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A Bakonyerdõ Zrt. az állami er-
dõvagyon kezelését tavaly is az
éves szakmai tervek szerint, a
tartamos erdõgazdálkodás el-
várásainak megfelelve folytat-
ta. A vállalat 2017-ben szakmai
és üzleti elképzeléseit, a terve-
iben megfogalmazott célokat
megvalósította.

A Bakonyerdõ Zrt. mûködé-
sében 2017-ben is jó évet zárt mind
az elért nyereséget, mind az árbe-
vételt tekintve – tájékoztatott Var-
ga László vezérigazgató. A tavalyi
árbevétel 9,51 milliárd forint volt,
több, mint a 2016-os, de megha-
ladta a tervezettet is. Az adózás
elõtti eredmény szintén több lett
a vártnál, 283 millió forint.

Varga László hangsúlyozta, az
erdõfelújítási és erdõnevelési te-
vékenységet továbbra is a termé-
szetes mageredetû erdõfelújítá-
sok magas aránya jellemzi. A tár-
saság tavaly 6803 hektár kötele-
zettség alá vont területen végzett
erdõfelújítási munkákat. A legna-
gyobb feladatot jelentõ folyama-
tos ápolásokból összesen 6600
hektár készült el. A 2017-ben be-
fejezett erdõsítések területe 497
hektár volt, ami jelentõsen meg-
haladta a tervezettet.

A fahasználat kimagasló évet
zárt, köszönhetõen az emelkedõ
áraknak. A kitermelt fa mennyi-

sége 264 105 köbméter volt, ami
2,4 százalékkal kevesebb, mint egy
évvel korábban; ez a kedvezõtlen
idõjárási körülmények számlájá-
ra írható. A végre nem hajtott fa-
kitermelések nagy részét ez évre
áthúzódó fakitermelésként végre-
hajtja a társaság.

Tavaly az elõzõ évhez képest
tovább csökkent a papírfa- és
rostfaválasztékok mennyisége. A
piaci átrendezõdés miatt e meny-
nyiség egy részét vastag tûzifaként
adtuk el. A 2016/2017. évi téli sze-
zon az átlagosnál hidegebb volt,
ennek köszönhetõen már az elsõ
negyedévtõl kezdõdõen a tûzifa
esetében keresleti piac alakult ki,
ez látszik az értékesített mennyi-
ség növekedésébõl és az átlagár
javulásából. Fûrészrönk esetén az
elõzõ évhez képest jelentõsen
nõtt az értékesített mennyiség, ez
elsõsorban az év közben jelentke-
zõ fenyõ fûrészrönk keresleti pi-
acnak köszönhetõ. Varga László
közölte, a Franciavágási Fûrész-
áru Gyár esetében az elõzõ évivel
csaknem megegyezõ mennyiségû,
25 934 köbméter rönk feldolgo-
zását terveztük. Az év folyamán
azt tapasztaltuk, hogy a tölgy fû-
részrönk iránti kereslet megnö-
vekedett, és ezzel párhuzamosan
az árak is emelkedtek.

Az elmúlt évek fejlesztéseit
követve újabb beruházás át-
adásához érkezett BEFAG Par-
kettagyárunk. Az elõkészíté-
sekkel együtt két év alatt telje-
sen megújult a fedõréteg-gyár-
tósor. A konkrét munkálatok
2016 végén kezdõdtek, a gép-
sor tavaly õsszel már összeállt.
A beruházás majd egymilliárd
forintba került. A kapacitás a
duplájára nõtt.

A BEFAG parketta több mint
40 éve van jelen a piacon. A gyár-
tásban ezen idõ alatt több kisebb-
nagyobb beruházás történt már.
Az utóbbi évek kiemelkedõ pro-
jektje a felületkezelõ sor megújí-
tása, majd a szárítókamrák bõví-
tése, modernizációja volt. A fej-
lesztéseknek és piaci igényeknek
köszönhetõen 2013 óta a gyár el-
érte kapacitása felsõ határát. Ezt
a termelési szintet hosszú távon
fenntartani csak biztonságos mû-
szaki és megfelelõ humánerõfor-
rással lehetséges. Az elmúlt évek-
ben a korábban talán nem is ta-
pasztalt munkaerõhiány és a kö-
zel 40 éve telepített gépek bizony-
talan mûködése, kapacitáskorlát-
ja is változtatásokat igényelt a ter-
melõsorokkal kapcsolatosan. A
háromrétegû parkettánk fedõré-
tegét biztosító alapanyag, az úgy-
nevezett lamellák feldolgozása a
legfontosabb folyamatok egyike a

gyárban. Jelenlegi termékösszeté-
telünkben az itt készülõ lamellák-
ból összeragasztott háromsávos
parketta a legnagyobb arányú vá-
laszték – idézte fel a gyár történe-
tét avatóbeszédében Varga László
vezérigazgató.

A BEFAG Parkettagyár 2-3 sá-
vos fedõréteggyártásának egyik

meghatározó egysége a frízmeg-
munkáló sor, kiegészülve a lamel-
laosztályozással.

A gyors, pontos megmunkálás
a mai kiélezett piaci körülmények
között elengedhetetlen követel-
mény. A gyárban több évtizede
mûködõ gyalugépek és a hozzá-
juk tartozó szállítópályák már nem

tették lehetõvé a kapacitás növe-
lését, a minõség javítását. A
parkettafedõréteg-alapanyag ára
idõközben folyama-tosan emelke-
dik, ami további hatékonyságjaví-
tást is megkívánt a versenyképes-
ség fenntartása érdekében.

Megújult a fedõréteg-gyártósor
A minap a jövõnek szóló beruházást avattunk Zalahalápon

(Folytatás a 3. oldalon,
Duplájára... címmel.)

A falu ékkövévé válhat a Ba-
konyerdõ Zrt. Farkasgyepûi Er-
dészetének felújított irodaháza.
Társaságunk ezzel az épület-
tel is szerette volna megadni a
rangját a településen évszá-
zadok óta elismert erdész-
szakmának.

A Farkasgyepûi Erdészet ter-
mészetközeli erdõgazdálkodást
folytat. Termelési feladatait úgy
teljesíti, hogy az erdõk biodiver-
zitását fenntartja. A tervszerû er-
dõgazdálkodással érintett termé-
szeti környezet táji értékeinek
megõrzésében az országban pél-
daértékûnek említhetõ a tevé-
kenységük. Ezt a feladatot kell
folytatnia a ma nemzedékének
–  mondta az irodaépület átadá-
sán Varga László vezérigazgató.
Hangsúlyozta, a Bakonyerdõ Zrt.
az épülettel is szerette volna meg-
adni a rangját a településen év-
századok óta elismert erdészszak-
mának.

