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45 év a csicsói erdőben Csodaszarvas nap Eucharisztikus emlékkereszt
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XXI. századi formában
Az ország idei egyik legnagyobb eseményének számított a szeptember 
25.–október 14-e között zajló „Egy a Természettel” Vadászati és Ter-
mészeti Világkiállítás. Kiemelt figyelem és nagy várakozás előzte meg 
az 50 éves jubileumnak emléket állító eseményt, amelyen a 21 Állami 
Erdőgazdaság, XXI. századi formában vett részt.

A különféle programsorozatok 
megvalósításából különleges felada-
tot kaptak az állami erdőgazdasá-
gok is, amelyek a magyar központi 
kiállítás csarnokában impozáns, in-
teraktív, 21. századi technikával el-
látott közös standon jelentek meg. 
Szakítva a hagyományos megjelenési 
formákkal és megfelelve a kor elvárá-
sainak, elsősorban a jövő generáció-
ját megcélzó kiállítói térbe egy „vir-
tuális erdőt” varázsoltak a látogatók 
közé. Játszva a térrel, a fényekkel és 
a technológiára alapozva, 21. századi 
formában „varázsolták ide” az erdei 
élményeket. 

Megkapó megjelenésű, papírból 
készült erdőt formáló stilizált fák po-
ligon állatok az aljnövényzetben, kéz-
zel hajtogatott, több száz origami ma-
dár az égen, napszakkövető hangulati 
fényvilágítással ejtette rabul a kíván-
csi szemeket.

A virtuális erdei élmény okos esz-
közök (okostelefon, tablet) segítségé-
vel keltek életre. Nem kellett hozzá 

más, mint egy applikáció, néhány QR-
kód és egy alkalmas okos eszköz. Az 
AR technológia segítségével megele-
venedtek az erdei állatok, VR techno-
lógiával „más szemszögből” is megis-
merkedhettek a látogatók az erdőben 
zajló élettel: például mit lát egy sün, 
egy sas, egy szarvas? Milyen is az éj-
szakai erdő, milyenek a hangjai? Egy 

párperces videófilmben 3D techniká-
val életre keltek az erdő- és vadgazdál-
kodás múltját őrző fekete-fehér képek.

A látogatók a kiállítás virtuális 
tanösvényének állomásait a www.er-
dogazdasagok.hu oldalról elérhető, a 
virtuális erdő titkait feltáró appliká-
ció, az Élményerdő app segítségével 
fedezhették fel. Az élményösvényt vé-
gigjárók apró ajándékot vihettek ma-
gukkal. A borítékok erdei gyümölcs-
fák magját rejtették, melyet otthon 
elültetve, nevelve ők is gyarapíthatják 
és őrizhetik erdeink sokféleségét.

 Folytatás a 3. oldalon 

 Folytatás a 3. oldalon 

Jó kezekben van
a vadállomány
Ismét a megszokott és bevált 
forgatókönyv szerint tarthattuk 
meg a sárosfői trófeaszemlét.  A 
külföldi és a hazai vadászok a ki-
állított 120 trófeán keresztül kap-
hattak ízelítőt a Bakonyerdő Zrt. 
három megyében és négy tájegy-
ségben végzett vadgazdálkodási 
tevékenységéről.

Örömmel látom, továbbra is na-
gyon sokan kíváncsiak arra, hogy 
Veszprém megye egyik meghatározó 
erdő- és vadgazdálkodója miként bá-
nik a reá bízott természeti értékekkel. 
Így köszöntötte a trófeaszemle ven-
dégeit Varga László vezérigazgató. Ta-
valy a pandémia miatt a külföldi va-
dászok nem utazhattak az országba, 
így nem vehettek részt a szeptemberi 
gímbikavadászatokon. Alkalmazkod-
tunk a kialakult helyzethez. Időben 
elkezdtük az állományszabályozási 
munkát, de ez egy év alatt még nem 
hoz eredményt. Ha következetesen 
végigvisszük, akkor a vadállomány 
minősége folyamatosan javul – fo-
galmazott a vezérigazgató. Úgy vél-
te, olyan vendégek vannak a trófea-
szemlén, akik a látottak alapján meg 
tudják ítélni, miként alakul a trófeák 
minősége. És arról is meggyőződhet-
nek, hogy a Bakonyerdő Zrt.-nél mit 
értenek a tartamos erdő- és vadgaz-
dálkodáson. 

