiája marad, de a vigyázó sze-
meit rajtuk tartja.

Az a célkitûzése, hogy az erdõ-
gazdálkodás és a faipar stabil
egyensúlyát, összhangját megte-
remtsék. Ehhez az elmúlt idõszak-
ban jó lépések történtek. A mun-
ka elvégzéséhez olyan szellemi
kapacitásra,  szakemberekre tá-
maszkodhatnak, hogy a lendület
nem törhet meg.

Mindehhez a megfelelõ tõke-
erõ is a rendelkezésükre áll.  Hit-
vallása és meggyõzõdése szerint
ezért a cég jövõje biztos és meg-
nyugtató.

Kiváló csapatba került
Némethi Kálmán az erdészet élén

Eddig kizárólag szakmai tevékeny-
séget végzett, az erdészeti igazga-
tói feladat pedig egyfajta me-
nedzserség is: irányítás, emberek-
kel való foglalkozás, kapcsolattar-
tás a hatóságokkal, polgármeste-
rekkel, civil szervezetekkel, és a
többi.

Némethi Kálmán a monostor-
apáti erdészettel történt kibõvü-
lés után is füredi részen maradt
mint erdõgondnok. Például a vad-

pott. A két erdészet egyesítése meg-
történt, ma már csupán adminiszt-
ratív finomításokról van szó. Annyi-
ban viszont nincs változás, hogy to-
vábbra is Tamás a fõnöke, és ha meg-
akad valamiben, ugyanúgy fordulhat
hozzá, mint eddig, megkapja a se-
gítséget. A kollégák számára is meg-
lepetés volt ez a személyi változás,
de jól fogadták. Nincs a csapatban
széthúzás, továbbra is egy irányba
mennek, mint eddig.

Nem menekül a feladat elõl
Az erdõgazdálkodás és a faipar egyensúlyáért dolgozik

Dr. Szekrényes Tamás szerint  a cég
biztos és megnyugtató jövõ elõtt áll

Eltérõ szemlélet
Más területrõl érkezett a megoldás

Némethi Kálmánnak nem kellett sokat gondolkod-
nia, egy ilyen lehetõségre nem lehet nemet mondani

lémák keletkeznek. Gya-
korló erdészeti igazgató-
ként azt tapasztalta, hogy
kezdett egypólusúvá vál-
ni a vállalat, ezt a folya-
matot pedig meg kell ál-
lítani. Vezetõként ezért
sokat tud tenni. Nagy az
igény az erdészeteknél
arra, hogy a megfelelõ
szakmai támogatásokat
megkapják, a beruházá-
sokat el tudják végezni.
E téren napi szintû kap-
csolatot tart velük. Dr.
Szekrényes Tamás egy-
fajta kapocs is kíván len-
ni a vezérigazgató és az
erdészetek között. E rö-
vid idõ alatt is az érezhe-
tõ, hogy az erdészetek-
nél dicsérendõ elánnal
dolgoznak, gördüléke-
nyen megy a munka, le-
gyen szó mûszakról, köz-
jólétrõl.

Szerencsés helyzetben
van, hiszen az erdõgaz-

A parkettagyár további korszerûsítése elengedhetetlen
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A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um és a Finnország Kereske-
delmi Iroda együttmûködésé-
nek köszönhetõen 2016 ápri-
lisában magán- és állami er-
dõgazdálkodókból, energetiku-
sokból és kutatókból álló szak-
mai csoport ismerkedhetett
meg az erdei aprítékon alapu-
ló biomassza-hasznosítás el-
méleti és gyakorlati tapaszta-
lataival a Karélia tartományban
található Joensuuban.

Timo Tahvanainen, a Joen-
suuba található Tudományos
Park Erdészet és Megújuló Ener-
gia Divízió menedzsere volt a fõ-
szervezõje egész heti szakmai
programjainknak, melyek fõ cél-
ja faalapú biomassza vágásterü-
leti kitermelési, készletezési, szál-
lítási paramétereinek, hatékony-
ságának, gazdaságosságának, va-
lamint energiatermelési lehetõ-
ségeinek vizsgálata volt. Az útról
Bán Gábor fahasználati termelé-
si elõadó számolt be lapunknak.

Az elsõ nap délelõttjén külön-
bözõ elõadásokon keresztül mu-
tatták be számunkra a szervezõk
az Olajmentes Észak-Karélia
Programot, melynek fõ célja,
hogy a fûtésre használt évi 65
millió liter olaj elégetését 2020-
ra teljesen kiváltsák faalapú tü-
zelõanyagokkal, valamint 2030-ra
teljesen megszûnjön a szállítás-
ban évi 140 millió liter fosszilis
tüzelõanyag felhasználása, amit
bioüzemanyagokkal és elektro-
mossággal terveznek megvalósí-
tani. Ezenkívül bemutatták még
a finn energetikai rendszerben
történõ fatüzelés felépítését, a
megbízható és költséghatékony
nyersanyag biztosításának mód-
ját, valamint a Fortum energeti-
kai cég joensuui erõmûvének
mûködési modelljét. Nagy hang-
súlyt fektetnek a megújuló ener-
gia termelésére, ami Észak-Ka-
réliában az összes energia 67 szá-
zaléka, ebbõl 50 százalék a faala-
pú energia. Délután a Fortum
Joensuu (200 MW) és az Eno
Energy erõmûvet mutatták be
nekünk. A bejárások során meg-
ismerkedhettünk a beszerzés fo-
lyamatával, a fakitermelés,

aprítékképzés és szállítás mene-
tével, valamint azzal, hogy milyen
feltételekkel tudnak hõszolgálta-
tást nyújtani az erõmûvek.

A második nap délelõttjének
elõadói bemutatták az energeti-
kai fa termelésének és szállításá-
nak gyakorlati eszközeit, amelyek
az ellátás folyamatosságát és a
magasfokú minõségbiztosítást
teszik lehetõvé. Az egyes eszkö-
zök gyártói (Pentin Paja, Kesla,
Antti Ranta, Saalasti, KPA
Unicon, Fixteri, Pallari) közül
többen a gyakorlatban is bemu-
tatták termékeiket.

