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Megújult  
az erdészet

A kényszerű vendégeske-
dés után a Pápai Erdészet 
munkatársai visszaköltöz-
tek a felújított irodaépü-
letbe. 

Örömmel vették birtokba a 
kívül-belül alaposan megújí-
tott székházat. Az irodaépület 
ünnepélyes átadására későbbi 
időpontban kerül sor.

Az erdészetben is 
megjelent a precíziós 

gazdálkodás
A Szombathelyi Erdészeti Zrt. a Szentgotthárdi Erdésze-
ti Igazgatóságban május közepén tartotta szakmai napját 
„Precíziós gazdálkodási lehetőségek az erdészet területén” 
témában. Vállalatunkat dr. Patocskai Zoltán erdőművelési 
osztályvezető,  Waldinger Gergő erdőgondnok és Gombási 
Mónika erdőmérnök gyakornok képviselte. A szakmai ren-
dezvény résztvevőit Bugán József vezérigazgató köszöntöt-
te, majd Bajnai Mihály, az Agrolánc Kft. képviselője ismertet-
te az aznap bemutatott gépeket, amelyeket munka közben 
is láthatták az érdeklődők.

Bemutattak egy szárzúzó-
val felszerelt Antonio Car-
raro Tigre 4400 traktort, va-
lamint egy Antonio Carraro 
TRG 10900R traktort Vanda-
ele erdészeti szárzúzóval. Ez a 
típus az Antonio Carraro cég 
egyik legerősebb mezőgazda-
sági traktora. Komoly motor-
teljesítménnyel, megfordítható 
üléssel, elektronikus kapcsolá-
sú TLT-vel, összkerékhajtással 
és differenciálzárral rendelke-
zik. 

Az erdősítés sorközápolásá-
ban két távvezérlésű rézsűjáró 

önműködő gépet is teszteltek: 
egy McConnel RC 56 és egy 
MDB LV300 pro típusú gépet-
vízszintes tengelyű kalapácsos 
szárzúzóval szerelve. Ezek az 
önműködő gépek alkalmasak 
az utak, töltések menti rézsűk, 
nehezen megközelíthető he-
lyek kaszálására, de a tuskós, 
nem megfelelően összetakarí-
tott vágásterületeken nehézsé-
gekbe ütközik az alkalmazá-
suk.

Láthattak még egy szintén 
távirányítású Barbieri X-Rot 
fűnyírót is.

Az Agrolánc Kft. gépeinek 
tesztelése után Kutas Lajos er-
dészeti igazgató mutatta be 
az általa kifejlesztett erdészeti 
sorközápoló prototípusát.

A gépek bemutatása és tesz-
telése után a résztvevők két DJI 
drónt (Mavic Pro Enterpri-
se Universal Edition kompakt 
és Matrice 200) tekinthettek 
meg repülés közben, amelyek 
alkalmasak lehetnek például 
vadkárelhárításra fényszóróval 
kiegészítve, de felszerelhetők 
hőkamerával, és végezhető ve-
lük légi fotózás is. A légi felvé-
telek jól kiegészíthetők a földi 
lézerszkennelésből nyert ada-
tokkal, amelyek együttesen al-
kalmasak tőszám- és fatömeg-
becslésre.

Dr. Király Géza, a SOE-
EMK Földmérési és Távérzé-
kelési Tanszékének docense 
ismertette a Leica BLK360 föl-
di lézerszkenner működését, 
majd dr. Tuba Katalin, az Er-
dővédelem Tanszék adjunktusa 
mutatta be az ArborSonic 3D 

műszer működését egy két-
alakú csertaplóval fertőzött 
bükkfán. A hangtomográf lé-
nyege, hogy a törzs köré elhe-
lyezett érzékelők között méri 
a hang terjedési sebességét (ha 
üreg található két érzékelő kö-
zött, a hang terjedési sebessége 
csökken), és ezáltal alkalmas a 
fatörzs korhadt vagy üreges ré-
szeinek méretének és elhelyez-
kedésének megállapítására.

A nap második felében Far-
kas Rolf a Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt.-től és Szabó Károly 
a Vas megyei Kormányhivatal 

Erdészeti osztályáról – a ko-
rábbi tesztrepülésekből szár-
mazó – légi fotós felvételeket 
értékelték ki, majd bemutat-
ták a borított felszínmodell 
legyártásának lépéseit is az 
Agisoft Metashape szoftver 
segítségével. Dr. Király 
Géza a földi lézerszkennelés 
eredményeit értékelte.

A gyakorlati bemutató a csá-
kánydoroszlóicsemetekert-
ben folytatódott. A résztvevők 
megtekinthettek egy permete-
ző drónt munka közben: a DJI 
Agras MG-1 UAV-t (Unman-
ned Aerial Vehicle = személy-
zet nélküli légi jármű), amely-
nek a szórásképét tesztelték 
csemetekerti kultúrában. A 
mezőgazdasági drón tartály-
térfogata 10 liter, és a helyi 
adottságoktól függően 1 óra 
alatt 3-4 hektáron tud végig-
repülni. A kondicionáló szert 
négy fúvókából juttatja ki, me-
lyek közvetlenül a motorok 
alatt helyezkednek el.

A nap zárásaként csávázá-
si, gyomirtó, illetve gombaö-
lő szer kísérletet tekinthettek 
meg az érdeklődők.

A csemetekertben a 2 éves 
magágyi tölgycsemetéket kü-
lönböző hatóanyag-tartalmú 
és dózisú pre- és posztemer-
gens gyomirtó szerekkel kezel-
ték, majd vizsgálták az egyes 
herbicidek hatékonyságát. A 
gyomirtó szerek eredményes-
sége nagyban függ a talaj mi-
nőségétől (laza vagy kötött 
talaj) és a permetezővíz ke-
ménységétől is. 

Folytatás a 2. oldalon.

Nagy sikerrel zárult a 23. Pápai Agrárexpó. A jó idő és a tar-
talmas programok vonzották a látogatókat, örülhettek a szer-
vezők. Vállalatunknak sincs oka panaszkodni, amellett, hogy 
élénk érdeklődés volt a standunkon, egy újabb díjat is sikerült 
elhozni a rendezvényről. 
Az eseményen szokás szerint elismerésekkel jutalmazták a leg-
nívósabb kiállítókat. Idén ismét vásári nagydíjat érdemelt ki a 
Bakonyerdő Zrt. Az oklevelet Varga László vezérigazgató vette 
át Feldman Zsolttól, az Agrárminisztérium mezőgazdaságért 
felelős államtitkárától.