Pölöskei Balázs vadgazdálkodási 
osztályvezető értékelte a szeptemberi 
szarvasbőgés tapasztalatait. Elmond-
ta, a tavalyi korlátozásokkal minden 
vadgazdálkodót kemény döntések elé 
állítottak, hiszen a szeptemberi vadá-
szati idényben a gímbikák elejtői két-
harmad részben külföldi vadászok, 
akik távol maradtak.

Idén megnövekedet a hozzánk ér-
kező vendéglétszám. Közel 200 gím-
bika kilövésére érkezett vadász, 190 
bikát sikerült is terítékre hozni. Volt 
olyan vendég, aki üres kézzel távo-
zott, de volt olyan is, akinek több bi-
kát sikerült elejtenie. 

Szerinte a vadgazdálkodó, az ér-
deklődő számára a számadatok 
(minősítések, súlyok) helyett az a 
beszédes, ha személyesen is meg- 
győződhet róla, hogy a Bakonyerdő 
Zrt.-nél kiegyensúlyozott vadgazdál-
kodás folyik, jó kezekben van a vad-
állomány. A kiállított 120 trófea íze-
lítőt nyújt három megye és a négy 
tájegység elejtett trófeáiból. A legna-
gyobb szeptemberi gímtrófea 10,35 
kilogramm volt. 

A trófeaszemlén látottak alapján 
az az ember benyomása, hogy ered-
ményekben és élményekben gazdag 
volt a szeptember – mondta Takács 
Szabolcs kormánymegbízott, aki 
maga is vadászember, ezért mindig 
szívesen fogadja a Bakonyerdő Zrt. 
meghívását. 

A vadászat mindig ott volt az em-
ber mellett, az emberrel együtt fej-
lődött. Leszögezte, a vadászat ma 
már nemcsak a vad elejtése, hanem 
a vadgazdálkodás és a vadkárelhárí-
tás egysége. A természet örök kör-
forgásának a fenntartása érdekében 
a vadászok mindannyian felelősek. 
A tevékenységük a vadászati kultú-
rával is kiegészül, erre is büszkék le-
hetünk!

Szerinte a Bakonyerdő Zrt. min-
dig jó példát mutat a többi vadászat-
ra jogosult előtt. A vadászközösség 
fenntartásához, a közösség formálá-
sához is hozzájárulnak az ilyen és az 
ehhez hasonló rendezvényekkel.

Komplex élményközpont alakul
Az „Egy a Természettel” Vadászati és Természeti Világkiállításhoz 
rendkívül szerteágazó, a vadászati kultúrát, hagyományokat népsze-
rűsíteni igyekvő események sorát valósították meg hazánkban. Ehhez 
csatlakozott szeptember 18-án a Festetics Imre Élményközpont meg-
nyitója, és a jó hangulatú, színes programokkal tarkított Csodaszarvas 
Családi Nap Gyenesdiáson.

A Festetics Imre nevét viselő él-
ményközpont magában foglalja a 
Természet Háza Látogatóközpontot, 
a vadon élő állatokat természetes 
környezetükben bemutató Vadfar-
mot és a hazai, majdhogynem fele-
désbe merült őshonos házi állatfajtá-
kat bemutató Állatparkot, valamint 
a Nagymező kirándulóközpontot. A 
Bakonyerdő Zrt. célja az volt, hogy a 

Keszthelyi-hegység nyugati kapujába, 
Gyenesdiásra egy indikatív élmény-
központot hozzon létre, amely mara-
dásra csábítja az ide érkezőket. Ez a 
régi-új komplexum minden tekintet-
ben megfelel ennek a célkitűzésnek.

A Festetics Imre Élményközpont 
hivatalos megnyitóján adtuk át az el-
múlt időszak fejlesztéseit, a közel öt-
hektáros, vadon élő, valamint ősho-

nos magyar juhfajtákat is bemutató 
vadfarmot. Az állatokat tágasabb he-
lyen, természetes környezetükben, 
akár magaslesekre felmászva is meg-
szemlélhetik a látogatók. 

Jagicza Attila, a Bakonyerdő Zrt. 
vagyongazdálkodási főmérnöke el-
mondta: a fejlesztést a társaság saját 
forrásából finanszírozta. A mostani 
beruházáshoz a Nagymezőt, a lőteret 
„hozzákapcsolva” idővel kialakulhat 
egy olyan komplex élményközpont, 
ahol a kerékpárosok, illetve az összes 
balatoni vendég kedvére eltölthet akár 
egy egész napot. 