A Farkasgyepû környéki erdõ-
ket csaknem 400 éven keresztül a
Veszprémi Püspökség kezelte. Az
épületet az érsekség építtette
1890-ben, és erdõtiszti lakként is
funkcionált a háborúig. Az erdé-
szet Németbányáról költözött ide
1896-ban. A tornácos épületet a
század elején a tornácok helyén
üvegablakokkal téliesítették, majd
az 1950-es években lefalazták.

Mára végérvényesen elérkezett
az idõ, hogy a védett építészeti
környezetben lévõ, de már elavult
mûszaki állapotú irodaházat újjá-
építsék, és az méltó legyen Far-

A vendégeknek Varga László és Somogyi Imre gyáregység-igazgató mutatta meg az új gépsort
Fotó: Nagy László/Erdészeti Lapok/OEE

kasgyepû központi teréhez. A fel-
újítás tavaly júniusban kezdõdött.
A munkák során törekedtek arra,
hogy az épület visszanyerje eredeti
megjelenését, ezért a tornácok
boltíveiben ismét nyílászárókat
helyeztek el, a tetõre pedig vissza-
kerültek a padlásablakok. Az épü-
letben lévõ szolgálati lakás terüle-
tét is az irodaházhoz csatolták. A
teljes gépészet ugyancsak meg-
újult. Az épület környezetét szin-
tén rendbe tették, amivel a falu
képét is szépítették. A felújítás tel-
jes költsége 117 millió forint volt,
amit az erdõgazdaság saját erõ-
bõl finanszírozott.

Takács Szabolcs számára külön
öröm volt az avatás. Nemcsak mint
Veszprém megyei kormánymegbí-
zott nézte meg a végeredményt,
hanem mint farkasgyepûi lakos is.
Szerinte erdésznek lenni kiváltság,
ami egyben komoly felelõsséggel
jár. Az állami erdõvagyon védel-
me, az azzal való szakszerû gaz-
dálkodás nem kis feladat. Dr. Bitay
Márton Örs állami földekért fele-
lõs államtitkár hangsúlyozta, bár-
merre járunk az országban, az egy-
millió hektárnyi állami kezelésû
erdõben azt láthatjuk, hogy min-
denhol közjóléti fejlesztések van-
nak. Ugyanakkor szükség van a
saját munkatársak megbecsülésé-
re is. Olyan feltételeket kell bizto-
sítani számukra, amelyek méltó,
21. századi körülményeket jelen-
tenek. A Bakonyerdõ Zrt. ebben
élen jár.

A felújított irodaépületet meg-
áldotta dr. Márfi Gyula érsek is.

Az épület patinás külseje megmaradt

Múlt nélkül nincs jövõ
Átadtuk a megújult farkasgyepûi irodaépületet

Egyre nehezebb
a munkaerõ megtartása

Folyamatos bõvülés és egyre
élénkebb érdeklõdés jellemez-
te az idén negyedszázados Fe-
HoVát. A kiállításhoz kapcsoló-
dó szakmai programok részt-
vevõi a vadászat, a vadgazdál-
kodás és a horgászat aktuális
kérdései mellett megvitatták a
közelgõ budapesti vadászati
világkiállítás elõkészületeivel
kapcsolatos teendõket.

Magyarország, és ma már az
egész kelet-közép-európai régió
legjelentõsebb vadászati, fegyver-
és horgászrendezvényén 18 or-
szág 310 kiállítójára csaknem 55
ezren voltak kíváncsiak. A jubile-
umi FeHoVán részt vevõ kiállítók
30 ezer négyzetméteren mutatták
be a legújabb horgász- és vadász-
eszközöket és módszereket. A
nemzetközi seregszemlén a Ba-
konyerdõ Zrt. is jelen volt, a ko-
rábbi éveknek megfelelõen az ál-
lami tulajdonú erdõgazdaságok
egymás mellett mutatkoztak be a
látogatóknak.

Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes a megnyitón arról be-
szélt, hogy a kormány minden se-
gítséget megad, hogy 2021-ben –
ötven év után – ismét nagyszabá-
sú és sikeres vadászati világkiállí-
tást rendezhessen a fõváros. El-
mondta: az elmúlt évek intézke-
dései megteremtették a vadgaz-
dálkodás jövõjének szakmai és

pénzügyi alapjait és a szükséges
jogszabályi keretet.

Fazekas Sándor földmûvelés-
ügyi miniszter arról beszélt, hogy
az elmúlt években több mint hét-
ezer hektárral gyarapodott az er-

dõk területe az állami erdõgazda-
ságokban.

Hozzátette: két kormányzati
ciklus alatt 160 erdei szálláshely
újult meg, ezzel javítva az erdõk
megközelíthetõségét, 16 milliárd

forint értékben kilátók, látogató-
központok, lombkoronaösvények
épültek, évente 12 ezer erdõpe-
dagógiai foglalkozáson 80 ezer
gyerek részesülhet erdei élmé-
nyekben.

Szakmai és közönségsiker

(Folytatás a 3. oldalon,
Eredményes... címmel.)

18 ország 310 kiállítója között ott volt a Bakonyerdõ Zrt. is. Nagy volt az érdeklõdés
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Az erdõk világnapja alkalmából
Nagykanizsán tartott országos
rendezvényen Miniszteri Elis-
merõ Oklevelet vehetett át kol-
légánk, Mesterházi József.

Fazekas Sándor az erdõk világ-
napja alkalmából rendezett Pro
Silva Hungariae kitüntetési ün-
nepségen elmondta, a kormány
2010-ben elhatározott célkitûzé-
sének megfelelõen „a magyar er-
dõk jó karban vannak, magas szín-
vonalú erdõgazdálkodás folyik”.

Kifejtette: az erdõk minden
elemükben az emberiséget szol-
gálják, hiszen a Föld biológiai sok-
féleségének megtartó erejét jelen-
tik, gazdasági és közjóléti funkci-
ót is betöltenek. Egészségügyi,
szociális, turisztikai és oktatási
szempontból is szolgálják az em-
bereket a kirándulóhelyek, a tu-
ristaösvények, a látogatóközpon-
tok, a kilátók, az erdei iskolák és
bemutatóhelyek révén.

A kitüntetési ünnepségen
Mesterházi József, a Bakonyerdõ
Zrt. balatoncsicsói erdészkerüle-
tét vezetõ erdésztechnikus Minisz-
teri Elismerõ Oklevet kapott. Kol-
légánk erdészeti és vadgazdálko-
dási technikus, 1976-ban került az
akkori Balaton-felvidéki Erdõgaz-
daság Monostorapáti Erdészeté-
hez, beosztott erdésznek. A kö-
vetkezõ évben kinevezték a ba-
latoncsicsói erdészkerület vezetõ-
jének, mely munkakörben a mai
napig dolgozik. Kezdetben jelen-
tõs szerepet vállalt az erdészeti fi-

zikai létszám bõvítésében és folya-
matos fenntartásában. Az erdé-
szetnél az 1997-tõl belépõ vadgaz-
dálkodási ágazatban az igényes
vendégkör kialakításában is jelen-
tõs szerepet vállalt. Az erdész
munkakör mellett kerületvezetõ
vadászként is dolgozik.

