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Az éves terv 
teljesült

Továbbra is az erdőgazdálkodási tevékenység jelenti a biz-
tos alapot a Bakonyerdő Zrt. működése során. Az ágazat 
tavaly ismét jól teljesített, a vadászat rendben volt, a faipar 
eredménye viszont elmaradt a várakozástól. Mindezt Var-
ga László vezérigazgató összegezte.

A Bakonyerdő Zrt. veze-
tése határidőre elkészítette a 
2018-as gazdasági évet lezá-
ró üzleti jelentését, amelyet a 
társaság felügyelőbizottsága 
reményeink szerint jóváhagy, 
mondta Varga László vezér-
igazgató. A jelentésből tudni 
lehet, hogy a társaság adózás 

előtti eredménye – az erede-
ti tervet túlteljesítve – meg-
haladja a 200 millió forintot. 
Varga László hangsúlyozta, 
mindezt úgy sikerült elérni, 
hogy a kollektíva karácsony 
előtt jelentős cafetéria jutta-
tásban részesült. A vállalat 
vezetése úgy döntött, hogy a 
fizikai dolgozók 100 ezer, a 
szellemiek pedig 150 ezer fo-
rintot kapnak SZÉP-kártyára, 
így a cafetéria bruttó összege 
tavaly személyenként megha-
ladta a 450 ezer forintot. Ez 
egy jelentős anyagi segítség 
a munkatársaink számára. Ez-
zel is hangsúlyozni kívántuk, 
hogy érdemes a Bakonyerdő-
nél dolgozni, elköteleződni a 
cég mellett, fogalmazott a ve-
zérigazgató.

Varga László közölte, az er-
dőgazdálkodási tevékenység 
az eredeti várakozásoknak 
megfelelően alakult. A terü-
leten jelentős többlet árbevé-
telre tettük szert, a szakmai 
mutatók az erdőfelújításban a 
vártnál jobban alakultak. A fa-

kitermelési tervünket 296 ezer 
nettó köbméterre teljesítettük.  
Ez egy biztos alapot jelentett 
a 2019-es év eleji értékesítés-
hez, hiszen elegendő faanyag-
készlet állt a rendelkezésünk-
re.

A faipari tevékenység ered-
ménye elmaradt a várttól. Saj-

nálatos módon még mindig 
nem találtuk meg a célraveze-
tő megoldásokat, amivel e te-
vékenység eredményességét 
javítani tudjuk. A zalahalá-
pi BEFAG parkettagyár tevé-
kenységével kapcsolatban el-
készült a pénzügyi szakértők 
által elvégzett átfogó átvilá-
gítás anyaga. Ennek megálla-
pításai alapján mindenképpen 
meg kell tennünk a szükséges 
intézkedéseket annak érdeké-
ben, hogy a gyár hatékonyab-
ban tudjon működni a jövőben.

A vadászatról szólva jelez-
te, nagyon tartottunk attól, 
hogy az afrikai sertéspestis 
meghiúsítja a társas vaddisz-
nóhajtásokat és a terelővadá-
szatokat. Örvendetes, hogy 
kivétel nélkül meg tudtuk tar-
tani ezeket, és a vártnál na-
gyobb terítéket hoztak ezek a 
vadászatok. Ennek köszönhe-
tően a vadkilövési tervünket 
túlteljesítettük, javítva az er-
dők fejlődésének lehetőségét. 

Hattagú lett a testület
Ez évtől átalakult a Ba-
konyerdő Zrt. felügyelőbi-
zottsága. Kikerült a testü-
letből Schweighoffer Ottó. 
Helyére két új tagot dele-
gált a tulajdonosi joggya-
korló, így hattagú lett a 
testület.  

Az egyik új tag Szent- 
györgyvölgyi Péter, Bu-
dapest V. kerületének a 
polgármestere, aki több 
szálon is kötődik a terü-
lethez, szereti és ismeri a 

Bakonyt.  A másik új tag 
Czájder Gábor György. Ő 
a Preventív-Security Biz-
tonsági és Tanácsadó Zrt. 
ügyvezetője. Mivel köz-
gazdász végzettségű, ha-
tékonyan segítheti a válla-
latnál folyó munkát. 

A felügyelőbizottság el-
nöke továbbra is Sárin-
ger-Kenyeres Tamás Já-
nos. Tagok még: Petes 
Zoltán, Kovács Miklós, 
Szakács István (utóbbi 
kettő a vállalati delegált).

Készülünk az Európa-bajnokságra
Sportlövő Európa-bajnok-
ság házigazdája lesz ha-
zánk, erre az alkalomra 
szeretnénk felújítani a gye-
nesdiási sportlőterünket.

Közjóléti tevékenységünk 
esetében a 2018. évben beter-
vezett karbantartásokat a ki-
látóknál és az egyéb műszaki 
berendezéseknél a tervek sze-
rint elvégeztük, adott helyzet-
jelentést Varga László vezér-
igazgató. 

Jelenleg több közjóléti pro-
jektünk van előkészítés alatt, 
amelyek kivitelezése azonnal 
megkezdődik, ha a megfele-
lő források rendelkezésre áll-
nak. A három GINOP projekt 
közül a legnagyobb „a Bakan-

csos barangolás Bakonytól 
a Balatonig” pályázat, mely 
során több erdészetünknél is 
újabb közjóléti attrakciókkal 
várjuk az erdőt járókat. A má-
sik két pályázat a Keszthelyi 
Erdészet területét érintő „Fes-
tetics örökség”, ill. a „Balato-
ni kilátó” projekt. Kialakítás 
alatt a Bakonyi betyárvilág 
mobil applikáció, melynek 
segítségével egy túraútvonal 
járható be a Bakonyszentlász-
lói Erdészet területén. 

Idén mindenképpen sze-
retnénk megvalósítani a pá-
pai Várkertben a lombkoro-
na-tanösvényt, aminek már 
megvan a végleges helye. Ta-
valy – tőkeemelés formájában 
– már kaptunk hozzá forrást. 

Jelenleg a tervezés adaptáció-
ja folyik az új helyre. A tör-
téneti játszóvárral kombinált 
tanösvény kialakítása közel 
22–25 millió forintba kerül.  

Közjóléti fejlesztésként 
fogható fel a Keszthelyi Er-
dész-lövész Klub által üze-
meltetett gyenesdiási lőterünk 
megújítása. Július elején Eu-
rópa-bajnokságot rendeznek 
hazánkban, és elhatároztuk, 
hogy megfelelő helyszínt biz-
tosítunk az eseménynek. Sa-
ját forrásból megkezdtük az 
épületek felújítását: most a 
két futóvadlövő pálya kiszol-
gálóépületét modernizáljuk, 
tetőfedés és a nyílászárók 
cseréje mellett a megfelelő vi-
zesblokkok kialakításával. A 

berendezések felújítása, a biz-
tonságos lőtér használatához 
tartozó golyófogók elhelye-
zése, az általános rendrakás 
a pálya környékén úgyszin-
tén megtörténik. A következő 
lépésnél számítunk a Magyar 
Sportlövő Szövetség támo-
gatására, segítségükkel az el-
avult közösségi épületet sze-
retnénk kőépületre váltani az 
Eb-ig.

A 2021-es Vadászati Világ-
kiállításnak az egyik kiemelt 
vidéki helyszíne a Keszthe-
lyi Vadászati Múzeum. Eh-
hez kiegészítő programként 
ajánljuk a Bakonyerdő állat-
parkját, a Természet Háza Lá-
togatóközpontot és megújult 
gyenesdiási lőterünket is.

Tavaszi kiállítások
Az év eleje a nemzetközi ki-
állítások, vásárok időszaka, 
amelyeken hagyományosan 
a Bakonyerdő Zrt. is bemu-
tatkozik a partnereinek és az 
érdeklődőknek.

Idén is részt vettünk a dort-
mundi Jagd und Hund és a 
salzburgi Die Hohe Jagd und 
Fischerei vadászati kiállításon, 
valamint a FeHoVa kiállításon 
Budapesten. Az eddigi évekhez 
hasonlóan a meglévő partnerek-
kel kiértékeltük az elmúlt idő-
szak eredményeit. Képet kap-
tunk arról, hogy a visszajáró 
vendégek a következő vadásza-
ti idényben milyen mértékben 
kötnek le vadászati lehetősége-
ket. Nem kérdés, az évek óta 
visszajáró vadászvendégek elé-

gedettek az itteni szolgáltatá-
sokkal. A folyamatosan magas 
minőségű szolgáltatásnak és 
eredményes vadászatoknak hí-
rük megy, ez alapján keresnek 
fel bennünket. 

Szerencsére minden vásá-
ron sikerül új üzleti partnere-
ket szerezni. Ennek köszönhe-
tően már most az látszik, hogy 
az idei vadászati szezonra az 
összes terelővadászatunkat és 
vaddisznóhajtásunkat sikerült 
értékesíteni. 

Hannoverből Münchenbe 
került át a padlóburkolók vá-
sárának a súlypontja. A mün-
cheni BAU kiállítást kétévente 
tartják, az év elején a vállala-
tunk is bemutatkozott a sereg-
szemlén. Az látszik, hogy ez a 
helyszín könnyebben elérhető 

az osztrák, északolasz, svájci, 
a német és francia vásárlók ré-
szére is, tehát jobb és népsze-
rűbb, mint a DOMOTEX vá-
sár. 

A vállalati küldöttség azzal a 
céllal utazott ki, hogy ne csak 
viszonteladóknak értékesít-
sünk parkettát, hanem olyan 
projektekbe is bekerüljünk, 
amikor közvetlenül az épít-
kezésekhez tudjuk szállítani a 
parkettát közbenső kereskedő 
igénybevétele nélkül. A tapasz-
talatok kedvezőek.

Magyarországon április ele-
jén lesz a Construma Otthon 
Design kiállítás, ahol szintén 
jelen leszünk. A hazai közön-
séget raktári készleteink akciós 
értékesítésével szeretnénk vá-
sárlásra buzdítani.

