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Kettõbõl kettõt megszereztünk
Egy termékünkre és egy szolgáltatásunkra is védjegyet kaptunk

(Folytatás a 2. oldalon.)

Végtisztesség
az erdõ királyának

Böjte Csaba ferences szerze-
tes gyermek Jézus-kegyhelyet
szentelt fel a népszerû kirán-
dulóhelyen, a balatonfüredi
Koloska-völgyben. A kegyhely
létrehozásában a Bakonyerdõ
Zrt. oroszlánrészt vállalt.

Régi és szoros a kapcsolat a
vállalat és Böjte atya között. A fe-
rences szerzetes a tavalyi  Balato-
ni Csillagösvény missziós körútján
a Marosszéki Kodály Zoltán Gyer-
mekkórussal és a dévai gyerekek-
kel már járt a Koloska-völgyben.
Az akkor tartott szentmisét köve-
tõen fogalmazódott meg benne a
gondolat, hogy a „természet ká-
polnájában” célszerû lenne lét-
rehozni egy gyermek Jézus-kegy-
helyet.

A Bakonyerdõ Zrt. hathatós
közremûködésével az álom való-
ra vált. A dévai gyerekek erre a
célra készült alkotásait elárverez-
ték, és a befolyt összegbõl egy er-
délyi fafaragót bíztak meg, hogy
készítse el a gyermek Jézus-szob-
rot. Az alkotást – a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park igazgatóságá-
val egyeztetve –  a forrás közelé-
ben lévõ szikla elé telepített hatal-
mas terméskõbe helyeztük el.

A kegyhelyet az idei, immár
ötödik Balatoni Csillagösvény
missziós körút alkalmával Böjte
Csaba ferences szerzetes által ce-
lebrált szentmise keretében adtuk
át. Úgy fogalmazott, hogy ha van

egy szentély, annak van lelkisége
is. A helyet a bátorság, a bizalom
és a gyermeki derû légköre veszi
körül.

Mi kedves kötelességnek érez-
tük, hogy méltó helyet találjunk
ennek a szobornak, mondta Né-

Gazdagodott a Koloska-völgy
Gyermek Jézus-kegyhelyet szenteltek a népszerû kirándulóhelyen

methi Kálmán, a Balatonfüredi
Erdészet igazgatója. A zarándok-
helyen párok fohászkodhatnak
gyermekáldásért, de a helyszín
arra is jó lesz, hogy ha valaki gon-
dokkal küzd, és nagy terheket
hord a vállán, itt segítséget kér-
het Jézustól.

Böjte atya az átadási ünnepség miséjét celebrálja. A kegyhely elõtt fohászkodhatnak a párok

A Bakonyerdõ Zrt. BEFAG kész-
parketta natúr készolajos ter-
mékcsaládja, valamint vállala-
tunk Tanulni a természetrõl a
természettõl a Bakonyerdõnél
szolgáltatása egyaránt meg-
szerezte a Magyar Termék
Nagydíj kitüntetõ címet.

A Magyar Termék Nagydíj Pá-
lyázat egyik kiemelt célja, hogy Ma-
gyarországon a legtöbbször ne az
ár jelentse a leglényegesebb vásár-
lási szempontot, hanem a minõ-
ség. Az itt díjat nyert pályázók szin-
te kivétel nélkül olyan alapelvek
mentén mûködnek, melyek nem-
csak a hosszú távú sikeres mûkö-
dés elõfeltételei, hanem annak
állandó minõségérõl és fenntart-
hatóságáról is gondoskodnak.

A Magyar Termék Nagydíj Ta-
núsító Védjegy igazolja azon ter-
mékeket és szolgáltatásokat, ame-
lyek minõsége túlmutat az átlago-
son, s az elõírtakon felül az ön-
ként vállalt többletteljesítménye-
ket és biztonságot garantálva
megszólítja a fogyasztót is. A vál-
lalat idén kettõ pályázatot is be-
nyújtott, s mindkettõt érdemes-
nek találták a díjra.

– Minden erdõgazdaság igyek-
szik megfelelni a kormányzat el-
várásainak, és a közjólétre nagy
hangsúlyt fektet. Mi közjóléti pá-
lyázatunkkal azt igyekeztünk
hangsúlyozni, hogy nem elég meg-
építeni az objektumokat, hanem
ezekhez programokat is kell szer-
vezni. Ennek érdekében olyan

ajánlatokat dolgoztunk ki, hogy
egy nap alatt több közjóléti objek-
tum is bejárható legyen a Bala-
ton-felvidéken, a Bakonyban –
hangsúlyozta Varga László.

A vezérigazgató hozzátette, az
egész napos helyszíni szemle so-
rán nagyon elégedett volt a bírá-
lóbizottság. Megállapították, hogy
a pályázatban egyáltalán nem tú-
loztak, a vendégek azt kapják, amit

ígérnek nekik. Varga László jelez-
te, a Bakonyerdõ Zrt. sokszínû-
ségét próbálták hangsúlyozni az-
zal, hogy benyújtottak egy másik
pályázatot is, amellyel szintén
nyertek. A Befag Parkettagyárban
többéves elõkészítés után milliár-
dos nagyságrendû beruházás in-
dul a közeljövõben. E munka köz-
ben rájöttek, nem a mennyiség-
gel, sokkal inkább a magas szín-

vonalú parkettával kell piacokat
szerezni. A háromsávos parketta
irányából el kell mozdulni a ket-
tõ-, illetve az egysávos parket-
ta irányába, amelyeket – a kivá-
ló minõség mellett – lehetõség
szerint egyedi felületkezeléssel
kell ellátni. Ezért az egyik fõ ter-
mék a natúr olajozott parketta-
család lehet.

Kiss Gábor távozása után Ko-
vács Zoltánné gazdasági igaz-
gatóként dolgozik tovább a vál-
lalatnál. Õ eddig a pénzügyi,
számviteli és humánpolitikai
osztályt irányította.

A Bakonyerdõ Zrt.-nél közös
megegyezéssel munkaszerzõdést
bontottak Kiss Gábor gazdasági
vezérigazgató-helyettessel. Õ a
jövõben az oktatás területén dol-
gozik tovább. A pénzügyi, számvi-
teli és humánpolitikai osztály ve-
zetését az eddigi helyettes, Tom-
pa István kapta meg. Hauckné
Marton Szilvia lesz a pénzügyi,
számviteli osztályvezetõ-helyettes,
Babóthné Németh Éva pedig viszi a
személyügyet osztályvezetõ-he-
lyettesként.

Mivel eggyel kevesebben lettek
az osztályon, úgy kell elosztani a
munkát, hogy ne a pozíció hatá-
rozza meg, hogy ki mit ténykedik,
hanem a csökkentett létszámmal
is precízen lássák el a területet.
Varga László közölte, az erdõgaz-
daság nem kívánja tovább bõvíte-
ni a központ létszámát, hanem ra-
cionálisan annyi személyre van
szükség, ahányan jó minõségben
el tudják végezni a munkát.

A Franciavágási Fûrészáru
Gyárban Fehér Csaba halálát kö-

vetõen Adamik Pétert nevezték ki
üzemvezetõnek. A szakmai mun-
kát erõsítendõ pedig munkába állt
egy fiatal faipari mérnök Milics
Norbert személyében.