Túrázz a betyárok nyomdokain!
Június közepén útvonalbe-
járással egybekötött sajtó-
tájékoztató keretében elin-
dult a Bakonyerdő Zrt. által 
készíttetett, ingyenesen le-
tölthető mobilapplikáció, a 
„Betyárvilág túra appliká-
ció”. 

A projekt egyedülálló, kor-
szerű multimédiás eszközökre 
szóló fejlesztés (IOS, Android). 
A Betyárvilág túra applikáció 
olyan fejlesztés, amely meg-
szólítja a telefonját, multimé-
diás eszközét létszükségletként 
kezelő generációkat. A fejlesz-
tés célja volt, hogy egy olyan, 
aktív időtöltést támogató szol-
gáltatást kínáljunk az „X-Y-Z” 
generációk számára, amely 

segítségével rábírhatjuk a ter-
mészetközeli élmények meg-
szerzésére úgy, hogy nem kell 
letennie kedvenc használati 
tárgyát, sőt, kifejezetten hasz-
nálnia kell azt. A fejlesztés a 
Bakonyszentlászlói Erdészet 
területén lévő Cuha patak tu-
risták által kevésbé látogatott 
szakaszának megismerésére 
inspirálja a felhasználót. Vad-
regényes környezetben, játé-
kos formában vezet végig az 
útvonalon úgy, hogy közben 
számtalan érdekes informáci-
óval gazdagítja a felhasználót.

Aki szeret túrázni, szeretne 
a betyárok életébe betekintést 
nyerni, szeretné kipróbálni tu-
dását, szereti a humort, az tölt-
se le az applikációt: www.ba-
konyerdo.hu oldalról. 

Az applikáció offline működik 
GPS-alapú navigációval, IOS és 
Android platformon is futtatható. 
A Betyártúra Vinyéről a Kőpince 
fogadótól indul és ide is érkezik 
vissza, 7 állomáson keresztül mu-
tatja be a betyárvilágot. Az állo-
mások történetei rajzfilmszerűen 
jelennek meg, melyeket lehetőség 
van meghallgatni is. 

Varga László vezérigazgató az applikáció bemutatóján

Vadregényes vidéken halad a túraútvonal

Újabb nagydíj  
az agrárexpón

DJI Agras MG-1 permetező drón
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Az erdészetben is 
megjelent a precíziós 

gazdálkodás

Folytatás az 1. oldalról.
A szerek között vannak, ame-

lyek csak 1-1 növénycsaláddal 
szemben eredményesek, míg 
mások hatékonyan elpusztítot-
ták a legtöbb jelen lévő gyom-
félét.

A csávázási kísérletben 3 csá-
vázószer hatékonyságát vizs-
gálják különböző vetésidejű 
cser, kocsányos és kocsánytalan 
tölgyekben. A variációk: őszi 
csávázás–őszi vetés, őszi csá-
vázás–tavaszi vetés, tavaszi csá-
vázás–tavaszi vetés. Cser eseté-
ben a Vitavax 2000-rel ősszel 
kezelt és ősszel vetett makk ke-
lési aránya volt a legnagyobb, 
kocsányos tölgy esetében a Dit-
hane M-45-tel csávázott őszi 

csávázás–tavaszi vetés vagy 
tavaszi csávázás–tavaszi ve-
tés volt a legeredményesebb, 
míg a kocsánytalan tölgy ese-
tében egyik területen a Dit-
hane M-45-tel ősszel csávázott 
és ősszel vetett, másik területen 
a kontrollparcellában volt a 
legjobb a kelési arány.

Lisztharmat elleni védekezés 
céljából 3 gombaölő szer ha-
tékonyságát tesztelik cser, ko-
csányos és kocsánytalan tölgy 
esetében. A fungicideket ön-
magukban, lombtrágya vagy 
tapadásfokozó hozzáadásával 
juttatták ki. Leghatékonyabb a 
Tebu Super felszívódó szer volt, 
a lombtrágya hozzáadása pe-
dig tovább növelte a hatékony-
ságot. A tapadásfokozó szer 
a kontakt hatású szerek haté-
konyságát fokozzák, a felszívó-
dó szerekét viszont nem.

Gombási Mónika

A százholdas pagony erdésze
A Németbánya környéki er-
dőkben dolgozó precíz, 
munkáját példamutató lelki-
ismeretességgel, felelősség-
tudattal ellátó Rujzam Antal 
erdész kolléga OEE Elismerő 
Oklevélben részesült.

Rujzam Antal a Pápa és Ajka 
közötti kis bakonyi faluban, 
Németbányán töltötte gyer-
mekkorát. Édesapja élete is az 
erdőhöz kapcsolódott: a Far-
kasgyepűi Erdészetnél dolgo-
zott mint favágó, erdei mun-
kagépkezelő. Antal édesapja 
mellett már fiatalkorában meg-
ismerte az erdei élet szépségeit 
és nehézségeit, a fakitermelés-
től kezdve a vadászatig, hiszen 
édesapja a helyi vadásztársaság 
tagjaként többször vitte magá-
val ezen útjaira is.

Ilyen családi háttérrel egye-
nes út vezetett a soproni Roth 
Gyula Erdészeti Technikumba. 
Tanulmányai végeztével jelent-
kezett az akkori BEFAG-hoz, 
ahol 1992-ben állt munkába, 
először fizikai alkalmazottként 
a Farkasgyepűi Erdészetnél, 
majd Patyi György erdész ve-
zetésével beosztott erdészként 
dolgozott az Iharkúti kerület-
ben, amely szülőhelyétől csak 
néhány kilométerre található. 
1995-ben kinevezték a szülőfa-
lujáról elnevezett Németbánya 
erdészkerületbe, vagy az ő szó-
használatával élve a „százhol-
das pagonyba”. 

Munkáját kezdetektől nagy 
odafigyeléssel végzi. Korábbi 

mentora betegsége miatt évekig 
két kerület szakmai irányítá-
sát végezte magas színvonalon. 
Kerületvezetői teendői mellett 
az erdészet csemetekerti mun-
káinak irányítását is rábízták, 
melynek munkálatait az utób-
bi években már mint vállalko-
zó végzi. 

Szenvedélyes vadászként 
munkába állásától kezdve ak-
tívan részt vesz az erdészet va-
dászati-vadgazdálkodási fel-
adatainak végrehajtásában. Jó 
humorával, megnyerő modo-
rával közvetlen kapcsolatot ala-
kított ki és tart fenn nemcsak 
kollégáival, hanem a kerületébe 
érkező vadászvendégekkel is. A 
vadászati-vadgazdálkodási te-
vékenységét 2015-ben Huber-
tusz-kereszt Ezüst fokozatával 
díjazták.