Erdőmérnök az 
államtitkári poszton

2019. február 18-tól Zambó 
Péter tölti be az Agrárminisz-
térium földügyekért felelős 
államtitkári pozícióját. Ki-
nevezéséig a Pilisi Parkerdő 
Zártkörűen működő rész-
vénytársaság vezérigazgatói 
beosztását töltötte be.

Áder János köztársasági el-
nök Zambó Pétert nevezte ki az 
Agrárminisztérium földügyekért 
felelős államtitkárának, akinek a 
személyével az Agrárminisztéri-
um erősíteni kívánja az ágazatot. 

Zambó Péter okleveles erdő-
mérnökként 1982-ben végzett 
a soproni Erdészeti és Faipari 
Egyetemen. 2002-ben szerzett 
vállalatgazdasági szakmérnöki 
diplomát. Első és eddig egyet-
len munkahelye a Pilisi Parker-
dő Zrt. 2000. május 23-tól ve-
zérigazgatóként irányította az 
erdőgazdaság tevékenységét.

Az 1999-ben megalakult, a 
természetszerű erdőgazdálko-
dás alapelveit valló Pro Silva 
Hungariae alapító tagja, 1978-
tól tagja az Országos Erdészeti 
Egyesületnek, 2010-től a szer-
vezet elnöke. 2013–2015 között 
az Országos Erdő Tanács elnöke 
volt. A Pro Silva Hungariae díj 
(2006) és a Magyar Köztársasá-
gi Érdemrend Tiszti Keresztje 
(2011) kitüntetés birtokosa.A FeHoVa kiállításon lehetőség nyílt a tartalmas eszmecserére

Zambó Péter

Lépéseket kell tenni a parkettagyár hatékonyabb működése ér-
dekében

Folytatás a 3. oldalon.
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Otthon a természetben
Az Év Természetfotósa 2018 
pályázaton, madarak visel-
kedése kategóriában egy-
egy második, illetve harma-
dik díjat nyert kollégánk, 
Mesterházi József.

A naturArt – Magyar Termé-
szetfotósok Szövetsége 27 esz-
tendővel ezelőtti megalakulása 
után első feladatai egyikeként 
olyan fotópályázat megrende-
zését tűzte ki célul, amely al-
kalmas arra, hogy a magyar 
természetfotósok évről évre 
összemérhessék képességei-
ket, és a nagyközönség előtt 

is bemutathassák legszebb al-
kotásaikat. Idén immár 26. al-
kalommal írta ki a naturArt 
– Magyar Természetfotósok 
Szövetsége Magyarország és 

Közép-Európa legrangosabb 
természetfotós pályázatát. 

A megmérettetés ezúttal is 
izgalmas versengést hozott. 
Ezt igazolják a számok is: a 

zsűri összesen mintegy 4000 
képből válogatott, és az érté-
kes, komoly szakmai elisme-
rést jelentő díjakért az utolsó 
fordulóban 125 mű versengett. 

Ebben az igen erős mezőny-
ben kollégánk, Mesterházi Jó-
zsef A madarak viselkedése 
kategóriában két értékes helye-
zést is elért.  A Kettő az egy-
ben képével második helyezést 
érdemelt ki. Mit mond erről a 
művész? „Évek óta nem volt a 
környékünkön halászsas. Most 
is csak pár napig tartózkodott 
itt, de szerencsére rendszere-
sen látogatta a tavat. Egy bo-

kor mellől, álcaháló alól, kéz-
ből sikerült elkészítenem ezt a 
felvételt.”

A Száll a kakukk… című fo-
tót harmadik díjjal értékelték. 
„Véletlenül találkoztam két 

hím kakukkal. Tudomást sem 
vettek rólam, így készíthettem 
pár képet az ide-oda szálló ma-
darakról. Bokor mögül, könyö-
kölve sikerült elkapnom ezt a 
pár jelenetet.”

Elismert és gazdag életút
Az erdőkért végzett kiemel-
kedő, sokszor úttörő munká-
ja elismeréseként nyugdíjas 
kollégánk, Stubán Árpád az 
Életfa Emlékplakett Ezüst fo-
kozatát vehette át.

Stubán Árpád egész szakmai 
életútja a Balaton-felvidékhez 
és a Bakony erdőségeihez kö-
tődik. Fahasználati műszaki 
vezetőként a Keszthelyi Erdő-
gazdaságnál (jogutód a Ba-
konyerdő Zrt.) kezdett, majd 
rövid ideig a Műszaki Erdé-
szetnél építésvezetőként dol-
gozott. 

Az egykori Keszthelyi Erdő-
gazdaságnál az ő idejében in-
dult el nagyobb volumenben az 
erdőfeltáró úthálózat kiépítése 
és fejlesztése. Irányítása mel-
lett több tíz kilométer burkolt 
út készült a Keszthelyi, a Mo-
nostorapáti és a Sümegi Erdé-
szet területén, valamint az első 
vasbeton lemezhíd építése is a 
nevéhez fűződik, szintén a Sü-
megi Erdészet területén.

Az erdőgazdasági munka 
után 28 éven keresztül, a több-
ször átszervezett Veszprémi Er-
dőfelügyelőségen (jelenleg a 
Veszprém Megyei Kormányhi-
vatal Veszprémi Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Erdészeti 
Osztály) előbb erdőfelügyelő-

ként, végül BEFAG-os osztály-
vezetőként dolgozott. 

A Bakonybéli Erdészetnél az 
általa kidolgozott és alkalma-
zott felújítási móddal, az erdé-
szettel közösen, a jó szakmai 
munkának köszönhetően, meg-
oldották a bükkösök szakszerű 
természetes felújítását, meg-
szüntetve a költséges és sok-
szor eredménytelen mestersé-
ges erdősítéseket.

Az általa kidolgozott és be-
vezetett felújítási módoknak 
köszönhetően, különösen a Ba-

konyban, a Bakonybéli Erdé-
szetnél, hozzáfértek az üzem-
tervi fatérfogathoz, megszűnt a 
véghasználati korlátozás, mely 
a korábbi évek alatt felhalmo-
zódott felújítási problémák, a 
természetes újulat hiánya miatt 
alakult ki. 

Utolsó munkahelyén, már 
nyugdíj mellett, a Bakonyi 
Erdészeti és Faipari Rt.-nél 
(melynek jogutódja a Ba-
konyerdő Zrt.) szakfelügyelő-
ként ért el kimutatható gyakor-
lati eredményeket.

Nevéhez fűződik az erdőgaz-
daság területén a kocsányos 
tölgyesek természetszerű fel-
újításának kidolgozása és gya-
korlati alkalmazásának beve-
zetése. 

Sokat tett a Sümegi, a Pápai 
és a Bakonyszentlászlói Erdé-
szet problémás erdőfelújítá-
sainak sikeres befejezéséért, a 
hátralékos területek csökken-
tésért. Az Országos Erdészeti 
Egyesületnek 1963 óta tagja. 
Az OEE 2006-ban az erdé-
szszakma egyik legnagyobb 
kitüntetését, a Kaán Károly 
Emlékérmet adományozta 
számára.

Stubán Árpád a Bakonyi Er-
dészeti és Faipari Rt.-től, mint 
szakfelügyelő, 2003. április 
1-jén vonult véglegesen nyug-
díjba, azonban nyugdíjas-
ként továbbra is aktívan tevé-
kenykedik az erdő érdekében. 
Nyugdíjazása óta a mai napig 
két erdőbirtokosság (a Zalaer-
dődi és a Dabronci) elnöke és 
szakirányítója. 

Az erdőkért végzett kiemel-
kedő, sokszor úttörő munkája, 
mely széles szakmai körökben 
váltott ki elismerést, méltóvá 
teszi őt az Életfa Emlékplakett 
ezüst fokozatának adományo-
zására.

Stubán Zoltán

Egyre kevesebb közfoglalkoztatott
A 2018. év során három 
közfoglalkoztatási prog-
ramban vettünk részt, me-
lyek egyrészt az előző évről 
áthúzódva, másrészt önál-
ló programként 2018. már-
ciustól júniusig, valamint 
2019-re átnyúlva zajlottak. 

A 2018. évi első országos 
közfoglalkoztatási program 
még 2017. március 1-jén in-
dult és 2018. február 28-ig 
tartott. A vállalt átlaglétszá-
mot (152 fő), a vállalt foglal-
koztatási kötelezettséget az 
előírt határidőre teljesítettük. 
A kérelemben vállalt közcé-
lú erdőművelési, közjóléti 
munkákat elvégeztük. A 202 
millió forint támogatás mel-
lé a Bakonyerdő Zrt.  39 mil-
lió forint saját erőt fordított a 
programra (annak teljes tar-
tama alatt). Az átlaglétszám 
158 fő, az érintett munkavál-
lalók száma 230 fő volt.

A következő új, ezúttal csak 
4 hónapig tartó programban 
(2018. március 1. – 2018. jú-
nius 30.) átlagosan 80 fő al-
kalmazásával terveztünk. 

A közfoglalkoztatottak 
részben közjóléti munkákat 
(turistautak, tanösvények ki-
jelölése, karbantartása, tűz-
pászták készítése, határjelek 
karbantartása, illegális sze-
métlerakók felszámolása, 
közjóléti eszközök kihelye-
zése, karbantartása), részben 
szintén közcélt szolgáló er-
dőművelési munkákat, gyom-
növények visszaszorítását 
végezték.

A korábbi programokkal 
ellentétben a fluktuáció ez 
alatt a négy hónap alatt jóval 
kisebb mértékű volt. A vál-
lalt átlag létszámot teljesíte-
ni tudtuk. Az átlag létszám 
a program ideje alatt 81 fő 
volt. A négy hónap alatt fel-
merült költség összesen 41,5 

millió forint. A kapott támo-
gatás 31,8 millió forint volt. 
A program lezárult, a vállalt 
foglalkoztatást teljesítettük. 
A közfoglalkoztatottak je-
lentősebb probléma nélkül a 
kérelemben tervezett mun-
kaműveleteket végezték.