Az erdõgondnoki rendszer jól
mûködik, a területi beosztásokon
nem kívánnak változtatni. A hét
erdészet és a kettõ faipari egység
az a szervezeti forma, ahol a mun-
ka eredményesen végezhetõ.

Elmondta azt is, hogy a Ker-
tész és társa ügyvédi iroda segít-
ségével szeretnének egy olyan
szervezeti és mûködési szabályza-
tot alkotni, amelyben egyértelmû-
en kialakítják az alá- és föléren-
deltségi viszonyokat. Ezzel azt sze-
retnék elérni, hogy a saját szint-
jén mindenki felelõs legyen a
munkájáért, másrészt pedig köz-
vetlen feletteseikkel beszéljék meg
a problémát.

Az SZMSZ-t követõen az utal-
ványozási, számlázási-utalványo-
zási rendet is átalakítják, amivel le
kívánják rövidíteni a folyamatokat.
Átnézik a vállalkozási és az érté-
kesítési szerzõdéseket is. Ki kell
alakítani az általános szerzõdési
feltételeket, amibe beletartozik az
is, miként lehet biztosítani azt,
hogy fizetés elmaradása esetén is
hozzájussunk az áruk és szolgál-
tatások ellenértékéhez.

A szeptemberi szarvasbõgést
követõ trófeaszemle ünnepnap
a vadászok számára, egyben
végtisztesség a hazai erdõ ki-
rályának.

A trófeák átlagsúlyban túlszár-
nyalták a tavalyi évet, azzal együtt
is, hogy idén kiugróan jó bikát
nem sikerült ejteni a Bakonyerdõ
Zrt. vadászterületein, mondta
Varga László vezérigazgató a vál-
lalat hagyományos rendezvényén,
a szeptemberi szarvasbõgést lezá-
ró trófeamustrán. Az eseményt
immár 12. alkalommal tartották,
hagyományosan a devecseri erdé-
szethez tartozó sárosfõi vadász-
háznál. Idén szeptemberben 156
gímbikát ejtettek, a trófeák 80 szá-
zalékát bemutatták a mustrán. Az
agancsok átlagsúlya 5,6 kilo-
gramm volt, úgy, hogy kiugróan
nagy bika nem került terítékre.
Mindössze 10 darab volt nyolc
kiló feletti. Az érmes arány 44 szá-
zalék, 13 trófea ezüst, 56 pedig
bronz minõsítést kapott.

Kijelentette, vendégeik válto-
zatos területeken vadászhatnak, a

balatoni nádasoktól kezdve egé-
szen a Magas-Bakonyig. Minden
egyes bika elejtése külön-külön
élmény, s a trófeaszemle arra is jó
alkalmat kínál, hogy felidézzék az
elejtés körülményeit.

A trófeák láttán a vendégek
szembesülhetnek az elvégzett
munkával. Az erdõgazdaságnál
folyó szakmai munka példaként
szolgál mások számára, fogalmaz-
ta meg Takács Szabolcs Veszprém
megyei kormánymegbízott.

Az esemény díszvendége dr.
Bitay Márton Örs, a Földmûvelés-
ügyi Minisztérium állami földekért
felelõs államtitkára volt. Szerinte
a trófeamustra nagyon különle-
ges pillanat a vadászember életé-
ben. Közölte,  vadgazdálkodásunk
egyik legfontosabb eleme az, hogy
miként tudunk az erdõk királyá-
val, a gímszarvassal bánni.

A munka színvonalát tovább
kell emelni, oly módon, hogy az
objektív mércével is világszínvona-
lú legyen. Magasra tették a mér-
cét, hiszen hazánk 2021-ben va-
dászati világkiállítást kíván ren-
dezni.

Varga László, Bitay Márton Örs és Takács Szabolcs együtt nézte
végig a trófeákat
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A devecseri szakmai nap kö-
zéppontjában a mesterséges
erdõsítések és erdõfelújítások
mechanikai és vegyszeres ápo-
lásának lehetõségei és ennek
terepi tapasztalatai voltak.

Közismert az egész országot
érintõ és az erdõgazdálkodást
sem kímélõ munkaerõhiány, ame-
lyet évek óta gépesítéssel és vegy-
szeres ápolásokkal próbálunk
enyhíteni. Azon területeken, ahol
szakmailag elfogadható és enge-
délyezett, erõgépes és vegyszeres
technológiákkal kell elvégezni az
élõmunka-igényes és költséges
ápolásokat a jövõben is.

Erdõmûvelési szakmai napot
tartottunk a Bakonyerdõ Zrt.
Devecseri Erdészete területén, a
középpontban a mesterséges er-
dõsítések és erdõfelújítások me-
chanikai és vegyszeres ápolásának
lehetõségei és ennek terepi ta-
pasztalatai voltak. A szakmai na-
pon minden erdészet képviseltet-
te magát és bepillantást kaphatott
a Devecseri Erdészet síkvidéki
keménylombos állományainak
erdõfelújítási nehézségeibe és
szakszerû erdõkezelésébe. Mind-
errõl dr. Patocskai Zoltán erdõmû-
velési osztályvezetõ számolt be.

A reggeli találkozókor az er-
dészeti irodánál Peer László erdé-
szeti igazgató köszöntötte a mint-
egy harminc résztvevõt. Rövid
programismertetõ után terepen
folytatódott a diskurzus. A prog-
ram elsõ állomása a Zalaerdõd
10A erdõrészlet volt, a szeder és
siskanád elleni vegyszeres védeke-
zést Kovács Róbert erdõgondnok
mutatta be. Ezután a Zalaerdõd
12C vegetációs idõn kívüli (tava-
szi) gyomirtás KST természetes
felújításban, majd lisztharmat el-
leni védekezés eredményeit láthat-
ták a résztvevõk.

A házigazdák minden erdõ-
részletnél részletesen ismertették
a vegyszeres védekezés idejét,
módját, a felhasznált szerek ne-

vét, dózisát, valamint a technoló-
gia költségeit. Az 1-2 éve erdõ-
gondnoki pozícióban lévõ kollé-
gák így alapos tapasztalatokat
kaphattak a síkvidéki KST és KTT
állományok felújításáról és a
költséghatékony ápolási lehetõsé-
gekrõl. Összehasonlíthattuk a
mechanikai és vegyszeres ápolá-
sok elõnyeit és hátrányait, a
devecseri kollégák pedig elmond-
ták az apró részleteket és ismer-
tették a mesterfogásokat.

Ugyanitt ápoló és terület-elõ-
készítõ gépek bemutatására is sor
került. Útszegély- és nyiladék-kar-
bantartó gépek közül a markoló-
ra szerelt körfûrészlapos vasúti
pályatest nyomvonal és ûrszel-
vény, valamint útszegély karban-
tartására alkalmas gépet tekintet-
tünk meg. A Bakonyerdõ Zrt. tu-
lajdonába álló Valtra traktor meg-
hajtású AhWI típusú vízszintes
tengelyû kalapácsos zúzógépet
egy kerítésnyomvonal elõkészíté-
se során láthattunk.

