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Legbensõségesebb ünnepünk
a karácsony. Ilyenkor melegség
tölti el az emberek szívét.

Már a karácsony elõtti heteket
is valami misztikus titokzatosság
lengi be. Mindenki lázasan készü-
lõdik, szervezik a meglepetéseket.
Készítik, vásárolják az emberek a
szeretteiknek az ajándékokat.

Egyáltalán: mit jelent a szere-
tet? Leélni egy életet valakivel, fel-
nevelni a gyerekeket, együtt lenni
a bajban? Kedvességet, odafigye-
lést? Borzongást egy érintéstõl?
Szívdobogást egy tekintettõl?
Együtt cselekvést közös eszmé-
kért, ügyekért? A másik szemében
olyannak látni önmagunkat, ami-
lyenné válni szeretnénk? Szigorú
követelmények támasztását a le-
hetõ legtöbb elérése érdekében?

Döntéseinknek a másik szem-
pontjai szerinti meghozatalát?
Jelentõséggel bírni a másik életé-
ben? Meglátni a másikban és meg-
mutatni önmagunkban azt a meg-
ismételhetetlen, pótolhatatlan
csodát, amelyek vagyunk?

Annyi bizonyos, hogy a szere-
tet nem karácsonyi dísz, melyet
elég évente egyszer elõvenni.

A karácsony olyan alkalom,
amely lehetõséget teremt szavak-
kal és azok nélkül is kifejezni a ra-
gaszkodást, a szeretetet. Kará-
csonykor ünneplõbe öltöztetjük a
szívünket. Próbáljuk meg újra és

újra felidézni, milyen is a szeretet.
Hisz a boldogság, a harmónia ben-
nünk van. Ha önmagunkban meg-
teremtjük, a külvilágban is megta-
láljuk.

A szeretet sokféle és kiapad-
hatatlan, kínáljuk, hogy jusson
belõle mindenkinek!

Legyen ünnep a szívekben
Ha a szentestén meggyújtjuk a

csillogó fenyõn a gyertyákat, ün-
nepeljünk ennek szellemében.
Ahogy Márai Sándor írta: „Ha az
ünnep elérkezik az életedben, ak-
kor ünnepelj egészen. (…) Tisz-
tálkodjál belülrõl és kívülrõl. Fe-
lejts el mindent, ami a köznapok

szertartása és feladata. Az ünne-
pet nemcsak a naptárban írják pi-
ros betûkkel. Nézd a régieket, mi-
lyen áhítatosan, milyen feltétlenül,
milyen körülményesen, mennyi
vad örömmel ünnepeltek! Az ün-
nep a különbözés. Az ünnep a
mély és varázsos rendhagyás.”

Befejezõdött a 2-3 sávos fedõ-
réteg alapanyag megmunkáló
és osztályozó sor rekonstruk-
ciója a Befag Parkettagyárban.
A három részbõl összeállított,
95 méter hosszú gyártósor ka-
pacitása mûszakonként majd
a duplájára nõtt.

Ismeretes, 2016-ban született
döntés a 2-3 sávos fedõréteg alap-
anyag megmunkáló és osztályozó
sor rekonstrukciójáról. A beruhá-
zás folyamatáról Varga László ve-
zérigazgató és Paluska Csaba fa-
ipari technológos, projektvezetõ
tájékoztatott.

Még a 2016. év végén, illetve
2017 elsõ heteiben szabaddá tet-
tük a leendõ termelõsor helyét,
kiürítettük a pihentetõhelyiséget,
a mûködõ gyalusort  átmenetileg
a panelcsarnokon belül helyeztük
el. Az épület komplett –  építésze-
ti és gépészeti – felújítása megkez-
dõdött. A munkával párhuzamo-
san a korábbi sor végérõl a robo-
tot kiküldtük a finn MartekIn-
venir cégnek átprogramozásra.

A Schröder gyalusor telepíté-
se a Ligna 2017 vásár után kezdõ-
dött. A háromhetes szerelés után
a kezelõk betanítása következett.
A sor a július közepi próbaüzem
óta mûködik. A használat során
szerzett tapasztalatok alapján a
gyártóval közösen néhány beállí-
tást, funkciót megváltoztattunk.

Az építési vállalkozókkal és a
gyárral egyeztetve a régi gyalusort
július közepén elbontottuk. Ezen
a területen is elkezdõdhettek az
építési, gépészeti munkák.

A Woodeye svéd cégnél április
végén, május elején négy munka-

társunk alapoktatása megtörtént.
A megrendelt szkennert a Ligna
vásáron is bemutatták, majd ki-
szállították Finnországba a teljes
lamellaosztályozó sor gyári teszt-
jének elvégzésére. A tesztet köve-
tõen tovább kellett finomítani a
szkenner mûködésén. A gépek és
a robot beszerelése július 20-án
elkezdõdött.

A nyári leállás alatt a tmk a sor-
ba illesztette a meglévõ lamella ha-
sító fûrészünket is. Ezzel a har-
madik rész is a helyére került, ösz-
szeállt a teljes technológia. A ká-
belezéseket és automatizálási
programozást követõen augusz-
tus végén kezdõdhettek a tesztek.

A leállás idején gyakorlatilag
minden olyan építési és gépészeti
kivitelezési munka elkészült, ame-
lyet a gyártócsarnokban eltervez-
tünk, így a leállás után már egy
teljesen felújított, világos térben
kezdõdhetett a termelés.  A fala-
kon kívül szinte minden új. Meg-
történt a festés, a világítótestek
cseréje, a fûtés korszerûsítése, a
porelszívás átépítése, a tûzjelzõk
karbantartása, az aszfaltozás, a
villamos, valamint a sûrítettle-
vegõ-hálózat cseréje, de új a
kompresszor is.

Õszre összeállt és mûködik a
teljes Schröder-Fanuc – Weinig –
Woodeye – Martek sor. A gyártó-
sor teljes hossza 95 méter. A be-
ruházással jelentõsen nõtt a ha-
tékonyság, a mûszakonkénti ka-
pacitás pedig majd a duplájára
emelkedett. A beruházás teljes
összege meghaladta a 800 millió
forintot, ehhez 500 millió forint
export-elõfinanszírozási hitelt vett
igénybe a vállalat.

A vadásztársadalom tagjai im-
már harmadik alkalommal gyûl-
tek össze a hivatásos vadászok
hubertlaki emlékhelyénél. Az ün-

zi rétet. Mindezzel megadták az
alaphangját a hivatásos vadászok
emlékünnepségének. A sejtelmes
õszi fények még patetikusabbá tet-
ték az eseményt.

Varga László, a Bakonyerdõ
Zrt. vezérigazgatója sem ment el
szó nélkül az õszi erdõ mellett,

ehhez az író J. R. Ward egyik köny-
vébõl idézett:

„Szeretem, amikor a levelek vö-
rösbe és narancsba fordulnak.
Gyönyörû látványt nyújtanak a
holdfényben, és elképesztõ válto-
záson esnek át.”

(Folytatás a 3. oldalon.)

Teljes a technológiai sor
A teljes gyártósor hossza csaknem 95 méter

Kultikus emlékhely

Varga László a házigazdák nevében köszöntötte az ünnepség résztvevõit

Csillogó gyerekszemek

A Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt. és a Veszprém Megyei Vadászka-
mara összefogásának eredménye eredménye a hubertlaki em-
lékhely, amely a hivatásos vadászok munkájának elismerésére
emeltetett.

nepségnek és az átadott elisme-
réseknek rangjuk van.

A Bakony Vadászkürt Egylet
kürtjátéka betöltötte a Hamuhá-

Immár ötödik éve érkezik meg
a Bakonyerdõ Mikulása a vál-
lalat munkatársainak  gyerme-
keihez. A csillogó szemeket
látva nem csoda, hogy elma-
radhatatlan ez a rendezvény.

Zsúfolásig megtelt a vállalati
központ aulája. A gyerekek csivi-
teltek, kíváncsiskodtak, a felnõt-
tek beszélgettek. Mindannyian a
Mikulást várták, amely immár ha-
gyományosan minden évben a
Bakonyerdõ Zrt. központjába is
tiszteletét teszi. Kollégáink szíve-
sen hozzák el csemetéiket erre a
nagy eseményre, hiszen egy iga-
zán jó hangulatú rendezvényrõl
van szó. Az érdeklõdést fényesen
jelzi, hogy idén elõzetesen 57 gyer-
mek jelezte részvételét.

Egy pillanatra mindenki elhall-
gatott, amikor a Szó és Kép Szín-
pad színre lépett. Õk minden év-
ben új ünnepi mesejátékkal ké-

szülnek. Idén A piros ruhás ide-
gen történetét ismerhették meg a
kicsik. A meseelõadás elsõ perce-
it követõen  a gyermekek aktívab-
bá váltak, nevetéssel követték a
nyúl és a medve történetét.

Mindegyik lurkó nagy izgalom-
mal várta a színre lépõ Mikulást,
de a fogadtatás nem volt egyön-
tetû: volt, aki nevetett, más tap-
solt, de volt, aki félve pislogott.
Hiába bátorította anya, apa, a vé-
gén csak eltörött a mécses. De
aztán mindenkinél oldódott a fe-
szültség, az ajándék megtette a
hatását.

A Mikulás mindenkit szemé-
lyesen köszöntött. Az elõadást és
az ajándékosztást követõen kinyílt
a nagy tárgyaló ajtaja, ahol forró
csoki, üdítõ várta a résztvevõket.
A látottakat, hallottakat örömmel
beszélték meg a kicsik és a nagyok
egyaránt. Jövõre ismét jönnek,
megint együtt várják a Mikulást.

Lakos Kristóf és Jázmin nem ijedt meg a Mikulástól, a kistestvérük,
Csongor viszont nem mert odamenni hozzá
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Egyelõre nehéz felmérni, mek-
kora problémát jelent erdeink-
ben a tuskógomba, hiszen szá-
mos esetben kívülrõl nincse-
nek látható jelei a károkozásá-
nak. Ugyanakkor kivágott fatör-
zseknél nagyon gyakran lehet
látni a gomba által okozott fe-
hér korhadást a fa belsejében.

Az erdõgazdálkodásban világ-
szerte súlyos károkat okozó Ar-
millaria (tuskógomba) fajokkal,
illetve az azok elleni lehetséges
védekezéssel kapcsolatos nagy
volumenû kutatásra nyert 676 mil-
lió forint vissza nem térítendõ tá-
mogatást a Soproni Egyetem, il-
letve konzorciumi partnerei a
Gazdaságfejlesztési és Innováci-
ós Operatív Program keretében.
A nemzetközi projektben ameri-
kai és európai intézményekkel is
együttmûködik az egyetem. Az
alapkutatáshoz és hazai terepi
adatgyûjtéshez a Bakonyerdõ Zrt.
is jelentõs támogatással járult
hozzá, tájékoztatott dr. Patocskai
Zoltán erdõmûvelési osztályve-
zetõ.