A 2018. július 1-jén in-
dult újabb, ezúttal 8 hónapos 
programhoz kérelmünkben az 
erdészetekkel egyeztetve 65 
fő átlagos foglalkoztatásával 
terveztünk. A Belügyminisz-
térium a beérkezett igénye-
ket látva országos szinten 30 
százalékos csökkentést írt elő 
az átlaglétszámban, valamint 
minimális szintre korlátozta 
be a szakképzettek foglalkoz-
tathatóságát. Az átdolgozott 
kérelmünkben átlag 46 sze-
mély foglalkoztatását vállal-
tuk, hat erdészetünket vonva 
be. 

A Bakonyerdő Zrt. a köz-
foglalkoztatási programban 

az előzőekhez hasonló mó-
don, hasonló munkaművele-
teket tervezve vett részt. A 
statisztikai átlag létszám 47 
fő volt. A támogatható köz-
vetlen költségről ezúttal is 
elmondható, hogy az adható 
támogatás (3,4 millió forint a 
nyolc hónap alatt) a felmerü-
lő költségekre nem elegendő. 
A közvetlen költségek közül 
a legnagyobb mértékű a mun-
kásszállítás és a munkába 
járás költsége. A közfoglal-
koztatottak jellemzően olyan 
munkaműveleteket végez-
nek, amikre vállalkozó nem 
vagy igen magas áron lenne 
található. 

2019. március 1-jétől ismét 
egyéves időtartamban adha-
tunk munkát a közfoglalkoz-
tatottaknak. Ezúttal már csak 
öt erdészetet bevonva, átlag 
35 személy foglalkoztatását 
vállaltuk.

Stubán Zoltán

Irodában és terepen 
is otthon van

Rosta Katalinnak, a Bakonyer-
dő Zrt. Bakonyszentlászlói Er-
dészete erdőgondnokának az 
irodában és a terepen is igé-
nyes, körültekintő, megbízha-
tó, felelősségteljes szakmai, 
szakújságírói, és egyesületi 
tevékenysége, példaértékű 
emberi jellemvonásai elisme-
réseként miniszteri Elismerő 
Oklevet adományoztak.

Rosta Katalin erdőmérnök 
szüleivel gyermekkorát a Mát-
rában töltötte. A családi ha-
gyományt folytatva 2012-ben 
végzett Sopronban. Az erdő-
mérnöki diploma megszerzé-
se után a Bakonyerdő Zrt. köz-
pontjában, az erdőművelési és 
közjóléti osztályon kezdett dol-
gozni, erdőművelési előadó-
ként. 

Munkaköri feladatai közé 
tartozott az erdőtervekre épí-
tett erdősítési, erdőnevelési és 
erdőművelési feladatok vég-
rehajtásának és a tartamos er-
dőgazdálkodás feltételeinek 
összehangolása, irányítása és 
ellenőrzése, megfelelve a ter-
mészetvédelmi előírásoknak. 
Részt vett az erdészeti vágásbe-
sorolásokban, az erdőfelújítá-
si és erdőtelepítési alaptervek, 
az üzleti terv összeállításában, 
azok ellenőrzésében, a kimuta-
tások elkészítésében. Az erdő-
sítések műszaki átvételén, vad-
kárbecsléseken is rendszeresen 
képviselte a központot. 

2017-ben a Bakonyszent-
lászlói Erdészethez helyezték 
át, ahol erdőgondnokként irá-
nyítja a Tótároki erdőgond-
nokságban folyó szakmai 
munkát. Munkája ezáltal ki-
egészült a fahasználati, vala-
mint a vadászati feladatok ko-
ordinálásával. A gyakorlatban 
is sikeresen helytáll, legyen az 

a lejárt erdőterv miatt éves er-
dőterv készítés, vagy a vállal-
kozókkal való kapcsolattartás. 
A folyamatban lévő munkák-
ba azonnal be kellett kapcso-
lódnia, megszerezve közben a 
szükséges terepi ismereteket. 
Az öt beosztott kerületvezető 
erdésszel hamar kialakította a 
kölcsönös elismerésen és bi-
zalmon alapuló kiváló munka-
kapcsolatot.

Az erdők természetes mű-
ködéséhez szükséges vadlét-
szám apasztását fontosnak tart-
ja, és aktívan részt vesz benne. 
Gondnoki területéhez tarto-
zik a turisztikailag frekventált, 
közjóléti szerepe miatt jelentős 
Cuha-völgyi kirándulóerdő, 
mely berendezéseinek fejlesz-
tését, karbantartását, üzemelte-
tését irányítja.

Az erdőgazdaság saját kiadá-
sú újságjának szerkesztésében 
aktívan részt vett. A Bakonyer-
dő Zrt. képviseletében jelenleg 
is ellátja „A mi erdőnk” orszá-
gos folyóirat szerkesztőbizott-
sági feladatait, mely során rend-
szeresen ír pontos, lényegre 
törő, jó fogalmazású cikkeket, 
tudósításokat. 

Az Országos Erdészeti Egye-
sületnek már egyetemistaként 
tagja lett. A Pápai Helyi Cso-
portnál titkárhelyettesi, 2018 
óta országos küldötti feladato-
kat is ellát. Programokat szer-
vez és bonyolít le.

Minden munkájában, le-
gyen az irodai vagy terepi, 
rendkívül precíz, igényes, ki-
tartó, körültekintő, kiemel-
kedően kötelességtudó és fe-
lelősségteljes. Példaértékű 
emberi jellemvonásai, szak-
mai és szakújságírói tevé-
kenysége méltóvá teszi a Mi-
niszteri Elismerő Oklevélre.

Stubán Zoltán

Stubán Árpád (jobbra) Nagy Istvántól vette át az elismerést

Rosta Katalin fiatalon érdemelte ki a miniszteri elismerést  
 (Fotó: AM)

Száll a kakukk…

Kettő az egyben
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Balesetmentes vadászatokat 
tartottunk, ami mindig nagy 
megkönnyebbülés a szezon 
végére.

A Bakonyerdő Zrt. 18,5 szá-
zalékos tulajdonrésszel ren-
delkezik az Öreglaki vadfel-
dolgozóban. Ettől az üzemtől 
előzetesen 30 millió forint 
eredményt vártunk. Tekintet-
tel arra, hogy a vadhús pia-
ca – különösen a vaddisznóé 
– fellendült, a régi készlete-
ket sikerült értékesíteni. A 
bekerülő vadhús feldolgozá-
sa folyamatos volt, ennek kö-
szönhetően 100 millió forintot 
meghaladó eredményt hozott 
a vadfeldolgozó. 

Folytatjuk az erdészeti 
irodaépületek felújítását, most 
a pápai van soron, a munka 
tavaly kezdődött. Csak a fa-
lak maradnak a régiek: meg-
újul a teljes épületgépészet, a 
nyílászárók, a bútorzat – gya-
korlatilag minden. Az eddig 
nem használt irodák helyén 
raktárakat alakítunk ki. Az 
épületben megmarad a válla-
lati bérlakás is. A beruházás 
összértéke meghaladja a 170 

millió forintot. Úgy gondol-
juk, hogy tartható a májusi be-
fejezési határidő. 

Szeretnénk lendíteni az er-
dei szállások és vendégházak 
forgalmán. Ehhez felülvizs-
gáltuk az árszabást. Azt ta-
pasztaltuk, hogy a legnagyobb 
problémát a balatonfüredi Ba-
konyerdő Vendégház alacsony 
kihasználtsága jelenti. Itt kü-
lön nyári-, és szezonon kívüli 
árakat alakítottunk ki. Keres-
sük azokat a kommunikáci-

ós csatornákat, ahol a füredi 
apartmanokat népszerűsíteni 
tudjuk.

A vezérigazgató arról is 
szólt, hogy az özönvízszerű 
esőzések komoly gondokat 
okoztak a Farkasgyepűi Erdé-
szetnél, Németbányára villám 
árvizek törtek be. Jelenleg már 
tervezés alatt van azoknak a 
gátrendszereknek a kialakítá-
sa, amelyekkel ez megakadá-
lyozható. Az év folyamán ezt 
meg kell valósítani. Emellett 
a pisztrángos tó üzemeltetését 
átvesszük. Tervezzük, hogy 
a medertisztítást követően, a 

műtárgyak megerősítésével 
szintén csökkentjük a kataszt-
rófaveszélyt.

A 2019-es javadalmazásról 
szólva kifejtette, a megemelt 
minimálbér kötelezettségnek 
a vállalat azonnal eleget tett, 
de ez nem sok kollégát érin-
tett. A fizikai dolgozók janu-
ár 1-jétől tízszázalékos bér-
fejlesztésben részesültek, a 
szellemi állomány esetében 
átlagosan 7,5 százalék a fize-
tésemelés mértéke.

Az éves terv teljesült
Folytatás az 1. oldalról

Varga László vezérigazgató

Trianonra emlékezve 
erdőt telepítünk

Ezredéves hitünk példája, 
hogy egy felajánlott nem-
zet az áldozataival teremt jö-
vőt, ezért emlékezetünk leg-
inkább az új erdőkben kell 
hogy testet öltsön. Ezeken a 
területeken gondoskodunk, 
hogy az elegy fafajok ülteté-
se során mindig kirajzolód-
jon az ezeréves határ.

Hazánk Trianon után érte el 
erdőterületi minimumát az or-
szágrészek elcsatolása okán. 
84 százalékát veszítettük el az 
erdeinknek, azon belül is a leg-
jobb erdőink kerültek a szom-
szédos országokba.

1920 után az erdősültség 
26 százalékról 12 százalékra 
csökkent: mindössze 1,1 mil-
lió hektár erdőnk maradt. Ezt 
követően több erdőtelepíté-
si program indult. A világhá-
ború után, a rendszerváltásig 
600 ezer hektár új erdő létesült. 
Ezt követően további 200 ezer 
hektár, amely már csaknem ki-
zárólag magánbefektetésként 
valósult meg különböző támo-
gatások hatására, így ma közel 
2 millió hektár erdőnk van, és 
az erdősültség meghaladja a 20 
százalékot.