2018-ban kerületvezető er-
dész-vadász kinevezést kapott. 
Noha erdészkerülete kisebb 
lett, az erdészet legértékesebb 
tölgyállományai továbbra is a 
keze alá tartoznak. Nagy hang-
súlyt fektet az erdő- és vadgaz-
dálkodás összhangjának meg-
teremtésére.

1992-től tagja az Országos 
Erdészeti Egyesületnek. A helyi 
csoport programjain és az or-
szágos rendezvényeken rend-
szeresen részt vesz. Az erdészet 
területén, kerületében szívesen 
tart az ide látogató csoportok-
nak szakmai programokat. A 
fentiek alapján méltán kapta 
meg az OEE Elismerő Okleve-
lét.

Szép helyszínek, változatos programok
„Nehezített” időjárási körül-
mények között került sor az 
Országos Erdészeti Egyesü-
let Pápai Helyi Csoportjának 
terepi programjaira, de ez a 
résztvevőket mégsem riasz-
totta el. A májusi közjóléti 
napjukhoz a Farkasgyepűi 
Erdészet biztosította a hely-
színt.

A rendezvényt dr. Szekrényes 
Tamás, a Pápai Helyi Csoport 
elnöke nyitotta meg. Ezután a 
Farkasgyepűi Erdészet igazga-
tója: Korn Ignác köszöntötte a 
megjelenteket, majd bemutatta a 

felújított irodaépületet és az er-
dészet tevékenységét. Az erdé-
szeti iroda körbejárása után kö-
vetkeztek a terepi programok, 
aminek az időjárási viszonyok 
ugyan nem kedveztek, a részt-
vevőket ez mégsem riasztotta 
el. Első terepi helyszín a Piszt-
rángos-tó volt, ahol az erdészeti 
igazgató az elmúlt időszak mun-
kálatait és a jövőben várható 
horgászati tevékenységeket, le-
hetőségeket ismertette. A csapat 
ezután rövid gyalogtúrára indult 
a Roth-tanösvényen, ahol meg-
figyelhették a Gayer-féle csopor-
tos, a Wagner-féle szegélyes és 

Roth-féle kombinált felújítóvá-
gás következtében kialakult er-
dőképet. Megtekintették a nem-
rég felújított Malasics-házat, 
amit a jövőben kulcsosházként 
tudnak majd használni a turis-
ták. Ellátogattak a csehbányaiak 
– legendával övezett – kápolná-
jához is, ahol gyakran tartanak 
esküvőket, szentmisét vagy ép-
pen az első elejtett szarvasbika 
utáni Hubertusz-misét. Utolsó 
terepi programként Hubertlakra 
utaztak, ahol megnézték a híres 
bakonyi Gyilkos-tavat, a vadá-
szemlékhelyet, végül a kulcsos-
házat.  Gombási Mónika

Gemenci bemutatkozás
Idei tanulmányútját a Ba-
konyerdő Zrt.-hez tervezte a 
Gemenci Erdő- és Vadgazda-
ság Zrt. Központja. A három-
napos kirándulásra változa-
tos, szakmai szempontból 
érdekes programot állítot-
tunk össze részükre.

A gemenci „delegációt” Ba-
latonfüreden vártuk, a ven-
dégeket dr. Szekrényes Tamás 
termelési és kereskedelmi ve-
zérigazgató-helyettes köszön-
tötte. A vendégek szakava-
tott idegenvezető segítségével 
megismerkedtek Balatonfüred 
reformkori városrészével, fel-

sétáltak az Apáti-hegyen ta-
lálható Őrtorony kilátóhoz. 
Kollégánk kalauzolásával meg-
tekintették Alsó-Dörgicsén a 
Boldogasszony templomro-
mot. 

Másnap a Bakonybéli Erdé-
szet szervezésében megismer-
kedtek a Kisbetyár Erdészeti 
Erdei Iskolával, körbetekintet-
tek a Kőris-hegyi kilátóból, a 
Bakony legmagasabb csúcsá-
ról, útközben bükkös és töl-
gyes állományok felújításáról, 
kezeléséről kaptak tájékoz-
tatást. Nem maradhatott ki a 
programból a Bakonybéli Csil-
lagda, a Hubertlaki kulcsos-

ház, valamint a bakonyi Gyil-
kos-tó megtekintése sem. 

Harmadnap Szigligeten a 
Keszthelyi Erdészet igazga-
tója, Szakács István fogadta a 
vendégeket. A várban Békássy 
Gábor, a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park természetvédel-
mi tájegységvezetője mesélt 
a gyönyörű tájról. A Keszt-
helyi-hegységről, az erdészet 
munkájáról, a nemrég lezaj-
lott feketefenyő-pusztulásról a 
Pad-kűi kilátóban kaptak rész-
letes tájékoztatást. A program 
utolsó állomása a gyenesdiási 
Természet Háza Látogatóköz-
pont volt.

Kutas Lajos erdészeti igazgató 
és az általa kifejlesztett erdészeti 
sorközápoló

Vendégeink a templomromokhoz is ellátogattak

Az időjárás nem fogadta kegyeibe a közjóléti nap résztvevőit

Rujzam Antal méltán kapta meg az elismerést

Karriernap Veszprémben
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Ipar-

kamara, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
Veszprém Megyei Szervezete, valamint Veszp-
rém Megyei Jogú Város Önkormányzata Kar-
riernapot rendezett a Veszprém Arénában. Az 
eseménnyel segítették a cégeket a megfelelő 
munkaerő megtalálásában, valamint lehetővé 
tették a munkavállalóknak, hogy megismer-

jék a megye meghatározó vállalkozásainak 
álláskínálatait. A karriernap nem csak azok-
nak volt hasznos, akik épp állást kerestek, ha-
nem azoknak is segített tisztán látni, akik fel 
kívánták mérni a piaci helyzetet, a jövőbeni 
lehetőségeiket. Az eseményen a Bakonyerdő 
Zrt. is részt vett, munkatársunk Farkas 
Zsuzsanna várta az érdeklődőket.
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Erdőfeltárási szakosztályülés 
Nem egyedülálló a Bakony 
területén tartott és az er-
dőfeltáráshoz kapcsolódó 
szakmai tanulmányút. Az Or-
szágos Erdészeti Egyesület 
Erdőfeltárási Szakosztálya ez 
év májusában visszatért oda 
is, ahol 1982-ben is kihelye-
zett ülésen széles körű szak-
mai összejövetelt szervezett: 
a Bakonyerdő Zrt.-hez.