Ezután a tüskevári kerületbe
utaztunk, ahol a Tüskevár 34B

erdõrészletben egy vállalkozó ál-
tal üzemeltetett Antonio Carrari
RTX 10400 kertészeti traktor és
Ventura mulcsozó adapter sor-
közápolást végzett. Ugyanitt mu-
tatták be a 2015-ben a Devecseri
Erdészetnél elsõként bevezetett
úgynevezett csöves ültetési tech-
nológiát, amelyet Farkas Sándor
erdõgondnok ismertetett részle-
tesen. A technológia cégünknél
most vizsgázik, az elsõ tapasztala-
tok már megvannak. A technoló-
gia alkalmas a talajban élõ csere-
bogárpajorok okozta kártétel és
a nyári aszály elleni védekezésre
azokon a területeken is, ahol évti-
zedek óta nem tudjuk felújítani az
erdeinket, vagy csak igen nagy költ-
ségráfordítással és lassan érünk
el sikereket. Útközben megtekin-
tettük az erdészet által felújított
Képesfa nevû emlékhelyet, ahol
mindenki megcsodálhatta a több
száz éves KST famatuzsálemet és
a helyreállított közjóléti búto-
rokat.

A Tüskevár 18D erdõrészlet-
ben természetes KST és CS fel-

újítás és vegyszeres ápolása volt a
további program. Az erdõrészlet
idõs állománya alacsony záródá-
sú, elcserjésedõ, bodzás, mogyo-
rós száradó KST állomány volt,
szálankénti cser eleggyel. 2015-
ben jó makktermés volt. Az erdé-
szet bozótirtást végeztetett 2015
õszén. Jelenleg sûrû természetes
CS és KST újulatot láthattunk
alacsony panelkerítés mögött. Az
újulatot a vegetációs idõszak elõtti
vegyszeres gyomirtással sikerrel
védte meg az erdészet a konku-
rens gyomoktól.

Ezután a Sárosfõi Hidegágyas
Csemetekertbe mentünk, amelyet
Bánné Czili Kármen erdõgondnok
mutatott be. A csemetekertben B
és VF csemeték szépen megered-
tek és a tavaszi fagyok ellenére jó
növekedéssel hálálták meg a gon-
dos és szakszerû munkát.

A csemetekertben közmunká-
sok végzik a munkaigényes kézi
ápolásokat.

A terepi programot és szakmai
tapasztalatcserét ízletes ebéd és
baráti beszélgetések zárták.

Égetõ a munkaerõhiány
Bemutatóval egybekötött szakmai nap volt a Devecseri Erdészetnél

Ahol lehet, ott a munkaerõhiányt gépesítéssel és vegyszeres ápolásokkal próbáljuk megoldani

Egy most elkészült tanulmány
szerint a termékféleségek szá-
mát legalább a felére kell csök-
kenteni a Franciavágási Fû-
részáru Gyárban. Az üzem fõ
feladata a Befag Parkettagyár
kiszolgálása lesz.

A Soproni Egyetemen dolgo-
zó dr. Pásztory Zoltán (faipari mér-
nöki kar) vezetésével a Faforrás
Kft. munkatársai átvizsgálták a
Franciavágási Fûrészáru Gyár te-
vékenységét. Az elemzés célja az
volt, hogy meghatározzák, milyen
észszerûsítési folyamatok képzel-
hetõk el a gyárban; mi kell ahhoz,
hogy a jelenleginél eredményeseb-
ben tudjanak dolgozni.

A tanulmány egyik fõ megálla-
pítása az volt, hogy rendkívül sok-
féle terméket gyárt az üzem, a gyár-
tott termékek mennyiségének és
minõség szerinti összetételének,
valamint az árainak a felülvizsgá-
lata szükséges. Az erdõgazdaság
már egy éve elkezdte a termékek
önköltségét meghatározni. A ta-
nulmány termeléssel és kereske-
delemmel kapcsolatos megállapí-
tásait össze kell vetni az erdõgaz-
daság saját önköltségi adataival.
Az elmúlt idõszak termékelõállí-
tási technológiáiban meghatáro-
zó volt a mennyiség (például szé-
lezett fûrészáru elõállítása priz-
maátdolgozással). A szélezett és
a szélezett darabolt (bútorléc) fû-
részárut a továbbiakban külön ka-
tegóriába kell sorolnunk az érté-
kesítési árak megállapításánál, mi-
vel a kettõ között jelentõs a kü-
lönbség kihozatalban és az elõál-
lítási költséget illetõen is, valamint
a darabolt fûrészáru mellett ke-
letkezõ extra rövid fûrészáru át-
dolgozása többletköltséggel jár.
Alapvetõen 2,50–3 méter hosszú
rönkökbõl dolgozunk, a piacon is

ez a jellemzõ méret. A Franciavá-
gási Fûrészáru Gyárban elindult
a dealen fedõréteg gyártása,
amelytõl komoly eredményeket
vár a vállalat vezetése. Elsõsorban
a tölgy- és kõris fafajok jöhetnek
szóba, ezek a saját erdõkbõl kiter-
melhetõk. A közeljövõben a cser-
rel is megpróbálkoznak.

A dealen elsõsorban a Befag
Parkettagyárba kerül. Franciavá-
gáson kiváló minõségben teljesí-
tik azt a mennyiséget, amelyet át-
szállítási feladatként meghatároz-
tak számukra.

Ami nem kell Zalahalápra,
arra máshol kell vevõt keresni.
Már elkezdõdött egy piackutatás:
hogy milyen méretben és árszín-
vonalon lehetne értékesíteni ezt
a fedõréteg-alapanyagot.

Az erõfeszítések már eddig is
hoztak jelentõs elõrelépést. A té-
len, tavasszal beszállított rönk fel-
dolgozásával július végére végez-
ni kellett. Csak az öt tárolómeden-
cében maradt faanyag. Ezek jelen-
tõsebb minõségromlás nélkül át-
vészelték a nyarat. Ebbõl addig
lesz elég alapanyag, amíg a faki-
termelési szezon be nem indul.

Az idei elsõ hét hónapban 14,5
ezer köbméternyi faanyagot dol-
gozott fel az üzem. Az értékesítés
olyan mérvû volt, hogy a fûrész-
árukészlet már a nyitókészlet alatt
van. Ez a likviditásunk szempont-
jából nagyon fontos. Franciavágás
elindult azon az úton, hogy a
munkaerõ-kihasználtság, a haté-
konyság, az egy élõmunkaórára
esõ teljesítmény, valamint az ár-
bevétel emelkedjen. A tanulmány
elkészítése is ebben segíthet.

A következõ hónapok felada-
ta lesz a termékszerkezet átvizs-
gálása. A vevõi kör bõvítése érde-
kében pedig piackutatást kell vé-
gezni.

Széles a termékpaletta

Szent István királyunk mara-
dandó államot hagyott ránk. Ha
mi is azt szeretnénk, hogy ma-
radandó legyen és szeretnénk
átadni gyermekeinknek, uno-
káinknak, akkor értékeket kell
átadnunk” – mondta dr. Si-
micskó István (képünkön)
Sárosfõn. A honvédelmi mi-
niszter köszöntõjével nyílt meg
a juhász- és pásztorkutyák
CAC-kiállítása Sárosfõn.