Erdőt telepíteni vagy új-
ratelepíteni nem olcsó, koc-
kázatos, ráadásul visszafor-
díthatatlan állapot. Ha egy 
termőföldből ugyanis erdő 
lesz, ahhoz komoly támogatást 
nyújt az állam, cserébe viszont 
azt a területet már nem lehet 
kivonni az erdőművelésből. 
Mivel azonban jelenleg több 
olyan alternatív földhasznosí-
tási mód van, ami után több-
féle területalapú támogatást 
igénybe lehet venni, inkább 
más módszerekkel hasznosít-

ják a gyenge adottságú földe-
ket. Ez az oka annak, hogy az 
elmúlt két évben a korábbi er-
dőtelepítési szándék megtor-
pant. Míg eddig egy-egy kiug-
ró évben akár 20 ezer hektár új 
erdőt létesítettek a magángaz-
dálkodók, 2015 óta csak alig 
néhány százat.

A gazdasági szempontok mel-
lett – tüzelőanyag, építőanyag 
– arról sem szabad megfelejt-
kezni, hogy a klímaváltozás ha-
tásainak mérséklésében jelentős 
szerep hárul az erdőkre.

A fás területek szakszerű lé-
tesítése és kezelése jelenleg 
az egyetlen olyan gazdaságos 
módszer, amely a fák élettevé-
kenységeinek eredményeként 
képes nagy mennyiségű szén-
dioxid elnyelésére, és ennek 
révén mérsékelni a klímavál-
tozás kedvezőtlen hatásait.

Alapvető nemzetgazdasági 
érdek tehát az újratermelhető, 
környezetbarát faanyag fel-

használásának fokozása. Erre 
adott a lehetőség is: 5–600 ezer 
olyan gyenge minőségű szán-
tó van Magyarországon, amit 
nem érdemes jelentős támoga-
tások felhasználásával élelmi-
szer-termelésre hasznosítani, 
erdőt ellenben lehetne telepí-
teni rajta. Ezzel a területnagy-
sággal pedig már meg lehetne 
közelíteni az ideális erdősültsé-
gi állapotot.

1920. június 4-én az egész 
ország máig ki nem hevert tra-
gédiát élt át területeinek és er-
deinek elvesztésével. 2020. 
június 4-én ennek 100 éves 
évfordulójához érkezünk. Ne-
künk, erdészeknek a gyászban 
mindig ott van a remény, egy 
fa, egy erdő pusztulása, elvesz-
tése mindig magában hordozza 
a megújulást, az új erdő ígére-
tét. Ezért erdész hitvallásunk, 
hogy a száz esztendőnek emlé-
ket kell állítani, aminek egyik 
legméltóbb módja az erdő te-

lepítése, a fák ültetése.Az iga-
zi áldozat az a tevékenység, 
amely tudja, hogy gyümölcsét 
már nem élvezheti, végét meg 
nem élheti, és egy tölgyes tele-
pítése ilyen munka.

Ezredéves hitünk példája, 
hogy egy felajánlott nemzet az 
áldozataival teremt jövőt, ezért 
emlékezetünk leginkább az új 
erdőkben kell hogy testet ölt-
sön.

Ezért a Bakonyerdő Zrt. 
négy erdészet területén 25 hek-
tár erdőt telepít tölgy és egyéb 
lombos fafajokból idén. Eze-
ken a területeken gondosko-
dunk, hogy az elegy fafajok 
ültetése során mindig kirajzo-
lódjon az ezeréves határ. Az er-
dészeti, topográfiai térképekre 
a földrajzi nevekhez kerüljön 
a Trianoni-százéves erdő ki-
fejezés. Így mind a magasból, 
mind a térképeken örök emlék 
születne.

Dr. Patocskai Zoltán

Kivettük a részünket a helyreállításból
Ahol egykoron traktorokkal 
szántottak és vetettek, majd 
az ipari katasztrófa vörös 
iszapja mérgezte a környeze-
tet, ott mára több méter ma-
gas fiatal szürkenyár, fehér 
fűz, turkesztáni szil, feketefe-
nyő elegyes erdők díszlenek 
és hirdetik a természet meg-
újulóképességét.

Hazánk egyik legnagyobb 
ipari szerencsétlensége és kör-
nyezetkárosító katasztrófá-
ja 2010. október 4-én történt, 
amikor átszakadt a MAL Zrt. 
tulajdonában lévő, Kolontár és 

Ajka között létesített 400×600 
méteres vörösiszap-tárolójá-
nak gátja. A kiömlő, több mint 
egymillió köbméternyi zagy 
elöntötte Kolontár, Devecser 
és Somlóvásárhely település 
mélyebben fekvő részeit. Az 
erősen lúgos, maró hatású ipa-
ri hulladék körülbelül 40 négy-
zetkilométeren terült szét, fel-
becsülhetetlen gazdasági és 
ökológiai károkat okozva a de-
vecseri kistérségben. Tíz em-
ber meghalt, a sérültek száma 
több mint 150 volt.

A vörösiszap a timföldgyár-
tás melléktermékeként kelet-

kező toxikus fémvegyületeket 
az átlag feletti, de nem veszé-
lyes mennyiségben tartalmazó, 
erősen lúgos (pH 13) anyag. 
Veszélyes hulladék, a bőrt az 
égési sérülésekhez hasonló-
an kimarja, de egyébként nem 
mérgező anyag. A lúgos hul-
ladék a természetbe kerülve 
pusztítóan hat az élővilágra, 
de ennek a pusztításnak a kö-
vetkezményei elsősorban rövid 
távon jelentkeznek. A vörösi-
szapban nyomokban találhatók 
radioaktív fémek, de alacsony 
aktivitása miatt a közvetlen su-
gárzás környezeti hatása elha-
nyagolható, és jelentősen nem 
haladja meg a kibányászott 
bauxit aktivitását. 

A magyar kormánynak össze-
sen 38 milliárd forintba került a 
vörösiszap-katasztrófát követő 
károk helyreállítása, ebből 21 
milliárd forintot a környezeti 
elemek helyreállítása emésztett 
fel. A Bakonyerdő Zrt. is kivette 
a részét a helyreállítási munká-
latokban. 

A szakemberek már akkor 
tudták, hogy a mezőgazdasági 
területekre ömlő vörösiszap ha-
tásai a szántóföldi növényter-

mesztésre rövid távon hatással 
lesznek. A megtermelt takar-
mányokban és élelmiszerekben 
is jelentkezni fognak a vörös-
iszapban megtalálható toxikus 
fémek. Ekkor merült fel és ke-
rült elő a mezőgazdasági terüle-
tek más célú hasznosítása, pél-
dául erdőtelepítésekkel. 

A Nemzeti Földalapkeze-
lő Szervezet megbízta a Ba-
konyerdő Zrt.-t, hogy Kolon-
tár község határában 2012-ben 
végezzen erdőtelepítést. Az 
akkor még mezőgazdasági te-
rületnek számító földterületen 
a Devecseri Erdészet szakem-
berei kiváló munkát végeztek. 
A gondosan elvégzett munka 
eredményeként a 7,8 hektár te-
rületen befejezett erdőtelepítést 
2018-ban az erdészeti hatóság 
erdőnek minősítette. Ahol egy-
koron traktorokkal szántottak 
és vetettek, majd az ipari ka-
tasztrófa vörösiszapja mérgez-
te a környezetet, ott mára több 
méter magas fiatal szürkenyár, 
fehér fűz, turkesztáni szil, fe-
ketefenyő elegyes erdők dísz-
lenek és hirdetik a természet 
megújulóképességét.

Dr. Patocskai Zoltán

Az erdőgazdálkodási tevékenység az eredeti várakozásoknak 
megfelelően alakult

A természet visszavette, ami az övé

Munkára fogott kutyák
A Magyar Országos Vadász-

kutyás Kulturális Egyesület és 
a Magyar Tacskókopó Klub 
szervezésében lezajlott a III. 
CACT Nehezített és Kölyök 
Vércsapa Verseny, amelynek a 
Bakonyerdő Zrt. adott otthont 
a huszárokelőpusztai vadász-
ház környezetében. A verseny 
lebonyolításban is segédkez-
tek a munkatársaink.

A tavaszias időjárás kedve-
zett a rendezők és a résztvevők 
számára. Kölyök kategóriában 
három, a CACT NVCS kate-
góriában pedig 12 nevező vett 
részt a megmérettetésen. 

CACT Nehezített Vércsapa 
Verseny Eredmények:

 I. hely – Idesüss Kvázi 
(Szálkásszőrű tacskó) – Protár 

András 64 pont I. díj CACT.; 
II. hely – Aranyálom Bessie 
(Alpok-táji tacskókopó) - Ta-
kács Péter 64 pont I. díj Res.
CACT; III hely – Zemplén-Er-
dei Vezér (Hannoveri Véreb) 
– Baráth Zoltán Zsolt 64 pont 
I. díj

Kölyök Vércsapa Verseny 
eredmények: I. hely – Erdész-
házi Kicsi – (Szálkásszőrű 
tacskó) – Gáspár András Ti-
bor 56 pont; II. hely – Balato-
ni-Tettrekész Alina (Alpok-tá-
ji tacskókopó) – Boda Csaba 
44 pont, III. hely – Kara-Kitáj 
Rhea (Nyugat-Szibériai Laj-
ka) – Jancsó Julianna 40 pont. 

A visszajelzések alapján jó 
hangulatú és sikeres versenyt 
zárhattak a szervezők.
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Németország - tanulmányút
Erdész leszek… fát nevelek?

Folytatódott a Thüringiát és Bajorországot érintő – szin-
te hagyományosnak tekinthető – tanulmányút-sorozat – 
„Waldbaudialog”, amelynek szervezését Keresztes György 
továbbra is fáradhatatlanul végzi. 2016-ban a Bakonyerdő-
től már többen jártak ezen az úton, a program hasonló volt, 
ezért nem egy hagyományos úti beszámolót, hanem inkább 
a benyomásainkat, tanulságainkat szeretném bemutatni.