Kerületében az ingadozó mér-
tékû fakitermeléseket mindig szak-
szerûen és pontosan végezte el.
Az erdõk természetes felújítását
a makktermésre, a meglévõ
újulatra alapozva, illetve, ahol le-

het, a folyamatos erdõborítás el-
vei szerint végzi. A jó minõségû
erdõfelújítások, melyeket vadkár-
elhárító kerítések nélkül hozott
fel, hûen tükrözik a negyven éve
kiválóan végzett szakmai munka
eredményét.

Közel 20 évig látta el a Bala-
toncsicsói kerülethez tartozó ifjú-
sági táborozási hely vezetését. A
táborozó gyerekek részére tartal-
mas erdõjáró programokat veze-
tett. A 2004-ben létrehozott Bala-
ton-felvidéki Erdészeti Erdei Is-

kola programadó erdésze, vadá-
sza a kezdetektõl fogva.

Középiskolás kora óta lelkes
híve a fotózásnak, amely egyrészt
dokumentálja az erdõ-erdészetek-
erdõgazdaságok életét, másrészt
a természet ritka pillanatait örö-
kíti meg.

A természetben készült fotói
jelentõs országos fotópályázato-
kon szerepelnek sikeresen, köny-
veket illusztrálnak. Nagy teherbí-
rású, munkájára igényes, megbíz-
ható munkaerõ.

Kitüntetett kolléga
Miniszteri Elismerõ Oklevelet kapott Mesterházi József az erdõk napján

Fazekas Sándor dr. Bitay Márton Örssel, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkárával közösen adta
át az elismerést Mesterházi Józsefnek                                                Fotó: Krasznai-Nehrebeczky Mária/FM

Hatósági szakemberként ko-
rábban már megtapasztalta,
hogy a Bakonyerdõ Zrt. az egyik
olyan erdõgazdaság Magyar-
országon, ahol a természetvé-
delem és az erdõgazdálkodás
kapcsolata mintaértékû. E té-
ren a vállalat mindenképpen
élen jár. Mindezt a munkát im-
már a Bakonyerdõ Zrt. kötelé-
kében segítheti Kovács Béla.

A Bakonyerdõ Zrt.-nél soka-
kat ismerõsként üdvözölhetett,
amikor november 1-jével munká-
ba állt a vállalatnál. Kovács Béla a
természetvédelmi hatóságtól ér-
kezett. A tervezési szakfelügyelõi
osztály tavaly alakult, az erdõter-
vezést az erdõgazdaság saját kéz-
be vette. Tavaly év elején kapta a
felkérést, ha úgy gondolja, csat-
lakozhatna a Bakonyerdõ kollek-
tívájához, ahol a gyakorlati termé-
szetvédelem lenne a hatásköre.
Elvállalta a feladatot. Mint mond-
ta, kihívást látott benne, hiszen az
utóbbi évtizedekben inkább irodai
munkát végzett, ez egy jó lehetõ-
ség volt arra, hogy visszatérjen a
„terepre”.

A Bakonyerdõ Zrt. területé-
nek mintegy 60 százaléka védett
vagy Natura 2000-es terület. Úgy
gondolta, tapasztalatával hozzá
tud járulni a tervezéshez, az egyéb
beruházásokhoz, ami ilyen terül-
teket érint, hogy ezek maximáli-
san megfeleljenek a természetvé-
delmi szempontoknak is.

Jelezte, a munka változatos.
Feladatai közé tartozik például a
közjóléti létesítmények tervezésé-
nél elõzetes vizsgálatok lebonyo-
lítása, tervezése, a fakitermelések
elõzetes egyeztetése. Arra kell tö-
rekedni, hogy a jusson, marad-
jon elv érvényesüljön: a természe-
ti, valamint az erdõgazdálkodási
szempontok  egyaránt érvényesül-
jenek, egyensúlyban legyenek. Az
év elején nyilván a tervezési mun-

Visszatért
a terepre

ka ad több feladatot, a késõbbiek-
ben inkább a gyakorlati feladatok
dominálnak, például a barlangok,
források védõzónájának kijelölé-
se, a nemzeti park által igényelt
hagyásfák, facsoportok kijelölése,
ezek helyszínelése.

Beilleszkedése napok alatt si-
került, éppen amiatt, hogy a ha-
tóság embereként korábban na-
gyon sok kollégával találkozott.
Felüdülés volt számára, hogy az
utóbbi pár hónapban többet volt
az erdõben, mint korábban évek
alatt együttesen. Örömmel vette,
hogy visszajutott a szakma gyakor-
lati oldalához.

Hatósági szakemberként ko-
rábban már megtapasztalta, hogy
a Bakonyerdõ Zrt. az egyik olyan
erdõgazdaság Magyarországon,
ahol a természetvédelem és az
erdõgazdálkodás kapcsolata min-
taértékû. E téren a vállalat min-
denképpen élen jár. Mindezt a
munkát immár a Bakonyerdõ Zrt.
kötelékében segítheti. Nagyon jó
az együttmûködés a hatóságok-
kal. Könnyebbség, hogy pontosan
tudja, melyik ügyben kit is kell ke-
resni.

Kovács Béla

Tavaly is – az elõzõ évekhez ha-
sonlóan – két közfoglalkozta-
tási programban vettünk részt,
melyek két részletben, 2016-
ról áthúzódva, illetve 2018-ra
átnyúlva zajlottak, jelentõs
többletterhet róva ezzel az ad-
minisztrációra.

A 2017. évi elsõ országos köz-
foglalkoztatási program még
2016. március 3-án indult és 2017.
február 28-ig tartott. A vállalt át-
laglétszámot (250 fõ), a vállalt
foglalkoztatási kötelezettséget az
elõírt határidõre teljesítettük. A
kérelemben vállalt erdõmûvelési,
közjóléti és egyéb munkákat elvé-
geztük – tájékoztatott Stubán Zol-
tán közjóléti osztályvezetõ. A
program 322 millió forintos tá-
mogatásához a Bakonyerdõ Zrt.
56 millió forint önrészt nyújtott.

A felmerült költségek legna-
gyobb részét most is a személyi
jellegû kiadások tették ki, emel-
lett jelentõs volt a személyszállí-
tás vállalkozói díja.