Az Armillaria fajok az erdõk
természetes talajlakó társalkotói,
egyes telepeik a Föld felszínének
legnagyobb és leghosszabb életko-
rú szárazföldi élõlényei. Bizonyos
fajaik a legsúlyosabb erdõkárosí-
tó gombák közé tartoznak, és je-
lentõs erdõpusztulásokat okoz-
nak: megtámadják és elpusztítják
az ellenálló képességükben gyen-
gült fákat, majd a gazdanövény

elhalása után teljesen lebontják a
fa szöveteit.

Dr. Sipos György, a projekt szak-
mai vezetõje érdeklõdésünkre el-
mondta, nehéz felmérni, hogy
mekkora problémát jelent a tus-
kógomba, hiszen számos esetben
kívülrõl nincsenek látható jelei a
károkozásának. Ugyanakkor kivá-
gott fatörzseknél nagyon gyakran
lehet látni a gomba által okozott
fehér rothadást a fa belsejében.
Az Erdészeti és Faipari Kutató-
központ munkatársa hozzátette,
hazánkban is vannak olyan terü-
letek, ahol a talajban ez a gomba-
faj dominál, visszafogva az erdõ
fejlõdését, illetve akadályozva új
faállomány betelepítését. A Ba-
konyerdõ Zrt.-vel együttmûköd-
ve jelenleg a Keszthelyi-hegység-
ben végeznek ilyen területeken

kutatásokat a szakemberek. Az
elsõ eredmények alapján az Ar-
millaria gallica (gumós tuskógom-
ba) és az Armillaria cepistipes
(vastaglábú tuskógomba) van je-
len több telepével a Keszthelyi-
hegységben.

Dr. Sipos György ezzel kap-
csolatban megjegyezte, vizsgálják
a gomba mikrobiális környezetét
csakúgy, mint a klimatikus viszo-
nyokat. Azt nézik, hogy ez a sok-
tényezõs környezet miként hat a
tuskógomba aktivitására. A szak-
embereknek az eddig eltelt idõ-
ben már sikerült olyan gombafa-
jokat izolálniuk, amelyek vissza-
fogják az Armillaria aktivitását,
tehát hosszú távon alapjai lehet-
nek a károkozó elleni biológiai
védekezésnek. A projektvezetõ
hozzátette, a vegyszeres védeke-

Visszafogja az erdõ fejlõdését
Programot indítottak a tuskógomba károkozásának megfékezésére

zés számos kedvezõtlen hatással
jár, ezért a kutatók a tuskógomba
károkozó hatásának felmérése,
genetikai sajátságainak vizsgálata
mellett egy biológiai védekezésen
alapuló, hatékony erdõvédelmi
stratégia kidolgozását tûzték ki
célul. Az egyes erdészeti területe-
ken a tömeges fapusztulásnak
súlyosak a gazdasági hatásai: az
értékes rönkalapanyag akár jelen-
tõs része is energetikai célú faa-
nyaggá degradálódik, ami egyrészt
gazdasági veszteséget okoz az er-
dõgazdaságoknak, másrészt a ki-
esõ feldolgozási tevékenység mi-
att csökken a munkahelyek szá-
ma. Emellett az Armillaria fajok
súlyos problémákat jelentenek a
gyümölcsfa- és dióültetvényeken,
szõlõsökben, komoly károkat
okozva a mezõgazdaságnak is.

A tuskógomba szemre tetszetõs...  Ugyanakkor a szibériai erdõkben óriási károkat okoz

Az emberek számára fontos az
erdõ, közügynek tekintik. Ezzel
ellentétben az erdõk állapotá-
val már alacsony az elégedett-
ség. Az embereknek az „erdõ”
szót említve az elsõ, ami eszük-
be jut, az a fa. Mindez egy kö-
zelmúltban elkészült felmérés-
bõl derül ki.

Az OEE Erdészeti Erdei Isko-
la Szakosztály záró ülését és to-
vábbképzését Miskolcon, az
Északerdõ Zrt. Csanyiki és Fó-
nagysági Erdészeti Erdei Iskolá-
jában tartották. Az eseményen
vállalatunk részérõl Horváth Esz-
ter és Csiszár Adrienn erdeiiskola-
vezetõ vett részt.

A megjelent tagokat és a meg-
hívott vendégeket Zay Adorján ve-
zérigazgató és Rencsiné Ágh Már-
ta humánpolitikai osztályvezetõ
köszöntötte.

A szakosztályi ülésen terítékre
került a közelmúltban elvégzett, a
magyar lakosság erdõlátogatási
szokásairól, erdõismeretérõl és az
erdészek munkájának ismertségé-
rõl, megítélésérõl szóló felmérés,
amelynek  eredményeirõl Lom-
niczi Gergely, az Indigo Commu-
nications Kft. munkatársa szá-
molt be.

A felmérés egy közvélemény-
kutatás keretein belül valósult
meg, mintegy 2800 személy bevo-
násával.  A vélemények feldolgo-
zása regionálisan történt. Kiemel-
ten két csoportra fokuszáltak, a
14–18 évesek körére, valamint a
rendszeres erdõjárókra.

A felmérés eredményei azt
mutatják, hogy az emberek számá-
ra fontos az erdõ, közügynek te-
kintik. Ezzel ellentétben az erdõk
állapotával alacsony az elégedett-

A tulajdonos Magyar Állam
tõkeemeléssel támogatott köz-
jóléti beruházásokat a Ba-
konyerdõ Zrt-nél.  2015-ben és
2016-ban több ilyen is volt, a
munkák egy része ez évre is át-
húzódott.

Varga László vezérigazgató
elmondta, a Pápa, Külsõ-Vár-
kert fejlesztéséhez kapott tõke-
emelés 15 millió forint. E terü-
leten 2017-ben kisebb mértékû
a felhasználás, hiszen jelentõ-
sebb munkavégzés az ápoláson
kívül nem történt. Vinye-Sán-

Tavasszal jön a minõsítés
ség. Az embereknek az „erdõ”
szót említve az elsõ, ami eszükbe
jut, a „fa”.

Klemmné Lõrincz Ildikó iskola-
igazgató Erdészeti erdei iskolák
pedagógusszemmel címmel tar-
tott prezentációt. Az általa képvi-
selt iskola együttmûködésben áll
az Északerdõ Zrt. erdei iskolái-
val. Jelezte, az erdei iskolák célja a
megfigyelés – a tapasztalás – az
élményszerû tanulás. Fontosnak
tartja az erdei iskoláztatást, az is-
kolájuk minden évszakban jár er-
dei iskolába, ezáltal is megfigyelé-
seket végezve a gyerekekkel az
erdõ változásáról.

Az erdészeti erdei iskolák fon-
tos színtere az erdõ, ahol erdész
szakemberek nyújtják az ismere-
tet; összefüggõ ismeretet ad, meg-
mutat, kibõvíti az erdõvel kapcso-
latos értékeket. Az erdei iskolá-
ban töltött idõ után a pedagógu-
sok számára visszacsatolási lehe-
tõséget nyújt a tanórákon a szer-
zett ismeretek kibõvítése.

Puskás Lajos szakosztályelnök
tudatta, hogy az erdészeti erdei
iskolák  2015-ben megszerzett mi-
nõsítése lejárt, így a jövõ évben is-
mét minõsítés lesz. Jövõ év elején
értesítést küldenek az iskoláknak
a szükséges teendõkrõl.

Tavasszal sor kerül a minõsí-
tés ellenõrzésére is, majd õsszel,
valamelyik országos rendezvényen
kerülhet sor a minõsítések átadá-
sára.

A szakosztályelnök ismertetett
egy levelet, amelyet Ormos Balázs
küldött számára. Ebben többek
között köszönetet mondott Csiszár
Adrienn-nek, a Huszárokelõpusz-
tán tartott nyugdíjas-találkozón
mutatott példás helytállásáért.

Jó, ha van tulajdonosi segítség
ját parkolójának környezetba-
rát napelemes, LED-es térvi-
lágításának kiépítése. Az er-
re kapott tõkeemelés tízmillió
forint.

A Hódoséri vendégház park-
jának és a bekötõút felújítására
(környezetrendezési munkák)
szánt beruházási összeg megha-
ladja a 27 millió forintot. A szer-
zõdés szerinti összeg a vinyei
esõbeállót is tartalmazza. A
munka õsszel befejezõdött. Ezt
húszmillió forintos tõkeemelés-
sel segítette a tulajdonos.

Továbbra is a legjobbak között
szerepel a Bakonyerdõ Zrt. A
megye legnagyobb cégeit rang-
soroló toplistán a vállalat õrzi
elõkelõ helyezését.

A Veszprém megye legnagyobb
cégeit tömörítõ toplistán az elmúlt
hét évben mindig a 23–26. hely va-
lamelyiken tartózkodott a vállalat.
A Bakonyerdõ Zrt.-t a 2016-os
gazdasági teljesítménye alapján,
kilencmilliárd forint feletti árbe-
vételével az elõkelõ 24. helyre
rangsorolták.

– Nagy büszkeség számunkra,
hogy az erdõgazdaság stabilan tar-
tani tudja ezt a pozícióját – érté-
kelte az eredményt Varga László
vezérigazgató. Hozzátette, a 300-
as listán elég sok mozgás van, jó
néhány vállalkozás kikerült a leg-
jobbak közül, vagy lejjebb csúszott.
A városon belül is vannak válto-
zások, elég csak a Pápai Hús Kft.-
re gondolni, amelyik korábban a
vállalat elõtt áll. A Bakonyerdõ
Zrt. a pápai vállalkozások rang-
sorában elõbbre lépett, a Yanfeng
és a Hirtenberger mögött immár
a harmadik legnagyobb árbevéte-
lû társaság.

2010 óta a 22 állami erdõgaz-
daság rangsorában is mindig az
elsõ helyen áll a Bakonyerdõ Zrt.
E társaság éri el a legmagasabb
árbevételt. A faipari tevékenység-
re tekintettel eredményességben

a 4–5. helyet sikerül megszerezni,
de ezzel sem kell szégyenkezni. Az
átlagos statisztikai létszám – 570
alkalmazott – alapján szintén a
Bakonyerdõ Zrt. a legnagyobb a
hazai erdõgazdaságok között.

Vállalatunk azzal is kitûnik a
többiek közül, hogy az elmúlt hét
évben éves átlagban 900 millió fo-
rintot fordított nagyrészt terme-
lõ beruházásokra. Míg 2010-ben
400 millió forint volt az értékcsök-
kenési leírás, 2018-ra ez az összeg
meghaladja a 750 millió forintot.