A beszerzések, szállítások szer-
vezésénél meg kell említeni, hogy
a két fõ szempont a gazdaságos-
ság, valamint az alapanyag-ellá-
tás folyamatos biztosítása. Ennek

során az ipari célú faanyagot
maximum 200 kilométeres, az
energetikai célú faanyagot pedig
maximum 100 kilométeres távol-
ságig szállítják el. A hatékonysá-
got nagyban tudja növelni a ré-
gió fejlett és nagy teherbírású út-
hálózata, amely lehetõvé teszi a
76 tonna össz-gördülõtömegû
alapanyag-szállítást is. A nap má-
sodik részében Finnország legis-
mertebb természetvédelmi terü-
letére, a Koli Nemzeti Parkba tet-
tünk egy rövid kirándulást.

Április 8-án a terepi program
Nurmes városában folytatódott,
ahol a Karjalan Metsäja Energia
(KME Oy) cég hõellátást biztosí-
tó 4 MW-os kiserõmûvét és an-
nak folyamatos alapanyag-ellá-
tást biztosító faterminálját tekin-
tettük meg.

Ezt követõen az Észak-Karélia
Faipari Képzési Szakiskola kép-
zési rendszerével ismerkedhet-
tünk meg, valamint az abban fon-
tos szerepet játszó erdészeti gép-
szimulátor tanmûhely kipróbálá-
sával nyerhettünk betekintést az
ottani gépkezelõi oktatás színvo-
nalas tananyagába. Az iskolához
tartozó szerelõmûhelybe bete-
kintve láthattuk, hogy a tanulók
a gépkezeléstõl a gépek szerelé-
séig magas szintû gyakorlati ok-
tatásban részesülnek. Az iskola
gépparkjába több harvester és

forwarder, valamint rakodógé-
pek is tartoznak, melyekkel a ta-
nulók a közeli állami és magán-
erdõkben szerezhetnek rutint.

A nap zárásaként Kuittila
(magán) Farm kis-kapcsolt faap-
rítékkal mûködõ Volter techno-
lógiájú erõmûvét és a mûkö-
déséhez szükséges prémium mi-
nõségû faapríték tárolását és
szállítását mutatták be a szerve-
zõk. Azt fontos megemlíteni,
hogy az ilyen kis családi erõmû-
vek kivitelezését a finn állam is
támogatja. A hazafele út kicsit ka-
landosra sikeredett, mivel a fele
társaságnak elkeveredett a repü-
lõjegy-foglalása, így módunk nyílt
másnap egy kis városnézésre Hel-
sinkiben.

Összefoglalva az út nagyon
tanulságos volt abból a szem-
pontból, hogy hogyan lehetne
ezeket a faalapú energiaellátási
rendszereket az elejétõl – akár a
szakemberek oktatásától – kezd-
ve mind gazdaságosan, mind kör-
nyezettudatosan összehangolni.
Természetesen a körülmények
nagymértékben meghatározzák
az adott régió/ország lehetõsége-
it, de mindettõl függetlenül az itt-
honi gyakorlatban is jól haszno-
sítható tapasztalatokkal gazda-
godtunk, melyek az itthoni kör-
nyezetben még hosszú távon ak-
tuálisak lehetnek.

Az ezredforduló tájékán létre-
jött hagyományt élesztettük
újra fel 2015-ben, amikor mi
tettünk látogatást Vas megyé-
ben. Az 1990-es évek végén
rendszeres cserekapcsolat
volt a két cég, illetve helyi cso-
port között (részünkrõl akkor
még Keszthelyi Hcs néven). A
2003. évi utolsó, emlékezetes
tanulmányút a Monostorapáti
és a Balatonfüredi Erdészet
területén volt.

A Bakonyerdõ Zrt. és az OEE
Pápai Helyi Csoportja meghívá-
sára az OEE Szombathelyi Helyi
Csoportja és a Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. egynapos szakmai
tanulmányúton vett részt, mely-
nek házigazdája a Keszthelyi Er-
dészet volt.

A vendéglátók részérõl Stu-
bán Zoltán helyi csoport titkár
köszöntése után Szakács István
erdészeti igazgató, aki vasi gyö-
kerekkel bír, mutatta be a közel
11 500 hektáron gazdálkodó,
Zalavártól Sümegen keresztül

Felélesztettük
a hagyományt
A Szombathelyi Erdészeti Zrt.-t
és az OEE helyi csoportját fogadtuk

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói és
az OEE Pápai Helyi Csoport
tagjai az OEE Nagykanizsai
Helyi Csoport meghívására
május 23-án Zalában voltak ta-
nulmányúton. A házigazda a
Zalaerdõ Zrt. Bánokszent-
györgyi Erdészete volt.

A program szerint a találkozó
kedd reggel 9-kor lett volna
Söjtörön, Deák Ferenc szülõfa-
lujában. Az „illendõség” kedvé-
ért egy kicsi késéssel érkeztünk
meg Deák egykori otthonához,
ahol is Varga Attila és Für Tamás
(az OEE Nagykanizsai csoport-
jának vezetõje és titkára) mellett
a Bánokszentgyörgyi Erdészet
igazgatója, Pálinkás Ákos foga-
dott bennünket, kezdte beszámo-
lóját Biró János erdészeti terve-
zõ. A köszöntõ és az erdészet rö-
vid bemutatása után Cseh Veroni-
ka tárlatvezetõ mesélt Deák Fe-
renc korábbi lakóházának törté-
netérõl, majd azt meg is tekint-
hettük a benne lévõ kiállítással
együtt (bõvebben: http://soj-
tor.eu/latnivalok/deak-haz/).

A kulturális program és egy
kis frissítõ után Szentpéterföl-
dére utaztunk, ahol megtekintet-
tük a Bánokszentgyörgy 6 C er-
dõrészletet, mely egy 115 éves ko-
csányos tölgyes magtermõ állo-
mány. Innét utunk a Szentpé-

tekintettünk egy még ma is mû-
ködõ mélyszivattyút (olajhimbát).