Ezúttal szakítottak a hagyományos megjelenési formákkal

A már eddig meglévő elemeket egy élményközponttá gyúrták össze

Takács Szabolcs, Varga László, Pölöskei Balázs
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Értékelték odaadó munkáját
Az Országos Erdészeti Egyesü-
let Elismerő Oklevelét  vehette 
át munkatársunk, Torkos Péter 
erdésztechnikus, a Bakonyszent-
lászlói Erdészet kerületvezető er-
désze. Az elismerést többek kö-
zött a folyamatos erdőborítást 
biztosító erdőkezelési módszerek 
alkalmazásáért, egyesületi mun-
kájáért kapta.

Az Országos Erdészeti Egyesület a 
Kiskunságban rendezte a 151. Vándor-
gyűlését, az augusztus végi esemény-
nek a KEFAG Zrt. volt a házigazdája. A 
rendezvény első napján, Bugacon egye-
sületi kitüntetéseket adtak át. Az OEE 
Elismerő Oklevelét 13-an vehették át, 
köztük Torkos Péter. A Bakonyszent-
lászlói Erdészet kerületvezető erdésze 
számára a családi gyökerek és a már 
gyermekkorban megszerzett ismere-
tek hatására a pályaválasztás egyér-
telmű volt. A soproni Roth Gyula Er-
dészeti Szakközépiskolában 1991-ben 
erdésztechnikus minősítést szerzett. 
1991. június 26-án állt munkába az ak-
kori Balaton-felvidéki Erdő- és Fafel-

dolgozó Gazdaság Bakonyszentlászlói 
Erdészeténél. Fizikai alkalmazottként 
a fakitermelő brigádokban dolgozott 
mint hossztoló, választékoló. 

2002. március 1-től az Alízház er-
dészkerület vezetésével bízták meg, 
mely beosztásában a mai napig dol-
gozik, Csesznek és Bakonyszentlászló 
községhatár erdeinek kezelését vég-
zi. A több mint ezer hektáros kerület 
éves fakitermelése az erdészeten belül 
kiemelkedő, 6-8 ezer köbméter. Ennek 
a szakszerű, pontos, lelkiismeretes le-
vezénylése mellett már a tervezésében 
is aktívan részt vesz. Többek között sa-
ját kezűleg rögzíti a fatömegbecslési 
jegyzőkönyveket az Erdészeti Szakmai 
Rendszerben. Munkáját nagy terüle-
ten sikeresen megvalósuló természetes 
bükkös, illetve cseres felújítások dicsé-
rik, melyeket – idegen vadászatra jogo-
sult mellett – legtöbb esetben kerítés 
nélkül hoz fel.

2008-ban alakították ki kerületében 
az Alízházi szálaló tömböt, ahol mint-
egy 240 hektáron a folyamatos erdőbo-
rítást biztosító szálaló, illetve öröker-
dő-gazdálkodás folyik. A kezdetektől 

nagy odafigyeléssel végzi a lékvágások-
kal indított erdőkezelések során adódó 
feladatokat, a kezelési tervben szerep-
lő elvek érvényesítését maximálisan 
szem előtt tartva. A lékek minősítése, 
az erdőrészletenkénti törzslap nyilván-
tartás jelentős többletfeladatot jelent a 
hagyományos gazdálkodási formákhoz 
képest, melyeket mindig precízen vé-
gez. Az idén megújuló kezelési terv el-
készítésében tevékenyen részt vett ja-
vaslataival.

A kerület szinte teljes egészében 
Natura 2000 védettség alatt áll, és ma-
gába foglalja a Hódoséri Ciklámenes 
Természetvédelmi Területet is.

A helyi csoport életében aktívan 
részt vesz, az egyesületi híreket, szak-
irodalmat naprakészen ismeri. Több-
ször volt a kerületében megrende-
zett szakmai programok házigazdája. 
Szerény, csendes személyiség, akinek 
szavára munkatársai mindig adnak, 
ritkán megvillantott jó humora a szak-
mai és baráti beszélgetéseket fűszerezi. 
Az erdész hagyományok, a múlt lelkes 
ismerője, a fiatalabb kollégák számára 
mintaként szolgál.