MEOESZ és a Bakonyerdõ
Zrt. szervezésében a Devecseri Er-
dészet sárosfõi vadászházánál tar-
tották meg a hagyományos Juhász-
és pásztorkutyák CAC-kiállítását
augusztus 20-ai nemzeti ünne-
pünk alkalmából.

A rendezvény fõvédnökeként
dr. Simicskó István kiemelte: „Egy
nemzetet, egy emberi közösséget
sokféleképp jellemezhetünk, sok
minden kifejezi azt a közösségi
érzést, azt a minõségi életet, amit
mindannyian szeretnénk élni.” A
honvédelmi miniszter hozzátette:
nemcsak a települések maguk –
mint a vörösiszap-katasztrófa
után gyönyörûen újjáépített
Devecser – vagy a temetõk, sze-
retteink emlékének ápolása ta-
núskodik egy-egy közösségrõl. Az
is példaértékû, ahogyan nemzeti
kincseinket, a magyar kutyafajtá-

kat, a pásztor- és vadászkutyákat
is ápoljuk. Ilyen velünk élõ örök-
ségünk a kilenc magyar kutyafajta
(drótszõrû magyar vizsla, erdélyi
kopó, komondor, kuvasz, magyar
agár, mudi, puli, pumi, rövidszõ-
rû magyar vizsla).

A rendezvény látogatóit – töb-
bek között V. Németh Zsoltot, a
Földmûvelésügyi Minisztérium
környezetügyért, agrárfejleszté-
sért és hungarikumokért felelõs
államtitkárát; dr. Kovács Zoltánt, a
Miniszterelnökség területi köz-
igazgatásért felelõs államtitkárát,
a térség országgyûlési képviselõ-
jét; valamint Polgárdy Imrét, a
Veszprém Megyei Önkormányzat
közgyûlésének elnökét – a házi-
gazda, Varga László, a Bakonyerdõ
Zrt. vezérigazgatója köszöntötte.

Beszédében kiemelte: nem vé-
letlen, hogy a MEOESZ és a
Bakonyerdõ Zrt. között sok-sok
évre visszatekintõ kapcsolat van.
Az erdészet akkor képes közjóléti
céljait minél teljesebben végezni,
ha nemcsak berendezéseket épít,
hanem rendezvényeket is szervez.
Ezért nagyon fontos az, hogy az
erdészet aktívan részt vegyen a
rendezvényeken, közelebb hozva
az embereket az erdõhöz, tanítva
õket a természettel való együttélés-
re. (Forrás: Honvédelmi Miniszté-
rium.)

Szakmai eszmecserére, nosz-
talgiázásra, baráti beszélge-
tésre egyaránt volt mód a nyug-
díjas erdõgazdasági igazgatók,
vezérigazgatók és ágazati ve-
zetõk hagyományos találko-
zóján.

A minden évben más erdõgaz-
daságnál megrendezendõ nyugdí-
jas erdõgazdasági igazgatók, ve-
zérigazgatók és ágazati vezetõk ta-
lálkozójának idén a Bakonyerdõ
Zrt. Huszárokelõpusztai Vadász-
háza adott otthont. A kétnapos
találkozóra 26-an jöttek el.

A szállás elfoglalása után az
ebéd következett, ekkor Korn Ig-
nác, a Farkasgyepûi Erdészet igaz-
gatója és Meinczinger József, a
Bakonybéli Erdészet igazgatója
köszöntötte a találkozón részt ve-
võket. Délután kisvonatos kirán-
dulásra invitáltuk a vendégeket.
Az egyik kisvonat Gombási Károly
és Korn Ignác kíséretében a For-
rasztókõi egzótakertet érintve
Hubertlakra vitt. A másik kisvo-
nat Meinczinger József kíséreté-
ben a Százhalom sírmezõ megte-
kintése után a Bakony legmaga-
sabb pontjához, a Kõris-hegyre

kirándult. A visszaérkezés utáni
rövid pihenõt követõen ünnepi
vacsora következett, ahol Varga
László vezérigazgató köszöntötte
a vendégeket. Az este további ré-
sze nosztalgiázással, baráti beszél-
getéssel telt.

Másnap vendégeinket zirci lá-
togatásra invitáltuk, ahol megte-
kintették a Zirci Ciszterci Apát-
ság templomát, a Ciszterci Mû-
emlékkönyvtárat; valamint az ar-
borétumban is sétálhattak.

A visszaérkezést estebéd kö-
vette, amely jó hangulatban, nó-
tázással telt.

Jó hangulatú összejövetel
Nyugdíjas-találkozót tartottak Huszárokelõpusztán

Nyugdíjas erdõgazdasági igazgatók, vezérigazgatók és ágazati vezetõk cseréltek eszmét

Értékeket kell átadnunk!
Nemzeti kincsünk a magyar kutyafajta

Sokszínû
tevékenység

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek egyik fõ fafaja – a divat-

trendeket követve – a tölgy, mel-
lette pedig a kõris. Ezek mind a
hazai erdõkbõl kitermelt fafajok.

A vállalat szlogenje: Természe-
tesen fából. A felületkezeléshez
egészségre teljesen ártalmatlan
anyagokat használunk. A XXI.
században nem is lehet más célja
egy mindennapi használati tárgyat
gyártó cégnek!

A jövõrõl szólva Varga László
kifejtette, a termékcsaládot a pia-
ci igényeknek megfelelõen kíván-
ják bõvíteni. Szeretnék kipróbálni
a fózolt parkettát, illetve azt, hogy
minden egyes lapkát fózolnak,
amivel még érdekesebbé tehetõk
a felületek. Mindezt a jövõ januá-
ri hannoveri parkettavásáron már
szeretnék bemutatni a partnerek-
nek. A piackutatás és a fogadta-
tás eredményeit felhasználva
döntenek arról, hogy a jövõben
egy vagy változtatható méretben
készüljön majd a parketta.

Az is nyilvánvaló, hogy a mar-
ketingre sokkal nagyobb hang-
súlyt kell fektetni. Éppen ezért az
anyagbeszerzés területérõl egy
munkatársat piackutatással bíztak
meg. Õ kiváló nyelvtudásával se-
gíthet az igények felmérésében:
Milyen trendek vannak? Hol le-
het az a piaci rés, ahol üzleteket
lehet kötni? A Magyar Termék
Nagydíj is adott egy lökést ehhez.
Az elismerésre nem csak itthon
figyelnek fel a vásárlók, ez meg-
adta az alapot ahhoz, hogy erre
egy megfelelõ kampányt tudjunk
felépíteni.
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A csapatmunka a vesszõpari-
pája Kovács Zoltánné gazdasá-
gi igazgatónak. Szerinte min-
den feladatot, problémát meg
lehet oldani, ha a kommuniká-
ció, az információáramlás, na
és persze a szakmai háttér
megvan.

Kovács Zoltánné személyében
új gazdasági vezetõ van a vállalat-
nál. Kiss Gábor távozását követõ-
en szeptember 15-étõl gazdasági
igazgatóként kamatoztathatja tu-
dását, tapasztalatát a Bakonyerdõ
Zrt.- nél. A gazdasági szakember
többéves pályafutása során min-
dig a pénzügy-számvitel területén
dolgozott.

