
VÁLLALATI ÚJSÁG • 2020. MÁRCIUS • XLV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM

Üléseztek a régió képviselői Innovatív erdőmérnök Lendületben az erdei turizmus

Teljesítettük a tervet
A Bakonyerdő Zrt. minden nehéz-
ség ellenére teljesítette a tavalyi 
évre előirányzott eredménytervét, 
de az egyes ágazatok eltérően vet-
ték ki részüket az eredményekből.

A Bakonyerdő Zrt. számára 2019-
re 158 millió forint adózás előtti ered-
ményt hagyott jóvá az agrárminiszter, 
tájékoztatott Varga László vezérigaz-

gató. A vállalat ezt biztonsággal tel-
jesíteni fogja. Azért a feltételes mód, 
mert az év hivatalos zárása a március 
végi felügyelőbizottsági ülésen törté-
nik meg. 

Minden értékesítési nehézség elle-
nére a fakitermelésből származó ár-
bevétel egy hajszállal meghaladta az 
elvártat. Teljesítette árbevételi tervét 
a Franciavágási Fűrészáru Gyár. A 

vadgazdálkodási ágazat kiemelkedően 
teljesített, tíz százalékkal meghalad-
ta az előirányzott árbevételt. Egyedüli 
probléma a parketta értékesítése terü-
letén mutatkozott.

A vállalat 2020-as terveit a felügye-
lőbizottság február 25-én megtárgyal-
ta. A konszolidált eredményt – amely 
tartalmazza a BEFAG Parkett Kft. tel-
jesítményét is – 200 millió forintban 
határozták meg, amit a tulajdonosi 
joggyakorlónak még jóvá kell hagy-
nia.

Nagyon komoly kihívásokkal telí-
tett év elé nézünk, de bizakodóak va-
gyunk, fogalmazott a vezérigazgató. 
Az a legfontosabb, hogy minden te-
rületünkön éberen figyeljük a gazdál-
kodásunkat, mert készen kell állnunk 
arra, hogy azonnal beavatkozzunk, ha 
valamelyik ágazatunk tekintetében 
váratlan esemény történik. 

Varga László példaként megemlí-
tette a koronavírust, amelynek a gaz-
dasági hatása ma még megbecsülhe-
tetlen. 

Támogatjuk 
az erdőtelepítést

Az agrártárca szervezeti átala-
kítása nyomán is még hangsú-
lyosabbá válik az erdőgazdál-
kodási tevékenység.

A Zambó Péter vezette állam-
titkárság az év elején nevet vál-
tott: Erdőkért és Földügyekért 
Felelős Államtitkárságként dolgo-
zik tovább az apparátus, tudtuk 
meg Varga László vezérigazgató-
tól. A módosítás személyi változá-
sokkal is együtt járt. Nagy János 
mellé még egy helyettes államtit-
kárt kineveztek. Az Országos Er-

dészeti Egyesület korábbi ügyve-
zető igazgatója, a Pilisi Parkerdő 
Zrt. volt munkatársa, Szentpéteri 
Sándor lett az erdőkért felelős he-
lyettes államtitkár. Az Erdőgazdál-
kodási Főosztály főosztályvezetői 
státuszának betöltésére felkérte 
Dalvári Vince Gábor osztályveze-
tőt. Az Erdőgazdálkodási Főosz-
tály Erdőgazdálkodási és Támo-
gatási Osztályának osztályvezetői 
álláshelye betöltésre kerül, jelenleg 
egyeztetések zajlanak az osztályve-
zető személyét illetően.

Az önállóság útján
a parkettagyár

Az évkezdet jelentős változást ho-
zott a Bakonyerdő Zrt. és a par-
kettagyár életében: a zalahalápi 
egység BEFAG Parkett Kft. néven 
2020. február 17-től teljesen önál-
lóan működik. 

A cégbíróság 2019. december 6-ával 
bejegyezte a BEFAG Parkett Kft.-t.  
Ahogy arról korábban beszámoltunk, 
a Bakonyerdő Zrt. százszázalékos tu-
lajdonában álló vállalatot Pauer Ká-

roly ügyvezető igazgató irányítja. 
2020. február 17-től teljesen önállóan 
működik a gyár. 

Varga László vezérigazgató el-
mondta, az apportlistákat viszonylag 
gyorsan sikerült összeállítani, ame-
lyeket az agrárminiszter február kö-
zepén jóvá is hagyott. 2,534 milliárd 
forintnyi tárgyi eszköz és termékap-
portról van szó.

Jól zárt a vadászati ágazat
Gazdasági szempontból a köze-
pesnél erősebb vadászati évet zár-
tunk a 2019/20-as szezonban, az 
ágazat jól teljesített. Darabszám-
ban a tervezett mennyiséget elej-
tettük, bizonyos esetekben (vad-
disznó, gím, dám) a terv felett 
teljesítettünk.

Február végével lezárult az idény. 
Pölöskei Balázst arra kértük, értékel-
je a magunk mögött hagyott ciklust. 
A vadászati osztályvezető elmondta, 
a vaddisznó esetén az ASP kockáza-
ta miatt intenzívebb hasznosítást ír-
tunk elő. A betegség nagyon virulens, 
nagy vadsűrűség mellett pedig gyor-
san terjedhet, ezért a vaddisznólét-
számot szabad területen – kilövéssel, 
befogással – tovább csökkentettük, a 

vadaskerti állományt a minimálisra 
próbáltuk visszalőni. A Balaton-parti 
vaddisznók létszámának csökkenté-
sében mindig élen járt a Bakonyerdő 
Zrt., ezt továbbra is folytatni kívánjuk, 
hiszen az ASP terjedésével óriási a le-
hetősége a negatív társadalmi meg-
ítélésnek. A befogások és elszállítások 
ezért az előttünk álló vadászati évben 
is folytatódnak. Korábbi tapasztala-
tok alapján a novemberi vadászatokat 
nem erőltettük társas vadászatokon, 
mert meleg az idő, a vad szanaszét 
van, nehéz eredményesen vadászni 
rájuk. Ma azt látjuk, hogy ez már de-
cemberre is igaz. Szerencsére a janu-
ári, február eleji hajtások kárpótoltak 
bennünket, bejöttek a darabszámok.

Pölöskei Balázs arról is szólt, hogy 
három évvel ezelőtt elkezdtük a gím-

szarvas-fogcsiszolatok vizsgálatát, 
amiből stratégiát állítottunk fel a 
gímbika hasznosítására. Ennek tük-
rében tavaly bőgésben a korábbiaknak 
megfelelően kevesebb bikát ejtettünk, 
kicsit átszerveztük a vendégkört is. 
Összességében 150 gímbikát lőttünk 
szeptemberben, ebből három trófea- 
súlya meghaladta a tíz kilogrammot. 
Egyikkel – 13,73-as – sokéves megyei 
rekordot döntöttünk, a Pápai Erdé-
szet területén (Kup) sikerült elejteni.

Dámbikából a tervezett mennyi-
séget vendégvadásztatásból el tudtuk 
ejteni, annak ellenére, hogy három 
éve a középkorú bikák fokozott kímé-
letét kezdtük meg, ezzel számos ilyen 
elejtésre szerződő vendégünk vadá-
szatát kellett lemondani. A barcogási 
időben már engedélyeztük pár darab 

idős, érett agancsú bika elejtését, ami 
számos éremmel és jó trófeasúllyal 
hálálta meg az elmúlt évek kíméletét. 
Ezzel párhuzamosan a dámszarvas 
tarvad mennyiséget próbáljuk csök-
kenteni, tavaly több mint 600-at lőt-
tünk, ami jelentős növekedés. Jól szí-
nesíti a vadállományt, van is rá igény, 
ugyanakkor elviselhető számúra kell 
visszaszorítani a létszámukat, egy-
részt az általuk okozott károk miatt, 
másrészt pedig kiszorítják a gímszar-
vast a területéről.

Őz tekintetében folyamatosan 
csökken az állomány, de sajnos mi 
sem tudjuk az okát. Az őzbak iránti 
kereslet töretlen. Ezek az igények ma-
radéktalanul teljesülnek is. 
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Egyből a mély vízbe került
a devecseri erdőgondnok

Éppen tízéves jubileumát ün-
nepli a devecseri erdészetnél 
Kovács Róbert. Az erdőgond-
noknak gyakorlatilag egyenes 
út vezetett ehhez a szakmához: 
anyai nagyapja a devecseri erdé-
szetnél volt favágó, apai nagyap-
ja a tsz-erdőkben erdőművelő 
volt, s mint mesélte: az ő pálya-
futása gyakorlatilag már az álta-
lános iskolában elkezdődött.

– Egy kis faluban, Apácatornán 
laktam a szüleimmel, Tüskevárra 
jártam óvodába és iskolába, a kör-
nyezetismeret órákon és a madarak 
és fák napján sokat jártunk ki a kö-
zeli erdőbe, sőt részt vettünk a de-
vecseri erdészet makkgyűjtésében 
is, ezeket mind nagyon élveztem. 

– Az általános iskola után Sop-
ronban a Roth Gyula Erdészeti 
Szakközépiskolában végeztem er-
désztechnikusként. A kötelező nyá-
ri gyakorlatokat és a nyári munkáim 
nagy részét itt töltöttem a devecse-
ri erdészetnél, ahol a folyamatos 
ápolástól a vágásjelölésig minden 
szakmai munkában részt vettem –
mondta.