Kiváló munkaügyes
Fábián Béla, a Bakonyerdő Zrt. 
nyugalmazott közgazdasági és 
munkaügyi osztályvezetője az 
Életfa Emlékplakett Ezüst foko-
zatát vehette át Nagy István agrá-
rminisztertől.

Fábián Béla 40 évet meghaladó 
szakmai tevékenysége a Bakonyerdő-
höz, illetve annak jogelődjeihez kötő-
dik. Az erdészeti munkákat egyéves 
munkaszerződés keretében 1955-56-
ban ismerhette meg. A szerzett ta-
pasztalatokat jól tudta hasznosítani 
az 1956-60 között folytatott erdészeti 
technikumi tanulmányai során. A ka-
tonai szolgálat második évében, a HM 
külön engedélyével jelentkezhetett az 
Erdészeti és Faipari Egyetem levele-
ző tagozatára, melyet jó tanulmányi 
eredményére tekintettel a levelezőkre 
előírt 6 év helyett, „gyorsítással” 5 év 
alatt fejezett be 1968-ban. Ez a Far-
kasgyepűi Erdészetnél szállítási-ér-
tékesítési műszaki vezetői kinevezés 
időszakára esett. 

1970. január 1-től a BEFAG egyik 
legnagyobb erdészeténél, a devecse-
rinél kapott fahasználati műszaki ve-
zetői kinevezést. A fahasználati osz-
tályon szállítási előadói, majd 1976 
januárjától a kereskedelmi osztályon 
fatermék-értékesítési munkát vég-
zett. Az értékesítési feladat a belső fel-
használásra kerülő rönk, valamint az 
erdészetek hatáskörében maradt ala-
csonyabb rendű fatermékek kivételé-
vel központi hatáskörben volt. Szer-
ződéskötés, ártárgyalás és a szállítás 

egyéb feltételeinek egyeztetése volt a 
feladata. 

„Felső” elvárásra megalakult há-
rom mezőgazdasági társaság Veszp-
rém megyében. Az erdőgazdaság 
gesztorságával a Balatonfőkajártól 
Zalavárig terjedő Balaton-felvidéki 
jött létre. Ennek irányítására kapott 
megbízást Fábián Béla.

Nagyjából két év után újabb fela-
dat várta: az aprítéktermelés teljes 
vertikumának koordinálása önálló 
munkakörben. Időközben elvégezte a 
Budapesti Műszaki Egyetem Gépipa-
ri Gazdaságmérnöki Karát. 1982 au-
gusztusától munkaügyi osztályvezető 
lett, majd 1989-től két osztály össze-
vonásával közgazdasági-munkaügyi 
osztályvezető. Széleskörű feladatokat 
kapott a tervezéstől kezdődően a gaz-
dálkodás szinte egész menetét érintő-
en. Külön törekedett a tervezés nor-
mativitásának elérésére, kidolgozott 
egy többtényezős értékelési rend-
szert, hogy az egységek feladatará-
nyosan legyenek összehasonlíthatók. 
Az osztály feladatai időközben kibő-
vültek a megszüntetett személyzeti 
osztály addigi tevékenységével. 2001 
végén vonult nyugdíjba.

Nagy István agrárminiszter az 
Életfa Emlékplakett Ezüst fokoza-
tát adományozta Fábián Bélának, a 
Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott köz-
gazdasági és munkaügyi osztályve-
zetőjének a belső szabályozás, anya-
gi ösztönzési rendszer alkalmazása, 
valamint a munkaügy vezetése terén 
végzett kiváló munkájáért.

45 év szolgálat a balatoncsicsói erdőben
Mesterházi József, a Balatonfüre-
di Erdészet Balatoncsicsói kerüle-
tének kerületvezető erdésze úgy 
döntött, hogy 45 évnyi szolgálati 
viszony után elhagyja a Bakonyer-
dő Zrt. kötelékét.

Jóska 1976-ban került az akkori Bala-
ton-felvidéki Erdőgazdaság Monostor - 
apáti Erdészetéhez beosztott erdész-
ként. A következő évben kinevezték a 
Balatocsicsói erdészkerület vezetőjé-
nek, mely munkakörben azóta is dol-
gozott.