Erzsi – kollégái így szólítják –
pályáját az OTP-nél kezdte, majd
a magánszférában – pénzügyi,
számviteli területen – folytatta. A
vállalathoz 2011. július 18-án nyert
felvételt pénzügyi osztályvezetõ-
helyettesként. Személyi változáso-
kat követõen 2013. szeptember
18-án pénzügyi osztályvezetõ,
majd szervezeti változást követõ-
en 2015. május 21-étõl pénzügyi,
számviteli és humánpolitikai osz-
tályvezetõként vett részt a rész-
vénytársaság életében.

Munkához való hozzáállását az
ismeretek teljes körû megszerzé-
sének igénye és nagy teherbírás
jellemzi. Mindez, valamint szakmai
tapasztalata hozzájárult ahhoz,
hogy rá essen a választás.

Az új gazdasági igazgató el-
mondta, a kinevezést kihívásnak
érzi. Van benne némi drukk, de
eleget tud tenni az elvárásoknak.
A munkakör legfõbb célja a gaz-
dasági terület hatékony, törvények
menti irányítása, a stabilitás és a
biztonság fenntartása. Feladatai
közé tartozik a gazdasági tevé-
kenységek és folyamatok harmo-
nizálása és irányítása a stratégiai,
üzleti és tulajdonosi célok érde-
kében, a stratégiai döntések támo-
gatása, a finanszírozási döntések
elõkészítése, a pénzügyi, számvi-
teli, kontrolling-, adózási, pénz-
ügyi tervezési, könyvelési és riport-

folyamatok irányítása, koordiná-
lása, ellenõrzése és fejlesztése,
felügyelete, adatszolgáltatások, je-
lentések, beszámolók készítése a
hatóságok és a tulajdonos részé-
re (havi, negyedéves és éves zárá-
sok összeállítása). Mindig is sze-
retett a számokkal foglalkozni és
az adatok közt barangolni, állítá-
sokat, tevékenységek létjogosult-
ságát számokkal alátámasztani.

– Inspiráló és felelõsségteljes
számomra azt látni, hogy a cégve-
zetés a mi munkánk és értékelé-
sünk ismeretében hoz megalapo-
zott döntéseket. Ezekhez a hátte-
ret a gazdasági és ügyviteli dolgo-
zók biztosítják – mondta. Jelezte,
neki a csapatmunka a vesszõpari-

pája. Úgy véli, minden problémát,
feladatot meg lehet oldani, ha a
kommunikáció, az információ-
áramlás, na és persze a szakmai
háttér megvan. Döntései megho-
zatalában igyekszik valamennyi
érintett véleményét figyelembe
venni. Észérvekkel meggyõzhetõ.
Vitás helyzetekben kompromisz-
szumkész, a megoldásokat kere-
si, ha lehet, kerüli a konfliktuso-
kat. Támogatja az egyéni képes-
ségek, értékek megvalósítását is.
A szakmai tudatosságot, igényes-
séget és fejlõdést elvárja önma-
gától éppen úgy, ahogy a kollégá-
itól. – Maga a vezetés azonban szá-
momra új terület, de a tapasztalt
kollégák támogatásával ez sem je-

lenthet problémát. Az emberi ol-
dallal, ami szerintem a legfonto-
sabb, viszont szerencsés helyzet-
ben vagyok, mert szakmailag fel-
készült csapat áll mögöttem.

Mivel alig pár hete foglalta el
új pozícióját, a mostani egy picit
még átmeneti idõszak. Voltak fel-
adatok, amelyeket elõzõ beosztá-
sában még õ végzett, és ezt foko-
zatosan át kell adnia a kollégák-
nak. Ez nem megy egyik pillanat-
ról a másikra. Az osztályon is vol-
tak változások, ott is át kell cso-
portosítani a munkát, hiszen a
távozásával eggyel kevesebben let-
tek. Jó munkabeosztással az egy
ember hiányát meg lehet, meg kell
oldani.

Kisebb szünet után ismét láto-
gatható a Tihanyban, csodála-
tos helyen lévõ  Õrtorony kilátó.

A Bakonyerdõ Zrt. közjóléti
fejlesztéseinek keretein be-
lül, Tihany község önkormányza-
tával szoros együttmûködésben
építtette meg a tihanyi Apáti-he-
gyen az Õrtorony kilátót. A kilátó
építése civil kezdeményezésként
merült fel, legutóbb a Börzsöny
Természetbarát és Hegymászó
Egyesület részérõl, az ötletet Ti-
hany község önkormányzata és a
Bakonyerdõ Zrt. karolta fel. A ki-
látó építési helyének kiválasztása
és kialakítása a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Igazgatóságával
közösen történt.

Az építkezés a jogerõs építési
engedély birtokában kezdõdött
meg, az objektumot 2016-ban ad-
tuk át. A 16,5 méter magas kilátó
a Tihanyi-félsziget közepén, a Kül-
sõ-tótól nyugatra a 216 méter ma-
gas Apáti-hegyen épült. Az épít-
mény organikus anyagokból, az
egykor ott található római õrtor-

nyokat idézõ formában készült, fa
és helyi terméskõ felhasználásá-
val. Négy vasbeton oszlopa a kör-
nyék geológiájára jellemzõ bazalt-
tufa burkolatú, megdolgozatlan
szikla, rusztikus textúrával. Fel-
építménye az erdõ világát idézõ
faszerkezet.

A jogerõs építési engedély el-
len nyújtott be kifogást egy helyi
civil szervezet (Sajkodért Egyesü-
let), melynek kapcsán az építés-
ügyi hatóság új engedélyeztetési
eljárást rendelt el. Ennek okán az
újraindított eljárás befejezéséig az
átadott és a turisták által gyorsan
megkedvelt kilátó nem volt láto-
gatható. Idõközben elkészült Ti-
hany határában az önkormányzat
gépjármûparkolója, ahonnan tu-
ristaút vezet fel a kilátóhoz. A par-
kolóba és a kilátóhoz egy-egy
informciós táblát helyeztünk ki.

Varga László arról tájékozta-
tott, hogy augusztus közepén
megkaptuk a kilátó fennmaradá-
si és használatbavételi engedélyét,
így az objektum ismét látogat-
ható.

Látogatható a kilátó

Jól haladnak a tárgyalások a
Nemzeti Földalapkelezõ
Szervezettel (NFA), valamint
a Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelõ (MNV) Zrt.-vel, ennek
eredményeként ez év végéig
a még hátralévõ földterüle-
tekkel kapcsolatban is kiegé-
szülhet a végleges vagyon-
kezelõi szerzõdés.

Ahogy arról lapunkban ko-
rábban már beszámoltunk, a
vállalat vezérigazgatója 2016.
február 15-én írta alá a végle-
ges (20 évre szóló) vagyonkeze-
lõi szerzõdést a NFA-val és az
MNV-vel.

Ennek köszönhetõen az ide-
iglenes vagyonkezelõi szerzõ-
désbõl elsõ körben 52 ezer hek-
tár került a vállalathoz a 62 ezer
hektáros kezelt területbõl.