Varga László hangsúlyozta, ezt
az elõkelõ pozíciót annak ellené-
re is tudjuk tartani, hogy a gaz-
dálkodás körülményei az utóbbi
1-2 évben jelentõsen megváltoz-

A legnagyobbak között
tak. Idén igénybe vett szolgálta-
tásként 2,6 milliárd forintot fize-
tünk ki vállalkozóknak, akik a fa-
kitermelési, erdõmûvelési, vad-
földmûvelési és szállítási felada-
tokat látják el. A vállalkozók meg-
tartása érdekében 2018-ban szin-
tén mintegy tízszázalékos vállalko-
zási díjemelést kell tervezni.

Egy állami cégtõl elvárt, hogy
minimálisan a járulékcsökkentést,
de ha lehetõség van rá, ezen felül
további összegeket kigazdálkodva
keresetnövekedést biztosítson a
dolgozóinak. A Bakonyerdõ Zrt.
vezetése tisztában van a fizikai
dolgozók és a vállalkozók munká-
jának fontosságával. Az õ mun-
kájuk eredményeként lehet minél
nagyobb árbevételt elérni. Éppen
ezért nekik az arányosnál kicsivel
több jövedelmet kívánnak biztosí-
tani a jövõben.

A vezérigazgató arról is tájé-
koztatott, hogy a lehetõség adott,
ezért nem csak szóban kívánnak
szép karácsonyt a kollégáknak. A
fizikai és a szellemi állomány ré-
szére egyaránt tervezik, hogy a
karácsony elõtti héten bérkiegé-
szítést fizet a vállalat. A kulcspozí-
cióban lévõ fizikai dolgozóknak
bruttó százezer forint, a többiek-
nek átlagosan 60 ezer forint jut.
A szellemi dolgozóknak pedig át-
lagosan egyhavi munkabért fizet-
nek kiegészítésként – a szeptem-
berben kifizetetteken túl.

dor-majorban, valamint a Hódos-
éri vendégházi bekötõút világítá-
sával és térvilágításával együtt va-
lósult meg 2016-ban – a huszá-
rokelõpusztai projekthez hason-
ló mûszaki tartalommal. A busz-
megállóhoz az esõbeálló megépí-
tése 2017-ben megtörtént. A Hó-
doséri vendégház környezetren-
dezési munkáival szintén elkészül-
tünk. A beruházáshoz kapott tõ-
keemelés 20 millió forint.

Szintén idén készült el a hu-
szárokelõpusztai vadászház és az
erdei iskola környezetének, sa-

A Bakonyerdõ Zrt.-nél haszná-
latban levõ Erdészeti Szakmai
Rendszer (ESZR) az erdõgaz-
dálkodás informatikai támoga-
tását szolgálja – az irodában.

Már a ’90-es években felmerült
az a felhasználói igény, hogy a gaz-
dálkodás során szükséges részle-
tes adatokat digitálisan terepre
tudjuk vinni. Ezt az igényt szolgá-
ja ki az ESZR-hez készített mobil
alkalmazás, a Terepi Erdészeti
Informatikai Rendszer (TERI).
Ez az androidos alkalmazás az
ESZR adatainak terepen történõ
használatát teszi lehetõvé, és egyes
esetekben adatfelvételt is szolgál,
tájékoztatott Váradi József erdõ-
gazdálkodási fõmérnök.

Az alkalmazással gyakorlatilag
az erdõterv, a térképek és a szak-
mai tervek megfelelõ adottságú
mobil eszközön – célszerûen okos
telefonon – a terepen digitálisan
rendelkezésre állnak. Már a tele-
fonok beépített GPS-rendszere is
lehetõvé teszi a terepi navigálást,
de megfelelõ, legalább 3–4 méte-
res pontosságú GPS-vevõvel ki-
egészítve már a jogszabályok ál-
tal elõírt pontosságú mérés végez-
hetõ.

Társaságunk a szakmai infor-
matikai lehetõségek széles körû és
minél teljesebb alkalmazása érde-
kében 2017 nyarán a szakmai mun-
ka támogatásához szükséges esz-
közöket szerzett be. Így került
hadrendbe 95 darab Samsung J5
okostelefon; 10 darab Mobil
Mapper 50 típusú, 1–2 méteres
pontosságú GPS/vevõ; és 18 da-
rab GARMIN GLO típusú, 3–4
méteres pontosságú GPS külsõ
antenna.

Ezzel a fejlesztéssel minden
erdészeti szakfeladatot ellátó
munkatárs (kerületvezetõ erdész,
erdõgondnok, erdészeti igazgató,
központi szakmai munkatársak),
fõvadász a TERI alkalmazás hasz-
nálatára alkalmas telefont, illetve
az egységek megfelelõ pontossá-

Terepen mindig kéznél van
a TERI

gú GPS-eszközöket kaptak. A be-
szerzést követõen a fejlesztõ be-
vonásával a TERI felhasználói
oktatását is megtartottuk. Az in-
formatika terepi alkalmazása kö-
zéptávon még sok lehetõséget és

egyben feladatot tartogat szá-
munkra. Példaként említhetõ a
becslési feladatok terepi adatrög-
zítõvel történõ támogatása vagy a
készletkezelés terepi eszközökkel
történõ támogatása is.

Az informatika alkalmazása sok és nagy segítséget nyújt a terepen
dolgozó kollégáink számára

Varga László vezérigazgató
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Hangsúlyozta, a vadászok az
egészséges, élhetõ környezethez
– a többi emberrel együtt – érzel-
mileg is szorosan kötõdnek. A
vaddal való gazdálkodás nagy
szakértelmet, felelõsséget és terv-
szerûséget igénylõ hivatás, melyet
kizárólag a természet- és környe-
zetvédelem érdekeinek felismeré-
sével és azokkal összhangban sza-
bad csak gyakorolni. Az erdõgaz-
daság szakszemélyzete vadgazdál-
kodóként, a hivatása szerint rá-
ruházott felelõsséggel és külde-
téssel fáradozik azon, hogy a ter-
mészetes táj – mint az életközös-
ség része –  a vadállományt is fenn-
tartsa.

Az emlékhely másik létrehozó-
jának képviseletében Schumacher
István, a Verga Zrt. vezérigazga-
tója arról beszélt, hogy egyre na-
gyobb a feladatuk és a felelõssé-
gük. A vadlétszám túlzott mér-
tékben megugrott, a csökkentése
elengedhetetlen, de ezt úgy kell
végrehajtani, hogy ne veszélyez-
tesse a tervszerû erdõgazdál-
kodást.

Nem volt olyan régen, amikor
felmerült, kellene egy olyan kulti-
kus helyet találni, ahol megállha-
tunk, emlékezhetünk, beszélhe-

tünk a jelenkor kihívásairól és kö-
zösen gondolkodhatunk a jövõ-
rõl. Mindezt már dr. Szekrényes
Tamás, a Veszprém Megyei Va-
dászkamara hivatásos vadász al-
elnöke – aki a Bakonyerdõ Zrt.
vezérigazgató-helyettese is egyben
– fogalmazta meg.

Hozzátette, mérföldkõ az éle-
tükben a vadászati törvény módo-
sítása, amellyel kialakították a táj-
egységi vadgazdálkodás alapjait,
újrarajzolták a vadászterületek ha-
tárait, és immár 20 évre szól az
üzemtervi ciklus. Mindennek kö-
szönhetõen a szakma elismertsé-
ge növekedett.

A vadászat és a szakralitás kap-
csolatáról dr. Jánoska Ferenc, a
Vadgazdálkodási és Gerinces Ál-
lattani Intézet egyetemi docense
osztotta meg gondolatait a közön-
séggel.

Az eseményen adták át a
Hubertlaki Kereszt 2017 kitünte-
tést, amelyet idén Takács Károly
(Bakonyerdõ Zrt.), Süle Árpád
(Somló-tája Vadásztársaság) és
Károlyi Gábor (Verga Zrt.) vehe-
tett át. Az ünnepség végén a kop-
jafánál koszorút helyeztek el a
Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt., va-
lamint a Veszprém Megyei Vadász-
kamara vezetõi.

A Gazdaságfejlesztési Progra-
mok Végrehajtásáért Felelõs
Helyettes Államtitkárság no-
vember 23-án kelt levelében
értesítette a Magyar Termé-
szetjáró Szövetséget, hogy a
Bakancsos barangolás Ba-
konytól a Balatonig elnevezé-
sû pályázatot 430 millió 782
ezer 873 forint összegben tá-
mogatásra érdemesnek ítélte.
E programnak a Bakonyerdõ
Zrt. is a részese.

A Magyar Természetjáró Szö-
vetség mint konzorciumvezetõ az
aktív turisztikai hálózatok infra-
struktúrájának fejlesztése
(GINOP 7.1.2-15.) pályázat felhí-
vására Bakancsos barangolás Ba-
konytól a Balatonig címmel au-
gusztusban pályázatot nyújtott be.
A Bakonyerdõ Zrt. a Verga Zrt.-
vel és a Magyar Turisztikai Ügy-
nökséggel együtt tagja a konzor-
ciumnak. Hiánypótlás után a
Gazdaságfejlesztési Programok

Végrehajtásáért Felelõs Helyettes
Államtitkárság 2017. november
23-án kelt levelében értesítette a
Magyar Természetjáró Szövetsé-
get, hogy a Bakancsos barangolás
Bakonytól a Balatonig pályázatot
430 782 873 forint összegben tá-
mogatásra érdemesnek ítélte.

Ebbõl a Bakonyerdõ Zrt.-re
esõ rész 157 899 253 forint, ami-
bõl 15 helyszínen megvalósítandó
építésekre, beszerzésekre bruttó
153 millió forint áll rendelkezés-
re. A pályázat az erdészetek által
javasolt mûszaki tartalmakat és
azok megadott költségvetését tar-
talmazza.

A projektnek köszönhetõen a
beavatkozási helyszíneken az erdõ
látogatóit fogadó közjóléti beren-
dezések a kor elvárásainak meg-
felelõ módon, hosszú távon is
fenntartható, magas színvonalú
kivitelben újulhatnak meg, a mind
ez ideig kevésbé frekventált, ám
fejlesztésre méltó területeken új
attrakciók jöhetnek létre. Mind-

ezek tovább erõsíthetik a belföldi
utazási motivációkat, növelhetik
az azok alapján meghozott utazá-
si döntések számát. A fejlesztések
hatására a gyalogos természetjá-
rás egyre nagyobb szegmensévé
válhat Magyarország turizmusá-
nak, és ezzel párhuzamosan nõ-
het a természeti és kulturális ér-
tékek megõrzése, valamint az
egészségtudatos életvitel iránti
igény. A jelen projekt keretében
megvalósításra kerülõ beruházá-
sok tovább növelik a már meglévõ
turisztikai attrakciók látogatott-
ságát.