A következõ országos közfog-
lalkoztatási programra – 2017.
március 1. és 2018. február 28.
között – átlagosan 152 személy
foglalkoztatását vállaltuk. A prog-
ramban a Bakonyerdõ a 2011. évi
CVI. törvény alapján, mint az ál-
lami tulajdon kezelésével és fenn-
tartásával megbízott gazdálkodó
szervezet (erdõgazdálkodó) vett
részt.

A közfoglalkoztatás célja a
többletfoglalkoztatás, ezért igyek-
szünk olyan munkát adni nekik,
mellyel nem szorulnak ki a meg-
lévõ vállalkozók a munkaerõpiac-
ról. Így a közmunkások túlnyo-
mó részt közjóléti munkákat vé-

geztek. Elsõsorban turistautak,
tanösvények kijelölésében, kar-
bantartásában, tûzpászták készí-
tésében, határjelek karbantartásá-
ban, valamint az illegális szemét-
lerakók felszámolásában, közjóléti
eszközök kihelyezésében, karban-
tartásában számítottunk a mun-
kájukra. Emellett a szintén köz-
célt szolgáló erdõfelújítási mun-
kákban, többek között gyomnövé-
nyek (parlagfû) visszaszorítása
érdekében dolgoztak. A prog-
ramban mind a hét erdészetünk
részt vett. Az átlagos statisztikai
létszám, teljesítve a tervet, 153 sze-
mély volt.

A közfoglalkoztatottak a rájuk
bízott munkát megfelelõ színvo-
nalon és a tõlük elvárt teljesít-
ménnyel elvégezték.

A jelenleg is zajló, újabb prog-
ramban, mely ezúttal csak négy
hónapon át tart (március 1. – jú-
nius 30.), átlagosan 80 személy
alkalmazását terveztük. Minderre
30 millió forintnyi támogatást ka-
punk, ugyanakkor csak a bérkölt-
ség és járuléka ugyanennyit tesz
ki. A támogatás393 mértékét csök-
kenti, hogy szervezési költség nem
számolható el, egyéb kiadásra is
már csak a bérjellegû költségek 10
százalékát biztosítja a program. A
támogatáson felüli költségeket a
Bakonyerdõ Zrt. állja. A közfog-
lalkoztatottakkal történõ munka-
végzés igen nagy szakmai odafi-
gyelést, szervezést igényel. Meg
kell találni a megfelelõ munkát,
amely értéknövelõ, ugyanakkor a
szakképzetlen munkavállalók által
is elvégezhetõ. Lehetõség szerint
azokat vettük vissza, akik már évek
óta bizonyítottak és számítani le-
het a munkájukra.

Egyre kevesebb közfoglalkoztatott

Hölgykollégáink kalandos és
élménydús nõnapi kirándulást
tettek a Bakonyban.

A vállalatnál megszokott, hogy
hölgydolgozóinknak nõnap alkal-
mával némi meglepetésben lehet
részük. A központban e napon
Varga László vezérigazgató kö-
szöntõje után a hölgyek – és urak
– Zirc felé vették az irányt. Ugyan
borongósan indult a nap, de a
Zirci Apátsági Manufaktúra „tár-
latvezetéssel” és sörkóstolás-
sal egybekötött meglátogatása
mindezt azonnal feledtette is. Egy
zirci kirándulás természetes vele-
járója az apátság megtekintése,
amely ezúttal sem maradt el. Kol-
légáink betekintést nyerhettek a

800 éves ciszterci apátság törté-
netébe és lelkiségébe.

Házigazdáikkal, a Bakony-
szentlászlói Erdészet kollégáival
ezután a csodálatos Cuha-völgy-
ben vasúton közelítették meg
Vinyét, útközben Kovács Attila er-
dészeti igazgató elõadásában hall-
hattak a vasút és a Bakony-
szentlászlói Erdészet történeté-
rõl. A vinyei frissítõk elfogyasztá-
sa után a cseszneki várat tekintet-
ték meg, ahol egy spontán kiala-
kult hócsatában is részt vehettek
a kollégák. Végül kalandos úton,
de megérkeztek a nemrég felújí-
tott Hódoséri Vendégházba, ahol
egy finom ebéddel, baráti beszél-
getéssel és szép emlékekkel zár-
ták a napot.

Nõnap hócsatával
A nõk tiszteletére az idõjárás is meglepetéssel szolgált: havazott

A Devecseri Erdészet szerve-
zésében, a Pápai, valamint a
Keszthelyi Erdészet részvéte-
lével jó hangulatú, programok-
ban bõvelkedõ nõnapi rendez-
vényen vehettek részt kollé-
gáink.

Az egész napos kirándulás a
reggeli órákban a Sárosfõi Vadász-
háznál kezdõdött, itt volt a talál-
kozó és vendégfogadás. A hölgye-
ket Peer László erdészeti igazgató
virággal köszöntötte. A nap többi
részét Sümegen töltötték a cso-
port tagjai. Ellátogattak a püspö-
ki palotába, ahol megtekintették
a Szent Márton-kápolnát majd a
Nyolcak mûveinek kiállítását.
Azután megnézték a ferences
kegytemplomot, majd az Urunk
Mennybemenetele-plébánia-
templomot, valamint az egyedül-

álló afrikai trófeagyûjteményt, a
Sümegi Afrikáriumot.

A kulturális látnivalókat gaszt-
ronómiai programok követték.
Ellátogattak a Sümegtej tejfeldol-
gozó, joghurt- és sajtkészítõ üze-
mébe, ahol a vállalkozás tulajdo-
nosa, Tóth Tamás és felesége, Tóth
Tamásné Marika vezetésével bepil-
lantást nyerhettek a tejfeldolgo-
zás, a joghurt- és sajtgyártás fo-
lyamatába, valamint megkóstol-
hatták a frissen készült különle-
ges ízesítésû joghurt- és sajtkészít-
ményeket. Ezután a sümegi Palo-
ta Pincében Egly Márk kalauzolá-
sával megismerhették a Palota
Pince múltját és jelenét, valamint
megízlelhették a sümegi dûlõkön
termelt borokat. A programdús
nap tartalmas vacsorával és vidám
baráti beszélgetésekkel zárult a
Kisfaludy Étteremben.

Élményekkel telve

A Sárosfõi Vadászháznál kezdõdött az egész napos kirándulás

A szociális célú tüzelõanyag-
vásárláshoz kapcsolódó támo-
gatásra az 5000 fõnél kisebb la-
kosságú települések pályázhat-
nak. A program 2011-ben indult
elõször. Az elsõ évben csaknem
egymilliárd forint volt a megpá-
lyázható összeg, azóta folyama-
tosan nõ a rendelkezésre álló
keret, a mostani program kere-
tein belül már négymilliárd fo-
rint volt ez az összeg. Az ön-
kormányzatok helyi rendele-
tük szerint osztják szét a tüzelõ-
anyagot a szociálisan rászoru-
lók között.