A technikum után egyetemre 
ment, 2009-ben végzett okleveles 
erdőmérnökként. Ezután egy évig 
édesapjával dolgozott saját építőipa-
ri vállalkozásukban, de ezen kitérő 
után, 2010. március 22-én egy sze-
mélyi átszervezést követően vették 
fel a Bakonyerdő Zrt. Devecseri Er-
dészetéhez – mindjárt mély vízbe is 
került.

– Nagyon kemény év volt a 2010-
es. Miután átvettem az aktuális fel-
adatokat, a napi munkám fontos ré-
szét képezte a működési területem 
bejárása és megismerése. Egy-két 
hónapos gyakornokság után kine-
veztek fahasználati műszaki veze-
tőnek. 

– 2010 nyarán egy viharkár, októ-
berben pedig a vörösiszap-tragédia 
komoly kihívások elé állított. Utóbbi 
jelentős károkat okozott: elöntötte 
a műhelyépületeket, raktárakat, a 
MÁV-rakodót és az ott tárolt hasí-
tott tűzifa- és rönkkészleteinket. Az 
irodaépületet, a szolgálati lakásokat 
és a garázs épületét is le kellett bon-
tani a katasztrófa miatt. A fahasz-
nálati munkák elvégzése mellett az 
iszapkatasztrófa kárfelszámolásá-
ban való aktív részvétel nehezítette 
a napi munkánkat, mert ebben a te-
vékenységben a devecseri erdészetre 
fontos feladatok hárultak.

– 2011 júliusában bevezették az 
erdőgondnoki rendszert, azóta irá-
nyítom a munkákat a nyugati erdő-
gondnokságban. Ötezer hektár, öt 
erdészkerület tartozik hozzám, de 
az én feladatom még a MÁV-rako-
dó irányítása és a szállítási ágazat 
vezetése is. 

– Zsigeri szinten fahasználó va-
gyok, de jó helyen vagyok itt, mert 
komoly erdőművelési munka folyik 
az erdészetnél, szerencsére kiváló-

an felkészült erdőgondnok kollé-
gám van, illetve az igazgató úr is 
erdőművelő volt, így mindenben se-
gítik a munkámat – mondta Róbert.

Az aktuális feladatokkal kapcso-
latban kiemelte: a fokozott admi-
nisztrációs leterheltség mellett na-
gyon fontos, hogy az erdőgondnok 

képben legyen az erdőrészleteivel, 
hogy az adminisztrációt megelőz-
ze a terepszemle. Muszáj kimenni 
az erdőbe, mert csak akkor tud jó 
döntést hozni a megfelelő időben, 
ha tudja, mi van a terepen. Napi 
szinten tartja a kapcsolatot az er-
dészekkel, az erdőművelő és faki-
termelő vállalkozókkal, a központi 
szerződéssel rendelkező vevőkkel. 
Devecserben az a sajátosság, hogy 
a szállítást saját autójukkal végzik, 
ez is az ő irányítása alá tartozik. 
Már elkészült az idei erdőművelési 
és a fahasználati tervekkel, most a 
segéd üzemi terv van folyamatban, 
utána pedig már csak az üzleti terv 
összeállítása marad, illetve az abban 
foglaltak szakmai betartása.

– Igazából azt szeretem a mun-
kámban, hogy akármikor kimegyek 
egy erdőrészlethez, az aktuális álla-
potot látva fel kell ismernem, hogy 
milyen beavatkozást igényel; azt 
meg kell tervezni, végre kell hajtani, 
majd a végrehajtást le is kell ellen-
őrizni – szögezte le Kovács Róbert. 

Hozzátette: a 12 500 hektáros va-
dászterületen is bőven akad feladat, 
de lelkes vadászként ez igazán nem 
esik nehezére.

– Nagyon szeretek vadászni, 
részt veszek a szalonka-monitoring 
programban, most alig várom, hogy 
ideérjenek – meséli nevetve. S ha 
már a szabadidőnél tartunk, hamar 
kiderült: abból nincsen sok. A há-
romgyerekes apukánál a két kislány, 
Nóri és Hédi után két hónapja ér-
kezett egy kisfiú, Benedek, aki, bár 
nagyon jó baba, azért gondoskodik a 
szülők második műszakjáról. Mind-
ezek mellett pedig Róbert szeret 
focizni, most a megye III. osztály-
ban szereplő Csögle csapatát erősíti.

  Kiss Niki 

Támad a csipkéspoloska
A következő években az 
észak-amerikai tölgy csipkés-
poloska további terjedése és tö-
megszaporodása várható. A Ba-
konyerdő Zrt. működési területén 
mindenhol előfordul és gyorsan 
terjed.

Az észak-amerikai tölgy csipkés-
poloskát (Corythucha arcuata) Eu-
rópában először Észak-Olaszország-
ban észlelték (2000). Magyarországon 
2013-ban találták meg, az azóta el-
telt öt évben, különösen pedig 2016-
ban és 2017-ben gyors terjeszkedést 
mutatott. 2017 őszéig öt kivételé-
vel (Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád; 
Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszp-
rém) minden magyarországi me-
gyében előkerült. Békés, Csongrád, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Baranya 
megyei kocsányos tölgyesekben már 
állományszintű, tömeges fellépését is 
észlelték a kutatók, aminek összesí-
tett területe a becslések szerint lega-
lább 5000 hektár. 

A következő években további terje-
dése és tömegszaporodása várható. A 
kártevő tömeges fellépése július ele-
jére/közepére jelentős lombsárgulást 
okoz. Ennek hosszú távú hatásai a 
tölgyesek növedékére, egészségi ál-
lapotára, makktermésére egyelőre 

nem ismertek. Jelenleg megfelelő vé-
dekezési mód sem ismert. 2019-ben 
a Bakonyerdő Zrt. felmérte a csip-
késpoloska előfordulását. Ez alapján 
elmondhatjuk, hogy működési te-
rületünkön mindenhol előfordul és 
gyorsan terjed. 

Bár a kifejlett poloskák röpképe-
sek, a faj terjedése valószínűleg első-
sorban passzív módon zajlik. Ebben 
közrejátszhat a szél segítségével tör-
ténő terjedés is, de az eddigi isme-
retek alapján a közúti és vasúti for-
galom segítségével történő terjedést 
tartják legnagyobb jelentőségűnek. 

Hazai és bulgáriai megfigyelések 
alapján elmondható, hogy a faj általá-
ban forgalmas utak mentén, autópá-
lya-pihenőkben, városokban tűnik fel 
először, és innen terjed tovább a for-
galom által kevésbé érintett erdőterü-
letek felé. Ebből ugyanakkor az is kö-
vetkezik, hogy terjedését megfékezni 
lehetetlen, de még csak lassítani sem 
igen lehet. Hazánkban a faj három-
nemzedékes, azaz egy vegetációs idő-
szakon belül is drámaian növekedhet 
a népessége. 

A magyarországi arborétumokban 
végzett tápnövény vizsgálatok szerint 
gyakorlatilag minden eurázsiai lomb-
hullató tölgy megfelelő tápnövénye 
lehet, azaz a tápnövény hiánya nem-

igen fogja korlátozni további terjesz-
kedését. 

Egyelőre nem tudható, hogy a kli-
matikus viszonyok hol fognak határt 
szabni terjeszkedésének, illetve töme-
ges fellépéseinek. Az azonban tény, 
hogy a 2016/2017-es, viszonylag hideg 
tél Gyula és Szarvas körzetében nem 
okozott jelentős mortalitást a telelő 
népességben. Korábbi, hasonló jellegű 
vizsgálatok hiányában csak feltételez-
ni tudjuk, hogy az enyhe teleknek 
köszönhető alacsony telelési mortali-
tásra vezethető vissza, hogy terjeszke-
dése Európában az utóbbi 4–5 évben 
gyorsult fel, amelyeket többségében 
enyhe, szinte fagymentes telek jelle-
meztek. 

A faj életmódjára, tömeges, „kró-
nikus” jelenlétének rövid és hosszú 
távú kihatásaira, valamint a lehetsé-
ges védekezési módokra vonatkozóan 
további célirányos kutatások szüksé-
gesek.

(Források: Csepelényi M., Hirka A., 
Szénási Á., Mikó Á., Szőcs L. és Csó-
ka Gy. (2017): Az inváziós tölgy csip-
késpoloska [Corythucha arcuata (say, 
1832)] gyors terjeszkedése és tömeges 
fellépése Magyarországon, Erdészet-
tudományi Közlemények, 2017. 7. év-
folyam, 2. szám., 127–134. oldal)

 Dr. Patocskai Zoltán

Részesei vagyunk az egyesület életének
Az Országos Erdészeti Egyesü-
let Nyugat-dunántúli Régiójának 
éves gyűlésére február 26-án a 
Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Er-
dészetének Huszárokelőpusztai 
Vendégházában került sor, ahol a 
régió tíz helyi csoportjának kép-
viselői találkoztak.

Köveskuti Zoltán régióképviselő 
köszöntötte a megjelenteket, majd át-
adta a szót a vendéglátó Bakonyerdő 
Zrt. vezérigazgatójának. 

Varga László vezérigazgató tar-
talmas, minden területre kiterjedő 
részleteséggel mutatta be erdőgazda-
ságunkat, felvázolta az előttünk álló 
feladatok a helyi csoportok képviselő-
inek. 

Kitért az erdőgazdálkodást érintő 
országos méretű problémáira, a klí-
maváltozás okozta szakmai nehézsé-
gekre és ezek kihatására a Bakonyerdő 
Zrt. területein. Bízik a generációvál-
tásban, hisz a fiatalok lendületében, 
lelkesedésében a kihívásokkal szem-
ben.