A fejlesztés során erdei védõ-
házak, erdei bútorgarnitúrák, er-
dei tûzrakó helyek, erdei padok,
tájékoztató táblák, erdei tornasze-
rek, játszóeszközök felújítása, cse-
réje, illetve kihelyezése valósul
meg néhány egyéb biztonsági elem
(korlát, lépcsõ) mellett. Ezenfe-
lül gyalogos útvonal profiligazítá-
sa, nyomvonal tisztítása, erdei pi-
henõhelyek, tisztások tereprende-

A hivatásos vadászok
szakmai elismerése

(Folytatás az 1. oldalról.)

Kezdõdhet a munka
Közjóléti beruházásra nyert támogatást a vállalat

A III. Veszprém megyei vadász-
kamarai tófeaszemle alkalmá-
ból Hubertlaki Kereszt kitünte-
tést vehetett át kollégánk, Ta-
kács Károly.

A Bakonyerdõ Zrt. Balatonfü-
redi Erdészetének kerületvezetõ
erdész-vadásza iskolái elvégzése
óta a Bakonyerdõ Zrt.-nél, illetve
jogelõdeinél dolgozik, jórészt ke-
rületvezetõ erdészként.

Takács Károly a soproni Roth
Gyula Erdészeti Technikum elvég-
zése után 1975-tõl a Balaton-fel-
vidéki Erdõ- és Fafeldolgozó Gaz-
daság Zalahalápi Parkettagyárá-
ban állt munkába. Hamarosan õ
lett a gyár területén mûködõ
MÁV-rakodó kezelõje, majd 1977-
ben kinevezték kerületvezetõ er-
désznek Tapolca-Diszel térsé-
gében.

1987-ben édesapjától vette át
a kerületét, amelyben azóta is dol-
gozik. Harminc év telt el azóta.

A balatonfürediek és a környékbeliek számára népszerû kirándulóhely a Koloska-völgy, a város több programot is szervez ide. A közeljövõ-
ben megújul a kirándulóerdõ

 A harmadik Veszprém megyei
vadászkamarai trófeaszemlén
a Bakony mind az öt nagyvad-
jának trófeáival találkozhattak
az érdeklõdõk.

Ismét a Bakonyerdõ Zrt.
adott otthont a Veszprém megyei
vadászkamarai trófeaszemlének,
amelyet a szokásos helyszínen, a
huszárokelõpusztai vadászháznál
tartottak.

Pap Gyula, a Veszprém Megyei
Vadászkamara elnöke, országos
sportvadász-alelnök a harmadik
Veszprém megyei vadászkamarai
trófeaszemlén köszönetet mon-
dott a hivatásos vadászoknak az
elmúlt éves munkáért. Hozzátet-
te, amikor elindították a rendez-
vényt, maguk sem gondolták vol-
na, hogy ilyen sikere lesz. Mind-
ezt bizonyítja, hogy egyre nagyobb
az érdeklõdés a trófeamustra
iránt.

A szemlén a megye 17 vadgaz-
dálkodójának területén esett 76
trófeát mutattak be, köztük rit-
kaságnak számító rendellenese-
ket is. A Bakony mind az öt nagy-
vadfaj-trófeájával találkozhattak a
vadásztársak.

Két évvel ezelõtt úgy fogalma-
zott, hogy a kamara jogos igényt
elégít ki ezzel a rendezvénnyel. Ez
látszik is, ezért most is örömmel

Nem túlzás azt mondani, hogy a
rábízott 900 hektáron minden fát,
minden bokrot ismer. 1997-tõl ke-
rületvezetõi feladatai kiegészültek
vadászati feladatokkal is, jelenleg
mintegy 780 hektáros vadászkerü-
let tartozik hozzá. Erdész-vadász-
ként különös figyelmet szentel az
erdõ- és vadgazdálkodás össz-
hangjának megteremtésére és
fenntartására. Ezen munkájának,
törekvésének sikerét mutatják a
kerületében lévõ kiváló természe-
tes erdõfelújítások.

Csendes, nyugodt személyisé-
ge az erdészethez érkezõ vadász-
vendégek körében is közkedvelt.
Harmincévnyi területismerete,
rutinja a garancia rá, hogy a rábí-
zott vendég vadászélményekkel
gazdagon térhet haza. Ezt fõként
az idõsebb vendégek értékelik, akik
nemcsak lõni érkeznek hozzánk,
hanem vadászni is van idejük.
Gyakran elõfordul, hogy kifejezet-
ten õt kérik kísérõnek.

zése, valamint egy négy évszakos
menedékház megépítése szerepel
a projektben.

Megvalósítási helyszínek és
projektelemek a Bakonyerdõ Zrt.
területén: Vonyarci négy évszakos
pihenõház kilátóterasszal;
Koloska-völgyi kirándulóerdõ re-
konstrukciója; magyarpolányi
Ödön-forrási pihenõ felújítása;
Csurgó-kúti pihenõ felújítása;
Cuha-völgyi gázlók, pihenõ felújí-
tása; Kupi erdõtömb turisztikai
fejlesztése; Festetics turistaút ki-
alakítása a Keszthelyi-hegység-
ben; Nagymezõ erdei pihenõ fel-
újítása; Öt darab információs tábla
kihelyezése a tanúhegyekre; Ge-
rence-völgyi túraút, erdei torna-
pálya kialakítása a Bakonyban; a
Hubertlaki pihenõ környezetének
rendbetétele; Pisztrángos-tavi pi-
henõ felújítása; Németbánya Já-
gerréti pihenõ kialakítása; Szûcs
Pálné pihenõ kialakítása; Pén-
zesgyõri Zoltay-forrásnál er-dei
bútorgarnitúrák cseréje.

A jó hangulatú eseményen volt lehetõség a szakmai eszmecserére is. Jövõre ismét megtartják

Nagy siker volt a  trófeaszemle
jött, fogalmazta meg Takács Sza-
bolcs kormánymegbízott.

Hangsúlyozta, 2017-ben új va-
dászati ciklus vette kezdetét, amely
egységes elveken alapul. Eredmé-
nyes, igényes, jól mûködõ szakmai

munkán alapuló, erõs vadásztár-
saságok jöttek létre. Ezt jól fém-
jelzi, hogy tíz százalékkal csökkent
a trófeabírálatra behozott mínusz-
pontos bikák aránya. A hivatásos
vadászoknak jár az elismerés, az

esemény még inkább elmélyíti a
hivatástudatot.

A trófeaszemle arra is jó volt,
hogy a vadászok kötetlen szak-
mai eszmecserét folytassanak egy-
mással.

Csendes, nyugodt személy

Takács Károlynak dr. Szekrényes Tamás gratulált

Az alapítók megkoszorúzták az emlékmûvet
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Hogy juthatunk el oda? GPS
koordinátákat nem tudok meg-
adni, mert én már becsukott
szemmel is odatalálok: Keszthely-
rõl induljunk el Sümeg felé, út-
közben Zalaszántót elhagyva a
kunhalmok és a Tátika hegy mel-
lett elhaladva két kilométer múl-
va tábla jelzi a Tátika várromot,
térjünk le jobbra az útról. Itt ki-
épített parkoló és piknikezõhely
várja a turistákat, ez a Hideg-kúti
forrás pihenõhely. Parkoljuk le
az autót és gyalog folytassuk to-

A magyar erdõ érték és kincs,
amit nemcsak õrizni kell, ha-
nem meg kell mutatni az em-
bereknek. Mindehhez szüksé-
gesek a Hódosérihez hasonló
erdei szálláshelyek.

Ezt a gondolatot hangsúlyoz-
ta köszöntõjében Varga László, a
Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgató-
ja a közel 240 millió forintból fel-
újított, kibõvített és korszerûsí-
tett Hódoséri Vadászház ünne-
pélyes átadásán. Mint mondta, az
itteni vadregényes táj kivételes
szépséggel és változatos élõvilág-
gal büszkélkedhet, a természet-
kedvelõk örömére pedig számos
kirándulóhely található a kör-
nyéken.

Varga Lászlótól megtudtuk, az
1984-ben épített szálláshely mos-
tanra bõven megérett a felújítás-
ra, bõvítésre, amihez kapcsolódó-
an a földszinten három, míg a te-
tõtérben hét vendégszobát alakí-
tottak ki önálló zuhanyzókkal.

Emellett többek között korszerû-
sítették a konyhát, illetve a föld-
szintet kibõvítették egy több mint
50 négyzetméteres, étkezõként és
társalgóként funkcionáló helyi-
séggel. Felújították a fõépület
melletti két faházat, és parkosí-
tást is végeztek. Továbbá megújult
például a vadászházhoz vezetõ
bekötõút és annak világítása, va-
lamint az épület környékének
térvilágítása. A beruházás közel
240 millió forintba került, ebbõl
százmilliót a Földmûvelésügyi
Minisztérium adott tõkeemelés
formájában, míg a fennmaradó
részt az állami erdõgazdaság sa-
ját forrásból állta. A vezérigazga-
tó hangsúlyozta, kiemelt felada-
tuknak tekintik, hogy a társada-
lommal megismertessék az erdõ-
ben folyó szakmai munkát, az er-
dõgazdálkodás célját, ehhez pe-
dig nagy segítséget nyújtanak az
ilyen vendégházak.

Bitay Márton Örs, a Földmûve-
lésügyi Minisztérium állami föl-

dekért felelõs államtitkára a Ba-
konyt az ország egyik legszebb
tájegységének nevezte, majd ki-
fejtette, a magyar társadalom
többsége úgy gondolja, csökken
a hazai erdõállomány, ami ezzel
szemben soha olyan mértékben
nem növekedett, mint az utóbbi
évtizedekben. Az államtitkár el-
mondása szerint a kormányzat,
a minisztérium kiváló partnerre
talált a Bakonyerdõ Zrt.-ben, vé-
gül arra biztatta a jelenlévõket,
hogy használják ki a gazdasági
fejlõdés nyújtotta lehetõségeket
az erdészet terén is.

Sebestyén Vince, Bakony-
szentlászló polgármestere úgy
fogalmazott, községük kiemelt
turisztikai célállomásnak számít,
ez a beruházás ezért is fontos
esemény a község életében. Hoz-
zátette, az elmúlt nyolc évben 20
sikeres pályázatuk volt, amiért
nagyon hálásak a kormánynak, a
Bakonyerdõvel való együttmûkö-
désük pedig példaértékû.