Az Országos Erdészeti Egyesü-
let Erdőfeltárási Szakosztályának 
május végi, éves szakosztályülé-
sének résztvevői a Bakonyerdő 
Zrt. Bakonybéli, és Farkasgyepűi 
Erdészeteinek vendéglátásában 
tölthették el, és rengeteg hasznos 
szakmai programon vehettek 
részt a két nap alatt.

Május 28-án Varga László, a 
Bakonyerdő Zrt. vezérigazgató-
jának köszöntőjével kezdődött 
meg a szakosztályülés, melynek 
elején a jelenlévők megemlékez-
tek prof. dr. Kosztka Miklós nyu-
galmazott egyetemi tanárról, aki 
az Erdőmérnöki Kar dékánja, a 
Geomatika és Mérnöki Létesít-
mények Intézet intézetigazgató-
ja, illetve az Erdőfeltárási Szak-
osztály oszlopos tagja volt.Váradi 
József, a Bakonyerdő Zrt. erdő-
gazdálkodási és természetvédel-
mi főmérnöke röviden bemutat-
ta a környék erdőgazdálkodási 
gyakorlatát, szokásait. Ezután Já-
nosi Mária, a Bakonyerdő Zrt. 
műszaki osztályvezetője ismer-
tette a szakosztályülés szakmai 
programjait, illetve a kétnapos 
szakmai tanulmányút pontos 
menetrendjét.

A terepi program a Hubertla-
ki turistaháznál kezdődött. Korn 
Ignác, a Farkasgyepűi Erdészet 
erdészetvezetője bemutatta a 
kulcsosházként üzemelő Eszter-
házy épület történetét. 

Az épületegyüttes sorsát 1967-
ben egy pusztító tűzeset pecsé-
telte meg, amikor a főépület felső 
szintje teljesen elpusztult. A kö-
vetkező megálló – egy rövid séta 
után – a Hubertlaki Gyilkos-tó 
volt. 

Az eredetileg vaditatónak 
szánt tavat – az Erdélyben ta-
lálható Gyilkos-tótól eltérően – 
mesterségesen alakították ki a 
80-as évek közepe felé. Helyén 
egykoron egy égeres állt, amiről 
napjainkban is tanúskodnak a 

víztükörből kiálló „legyalult” fa-
csonkok.

A Farkasgyepűi Erdészet te-
rületén található Pisztrángos-tó 
felkeresése volt a délelőtt követ-
kező programpontja. 1973-ban, 
a Bitva-patak felduzzasztásával 
hozták létre a Bakonybél és Far-
kasgyepű közötti erdészeti út 
mentén, az erdős hegyek közt 
megbúvó tavat, amely kedvelt 
horgászhelyként üzemel, bár a 
névadó pisztráng hiányzik a tó 
halállományából. Az erdészet 
munkatársai a helyszínen is-
mertették az itt található völgy-
záró gát kialakításhoz, illetve 
a karbantartáshoz kapcsolódó 
munkálatokat. A közelmúltban 
történt villámárvíz hatására ki-
alakult suvadás helyreállítási 
munkái, a rézsűk kaszálásának 
fontossága, illetve a gát környe-
zetében lévő faállomány gátra 
gyakorolt hatásának kérdésköre 
is felmerült a helyszínen.

Ezután ismét a Bakonybéli Er-
dészet területe felé vezetett a szak-
mai program. A szakosztálytagok 
egy bemutatót láthattak az er-
dészet területén található árkok 
kialakításáról, illetve az árkolás 
fontosságáról, majd továbbha-
ladva egy alternatív megoldással 
ismerkedhettek meg a leromlott 
állapotban lévő aszfaltburkolatú 
erdészeti utak átalakításával. A 
bemutatott útszakaszon először 
30 centiméter vastagságban asz-
faltmarást végeztek, majd a bur-
kolat felső rétegeként murvát terí-
tettek egy teherautó segítségével, 
amely rendkívül költséghatékony 
a módszer egyszerűségének kö-
szönhetően. A teherautó sebes-
ségének növelésével arányosan 
csökkenthető az elterített mur-

va vastagsága, mely a forgalom 
nagyságától függően rövid idő 
alatt megfelelően tömörödik. A 
bemutatón részt vett a kivitelező 
cég képviselője is, aki készségesen 
válaszolt a felvetődő szakmai kér-
désekre. 

Ezután egy, az erdészet terü-
letén makadám szerkezetű út 
gréderrel végzett karbantartását 
nézhették meg a jelenlévők. A 
speciális gép az erdészeti útépí-
tési gyakorlatban fontos részét 
képezi a finom földmunka kiala-
kításának. A munkaeszköz kü-
lönböző állásokba állítva képes a 
rézsű és árok létrehozására, pad-
kanyesésre, valamint a pályaszer-
kezeten a vízelvezetésnek megfe-
lelő tetőszelvény vagy egyoldali 
dőlés kialakítására.

Nem egyedülálló a Bakony te-
rületén tartott és az erdőfeltá-
ráshoz kapcsolódó szakmai ta-
nulmányút, hiszen a szakosztály 
1982-ben kihelyezett ülésen szé-
les körű szakmai összejövetelt 
szervezett a Balaton-felvidéki 
EFAG területén, Bakonyoszlo-
pon az erdészeti burkolt útháló-
zat 2000. km-ének megépítése 
alkalmából. A kétnapos rendez-
vényen több mint száz erdészeti 
szakember és útépítő vett részt. 
A 2000. km helyén emlékművet 
avattak az első napon, majd más-
nap a Bakonybél – Szárazgeren-
cei feltáró úton az 1950-es évek 
közepén saját rezsiben megépí-
tett út 0. kilométerén is elhelyez-
ték a megemlékezés emlékkövét. 
Az idei évben a szakosztály tisz-
teletét tette az emlékműnél, amit 
egy itt készített csoportképpel 
örökítettek meg. A nap zárása-
képp egy ismeretterjesztő prog-
rammal is készültek a vendég-

látók, mégpedig a Bakonybéli 
Pannon Csillagdába kalauzolták 
a szakosztálytagokat.