Dr. Szekrényes Tamás vezérigaz-
gató-helyettes, a Pápai Helyi Csoport 
elnöke értékelte a csoport működését 
és tevékenységét. Kiemelte, hogy szá-
mos rendezvényen, találkozón, szak-
mai napon aktívan, lelkesen részesei 
vagyunk az egyesület életének. A jö-
vőben is célunk, hogy támogatásunk-
kal, jelenlétünkkel erősítsük a közös 
munkát és a szakmai tevékenységet.

A régióképviselő Köveskuti Zoltán, 
a Tanulmányi Erdőgazdaság Sopro-
ni Erdészetének erdőgondoka össze-
foglalta a legutóbbi elnökségi ülésen 
elhangzottakat, tájékoztatott az ak-
tuális feladatokról. Fontos napirendi 
pont a kitüntetési szabályzat módosí-
tása volt, amiben jelentős változások 
történtek.

Összefoglalta Zambó Péter koráb-
bi egyesületi elnök és Elmer Tamás 
egyesületi főtitkár szavait. Arról tájé-
koztatta a jelenlévőket, hogy komoly 
elismerést szerzett magának az Or-
szágos Erdészeti Egyesület a Vándor-
tábor sikerességének köszönhetően. 
A Parlament felsőházi termében Ván-

dortábor konferencia zajlott 400 fő je-
lenlétével. 

A szilsárkányi Kiss Ferenc Ház 
felújítása Pintér Csaba, a Rába-men-
ti Helyi Csoport elnökének kezde-
ményezése, aki kéri az erdészek 
felelősségvállalását, hogy közös támo-
gatással segítsük az önkormányzat 
munkáját.

A kitüntetési javaslatok megvita-
tása után hosszas megbeszélést kö-
vetően összeállt a régió javaslata az 
idei évi egyesületi kitüntetésekre. Ré-
giós egyeztetést követően a díjbizott-
ság elé az alábbi javaslatot terjesztet-
tük: Bedő Albert díjra Nemes Zoltánt 
(Nagykanizsai Helyi csoport jelöltje), 
Kaán Károly díjra Váradi Józsefet (Pá-
pai Helyi Csoport jelöltje), Decrett Jó-
zsef díjra Balogh Pétert (Verga Veszp-
rémi Helyi Csoport jelöltje).

A tartalmas, produktív nap a ven-
dégházban egy finom ebéddel és kö-
tetlen beszélgetéssel, a helyi csoportok 
közös programjainak egyeztetésével 
zárult.

 Patocskai-Lunk Eszter 

A kék pontok a Bakonyerdő Zrt.  
területén 2019. évben észlelt tölgy  
csipkéspoloska előfordulásokat mutat-
ják (dr. Patocskai Zoltán)

A tölgy csipkéspoloska lárvái és imágói 
kocsányos tölgy levélfonákján (Erdé-
szettudományi Közlemények, 2017. 
7.évfolyam, 2. szám., 127–134. o.)

Erős fertőzés Gyula környéki kocsányos 
tölgyesben. A zöld lombozatú fák kőri-
sek (Erdészettudományi Közlemények, 
2017. 7.évfolyam, 2. szám., 127–134. o.)

Kovács Róbert
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Jól zárt az ágazat
Folytatás az 1. oldalról.
A muflon kis létszámú populációja 

ellenére olyan minőségben van jelen 
a vadászterületeinken, ami országos 
hírű. Csigahosszban és pontszámban 
is azt mutatja, hogy nagyon értékes 
állomány található erdeinkben. A ta-
valyi szezonban két kimagasló értékű 
trófea esett. Éppen ezért nem eset-
leges vadfajként próbáljuk kezelni, 
hanem olyan állományt szeretnénk 
fenntartani, amire stabilan lehet szá-
mítani 4-5 jó minőségű kos elejtésé-
vel. Ennek érdekében a minisztérium 
és a megyei vadászkamara támogatá-

sával kutatásba kezdtünk, amelynek 
keretében a muflonok mozgását pró-
báljuk nyomon követni GPS-es nyak-
örvvel.

A tavalyi év krónikájához tarto-
zik, hogy a Bakonyerdő Zrt. három 
csúsztatott üzemtervű vadászterüle-
te a jövőben is a társaság kezelésében 
marad. A sárosfői vadászterületünk 
lehetőséget kapott rá, hogy 2019. 

március 1-től tovább folytassa a ha-
szonbérletet a korábbival megegyező 
területen. 

A bakonyi és a bakonyszentlász-
lói vadászterületek esetében 2019 de-
cemberében kaptunk lehetőség arra, 
hogy tovább hasznosítsuk a korábbi 
területet. A változás mindössze any-
nyi, hogy a bakonyi területhez 2000 
hektárnak megfelelő vadászterület 
került a szomszédos magas-bakonyi 
területből, ezzel lehetőség nyílott a 
bakonyi területünket összekötni a ba-
konyszentlászlói erdőkkel vadgazdál-
kodási szempontok szerint is.

A vadászterületek kialakításának 
folyamata, amely 2016-ban kezdő-
dött, ezzel lezárult. Hosszú és ke-
mény munkán vagyunk túl. Mostan-
tól az építkezés időszaka következik, 
ami kiváló lehetőséget nyújt arra, 
hogy a következő 16 évre merjünk 
előre gondolkodni, és olyan vadgaz-
dálkodási tevékenységet végezzünk, 
amelyet megálmodtunk.

Teljesítettük a tervet
Folytatás az 1. oldalról.
A vadgazdálkodás a sertéspestis 

terjedésétől fenyegetett. Ha a fertőzés 
eléri a bakonyerdős területeket, ak-
kor teljesen más árbevételre számít-
hatunk, mint normál körülmények 
között.

Jelezte, az Erdei Vándortáborral 
nagyon elégedett a minisztérium. 
A program sikerességét bizonyítja, 
hogy, a vállalatunk által meghirde-
tett turnusok pár perc alatt megtel-
tek! 

A tavalyi évben 26 turnusban érke-
zett hozzánk közel 650 gyermek kí-
sérőkkel együtt. Az idei évben is ha-
sonló létszámú gyermeksereg hódítja 
meg a Bakonyt. A túra útvonala Ba-
konybélből, Szent Gellért remeteségé-
nek földjéről a Szömörke-patak men-
tén, a Kerteskői vadregényes szurdok 
30–40 méteres sziklafalai között ha-
ladva indul. Érinti a Bakony legma-
gasabb csúcsát, a Kőris-hegyet, majd 
az Odvaskői-barlangot és a Pannon 
Csillagdát útba ejtve Táborhegyen át 

érkezik Huszárokelőpusztára. Hát-
ra van még a Bakonyi „Gyilkos”-tó, a 
Szárhegyi kilátó és a Witt Lajos kilá-
tópont, mielőtt a bakonyi csodákkal 
telve visszaérkezik Bakonybélbe, a tú-
ra végállomására.

A jövő évtől már a Bakonybéli Er-
dészet irodaépületének beépített te-
tőtere várja a vándorútra érkezőket. 
Ehhez az alapító által biztosított for-
rások rendelkezésre állnak.

 más 

Az önállóság útján a parkettagyár
Folytatás az 1. oldalról.
Varga László vezérigazgató Közöl-

te, maga a terület és az épületek to-
vábbra is a Bakonyerdő Zrt. birtoká-
ban maradnak, a termelőeszközök és 
az alapanyagok ugyanakkor teljesen 
átkerültek az új kft.-hez, a félkész és 
késztermékeknek közel a kétharma-
dát adta át az anyavállalat. A központ-
ból hét munkatárs került ki a BEFAG 
Parkett Kft. állományába. Ennek a lé-
pésnek az eredménye az kell hogy le-
gyen, hogy a faipari tevékenységünk-
kel kapcsolatban sokkal tisztább képet 
kapjunk.

A dolgozók munkaviszonya jog-
folytonos, a különféle biztosítékokról 
többször egyeztettünk a szakszerve-
zettel, tájékoztatott Varga László. A 
Bakonyerdő – tulajdonosként – azt 
az utasítást adta, hogy parkettagyár 
dolgozóinak helyzete, a munkabéren 
kívüli juttatások körében azonos le-
gyen a Bakonyerdő saját dolgozóinak 
helyzetével. A gyár újonnan felálló ve-
zetőségének kiemelt feladata lesz a 
parkettagyár szabályainak, így a Szer-
vezeti és Működési Szabályzat kidol-
gozása is.

A BEFAG Parkett Kft. nem várt, és 
főleg nem tervezett csődbe menetelé-

ről csak elméleti szinten tudunk be-
szélni. Ilyen forgatókönyv egyáltalán 
nincsen terítéken. Ugyanakkor érthe-
tő, hogy ez, a legrosszabb eset is fog-
lalkoztatja a munkavállalókat. Ezért 
írtuk meg korábban, hogy csődhely-
zet esetén a csődtörvény rendelkezé-
sei biztosítják, hogy a társaság vagyo-
nából legelőször a dolgozók még ki 
nem adott munkabérét kell kifizetni. 
A munkabérek kifizetése a cég vala-
mennyi fennálló tartozását megelőzi. 
Ez a rendelkezés védi a munkavállaló-
kat, hogy csőd esetén is megkapják a 
nekik járó munkabért.