A Tátika télen
Hagyd otthon a gondjaidat és rosszkedvedet

vább utunkat. A hegy 413 méter
magas, ezt most még nem látjuk,
de meredek csúcsán állnak Táti-
ka várának maradványai. A 150–
200 éves õsbükkösben igazi téli
õserdei hangulat fogad bennün-
ket. Kedves kiránduló, hagyd ott-
hon a gondjaidat és rosszkedve-
det, mert ez az erdõ elvárja tõ-
led, hogy csak vele foglalkozz, és
elmerülj ebben a sok csodában,
amit kínál neked minden évszak-
ban. Talán a legmegkapóbb az
érintetlen hóban, télen túrázni a

famatuzsálemek között. Mi ezt
tettük, a frissen leesett hóban in-
dultunk útnak az országos kék-
túra jelzésen felfelé. Persze enél-
kül is tudtuk az utat, hiszen már
számtalanszor megfordultunk a
várnál, gyalog és lóval egyaránt.
Nem kell hosszú gyaloglásra ké-
szülni, jó idõben 40 perces sétá-
lás után már fel is érünk a csúcs-
ra, a várhoz. Télen sincs ez más-
ként, mert a hideg miatt gyorsab-
ban szedjük a lábunkat! Közben
nagyokat haraptunk a friss erdei
levegõbõl, ami olyan tiszta, hogy
szívünket-lelkünket fehérre mos-
sa. Ez már nem az õszi avar illata,
most a téli, havas erdõ illatát érez-
hettük.

Becsuktam a szemem, nagyot
szippantottam, és arra gondol-
tam, hogy most a testem minden
részét átmozgatja a beáramló le-
vegõ. Ilyenkor kell hálát rebegni
a Teremtõnek! Ez olyan ajándék,

amitõl a lelkem repked! Valóban
nagyon szép téli napsütésben
haladtunk elõre. A hó szálingó-
zott, a cinkék körülöttünk röp-
ködtek és hangjukat hallatták.
Nagyon jó volt kettesben, lábunk
alatt a csikorgó hóban gyalogol-
ni. Senkivel nem találkoztunk út-
közben, aminek én most örültem,
így – a madarakon kívül – nem
törte meg senki templomi csen-
dünket. A férjem egy-egy törté-
netet mesélt téli vadászatokról,
aztán csendben mentünk tovább.
A fényképezõgépem kattogása
vagy a fagyott fák ropogása je-
lentette a legnagyobb zajt az er-
dõben. Engem teljesen elvará-
zsolt, hogy az úton és az erdõben
a hó még érintetlen volt, elõttünk
senki nem járt itt. Annyira szé-
pen csillogott, hogy meg kellett
kóstolnom, meg aztán szomjas is
voltam. Mélyeket szippantva a
téli levegõbõl, angyalkáztunk, bo-

Impozáns vadászházat avattunk

Várja az erdei turistákat a teljesen, kívül-belül megújult vadászház

A vár legendája
Szánthó Gáspár árván maradt lánya, Magda menyasszonya volt a szom-

szédos vár urának, Rezy Sándornak, aki – miután a török ellen csatába
indult – hûtlen lett szerelméhez. Persze aztán bántotta is õt a lelkiismeret,
így hazatérve felbontotta jegyességét mátkájával, és elvonult az erdõbe
remetének.

Magda mostohája, Judit asszony – aki újra férjhez akart menni – cseh
szolgájával szövetkezve elhatározta, megöli nevelt lányát, mert féltékeny
lett Magda szépségére, neki pedig nem akadt kérõje. Az volt a tervük, hogy
karácsony esti imádkozásra hívják Magdát a hegy sziklás oldalán álló Ro-
zália-kápolnához – ahol egykor a kislány nevelõje, a remete Lázár élt, akit
a gonosz Judit orvul legyilkolt –, hogy onnan a mélybe taszítsák. Magda
megölését az erdõlakó Rezy Sándor akadályozta meg, akinek tudomására
jutott az özvegy célja. A másvilágra küldi az ördögi szövetségeseket, akik-
nek holttestét a farkasok hordják szét. A szerelmesek aztán mégsem lesz-
nek egymáséi: Sándor Rómába zarándokol bûnbocsánatért, Magda pedig
beáll a veszprémvölgyi apácák közé.

Történelmi tények
A várból igen kevés maradt fenn napjainkra. Néhány fal, beomlott

pincék és a legtöbbet mutató északi fal tekinthetõ meg. Nevét elsõ is-
mert birtokosa, a Tátika nemzetség után kapta. Az északi fal keleti
részén állt a vastag falú öregtorony. A vár egykoron szabálytalan alapraj-
zú belsõ toronnyal ellátott erõdítmény volt, mely épülése során megfe-
lelt a kor követelményeinek. A várromnál végzett régészeti feltárások,
illetve korabeli írásos emlékek alapján következtethetünk a vár történe-
tére. 1248-ban Árpád-házi IV. Béla király parancsára elkobozták a Táti-
ka nemzetségtõl a Várhegy egyik kiugró meredélyén emelt korábbi kelet-
kezésû Alsó-Tátika várát, mivel annak tagjai erõszakkal feldúlták a veszp-
rémi püspökség egyik közeli birtokát. A királyi döntés értelmében Alsó-
Tátika várát a kárt szenvedett veszprémi püspök kapta meg, Zaland
egyházfõ azonban nem tartotta eléggé biztonságosnak, így a Várhegy
csúcsán egy új kõvárat emeltetett. Zaland püspök ebben az új rezidenci-
ájában hunyta le örökre a szemét 1262-ben. Kapzsi rokonsága azonnal
rátelepedett a várbirtokra, amit csak késõbb kapott vissza az egyház-
megye.

A 14. század elsõ éveiben megszállta a Kõszegi nemzetség, tõlük
Károly Róbert szerezte vissza 1321-es hadjáratában. Királyi kezelésben
állt a következõ évtizedekben. Nagy Lajos uralkodása alatt került ado-
mányként a legbelsõ udvari köréhez tartozó Lackfi fõnemesi család tu-
lajdonába. Zsigmond király hívei legyilkolták a család vezetõ két tagját.
Elkobzott birtokaik közül Tátikát különbözõ zálogbirtokosok után Habs-
burg Albert kegyébõl a Gersei Pethõ nemesi család szerezte meg. Korai
tulajdonosa, a veszprémi püspökség azonban nem nyugodott bele, több
alkalommal is megszállta, 1494-ben, majd 1538-ban. Ez utóbbi esetben
a korabeli leírások szerint Kecsethy Márton püspök kezére kerültek a –
török veszély miatt ide menekített – környékbeli nemesi családok és
pálos kolostorok értéktárgyai, melyeknek pénzbeni értéke állítólag meg-
haladta a százezer aranyforintot. A XVI. század közepére  Tátika már
jelentéktelen, magánkézben lévõ várnak számított. Turco itáliai hadmér-
nök fennmaradt rajzai szerint a vár bejáratát kaputorony alkotta, ami a
hosszúkás várudvart szegélyezõ vaskos öregtoronyhoz és emeletes palo-
taszárnyhoz vezetett.

A vég 1589-ben érte el, amikor egy nagyobb portyázó török csapat
lerohanta és elfoglalta, majd kifosztása után felgyújtotta épületeit. Sorsa
1713-ban pecsételõdött meg, amikor Mercy császári tábornok egy had-
gyakorlat alkalmával felgyújtatta. A Berg Károly felmérése alapján készí-
tett alaprajz szerint a vár keleti részén állt a két méter falvastagságú,
körülbelül 9x11 méter méretû öregtorony, melyhez nyugat felõl külön-
féle rendeltetésû helyiségek sora csatlakozott. Pontos alaprajzi elrende-
zését azonban csak egy részletes feltárás során lehetne tisztázni. Az észa-
ki várfalhoz épült helyiségek maradványai és egykori földszintjének nagy-
részt törmelékkel feltöltött dongaboltozatos helyiségei maradtak meg a
legjobb állapotban.

hóckodtunk a havazásban! Meg-
csodáltuk a fák törzseit, melyek-
nek egyik oldalára a szél ráfújta a
havat. Élveztük az itt és most pil-
lanatát, tél van és hideg és a nap-
sugarak még inkább kifehérítet-
ték a havas tájat, ami ettõl na-
gyon idilli lett. Eljátszadoztam a
napsugarakkal, hogy honnan,
milyen szögbõl sütik meg a havas
ágat, a fákat és a csöpögõ vízcsep-
peket az ágon. Az egész kirándu-
lásban az volt a legjobb, hogy gyer-
meki szemmel tudtunk rácsodál-
kozni erre a mesés téli világra!

A kék túrajelzés a hegy köze-
pén egy padokkal kiépített pihe-
nõhelynél elágazik, ott nekünk a
várrom jelzésen kell menni felfe-
lé. A kék túrajelzésen továbbha-
ladva is nagyon szép az út, de a
mi célunk most a vár volt, és a
kilátás a téli tájra. Mentünk, men-
degéltünk felfelé, de csak az utol-
só kanyarnál tûnt szemünk elé a
vár. Magányosan kiemelkedve a
fák ölelésébõl, ott magasodtak
elõttünk a falak. Mikorra felér-
tünk, már a lemenõ nap sugarai
simogatták a hegyoldalt és az alat-
tunk elterülõ földeket, a Zala-
szántói-medencét, a Keszthelyi-
hegységet. Tiszta idõben még a

Balatont is láthatnánk. Kicsit ki-
fújtuk magunkat a hegytetõn,
arcunkat a napnak kínáltuk fel,
forralt borról és a cserépkályha
melletti kályhasutról ábrándozva
töltöttünk el egy rövid idõt a vár-
romoknál, majd elindultunk le-
felé. Én már aggódtam, hogy
ránk sötétedik, de azért van a
bátor férj az ember mellett, hogy
megnyugtassa, megvédi, ha sötét
lesz és szembe jönnek a nagyva-
dak vagy erdei manók. Erre per-
sze nem került sor, mert gyorsan
leértünk az autónkhoz.  Közben
próbáltam megszámolni az õs-
bükkös fáit, de nem értem a vé-
gére. Eltöprengtem azon, ha ezek
a hatalmas fák mesélni tudnának,
mit suttognának nekünk, az el-
múlt 200 évben vajon mi mindent
láthattak. Mesélnének toronyba
zárt szerelmesekrõl, az erdõben
élõ remetékrõl, leányszöktetés-
rõl, véres csatákról, kincsrablás-
ról? A bükkfák és a leomlott fa-
lak a fantáziánkra bízzák a választ.

Csodás délután volt, amit ott-
hon a duruzsoló cserépkályha
mellett ülve egy finom gyertyafé-
nyes vacsorával és forralt borral
koronáztunk meg.