Egy kis frissítõ után folytattuk
utunkat a következõ program-
ponthoz, ami Páka községhatá-
rában volt, ahol is egy hideghá-
borús bunkerrendszert néztünk
meg. Az úgynevezett bunkertu-
rizmus az utóbbi években alakult
ki Dél-Zalában, az egykori jugo-
szláv határ mentén az 1950-es

évektõl, mintegy 600 kilométer
hosszan kiépített védõrendszer
bemutatására. A hivatalosan Déli
Védelmi Vonal elnevezésû rend-
szer kiépítésének történetérõl
Vaski László mondott el több ér-
dekességet (bõvebben: http://
www.muraregio.hu/bunkerturiz-
mus), majd meg is tekinthettük a
felújított védelmi rendszer egy
részét (négy erõdítményt és az

Kiváltják az olajat
Visszatekintés a finnországi biomassza-tanulmányútra

A nurmesi KME Oy 4 megawattos erõmûve

Baráti fogadtatás Zalában

Vendéglátóink hullott agancsok bemutatójával is készültek Szentpéterföldén

Badacsonyig elterülõ, a Keszthe-
lyi-hegységet teljes egészében
magában foglaló mûködési terü-
letû erdészetet. A találkozó hely-
színét adó, Sümeg városától öt
kilométerre található Sarvalyi-pi-
henõt, forrást (mely történetét
Varga Lajos kerületvezetõ erdész
ismertette) a Kéktúra-projekt ke-
retében újítottuk fel 2014-ben.
A hajdani bõvizû forrás az 1930-
as években még a homokkõbõl
faragott neoromán stílusú forrás-
házikóból tört elõ, amelyet Makay
Antal veszprémi püspök (1825-
ben halt meg) emeltetett a bazalt-
ból feltörõ forrás fölé. Sajnos a
környék bányászati tevékenysége
és az utóbbi évek szárazabb idõ-
járása miatt a forrás vízhozama
jelentõsen leapadt. Sarvaly falu
az 1530-as években elpusztult.
Házai nagyok voltak: a háromhe-
lyiségesek 17 méter körüliek, de
voltak négy- és öthelyiséges épü-
letek is, amelyek közül a leg-
hosszabb 36 méter volt. A házak-
hoz más településektõl eltérõen
pincéket is építettek, vélhetõen
bortárolás céljára. A falu temp-
lomának romjai ma is megtalál-
hatók az erdõben. A forrás köze-
lében van a különleges formájú,
nevezetes bükkfa, az Ördögigafa.

A száraz nyári kánikulában a
bazaltrégió erdõfelújítási lehetõ-
ségeit, nehézségeit mutatta be
Horváth Attila és Hoffmann Pál
erdõgondnok. Vendégeink bük-

kös, tölgyes, majd cseres állomá-
nyokban tehették fel kérdéseiket,
miközben tájékozódhattak a
feketefenyvesek száradása okán
elrendelt többéves kényszer favá-
gási szünet miatt megnõtt újulat
okozta termelési problémákról,
fagykárokról, vegyszerezési fel-
adatokról, ezek engedélyezési
nehézségeirõl.

Az erdészszakmai program
után történelmi utazásra indul-
tunk Rezi várának romjához. A
XVI. században lerombolt vár
utolsó „ostromát” a falai közt
megbúvó keszthelyi egyetemisták
ellen az orosz tankok követték el
1956-ban, megsemmisítve né-
hány, még ép falat.

A jelen közjóléti célú beruhá-
zásai közül elsõként a Gyenes-
diáson 2014-ben létesült Termé-
szet Házát, majd a már Keszthe-
lyen fekvõ Festetics Imre Állat-
parkot néztük meg, osztatlan el-
ismerést aratva. (Közjó: építõ
ügy, tett, dolog, amely egy – na-
gyobb – közösség vagy az egész
társadalom életét javítja, elõrevi-

szi – mint ahogy a Szombathelyi
Zrt. fakockáján olvasható.)

A dolomitrégió bemutatására
egy kiemelkedõ pontról, mégpe-
dig az ökoturisztikai pályázat so-
rán újjáépített Batsányi kilátóból
került sor. A balatongyöröki
Bélapi pihenõbõl megközelíthe-
tõ kilátó környéke beszédes pél-
dája az elmúlt évek nagymértékû
fenyõ- és cser-fakitermeléseinek,
problémáinak, melyeket részben
feledtetett a pazar kilátás, a bala-
toni panoráma.

A tervezett programokhoz
tartva magunkat az innen is lát-
ható Szigligeti Óvárhoz vezettet
az utunk, ahol Szekrényes Tamás
termelési és kereskedelmi vezér-
igazgató-helyettes köszöntötte
vendégeinket. A 182 méter ma-
gas Királyné szoknyája hegyen
megbúvó, szinte alig ismert óvá-
rat rövid, de meredek kaptató
leküzdése után tekintettük meg.
Építésérõl, illetve fel nem épülé-
sérõl ellentmondóak a források.
A várromot a Bakony-erdõ Zrt.
– pályázati forrásokat is igénybe
véve – régészetileg feltáratta, a
falak állagmegóvását elvégeztet-
te, valamint egy, a feltételezett
õrtornyot megidézõ kilátót is
építtetett.

Az egész napos programot
Nemesvitán, a Csali szõlõbirto-
kon fejeztük be, kölcsönösen hi-
tet téve a felélesztett hagyomány
folytatása mellett.

terföldei Vadászházhoz
vezetett, ahol a felállí-
tott sátorban finom
ebéd várt minket. Ebéd
után beszámolót hall-
gattunk meg az erdé-
szet erdõ- és vadgazdál-
kodásáról, illetve meg-
tekinthettünk néhány
trófeát is, illetve a va-
dászházat is felfedez-
hettük.