A munkáltató jogutód nélküli 
megszűnése esetén is jogosult a mun-
kavállaló a felmentési időrejáró távol-
léti díjra és végkielégítésre – az Mt. 
szabályai szerint. A Bakonyerdő alap-
vető érdeke, hogy a BEFAG Parkett 
Kft. egy jövedelmezően működő cég 
legyen.

Eddig a központban történt a ke-
reskedelem, ami ez évtől Zalahalápra 
került, a szervezetet pedig megerősí-
tettük. Kovács Miklós osztályvezető 
mellé Gajó László személyében fel-
vettünk egy kereskedelemmel és mar-
ketinggel foglalkozó kollégát. Ő nagy 
lendülettel látott munkához. A piac-

növelés érdekében két fő feladatot ka-
pott, a lehetséges romániai és a sváj-
ci vásárlók felkutatását. Miért éppen 
e két ország? Erdélyben több jómódú 
magyar vállalkozó él, akinek fontos, 
hogy anyaországi termékből készül-
jön a padlóburkolat. Svájcban köztu-
domású, hogy magasabb az életszín-
vonal, ahol a jó minőségű parkettára 
igény mutatkozna, az értékesítés te-

rületén mégis fehér folt előttünk. Az 
erdélyi példán felbuzdulva a határon 
túli magyar területeket ugyancsak 
szeretnék megcélozni. Nagy várako-
zással tekintünk a Construma elé is, 
amit a rendezők április elejéről június 
végére halasztottak.

Zalahaláppal együtt Franciavágás-
ra is kikerült a kereskedelem, ennek 
következtében a Bakonyerdő köz-

pontjában megszűnt a faipari osztály. 
A Franciavágási Fűrészáru Gyárban 
változott a kereskedő személye, Bod-
nár Mihály helyére Prugberger Csil-
la került. Ő szintén új impulzusokat 
hozott a fűrészáru értékesítésébe. A 
benyomások kedvezőek, a szerződés-
kötések kapcsán már látszik az álta-
la kifejtett aktivitás, amit várunk tőle.

 más 

Támogatjuk az erdőtelepítést
Folytatás az 1. oldalról.
Az új szervezeti egységként fel-

álló Mezőgazdasági Vízgazdálkodási 
Osztály osztályvezetője Gyüre Ani-
ta. 

A vezérigazgató hangsúlyozta, a 
miniszterelnöki évértékelésében is 
elhangzott, hogy 21-ről 27 száza-
lékra kell növelni az erdőterületeket 
arányát hazánkban. Ennek kereté-
ben már tavaly elkezdődtek a mun-
kák a 22 állami erdőgazdaságnál. 
A 2019–20-as erdősítési szezonban 
560 hektárnyi erdőtelepítést kell el-
végezni, ebből 26,34 hektár esik a 
Bakonyerdő Zrt.-re. A munka dön-
tő részét már elvégeztük, áprilisban 
pedig teljesen be is fejezzük a fel-
adatot. Ez a program 2030-ig foly-
tatódik. 

Az államtitkárság azt a célt tűzte 
ki, hogy minden hazánkban szüle-

tett gyermeknek legyen 10-10 em-
lékfája. A 2018-ban született gyer-
mekek számával indul a program. 
Az erre a célra szánt területeket az 
állami erdőgazdaságok működési 
területére eső községhatárokban je-
lölik ki. Ezek a telepítések pedig pár 
éven belül emlékerdővé válhatnak.

Varga László jelezte, az állam-
titkár ösztönözte az erdőgazdasá-
gokat arra, hogy önkormányzatok-
kal, magánszemélyekkel vegyék fel 
a kapcsolatot, és meghatározott fel-
adatokra – például termőhelyfeltá-
rás, erdőtelepítés, kivitelezési terv-
dokumentáció készítése, hatósági 
jóváhagyások intézése – kössenek 
szerződést. Most újból megéri erdőt 
telepíteni, hiszen jelentősen meg-
emelkedett az erdőtelepítések tá-
mogathatósága. A Bakonyerdő Zrt. 
már megállapodást kötött Pápával, 

Devecserrel, egy veszprémi vállal-
kozóval, és több magánszeméllyel 
pedig folynak a tárgyalások. Úgy 
vélte, ez az erdőgazdaság számára 
gazdaságos tevékenység lehet, ép-
pen ezért kiemelt feladatként kell 
kezelni.

A munkában rejlő lehetőségek 
kiaknázása érdekében Sárosfőn a 
hidegágyas csemetekertet techno-
lógiájában, öntözési rendszerében 
meg kell újítani, és bővíteni. Itt ta-
lálható a Devecseri Erdészet hűtő-
háza, amit szintén felújítanánk, két 
új makktároló pajtát is építenénk. 
Ezekkel a fejlesztésekkel megfele-
lő minőségben tudnánk megtarta-
ni a szaporítóanyagot addig, amíg 
a konkrét erdőtelepítéseket el lehet 
kezdeni. Mindehhez már rendelke-
zünk tulajdonosi hozzájárulással.

 más 

A munkavállalók jogutódlással kerültek át a leányvállalathoz 
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Unatkozni nem fogok
Aktív, energikus, lendületes, fiata-
los, ránézésre azt mondanám, tá-
vol áll a nyugdíjtól, pedig éppen 
ebből az apropóból beszélgetünk. 
Tele van tervekkel, munkával, de 
ha esetleg mégis unatkozna, az 
unokák gondoskodnak arról, hogy 
legyen elfoglaltsága. Balogh Ernő, 
a füredi erdészet kerületvezető er-
désze 1974 júliusában, rögtön a 
soproni erdésztechnikusi szakkö-
zépiskola után kezdett a Befagnál.

Bár az édesapja, nagyapja is erdész 
volt, nem vezetett egyenes út ehhez 
a szakmához – elevenítette fel a kez-
deteket. Csakúgy, mint általában a ti-
zenévesek, ő sem tudta pontosan, mi 
szeretne lenni. A soproni iskola egy 
lehetőség volt a többi között, de a si-
keres felvételi után nem volt kérdés a 
folytatás. Az iskola elvégzése után az-
tán rögtön ide került, rövid gyakor-
nokság után a balatonfüredi erdészet 
parképítő részlegénél töltött tíz évet. 
A Balaton környéki kilátók, kempin-
gek, strandok, vízisípálya kiépítésében 
mind részt vett, mielőtt 1985-től egé-
szen 2020. március 31-ig kerületvezető 
erdész lett Aszófőn. A krónikában fon-
tos információ az is: 2000-ben ő volt a 
Bakonyerdő Zrt. első vállalkozója. 

– Aki erdész családban nőtt fel, az 
mind szereti a szabad életet, én is imá-
dok kint lenni a természetben. Min-
dennap kint vagyok a terepen, van, 

hogy a családom szerint túl sok időt 
is töltök ott – meséli nevetve. Az általa 
felügyelt területre visszatérve elmesél-
te: mintegy 950 hektár az aszófői er-
dészkerület, ide tartozik a Tihanyi-fél-
sziget is. Mivel természetvédelmi 
terület, ezért jelentős kihívás volt az 
itteni munka, állandó egyensúlyozás a 
természetvédelmi előírások, az itt la-
kók és a turisták között.

– Sajnos sokan visszaélnek az erdők 
közjóléti szerepével. Nem ismerik az 
erdő szabályait: akkor és oda mennek, 
ahova akarnak, akkor is, ha például 
hajtóvadászat vagy szarvasbőgés van. 
De ugyanez vonatkozik a biciklisek-
re, lovasokra is, tisztelet, az egymásra 
való odafigyelés nélkül használják az 
erdőt, szerintem ez nem jó irány. Saj-
nos többnyire nincsenek tisztában az 
írott-íratlan szabályokkal, azt gondo-
lom, hogy az Erdő fohászát mindenki-

nek el kellene olvasni, mielőtt kimegy 
az erdőbe – mondta. 

Az erdőművelési munkák végzése 
mellett nemcsak munkaköri kötelessé-
ge, hanem nagy szenvedélye is a vadá-
szat: a füredi erdészetnél 2007 óta van 
vadásztatás is. A lakás tele van trófe-
ákkal, mindegyik megannyi történet, a 
szenvedély pedig a fiaira is öröklődött. 

– Nagyon szeretek vadászni, ez már 
önmagában is relaxáló, hiszen az ese-
tek 70–80 százalékában biztosan nem 
lövünk semmit. Ha nem esne jól kint 
ülni az erdőben a lesen, nyilván nem 
csinálnám, de erről persze szó sincs – 
mondja, majd hozzáteszi: vaddisznóra 
és őzbakra szeret legjobban vadászni.

Az elmúlt évtizedekre visszatekint-
ve csupa jó emléket idéz fel, kirívó ba-
jok szerencsére elkerülték a területét, 
jó közösségben, jó főnökökkel, össze-
tartó csapatban dolgozhatott, több év-
tizedes munkakapcsolatokból barátsá-
gok is születtek. Az ezután következő 
időszakra pedig tele van tervekkel, ten-
nivalókkal.

– Viszem tovább a vállalkozásom, 
van egy csemetekertem, elgazdálko-
dom az erdeimben, vadászok, hor-
gászok, itt vannak az imádott uno-
káim, és amúgy sem bírom ki, hogy 
itthon üldögéljek. Egy biztos: unatkoz-
ni eszem ágában nincs, az nem az én 
műfajom – fogalmazott, és őt hallgat-
va efelől nincs is az embernek kétsége.