Társaságunk 2017 õszén fel-
készült a szociális tûzifaprog-

ram önkormányzati igényeinek
kiszolgálására, ennek érdekében
már a nyári hónapokban készle-
teket halmoztunk fel, így tudtuk
biztosítani  a megfelelõ száraz-
ságú és minõségû tüzelõanyagot
– tájékoztatott Hipság István
fahasználati kereskedelmi osztály-
vezetõ.

A Bakonyerdõ Zrt. a 2017/
2018. évi szociális tûzifa program
keretén belül a mûködési terüle-
tébe esõ összes önkormányzatot
a pályázat kihirdetését követõen

azonnal, 2017. október közepén
megkereste. Felajánlottuk, hogy a
szállítások szervezésében az erdé-
szet munkatársai segítséget adnak
a településeknek, illetve, hogy
amennyiben az önkormányzat a
támogatott mennyiségen felül
igényt tart további tûzifamennyi-
ségre, a Bakonyerdõ Zrt. biztosí-
tani tudja a pluszmennyiségek át-
adását is.

A megrendelést és szerzõdés-
kötést követõen december végéig
összesen 6617 köbméter kemény-

lombos vastag tûzifát adtunk át
az önkormányzatok részére.

A Bakonyerdõ Zrt. töreke-
dett a minél elõbbi kiszolgálás-
ra, így az ebben a rövid idõszak-
ban történõ teljesítés a 2017/
2018. évi összmennyiség (7736
köbméter) több mint 86 száza-
lékát tette ki, tehát a rászoruló
családok nagy része karácsony
elõtt megkaphatta a szociális tû-
zifát.

Cégünktõl összesen 158 ön-
kormányzat igényelte a támoga-
tásban elnyert tüzelõanyagot, a
legkevesebb igényelt mennyiség
két, a legnagyobb 338 köbméter
volt.

Segítség rászorulóknak
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Ezen folyamatokra reagálva

terveztük megújítani a jelenlegi
gyártósort, modern, közel dupla
kapacitású és több ellenõrzõ be-
rendezéssel kiegészített és az osz-
tályozást is gyorsító, kisebb lét-
számmal dolgozó technológiára.

A sorba kerülõ berendezések
kiválasztása és referenciák meg-
tekintése már 2014-ben elkezdõ-
dött. Az európai parkettagyártó
gépek piacán leginkább elismert
cégeket kerestünk meg a sorra
vonatkozó ajánlat elkészítésére.
Az új, modernizált megmunkáló

sor a korábbi pihentetõ és gya-
lucsarnok helyén épült fel. Ez
azt is jelentette, hogy az 1975-ben
épült gyártócsarnokon szinte
teljes építészeti, villamos és gépé-
szeti rekonstrukciót hajtottunk
végre.

Az építést mûködõ üzem mel-
lett, több lépésben lehetett csak
végrehajtani, hiszen nem állt ren-
delkezésre másik szabad terület a
folyamatos mûködés biztosításá-
ra. A teljes lamellaelõállító gép-
sor évi kapacitása egymillió négy-
zetméter. A komplett gyártósor
teljes hossza 95 méter. A beruhá-

zás 2016 decemberében kezdõdött
és 2017 õszére fejezõdött be. A be-
ruházás új gépeinek költsége 1 900
770 euró volt. Ezt 1 698 000 euró
hitel felvételével és saját forrásból
biztosította a társaság. A teljes
fedõréteggyártósor-beruházást ki-
szolgáló létesítmény építészeti és
épületgépészeti, egyéb járulékos
munkálatainak költségei 220 millió
forintot tettek ki.

Az avatóünnepségen jelen volt
Fenyvesi Zoltán, a Veszprém Megyei
Önkormányzat Közgyûlésének al-
elnöke és dr. Bitay Márton Örs álla-
mi földekért felelõs államtitkár is.

A munkaerõhiány enyhítéseban is segíteni tud a zalahalápi beruházás
Fotó: Nagy László/Erdészeti Lapok/OEE

(Folytatás az 1. oldalról.)
Az év során felvágott mennyiség

21 027 köbméter volt. Ennek elle-
nére fûrészipari árbevételünk ked-
vezõen alakult, a tervhez képest hat
százalékkal emelkedett. Ez nagy-
részt a régi készletek eladásának,
valamint a tervezettnél több lamel-
la értékesítésének köszönhetõ. Az
egysávos fedõréteg lamella és a
parkettafríz gyártása még fokozot-
tabban biztosította a BEFAG Par-
kettagyár alapanyag-ellátását.

Parkettagyárunknál a várt sarok-
számoktól minden tekintetben el-
maradtunk. A beruházás okozta
gyártási nehézségek mellett igye-
keztünk a termelést összhangba
hozni az értékesítéssel. Az érté-
kesített 666 222 négyzetméter par-
ketta 80 százalékát külföldre ad-
tunk el.

Sajnos a faipari ágazat piaci és
gazdálkodási körülményei az elmúlt
években sokat romlottak, az alap-
anyagárak rendkívüli mértékben
emelkedtek, és az élõmunka minõ-
sége és költségei – a munkaerõpiaci
problémák miatt – is kedvezõtlenül
változtak ahhoz, hogy a tevékeny-
ség eredményessége javulhasson.
A parkettagyárban folyamatos szak-
emberhiánnyal kell megküzdeni,
aminek természetes velejárója a
magas fluktuáció.

A társaság 2017. évi összesített
nagyvadkilövési tervét túlteljesítet-
te. A gímszarvas-, dámszarvas- és
vaddisznóelejtésekben a tél végi
idõszak kedvezõ idõjárása segített,
így a vaddisznó és dámszarvas ese-
tében a tervezetten felül ejtettük el
azok egyedeit. A gímszarvas meg-
közelítette a tervezett elejtést, míg
az õz és muflon elmaradt a várt ér-
téktõl.

A Bakonyerdõ Zrt. 2017-ben
összesen 1,3 milliárd forintot meg-
haladó összeget költött beruházá-
sokra. Ezek közül a BEFAG Par-
kettagyárban a 2-3 sávos fedõréteg
alapanyag megmunkáló és osztá-

lyozó sor rekonstrukciója volt a
legjelentõsebb. A beruházás
eredményeként összeállt gyártó-
sor kapacitása mûszakonként
majd a duplájára nõtt.

A társaság az erdõvagyon ke-
zelése során számos közcélú fel-
adatot lát el (például parkerdõk
kezelése, arborétumok, tanösvé-
nyek, turistautak, kilátók, állat-
bemutató helyek, erdei iskolák,
turisztikai centrumok, pihenõ-

házak, múzeumok, történelmi
emlékhelyek, mûemlékek) az er-
dõvel szemben támasztott társa-
dalmi elvárásoknak való megfe-
lelés érdekében. A társaság 2017-
ben majd 183 millió forintot köl-
tött fenntartásra, üzemeltetésre.
A környezeti nevelési munkát
népszerûsítendõ pályázat, a Ta-
nulni a természetrõl a természet-
tõl a Bakonyerdõnél Magyar Ter-
mék Nagydíjat nyert. 2017-ben

közjóléti beruházásokra majd 57
millió forintot költöttünk.