Következõ állomá-
sunk Bázakerettye volt,
egy Nagykanizsától
északnyugatra fekvõ
kisközség, mely a zalai
olajipar elsõ jelentõs
települése. Az itt kiala-
kult olajiparról, annak
múltjáról és jelenérõl
hallgattunk meg a helyi
kultúrházban egy színes
elõadást (bõvebben:
http: / /www.bazake-
rettye.hu/), majd meg-

azokat összekötõ futóárkokat).
Az idõjárás szerencsére kitartott
a terepi programok során, és
csak a buszra szállás után szakadt
le az ég, de mire megérkeztünk a
közeli Lentihegyre, a vacsora
helyszínére, már el is állt, így szá-
raz bõrrel (de nem száraz torok-
kal) zárhattuk a napot egy na-
gyon finom vacsorával a Huber-
tus vendéglõben.

Vendégeink bükkösfelújítást is megtekinthettek a bazaltrégióban
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezeket a beruházásokat 100

százalékban támogatják. A szö-
vetséggel többkörös egyeztetésen
vagyunk túl, amely során végül 15
helyszínen fejlesztjük közjóléti
objektumainkat. A projektelemek
között szerepel a magyarpolányi
Ödön-forrásnál található kis fa-
ház visszaépítése, a Csurgó-kúti
pihenõ teljes rekonstrukciója,
gázlók rendbetétele a Cuha-
völgyben, új pihenõk kialakítása:
Szücs Pálné pihenõ a Rendeki-
hegyen, illetve a Jáger-réti pihe-
nõ Németbányán, valamint a kupi
erdõtömbben több kisebb pro-
jekt (Kajetán-házi kisház, erdei
játszótér felújítása).

A projekt elõkészítésre a pá-
lyázatot az MTSZ-nek június 30-
áig kellett benyújtania. Az év má-
sodik felében kell kialakítani a
pontos, részletes elképzeléseket,
mûszaki tartalmakat, az engedé-
lyes terveket elkészíteni, a közbe-
szerzést lebonyolítani. A kivitele-
zésre, sikeres pályázat esetén,
2018 tavaszán kerülhet sor.

Az MTSZ összesen öt
GINOP-os pályázatot készít elõ
hét állami erdõgazdasággal, me-
lyek egyik kiemelt területe a Ba-
laton-felvidék és a Bakony térsé-
ge, ilyenformán a Bakonyerdõ
Zrt. több lehetõséget is kap a fej-
lesztésekre. Így például Vonyarc-
vashegyen felépülhet egy speciá-
lis kilátópont, amely tulajdon-
képpen egy négy évszakos mene-
dékház lesz üvegborítású te-
rasszal, közmûvel és a hozzá ve-
zetõ turistautak kialakításával. A
balatonarácsi Koloska-völgyben,
ahol a Balatoni Csillagösvény
missziós körút keretében július
20-án celebrál szentmisét Böjte
atya, nagyobbrészt teljesen meg-
újul a népszerû pihenõhely. A
szabadtéri misére a Bakonyer-
dõ Zrt. saját forrásból egy kõ-
szentélyt épít, melyben helyet kap
a Böjte atyától kapott kisded Jé-
zus-szobor. A Bakonyerdõ Zrt.
által megvalósítandó közjóléti be-
ruházások együttes értéke 153
millió forint.

Szövetségi
összefogás

Az idõsebb kollégák által meg-
szokott gyakorlatként végzett
„nabuzás” volt a legeredmé-
nyesebb módja a siskanád
visszaszorításának, elsõsor-
ban tölgy, illetve cser erdõsí-
tések esetében. A több erdé-
szetnél alkalmazott ápolási
mód része volt a gondos ter-
vezés, elõkészítés mellett a
soha véget nem érõnek tûnõ
várakozás a helikopterre, hol
idõjárási okok, hol mûszaki
problémák miatt.

Az elmúlt években a Pápai és
a Devecseri Erdészetre korláto-
zódott helikopterezést idén már
négy erdészet erdõgondnokai
tervezték be. Az uniós újraenge-
délyeztetés áldozatává vált Nabu-

S gyomirtó szer helyett immár a
Select Super a sztár. A 2,0 liter/
hektár szerigény legegyenlete-
sebb elosztására, dozírozására
terepi viszonyok között nincs
jobb megoldás, mint a légi úton
végzett gyomirtás.

Helyesebb, ha inkább gyom-
korlátozásról beszélünk, mivel a
kezelés lényege a 20–30 centimé-
ter magas friss zöld lombfelületû
siskanád növekedésben való
megállítása, a gyökérkonkuren-
cia csökkentése. Semmiképp
nem cél a növény teljes elpusztí-
tása, csak a megritkítása, a védett
fafaj tápanyaghoz, fényhez való
jutásának biztosítása.

A négy erdészetnél (Bakony-
szentlászló, Balatonfüred, De-
vecser, Pápa) mintegy 450 hektá-

ron tervezett munka elé azonban
nem várt akadály gördült.

A korábbi években légi mezõ-
gazdálkodási szolgáltatást végzõ
vállalkozók lejáró engedélyük
meghosszabbítását rendre egy-
egy évre megkapták. 2017-ben,
részben a módosult elõírások-
nak, ez csak május 10-ére lett meg,
s emellett többszereplõssé változ-
tatva a korábbi gyakorlatot.

Az újonnan belépõ budapesti
székhelyû Dongó Kft.-vel (enge-
délyének bekérése után) május
10-én kötöttük meg a vállalkozói
szerzõdést, ugyanolyan feltételek-
kel, mint elõtte a Szitakötõ Légi
Kft.-vel (velük az engedélyezte-
tési procedúra meghiúsulása mi-
att szerzõdést bontottunk). A
munka elvégzésérõl, a repülés

Légi növényvédelem a XXI. században
Az egyszikû gyomok hatékony korlátozása – helikopter segítségével

Bõvülõ
kapcsolatok

A Gyulaj Zrt. három er-
dészete és a központ érdek-
lõdõ hölgydolgozói a nemzet-
közi nõnap alakalmából kirán-
dulást szerveztek a Balaton-
felvidékre. A Levendula Lá-
togatóközpont parkolójában
történt találkozás után a Ti-
hanyi Õslevendulás mellett
köszöntötte Varga László ve-
zérigazgató és Szekrényes Ta-
más erdészeti igazgató a ven-
dégeket.