A második nap szakmai prog-
ramjait a kedvezőtlen időjárási 
viszonyok sem tudták elrontani. 
Az első megálló az erdészet te-
rületéni is komoly gondot oko-
zó lucfenyő pusztulással érintett 
erdőrészletbe vezetett, ahol az ál-
lományokban jelentkező problé-
mákkal, illetve ezen fakitermelés 
utáni erdőművelési gyakorlat-
tal ismerkedhettek a résztvevők. 
Gondolva a következő generáci-
ókra, az erdőgazdaság igyekszik 
elegyes állományokat létrehoz-
ni, illetve olyan fafajokkal visz-
szatérni ezeken a területeken, 
amelyek feltehetően az elkövet-
kezendő évtizedekben jobban 
viselik majd az egyre változó kli-
matikus viszonyokat. Ezekben az 
erdősítésekben problémát okozó 
magas vadnyomással szembeni 
védelem is kiemelt figyelmet igé-
nyel, hiszen az itt emelt kerítés 
sem mindig nyújtja a megfelelő 
védelmet a csemetéken történő 
károsítás ellen, illetve a külön-
böző gyomfajok visszaszorításá-
val is küzdenek ezekben a rész-
letekben. 

A kétnapos szakmai program 
konklúziójaként megfogalmaz-
ható az erdőfeltárás fontossága, 
melyet Kaán Károly is megfogal-
mazott már 1905-ben:

„Az erdőt szelő állandó szál-
lító eszközök módot nyújtanak 
ahhoz, / hogy az erdő faállomá-
nyából minden törzset akkor ér-
tékesítsünk, / amikor az hivatását 
betöltötte, / amikor az erdőgazda-
ság legjobb érdeke szerint megé-
rett a fejszére”

Meinczinger Gergő

Felidézték diákkori emlékeiket
Az erdészszakma számára 
különlegesen kedves város-
ba látogatott el májusban 
az Országos Erdészeti Egye-
sület Pápai Helyi csoportja: 
Sopronban a Tanulmányi Er-
dőgazdaság Zrt. látta vendé-
gül a csoport tagjait. 

A jó hangulatú buszos utazás 
végén vendéglátóink a Soproni 
Hegyvidéken, a Rongyos Gár-
da Emlékműnél fogadtak min-
ket, ahol dr. ifj. Sarkady Sándor 
lendületes előadásában történel-
mi kitekintést hallgattunk meg a 
városban történt fontosabb ese-
ményekről, valamint az erdő-
mérnöki kar Trianon utáni me-
neküléséről Selmecbányáról és a 
letelepedésről Sopron városában.

Ezt követően rövid sétát tet-
tünk a Károly kilátóhoz, miköz-

ben a Várisi-erdőtömbben foly-
tatott erdőgazdálkodás közjóléti 
szempontokat is szem előtt tar-
tó megvalósításáról beszélget-
hettünk a helyi kollégákkal. A 
Károly-magaslati Ökoturiszti-
kai Központban az erdőgazdaság 
közjóléti tevékenységének fon-
tosságáról tartott előadást Bánáti 
László, a Tanulmányi Erdőgazda-
ság parkerdei és kommunikációs 
igazgatója.

Programunk folytatásaként a 
„vasfüggöny” részét képező ha-
társávot tekinthettük meg, ahol 
annak fenntartásáról, működte-
téséről dr. Folcz Ádám, a Sopro-
ni Helyi csoport titkára beszélt. A 
következő állomásokon ismét az 
erdőgazdálkodás aktuális mód-
szereit mutatták be a kollégák, egy 
rövid túra során a szerkezetátala-
kításra láthattunk példákat, mely 

a hegyvidéken uralkodó klimati-
kus viszonyok tekintetében rend-
kívül látványos eredményeket 
mutatott. A klímaváltozás okozta 
problémákkal a szakmabeliek nap 
mint nap találkoznak, így az er-
dőállományok csapadékmegtartá-
si szerepének ismerete rendkívül 
fontos. Az egyetem Geomatikai, 
Erdőfeltárási és Vízgazdálkodási 
Intézetének Hidegvízvölgyi kuta-

tóállomásán a növényivegetáció 
szempontjából nélkülözhetetlen 
mikroklímát, a lehulló csapadék 
állományon belüli eloszlását, a pá-
rolgás mértékét évek óta kutatják. 
Dr. Kalicz Péter egyetemi tanár 
mutatta be a munkájukat. A nap a 
Soproni Egyetem botanikus kert-
jében zárult.

Tanulmányutunk másodnap-
ján a híres Páneurópai Piknik 

helyszínére indultunk, ahol prof. 
dr. Rumpf János – a történelema-
lakító esemény egyik főszervező-
je – mesélt a csoport tagjainak a 
lebonyolítás nehézségeiről és a 
nem várt, hatalmas embertömeg-
ről, amely szinte mindenüket hát-
rahagyva lépte át az országhatárt. 

A Fertőrákosi Kőfejtő és bar-
langszínházban megcsodálhattuk 
a lajtamészkő hasznosítása nyo-

mán kialakult különleges felszí-
ni és felszín alatti alakzatokat és 
hatalmas termeket. A záróprog-
ram helyszíne a Fertő-tó délkele-
ti partján található Mexikópuszta 
volt, ahol a Fertő–Hanság Nem-
zeti Park munkatársai tartot-
tak interaktív terepi bemutatót a 
partvidéken megtalálható rendkí-
vül fajgazdag madárvilágról.

Meinczinger Gergő

Ide még visszatérnek
A Bakonyerdő Zrt. és az OEE 
Pápai helyi csoportja meghívá-
sából ismét egy emlékezetes 
tanulmányúton vettek részt a 
kisalföldi erdészek. A Bakony 
és a Balaton csodájára jártak a 
vendégek.

A kisalföldi csoportunkat a Ko-
loska-völgyben a házigazdák kép-
viseletében a Balatonfüredi Er-
dészet delegációja várta: Stubán 
Zoltán, a Bakonyerdő Zrt. közjólé-
ti osztályvezetője, Németi Kálmán 
balatonfüredi erdészetigazgató 
és Túróczi Balázs erdőgondnok. 
Miközben a vendéglátók a Bala-
tonfüredi Erdészetet mutatták be, 
eközben rövid sétát tettünk a va-
dasparkban. 

Balatonfüreden reformkori 
városnézésre kísértek bennün-
ket. Az út során sok érdekességet 
hallhattunk a sétány névadójá-
ról, az indiai Rabindranath Tag-
ore irodalmárról. A Nobel-díjas 
költő a helyi szívkórházban nyer-
te vissza egészségét. Az út során 
több füredi nevezetességről, az 
Anna-bálokról, az azok helyszí-
néül szolgáló Anna Grand hotel-
ról is megtudtunk érdekes dol-
gokat.