Csengei Ágota

Gyakran érzem úgy, hogy az ország legszebb részén élünk, a
Keszthelyi-hegység tövében, Keszthelyen, ahol válogathatunk a
jobbnál jobb kirándulási lehetõségek között, várak, kilátók, bar-
langok, hegyek, vadvirágos, gombás erdõk-mezõk vesznek kö-
rül minket. Ha felmerül a kérdés, hogy mi lehetne egy családi
kirándulás megfelelõ célpontja, akkor feltétlenül a listán kell
szerepelnie a Keszthelyi-hegységben található Tátika romjai-
nak – kezdte úti élménybeszámolóját kollégánk, Horváth Attila
felesége, Csengei Ágota.
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Horvátországban természeti,
földrajzi adottságai miatt ki-
emelt jelentõségû az aktív, ter-
mészetjáró, ismeretszerzõ tu-
rizmus, mely területeken a
horvát szakemberek jelentõs
tapasztalatokra tettek szert az
elmúlt évtizedekben.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület Közgazdasági Szakosztálya
októberben szervezett horvátor-
szági tanulmányutat a magyar ál-
lami erdõgazdálkodásban dolgo-
zó, közgazdasági és erdõgazdál-
kodási szakmai irányítási felada-
tokat ellátó szakemberek, veze-
tõk számára. Errõl számolt be
nekünk Kovács Zoltánné gazda-
sági igazgató.

Mivel Horvátországban a tu-
rizmus a gazdaság vezetõ ágaza-
ta,  az ezen ágazatban tevékeny-
kedõ szakemberek elméleti és
gyakorlati tapasztalatai jól hasz-
nosíthatóak hazánkban mind az
ökoturizmus, mind a közjóléti
tevékenységek végzésének terén,
melyekkel szemben évrõl évre
emelkednek az elvárások a tár-
sadalom irányából. Az állami tu-
lajdonú erdõgazdaságoknak ki-
emelt feladatuk ezen elvárások
maximális kielégítése, ennek ér-
dekében a szakembergárda meg-
felelõ szintû továbbképzése elen-
gedhetetlen.

A Vrbovsko-katlan közepén a
Dobra mellett valamikori nagy
deszkagyár maradványai látható-
ak, amelyek különös történetet
mesélnek a történelemrõl és ki-
egészítik az egész szurdok képét.

Az OEE Vadgazdálkodási
Szakosztály tanulmányútja a
Horvát Államerdészet több er-
dõgazdaságát, nemzeti park-
ját, a Zágrábi Erdészeti Egye-
tem vadászterületét érintette.
A magyarok Szlavóniától a Di-
nári-hegységen keresztül az
Adriai-tengerig eljutottak. A
csoport tagja volt Pölöskei Ba-
lázs vadászati osztályvezetõ és
Korn Ignác, a Farkasgyepûi
Erdészet igazgatója. Az útról
õk számoltak be.

A Dráva-parton épült Eszéket
elérve már vendéglátóink, az
Eszéki Erdõgazdaság képviselõi
mutatták az utat. A helyi szakem-
berek kíséretében kerestük fel a
seprõsháti szarvaskertet, ahol
több száz egyedes a gímszarvas-
állomány. Innen Európa több
országába, de Új-Zélandra is ad-
tak el gímszarvas-tenyészanya-
got. Büszkék arra, hogy szarva-
saikat sikerült megvédeni az ame-
rikai nagy májmételytõl.

Utunkat dél felé folytattuk.
Autóbuszunk sok-sok kilométe-
ren végtelennek tûnõ erdõk kö-
zött haladt. Egészséges, egyön-

A Papierholz Austria
GmbH októberben látta vendé-
gül cégünk munkatárasait, ahol
a kollégák betekintést nyerhet-
tek egy osztrák papírgyár és
fûrészüzem mûködésébe. A lá-
tottakról Hipság István fahasz-
nálati kereskedelmi osztályve-
zetõ számolt be lapunknak.

A tanulmányút fõszervezõ-
je Barkóczi Zsolt volt, aki egy-
ben a Papierholz Austria
GmbH egyik faanyagbeszerzõ-
je. Délelõtt Gratkornban a pa-
pírgyár tárgyalójában DI. Klaus
Krammer ügyvezetõ igazgató
fogadott minket, ahol egy rö-
vid tájékoztató elõadást tartott.
A társaság négy cég tulajdoná-
ban áll. Céljuk és feladatuk e
cégek részére a fabeszerzés.
Elmondta, hogy a Papierholz
Austria GmbH körülbelül 6,5
millió köbméter faanyag be-
szerzését koordinálja. Ezt az
óriási mennyiséget Ausztrián
kívül a szomszédos országok-
ból szerzik be, így Magyaror-
szágról is.

Az elõadás után megtekin-
tettük a papírgyár faanyagterét,
és bemutatták az egyik papír-
gyártó sor mûködését. Megtud-
tuk, hogy  a gratkorni papír-
gyárban több mint egymillió
köbméter faanyagot dolgoznak
fel, amibõl egymillió tonna pa-
pír és 250 ezer tonna cellulóz
készül. A papírgyár a Mura fo-
lyó partján helyezkedik el, in-
nen nyerik ki a papírgyártáshoz
szükséges energia nagy részét.

Az ebédet követõen a Stora
Enso badsanktleonhardi fû-
részüzemét tekintettük meg. A
Stora Enso csoport a világ ve-
zetõ papírgyártója. A fûrész-
üzem 650 ezer köbméter rönk
felvágására képes, aminek 90
százalékát a Papierholz Austria
GmbH szerzi be. Az üzem csak
fenyõ fûrészrönköt dolgoz fel,
elsõsorban lucfenyõt, kisebb
mennyiségben erdei fenyõt. A
faanyagtéren a rönköket hosz-

szúság és minõség szerint osz-
tályozzák. Ezzel megoldható,
hogy egy mûszakban csak egy-
féle hosszúságot és egyféle mi-
nõséget dolgozzanak fel, így fel-
fûrészelhetõ ez az óriási
mennyiség.

A faanyagtér megtekintése
után a termelést is megtekin-
tettük. Szembetûnõ volt, hogy
a csarnokon belül a különbözõ
gépsorok teljes összhangban
voltak, emberi munkára alig volt
szükség.

A fûrészüzem szélezett fû-
részáru termelése mellett réteg-
ragasztott fûrészáru (CLT) elõ-
állításával is foglalkozik. A CLT-
elemek többszörösen keresztla-
minált farétegekbõl állnak. A
rétegragasztott fûrészáru nagy
elõnye, hogy könnyebben és
gyorsabban szerelhetõ össze. Mi
is láthattuk, hogy a kész CLT-
elemek már a kamionra olyan
sorrendbe kerülnek, hogy az
elemek lerakodásakor egybõl
beépíthetõ legyenek, így akár
egy nap alatt is felépíthetõ egy
lakóépület. Nagy szerkezeti szi-
lárdságuknak köszönhetõen az
egyedileg elõre gyártott CLT-
elemek megfelelõek irodai, ipa-
ri és kereskedelmi épületekhez,
valamint egyéb, igényesebb típu-
sú építkezésekhez is. A CLT
bármilyen más építõanyaggal
kombinálható, így nagy rugal-
masságot tesz lehetõvé a kivite-
lezés, stílus és építészet terén.

Összességében elmondható,
hogy a Papierholz Austria
GmbH kifogástalan szervezésé-
nek köszönhetõen igen tartal-
mas napot tölthettünk Auszt-
riában. Láthattuk a papírgyár
és a fûrészüzem tekintetében is,
hogy a megfelelõ minõségû és
mennyiségû alapanyag meglé-
te elengedhetetlen az óriási ter-
melési mennyiségek feldolgozá-
sa és a piacon való elõre jutása
érdekében, ennek beszerzését
a Papierholz Austria GmbH
már több évtizede kiváló minõ-
ségben végzi.

Ausztriában jártunk
Magas fokú az automatizáltság

Öt tartalmas nap a horvát erdõkben

Fontos a szemléletváltás

Itt kezdõdik a három kilométe-
res tanösvény, amely a Kamacniki
forrásig vezet. A tanösvény kü-
lönlegessége, hogy az erdõ, az
élõvilág hangjait szimbolizáló in-
teraktív állomások nyújtanak in-
formációt az itteni természeti
környezetrõl.

A környék csodálatos termé-
szeti értékeirõl Maja Bolf, a

Delnicei Erdõgazdaság fõmér-
nöke tájékoztatott.

Másnap az UNESCO világ-
örökséghez tartozó Kornati-szi-
getvilágba (több mint 140 kisebb-
nagyobb sziget) hajóztak ki a
résztvevõk. Az Adria kék vizébõl
elõbukkanó különös alakú mész-
kõ szigetek látványa felejthetet-
len élményt nyújtott. Mr.sc. Josip

A hangos tanösvény egyik állomása.
A tanösvény különlegessége, hogy az erdõ,

az élõvilág hangjait szimbolizáló
interaktív állomás (balra).

A Kornati Nemzeti Park (jobbra)

Mihelcic, a nemzeti park geoló-
gusa olyan hasznos ismereteket
hozott szóba, melyek a hazai
problémák megoldásában segít-
hetnek.

Sibeniktõl északra, a hegyek
között egy csodás völgyben talál-
ható a Krka Nemzeti Park, amely
a következõ napi állomás volt. Ez
Európa egyik leggazdagabb, leg-

szebb és legértékesebb természe-
ti területe. A csodás völgy növény-
zete és állatvilága is egyedi, ismer-
tette a sibeniki erdészet vezetõje,
Drajia Kekelic.

Részletesen ismertette az el-
múlt évtizedek turisztikai sikere-
it, illetve az ezekhez szükséges
beruházások megvalósítását, va-
lamint az infrastruktúra üzemel-

társaságoknál közép- és felsõ ve-
zetõi beosztásban tevékenykedõ
munkavállalók szemléletformálá-
sa, gyakorlati és elméleti ismere-
teinek bõvítése komoly hatással
van az erdõgazdaságok tárgybani
tevékenységének végzése, fejlesz-
tése szempontjából. Ehhez nyúj-
tott elengedhetetlen segítséget a
tanulmányút.

t e t é s é n e k
árnyoldalait. A
nap második
felében meglá-
togatták Tro-
girt, melynek
óvárosa az
UNESCO-vi-
lágörökség ré-
sze. A város
fõbb látvá-
nyosságaiban
visszaköszön-
nek az évszá-
zadok.

Az autóbu-
szon a hazau-
tazás során
mindenki szá-
mára lehetõ-
ség nyílt a lá-
tottak, hallot-
tak feldolgozá-
sára, szinteti-
zálására, a fris-
sen szerzett
tudás gyakor-
lati hasznosítá-
sa lehetõsége-
inek elemzé-
sére.