Varga László ismét jelezte, az
év során a foglalkoztatotti létszám
hónapról hónapra csökkenést
mutatott, ami komoly kockázatot
jelent. A foglalkoztatottak meg-
tartása a faipari tevékenység zök-
kenõmentes mûködésének felté-
teleként végrehajtandó egyik leg-
fontosabb feladat.

A 2017. évi bérgazdálkodási
tervet, illetve keresetfejlesztést a
tulajdonos iránymutatása alapján
készítettük el. Eszerint a parket-
tagyár fizikai állományába tarto-
zó munkavállalók már 2017. janu-
ártól átlagosan 70 forint óránkén-
ti alapbéremelésben részesültek,
ami mintegy 7,7 százalékos bérfej-
lesztést jelent. A társaság többi
munkavállalója január 1-jétõl
visszamenõlegesen átlagosan 5
százalékos béremelést kapott, míg
a franciavágási fizikai munkavál-
lalók számára 5 százalékos, havon-
ta differenciálható bérkiegészítést
vezettünk be.

Tavaly a kormányzat öt száza-
lékponttal csökkentette a szociá-
lis hozzájárulási adót. Az ebbõl
származó megtakarítást a társa-
ság éves bértömegének részévé
vezette át, és a többletbértömeg
értékéig a béremeléseket, bérkor-
rekciókat a tulajdonosi elképze-
léseknek megfelelõen végrehaj-
totta. Az említett intézkedéseknek
köszönhetõen a fluktuáció ugyan
lassult, de még mindig az elfo-
gadható (és pótolható) szint fö-
lött van.

A fent vázolt munkaerõpiaci
problémák, ha nem is közvetlenül,
de a vállalkozói díjakon keresztül
az erdõgazdálkodási munkákban
is megjelennek. A bérek és vállal-
kozói díjak ilyen mértékû további
emelkedése minden erõfeszítés
ellenére várhatóan a jövedelme-
zõségi mutatók romlásában is meg
fog mutatkozni.

Eredményes évet zártunk

Varga László elégedett a vállalat teljesítményével

Duplájára nõtt a kapacitás
A több elembõl álló  gyártósor teljes hossza 95 méter

A Bakonyerdõ Zrt. a február 28-
án zárult vadászati idényben
évi összesített nagyvadkilövé-
si tervét 105,1 százalékra tel-
jesítette. A gímszarvas-, dám-
szarvas- és vaddisznóelejté-
sekben a tél végi idõszak ked-
vezõ idõjárása segített.

A Bakonyerdõ Zrt. 2017 már-
ciusától hat vadgazdálkodási egy-
ség keretein belül, összesen 61 043
hektár területen folytat vadgaz-
dálkodási tevékenységet. E terü-
letbõl 4395 hektárt a Balaton víz-
felülete tesz ki, ahol valójában vad-
gazdálkodás nem folytatható. A
korábbi földtulajdonosi közösség-
ként mûködõ vadászati egységek
márciustól haszonbérlet formájá-
ban gyakorolják a vadászati jogot
– mondta el lapunknak Pölöskei
Balázs vadgazdálkodási osztályve-
zetõ.

A társaság a február 28-án zá-

rult vadászati idényben az évi
összesített nagyvadkilövési tervét
105,1 százalékra teljesítette. Az
ágazatnak a téli társas vadászatok
utáni második legnagyobb bevé-
teli forrását jelentõ szeptemberi
szarvasbõgés alatt 157 gímbika
került terítékre. Az átlagos trófea-
súly 5,7 kilogramm, ami elmarad
a korábbi évihez képest.

Az illegális agancsgyûjtés to-
vábbra is gondot okoz, indokolat-
lanul kimozgatva a vadat megszo-
kott élõhelyérõl.

Az enyhe télnek köszönhetõ-
en kisebb költségteherrel járt a
vad téli takarmányozása, aminek
köszönhetõen a vadgazdálkodást
érintõ költségek is kedvezõbben
alakultak. Az õszi kiváló magter-
mésnek, valamint a struktúrájá-
ban megváltozott vadföldgaz-
dálkodásnak köszönhetõen a vad-
állomány kellõen erõs kondíció-
ban vészelte át a telet.

Túlteljesített
kilövési számok

A szarvasbõgés ideje alatt 157 gímbikát ejtettek el a vendégek

A salzburgi Die Hohe Jagd &
Fischerei vadászati és horgásza-
ti kiállítás Ausztria legnagyobb,
évente megrendezésre kerülõ
vadászati témájú szakkiállítása,
melyen cégünk évek óta kiállító-
ként vesz részt.  Az öt földrész-
rõl érkezõ kiállítók öt kiállító-
csarnokban mutatták be termék-
és szolgáltatáskínálatukat  az
Európa legkülönbözõbb orszá-
gaiból érkezõ látogatóknak. A
kiállítók köre tulajdonképpen
azonos a dortmundi kiállításon
a vadászati piac  valamennyi szeg-
mensét bemutató cégekkel, szak-
mai szervezetekkel; kiegészülve
jellegzetes ausztriai vadászati vi-
seleteket, fa- és bútorfaragáso-
kat, kézzel tradicionálisan meg-
munkált fegyvereket, vadászati
utakat kínálók körével.

A látogatók számos országból
érkeztek: többek között Bajoror-
szágból,  Olaszországból, Csehor-
szágból, Szlovákiából, Szlovéniá-
ból, és természetesen Ausztriából
is számos érdeklõdõ kereste fel a
vásárt és az erdõgazdaságok kö-
zös standját is. Az érdeklõdés
hagyományosan töretlen volt a
magyar stand kínálta szolgáltatá-
sok és vadászati lehetõségek
iránt, többek között a szolgálta-
tás minõségének, a régió jó meg-
közelíthetõségének és nem utol-
sósorban a sokak számára még
mindig megfelelõ ár-érték arány-
nak köszönhetõen.

A Bakonyerdõ Zrt. az idei esz-
tendõben is lehetõséget biztosí-
tott arra, hogy a vadászatban te-
vékenyen és eredménnyel részt
vevõ kollégák a vásár idõtartama

Kollégáinknak jutott idejük a salzburgi sóbányamúzeum meglátogatására is

alatt megismerkedhessenek a va-
dászatban, vadgazdálkodásban
megjelenõ aktuális trendekkel,
szakmai újításokkal. Az erdészeti
igazgatók javaslata alapján 11 er-
dõgondnok és hivatásos vadász
kolléga kapott lehetõséget a szak-
mai úton való részvételre.