Kockázat tekintetében az 
utazás nem volt veszély nélkü-
li, hiszen minden jó hangulat 
ellenére olyan viharba kerül-
tünk, hogy a kisbuszunkat ke-
vés mentette meg a sodródás-
tól, meg kellett állni, hogy ne 
fújjon le a viharos szél minket 
a felüljáróról. Tartottunk tőle, 
hogy vendéglátóink leginkább 
a kárfelszámolást fogják be-
mutatni. A viharos szél erejé-
hez mérten nem volt tragikus, 
amit láttunk, és már másnap 
megkezdték a kárfelszámolá-
si munkát. Nyugodtan, átgon-
doltan.

A legfontosabb Németor-
szágban ilyenkor a biztonság, 
és meg sem mertük kérdezni, 
hogy vajon minden hatósági 
határozattal rendelkeznek-e. 
Azonban az biztos, hogy a fa-
kitermelést végzőknél nem a 
mi kedvünkért volt rendben a 
felszerelés.

Láttunk-e bármi újat Német-
országban? Szomorúan kell 
megállapítani, hogy nem, hi-
szen ez azt jelenti, hogy mind-
azt az ismeretet birtokoljuk, 
amit német kollégáink. Ez nem 
önteltség, hiszen szakmai gyö-
kereink azonosak, az erdőt, a 
fafajok sajátosságait mi is is-
merjük, hasonló tanulmányo-
kat folytattunk, az 1976-os 
szabvány még javafáról (ígé-
retes- és értékfáról) beszél, de 
kikoptak a fogalmaink az évti-
zedek során.

Hoztunk-e haza bármit, ami-
től erdőgazdálkodásban lát-
hattunk és tudjuk-e folytatni? 

Határozott igen a válasz, de ki 
kell jelenteni, hogy van mit ta-
nulni. Nem új ismereteket, ha-
nem egy másfajta szemléletet, 
ami jelenti a tudatosságot, elhi-
vatottságot, következetességet, 
magát a módszert és az erdész 
közbeszédet.

TUDATOSSÁG

Mindent ki lehet számol-
ni, hogy megéri-e vagy sem. 
Bármit láttunk, az útépítéstől 
kezdve a finom feltáró háló-
zat kialakításán és a javafajelö-
lés megvalósításán át egészen 

a fakitermelés végrehajtásáig, 
átgondolt, számításokkal meg-
alapozott tevékenység volt. 
Mondhatnánk, hogy ez a német 
lelkület, nekünk inkább úgy 
tűnt, hogy tudatos döntés.

Nézzük a finom feltárás kér-
dését. Ha húszméterenként ki-
alakítunk egy három méter szé-
les közelítő nyomot (és a gépek 
fegyelmezetten itt mozognak) 
akkor ez riasztó lehet a laikus 
szemlélőnek, és jogosnak ér-
ződik a hangos ellenkezés. Ha 
azonban kiszámoljuk, hogy így 
csak a terület 13%-án mozgunk 
gépekkel, a 87%-án nem, ak-
kor el kell töprengeni. Az ilyen 
módon feltárt bükkös erdőrész-
letben egy-két évvel a közelítő-
nyom-hálózat kialakítását köve-
tően már nem volt értelmezhető 
záródáshiány. Feltehetjük a kér-
dést, milyen kockázata van a 

térbeli rendnek. Semmilyen. 
Milyen előnyei vannak? Nő a 
géppel végezhető munkák ará-
nya, a terület nagyobb hánya-
dán nincs talajtömörödés, a 
nyomok mentén javafajelölés 
nélkül is bővül a növőtér, a vad 
elejtését segíti az átláthatóság 
javulása, …, újulat, cserjék, élő-
hely, hosszan tudnánk sorolni.

ELHIVATOTTSÁG

Amikor feltettük a kérdést, 
hogy mikor érdemes elkezde-
ni mindezt, a válasz egysze-
rű volt, „amikor elhatároztuk, 
hogy elkezdjük”. Minden be-
osztású német kolléga azo-
nosan gondolkodott a felada-
tokról. Mindegy volt, hogy 
igazgató vagy kerületvezető 
erdész kísért minket, ugyan-
úgy, ugyanarról beszéltek. Ter-
mészetesen nincs túl sok sza-

bály, de ami van, azt betartják 
és ez láthatóan elegendő. A fi-
nomfeltárást már említettük, ez 
alapvetően fakitermelési tech-
nológiai rend kérdése.

A következő a javafahálózat. 
Az adott fafaj növőtérigényé-
ből (esetleg a kívánatos átmé-
rőeloszlásból, célátmérőből) 
számítható, ez alapvetően er-
dőnevelési cél, kor- és termő-
helyfüggő érték. 40–60–80 db/
ha, nem hangzott el egyértelmű 
iránymutatás, a lényeg, hogy a 
javafák esetében alakuljon ki 
egy kedvező korona-törzs há-
nyad, legalább 50-50% azok-
nál az egyedeknél, amelyek a 
legvitálisabbak, legértékesebb 
törzset nevelik, legegészsége-
sebbek, legyen elegendő nö-
vőterük, továbbá kedvező le-
gyen az állományszerkezet. Itt 
a lényegi különbség. Az erdész 

dönti el, hogy mit választ elő-
ször. A nevelendőt vagy a ki-
vágandót. Ez csak elhatározás 
kérdése. Ha kiválasztottam 
adott helyen a legjobbat, leg-
szebbet, és eldöntöttem, hogy 
ezt nevelem, a kivágandó (el-
nyomó, zavaró) fák vágásjelö-
lése már csak következmény, 
nem elsődleges cél. A képen 
látható módon megjelölni a 
javafákat természetesen nem 
kis feladat, de már a laikusok 
is tudják, hogy a zöldre festett 
fák megmaradnak. Az egyenes 
zöld gyűrűs a javafa, a hullá-
mos gyűrűs a hagyásfa. Rend-
kívül fontos, hogy az erdőjáró 
emberek nem azt veszik ész-
re, hogy mit akar az erdész ki-
vágni, hanem azt, hogy mi az, 
amit nevel, mit akar otthagy-
ni. Nevelővágás. Minden ma-
gyar erdész ismeri a fogalmat, 
ami jobban cseng, mint az elő-
használat, és ezek valóban nem 
azonos jelentésűek.

KÖVETKEZETESSÉG

A kerületek a visszatéré-
si idő függvényében tömbök-
re vannak osztva, és itt az er-
dész feladata elsődlegesen az 
előbb említett feladatok telje-
sítése. Finomfeltárás, javafa-
jelölés, nevelővágás-jelölés. 
Újulat van, erre szinte nem 
kell figyelni. Ez természetesen 
az átgondolt és monitorozott 
vadgazdálkodás eredménye.

A jelölés során nincsen fa-
készletbecslés. Célátmérőmé-
rés történik, de ennek a célja 
az, hogy az adott javafáról el 
lehessen dönteni, hogy elérte-e 
a kívánt méretet, indokolt-e 
a további nevelése az adott 
egyednek, vagy ottmarad ha-
gyásfának.

Rendkívül fontos a gazdasá-
gosság, akkor kerül kiterme-
lésre egy javafa, amikor a leg-

magasabb értéket képviseli és 
tovább nevelni már nem érde-
mes.

A kitermelt faanyag kész-
letre vétele megtörténik, rész-
ben hagyományos módon, de 
a máglyázott fatermékek ese-
tén korszerű fotogrammetriai 
rendszerekkel.

Szállítójegy kitöltésre nem 
láttunk példát.Furcsamód a ke-
rületvezetőknél nem láttunk 
ilyen-olyan tömböket, azon 
azonban eltöprengtünk, hogy 
a kezelt 200 ezer hektáron há-
rom fő végzi a máglyák, saran-
gok készletre vételét, Németor-
szágban már hagyományosnak 
tekintett, nálunk inkább az űr-
kutatásban használatos techno-
lógiával. Feltételeztük, hogy 

a rendszer megfelel a szigorú 
EU-s faanyag-származási kö-
vetelményeknek, nem mertük 
számon kérni a szállítójegy 
meglétét, nem is értettük, hogy 
műveletilap-sorszám nélkül 
hogyan működik az eredet iga-
zolás.

ERDŐ-TERVEZÉS

Elsődleges az erdőleltározást 
követően a folyamatok elemzé-
se, nyomon követése, amelyből 
az állományok növekedésé-

re, az átmérő (körlap) viszo-
nyok változására lehet követ-
keztetéseket levonni, és ebből 
meghatározni a kitermelhető 
fatérfogatot. Meghatározás-
ra kerül minden erdészetnek a 
fakitermelési keretszáma, de a 
javafa egyedi igénye dönti el, 
hogy mennyi fát kell kitermel-
ni a konkrét erdőrészletben, ez 
a mennyiség nem egy nehezen 
értelmezhető szám, amit vala-
ki, valamikor, valahogyan egy 
tervbe (mostanság határozat-
ba) foglalt. Ha egy faegyed el-
nyom vagy zavar egy javafát, 
akkor ki kell vágni, erély ide 
vagy oda. Nem láttunk határo-
zatokat, de láttunk erdőleltáro-
záson alapuló elemzéseket (át-
mérő-, körlapelemzéseket). A 
kezelt 200 ezer ha-ról kitermelt 
fakészlet hozzávetőlegesen 1 
millió 200 ezer köbméter, 307 
köbméter átlagos hektáronkén-
ti élőfakészlet mellett. Ezek 
nem rossz számok.

KÖVETKEZTETÉS

„...ebben nincsen semmi 
kockázat!” Számomra ez a ta-
nulmányút kulcsmondata.