A további tárgyalások ered-
ményeként 2017. május elejétõl
már 59 ezer hektárról szólt vég-

leges vagyonkezelõi szerzõ-
désünk, mondta el Varga Lász-
ló vezérigazgató. A tervek sze-
rint ez év végéig a maradék föld-
területekrõl is aláírják a szer-
zõdést.

Újdonság, hogy ezekben
már olyan területek is szerepel-
hetnek, amelyeket eddig nem a
Bakonyerdõ Zrt. kezelt. Az Élet-
járadékot földért program ke-
retében sokan ajánlottak fel az
államnak földterületeket, így
több erdõmûvelési ágú földrész-
let került százszázalékos állami
tulajdonba.

Ezek között több olyan is van,
amely az erdõgazdaság mûkö-
dési területeibe esik, az erdésze-
tekhez jól beilleszthetõ, valamint
olyan értéket képvisel, amely a
vállalat számára hasznos lehet.
Így a Bakonyerdõ Zrt. korábbi
62 ezer hektáros vagyonkezelt
területe valamelyest növeked-
het is.

Lezárulnak a tárgyalások

A csapatmunka a vesszõparipája
Kovács Zoltánné gazdasági igazgatóként folytatja tevékenységét

Kiemelkedõ szakmai tevékeny-
sége, 35 éve tartó gazdag, lel-
kiismeretes, felelõsségteljes
munkavégzése elismerése-
ként Decrett József Emlékér-
met vehetett át Simon Attila
balatonfüredi kollégánk.

Simon Attila iskolái elvégzése
óta a Bakonyerdõ Zrt.-nél, illetve
jogelõdjeinél dolgozik, jórészt ke-
rületvezetõ erdészként. Gyermek-
korától erdész szeretett volna len-
ni, általános iskolai diákként a
nyári szünetekben is az erdõn
dolgozott. A soproni Roth Gyula
Erdészeti Technikum elvégzése
után 1982. december 1-jétõl a Ba-
laton-felvidéki Erdõ- és Fafeldol-
gozó Gazdaság Balatonfüredi Er-
dészeténél erdészgyakornokként
kapott munkát. A sikeres techni-
kusminõsítõ vizsga után beosztott
erdészként dolgozott tovább. Az
erdészet szinte teljes területén
megfordult.

1987-tõl az erdészetnél mûkö-
dõ parkosító ágazatba került,
1989-ben nevezték ki kerületveze-
tõ erdésznek. Több kisebb-na-
gyobb átalakítás után 1995-ben
alakult ki jelenlegi erdészkerüle-
te, amely Csopaktól Balatonalmá-
diig terjed, összesen 1275 hektár-
nyi terület tartozik hozzá. Az álta-
la kezelt erdõk a Balaton térségé-
nek is az egyik legfrekventáltabb
térségében vannak, így mindig is
kiemelten fontos volt és napjaink-
ban még fontosabb a társadalmi
igényeknek, elvárásoknak megfe-
lelni az erdõgazdálkodásban alkal-
mazott módszerekkel, technoló-

Gyula Erdészeti Technikum. A ta-
nulmányok befejezése után, 1977-
ben jelentkezett munkára a
BEFAG-nál, ahol gyakornokként
kezdett dolgozni. 1982-ben, édes-
apja nyugdíjba vonulása után vet-
te át a lovászpatonai Öregerdõ ke-
rület vezetését.

Kerületének nemcsak felszíne
változatos, de erdõtípusa és fafaj-
összetétele is. Cseresek, tölgyesek,
akácosok, erdeifenyvesek, égere-
sek alkotják. A kerület nagysága
jelenleg 775 hektár. A környék
lakossága jelentõs fagyûjtési igény-
nyel lép fel. A kerületben az erdõ-
mûvelési problémák is jellemzõ-
ek. Mindez sok feladatot ró rá,
amit a szabadidejét sem kímélve
lát el. Kerülete több ezer éves
kultúrtájon helyezkedik el, szá-

mos bizonyíték jelzi az itt élt ró-
maiak nyomait is. A környék kivá-
ló ismerõjeként, a lakóhelyéül
szolgáló tájat rajongásig szeretõ
emberként rengeteget tud ezek-
rõl a történelmi emlékekrõl, ezt
örömmel továbbadja bárkinek.

1977-tõl tagja az Országos Er-
dészeti Egyesületnek. A helyi cso-
port programjain és az országos
rendezvényeken rendszeresen
részt vesz, az erdészet területén,
kerületében szívesen vezet az ide
látogató csoportoknak szakmai és
kultúrtörténeti programokat. Az
Öregerdõ környéki kerületben
idén 40 éve dolgozó, precíz, mun-
káját példamutató lelkiismeretes-
séggel, felelõsségtudattal ellátó
erdész kolléga méltó az elismerõ
oklevél egyesületi kitüntetésre.

giákkal. Az elmúlt több mint húsz
évben sokféle szakmai problémá-
val szembesült, amelyek megoldá-
sában mindig aktívan és kreatívan
részt vett. Ki kell emelni a Bala-
ton-felvidéki feketefenyvesek
pusztulása és az ebbõl eredõ er-
dõkárok felszámolása során kifej-
tett munkáját ugyanúgy, mint a 7-
8 évente visszatérõ gyapjaslepke-
gradációt és a hozzá kapcsolódó
kármegelõzést szolgáló légi per-
metezések nem kis logisztikai fel-

adatot jelentõ szervezését-lebo-
nyolítását. Szintén a Balaton kö-
zelségébõl fakadóan munkájában
nagy hangsúlyt kapott a közjóléti
szerepvállalás. Mindezeken túl tíz
éve a hivatásos vadászi feladato-
kat is ellátja erdészkerületében.

Az Országos Erdészeti Egye-
sületnek immár 35 éve tagja. A he-
lyi csoport programjainak, ren-
dezvényeinek aktív résztvevõje,
szervezõje. Simon Attilát széles
körben ismerik, jó kapcsolatot

Kovács Zoltánné tudására, szakmai tapasztalatára számít a tulajdonos és az erdõgazdaság vezetése

Pozitív beállítottsága példaértékû
Decrett József Emlékérmet vehetett át a balatonfüredi Simon Attila

ápol nemcsak erdésztársaival, de
a vállalkozókkal is. Közvetlen ter-
mészete, pozitív beállítottsága
példaértékû. Kiváló humorával
mindig a társaság egyik közép-
pontja.

Szabadidejébõl szívesen áldoz
segítõ jellegû, önkéntes munká-
ra, mellyel hozzájárul az erdészet,
illetve az erdészszakma társadal-
mi megítélésének javításához.

A fentiek alapján jó helyre ke-
rült a Decrett József Emlékérem.

Simon Attila (jobbról) és felesége Ugron Ákos helyettes államtitkártól vehette át a díjat

Lelkiismeretes kolléga
OEE Elismerõ oklevelet kapott Horváth Miklós

Horváth Miklós (jobbról) Mocz Andrástól vette
át a díjat. A háttérben Zambó Péter

     Fotó: Nagy László/Erdészeti Lapok – OEE

Az erdõgazdál-
kodás helyi fej-
lesztése terén
végzett dicsére-
tes szakmai te-
vékenység elis-
m e r é s e k é n t
Horváth Miklós
elismerõ okle-
velet kapott.