Ezt követően a közeli Tihany, 
azon belül is az Őrtorony kilá-

tó volt az úti célunk. A kilátóról 
elénk táruló gyönyörű táj látvá-
nya lenyűgöző volt. A napba be-
lefért az alsódörgicsei Boldogasz-
szony templomrom felkeresése 
is, amelynek a történetéről Vajai  
Dániel erdőgondnok mesélt.

A bakonyi erdészek a második 
napra is remek programokat szer-
veztek számunkra. 

Először a 706 méter magas kő-
ris-hegyi Vajda Péter kilátóhoz in-
dultunk, ahonnan látható a Bala-
ton, sőt tiszta időben Ausztria 150 
kilométerre lévő hegycsúcsai is. 
Az út során sok-sok információt 
kaptunk a Bakonybéli Erdészetről 
Meinczinger József igazgatótól és 
Fülöp András erdőgondnoktól. 

A megállók során a Fenyőfő 60 
E-F; szúkáros lucfenyő tarvágás 
utáni, gépi talajmarással előké-
szített kocsánytalan tölgy makk-
vetést láthattuk. A területen egy-
ben 20 hektár tarvágás történt, 
melyet két ütemben valósítot-
tak meg. Az egyik felében a tel-
jes technológiai sort elvégezték 
(talajmarás, kerítésépítés, gépi 
makkvetés, vegyszerezés), a má-
sikban csak a fakitermelés nyo-
mai voltak láthatók, hiszen ott a 
koronát még nem hordták ki.

A Fenyőfő 58 B területen 2018-
as javafajelölés utáni vágásjelölés t 
követő törzskiválasztó gyérítést 
szemlélhettük.

A Bakonyszücs 54–55 tagok 
esetében, erős bükk újulattal ren-
delkező bükk véghasználatok vol-
tak láthatók. Tájékoztatás kaptunk 
a hegyvidéki bükkösök felújításá-
nak sajátosságairól, nehézségei-
ről, valamint a bakonybéli terület 
érdekességeiről is. Ezen szakmai 
program és kilátólátogatás után a 
Magas-Bakony tájvédelmi körzet 
szívében, a gyönyörű völgykat-
lanban fekvő Bakonybél telepü-
lésére tartottunk. A sok-sok látni-
való közül idegenvezető kalauzolt 
bennünket a Pannon Csillagdába.

Ezt követően kisebb buszozás 
után a Hubertlaki-tóhoz érkez-

tünk, amely a Magas-Bakony ren-
getegében egy igazán különleges 
hely. Itt csatlakozott hozzánk dr. 
Szekrényes Tamás vezérigazga-
tó-helyettes. A KAEG Zrt. vezér-
igazgató-helyettesével, Pap Lász-
lóval közösen koszorúzták meg a 
Bakonyban szolgált hivatásos va-
dászok és erdészek emlékoszlopát.

A két nap nagyszerű program-
jai során sok szép, maradandó él-
ményhez jutottunk. Vendéglátó-
inktól azzal búcsúztunk, hogy ide 
még feltétlenül vissza fogunk jön-
ni, mert ezeket a természeti szép-
ségeket a szeretteinkkel is meg kí-
vánjuk osztani.

Fekete Teréz
KAEG Zrt. szóvivő

A pápaiak a soproni kirándulással évtizedekkel ezelőtti élményeiket elevenítették fel

Az ülés résztvevői az emléktáblánál álltak össze egy csoportképre

 Meglepetéseket tartogatott a Bakony
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Személyügyi hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói 
létszámában 2019. március 
16-tól 2019. június 17-ig az 
alábbi változások voltak:

Belépők, szellemiek: Jakócs 
Mihály (BEFAG Parkettagyár, 
04. 01.), dr. Vallerné Juhász Len-
ke Rózsa (Balatonfüred, 05. 20.). 

Belépők, fizikaiak: Péter Márk 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
03. 25.), Takácsné Nyári Katalin 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
03. 25.), Papp Marianna (Ba-
konybél, 04. 01.), Péter Krisz-
tián (Franciavágási Fűrészáru 
Gyár, 04. 03.), Sáringer Eszter 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
04. 08.), Fletcherné Berta Te-
rézia (Devecser, 04. 11.), Pauer 
Lajos (Balatonfüred 05. 01.), 
Némethné Bolla Éva (BEFAG 
Parkettagyár, 05. 22.), Minda 
Éva (BEFAG Parkettagyár, 06. 
03.), Molnár Attila (BEFAG Par-
kettagyár, 06. 03.).

Kilépők, szellemiek: Voznek 
Ferenc (munkavállaló halá-
la, Bakonyszentlászló, 03. 20.), 
Deák Péterné (Balatonfüred, 04. 
30.).

Kilépők, fizikaiak: Gazdigné 
Árki Andrea (Franciavágási Fű-
részáru Gyár, 04. 04.), Boldizsár 
Dezső (Franciavágási Fűrészá-
ru Gyár, 04. 20.), Ponyi Zoltán 
(munkavállaló halála, Devecser, 
04. 21.), Józsa István (Balatonfü-
red, 06. 13.).

Nyugdíjazás, szellemiek:
Vincze Györgyné (BEFAG 

Parkettagyár, 04. 16.), Mohos 
Kálmán (Devecser, 04. 18.), 

Lelkes Józsefné (Központ, 04. 
30.), Vizeliné Dér Ibolya (BE-
FAG Parkettagyár, 04. 30.), Baki 
Dezső Lajos (Központ, 05. 15.).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Án-
gyán Józsefné (Bakonybél, 05. 
31.), Horváth Ildikó (Francia-
vágási Fűrészáru Gyár, 06. 05.), 
Bán Ottó (BEFAG Parkettagyár, 
06. 15.).

Hűségjutalmasok, szellemiek:
45 év: Ferenczi János (BEFAG 

Parkettagyár).
39 év: Vincze Györgyné (BE-

FAG Parkettagyár).
35 év: Bircherné Stenger Éva 

(Bakonybél), Voznek Ferenc 
(Bakonyszentlászló).

34 év: Vizeliné Dér Ibolya 
(BEFAG Parkettagyár).

30 év: Szolnoki Gyula (Far-
kasgyepű).

20 év: Porpáczy András 
(Pápa).