Töretlen az érdeklõdés

Pölöskei Balázs vadgazdálkodási
osztályvezetõ
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Személyügyi hírek

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szólnak az új irodaépülethez?

Bajner Attila Marton Éva Bónyai László

Régi, patinás külsõvel, de belül
teljesen megújult mûszaki tar-
talommal, immár teljes fényé-
ben ragyog a Farkasgyepûi Er-
dészet irodaháza. A védett épí-
tészeti környezetben lévõ épü-
let méltó Farkasgyepû közpon-
ti teréhez. Arról kérdeztük mun-
katársainkat, hogy mit szólnak
az új irodaépülethez.

Bajner Attila: – Nagyon örü-
lünk, hogy felújították az erdészeti
irodát. A szép kivitelû régi épület
megtartotta eredeti formáját, de
belül a mai kor követelményeinek
megfelelõ, modern kivitelû lett.
Immár 21. századi körülmények
között dolgozhatunk, a munka-
idõnk javarészét az irodában tölt-
jük, így nem mindegy, milyen kö-

rülmények között. Ez az épület
szerintem dísze lesz a községnek,
különösen úgy, hogy az erdészet
elõtti parkot is rendbe tették. Az
épület immár az útról is látszik,
sokan dicsérik, szemre is tet-
szetõs.

Marton Éva: –  Én szintén csak
azt tudom mondani, hogy nagyon
szép lett a megújult épület. Tet-
szik, hogy igazából megmaradt a
régi épület fílingje, ugyanakkor
belülrõl rá sem lehet ismerni. A
korábbi körülményekrõl csak
annyit, hogy az épületben mind-
össze egy mosdó volt, most végre
van külön férfi-, illetve nõi mosdó
is. Az igazgatóhoz a többieken
keresztül lehetett bejutni, most ez
is megváltozott. Újak a bútorok,
modern minden, a szervezeti egy-

ségek külön-külön dolgoznak,
nem pedig egymás feje felett
beszélnek az emberek, mint ko-
rábban. Errõl a felújításról tény-
leg csak jók jutnak az ember
eszébe.

Bónyai László: – Az elszámolá-
sok miatt hetente mi is bejárunk
az irodába. Mit mondjak: teljesen
megváltoztak a körülmények. A
másik épület már idejétmúlt volt.
Ezzel a felújítással a külsõ vonala-
it megtartotta, a belsõ mûszaki
felújítás pedig tökéletes. Az em-
berek nincsenek összezsúfolva egy
irodába, hanem mindenkinek
megvan a saját helye, a tere. Sze-
rintem így mindenkinek könnyebb
lett a munkája. Szép, modern iro-
da ez, aminek biztosan minden-
ki örül.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2017. december 5-
tõl 2018. március 19-ig az alábbi változások történtek:

Belépõk, szellemiek: Gerencsér Zoltán (Központ, 01. 01.), Paulics
Zita (Farkasgyepû, 01. 02.), Mód Erzsébet (Farkasgyepû, 01.15.).

Belépõk, fizikaiak: Biczó Róbert (BEFAG Parkettagyár, 02. 05.),
Lánczos Attila (BEFAG Parkettagyár, 02. 19.), Magyar Miklós
(BEFAG Parkettagyár, 02. 19.), Böröczky Róbert (Farkasgyepû,
03.02.).

Kilépõk, szellemiek: Kovács László (Devecser, 12. 31.), Rujzamné
Gönczi Erzsébet (Farkasgyepû, 12. 31.), Váradiné Juhász Katalin
Zsuzsanna (Farkasgyepû, 12. 31.), Weiland Krisztián (Franciavágá-
si Fûrészáru Gyár, 03. 05.).

Kilépõk, fizikaiak: Czirfusz Károly (Farkasgyepû, 12. 31.), Far-
kas József (Franciavágási Fûrészáru Gyár, 12. 31.), Horváth Diána
(BEFAG Parkettagyár, 12. 31.), Mrena József (Farkasgyepû, 12.
31.), Novák Miklós (Balatonfüred, 12. 31.), Péter Sándorné (Fran-
ciavágási Fûrészáru Gyár, 12. 31.), Szente István (BEFAG Parket-
tagyár, 12. 31.), Horváth Zoltán (Franciavágási Fûrészáru Gyár,
01. 20.), Maár Sándor (BEFAG Parkettagyár, 01. 22.), Sári Ferenc
(Farkasgyepû, 01. 24.), Simon Istvánné (Franciavágási Fûrészáru
Gyár, 01. 24.), Reidmár László (Franciavágási Fûrészáru Gyár, 02.
14.), Könczöl Zsolt (Keszthely, 02. 28.), Budavári Csongor Csaba
(BEFAG Parkettagyár, 03. 05.).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Böröczki Lajos (Franciavágási Fûrész-
áru Gyár, 01. 26.), Farkas Zoltán (BEFAG Parkettagyár, 02. 04.),
Farkas Sándor (Pápa, 02. 22.).

Hûségjutalmasok, szellemiek:
25 év: Meinczinger József (Bakonybél).
Hûségjutalmasok, fizikaiak:
37 év: Farkas Zoltán (BEFAG Parkettagyár).
30 év: Sölét Jánosné (BEFAG Parkettagyár), Farner György

(Franciavágási Fûrészáru Gyár).

Major Veronika, a BEFAG Keszt-
helyi Erdész Lövészklub spor-
tolója szép eredményekkel tért
haza az egyetemi sportlövõ-vi-
lágbajnokságról, melyet Malaj-
ziában tartottak.

A BEFAG Keszthelyi Er-
dész Lövészklub sportolója, Ma-
jor Veronika 2017 õszén meg-
kezdte felsõfokú tanulmányait a
Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Kar Zalaegerszegi
Képzési Központ nappali tagoza-
tos gyógytornász hallgatójaként.
A sportoló 13-szoros kontinens-
és kontinentális bajnok futócéllö-
vészetben és pisztoly verseny-
számokban, így indulhatott Malaj-
zia fõvárosában, Kuala Lumpur-
ban a 2018 FISU World University
Shooting Sport Championship
versenyén. Veronika légpisztoly 40
lövéses, valamint sportpisztoly
30 + 30 lövéses versenyszámban
indult. A versenyrõl Keczeli Zol-

tán edzõ számolt be lapunknak. A
sportoló és edzõje részvételét a
Magyar Egyetemi-fõiskolai Sport-
szövetség biztosította.