Az általános ismertetõ
után az Apáti-hegy megmá-
szása következett, ahol a nem
mindennapi körpanoráma,
valamint a védett cseh tyúk-
taréj megcsodálása után a
dörgicsei Boldogasszony-
templomrom történetével, le-
gendáival ismerkedhettek
meg a kolléganõk Vajai Dáni-
el erdõgondnok élvezetes
elõadásában. A rom bejárá-
sát követõen Tapolcán, a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park
Tavasbarlang Látogatóköz-
pontját tekintették meg ide-
genvezetéssel, gyerekkori él-
ményeket felidézõ csónaká-
zással egybekötve.

A közelmúlt két beruházá-
sa, a gyenesdiási Természet
Háza Látogatóközpont, majd
a mellette, de már Keszthe-
lyen található Festetics Imre
Állatpark volt a következõ
célpont.

Az egyre zordabb idõ  elvi-
selése mellett kitartó érdek-
lõdéssel övezett napot jó
hangulatú vacsora zárta
Nemesvitán, a krokodilbor-
termelõ Csali Szõlõbirtokon.

megkezdésének idõpontjáról a
kivitelezést végzõ Aero-Komplex
Kft.-vel folyamatosan egyez-
tettünk.

A helikopter végül május 11-
én, pénteken délután települt át
dabronci erdõtömbbünkbe, ahol
azonban az erõs szél miatt felszáll-
ni nem lehetett.

Másnap reggel a Dabroncra
tervezett munkát elvégeztük,
majd a helikopter a korábban
egyeztetett program alapján át-
repült a Verga Zrt.-hez, ahol va-
sárnap délután fejezték be a
munkát. A kedvezõ idõjárásnak
köszönhetõen május 15-én és 16-
án mind a négy erdészetünknél a
tervezett permetezést baleset-
mentesen el tudtuk végezni, be
tudtuk fejezni.

Természetesen a hosszadal-
mas elõkészítés során az érintett
két növényvédelmi hatóságtól az
engedélyeket, illetve a szer légi
kijuttatásához az eseti engedélyt,
beszereztük, a légi növényvéde-
lem megkezdését a hatóságok
felé bejelentettük, az önkormány-
zatokat értesítettük.

 A Ka-26-os, közel 40 éves he-
likopter mintegy 20–24 méter
szélességben, egyenletes sebesség
mellett végzi a permetezést. Ál-
talában közvetlenül az erdõsítés
felett  repül, azonban a hagyásfák,
illetve hagyásfacso-portok miatt
néhány felújítás esetében az álló,
idõs faállomány felett kellett re-
pülni, de a szer, köszönhetõen a
cseppnehezítõ adalékanyagnak,
lejutott a talaj közelébe, az egy-
szikû gyom levelére és kifejtette
hatását.        

Az elvégzett munka:   kilenc
felszállóhelyrõl, 45 felszállás,
összesen 415 hektár permetezett
terület.

A szer hatásának értékeléshez
10–14 nap szükséges. Mindenütt
egyöntetûen elmondható, hogy
a védekezés eredményes volt, a
siskanád friss hajtásai elpusztul-
tak. Különösen látványos az eset-
leg kimaradó embermagasságú
siskás csík, illetve a mellette talál-
ható lepermetezett, a növekedé-
sében megfogott, szinte gyom-
mentes terület kontrasztja.

Fontos tapasztalat, hogy két
egymást követõ évben nem aján-
lott a vegyszerezés elvégzése, mi-
vel a kétszikû gyomok, erõre kap-
va, nehezebb ápolási feladatok
elé állítják az erdészeteket. A vál-
lalkozói díj átlagosan az alacsony-
nak tekinthetõ hektáronként
nyolcezer forint körül alakul,
melynek feltétele a védendõ er-
dõrészletekhez közeli felszállóhe-
lyek kiválasztása.

A bemutatott technológia, a
felvonuló munkacsapat a heli-
kopterrel és a kisegítõ gépekkel
egyben nem hétköznapi látvá-
nyosság a felszállóhelyhez közeli
lakosoknak.

A bemutatott technológia a helikopterrel egyben nem hétköznapi látványosság a felszállóhelyhez közeli lakosoknak

Császáron rendezték a STIHL
Országos Fakitermelõ Ver-
senysorozat északnyugat-
magyarországi regionális elõ-
döntõjét a Vértesi Erdõ Zrt. és
az Agrogold Kft. szervezésé-
ben. Idén a Bakonyerdõ Zrt.-t
két csapat is képviselte.

A Bakonybéli és a Bakony-
szentlászlói Erdészetnél dolgozó
vállalkozók csapataiért szoríthat-

ötödik helyen holtverseny alakult
ki: Ráckeve II./Pilisi Parkerdõ
Zrt., valamint a Somogyi Fa.

A Bakonyszentlászlói Erdé-
szet csapata éppen lemaradt a to-
vábbjutásról, a hetedik helyen
végzett, a Bakonybéli Erdészet
csapata pedig a kilencedik helyen
zárt.

Gratulálunk nekik, és remél-
jük, jövõre legalább ilyen jó ered-
ményt tudnak majd elérni!

Kollégánk, Répás Tamás munka közben

tunk a versenyen. A
borús idõjárás és az
idõnként eleredõ
esõ sem vetette
vissza a résztvevõk
lelkesedését, mivel
összesen 16 csapat
és nagyszámú né-
zõközönség gyûlt
össze. A versenyrõl
az elsõ hat helye-
zett csapat jutott
tovább az országos
döntõbe, amit
2017. szeptember
2-án rendeznek
Soponyán. A ver-
seny magas színvo-
nalon zajlott, az
eredmények szoro-
san alakultak.