Hűségjutalmasok, fizikaiak
40 év: Bán Ottó (BEFAG Par-

kettagyár).
35 év: Papp Zoltánné (BEFAG 

Parkettagyár), Tóth István (BE-
FAG Parkettagyár).

30 év: Sós Tiborné (BEFAG 
Parkettagyár), Molnár András-
né (BEFAG Parkettagyár), Sza-
kál Edit (BEFAG Parkettagyár), 
Városi Rozália (BEFAG Parket-
tagyár).

25 év: Kovács László (Fran-
ciavágási Fűrészáru Gyár), Án-
gyán Józsefné (Bakonybél)

20 év: Milinszki Jenő (Fran-
ciavágási Fűrészáru Gyár), 
Pintér Ferenc (Franciavágási 
Fűrész áru Gyár).

Terepen vetélkedtek
A terepi vetélkedőn kettő 
iskola mintegy 170 tanuló-
ja és kísérő tanáraik vettek 
részt. A vetélkedő feladatain 
túlmenően a gyerekek egy 
teljes napot tölthettek az er-
dőben, élvezve annak min-
den örömét és szabadságát.

A pápai tankerület részéről 
2018-ban kaptunk felkérést 
egy erdei környezetben lebo-
nyolítható vetélkedő megszer-
vezésére a tankerület általános 
iskolásai számára. Ennek a te-
vékenységnek a keretbe fog-
lalására született egy együtt-
működési megállapodás a 
tankerület és a Bakonyerdő 
Zrt. között, amely kétéves in-
tervallumban határozta meg a 
rendezvény lebonyolítását. A 
rendezvény a „Terepi Termé-
szetismereti Vetélkedő” nevet 
kapta.

A tavalyi év sikere után im-
máron második alkalommal, 
június elején került lebonyolí-
tásra a vetélkedő. Az idei év-
ben a Pápai Erdészet vállalta 
a házigazda szerepét és bocsá-

totta rendelkezésre a rendez-
vény helyszíneként a kupi 
erdőben lévő Esterházy Erdé-
szeti Erdei Iskola létesítménye-
it és a hozzá kapcsolódó Tallós 
Pál Tanösvényt. 

A részt vevő csapatok egy 
5,5 kilométeres távon, öt 
helyszínen felállított szelle-
mi akadályversenyen tehettek 
tanúbizonyságot az erdei öko-
szisztémákról, erdei mezei- és 
vízi élőhelyekről, valamint az 
erdők, mezők, vizek, állat- és 
növényvilágáról megszerzett 

ismereteikről. A csapatoknak 
az állomásokon játékos felada-
tokat kellett teljesíteniük. 

A versenyfeladatok teljesíté-
se után a résztvevők egy vér-
beli „patkányvadászaton” ve-
hettek részt egy bukóalakos 
légfegyveres céllövészet for-
májában. A lövészet Major Ve-
ronika többszörös világbajnok 
sportlövő irányítása és szaka-
vatott tanácsai mellett zajlott. 
A gyerekek és az érdeklődő kí-
sérő tanárok profi céllövő lég-
fegyverek használatán keresz-

tül sajátíthatták el a céllövészet 
és a biztonságos fegyverkezelés 
mozdulatait, ismereteit.

A verseny lebonyolításában 
résztvevő, szakavatott erdé-
szeti szakszemélyzetet a Ba-
konyerdő Zrt., annak pápai és 
devecseri erdészete, a BEFAG 
Lövészklub, valamint a Ter-
mészet Háza Látogatóközpont 
biztosította. Ezúton is köszö-
net a kollégáknak a szervezés-
ben és a lebonyolításban való 
részvételért!

A versenyt a pápai Erkel Fe-
renc Ének és Zeneiskola „Sa-
sok” csapata nyerte. A má-
sodik helyezett a devecseri 
Gárdonyi Géza Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Is-
kola „Gladiátorok” csapata lett. 
Míg a harmadik helyet az Er-
kel „Vaddisznók” nevű csapata 
szerezte meg. A nyerteseknek 
a Bakonyerdő Zrt. ajándék be-
lépőkkel kedveskedett a gye-
nesdiási Természet Háza Láto-
gatóközpontba és a keszthelyi 
Festetics Imre Állatparkba.

 Gerencsér Zoltán

„Hajszál” döntött az erdészversenyen
A Balaton-felvidéki Erdészeti 
Erdei Iskolánál megrendezett 
versengésen a vállalat mind 
a hét erdészete képviseltette 
magát legalább két indulóval. 
A májusi erdészverseny volt 
hivatott arról dönteni, hogy 
ki képviselheti a Bakonyerdő 
Zrt.-t az Országos Erdészver-
seny döntőjében. 

Cégünknek fontos, hogy mél-
tóképp vegyen részt az országos 
szakmai megmérettetésen, ezért 
évről évre megrendezzük házi 

válogatóversenyünket. A 16 
versenyzőt, kísérőiket és a ver-
senyszámok összeállításáért és 
levezényléséért felelős központi 
kollégákat dr. Szekrényes Tamás 
termelési és kereskedelmi vezér-
igazgató-helyettes köszöntötte, 
és elmondta: a Bakonyerdő Zrt. 
elismeri és fontosnak tartja a ke-
rületvezető erdészek munkáját. 
A házigazda részéről Némethi 
Kálmán erdészetigazgató kívánt 
eredményes napot a résztvevők-
nek, a részletes programot pe-
dig a lebonyolításért felelős dr. 

Patocskai Zoltán erdőművelési 
osztályvezető ismertette.

A feladatok, amellett, hogy a 
mindennapos gyakorlati mun-
kavégzésen alapultak, széles 
körű ismereteket és komoly fel-
készültséget is igényeltek: erdé-
szeink összetett írásbeli feladat, 
felismerés, távolságbecslés és 
trófeaminősítés, állományleírás, 
erdősítés leírása, sarang szám-
bavétele és gyérítésjelölés vala-
mint készletgondozó használat 
jelölés versenyszámokban mér-
ték össze tudásukat, emellett 

térképismeretükről és a TERI 
(Terepi Erdészeti Információs 
Rendszer) rutinszerű haszná-
latáról is számot kellett adniuk. 
Az élmezőny sorrendje szoros 
küzdelemben dőlt el, az első 
hat helyezett: 1. Véber Arnold 
(Bakonybél) 506 pont; 2. Tor-
kos Péter (Bakonyszentlászló) 
500 pont, több feladatonkén-
ti első hellyel; 3. Rujzam Antal 
(Farkasgyepű) 500 pont; 4. Tóth 
Péter (Keszthely) 498 pont; 5. 
Felhoffer Péter (Bakonyszent-
lászló) 477 pont; 6. Szabó And-

rás (Pápa) 454 pont. A – két 
legjobb eredmény figyelembe-
vételével összeállított – erdé-
szetek közötti sorrendben a Ba-
konyszentlászlói Erdészet (977 
pont) végzett az élen, Keszthelyt 
(883 pont) és Bakonybélt (875 
pont) megelőzve.  Az eredmé-
nyek alapján Véber Arnold in-
dulhatott a 150. jubileumi Ván-
dorgyűléshez kapcsolódóan 
megrendezésre kerülő orszá-
gos versenyen, amit (lapzártánk 
után) a Gyulaj Zrt.-nél tartottak.