A március közepén tartott via-
dalon a selejtezõben Veronika
élete eddigi legjobb eredményét
érte el légpisztoly 40 lövéses ver-
senyszámban. 390 körös eredmé-
nyével az alapversenyt társai elõtt
6 (!) kör elõnnyel teljesítette. A
csavar a dologban, hogy az általa
lõtt 389 körös, eddig fennálló ma-
gyar országos csúcsot elvileg egy
körrel megjavította, csakhogy az
ISSF ez évtõl kezdõdõen már 60
lövéses versenyszámra módosí-
totta a tavaly decemberig érvény-
ben lévõ 40 lövéses verseny-
számot.

A nyolcas döntõben nem sike-
rült megismételnie ezt a teljesít-
ményt. Nagyon szoros eredmé-
nyek születtek, pár tizedes eltéré-
sek alakultak csak ki. Sportolónk
az ötödik helyet szerezte meg.

A 30 + 30 lövéses sportpisz-
toly versenyszámban a selejtezõk-
ben szintén jobban teljesített, mint
a döntõben. Az elsõ napi preciziós
versenyrészben 292 köregységgel
az élen végzett. Másnap a 30 gyors
részben újból a mezõny legjobbja-
ként végzett. Arról nem is beszél-
ve, hogy utolsó tíz lövése 100 kör-
egységre sikerült, melyet a közön-
ség nagy megelégedettséggel,
tapssal díjazott. A nyolcas döntõ-
ben érezhetõ volt a nagyfokú fe-
szültség. A bírák ötlövésenként
értékelték a teljesítményt. Major
Veronikának a 6. és 7. helyért szét
kellett lõnie egy sporttársával,
mely során a párbajt megnyerte.

Keczeli Zoltán hangsúlyozta, a
szeretett gyenesdiási sportlõtér
ezzel megint bizonyította, hogy ott
nemcsak futócél vagy korongos
versenyszámokban lehet jó edzé-
seken részt venni, hanem sikere-
sen fel lehet készülni világverse-
nyekre is.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület és az Év Fája Kuratórium
idén ismét lehetõvé tette, hogy
az egyesület ágazati hírportál-
ján és az Év fája tematikus
weblapon keresztül szavazza-
nak erdész tagtársaink, kollé-
gáink és a szakmán kívüli ér-
deklõdõk 2018 év fájára. 2018
év fája a virágos kõris lett.

A virágos kõris (Fraxinus
ornus) Közép és Dél-Európában
õshonos kõrisfaféle, legészakibb
elõfordulása Magyarország, ahol
karsztbokorerdõkben találkozha-
tunk vele vadon. Nevezik manna-
kõrisnek is, mert felsebzett kér-

gébõl édes lé csepeg, amibõl fõ-
ként a mediterrán térségben édes-
séget (mannát) készítettek és
gyógyászati célokra is hasznosítot-
ták. A beporzó rovarokat csábító
ezüstös, krémfehér, dús virágai il-
latosak, a vesszõk végén nyílnak
10–15 centiméteres bugákban má-
jusban. Törzse  hamar elágazik,
magassága a környezetétõl függõ-
en változó, 6–20 méteres egyaránt
lehet. Terebélyes, gömbölyded ko-
ronája laza, kérge sima, szürke
színû, rügyei szürkésbarnán moly-
hosak. Páratlanul szárnyalt, ép
szélû levelei 5–9 levélkébõl állnak.
Jól tûri a szárazságot, a szennye-
zett városi levegõt.

Megtapsolták Malajziában
Major Veronika és Keczeli Zoltán. A sportoló és tanítványa éhes a sikerekre

Kis hírek
Szeretnénk felhívni kollégáink

figyelmét arra, hogy a Youtube-
on megtekinthetõk egy helyen,
egybegyûjtve olyan Echo Tv-s fel-
vételek, mint a Hazai Erdész, Ha-
zai Vadász, Zöld Világ. Ezekben a
Bakonyerdõ Zrt.-hez kötõdõ fel-
vételek, riportok, tudósítások is
vannak (átadók, kutyakiállítás,
nyári táborok, nyilatkozatok, stú-
dióbeszélgetések és a többi), még-
hozzá kivágva csak azon szaka-
szok, melyek rólunk szólnak. Ér-
demes megtekinteni: https://
www.youtube.com/playlist?list=
PLKvx2RL2fVzKZE5M13eX
nGYk28FykDMhH.

Emellett készült egy 40 részes
ismeretterjesztõ kisfilmsorozat
Nemzeti kincsünk, az erdõ címmel
(narrátor: Reviczky Gábor): http:/
/www.fata j .hu/2017/07/111/
201707111_NemzetiKincsunkazErdo-
filmsorozat.php.

*

Szeretnénk összegyûjteni és
beszkennelni az összes fellelhetõ,
korábbi céges újságot (ami több
mint 40 évet ölel át.). Kérnénk,
hogy akinek a birtokában van ilyen
régi lapszámból akár csak pár da-
rab, netán egész évfolyam(ok),
juttassák el Stubán Zoltán közjó-
léti osztályvezetõhöz, illetve keres-
sék meg õt. Elérhetõsége: 89/513-
157, mobil: +36 30/956-8041,
e-mail: stuban@bakonyerdo.hu.
A lapszámokat szkennelés után
természetesen visszakapják a tu-
lajdonosok.

*

A jövõben olvasóink írásaival,
kis történeteivel, érdekes fotóival
színesítenénk a vállalati lapot.
Kérjük, akinek van ilyen, küldje el
részünkre. A történet/kép szólhat
különleges helyekrõl, érdekes
vagy méretes fákról, sziklákról, úti
élményekrõl. Ide küldheted:
stuban@bakonyerdo.hu.

– Idén hatodik alkalommal tar-
tottunk alkotótábort a Devecseri
Erdészethez tartozó Sárosfõn –
számolt be az eseményrõl Peer
László erdészeti igazgató. Az or-
szág különbözõ pontjairól érkez-
tek hozzánk festõk, grafikusok:
Boros Andrea, Rékasi Csaba, Kalas
András, Kõhalmi Tamás, Mráz Já-
nos, Kovács Tibor. Sokak számára
volt ismerõs a helyszín.

A táborra hagyományosan
márciusban kerül sor. Az ébredõ
tavasz, a szalonkahúzások fan-
tasztikus hajnali-esti hangulata, a
sárosfõi erdõ, a halastavak világa,
a vízimadarak és vidrák tanyája
bõven ad ihletet számukra.

Az idei tavasz különös élmé-
nye volt a március közepén lehul-
lott nagy hó, alkotóink több képe

is megörökítette e ritka eseményt.
Az ott eltöltött 5-6 nap sok örö-
met ad számukra, nem kevésbé

Ihletett hangulatban

mindnyájunknak is, akik gyönyör-
ködhetünk nekünk itt hagyott
grafikáikban, festményeikben.

Tavaszi élményeiket álmodták vászonra

Az év fája:
a virágos kõris

Hazánkban sok helyütt találkozhatunk vele