 Kiss Niki 

A „láthatatlan ember”
„Amilyen szerényen jöttem, olyan 
szerényen akartam elmenni” – kez-
di a beszélgetést Ferenczi János, aki 
46 évvel ezelőtt, 19 éves fiatalem-
berként lépte át először a zalahalá-
pi parkettagyár kapuját. Számtalan 
feladat, átszervezések, fejlesztések, 
állandó tanulás, egészséges ver-
senyszellem és jó emberi kapcsola-
tok jellemezték az elmúlt csaknem 
öt évtizedet. A jelen és a jövő pedig 
az unokáké, valamint a régi-új hob-
bié, de erről majd később.

A történet 1974. április 13-án kezdő-
dött, Ferenczi János ekkor szerződött 
a parkettagyárhoz, ekkor még lakatos-
ként, majd 1988-tól egészen a nyugdí-
jazásáig műszakvezető volt. Az 1974–88 
közötti időszakban végigjárta a ranglét-
rát, minden pozíciót kitanult. Hisz ezt a 
szakmát iskolában nem tanították, csak 
menet, azaz munka közben lehetett el-
sajátítani az állandóan változó és fejlődő 
parkettakészítés csínját-bínját.

– Az első időben semmi nem volt tö-
kéletes, sem a szárítás, sem a lakkozás, 
a késztermékkel is sok probléma volt, 
1978-tól viszont exportminőségű, két 
műszakos termelés folyt.

Menet közben a különböző építések, 
változások, beruházások, frissítések, 
új gépek, berendezések, a technológia 
megújítása, új lakk, új ragasztó meg-
jelenése és az ISO minősítés bevezeté-
se (ez feltétlenül szükséges volt ahhoz, 
hogy az európai piacon ne csak az áru 
külső megjelenését fogadják el, hanem 

az Európai Parketta Szövetség minősí-
tésének megfelelően dokumentumok-
kal igazolni is lehessen), folyamatos ta-
nulásra késztette a kollégákat. 

– A termelés felfuttatása mindig a 
piaci viszonyoktól függött, nekünk vi-
szont mindig a maximumot kellett 
nyújtani a legkevesebb hibázási lehető-
séggel. A termelésnek a technológiai és 
termelési utasítás szerint kellett történ-
nie, a munkaidőből és az alapanyagból 
is a legtöbbet és a legjobb minőséget kel-
lett kihozni – mesélte az egykori mű-
szakvezető. 

Persze a termelés irányításán túl 
arra is törekedni kellett, hogy minden 
kolléga tartsa be a munkavédelmi sza-
bályokat, ne történjen baleset, fegyel-
mezetten, figyelmesen folyjon a munka, 
vagyis, ahogy János fogalmaz „a munka, 
a munkahelyi és a technológiai fegyelem 
is maximális legyen”. Vagyis, a műszak-
vezető a láthatatlan ember, „senki ne 
lássa, de működjön minden” – fogalma-
zott nevetve, majd hozzátette: jó gépek-
kel, jó technikával jó parkettát gyártot-
tunk, de ezen túl az is fontos volt, hogy 
minden ember épségben haza tudjon 
érni. 

Ennyi, egy helyen eltöltött évtized 
azonban nemcsak kizárólag munkát és 
kollégákat, hanem barátokat is jelent. – 
Sokan vannak, akik velem együtt eltöl-
töttek itt vagy negyven évet, velük mind 
baráti kapcsolatban voltam, vagyok. 
Mindig segítettük egymást a kollégák-
kal, de elmondhatom, hogy a műszakok 
között kialakult egy egészséges verseny-

szellem is: ki tud többet és jobbat gyár-
tani.

Bár voltak nehezebb időszakok a cég 
életében, János szerint, aki szeretett itt 
dolgozni, az összes nehézség ellenére ki-
tartott. Bizonyítja ezt az is, hogy az el-
múlt 25 évben ő például a szabadságon 
kívül nem hiányzott egy napot sem. 
„Amennyit nekem adott a cég, én azt 
megpróbáltam visszaadni” – fogalma-
zott.

S bár az elmúlt évtizedeket a mun-
ka határozta meg sokszor a szabadna-
pokon is, János most sem fog unatkoz-
ni: öt unokája „paparajongó”, és mivel 
napi kapcsolatban vannak, ezért jelen-
tős részt tud vállalni a gyerekek min-
dennapjaiban. Emellett régi vágya, hogy 
visszatérhessen majd’ elfeledett hobbijá-
hoz, a fafaragáshoz. Telefonján szebbnél 
szebb faragványokat mutat büszkén, re-
mélve, hogy nyugdíjasként tudja foly-
tatni a 40 éve abbahagyott szenvedélyt.

Takács-dinasztia a cégnél
Édesapja is kerületvezető erdész volt, ő maga iskoláskora óta járt az er-
dőre dolgozni, nem meglepő tehát, amikor azt mondja: számára mindig 
is egyértelmű volt, hogy ez lesz az útja. Takács Károly Monostorapátiban 
született, és 1977 október elseje óta először beosztott, majd kerületvezető 
erdészként több mint negyven éven át itt is dolgozott. Nem egyedül a csa-
ládban, ugyanis öccse, annak két fia, valamint az ő lánya is a cégnél dolgo-
zik: volt idő, hogy öt Takács erősítette a Bakonyerdő csapatát. Az pedig a 
nappaliját látva nem kérdés: szenvedélyes vadász és kutyatulajdonos.

Takács Károly a soproni erdészeti 
technikum elvégzésével 1974. szeptem-
ber elsején állt volna munkába a Ba-
konyerdő elődjénél, ám egy augusztu-
si csúnya motorbaleset kilenc hónapig 
kivonta a forgalomból. Így aztán 1975 
májusában kezdett a zalahalápi parket-
tagyárban, majd néhány hónap eltelté-
vel a MÁV-rakodón folytatta. Nem titok, 
hogy nem ez volt az álma, az erdőre vá-
gyott, míg végül ’77-ben került „haza”, 
a monostorapáti erdészethez.

– Akkoriban sokan mentek nyugdíj-
ba, ezért nem kellett sokáig várakozni, 
sőt, egyszerre több kerületet is kellett 
vinni. Nekem is párhuzamosan két ke-
rületem volt, s az apáti erdészetnek is 
legalább 130 dolgozója, hisz akkoriban 
minden munkafolyamatot – szállítás, 
favágás, erdőművelés – állami dolgozók 
végeztek el – avatott be a kezdetekbe.

Az elmúlt évtizedek emlékezetes fel-
adatai között kiemelte a ’80-as éveket, 
a nagy feltáró úthálózat kiépítésének 
kezdetét, amely nagyban érintette az ő 
kerületeit. Addig mindent lovas kocsival 
kellett levinni olyan helyre, ameddig el 
tudtak jönni az akkori teherautók. Az 
új úthálózat kijelölésével az ő feladata 
volt ezeknek az utaknak a kitermelé-
se, a fa elszállítása, ennek a koordiná-
lása. Szerencsére a nagyobb erdőkárok 
elkerülték a területeit. A gyapjaslepke 
ugyan nem kímélte a monostorapáti 
részt sem, ám zömében itt lombos er-
dők találhatók, amelyek hamar regene-
rálódtak.

No, de az erdő után térjünk át a má-
sik szenvedélyre, a vadászatra, amit gya-
korlatilag első kutyájának, egy magyar 
vizslának köszönhet. – A hegyesdi ta-
von vadkacsatenyésztéssel foglalkoztak, 
s mivel tudták, hogy van kutyám, szól-
tak, hogy segíteni kellene a levadászás-
ban. Ekkor bekerültem a társaságba, 

majd 1997-től, mikor a földtulajdonhoz 
kötötték a vadászati jogot, onnantól 
munkaköri kötelességem is lett a leg-
kedvesebb időtöltésem. 1997-től nem-
csak kerületvezető erdész, hanem va-
dász is voltam – mesélte. Hosszú időn 
keresztül két magánerdő szakirányítá-
sát is végezte a vadászati jog fejében. 
Vadászni természetesen most is kijár, a 
szeptemberi bőgést még végigcsinálta, 
és vannak olyan vendégek, akikkel 30 
éve együtt vadásznak, ezt szeretné foly-
tatni a jövőben is.  

A vadászati szenvedélyt és a kutyák 
iránti szeretetet megszámlálhatatlan 
trófea és számtalan rajz jelzi a nappali 
falán, de a sok-sok gyümölcsfa, a nagy 
kert is ad munkát majd bőven. Nem be-
szélve a legfontosabbról: egy kilenc hó-
napos és egy párhetes fiúunoka várja, 
hogy a nagypapa majd felfedezze velük 
az erdőt. – Biztosan nem fogok unat-
kozni, nagyon szeretek utazni, remé-
lem, hogy erre is több idő és lehetőség 
nyílik majd – mondta. – Mindenesetre 
nagyon hálásan emlékszem vissza azok-
ra a kollégákra, akikkel ezen hosszú idő 
alatt együtt dolgoztam. De hálás vagyok 
a szüleimnek is, hogy segítettek elérni 
a céljaimat, a családomnak pedig óriási 
köszönet jár, mert a munkám miatt so-
kat kellett nélkülözniük engem.

Ember az erdőért
Majer Antal a magyar erdészeti tu-
domány és az erdészeti felsőokta-
tás egyik legkiválóbb, iskolateremtő 
egyénisége volt. Messze kiemelkedő 
szakmai tevékenységét, tanáregyé-
niségét, emberségét mérnöki gene-
rációk őrzik emlékezetükben. 