 Rosta Katalin

Jól nyitott a Nyuszifül fesztivál
A Nyuszifül rendezvényünk-
kel elsősorban a kisgyer-
mekes családokat szerettük 
volna megszólítani, de nagy-
szülők, unokák, tinédzserek 
egyaránt részt vettek a prog-
ramjainkon.

Idén húsvétkor első alkalom-
mal rendeztük meg Nyuszifül 
fesztivál névre keresztelt csalá-
di napunkat a Természet Háza 
Látogatóközpont udvarán. A 
rendezvénnyel elsősorban a kis-
gyermekes családokat szeret-
tük volna megszólítani, de nagy 
örömünkre nagyszülőkkel érke-
ző unokák és barátokkal érke-
ző tinédzserek is részt vettek a 
programjainkon.

Játékos vetélkedőnkre családi 
kombinált belépőjegy vásárlá-
sával nevezhettek a látogatóink. 
A pénztárnál kapott nyuszis, 
bárányos kitűzőik felmutatásá-
val tudták igénybe venni a mó-
kás játékokat. A feladatlap ösz-
szeállításakor figyeltünk arra, 
hogy a szülőket, gyerekeket 
egyaránt megmozgassuk, és a 
családok aktív kikapcsolódás-
ként éljék meg a napot, hiszen 
ahhoz, hogy a feladatlap kérdé-
seire adott helyes válaszokból 
megfejtsék a jutalmat érő szót, 

mind a Festetics Imre Állatpar-
kot, mind a Természet Háza Lá-
togatóközpontot fel kellett fe-
dezniük. 

A nap során számos remek 
program várta a kicsiket és na-
gyokat, ilyen volt például a to-
jás-egyensúlyozás kanálban 
egy lábon ugrálva, a célba lövés 
vízipisztollyal, a tojásvadászat, 
az óriásbuborék-fújás, a kézmű-
ves foglalkozás a Népművészeti 
Alkotóházzal, lufifújó verseny, 
lufihajtogtás, csillámtetoválás, 
arcfestés.

A felnőtteket termelői és 
kézműves vásár várta. Lehe-
tőség volt filcfigurák, fa ék-
szerdobozok, natúr kozmeti-
kumok, kavicsképek, cserepes 
fűszernövények, vadon termő 
gyümölcsökből készült lekvá-
rok és szörpök, valamint vat-
tacukor és csigakrumpli vásár-
lására. Fellépett a Kis-Balaton 
Táncegyüttes is.

A legnagyobb sikert a nyu-
szisimogatás aratta, a legkiseb-
bek beültek a nyuszik közé és 
nagy felfedezéseket tettek, mint 

„-….van szemeee”, „–…..nem 
eszik az ennivalójukat”. A ren-
dezvényen közel négyszázan 
vettek részt. A sok pozitív visz-
szajelzés alapján állítható, re-
mekül sikerült ez a családi nap. 
Az esemény sikerén felbuzdul-
va szeretnénk hagyománnyá 
tenni a Nyuszifül fesztivált, bíz-
va abban, hogy jövőre, újabb 
programokkal bővítve a reper-
toárt, még izgalmasabbá tehet-
jük a tapsifülesre való várako-
zást a gyerekek számára.

 Trefeli Alexandra

Vigyázunk Rád a Bakonyban (is)!
A tavaly megjelent Vigyázunk 
Rád a Balatonon professzio-
nálisabb folytatása ezúttal a 
Bakonyról szól. A kiadvány 
térképanyagban, gya korlati 
tudnivalókban egyaránt bő-
velkedik.

A Bakonyerdő Zrt. huszárok-
előpusztai üdülőkomplexuma 
adott otthont áprilisban a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal ál-
tal szervezett sajtótájékoztatónak, 
melynek keretében mutatták be a 
Vigyázunk Rád a Bakonyban ki-
adványt, ami a tavaly megjelent 
Vigyázunk Rád a Balatonon pro-
fesszionálisabb folytatása. Egyik 
oldalán használható térképanyag 
található, jó minőségű képekkel, 
míg a másik oldalán gyakorlati 
tudnivalókban bővelkedik. 

Elkészültében széles körű ösz-
szefogás valósult meg, melyben 
részt vett a Bakonyerdő Zrt. is. A 

kiadványt Tuzson Bence közszol-
gálatért felelős államtitkár és Ta-
kács Szabolcs kormánymegbízott 
mutatta be. 

Az ingyenes kiadvány elsősor-
ban a Bakonyban túrázók számá-
ra tartalmaz hasznos informá-
ciókat, tudnivalókat. Felhívja a 
figyelmet a kockázatokra, az er-
dőben való viselkedés, tűzgyúj-
tás, gombaszedés, kutyasétáltatás 
szabályaira, a téli Bakony veszé-
lyeire. Ajánlásokat fogalmaz kul-
lancscsípés esetén, vagy pl. ha va-
laki viharba kerül. A felelősséggel 
túrázáshoz ad támpontot a kirán-
dulók 10 parancsolata.

A 16 ezer példányban készült 
kiadványt erdei iskolákban, ön-
kormányzatokon, helyi intézmé-
nyekben lehet beszerezni, míg 
elektronikus formában megtalál-
ható a Bakonyerdő Zrt., a megyei 
kormányhivatal és a bakonyi te-
lepülések honlapján is.

A nap során számos remek program várta a kicsiket és nagyokat

A részt vevő csapatok 5,5 kilométeres távot tettek meg, öt helyszí-
nen teljesítettek feladatokat

Gólyahír
Május 24-én látott napvilágot 
munkatársunk, Szegvári-Liva 
Martina és Balogh Zsolt kislánya: 
Balogh Anna Izabell. Gratulálunk 
a gyönyörű babához, jó egészsé-
get!