Kerületében a lehetőségekhez igazí-
tott mértékű fakitermeléseket mindig 
szakszerűen és pontosan végezte el. A 
kerületében található értékes tölgy-ál-
lományok kiváló törzsminőségükkel 

tanúi a kellő időben, szakszerűen el-
végzett nevelővágásoknak. Ezek kijelö-
lése, lebonyolítása szintén az elmúlt 45 
év szakmai feladatai közé tartozott. Az 
erdők természetes felújítását a makk-
termésre, a meglévő újulatra alapozva 
végezte. A jó minőségű erdőfelújítások 
hűen visszatükrözik a több évtizedes 
szakmai munka eredményét.

Az erdészetnél az 1997-től újonnan 
belépő vadgazdálkodási ágazatban az 
igényes vendégkör kialakításában és 
vadászatok lebonyolításában is jelen-
tős szerepet vállalt. Az erdész munka-
kör mellett kerületvezető vadászként 
is dolgozott.

Közel 20 évig látta el a balaton-
csicsói kerülethez tartozó ifjúsági tá-
borozási hely vezetését. A táborozó 

gyerekek részére tartalmas erdőjáró 
programokat vezetett.

Az erdei iskolán kívül kerületében 
található a Fekete-hegyi Eötvös Károly 
kilátó, melynek karbantartása, környe-
zetének rendezése a többi közjóléti ob-
jektummal (források, pihenők) együtt 
is a feladata, illetve szívügye volt.

Középiskolás kora óta lelkes híve a 
fotózásnak, amellyel egyrészt doku-
mentálja az erdészetek-erdőgazdasá-
gok életét, másrészt a természet ritka 
pillanatait örökíti meg. Fotói jelentős 
országos fotópályázatokon szerepelnek 
sikeresen, könyveket illusztrálnak, is-
kolák, óvodák és különböző intézmé-
nyek falain is megtalálhatóak.

A Bakonyerdő Zrt. vállalati újságja, 
prospektusai, országos szakmai lapok 

(például A Mi Erdőnk, Nimród) rend-
szeresen közlik képeit. Helyi és orszá-
gos szakmai rendezvények elmarad-
hatatlan fotósa.

Erdészkerületében folytatott 45 
évnyi munkája szimbolizálja azt 
az állandóságot, azt a tartamossá-
got, ami az erdőgazdálkodás egyik 
alappillére.

2021. szeptember 1-én – volt és 
jelenlegi kollégái – egy kis ünnepsé-
get rendeztek a Balatoncsicsói Erdei 
Iskolában, hogy méltóképpen elbú-
csúztassák Jóskát. Ennek keretében 
felkérték egy emlékfa elültetésére is, 
mely reményeink szerint nagyra nő-
ve sokáig fogja őrizni elültetője em-
lékét. A jó hangulatú összejövetel es-
tébe nyúló anekdotázással zárult.

Torkos Péter (jobbról) átveszi az elismerést

Nagy István és Fábián Béla

Mesterházi József emlékfát ültet
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A feladatunk az volt, hogy egy új 
megközelítésben, a 21. század techno-
lógiáira építve mutassuk meg az erdő-
gazdaságok munkáját, ami sikerült is. 
Hiszen a világkiállításon végig nyüzs-
gő és zsibongó gyermeksereg, a 21. 
század vívmányaira nyitott családok, 
felnőttek és szakmabeli kollégák fedez-
ték fel napról napra a virtuális erdőink 
kínálta lehetőségeket és kalandokat.

A vállalatunk hagyományos tró-
feaszemléje is a vadászati világkiállí-
tás egyik vidéki helyszíne volt. Egyike 
az 1500-nak, amely sokkal színesebbé 
tette az eseményt. Varga László ve-
zérigazgató kifejtette, akinek volt sze-
rencséje és részt vehetett az 1971-es 
eseményen, az láthatja csak igazán, 
mennyit fejlődött a világ 50 év alatt. 

Akkoriban nagyon egzotikusnak 
számított a  kiállítás, hiszen a „vas-
függöny mögött” a hazai átlagember 
számára teljesen ismeretlen vadfa-
jokat szemlélhettek meg, olyanokat 
amiket addig legfeljebb csak a magyar 
vadászírók könyveiből ismerhettek. 
És ezek példányai ott voltak Budapes-
ten. Ma már természetes, hogy sza-
badon járhatunk a világban, és ezek 
a lehetőségek sokak számára elérhe-
tőek. Ugyanakkor az is látszik, változ-
tatni kell a kommunikáción, hogy a 

közvélemény számára elfogadható-
vá tudjuk tenni azt a tevékenységet, 
amelynek csak része a vadászat. Ak-
kor helyes, ha vadgazdálkodásról be-
szélünk, hiszen a vad része a termé-
szeti környezetnek. Felelősségteljes a 

feladatunk, hiszen olyan élőlényekkel 
bánunk, amelyek természetes részei 
az élő környezetnek.