Kutatási témáinak és eredményei-
nek ismertetéséhez, sőt felsorolásához 
is külön tanulmányt kellene írni. El-
sősorban a Bakonyban, Sopron kör-
nyékén és országszerte kialakított és 
felújított (Roth Gyula által létesített) 
kísérleti területein az erdei ökosziszté-
mák, az erdők természetes felújítása, 
az erdőnevelés és a faállomány-átala-
kítás vizsgálatával foglalkozott. Szinte 
nincs olyan területe az erdőművelés 

tudományának, amelyben maradandót 
ne alkotott volna.

A Bakonyerdő Zrt. Farkasgyepűi Er-
dészetének területén található Forrasz-
tó-kői egzótakert és a Bakonyszentlász-
lói Erdészet területén található fenyőfői 
ősfenyves kutatásainak helyet adva, a 
mai napig őrzi emlékét.

Majer Antal (1920–1995) születésé-
nek 100. évfordulója alkalmából több 
esemény keretein belül emlékezünk 
majd meg szakmai munkásságáról, 
életútjáról. Támogatásunkkal, a Verga 
Zrt. és a Hajagi Természetvédő és Sza-
badidő (HATESZ) Egyesülettel közösen 
segítjük a szentgáli tiszafásban találha-
tó kunyhó felújítását és emléktábla el-
helyezését.

 Patocsai-Lunk Eszter 

Ferenczi János  Fotó: GÁSPÁR GÁBOR

Balogh Ernő Fotó: GÁSPÁR GÁBOR

Takács Károly Fotó: GÁSPÁR GÁBOR



2020. március – 5

Bajnokokat nevel
Keczeli Zoltán sikeres és ered-
ményes sportszakmai, edzői te-
vékenysége, megbízható, fele-
lősségteljes, alkotó munkája, 
példaértékű emberi jellemvonásai 
elismeréseként a nemzeti ünnep 
alkalmából Miniszteri Elismerő 
Oklevélben részesült.

Keczeli Zoltán a Testnevelési Főis-
kolán kitűnő eredménnyel szerzett 
sportlövő edzői végzettséget, később 
nemzetközi ISSF osztályú versenybí-
rói képesítést. Jelenleg a Bakonyerdő 
Zrt. Gyenesdiási Sportlőtér Centru-
mának létesítményvezetője, valamint 
a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövész-
klub elnöke és vezetőedzője. A sport-
lövészeten belül futócéllövő, marok-
lőfegyveres és golyósfegyveres edző és 
oktató. 

A Bakonyerdő Zrt. támogatásával 
a kezdetektől részt vesz a gyenesdiási 
lőtércentrum kialakításában, felvirá-
goztatásában és arculatának kialakí-
tásában. A létesítményt Európa leg-
szebb természeti környezetében lévő 

sportlőtereként emlegetik szakmai 
körökben, hivatalos megjelenésekben 
és magánvéleményekben egyaránt.

Munkásságának jelentősebb állo-
másai: A lőtércentrumban létrehoz-
ta a 100 méteres lőteret, mely a va-
dászok oktatásának, vizsgáztatásának 
bázisa. Kialakította, valamint a közel-
múltban megkezdte a sörétes lőtér 
teljeskörű felújítását, korszerűsítését. 
Megépítette a 25 méteres pisztolylő-
teret, mely a térség hiánypótlásaként 
pisztolylövészet edző-, képző- és ver-
senyhelyszíne, valamint a hazai és 
nemzetközi kiemelt sportlőversenyek 
színtere. A BEFAG Keszthelyi Erdész 
Lövészklubban létrehozta a futócél-
lövő szakosztályt, és azt követően az 
olimpiai versenyszámokban szerep-
lő pisztolyos szakosztályt. 2019-ben 
a gyenesdiási sportlőterén lebonyolí-
totta a nagysikerű futócéllövő Euró-
pa-bajnokságot.

A Bakonyerdő Zrt.-vel együttmű-
ködve megkezdte a 2021. évi Vadásza-
ti Világkiállítás gyakorlati helyszíné-
nek és a hozzá szorosan kapcsolódó 
Futócéllövő Világbajnokság előkészí-
tő munkálatait, melyeknek a sportlő-
tér centrum ad méltó színteret.

Keczeli Zoltán a Magyar Olimpiai 
Bizottság felkérésére kiemelt edző-
ként segíti a hazai sportlövészetet. 
Vezetésével jelenleg az ország egyik 
legelismertebb sportlövő utánpótlás 
képzése folyik Gyenesdiáson. Megvá-
lasztották hazánk legjobb utánpótlás 
edzőjévé. 

Tanítványai: Major Veronika, a 
2020-as tokiói olimpiára kvótát szer-
ző, sokszoros világbajnok és Euró-
pa-bajnok; Ángyán József a 2000. évi 
sydney-i olimpia olimpikonja; Kecze-
li Bianka háromszoros világbajnok és 
háromszoros Európa-bajnok; Csana-
ki Rita Európa-bajnok, valamint több 
Európa-bajnoki érmes felkészítése 
fűződik a nevéhez.

Több társadalmi megbízatással 
rendelkezik, számtalan elismerés, 

kitüntetés birtokosa. Többek kö-
zött: megkapta a Haza Szolgálatáért 
Babérkoszorúval Ékesített Érdem-
rendet, valamint a Honvédelmi Ér-
demérmet; 2001-ben a sportágban 
elért kimagasló sportteljesítmény el-
ismeréseként sportkitüntetésben ré-
szesítették. 

Keczeli Zoltán minden munká-
jában rendkívül precíz, igényes, ki-
tartó, körültekintő, kiemelkedően 
felelősségteljes. Nagy teherbírású,  
megbízható, sikeres munkaerő, aki 
példaértékű emberi jellemvonásai, 
sportszakmai tevékenysége méltóvá 
teszi a Miniszteri Elismerő Oklevélre.

 Stubán Zoltán 

Innovatív erdőmérnök
A gyakorlati erdőgazdálkodás, az 
erdőgazdálkodási tervezést és nyil-
vántartást megalapozó rendszerek 
minőségi fejlesztéséért, a jogalkotás 
terén végzett munkája elismerése-
ként Pro Silva Hungariae díjat vehe-
tett át Jagicza Attila üzemtervezési 
és szakfelügyeleti osztályvezető.

Jagicza Attila tanulmányait a soproni 
Roth Gyula erdészeti szakközépiskolában 
végezte. 1992-ben az okleveles erdőmér-
nöki diploma megszerzése után, rövid 
faipari vállalkozói tevékenységet követő-
en került az akkori FM Erdőrendezési 
Szolgálathoz erdőtervező munkakörbe. 
1995-ben mérnök-tanári, míg 2004-ben 
Székesfehérváron földügyi informatikus 
végzettséget szerzett.

Korán felismerte, hogy az erdőleltá-
rozási feladatokban a térképek, légi fel-
vételek számítógépes feldolgozása nagy-
ban javítja az erdőtervezés minőségét, 
olyan eszközt biztosít, amellyel meg-
alapozottabban lehet a tartamos erdő-
gazdálkodást támogatni. Erdőtervezői 
munkájában elkötelezetten törekedett a 
természetes felújítások minél szélesebb 
körű alkalmazásának erdőtervi előírásá-
ra, és úttörő szerepet vállalt a nem vágá-
sos üzemmódok bevezetésében.

Elődeitől, munkatársaitól elsajátítot-
ta, hogy az erdőgazdálkodás megalapo-
zója a hivatásszerű erdőrendezés, amely 
a szakszerű erdőleltározás és a felelős 
erdőtervezés egysége. Hamar felismer-
te, hogy a nem vágásos jellegű erdőgaz-
dálkodásban nem csak a lékgazdálkodás 
jelent megoldást. Az általa készített ke-
zelési tervekben már szerepeltette azo-
kat az elveket, amelyek elhalványultak 
a szakmai gyakorlatban, de azóta ismét 
előtérbe kerültek.

Hatósági vezetőként alapelve volt, 
hogy az erdészeti igazgatásban a 
szakigazgatás jelleget kell erősíteni úgy, 

hogy az erdő természeti és gazdálkodási 
szempontrendszerében összhang terem-
tődjön, és mindez az erdőtervekben tár-
gyiasuljon. 

2014-ben munkahelyet váltva a 
szakigazgatásból a gazdálkodásba került. 
A Bakonyerdő Zrt.-nél előbb erdésze-
ti szakfelügyelő, majd üzemtervezési és 
szakfelügyeleti osztályvezető lett. Válla-
latunknál korábbi tapasztalatait felhasz-
nálva az erdőtervek és kezelési tervek 
készítésében, a klímaváltozás hatására 
bekövetkező erdőpusztulások vizsgálatá-
ban, az ezekre adandó válaszok keresé-
sében meghatározó részt vállal. Tevéke-
nyen közreműködik, hogy kialakuljon 
az az erdészeti meteorológiai rendszer, 
amely a távérzékelési lehetőségeket is fel-
használva támogatja az erdei beavatkozá-
sok végrehajtásának tervezését. Meggyő-
ződése, hogy az átgondolt erdőneveléssel 
az erdők, az egyes fák kedvezőbb egész-
ségi állapotban tarthatók, és ezzel is vá-
laszt lehet adni a kedvezőtlen klimatikus 
változásokra.

Jagicza Attila nagy teherbírású, mun-
kájára igényes, megbízható munkaerő, 
akit példaértékű emberi jellemvonásai 
méltóvá tesznek a Pro Silva Hungariae 
díjra. 