Horváth Mik-
lós édesapja is a
Pápai Erdészetnél
dolgozott kerü-
letvezetõ erdész-
ként,  gyakran el-
vitte õt magával az
erdõre. Egyértel-
mû volt számára a
pályaválasztás, a
soproni Roth



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

4. oldal 2017. SZEPTEMBER
SZEPT9EMBER

BAKONYERDÕ

Munkatársaink kiválóan szere-
peltek a Magyar Erdõgazdálko-
dásban Dolgozók Vadász Több-
tusa Lõbajnoksága gyenesdi-
ási állomásán. Két bronzérem-
mel gyarapodott az éremgyûj-
temény.

Az augusztusi rekkenõ hõség
sem szegte kedvét a versenyzõk-
nek, lázas izgalommal várták a
Magyar Erdõgazdálkodásban
Dolgozók Vadász Többtusa
Lõbajnoksága megnyitóját. A
gyenesdiási lõteret körbeölelõ
völgyben hiába volt érezhetõen
sokkal hûvösebb, mint „odakint”,
az adrenalin azért felpumpálta a
szívmûködést.

A házigazda Bakonyerdõ Zrt.
nevében dr. Szekrényes Tamás ve-
zérigazgató-helyettes köszöntötte
a résztvevõket. Úgy fogalmazott,
hogy a lõbajnokság egy lehetõség
arra, hogy megtaláljuk a tehetsé-
geseket. A verseny pedig kiváló
alkalom arra, hogy az erdõgazda-
ságban dolgozók eszmét cserélje-
nek, megosszák egymással a ta-
pasztalataikat.

A versenyzõknek öt verseny-
számot kellett teljesítniük. A fel-
adatokat úgy imitálták, hogy ilyen
szituációkra a valós életben, az
erdõben, a mezõn is lehet számí-
tani. 14 csapat nevezett, összesen
66-an álltak a lõállásokba.

Keczeli Zoltán fõszervezõ arról
tájékoztatott, hogy a lõbajnokság
ötlete Gyenesdiásról indult. A

versenyt immár 22. alkalommal
tartották meg. A résztvevõknek ez
egyfajta megmérettetés és szak-
mai képzés is: tudják magukat
hova elhelyezni. A régiek mindig
szívesen jönnek, de minden évben
újakkal is bõvül a csapat. Ez utób-
biak örömmel lesik el a titkokat a

rutinos kollégáktól. A helyezések
igen szoros versenyben dõltek el.
Az elsõ és a második helyezett azo-
nos pontszámot érte el, a harma-
dik és a negyedik helyezett között
mindössze egy pont döntött!

Kollégánk, Vizi Norbert egyéni-
ben az elõkelõ harmadik helyet

szerezte meg Gróf Jácint és Györök
Lajos mögött.

A Bakonyerdõ Zrt. csapata
(Benkõ László, Pölöskei Balázs, Vizi
Norbert, Fekete Róbert) a Zalaerdõ
Zrt. és a Mecsekerdõ Zrt. csapa-
tai mögött úgyszintén bronzérmet
szerzett.

Két érem a lõversenyen

A versenyzõknek öt versenyszámot kellett teljesítniük. Gyenesdiásra mindig szívesen jönnek

Idén ismét útjára indult a ván-
dortábor-mozgalom, amely-
hez öt állami erdõgazdaság,
köztük a Bakonyerdõ Zrt. is
csatlakozott.

Az idei évben a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium, valamint az
Országos Erdészeti Egyesület kö-
zös szervezésében újra útjára in-
dult a vándortábor-mozgalom.
Ennek keretén belül öt erdõgaz-
daság – köztük a Bakonyerdõ Zrt.
is – az országban öt útvonalon (Pi-
lis, Börzsöny, Mátra, Mecsek, Ba-
kony) alakított ki táborhelyeket,
ahol regisztrált csoportokat fo-
gadtak erdei gyalogos túrára.
A csoportokat képzett pedagógu-
sok vezették, akik erre az Erdei
Vándor túrára kialakított akkre-
ditált képzési rendszert elvégezve
jelentkezhettek csoportjaikkal. A
gyerekek felsõ tagozatosok és kö-
zépiskolások voltak. A vándortá-
borozás júliustól augusztus 20-áig
tartott, az egyhetes turnusok alatt
átlagosan három táborhellyel is-
merkedhettek meg a csoportok.

Erdõgazdaságunk Erdei Ván-
dor-útvonala a Bakonybéli Erdé-
szet területén található. Az elsõ

Újjászületett mozgalom
Erdei vándortáborok a Bakony szurdokaiban

és második napon Bakonybél köz-
ségbõl kiindulva megismerkedtek
a Borostyán-kúttal, a Kerteskõi-
szurdokkal; felmentek a Bakony
legmagasabb pontjára, a Kõris-
hegyre, majd lefelé vezetõ útjukon
az Odvaskõi-barlangot tekinthet-
ték meg. Szállásuk itt a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Erdõisme-
reti Oktatóháza volt.

A harmadik napon a Pannon
Csillagda megtekintése után háti-
zsákkal megmászták a Táborhely-
hegyet, majd a Széchenyi-emlék-
követ érintve vándoroltak át
Huszárokelõpusz-tára, ahol kiépí-
tett sátortábor várta a csoporto-
kat. A negyedik napon pihenõt
kaptak a résztvevõk, ez idõ alatt
erdei iskolai foglalkozásokra,
sportolásra nyílt lehetõségük. Az
ötödik napon vándoroltak a kö-
vetkezõ táborhelyre, amelynek a
Hubertlaki Turistaház adott ott-
hont. Útjuk során érintették a
Hubertlaki-tavat is. Másnap a
Szárhegyi kilátóhoz túráztak. Az
utolsó napon újra hátizsákkal a
Witt kilátópontot keresték fel,
majd onnan visszagyalogoltak
Bakonybélbe, ahol egy hetes ván-
dorlásuk a végéhez ért.

Az állami erdõgazdaságok
szeptember elején második alka-
lommal mutatkoztak be Budapes-
ten, a Szabadság téren, az Erdõ-
varázs Családi Nap keretein be-
lül. Az ingyenes tematikus rendez-
vény „szlogenje”: Az erdõ beköl-
tözik a városba.

A változatos programok mel-
lett tizenöt sátorban kitelepült er-
dei iskolai programok várták a lá-
togatókat.

A két nap folyamán szervezett
iskoláscsoportok és családok is
meglátogatták a standokat, ahol
ügyességüket, memóriájukat, le-
leményességüket és kreativitásu-
kat is próbára tehették.

A Bakonyerdõ Zrt. a KEFAG
Zrt.-vel közös standon a „FÁTÓL
Z-IG” mutatkozott be. „A fa mint
megújuló természetes alapanyag”
témáit próbálta közelebb hozni a
városi érdeklõdõkhöz. A standon

a Zalahalápi Parkettagyár által
biztosított parkettalapokból
kézmûveskedhettek a gyerekek és
a vállalkozó kedvû felnõttek, illet-
ve kavicsfestésre is volt lehetõség.