Minden szempontból tanulságos 
volt a világkiállítás.

 LE

 Folytatás az 1. oldalról 

Komplex élményközpont

Manninger Jenő országgyűlési 
képviselő a család és a természet kap-
csolatának fontosságát hangsúlyoz-
ta. Úgy vélte, ennek a régiónak óriási 
vonzereje, hogy itt együtt élhetünk a 
természettel – nemcsak a Balatonnal, 
hanem a Keszthelyi-hegységgel is.

Gál Lajos polgármester kiemelte: 
„Eleink, Festetics Imre, Darnay-Dor-
nyai Béla – akiknek a mellszobrai 
kint vannak az épület előtt – bizo-
nyítja azt, hogy szükség van a múltba 
tekintésre. Nagyon nagy szükség van 
egy komoly térségpolitikai alapra, 
az ökoturisztika megteremtésére. És 
ebben a Bakonyerdő Zrt. élen jár, hi-
szen ez egyfajta ökotengely itt, Keszt-
hely-Gyenesdiás tőszomszédságában, 
egészen a Keszthelyi-hegységig.”

Az immáron hagyománnyá váló 
Csodaszarvas családi nap keretében 
izgalmas, interaktív és élménygaz-

dag programok sorozata várta a lá-
togatókat a reggeli nyitástól kezdve 
egész nap. Az érdeklődők Major Ve-
ronika olimpikon iránymutatásával 
kipróbálhatták a légpuskalövészetet, 
a Sághegy Íjász és Hagyományőr-
ző Egyesület íjászbemutatója után a 
szakemberek segítségével sajátíthat-
ták el a helyes tartás, célzás és lövés 
technikáját. Az ebédet Németh Ta-
más séf szolgáltatta ízletes vadspeci-
alitásaival. A délután Maróti Béla va-
dászkutya-bemutatójával kezdődött, 
két gyönyörű magyar vizslája társa-
ságában. Az érdekes programok sorát 
Kisteleki Gergely zárta látványos soly-
mászbemutatójával. 

A nap zárásaként a Kákics zenekar 
koncertezett a Természet Háza udva-
rán, majd fergeteges táncházzal ért 
véget a kellemes hangulatú rendez-
vény az élményközpontban. Minden 
korosztály megtalálhatta a maga szá-
mára érdekes programot.

XXI. századi formában

Varga László és Felhoffer Péter

Mindent a szemnek és az érzékeknek

 Folytatás az 1. oldalról 

Jó hangulatú verseny
A Bakonyerdő Zrt. erdészei jú-
lius végén Huszárokelőpusztán 
mérték össze tudásukat, hogy 
eldőljön, ki képviseli az erdőgaz-
daságot a 2021. évi országos Év 
Erdésze verseny döntőjében.

A versenyen a társaság 15 kollégá-
ja vett részt, akiket Váradi József er-
dőgazdálkodási és természetvédelmi 
főmérnök köszöntött. A hét erdészet 
versenyzői 11 versenyszámban bizo-
nyították felkészültségüket.

Elsőként elméleti feladatsor kitöl-
tésére került sor, amit egy komplex 
felismerési versenyszám követett. A 
nap további részében a terepen áll-
tak helyt kollégáink, akik az alábbi 
feladatok elvégzésével adtak számot 
tudásukról: erdőfelújítás leírása, állo-
mányleírás, famagasság és fatérfogat 
becslés, élőfakészlet meghatározása 
körlapösszeg mérésével, gyérítés je-
lölés, erdőkár becslés, választékolás, 
rönk számbavétel, sarang számbavé-
tel, távolságbecslés és trófeaminősí-
tés.

A szakmai napot három előadás 
tette még tartalmasabbá. Dr. Ódor Pé-
ter ökológus, a Magyar Tudományos 

Akadémia doktora beszélt kollégáink-
nak az erdődinamikai ismeretekről a 
mérsékelt övi erdőkben, a természe-
tes erdődinamikát közelítő erdőgaz-
dálkodáshoz szükséges ökológiai ala-
pokról.