Eredmények: 1.
Hanyi Hódok, 2.
Alba Berkenye Kft./
Vértesi Erdõ Zrt.
Csákvári Erdészet,
3. Szombathelyi
Erdészeti Zrt., 4.
Ráckeve I./Pilisi
Parkerdõ Zrt. Az

Csapataink jól szerepeltek
STIHL regionális fakitermelõ verseny

A tengelicet a lakosság válasz-
totta az idei év madarának a
Magyar Madártani és Termé-
szetvédelmi Egyesület (MME)
által  meghirdetett internetes
szavazáson.

Az MME 1979-ben indított Év
madara-programjának célja és
küldetése olyan fajok vagy ma-
dárcsoportok társadalmi szintû
bemutatása, melyek védelmében
a lakosság egészének vagy egyes
csoportjainak, idén például a gaz-
dálkodóknak különösen fontos
szerepük van. 2017-re a tengeli-
cet választották.

A tengelic kontinensünk  leg-
tarkább madarainak egyike. Fe-
jének elülsõ része a homloktól a
szemek hátsó vonaláig és a torka
felsõ részéig piros. Magevõhöz
képest hosszú, egyenes lefutású
és hegyes csõre elefántcsontszí-
nû. Pofái a fejtetõtõl a torokig
fehérek, a tarkó a nyak közepéig
fekete. Háta barna, a farkcsík fe-
hér, közepesen villás farka feke-
te, a tollak hegyén fehér folttal, a
szélsõ farktollakon fehér tükör-
rel. Begye és testalja fehér, a mell
két oldalának barnás területe
nem összeérõ mellszalagot alkot.
A szárnytollak feketék, hegyükön
fehér folttal, középen sárga tü-
körrel, ami repülés közben még
feltûnõbb. A hím és a tojó na-
gyon hasonló, elkülönítésük el-
sõsorban kézben (gyûrûzéskor)
lehetséges.

A fiatalok finoman sávozott,
szürkésfehér fejérõl egyaránt hi-
ányzik a fekete, a piros és a fehér
szín is, a fajra jellemzõ sárga-fe-

kete-fehér szárnymintázat azon-
ban már ekkor is jól látszik.

Elterjedési területe Nyugat-
Európától Közép-Ázsiáig terjed,
de fészkel Afrika északi részén is.
Északi elterjedésének határa
Közép-Finnország. Természetes
elterjedési területén kívül bete-
lepítették Dél-Amerikába, Auszt-
ráliába és sok szigetre is.

Magyarország  leggyakoribb
fészkelõ madarainak egyike-
ként hazai állománya 622–763
ezer párra tehetõ, és mérsékelt
növekedést mutat.

A tengelic a fákkal és nyílt ga-
zosokkal tarkított sík és dombvi-
déki élõhelyeket kedveli, az erdõ-
ségek zárt belsõ részeit kerüli.
Mivel a lakott területek is alapve-
tõen ilyen mozaikos élõhelykíná-
lattal rendelkeznek, településein-

ken, még a belvárosokban is jól
érzi magát.

Speciális, rendkívül hegyes
végû csõre és kis termete alkal-
massá teszi, hogy a különféle
gyomnövények (üröm, disznópa-
réj) csúcsán megkapaszkodva a
legapróbb magokhoz is hozzáfér-
jen. Különösen kedveli a bogáncs
és az aszat, a fák közül a platán
és a nyár termését. Fiókáit apró
rovarokkal (például levéltetvek-
kel), hernyókkal és lárvákkal is
eteti. Finom növényi szálakból és
állati szõrökbõl épülõ fészkét
többnyire fákra, 3–8 méter közöt-
ti magasságba építi.

Évente két, alkalmanként há-
rom fészekalja is lehet. Általában
öt tojást rak. A tojó kotlik, mi-
közben a hím eleséget hord neki.
A fiókákat mindkét szülõ eteti.

A tengelic 2017  madara

A tengelic kontinensünk legtarkább madarainak egyike
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Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2017. március 11-tõl 2017.

június 2-ig az alábbi változások voltak:
Belépõk, szellemiek: Pauer Károly (Központ 04. 01.), Szabó-Homo-

ki Anita (Franciavágás Fûrészáru Gyár 04. 18.), Hárshegyi-Tóth Eszter
(Központ 05.15.), Kreiner Dániel (Pápa 06. 01.).

Belépõk, fizikaiak: Pappné Dömötör Judit (BEFAG Parkettagyár 03.
13.), Fekete László (BEFAG Parkettagyár 03. 24.), Fenyvesi János (Fran-
ciavágás Fûrészáru Gyár 05. 03.), Kamarás Ferencné (BEFAG Parketta-
gyár 05. 08.), Mezõfi László (Devecser 06. 01.).

Kilépõk, szellemiek: Senkó-Pálfi Anikó (Központ 03. 27.), Horváth
Iván (Központ 04. 12.).

Kilépõk, fizikaiak: Nedvesi Imre Zoltán (Franciavágási Fûrészáru Gyár
03. 13.), Piszker Csaba (Franciavágási Fûrészáru Gyár 03. 31.), Egervölgyi
Tamás (BEFAG Parkettagyár 04. 03.), Farkas Józsefné (BEFAG Par-
kettagyár 04. 05.), Dénes Zoltán (Devecser 04. 07.), Lukácsné Édl Lívia
(Franciavágási Fûrészáru Gyár 04. 19.), Obermajer Dániel (Franciavágá-
si Fûrészáru Gyár 04. 21.), Szell Norbert (Franciavágási Fûrészáru Gyár
04. 26.), Horváth Gábor (Farkasgyepû 04. 28.), Kádi Ferenc (Franciavá-
gási Fûrészáru Gyár 05. 09.), Tóth Lajos (Franciavágási Fûrészáru Gyár
05. 19.), Kardos Dóra (BEFAG Parkettagyár 05. 25.), Péter István (Fran-
ciavágási Fûrészáru Gyár 05. 30.) Polgár László (BEFAG Parkettagyár
05. 31.).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Kamarás Ferencné (BEFAG Parkettagyár
04. 23.).