Többek között azért, mert 
ez a mondatrész egy olyan 
résztvevőtől hangzott el, aki 
az egyik (fakitermelési meny-
nyiségében is) meghatáro-

zó erdőgazdaságtól érkezett. 
Régről ismerem a szomszéd 
kollégát, jól tudom, hogy nem 
riad meg, ha meghallja a mo-
torfűrész hangját, igazi vá-
gásos évtizedeket tud maga 
mögött, kitűnő erdőfelújításo-
kat hátrahagyva olyan erdők-
ben, ahol még együtt láttuk a 
30–40(50) méteres fákat. Ha 
ő – nem túl távol a nyugdíjas 
évektől – ezt mondja, akkor-
már csak a saját válaszainkat 
kell megtalálni.

Jómagam Németország-
ban – némi szakmai sóvárgás-
sal – az eredményeket láttam. 
Örömteli, hogy a 2019-es esz-
tendőben a Bakonyerdő Zrt. 
látja vendégül a német és ha-
zai kollégákat, akik nálunk 
mutatják majd meg több na-
pon keresztül, hogy ők hogyan 
csinálnák itt, a mi általunk ke-
zelt erdőkben.

Hálásak vagyunk Szolnoki 
Gergely erdőgondnokkal kö-
zösen, hogy részesei lehettünk 
ennek a tanulmányútnak!

Kérdéseink ugyan még van-
nak, de a szemlélettel, a mód-
szerrel kapcsolatosan már csak 
a megvalósítás feladata maradt.

Jagicza Attila

A vihart követően már másnap megkezdték a kárfelszámolási munkát

A biztonság mindenek előtt

A fakitermelés átgondolt, meg-
alapozott tevékenység

A térbeli rendnek semmilyen kockázata nincs

A javafáknak legyen elegendő növőterük

A feltárás és a finom feltárás az egyik legfontosabb tevékenység
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Valóra váltott álmok
Valamivel több mint fél év 
gyakornokság után már er-
dőgondnokként erősítette a 
Bakonyszentlászlói Erdészet 
kollektíváját Szolnoki Ger-
gely, aki azóta is élvezi a kihí-
vásokkal teli munka minden 
pillanatát.

Mondhatni, hogy Szolnoki 
Gergely már gyerekként tudta, 
mi akar lenni, ha egyszer fel-
nő. Úgy emlékezett, hogy már 
egészen kiskorától kezdve járta 
az erdőt édesapjával. Nem esett 
messze az alma a fájától, hiszen 
az édesapja kerületvezető er-
dész Farkasgyepűn. 

9-10 éves korától a nyarakat, 
iskolai szüneteket a helyi asz-
szonybrigáddal töltötte, és édes-
apja kerületében erdőművelési, 
becslési, később motorfűrészes 
munkákat végzett. Sorsa pedig 
már akkor eldőlt: tudta, hogy 
erdész szeretne lenni.

Családjával Csehbányán él-
nek. Az apja kialakított egy ki-
sebb gazdaságot, voltak lovaik, 
teheneik. A gyermekkorát álla-
tok között, szabadban, az erdő 
szélén töltötte. Ez a vidéki lét, 
a természet közelsége a szíve 
csücske volt és az ma is.

Úgy gondolnánk, hogy az ál-
talános iskolából egyenes út ve-
zetett az erdészeti szakközépis-
kolába, de nem:

– Voltak barátaim, akik az 
általános iskola után erdészeti 
szakközépbe mentek. Ők azt ja-
vasolták, inkább még maradjak 
itthon, azt a tudást, amit a szak-
közép ad, édesapámtól is elles-
hetem. Így Ajkán érettségiztem, 
majd ezt követően az egyete-
men csatlakoztam a többiekhez. 
Ez így volt jó – mondta.

Édesapja örül, hogy a nyom-
dokaiba lépett. Örült, amikor 
elvégezte az egyetemet, és köz-
ben is, amikor hozta az eredmé-
nyeket.

2016 nyarán végzett Sopron-
ban. A diploma megszerzését 
követően kizárólag a Bakonyer-
dő Zrt. jöhetett szóba számára. 
Ha övé a választás – mivel cseh-
bányai lakos –, Farkasgyepűre 
ment volna, de az élet úgy hozta, 
hogy Bakonyszentlászlón kapott 
lehetőséget, ahol szeptemberben 
kezdett, gyakornokként. A 2017 
tavaszán az erdészetnél végre-
hajtott személycserék nagyban 
érintették, hiszen erdőgondnok-
ká léphetett elő. 

– Nagyon sok a feladat. Majd 
ötezer hektárért felelek, ami-
ben öt erdészkerület található. 
A mindennapi teendőim a vál-
lalkozók szervezése, irányítá-
sa, fahasználati, erdőművelési 
munkák lebonyolítása, hatósági 
ügyintézés, valamint az ezekkel 
járó irodai munka, adminisztrá-
ció, és még sorolhatnám. 

A gyakornoki fél év jó volt 
arra, hogy betekintést nyert az 
erdőgondnoki munka minden-

napjaiba, és jelentős helyisme-
retre is szert tett. 

Aztán a mélyvízbe került. 
Igazán akkor tanult bele a fel-
adatokba, amikor mindezt éles-
ben kellett csinálnia. Szerencsé-
re a munkatársaitól a kezdetek 
óta maximális támogatást kap.

Eddigi munkája során azt ta-
pasztalta, hogy a tudás, amit 
az egyetemen magába szívott, 
csak egy alap, igazából lexiká-
lis tudás. A szakmát a gyakor-
latban lehet megtanulni, így ezt 
a munkát tanulási folyamatként 
fogja fel, amely most is tart. 
Minden nap tartogat számára 
újat, érdekeset, kihívást, amit 
szívesen vesz.

Úgy fogalmazott, a szentlász-
lói erdészetnél elég sokrétűek a 
feladatok, a változatos erdőmű-
velésen át a fahasználati, vadá-
szati teendőkön keresztül min-
denbe bele lehet kóstolni. A 
cseszneki-bakonyszentkirályi 
területek hasonlóak a csehbá-
nyai-farkasgyepűihez, hiszen 
hegyvidéki, dombsági részek. 
Fenyőfő és Bakonyszentlászló 
síkvidéki homokterülete elsőre 
szokatlan volt számára, de ezek 
is hamar közel kerültek a szívé-
hez.

Gergő nagyon örül a lehe-
tőségnek, élvezi a feladatokat. 
Nagyon megszerette munka-
helyét és a kollégákat. Mind-
ezt azzal igyekszik meghálálni, 
hogy a rá bízott feladatoknak 
legjobb tudása szerint eleget 
tesz.

A szakma mely területe áll 
hozzá a legközelebb? – kérdez-
tük. Mosolyogva válaszolt:

– Mindig úgy gondoltam, el-
sősorban az erdőművelés áll 
hozzám legközelebb, de egyre 
szívesebben végzem a fahasz-
nálati feladatokat is. Egy-egy 
fakitermelés után szeretem né-
zegetni a szép rönköket, vizs-
gálni az esetleges fahibákat. 
Egy végvágás után feljövő fi-
atal erdőnek pedig szívből tu-
dok örülni. A vadászat ugyan-
csak kedvelt foglalatosságom. 
Bakonyszentlászlón éppen úgy 
élek vele, mint Csehbányán. 
Lényegében a hivatásom min-
den elemét szeretem.

Munka után sem unatkozik. 
A csehbányai háztájiban egy-
re több feladat hárul rá. Emel-
lett a közelmúltban belekóstolt 
a méhészkedésbe is, amit egy-
re inkább szeret csinálni. A kö-
tődése örök a természetközeli 
életmódhoz.

Együttműködő Régió
Az OEE Nyugat-dunántúli 
Régiója éves űlésén ezúttal 
is egyezségre jutott a díja-
zásra felterjesztésre kerü-
lők személyében.

Az OEE Nyugat-dunántú-
li Régiójának éves gyűlésére 
február végén a Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt. Káld-Hi-
degkúti Vadászházában és 
Konferenciatermében került 
sor, ahol a régió tíz helyi cso-
portjának képviselői vettek 
részt.

A vendéglátó Szombathelyi 
Erdészeti Zrt. vezérigazgató-
ja, Bugán József köszöntötte 
a résztvevőket, és kiemelte a 
közelmúlt ágazati irányításá-
ban bekövetkezett változást, 
Zambó Péter, egyesületünk 
elnökének államtitkári kine-
vezését. Ezt követően Köves-
kuti Zoltán régióképviselő is 

köszöntötte a megjelenteket 
és megnyitotta az értekezle-
tet.

Bakó Csaba vezérigazga-
tó-helyettes, a Szombathelyi 
Helyi Csoport elnöke impo-
náló előadásban mutatta be a 
Szombathelyi Erdészeti Zrt. 
gazdálkodását, majd az aktív 
egyesületi élettel büszkélked-
hető helyi csoport múltját és 
működését.

Pintér Csaba újonnan meg-
választott egyesületi alelnök, 
a Rába-menti Helyi Csoport 
elnöke beszámolt az új el-
nökség alakuló üléséről: a jö-
vőbeni feladatokról, tervek-
ről és az idei év nagyszabású 
programjairól, mint a már 
sikeresen lezajlott Országos 
Erdész bál, valamint az Év 
Erdésze verseny, a Vándor-
gyűlés, az Erdővarázs és a 
XXII. Erdők Hete. Tervezik 

az erdőmérnöki kart népsze-
rűsítő előadások megtartását, 
halottak napi megemléke-
zések, könyvkiadások foly-
tatását. Az Erdei vándortá-
bor-program nagyon sikeres, 
az óriási érdeklődést mutat-
ja, hogy a rendelkezésre álló 
helyek egy nap alatt beteltek. 
Új szerkesztőbizottsággal, 
Haraszti Gyula vezetésével 
folytatja munkáját az Erdé-
szeti Lapok.

A régiós szerkezetváltozta-
tási törekvésekkel az egybe-
gyűltek továbbra sem értenek 
egyet, szeretnék egyben tar-
tani a régiót jelenlegi formá-
jában, ennek az álláspontnak 
a képviseletével bízták meg a 
régióképviselőt.