Kovács Béla természetvédelmi fő-
előadó képekkel illusztrálva mutat-
ta be a természeti értékek és védel-
mük jelenlegi helyzetét a Bakonyerdő 
Zrt. erdőgazdálkodásában. Biró János 
birtokügyi osztályvezető szakmai be-
szélgetést megindító előadásában az 
átalakító és örökerdő kezelési tervek 
tartalmával, tudnivalóival és végre-
hajtásával ismertette meg a terepen 
dolgozó kollégákat.

Egyéniben: 1. Felhoffer Péter (Ba-
konyszentlászlói Erdészet), 2. Buzás 
Richárd (Devecseri Erdészet), 3. Pap 
Armand (Farkasgyepűi Erdészet).

Csapatban: 1. Bakonyszentlász-
lói Erdészet (Felhoffer Péter; Torkos 
Péter), 2. Bakonybéli Erdészet (Piller 
Rajmund; Horváth Martin), 3. Deve-
cseri Erdészet (Buzás Richárd; Hor-
váth Péter).

Az augusztusi országos versenyen 
Felhoffer Péter tisztes helytállással 
képviselte a Bakonyerdő Zrt.-t.

Csapatépítés a látogatóközpontban
Rendhagyó, de reményeink sze-
rint hagyományteremtő rendez-
vénynek, csapatépítésnek adott 
otthont a Természet Háza Láto-
gatóközpont.  

A Természet Háza Látogatóköz-
pont augusztus végén – egy hosszú 
távú koncepció első lépéseként – csa-
patépítő tréninget szervezett a Zala-
egerszegi SZC Keszthelyi Közgazda-
sági Technikum oktatói testületének 
és dolgozóinak. A középpontban ko-
runk két kulcskérdése, a fenntartha-
tóság és a szakmák „zöldítése” állt. 

A játékos vetélkedő során a tech-
nikum munkatársaiból összeállított 
három csapat változatos feladatokban 
mérte össze tudását. A zsűri mun-
káját Gerencsér Zoltán turisztikai 
főelőadó, megbízott ökoturisztikai 

vezető (Bakonyerdő Zrt.) és Sárin-
ger-Kenyeres Marcell városi zöld terü-
letekért felelős önkormányzati képvin-
selő (Keszthely) látta el.

A jó hangulatú tréningen feladat 
volt többek között növényfajok fel-
ismerése, a közös célért való együtt-
működés fejlesztésére irányuló gya-
korlatok, valamint egy folyópart 
gazdasági hasznosításának megterve-
zése az ökológiai lábnyom minimali-
zálásának figyelembevételével.

A rendezvény után Sáringer-Ke-
nyeres Marcell elmondta, a természeti 
értékek megismerése és a környezet-
tudatos gondolkodás elsajátítása a fia-
taloknál a legfontosabb feladatok közé 
tartozik, és az oktatás ebben kulcs-
fontosságú szerepet tölt be. Öröm volt 
jelen lenni a rendezvényen, mely ér-
tékes információkkal szolgálhatott a 

pedagógusok számára, és még a csao-
patépítésre is komoly hangsúlyt fek-
tetett. Gerencsér Zoltán hozzátette, 
nagy volt a kihívás: képzett pedagóv-
gusoknak, kvázi testidegen területen 
olyan anyagot készíteni, amely iránt 
kellő érdeklődést mutathatnak. Kér-
déses volt, képesek leszünk-e leköt-
ni, mozgatni és a feladat megoldására 
inspirálni őket. Az eredmény önmagád-
ért beszélt, izzott a levegő a tesztek 
írásakor. A végén pedig jó volt látni 
a kissé megfáradt, de lelkes csapatot. 
Véleménye szerint a „foglalkozás” el-
érte a célját. Nagyot lendített a tanári 
kar összekovácsolódásán.

Kiss Gábor, az iskola szakirányú 
oktatásért felelős igazgatóhelyettese 
hangsúlyozta, hálával és köszönettel 
tartoznak, amiért a munkatársaink 
megszervezték és lebonyolították a 
tréninget. Kiemelte, a jövő oktatásá-
nak egyik fő célja a képzések és szak-
mák „zöldebbé tétele” és a tanulók 
fenntarthatóságra nevelése, melyhez 
elsőként az oktatók orientálására van 
szükség.