Hûségjutalmasok, fizikaiak, 35 év: Szabó Terézia (BEFAG Parketta-
gyár), Szalai Jánosné (BEFAG Parkettagyár), 32 év: Kamarás Ferencné,
30 év: Molnár Ferenc (BEFAG Parkettagyár).

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit terveznek a nyárra?

Piller Szilvia Kovács  Miklós Kerkuska Szilvia

Sokáig tartott a tél és a tavasz.
Még május elején is hidegek
voltak az éjszakák. De aztán
május végén, június elején szin-
te egyik pillanatról a másikra
berobbant a nyár. Akik eddig
nem foglalkoztak a nyári sza-
badságokkal, egybõl elkezdték
tervezni. Mi is azt kérdeztük
kollégáinktól, hogy mivel töltik
majd a nyári szünidõt.

Két hét aktív pihenést tervez a
nyárra Piller Szilvia. Úgy fogalma-
zott, hogy az egész éves feszített
tempó után jól fog esni, ha nem
kell csinálni semmit. Persze ezt
nem szó szerint kell érteni.

– Egy üdülõfaluban lakom,
ahol minden lehetõség adott a ki-
kapcsolódáshoz. Közel van az
erdõ, ahol egy könnyû túrát, egy
erdei sétát bármikor tudunk ten-

ni. A jó levegõn szívesen gyalogol
az ember. Közel van hozzánk a pá-
pai Várkertfürdõ, nagy melegben
biztosan ezt is meglátogatjuk.
Ugyanakkor a ház körül is van
rengeteg tennivaló. Az ingatlan-
hoz tartozik kert és egy nagy fü-
ves terület, a kertet, a gyepet pe-
dig kezelni kell. Itt szintén lesz
munkám a nyáron.

Kovács Miklós idén nem tervez
kifejezett nyaralást. Mint mond-
ta, sok a munka a cégnél, és a ház
körül is van tennivalója. Mindez
elviszi a szabadidejét.

– Odahaza folytatjuk a lakás-
felújítást, ami idõ- és energiaigé-
nyes. Remélem, most már vég-
zünk vele. Emellett szívesen ker-
tészkedem a ház körül. Nagyon
bejött a magaságyás, amit magam
alakítottam ki. Bõven hozza a ter-
mést, ugyanakkor mindennap

igényli a vizet. Szóval van teendõ
ezzel is.

Kerkuska Szilvia elmondta, az
anyósáéknak Balatonrendesen
van nyaralójuk, s az elmúlt évek-
hez hasonlóan ezúttal is oda ké-
szülnek.

– Július végén, augusztus ele-
jén van bölcsõdei szünet, mi min-
dig ekkor tervezzük a nyaralásun-
kat. A férjemmel és hároméves
kisfiammal a Balatonhoz me-
gyünk. Rendszeresen ide járunk.
Balatonrendesen van minden,
ahol kellõképpen fel tudunk töl-
tõdni. A strandon például ba-
bapancsolót is kialakítottak, így
a gyermekünk is jól elvan a víz-
ben. Külföldi utat egyelõre
nem tervezünk, de ha nagyobb lesz
a gyermekünk, mindenképpen
szeretnénk elvinni a tenger-
partra.

Újfent bizonyította, hogy kivé-
teles érzékkel tart célra: Ma-
jor Veronika az idei maribori
sportlövõ kontinensvetélkedõ
legeredményesebb versenyzõ-
je lett. Az immár háromszoros
világ- és kilencszeres Európa-
bajnok jövõre a felnõttek között
indul, ahol szintén a csúcsra lõ-
heti magát.

A BEFAG Keszthelyi Erdész
Lövészklub csillaga elõször nyolc
évvel ezelõtt találkozott a sport-
lövészettel, és a szakágba varázs-
ütésre robbant be. Hamar kide-
rült róla, van affinitása a sportág-
hoz; jól áll a fegyver a kezében.
Miután töretlenül fejlõdik, telje-
sítménye fokozatosan javul – rá-
adásul a formaidõzítésével sosem
volt probléma –, a korosztályában
remek köregységeket lõtt a stock-
holmi, a granadai és a suhli vb-n,
illetve az odensei, a moszkvai és a
gyõri Eb-n.

A tökéletes idegrendszerrel
megáldott húszéves hölgy a tava-
szi szlovéniai eseményen is maga-
biztosan lõtte a tízeseket – onnan
öt medállal a nyakában tért haza.
A tavalyi esztendõ legjobb felnõtt
nõi sportlövõje  mindenütt a tõle
elvárt mutatókat hozza.

A tízméteres Eb nyitónapján
kétszer állhatott fel a dobogó leg-
magasabb fokára, elõbb az ötkari-
kás játékok programjában is sze-
replõ légpisztolyos számban, majd
a futócéllövõk húsz plusz húszas
viadalán. Utóbbi kiírásban Csányi
Borbálával és Békevári Lillával al-
kotott hármasuk  bronzérmes lett.
Másnap Nagy Mátéval kilencedik
helyen végzett a pisztolycsapatuk,
miközben a híradások arról szá-
moltak be, hogy a duó nõi tagja
Eb-elsõhöz méltóan adott elõ.

A még az eddiginél is szebb
jövõ elõtt álló Veronika aztán a
rendezvénysorozat zárónapján a
negyven vegyest is megnyerte
(jobb értékkel, mint a felnõtt gyõz-
tes), a már említett két lánnyal
pedig harmadikként zártak csa-
patban.