Az állami
erdõgazdasági

tetû jó erdõállományok, komoly
fatömeggel. A Vinkovcei Erdõ-
gazdaság kezelte szlavóntölgye-
sekben jártunk. A vendéglátók
széleskörûen tájékoztattak kiala-
kult gyakorlatukról és gondjaik-
ról. A hektáronkénti 500–600
köbméteres véghasználatokból
kikerülõ tölgyrönköt részben a
faiparnak kötött áron, köbméte-
renként 500 euróért, részben ár-
verésen, 1000 euró körül áron ér-
tékesítik. Felújítási hátralékuk
nincs. A makktermés rendszeres,
bõséges és biztonságos. Gond-
ként említették a lehullott mak-
kot pusztító rágcsálók ellen ez
ideig alkalmazott szer betiltását.
Arra is felhívták a figyelmet, hogy
a tölgynél megjelent egy új káro-
sító, a csipkéspoloska (Cory-
thucha ciliata). A szívogatása kö-
vetkeztében meginduló kloro-
fillbomlás a fa pusztulásához is
vezethet.

Tanulmányutunk második
napján a Száva folyó mentén el-
terülõ Lónya-mezõ Természeti
Parkot kerestük fel. Az 1963-ban
25 hektáron alakított madárre-
zervátum mára 50 650 hektár ki-
terjedésû természeti parkká vált.

Még mindig a Dráva–Száva vi-
dékén, de már a Horvát-közép-
hegység, a Zagorje dimbes-dom-
bos táján jártunk. A Horvát Va-
dászszövetség fõtitkára, Budor
Ivica kíséretében a vadászszövet-
ség területeit, létesítményeit ke-
restük fel. Megtudtuk, hogy Hor-
vátországban is hatvanezer körüli
a vadászok száma. A legkisebb
vadászterület ezer hektár. A
mintegy 1300 vadászterületbõl
mindössze 26 áll erdõgazdasági
kezelésben. A Kamenica nevû, 25
ezer hektáros, az államtól har-
minc évre bérelt vadászterületen
a számunkra rendezett házi
trófeabemutatón kiváló agancso-
kat láthattunk.

A Dinári-hegység vonulatai-
nak egyik fõ tájegysége a Gorski
Kotar hegyvidék. Ebben a térség-
ben mûködik a Delnicei Erdõgaz-
daság. Tevékenységükrõl a fõ-
mérnök asszony tájékoztatott.
Éves fakitermelésük ötszázezer
köbméter. Állományaikról, szer-
vezettségükrõl a 6000  köbméter
per fõ per év fatermelési mutató
ékesen beszél. Széles körû tájé-
koztatást kaptunk az európai bar-
namedve állományának a helyze-

térõl is. A térség barnamedve-ál-
lományának kutatója szerint a
hatvanas években 30 darab állat
élt itt, fél évszázad alatt tízszere-
sére nõtt a medvék száma. A túl-
szaporodás a kedvezõ éghajlati
viszonyok és a vadgazdálkodás
eredménye. Élõhelyük szûkössé-
ge miatt egyre közelebb kerültek
az emberhez. A ragadozók közül
a medvék mellett a vadmacska, a
farkas és a névadó hiúz is jelen
van. Rab szigetén a mezõgazda-
ság a nagyobb völgyekre össz-
pontosul. A szigeten végighúzó-
dó Kamenjak vonulata megvédi
a délnyugati területeket a száraz-
föld felõl érkezõ borától. A Zág-
rábi Erdészeti Egyetem vadász-
területe 1611 hektár, 98 százalé-
kos erdõsültséggel. Az axis szar-
vast (Axis axis) 1974-ben, a muf-
lont (Ovis musimon) 1998-ban
telepítették. A vadászterület ok-
tatási és kutatási feladatokat tel-
jesít.

Utolsó napunkra megtisztelõ
meghívást kaptunk, a társaságot
fogadták a Horvátországi Mezõ-
gazdasági Minisztériumban.
Fracetic Ivica, az erdõgazdálko-
dás, vadászat és fafeldolgozás
szakterületekért felelõs minisz-
terhelyettes, dr. Kraljicnik Zeljko
ágazati államtitkár és Jakupcic
Krunoslav, a Horvát Erdõk vezér-
igazgatója fogadott bennünket.
Tájékoztattak az erdõgazdálko-
dás, a vadászat, a fafeldolgozás
horvátországi szervezetérõl, er-
deik gazdasági, természeti érté-
kérõl, az emberi környezet minõ-
ségét befolyásoló szerepérõl. A
kontinentális Horvátország 42
százalékban erdõsült. Az erdõ-
gazdálkodás központja a fõváros,
az erdõk kezelését tizenhat erdõ-
gazdaságuk és a 169 erdészet lát-
ja el.

A szakosztály elnöke, Csonka
Tibor elmondta, hogy a legrégeb-
bi, 151 éves magyar civil szervezet
szakosztályaként, szakemberek-
ként ismerkedtünk a horvát er-
dõk értékeivel. Köszönetét fejez-
te ki a tanulmányúthoz nyújtott
támogatásért, a tapasztalt kolle-
giális fogadókészségért.A csoport tagjai szakmai tapasztalatokkal vértezték fel magukat Horvátországban
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Családbarát munkahely-e a vállalat?

Farkas Zsuzsanna Paluska Csaba Zsolt Baki Attila

Számtalan felmérés, esetta-
nulmány bizonyítja, hogy moti-
váltabbak lesznek a munkavál-
lalók, ha családbarát intézke-
déseket tapasztalnak a mun-
kahelyükön. Mi most azt kér-
deztük munkatársainktól, hogy
véleményük szerint a Bakony-
erdõ Zrt. megfelel-e ezeknek a
kritériumoknak.

Farkas Zsuzsanna: – 2004 óta
dolgozom a Bakonyerdõ Zrt.-nél.
Családias, jó munkahelynek tar-
tom. A Balaton-felvidéki Erdészeti
Erdei Iskolát vezettem tíz éven
keresztül, nagyon jól éreztem
magam. Miután megszületett a
gyermekem, három évig otthon
voltam.

– Úgy látom, egyre több a gyer-
mekes szülõ, örömteli, hogy na-
gyon sok fiatal anyuka van a cég-

nél. Az év során több gyermekes
programot is szerveznek, mint
például a decemberi Mikulás-ün-
nepség. Ide mindig örömmel jö-
vünk. Jó, hogy a cég is tart ilyen
családi rendezvényeket.

Paluska Csaba: – 2013 májusá-
ban álltam munkába a cégnél. Vé-
leményem szerint nagyon po-
zitív, családbarát a légkör. A veze-
tés mindent megtesz annak érde-
kében, hogy a munkatársak jól
érezzék magukat itt. Én a köz-
pontban dolgozom, de a két fa-
ipari egységhez is járok rendsze-
resen. Úgy tapasztalom, a köz-
pontban van összetartás az em-
berek között, de Franciavágáson
és Zalahalápon is jó a kollektíva.
Örülök neki, hogy vannak olyan
programok, amelyek a családok-
nak szólnak. Szerintem kevés az
olyan munkáltató, amelynél erre

is figyelnek. Az ilyen rendezvények
összehozzák a munkatársakat, a
családokat. Fontos, hogy a mun-
kaidõn kívül is találkozzanak a
dolgozók, hogy még jobban meg-
ismerjék egymást.

Baki Attila: – Jövõre lesz tíz éve,
hogy a Franciavágási Fûrészáru
Gyárban dolgozom, ott vagyok
szárítási mûvezetõ, a tavalyi évtõl
pedig viszem a lamellagyártást is.
Én nagyon szeretem ezt a helyet,
megszoktam az ottani körülmé-
nyeket. Szeretem a munkámat is.
Jó a környezet, jó a társaság. Év
végén szokott lenni jutalom, an-
nak külön örülünk – ez jólesik a
dolgozóknak az ünnepek elõtt. A
Mikulás-ünnepségre szívesen jö-
vünk. Amikor voltak céges hor-
gászversenyek, azokon is részt
szoktam venni. Nekem tetszenek
ezek az összejövetelek.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2017. szeptember 26-tól
december 4-ig az alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Takács Roxána (Központ, 10. 01.), Horváth
Péter (Devecser, 11. 01.), Kovács Béla (Központ, 11. 11.)

Belépõk, fizikaiak: Szanyi Pálné (Pápa, 10. 03.), Molnár Benjámin
Zoltán (Devecser, 11. 01.), Maár Sándor (BEFAG Parkettagyár, 11.
06.), Kovács Dániel (Pápa, 12. 01.), Zsebõk István (BEFAG Parketta-
gyár, 12. 04.), Budavári Csongor Csaba (BEFAG Parkettagyár, 12. 04.)

Kilépõk, szellemiek: Kiss Gábor (Központ, 09. 30.)
Kilépõk, fizikaiak: Komjáti Andrea (BEFAG Parkettagyár, 09. 29.),

Kövesdi László (BEFAG Parkettagyár, 09. 29.), Horváth Zoltánné (Fran-
ciavágási Fûrészáru Gyár, 10. 12.), Rinkó Csaba (BEFAG Parkettagyár,
10. 18.), Horváth Barnabás Bendegúz (Devecser, 10. 31.), Szabó Tiborné
(BEFAG Parkettagyár, 11. 03.)

Nyugdíjazás, fizikaiak: Szalai Tamásné (Balatonfüred, 10. 31.), Drabos
István (Franciavágási Fûrészáru Gyár, 11. 19.)

Hûségjutalmasok, szellemiek:
35 év Simon Attila (Balatonfüred)
30 év Szabó Árpád (Franciavágási Fûrészáru Gyár)
25 év Korn Ignác (Farkasgyepû)
Hûségjutalmasok, fizikaiak:
40 év Csider Tibor (BEFAG Parkettagyár)
35 év Nagy Ferencné (BEFAG Parkettagyár)
30 év Gutmajer István (BEFAG Parkettagyár), Katona Tiborné (Fran-

ciavágási Fûrészáru Gyár)
20 év Nyári Gyuláné (BEFAG Parkettagyár)

Október közepén éves hagyo-
mányos szakmai tanulmányút-
ján és kirándulásán a Pilisi
Parkerdõ Zrt., illetve az OEE Vi-
segrádi helyi csoportja látta
vendégül az OEE Pápai helyi
csoportját.

Elsõ utunk a cég éves trófea-
szemléjére vezetett a Budakeszi
Arborétumba. Csépányi Péter fõ-
mérnök értékelte az idei bõgési
szezont, kitérve a parkerdõ által
évek óta következetesen végzett
ökológiai vadgazdálkodásra,
melynek keretében felhagytak a
vadetetéssel, emelték a tarvadki-
lövéseket, miközben egyre na-
gyobb területen folytatnak örök-
erdõ-gazdálkodást.