A résztvevők megköszön-
ték Zsuppán Ernő nyolcév-
nyi díjbizottságban végzett 
kiemelkedő munkáját, és kö-

szöntötték Bodor György új 
DB-tagunkat, aki megtisztel-
tetésként éli meg és örömmel 
vállalja a megbízást.

Az értekezlet végén pedig 
– a javaslatokat és egyezte-
téseket követően – összeállt 
a régió javaslata az idei évi 
egyesületi kitüntetésekre.

Az értekezletet követően 
vendéglátóink megmutatták 
a konferencia-központ szom-
szédságában felépített, 2017 
őszén átadott Kisboldogasz-
szony-kápolnát, melyben a 
csíksomlyói madonna-szobor 
pontos, kicsinyített mása is 
helyet kapott.

A nap a hangulatos vadász-
házban egy finom ebéddel és 
kötetlen beszélgetéssel, a he-
lyi csoportok közös program-
jainak időpont-egyeztetésé-
vel fejeződött be.

Rosta Katalin

Nőnapi szomszédolás Győrben
A Kisalföldi Erdőgazdaság 
Zrt. Központ meghívásának 
eleget téve a központ dolgo-
zói, férfiak is, nőnapi kirándu-
láson vehettek részt Győrben. 

Vendéglátóink az erdőgaz-
daság székházában vártak ben-
nünket. Orbán Tibor vezér-
igazgató hölgyeket köszöntő 
szavait követően dr. Szekré-
nyes Tamás termelési vezér-
igazgató-helyettes mondta el 
gondolatait, s hívta meg a Ba-
konyba az OEE Győri Helyi 
Csoportját szakmai tanulmány-
útra. 

A városnéző programnak a 
kisalföldi és a bakonyi hölgyek 
két csoportban vágtak neki. 
A városháza elől induló majd 
kétórás sétát a „Keresd a nőt 
Győrben” mottóra fűzték fel 
az idegenvezetők. A belváros 
nevezetes épületei között is-
merkedhettünk sok-sok neves 

hölgy Győrhöz való kapcsola-
tával, történetével, többek kö-
zött Teleki Blanka, Szendrei 
Júlia életével. 

Az ebédet követően a Vas-
kakas Bábszínház Leányálom 
Kft. című felnőtteknek szóló 
előadását néztük meg. A hon-
lapon olvasható ismertető sze-

rint „vannak a férfiak. És van-
nak ezek a nők. Mi. Anyám, 
nagyanyám, húgom, barátnőm, 
szomszédom. Valami hasonló 
bennünk, valami ismétlődik. 
Valami, ami jó, ami fáj, ami 
nehéz, ami nevetséges. Sokat 
köszönhetünk egymásnak. Jót 
meg rosszat. A földön állunk. 

Mindent túlélünk. A nők moz-
gatják a világot. Nem fönt, ha-
nem lent. A piacon, az utcán, 
a fürdőben, a munkahelyen – 
például ebben a mosodában. 

Az előadást valós női sorsok 
elbeszéléseiből állították össze 
az alkotók, és a huszadik szá-
zad második felének magyar 
könnyűzenéivel és sok humor-
ral fűszerezték, hogy az élettel 
való – jelen esetben egyáltalán 
nem véletlenszerű – egyezések 
szórakoztatóak (is) legyenek. 
A három színésznő egyfelvo-
násos játéka mindvégig lekö-
tötte a nézők érdeklődését.” 

Az előadást követően lehe-
tőség volt megbeszélni a lá-
tottakat, s egy kis pihenést kö-
vetően a házigazdák virággal 
búcsúztak el a hölgyektől. Kö-
szönjük az ötletet és a szerve-
zést Pap László vezérigazga-
tó-helyettesnek.

Stubán Zoltán

Az online szavazók megvá-
lasztották a 2019-es esztendő 
fafaját, amely szoros szavazati 
aránnyal a sajmeggy lett.

Országos Erdészeti Egyesü-
let és az Év fája Kuratórium 
2013 után idén immár hato-
dik alkalommal tette lehető-
vé, hogy az egyesület ágaza-
ti hírportálján és az Év fája 

tematikus weblapon keresz-
tül szavazzanak erdész tag-
társaink, erdész kollégáink és 
a szakmán kívüli érdeklődők 
az év fájára. Ennek eredmé-
nyeként az év fája 2019-ben 
a saj-meggy lett. A sajmegy-
gy a rózsafélék családjába tar-

tozó növényfaj. Gyümölcse 
nehezen ehető, mivel kese-
rű. Nagyüzemi gyümölcster-
mesztésben gyakran alkalma-
zott vadalany.

Alacsony, legfeljebb 10 mé-
teres fa vagy cserje, koronája 
laza, terebélyes, ágai és gallyai 

kissé lehajlók. Kérge sötétbar-
na, érdes, repedezett; kihegye-
sedő csúcsú, fűrészes szélű, 
apró levelei kerekdedek vagy 
oválisak, felületük fényes, fo-
nákjukon szőrösek. Illatos vi-
rágai kicsik, fehérek, öttagú-
ak. Csonthéjas termése bors, 

legfeljebb nagyobbacska bor-
sószem nagyságú, fényes fe-
kete színű, ehető, kissé keser-
nyés ízű; a madarak körében 
kedvelt eledel. Fájából régen 
pipaszár készült, fűszerként 
használt mandulaízű magja és 
a fa kérge gyulladáscsökkentő, 
nyugtató, értágító hatású ku-
marint tartalmaz. 

Európában jellemzően a kö-
zéphegységekben, Magyaror-
szágon leginkább az Északi- és 
Dunántúli-középhegységben, 
illetve a Mecsekben gyakori. 
Száraz, meleg tölgyesek, tisz-
tások, útszélek faja, amely a 
jelenlegi túltartott nagyvadál-
lomány miatt visszaszoruló-
ban van. 

Szolnoki Gergely

A sajmeggy az év fája 2019-ben!

A résztvevők a Kisboldogasszony-kápolna lépcsőjén  (Fotó: Köveskuti Zoltán)

Megcsodálták Győr nyüzsgő belvárosát 
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Az olimpia  
a célkeresztben

Major Veronika, a három 
számban is remeklő sport-
lövő nemrég döntős világ-
csúccsal nyerte meg a női 
sportpisztolyosok viadalát 
az Újdelhiben rendezett vi-
lágkupán. A 21 éves sporto-
ló ennek köszönhetően kvó-
tát szerzett a 2020-as tokiói 
olimpiára.

– Főként az olimpia motivál, 
minden vágyam, hogy az ötka-
rikás játékokon egyszer arany-
érmes legyek – közölte néhány 
éve a BEFAG Keszthelyi Er-
dész Lövészklub legfénylőbb 

csillaga. Esetében ott tartunk, 
hogy az egykoron merésznek 
tűnt elképzelés – elhivatottsá-
gának és magabiztosságának 
hála – immáron realitássá „sze-
lídült”, hogy stílszerűek le-
gyünk: ott van a célkeresztben. 

Veronika nem egy lövészet-
kedvelő amatőr óhajtott lenni, 
hanem igazi versenyzővé akart 
válni. A szakágba varázsütésre 
robbant be, és a lehetőségei-
vel mindig jól sáfárkodott. Az 
évek során töretlenül fejlődött, 
fokozatosan javult a teljesít-
ménye. Szinte alig vett fegy-
vert a kezébe, máris országos 
bajnok lett a serdülők és a ju-
niorok mezőnyében, aztán a 
nemzetközi porondon is remek 
eredményeket ért el. A tökéle-
tes idegrendszerrel megáldott 
lövő később a korosztályos vá-
logatottakban is helyet kapott, 
utánpótlás-karrierje során négy 
világ- és kilenc Európa-baj-
nokságot nyert. A felnőttek kö-
zött szintén bizonyítja a tehet-
ségét.

A visszafogott és higgadt 
klasszis a gyakorlásain is szor-
galmas; megfogadja a tanácso-
kat. Keczeli Zoltánnal, a Ba-
konyerdő Erdészeti és Faipari 
Zrt. által több mint fél évszáza-
da támogatott egylet kiváló ál-
lami edzőnek is megválasztott 
főtrénerével folyton azon dol-
goznak, hogy a tanítvány mi-
ként lehetne még jobb. Hogy 
óriási benne a győzni akarás, 
imád versenyezni és mindig 
ugyanazzal az éhséggel ra-
gadja meg a fegyverét, azt az 
év eleji vk-n is bizonyította. 
A sportpisztolyosok harmin-
cas pontlövészetében – szeles 
időjárási viszonyok között is 
– 293 kört ért el, így második 
helyen váltott jegyet a másna-

pi folytatásra, ahol a harminc 
gyors lövéses rész következett. 
Mivel itt bámulatosan – csak 
két kilencest – lőtt, 591 körös 
összteljesítménnyel az alapsza-
kasz élén végzett. A huszon-
öt méteres döntőben minden-
ki tiszta lappal indult. A siker 
sorsa csak az első négy soroza-
tig volt kérdéses, Veronika ad-
dig tizenhárom találattal – ötös 
holtversenyben – a második 
helyen állt, aztán a folytatás-
ban alig tudott hibázni: az ezen 
a szinten hatalmasnak tekint-
hető hétpontos előnnyel, negy-
venpontos új világcsúccsal di-

adalmaskodott. A magát ismét 
csúcsra repítő, a tőle Indiában 
is az elvárt indexet hozó hölgy 
a viadal mindhárom részében 
úgy produkált, ahogy azt a 
mesterével előzetesen eltervez-
te. Pár nap múlva a női légpisz-
tolyosok tízméteres számában 
is nagy különbséggel nyert. 
Már a hatvanlövéses alapver-
senyben is megbízható volt, 
575 kört produkált, s negyedik-
ként jutott be a nyolcas finálé-
ba. Ott aztán oly’ nyomasztóvá 
vált az uralma, hogy alig ma-
radt el az érvényben lévő világ-
rekordtól.