 Stubán Zoltán 

Ezeréves település az erdő mélyén
A Vállusszentmiklósi- völgy lelőhelyen található pálos kolostor – kuta-
tási program keretében végzett – régészeti feltárását 2016 szeptembe-
rében a Göcseji Múzeum és a Balatoni Múzeum közösen kezdte meg. 
A munka több szakaszban folyik. A 2019-es feltárási évad legnagyobb 
eredménye, hogy korábbi feltevés, mely szerint a kolostor előzményei a 
13. századra vezethetők vissza, beigazolódott

A Vállus községtől délkeletre talál-
ható Vállusszentmiklós nevezetű pálos 
kolostort csupán egyetlen ismert, egy 
1429-es keltezésű oklevél említi: a ka-
pornaki konvent Zsigmond királynak 
jelenti, hogy a vállusi remete Szent Pál 
szerzeteseitől Gersei Pető János fiai öt 
jobbágytelket elfoglaltak. A kolostor 
pusztulásának körülményei nem is-
mertek, annyi bizonyos, hogy Gyön-
gyösi Gergely pálos rendfőnök 1520 
körül tett látogatása során a kolostort 
nem érintette, Inventariumában nem 
szerepel.

A Keszthelyi-hegységben, a zöld 
jelzésű turistaúttól keletre elhelyez-
kedő rom földdel fedett alapfalait 
1978-ban Guzsik Tamás és Fehérváry 
Rudolf azonosította. A terepalakula-

tok alapján az épület alaprajzát szin-
tén ők készítették el és publikálták. A 
romterület helyszíni azonosítása és a 
Guzsik-féle alaprajz térképre vetítése 
alapján a 2016-os feltárás elsődleges 
célja a kolostor pontos helyének és ki-
terjedésének azonosítása volt. 

2017-ben a régészeti feltárás szü-
netelt, 2018. augusztus 6–21. között 
a korábbi feltárási és a talajradaros 
felmérés eredményeire támaszkodva 
újabb ásatást végeztünk. A fő kutatá-
si helyszín a templom szentélye volt, 
melynek körülbelül a felét tártuk fel. 
A 2018-as évad kiemelkedő leleletei a 
kolostor keleti szárnyának helyiségé-
ből előkerült ólom posztóplombák (a 
posztó származását és minőségét iga-
zoló „zárjegy”), többek között egy bé-
csi (15. sz. vége–16. század eleje) és egy 
aacheni (15. század) plomba, továbbá 
Szép Frigyes bécsi fillére (1314–1330).

Az évről évre egyre több önkéntest 
vonzó ásatás 2019. évi fő célkitűzése 
a templom teljes hosszának, valamint 
a kolostor szentélyhez kapcsolódásá-
nak meghatározása volt. A templom 
északi oldalán kitűzött kelet–nyugati 
irányú szelvényben előkerült a szen-
télyt a hajótól elválasztó diadalív és a 
hajó nyugati fala. A szentély és a ha-
jó hosszúsága egyaránt 10-10 méter. A 
vastag omladékréteg az egykori bolto-
zatot alkotó fehér festésű bordaíveket, 
továbbá a szentély északi oldalán lévő, 

valószínűleg a sekrestyébe vezető ajtó 
szemöldökívének töredékét rejtette. 
A szentély falain megmaradt vakolat 
alapján legalább két építési periódus 
egyértelműen elkülöníthető.

A szentély déli oldalán nyitott szon-
dában megtaláltuk a kerengő külső 
falát és a belső északkeleti sarkát. A 
feltárás nagy meglepetése a kolostor-
udvarból kivezető vízelvezető rend-
szer feltárása volt. A nagyméretű kő-
tömbökből kivájt kővályúk végeit 
gondosan egymásba illesztették, és a 
megfelelő lejtés kialakításával a kolos-
torudvar északkeleti sarkából a szen-
tély előtti teraszra vezették el a csa-
padékvizet.

A 2019-es feltárási évad legnagyobb 
eredménye, hogy korábbi feltevésünk, 
mely szerint a kolostor előzményei a 
13. századra vezethetők vissza, beiga-
zolódott. A pálosok nagy valószínűség-
gel azért választották ki ezt a helyszínt 
(vagy inkább adományként kapták), 
mert már lakott volt a terület. Ennek 
bizonyítéka az ásatás során előkerült 
nagy mennyiségű embercsont – köz-
tük csecsemőké és gyermekeké is –, 
valamint a templomhajóban feltárt, az 
építkezést biztosan megelőző időszak-
ból származó egymásra ásott sírok. Az 
eredeti helyükön feltárt és a bolygatott 
sírok egykor egy Árpád-kori település 
temploma körül helyezkedhettek el. A 
13–14. századi település létezését bizo-
nyítja a kolostor környékén a korábbi 
években előkerült pénzérmék is. 

A további régészeti kutatások elsőd-
leges célja a templom teljes feltárása, 
konzerválása és a természetbe illeszke-
dő bemutatása.

 Simmer Lívia 

Keczeli Zoltán leghíresebb tanítványával, Major Veronikával 

Szentély és hajó  Fotó: SINKA GÁBOR

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. vállalati új-
ságja • Felelős szerkesztő: Patocskai-Lunk Eszter 
kommunikációs vezető • Kiadja: Bakonyerdő Zrt. 
Pápa. Felelős kiadó: Varga László vezérigazgató • 
Nyomtatás: Pápai Nyomda Kft., Pápa

A díjazottak a SARS-COVID-19 ví-
rus helyzet miatt az elismerést ké-
sőbbi időpontban vehetik át.
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Személyi változások
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói lét-
számában 2019. november 23-tól 
2020. március 10-ig az alábbi sze-
mélyi változások voltak:

Belépők, szellemiek: Prugberger 
Csilla (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
01. 01.), Gajo László (BEFAG Parket-
tagyár, 02. 01.), Németh Nikolett (Ba-
konybél, 02. 01.), Tarczal Edit Ágnes 
(BEFAG Parkettagyár, 02. 01.), Mol-
nárné Tokay Katalin (Bakonybél, 02. 
03.).

Belépők, fizikaiak: Tollár Nikolett 
(Pápa, 01. 02.), Kecskésné Pucsek Ju-
dit (Bakonybél, 01. 29.), Regenye Ist-
ván (Farkasgyepű, 02. 01.), Obermajer 
Bence (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
02. 10.), Tóth Edgár (Franciavágási 
Fűrészáru Gyár, 02. 24.), Móczik Ri-
chárd (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
02. 26.), Lukács Mónika (Franciavágá-
si Fűrészáru Gyár, 03. 02).

Kilépők, szellemiek: Bodnár Mi-
hály (Központ, 01. 02.), Vörös Lajos 

(BEFAG Parkettagyár, 02. 09.), Lukács 
László (Bakonybél, 02. 25.).

Kilépők, fizikaiak: Kalmár Péter 
(BEFAG Parkettagyár, 12. 10.), Kár-
páti Réka (Bakonybél, 12. 31.), Sza-
nyi Pálné (Pápa, 12. 31.), Horváth 
Márton (BEFAG Parkettagyár, 01. 
15.), Bodó Balázs (Devecser, 01. 31.), 
Sáringer Eszter (Franciavágási Fű-
részáru Gyár, 02. 20.), Mészáros Fe-
renc Csaba (Franciavágási Fűrészá-
ru Gyár, 02. 29.), Jerem Kálmánné 
(BEFAG Parkett Kft., 02. 29.), Feke-
te Alexandra (BEFAG Parkett Kft., 
03. 10.).

Nyugdíjazás, szellemiek: Takács 
Károly (Balatonfüred, 12. 29.), Sza-
kács István Csongor (Keszthely, 02. 
08.), Strasszer Zoltánné (Devecser, 02. 
29.).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Kulman 
Géza (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
01. 08.), Molnár István (BEFAG Par-
kettagyár 02. 02.).

Hűségjutalmasok, szellemiek:

30 év: Vizeli Károly Péter (BEFAG 
Parkettagyár), Scheuer László (Ba-
konybél).

25 év: Koller Szilárd (Bakonybél), 
Tili Attila (Pápa).

15 év: Kovács Miklós (központ), 
Némethi Kálmán (Balatonfüred), 
Strasszer Zoltánné (Devecser), Hosz-
szuné Varga Erzsébet (Központ).

Hűségjutalmasok, fizikaiak:
40 év: Partos László (Devecser), Jó-

na László (BEFAG Parkettagyár).
35 év: Varga Attila, Vincze Tamás 

(mindkettő BEFAG Parkettagyár).
30 év: Hegedűs Zoltán, Szalai Tün-

de (mindkettő BEFAG Parkettagyár), 
Buti Ferenc, Strommer Attila (mind-
kettő Franciavágási Fűrészáru Gyár).

25 év: Varga Gyula, Dabosi István 
(BEFAG Parkettagyár).

20 év: Fülöp Zoltán, Pupos Miklós-
né (mindkettő BEFAG Parkettagyár), 
Lukács László, Tenk Géza, Tenkné 
Másli Ildikó (mind Franciavágási Fű-
részáru Gyár).

Kedves Kollégák!
A Bakonyerdő Zrt. fennállásának 50. évfordulójára készül, az alkalom kapcsán méltó megemlékezést terve-

zünk. Kérjük a munkatársainkat, aki rendelkezik fotóval, videóval, bármilyen múltat idéző, emléket őrző doku-
mentummal cégünkkel kapcsolatosan, segítse munkánkat azzal, hogy eljuttatja azokat hozzánk az alábbi címek 
egyikére: novakne@bakonyerdo.hu; lunk.eszter@bakonyerdo.hu

Kérdéseikkel kapcsolatban keressék Patocskai-Lunk Eszter kommunikációs vezetőt: +36/30-2992-559.
Köszönjük a segítséget!