Elmondta, hogy számára érté-
kesebb egy természetes körülmé-
nyek között élt 10 éves, 8 kilo-
gramm trófeasúlyú gímbika, mint
egy kertben nevelkedett 8 éves, 10
kilós bika. A vad által degradált
élõhely a vadászoknak sem lehet
érdekük, miközben a készletgon-
dozó gazdálkodás nem mûködhet
magas vadlétszám, magas vadkár
mellett. A 170 darab feletti elej-

tett trófeák átlagsúlya 5,8 kilo-
gramm, úgy, hogy az átlagéletkor
felfelé tolódott. Az elejtett gímbi-
kák kifõzött csontjait is megtekint-
hettük.

Az elsõ nap délutánján került
sor a szakmai programra, mely-
nek keretein belül elõször a Pilis-
maróti Erdészetnél jártunk. Itt az
örökerdõ-gazdálkodást mutatta
be az erdészetigazgató felvezeté-
se után Csépányi Péter. Mexikó-
puszta volt a mintaterület, ame-
lyen keresztül bemutatta a szálaló
erdõgazdálkodást és Magyaror-
szágon az õ nevével azonosult fo-
lyamatos erdõborítás elméletét és
kísérleti gyakorlatát.

Az erdészetnek 2018. január 1-
jétõl a teljes területét örökerdõ-
ként kezelik majd, aminek a kör-
nyékbeli erdõjárók, illetve a ter-
mészetvédelem is kimondottan
örül. Ezután Pilisszentkeresztre
sétáltunk át, hasonló célból.

A szálaló gazdálkodás sok kér-
dést vetett fel, így az idilli er-
dei környezetben szakmai vitára
is lehetõség nyílt. Ennek köszön-
hetõen a terepi program kissé el-
húzódott.

Már sötétben érkeztünk a szál-
láshelyünkre, a visegrádi erdei is-
kola nosztalgikus hangulatú kis
faházaiba. A retró megjelenéshez
egy-két modern megoldás is tár-
sult, mint például az infrapaneles
fûtés a házikókban.

Vacsoránál Kissné Szabó Gab-
riella fõszervezõ mellett a Viseg-
rádi Erdészet kollégái is velünk
voltak. Reggel Zambó Péter vezér-
igazgató is megtisztelt minket.

Reggeli után az Erdei Mûvelõ-
dés Házában kezdtük a napot. A
Makovecz Imre által tervezett
épületben Békefi Andrásné erdei-
iskola-vezetõ fogadott bennünket.
A bemutatást egy érkezõ gyer-
mekcsoport szakította meg, hiszen
az erdei iskola egész évben érdek-
lõdésre tart számot a környezõ
iskolák részérõl.

Hazaúton elõbb a visegrádi fel-
legvárat tekintettük meg Szõke Éva
idegenvezetõ érdekfeszítõ vezeté-
se mellett, akit bátran ajánlunk
mindenkinek, ha a magyar törté-
nelemrõl szeretne ismereteket
hallani. Dömösön a kevésbé is-
mert prépostsági altemplomot lá-
togattuk meg.

Munkatársaink több értékes
helyezést értek el a nyári sport-
napon. Ennek köszönhetõen a
Bakonyerdõ Zrt. csapata ösz-
szetettben az elõkelõ negyedik
helyezést érte el.

A nyár végén az Északerdõ Zrt.
rendezte meg a XXI. Nemzetközi
Erdészeti és Faipari Sportnapo-
kat Miskolcon. A rendezvényen
19 állami erdõgazdaság képvisel-
tette magát, de a határon túlról,
Horvátországból, Romániából és
Szlovákiából is érkeztek sportolók.
A versenyzõk 17 sportágból vá-
laszthattak, sokan 3–4 verseny-
számban is kipróbálták magukat.
A Bakonyerdõ Zrt. 34 sportked-
velõ munkavállalója vett részt a
megmérettetésen, mely napsüté-
ses idõben és jó hangulatban telt.

Munkatársaink több értékes
helyezést is elértek. Tájfutásban
(nõk, 35 év alatt) Sindler-Szabó

Társaságunk gyöngyszeme a
sárosfõi tórendszer, amelyet gróf
Esterházy Ferenc hozott létre a
Kígyós patak vizére és a közelben
lévõ forrásokra alapozva 1908-
ban. A tavak mellett található te-
lelõkben pisztrángnevelés is zajlik
Sárosfõn. A közelben lévõ forrá-
soknak köszönhetõen a nyáron is
hûvös, kiváló minõségû víz jó le-
hetõséget nyújt erre is.

Több éves szünet után 2012-
ben indult újra a pisztrángneve-
lés is Sárosfõn. Bánné Czili Kár-
men, a devecseri erdészet erdõ-
gondnoka elmondta, idén kora

tavasszal 12 ezer 5–7 grammos
pisztrángivadékot vásároltunk
Szlovákiából.

A kis ragadozó halak súlya –
köszönhetõen a kiváló körülmé-
nyeknek és a gondoskodásnak –
az év során nagyon szépen gyara-
podott, november végére elérték
a 30–35 dekás, piacképes súlyt. A
pisztráng iránt idén is hatalmas
volt az érdeklõdés. A környékben
lakók és munkatársaink is szíve-
sen vásárolták. Ennek köszönhe-
tõen a teljes mennyiséget alig pár
nap alatt értékesítette az erdé-
szet.

gás kategóriában Nagy Attila; táj-
futás (férfiak, 35 év felett) Szelestei
Péter, valamint a teniszezõk között
Gosztola Júlia.

Bronzérmet szerzett: Sindler-
Szabó Adrienn (nõi futás, 800 mé-
ter), Horváth Martin (íjászat, fér-
fi, vadász-reflex), Marton Éva (To-
yota-húzás, nõk). Benkõ László az
ultisok között negyedik lett.

Ötödik helyen végeztek: darts
nõi csapat (Gosztola Júlia, Hor-
váth Eszter, Sindler-Szabó Adri-
enn), Kamondi Viktória (futás, 800
méter), lövészet nõi csapat
(Gosztola Júlia, Horváth Eszter,
Meleg Ferencné), Stihl favágás
(Csomor József, Márkus Norbert).
Hatodikként végzett a darts férfi-
csapat (Gergál Sándor, Jung Lász-
ló, Turóczi Balázs).

A fenti teljesítményeknek kö-
szönhetõen erdõgazdaságunk
összesítésben a negyedik helyen
végzett.

Adrienn az elsõ helyen ért célba.
Második helyezést ért el a darts
férficsapat (Horváth Martin, Már-

kus Norbert, Nagy Attila); az íjászat
nõi vadász-reflex kategóriában
Horváth Eszter; az íjászat férfi csi-

„Úgy szakmailag, mint embe-
rileg” – Hajdu Tibor, a tíz éve el-
hunyt zalai erdõtervezõ legenda
mondása lengte át a három Veszp-
rém megyei OEE-csoport közös
rendezvényét, melyet Szentjakab-
fán, a Balaton-felvidéki Erdészeti
Erdei Iskolában tartottak. Az
OEE Pápai helyi csoportja, az
OEE Veszprémi FM helyi cso-
portja és az OEE VERGA Veszp-
rémi helyi csoportja a 2014-ben
elindított hagyományt folytatva
hívta a sokak érdeklõdésére szá-
mot tartó témával az érdeklõ-
dõket.

A programon a szakmát érin-
tõ legújabb törvényi változásokról,
valamint a szakma megítélésével
kapcsolatos legfrissebb lakossági
felmérés eredményérõl hallhatott
a 68 fõ elõadásokat. A jelenlévõ-
ket a házigazda Bakonyerdõ Zrt.

Majdnem bronzérem lett

Érembõl több is jutott a munkatársainknak

Jó az erdészek megítélése
Hasznos OEE-fórum volt az erdõtörvényrõl

nevében dr. Szekrényes Tamás ter-
melési és kereskedelmi vezérigaz-
gató-helyettes, valamint Stubán
Zoltán közjóléti osztályvezetõ, a
Pápai helyi csoport titkára kö-
szöntötte. A  2009. évi erdõtör-
vény alapjait is érintõ, jelentõs mó-
dosításáról, illetve a vonatkozó
végrehajtási rendeletekrõl Nagy
Frigyes Vince, az FM Veszprém he-
lyi csoport titkára, az FM erdésze-
ti osztályának munkatársa tartott
tartalmas és kimerítõ elõadást,
majd Balogh Ákos a közös tulaj-
donú erdõket érintõ várható
változásokról, egyszerûsítést je-
lentõ elképzeléseirõl vázolta a lé-
nyeget.

Lomniczi Gergely OEE-tag az
IndigoCommunications Kft. ré-
szérõl a 2800 fõ személyes inter-
jújával készített reprezentatív köz-
vélemény-kutatás hat legfonto-

sabb témakörét járta körül. Érde-
kes, hogy az erdõ szóról szinte
mindenkinek pozitív dolgok jut-
nak eszébe és csak tízen jelölték
meg az erdõirtást. Ugyanakkor a
válaszadók jelentõs többsége úgy
véli, hogy 50 év alatt akár negye-
dével is csökkent az erdõk terüle-
te Magyarországon. Az erdészek
munkáját szakszerûnek ítélte a
többség, akik az erdõ természet-
védelmi szerepét jelentõsnek,
magukat környezettudatosnak
tartják. A legtöbben séta, illetve
futás céljából keresik fel az erdei
turistautakat, ösvényeket, és csak
kevesen töltenek huzamosabb
idõt az erdõben. Jagicza Attila, az
OEE Erdõrendezési Szakosztá-
lyának titkára a jogalkalmazás gya-
korlati oldalát járta körül impul-
zív és vitát gerjesztõ, elgondolkod-
tató elõadásában.

Felnõttek
a pisztrángok

Molnár Benjámin és Horváth Péter munka közben. Élénk volt az
érdeklõdés a halak iránt

Örökerdõként kezelik a területeket

Felvételek
Szeretnék felhívni a kollégáink

figyelmét arra, hogy a Youtube-
on megtekinthetõek egy helyen,
egybegyûjtve azon olyan Echo Tv-
s felvételek, mint a Hazai Erdész,
Hazai Vadász, Zöld Világ. Ezek-
ben a Bakonyerdõ Zrt.-hez kötõ-
dõ felvételek, riportok, tudósítá-
sok is vannak (átadók, kutyakiál-
lítás, nyári táborok, nyilatkozatok,
stúdióbeszélgetések és a többi),
méghozzá kivágva csak azon sza-
kaszok, melyek rólunk szólnak.