Mint az eredménysorból kitû-
nik, a medálgyûjtést tekintve rend-
re visszafogott és higgadt kiváló-
ság az Eb mindhárom egyéni ka-
tegóriájában diadalmaskodott.
Nem elõször mutatta be azt a bra-
vúrt, hogy a futócéllövõk és a pisz-
tolyosok között sem talált legyõ-
zõre. Ez is csak annak a tanújele,
hogy a gyakorlásokon szorgalmas
és megfogadja a tanácsokat.
Keczeli Zoltánnal – a Bakonyerdõ
Zrt. által több mint fél évszázada
támogatott egylet – kiváló állami
edzõnek is megválasztott fõtréne-
rével folyton azon dolgoznak,
hogy a 2011-ben a serdülõk és a
juniorok mezõnyében már orszá-
gos bajnok tanítvány mutatói mi-
ként lehetnének még jobbak. A
közös munkát megkönnyíti, hogy

Irigylésre méltó kollekció

Veronika imád versenyezni, min-
dig ugyanazzal az éhséggel ragad-
ja meg fegyverét. – Örökkön-örök-
ké az a célom, hogy legyõzzem
önmagam. Az edzéseimen és a
versenyeimen egyenlõ hangsúlyt
kap a futócéllövészet és a légpisz-
toly. Amit az egyik szakágban meg-
tanulok, azt a másikban is hasz-
nosíthatom – mondta.

Mivel óriási benne a gyõzni
akarás, biztosak lehetünk abban,
hogy az utolsó korosztályos világ-
versenyén, a közelgõ junior vb-n
is kivágja a rezet. Egyrészt búcsúz-
ni csak szépen szabad, másrészt
jövõre már a felnõttek között in-
dul. Ne legyen kétségünk afelõl,
hogy ott is megállja a helyét. Akár
a 2020-as tokiói olimpia résztve-
võjeként…

Tavaszi zsongás a Természet Házában

Az erdõ természetesen elne-
vezésû gyermekrajzpályázatra
több mint 650 alkotás érkezett
óvodás és iskolás kategóriában. A
legtávolabbi résztvevõk Gyuláról
és Berettyóújfaluból küldték
munkájukat, de szép számmal ér-
keztek a környezõ megyékbõl is
anyagok. Jellemzõen színes ceru-
zával és festékkel dolgoztak a gye-
rekek, de zsírkrétás, viaszos, és
textildarabokkal színesített mûvek
is készültek. Mindkét kategóriá-
ban sok-sok remekmû született,
így a zsûrinek nem volt egyszerû
dolga. A bírálat során figyelembe
vették a korosztályi sajátosságo-

kat, az ötletességet, a  kivitelezést
is és természetesen azt, hogy a
témát lefedte-e az adott munka.

Az eredményhirdetésre május
27-én került sor, ahol Szakács Ist-
ván erdészeti igazgató köszöntöt-
te a megjelenteket és megnyitotta
a kiállítást, amely a nyertesek al-
kotásaiból és a még arra érdemes
rajzokból alakult ki. A díjakat Kiss
Gábor gazdasági vezérigazgató-
helyettes adta át a gyerekeknek.

A díjazottak, óvodás kategória:
I. helyezett: Ódor Mira (Alsó-
páhoki Szivárvány Óvoda), II.
helyezett: Lõrincz Dorka (Pápai
Városi Óvodák Huszár-lakótele-

pi Óvoda), III. helyezett: Vaspö-
ri Villõ (Alsópáhoki Szivárvány
Óvoda). Iskolás kategória: I. he-
lyezett: Kocsis Laura (Eötvös Jó-
zsef Általános Iskola), II. helye-
zett: Bán Liliána (Gárdonyi Géza
és Szegi Suli Általános Iskola),
III. helyezett: Torontáli Kíra
(Zalalövõi Általános Iskola és
AMI). Különdíjat kapott Mezei
Flóra (Igazgyöngy AMI).

A díjazottak különbözõ érté-
kû ajándékutalványt és oklevelet
vehettek át. A Természet Házában
kiállított mûveket augusztus 31-éig
belépõjegy váltását követõen van
mód megtekinteni.

Idén tavasszal is számos ren-
dezvénnyel készült a Termé-
szet Háza, ezek a zöld jeles na-
pok köré (a víz világnapja, Föld
napja, madarak és fák napja)
szervezõdtek. Az osztálykirán-
dulások idõszakában sok cso-
portot fogadtak, távolabbról, de
a környezõ településekrõl is
többen ide szervezték a tanul-
mányi útjukat.

A látogatóközpont munkatár-
sai nemcsak az épületben, hanem
különbözõ kitelepülések alkalmá-
val is népszerûsítették a progra-
mokat. A veszprémi Fenntartha-
tóság MindenKOR elnevezésû
rendezvényen a Föld napját ün-
nepelték. A két nap alatt Csali Ni-
kolett, Gyimóthy Kitti és Sali Éva a
Bakonyerdõ Zrt.-t és a Természet
Háza legkedveltebb játékos foglal-
kozásait ismertette meg az óvo-
dásokkal és iskolásokkal, valamint
a családokkal.

Ebben az évben is meghívást
kaptak a Múzeumok majálisa
programsorozatra. A Magyar
Nemzeti Múzeum kertjébe május
20–21-én közel negyvenezer ven-
dég érkezett, akik a rendezvényen
megjelent múzeumokról, intéz-

Az erdõ gyerekszemmel
A díjazottak különbözõ értékû ajándékutalványt és oklevelet vehettek át

ményekrõl tájékozódhattak, to-
vábbá kipróbálhatták a tudásukat
és ügyességüket is.

A Természet Háza a stand egy
részét – a korábbi fotópályázatok
munkáit felhasználva – „erdei pi-
henõhellyé” alakította, amely so-
kak tetszését elnyerte.

Május utolsó hétvégéje a gye-
rekekrõl szólt: mind a látogató-
központ, mind a Festetics Imre

Állatpark megtekintése díjmentes
volt, ennek eredményeként több
százan érkeztek a komplexumba.

Június elején a környezetvé-
delmi világnap alkalmából az ér-
deklõdõk a természetközeli er-
dõgazdálkodásról hallhattak egy
elõadást, majd „Fa-iskola” játék,
és „Csak természetesen” kézmû-
ves tevékenység várta a családo-
kat.

Áprilisban a Fenntarthatóság MindenKOR kétnapos rendezvényen
játékos foglalkozások várták az érdeklõdõket

Major Veronika, a tavalyi esztendõ legjobb felnõtt nõi sportlövõje
mindenütt a tõle elvárt mutatókat hozza