Lendületben 
az erdei turizmus

A Bakony és a Balaton-felvidék 
térsége hazánk legszebb és leg-
kedvelt kirándulóhelyei közé tar-
tozik. Varázslatos túrautak, iz-
galmas és játékos tanösvények, 
látványos szurdokok, rejtett erdei 
tisztások, kiépített pihenő- és be-
mutatóhelyek, az erdők fölé ma-
gasodó kilátók várják az ide érke-
zőket.

Az erdők látogatottsága az elmúlt 
évtizedekben egyértelműen növekvő 
tendenciát mutat. Túrázók, kirándu-
lók, kerékpárosok, lovasok, futók és 
az egyéb sportok kedvelői is szívesen 
keresik fel erdeinket. Szám szerint va-
jon mennyien látogatnak erdeinkbe?

A Bakonyerdő Zrt. 2019-ben a ti-
hanyi Őrtorony, a szigligeti Óvár, 
a Keszthelyi-hegységben találha-
tó Batsányi és a Festetics kilátó-
nál valamint a balatonfüredi Kolos-
ka-völgyi Vadasparknál helyezett el 
látogatószámlálót, hogy nyomon 
követhesse, számszerű adatokat 
kapjon a látogatások mértékéről. 
A számlálók elhelyezésére a GI-
NOP-7.1.9-17-2018-00016 kódszámú 
„Balaton madártávlatból” pályázat 
keretein belül volt lehetőség.

Tavaly március óta már több mint 
48 ezer kiránduló kereste fel a tihanyi 
Őrtorony kilátót. A ForestVisit láto-
gatószámláló adatai szerint az elmúlt 
egy évben a kirándulók 45 százaléka 
hétvégén, 55 százaléka hétköznap ka-
paszkodott fel a toronyba. A napi át-
laglétszám 136 fő, az egy napon belü-
li leglátogatottabb időszak pedig 11 és 
15 óra közé tehető. A legnagyobb na-
pi létszámot, 1172 főt 2019. augusz-
tus 23-án, pénteken regisztrálták. A 
szigligeti Óvár kilátót 2019. novem-
ber 16-a óta 2859 fő, a Batsányi ki-

látót 2873 fő, a Festetics kilátót 3801 
fő fedezte fel. A legkedveltebb nap a 
szombat és a vasárnap, de a hétköz-
napokat is gyakran választják a láto-
gatók a kilátók megmászására. A Ko-
loska-völgyi Vadaspark és a Festetics 
Imre Állatpark lakóit közel 35 ezer ál-
latbarát látogatta meg az elmúlt idő-
szakban.

A modern természetjárás által tá-
masztott igények, a folyamatosan 
növekvő látogatószám, az erdővel 
szembeni elvárások a hazai erdők 
turisztikai szerepét, a bennük kiala-
kított és üzemeltetett közjóléti és 
turisztikai létesítmények jelentősé-
gét is hangsúlyosabbá teszi. Fontos 
feladatunk, hogy a közjóléti erdők, 
parkerdők, az erdei kiránduló- és pi-
henőhelyek, erdészeti erdei iskolák, 
tanösvények, bemutatóhelyek, kilá-
tók létrehozásával és működtetésé-
vel megteremtsük a kulturált erdei 
kikapcsolódás és ismeretszerzés lehe-
tőségét.

 Patocsai-Lunk Eszter 

In memoriam Timár György
Timár György a Soproni Erdészeti Technikum elvégzését követően 
sikeresen felvételizett az Erdészeti és Faipari Egyetem Erdőmérnöki 
Karára. A katonai szolgálatot követően 1973-ban együtt kezdtük meg 
az egyetemi tanulmányainkat. Gyuri az egyetemi éveink alatt egyet-
len előadásról vagy gyakorlatról sem hiányzott. Az erdőmérnöki ké-
pesítést 1978-ban kitüntetéses oklevéllel szerezte meg. Tanulmányi 
eredményei elismeréseként miniszteri kitüntetésben részesült.

1978. szeptember 1-jén kezdte 
meg munkáját a Balaton-felvidéki 
Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaságnál, 
a Bakonyerdő Zrt. jogelődjénél. Er-
dőmérnök gyakornok volt a Keszt-
helyi Erdészetnél, majd 1979. ápri-
lisától Pétfürdőn az Aprítéktermelő 
Üzemnél dolgozott. 1980. januártól 
a Balatonfüredi Erdészet fahasznála-
ti tevékenységét irányította műszaki 
vezető beosztásban, majd még az év 
október 1-től a Farkasgyepűi Erdé-
szet vezetésével bízták meg. Fiatalos 
lendülettel, de határozott elképzelé-
sekkel látott munkához.

Tímár Gyuri egyetlen munkál-
tatónál dolgozott 38 éven át, mely-
ből 36 évig a Farkasgyepűi Erdészet 
munkáját irányította 2016. évi nyug-
díjba vonulásáig. Szakmai munkás-
ságához kötődik az erdészet terü-
letén végrehajtott számos közjóléti 
fejlesztés, melyek közül kiemelkedik 
az 1936. évi erdészeti kutatói világ-
kongresszuson bemutatott erdőfel-
újítási és erdőnevelési kísérleteknek, 
valamint az erdőművelés neves pro-
fesszorának emléket állító Roth Gyu-

la tanösvény létrehozása. Közjóléti 
fejlesztéseiként ismertté vált a ha-
muházi Gyilkos-tó környezetének pi-
henési célokra történő kialakítása, a 
csehbányai Malasics-ház turistaház-
zá fejlesztése, valamint az Országos 
Kéktúra vonalán pihenőhelyek, fahi-
dak létesítése is. Nevéhez fűződik az 
erdészet üzemi úthálózatának jelen-
tős mértékű kiépítése is. Vallotta, az 
erdészszakmára azért van szükség, 
hogy az ember az erdő által nyújtott 
javakat hasznosítani tudja, de oly 
módon, hogy maga az erdő örökké 

fennmaradjon. A természetes fel-
újítási módszerek gyakorlati alkal-
mazása terén végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként 2015-ben 
az erdészeknek adható legmagasabb 
állami kitüntetést a Pro Silva Hun-
gariae díjat adományozta számára a 
földművelésügyi miniszter.

Az évtizedek során megszer-
zett tudását, szakmai tapasztalata-
it szívesen osztotta meg másokkal. 
2004-ben az erdőmérnök-hallgatók 
gyakorlati képzésében végzett tevé-
kenységének elismeréseként a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemtől meg-
kapta a címzetes egyetemi docensi 
címet. Közvetlen környezete irán-
ti elkötelezettségét fémjelzi, hogy 
2014-ben Farkasgyepű önkormány-
zata a Farkasgyepűért érdemérem-
mel tüntette ki.

Magam, technikumi és egyetemi 
évfolyamtársaid, bakonyerdős mun-
katársaid, illetve erdőtervező, er-
dőfelügyelő, oktató, kutató, termé-
szetvédő kollégák nevében abban a 
meggyőződésben köszönünk el tő-
led, hogy nagy odaadással, kiváló-
szakmai színvonalon teljesített erdő-
mérnöki munkásságod révén – a rád 
olyannyira jellemző – gyöngybetűk-
kel írtad be a neved a gyepűi erdők 
méltán nagyhírű történetébe.

Üdv az Erdésznek! 
Nyugodj Békében!

 Vaspöri Ferenc 

Népszerű hely a Batsányi kilátó

Kiállításokkal indult az év
A korábbi évekhez hasonlóan idén is nemzetközi kiállítások, vásárok idő-

szaka volt az év eleje, ahol a Bakonyerdő Zrt. is bemutatkozott a partnerek-
nek, a természetkedvelő érdeklődőknek. A nagyvadvadászat mellett az öko-
turisztika állt a Bakonyerdő Zrt. kiállítási területének középpontjában.

Januárban a dortmundi Jagd und Hundon, februárban a Budapesten 
megrendezett FeHoVán, míg a hónap végén a salzburgi Die Hohe Jagd & 
Fischerei vadászati kiállításon vettünk részt. Az eddigi évekhez hasonlóan 
meglévő partnereinkkel találkozva értékeltük az elmúlt időszak eredményeit 
és megvitattuk az előttünk álló nehézségeket. 

Magyarországon idén április helyett június 10–14.között rendezik meg  
a Construma Nemzetközi Építőipari Szakkiállítást, ahol szintén jelen lesz 
leányvállalatunk, a BEFAG Parkett Kft.

  Patocskai-Lunk Eszter 

Az elmúlt időszak is bővelke-
dett gyermekáldásban kollégáink-
nál. Borcsa-Bodolayné Holl Katalin 
kisfia, Borcsa-Bodolay János 2019. 
11. 17-én, Bernáth Andrea kislánya, 
Bernáth Liza 2019. 12. 11-én, Kovács 
Róbert kisfia, Kovács Benedek Tibor, 
2019. 12. 15-én, Hüll László kislánya, Hüll Sarolta, 2019. 12. 21-én szü-
letett. 2020. 01. 07-én született meg Gábor Emil kislánya, Gábor Elza 
Emma, 2020. 02. 22-én pedig Takács Péter kisfia Takács Gellért.

Gratulálunk nekik! Jó egészséget kívánunk!