Csakhogy a hazánkban az esz-
tendő legjobb felnőtt női sport-
lövőjének is megválasztott, 
világszínvonalú fegyvereket 
„forgató” kiválóság még ennél 
is szebb jövő előtt áll. – Örök-
kön-örökké az a célom, hogy 
legyőzzem önmagam – vallot-
ta be a Honvédelmi Minisztéri-
umtól dicsérő oklevelet kapott 
sportoló, aki a képességei alap-
ján bármit elérhet. Korábban 
azért váltott a futócéllövészetről 
pisztolyra, mert az szerepel az 
ötkarikás játékok programjában 
(…a „futócél” azóta is ugyano-
lyan jól megy neki, mint a lég- 
és a sportpisztoly). A pisztolyos 
edzéseken Győrik Csaba szö-
vetségi kapitány segít neki, és 
úgy tűnik, hogy az együttműkö-
dés jól funkcionál.

A szakemberek szerint min-
den adottsága megvan ahhoz, 
hogy az álmait valóra váltsa. A 
japán fővárosban akár csúcsra 
is lőheti magát. Veronika el-
szánt, akaratos, tudatos és ma-
gabiztos sportoló, a jövő em-
bere: az egyik legígéretesebb 
magyar sportlövő. Egy kincs, 
aki tudja, hogy az álmai felé 
melyik úton kell haladni.

Személyügyi hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói 
létszámában 2018. december 
1-jétől 2019. március 15-éig 
az alábbi változások voltak:

Belépők, szellemiek: Ács At-
tila (Devecser, 01. 01.), Geren-
csér Györgyi (BEFAG Parket-
tagyár, 01. 01.), Deák Péterné 
(Balatonfüred, 02. 25.).

Belépők, fizikaiak: Péter 
László (Franciavágási Fűrész-
áru Gyár, 02. 05.), Szita Sza-
bolcs (BEFAG Parkettagyár, 
03. 01.).

Kilépők, szellemiek: Peka 
Barbara (BEFAG Parkettagyár, 
12. 31.).

Kilépők, fizikaiak: Láncos 
Attila (BEFAG Parkettagyár, 
12. 14.), Magyar Lajos (BE-
FAG Parkettagyár, 01. 16.), 
Tóth Károlyné (BEFAG Par-
kettagyár, 01. 25.), Mezőfi 
László (Devecser, 02. 08.), 
Baranyai Csaba (Franciavá-
gási Fűrészáru Gyár, 02. 12.), 
Dobai István (BEFAG Par-
kettagyár, 02. 13.), Dobainé 
Somogyi Henrietta (BEFAG 

Parkettagyár, 02. 13.), Laposa 
Anita (Franciavágási Fűrész-
áru Gyár, 02. 13.), Kiss Viola 
Mónika (Devecser, 02. 15.), 
Varga Tibor Attila (Franciavá-
gási Fűrészáru Gyár, 02. 26.), 
Farkas Zoltánné (BEFAG Par-
kettagyár, 02. 28.), Halász Éva 
Judit (BEFAG Parkettagyár, 
02. 28.).

Nyugdíjazás, szellemiek: 
Kőszeghy Istvánné (Központ, 
12.30.).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Sekk 
Lászlóné (Bakonybél, 12. 30.), 

Varju Ferenc (BEFAG Parket-
tagyár, 12. 31.), Ángyán József 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
02. 27.).

Hűségjutalmasok, fizikaiak:
35 év: Papp Zoltánné, Hor-

váth Tiborné (mindkettő BE-
FAG Parkettagyár).

30 év: Városi Rozália, Szakál 
Edit (mindkettő BEFAG Par-
kettagyár).

25 év: Benkő Lászlóné 
(Keszthely).

20 év: Bejczi János (Francia-
vágási Fűrészáru Gyár).

Gólyahír
Az elmúlt negyedévben is 
bővült a bakonyerdős család. 
2019. február 19-én látott 
napvilágot Gombási Árpád 
és Németh Georgina kislánya  
Gombási Zselyke. 

Jó egészséget és sok örömet 
kívánunk az egész családnak! 

Megkérdeztük kollégáinkat

Milyen a gyakornoki élet?
2018 szeptemberétől több friss diplomás erdőmérnök ke-
rült gyakornokként a Bakonyerdő Zrt.-hez. Fiatalok, tettre 
készek, és a tapasztaltabb kollégáiktól szívják magukba a 
tudást. Azt kérdeztük tőlük, hogy milyen a gyakornoki lét a 
vállalatnál.

Fellner Zoltán:
– Már a nagyszüleim is a 

cégnél dolgoztak, és gyerek-
koromban megfogalmazódott 
bennem, hogy én is erdész 
szakmát választok. Így ke-
rültem a Soproni Egyetemre. 
A diploma megszerzését kö-
vetően szerettem volna haza 
(Pápa környékére) kerülni, és 

a Bakonyban dolgozni, így ké-
zenfekvő választás volt a Ba-
konyerdő Zrt.

Bakonyszentlászlóra kerül-
tem gyakornokként. Mivel ezt 

a vidéket annyira nem ismer-
tem, örültem a lehetőségnek. 
Itt szakmai szélsőségek van-
nak, a homokvidéki fenyves-
től a szép bakonyi bükkösig 
igazából minden megtalálható. 
Ez gyakornokként nagyon sok 
pluszt ad. A munkatársak pedig 
hathatós segítséget nyújtanak, 
hogy minél több mindent elsa-
játítsak.

Zoltán azt is elmondta, hogy 
dédpapája Fenyőfő határában 
volt erdőkerülő, így az külön 
öröm számára, hogy ugyanott 
ténykedhet, mint ő.

Gombási Mónika:
– Nem titok, nekem is van-

nak rokonaim a Bakonyerdő 
Zrt.-nél. Mégis csak egy csa-
ládbarát munkahelyről van 
szó, ahol gondolnak arra is, 
hogy a családtagokat segítsék. 
A bátyám és a nagybátyám is 
itt dolgozik.

Már a nyári gyakorlatokat 
is itt töltöttem, így viszonylag 
egyértelmű volt, hogy az egye-
tem elvégzését követőn a je-
lentkezésemet is ide szeretném 
beadni. Az is vonzó volt szá-
momra, hogy hegyvidéki terü-

leten szerettem volna dolgozni. 
Eddig még nem mondtam sen-
kinek: volt egy olyan álmom is, 
hogy Farkasgyepűn szeretnék 
élni, ehhez jó indulás az itteni 
munka.

Mónika hozzátette, nagyon 
jól érzi magát az erdészetnél. 
Az adminisztrációs feladatokat 
kevésbé élvezi, mint a terepi 
munkát. Az egyetemen kutatási 
munkát is végzett, amit egyelő-
re pihentet. Most a gyakorla-
ti életben szeretné kipróbálni 
magát. A környezet tökéletes, 
kívánni sem lehetne jobbat.

Meinczinger Gergő
– Az erdészszakmához kis-

korom óta kötődöm. Édesapám 
a cég dolgozója, rajta keresz-

tül ismerkedtem meg ezzel a 
szép hivatással, az erdőmérnö-
ki munkakörökkel. A diploma 
megszerzése után célirányosan 
a Bakonyerdőhöz készültem, 
olyannyira, hogy más elképze-
lés nem is volt a tarsolyomban. 
A család közelsége és az em-
berközpontú cég miatt nem is 
tudtam mást elképzelni. 

A gyakornoki időmet Bala-
tonfüreden kezdtem. Nagyon 
jól érzem itt magam. Az eltelt 
hét hónapban elég sokat tanul-
tam a szakmáról, a kollégák-
tól. Sok olyan ismeretre tettem 
szert, amit az egyetemen nyil-
vánvalóan nem sajátíthatunk 
el. Műszaki gondolkodású va-
gyok, így a fahasználat áll a 
legközelebb hozzám.

Őshonos gyümölcsfaültetés  
a Kéktúra útvonalán

A Bakonyerdő Zrt. segít-
ségével a Szénpajta pi-
henőnél két gyümölcsfát 
ültetett Bárdossy Pál és tú-
racsapata.

Bárdossy Pál (Csehbánya) 
tavaly találkozott az alábbi 
internetes felhívással: Ültess 
te is őshonos gyümölcsfát az 
Országos Kéktúra útvonala 
mentén! Nem gondolkodott 
sokat a helyszínen.

Valaha erdészeti kisvasút 
szelte át a Bakonyt Város-
lődtől Franciavágásig. En-
nek egyik jelentős pontja 
volt Csehbánya közelében a 
„Szénpajta”, ahol az egykori 

gőzmozdonyokat „etették”. 
Szép tisztás, ma az erdészet 
jóvoltából kiépített pihenő-
hely, esőbeálló, utak csomó-
pontja. Itt halad az Országos 
Kéktúra útvonala. 

A tisztás két bélyegző-
hely – a városlődi Fenyves 
kocsma és Németbánya – 
között nagyjából félúton 
van. Itt keresztezi a kék csí-
kot egy piros kereszt jel-
zés, ami Öreghálást, Cseh-
bányát, a Pisztrángos-tavat 
és Farkasgyepűt köti össze. 
És itt a Roth Gyula tanös-
vény egyik végpontja is, a 
másik egy autós pihenő a 
83-as úton Városlőd és Far-

kasgyepű között. A két fát 
Nemesapátiból szerezték 
be: „Kerék ides óma” zalai 
tájfajtát, és a Nagyasszony 
körtét. Mindkettő augusz-
tusban érik. Kis táblákat is 
készítettek, amelyek feltün-
tették a gyümölcs fajtáját és 
az ültetés idejét, a fák tör-
zsét vadhálóval vették kör-
be.

A másfél-két méter körü-
li csemeték 5–6 év múlva 
fordulhatnak termőre. Re-
ménykednek, hogy mege-
rednek a csemeték, és évek 
múlva minél több embernek 
ad jó gyümölcsöt, kellemes 
perceket ez a két fa.

Gombási Mónika

Fellner Zoltán

Meinczinger Gergő

Major Veronika