A két nap idén is sikeres volt,
olyannyira, hogy további helyszí-
neken is igényt tartanak az er-
dészeti erdei iskolák megjelené-
sére.

Ismét nehéz sorsú gyermeke-
ket látott vendégül a vállalat.
A tartalmas programoknak kö-
szönhetõen a nyár legszebb
napjait vitték emlékbe ma-
gukkal.

A tavalyi sikert követõen idén
újra határon túli gyerekeket fo-
gadott a vállalat. Az erdélyiek a
Balaton-felvidéki, a kárpátaljai di-
ákok pedig a Kisbetyár Erdészeti
Erdei Iskolában táboroztak. A
csoportok tagjai bebarangolták a
Bakonyalját és a Balaton-felvi-
déket.

A Balaton-felvidéki Erdészeti
Erdei Iskolában vendégül látott 18
erdélyi gyermek a Böjte Csaba fe-
rences rendi szerzetes által létre-
hozott Dévai Szent Ferenc Ala-
pítvány Árpádházi Szent Margit
napközi otthonából (Gyergyóre-
mete, Csutakfalva) érkezett. Kísé-
rõik – Balázs Teréz és Györgymó-
zes Renáta – elmondták, nehéz
sorsú, szociálisan hátrányos hely-
zetû gyerekek vannak a napközis
otthonukban. A diákoknak nincs
más lehetõségük kirándulni, csak
ha meghívják õket.

A bakonyerdõs szervezõk –
Istvánffy Alexandra, Horváth Eszter
– gondoskodtak róla, hogy az egy
hét során feledhetetlen élmé-
nyekben legyen részük. Voltak va-
daskertben, erdei kiránduláson,
részt vettek kézmûves-foglalkozá-
sokon. Jártak a nemzeti park Le-
vendula Látogatóközpontjában,
de a balatoni fürdõzés sem hiány-
zott a programból.

A megszólított diákoknak – Ba-
lázs Vajk-István, Balázs Kamilla,
Brassai Andrea Nikoletta – szinte
be sem állt a szájuk, boldogan
mesélték élményeiket. Kijelentet-
ték, ide bármikor visszajönnének,
mert nagyon jól érezték magukat.

Idén már a harmadik éve an-
nak, hogy a Bakonyerdõ Zrt. fel-
vette a kapcsolatot a kishegyesi
Ady Endre Kísérleti Általános Is-
kolával. Az intézménybõl térítés-
mentesen egyhetes kirándulást
szervezünk a diákjaiknak. A meg-
keresés annyira jól sikerült, hogy
azóta minden évben érkezett cso-
port a vajdasági iskolából. Az idei
csoport 15 gyermekbõl és két kí-
sérõbõl állt, õk mindnyájan az is-
kolában mûködõ ökológiai szak-
kör tagjai.

A gyerekek programját Ist-
vánffy Alexandra és Csiszár Adri-
enn meghatározott tematika alap-
ján építették fel. Igyekeztek mind-
ezt úgy összeállítani, hogy ha olyan
gyermek is van a csoporttal, aki
korábban már járt nálunk, akkor
õ is felfedezzen valami újat.

Programjaik között tanös-
vénytúra, kézmûves-foglalkozá-
sok, kisvonatos kirándulás volt, va-
lamint ellátogattak Pápára és Zirc-
re. Az egész hét végül is olyan,
mint egy erdei iskola; csak kicsi-
vel több kulturális programot tar-
talmaz.

Mosolygós gyermekarcok

A határon túl élõ magyar gyermekek alig várják a bakonyerdõs meghívást. Életre szóló élményeket sze-
reznek erdei iskoláinkban. Programdömpig várja õket minden alkalommal

Az erdõ a városba költözött

Horváth Eszter és Herczeg
Tamásné

Ötletekbõl, kreativitásból is jelesre vizsgáztak a fiatalok

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói
létszámában 2017. június 3-
ától  szeptember 25-éig az
alábbi változások történtek:

Belépõk, szellemiek: Ruj-
zamné Gönczi Erzsébet (Far-
kasgyepû, 07. 01.), Borcsa-
Bodolayné Holl Katalin (Köz-
pont, 07. 02.), Peng Márton
(Bakonyszentlászló 08. 01.),
Szabó Eszter (Devecser, 08. 01.),
Buti Gáborné (Pápa, 09. 01.)

Belépõk, fizikaiak: Fülöp
Andrea (Balatonfüred, 06. 15.),
Sárközi Ádám (BEFAG Parket-
tagyár, 07. 03.)

Kilépõk, szellemiek: Császár
Lajos (Farkasgyepû, 08. 15.),
Debreczeni Éva (Keszthely, 09. 12.)

Kilépõk, fizikaiak: Stibernik
Lajos (BEFAG Parkettagyár, 06.
06.), Török László (Franciavágási
Fûrészáru Gyár, 06. 12.), Soós Pé-
ter (Farkasgyepû, 06. 27.), Gazdig
Árpád (Franciavágási Fûrészáru
Gyár, 06. 30.), Hegyi Zsolt
(BEFAG Parkettagyár, 06. 30.),
Tóthné Tamás Erzsébet Katalin
(BEFAG Parkettagyár, 07. 10.),
Borbás Tamás (BEFAG Parketta-
gyár, 07. 17.), Nagy Gábor
(Devecser, 08. 31.), Regenye
Tiborné (Franciavágási Fûrész-
áru Gyár, 09. 05.), Leimeiszter
Zsolt (Farkasgyepû, 09. 08.), Né-
meth Gyuláné (BEFAG Parketta-
gyár, 09. 10.), Kormányos Atti-
la Mihály (BEFAG Parkettagyár,
09. 11.)

Nyugdíjazás, szellemiek: Farner
Györgyné (Franciavágási Fûrész-
áru Gyár 08. 24.), Mátyus Árpádné
(Devecser, 08. 31.)

Kilépõk, fizikaiak: Szennyai
László (BEFAG Parkettagyár, 08.
16.)

Elhunyt: Fehér Csaba (Fran-
ciavágási Fûrészáru Gyár, 07. 11.)

Hûségjutalmasok, szellemiek:
40 év: Mátyus Árpádné (De-

vecser), Horváth Miklós (Pápa),
Mátyus Árpád (Devecser), Vaskó
Ferenc (Bakonybél)

35 év: Csurgó Csaba (Balaton-
füred), Tóth Ferenc (Balatonfü-
red)

30 év: Varga Lajos (Keszthely)
25 év: Rujzam Antal (Far-

kasgyepû) Bajner Attila (Far-
kasgyepû)

Hûségjutalmasok, fizikaiak:
40 év: Kocsis Sándorné

(BEFAG Parkettagyár)
35 év: Szabó Tiborné

(BEFAG Parkettagyár)
32 év: Németh Gyuláné

(BEFAG Parkettagyár)
30 év: Nagy Csabáné (BEFAG

Parkettagyár), Stark Sándor
(BEFAG Parkettagyár)

25 év: Slang Attila, Szakál
Zsuzsanna, Szennyai László
(mind BEFAG Parkettagyár)

20 év: Fülöp Zoltánné
(BEFAG Parkettagyár), Simon
Tibor (Franciavágási Fûrészáru
Gyár), Szántó László (BEFAG
Parkettagyár)