Társaságunk és a technikum hosz-
szú távon gondolkodik az együtt-
működésben, melynek része további 
csapatépítő tréningek szervezése ok-
tatási intézmények testületei részére, 
melyhez ez a rendezvény adja a sta-
bil alapot, továbbá a diákok bevonása 
olyan feladatokba, munkákba, melyek 
kölcsönösen hasznosak. Mindamel-
lett, hogy ez mindkét fél számára 
marketing jelentőségű, értéket is tet-
remt. GZA csapat elfáradt, de a lelkesedés töretlen volt
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Változatos terepi programok
Az OEE Erdőhasználati Szakosztálya július közepére hirdette meg te-
repi rendezvényét, melynek ezúttal a Bakonyerdő Zrt. volt a házigaz-
dája. A rendezvényt nagy érdeklődés övezte, mintegy hatvanan voltak a 
társaság különböző helyszínein, a Bakonybéli Erdészet területén.

Változatos program várta a résztve-
vőket, az erdőgazdálkodási témákon 
túl a társaság Franciavágási Fűrészá-
ru Gyára is bemutatkozott, emellett 
az ESZR Erdészeti Terepi Adatrögzítő 
(ETA) moduljának fejlesztéséről is tá-
jékoztatást kaptak a megjelent szak-
osztályi tagok. A vendégeket Varga 
László vezérigazgató és Váradi József 
erdőgazdálkodási és természetvédel-
mi főmérnök, szakosztályelnök kö-
szöntötte. 

Kezdetnek a Franciavágási Fűrész-
áru Gyárat Adamik Péter gyáregy-
ség-igazgató mutatta be. A szakosz-

tálytagok a gyárban a rönktérről 
indulva végigjárhatták a tölgy fűrész-
áru gyártás lépéseit, nem utolsó sor-
ban a legértékesebb szortiment, a 
lamella előállításáig.

A következő programban az Erdé-
szeti Terepi Adatrögzítő rendszer be-
mutatására került sor Huszárokelő-
pusztán. A résztvevők előadás során 
ismerkedhettek meg az ETA fejlesz-
tésének menetével és az alkalmazás 
működésével, Bán Gábor fahasználati 
osztályvezető elmondásában.

Váradi József főmérnök részle-
tes ismertetőt tartott a 2011 és 2020 

közötti időszakban a Magas-Bakony-
ban előforduló erdőpusztulásokról és 
azok kárfelszámolásáról. Kiemelten 
érintve a lucfenyő fakitermeléseket és 
felújítását, valamint a kőrispusztulás 
helyzetét. Az említett problémákat a 
terepen is megmutatták a Bakonybéli 
Erdészet munkatársai és dr. Patocskai 
Zoltán erdőművelési osztályvezető.

A nap szakmai programja a Kur-
ta-völgyi tömbben zárult, ahol a szak-
osztálytagok a Magas-Bakonyi elegyes 
bükkösök erdőkezelési és erdőfelújí-
tási módjairól tartottak közös esz-
mecserét. A jó hangulatú szakmai 
program bővelkedett újdonságokban 
az ország különböző pontjáról érke-
ző kollégáknak. A nap során szakmai 
kérdések megvitatására is sor került.

Bán Gábor

Őrségi vendégek a bakonyban
Az Őrségi Nemzeti Park termé-
szetvédelmi munkatársai dr. Mar-
kovics Tibor igazgató vezetésével 
szakmai tanulmányúton vettek 
részt a Bakonyerdő Zrt. magas-ba-
konyi területein.

A vendégeket Váradi József főmér-
nök köszöntötte. A program első nap-
jának délelőttjén a Balaton-felvidéki 
Nemzeti Park szervezésében megte-
kintettek egy, a nemzeti park kezelésé-
ben lévő védett tölgyes erdei élőhelyet, 
mely a LIFE Nature pályázat keretében 
a biológiai sokféleségének növelése és 
ezen Natura 2000 jelölő élőhelyek és 
fajok természetvédelmi helyzetének 
javítására szolgáló egyik mintaterület.

Délután a Farkasgyepűi Erdészet 
kezelésében lévő Forrasztókői egzóta-
kertbe tettek látogatást, ahol megis-
merhették a kert történetét, természe-
ti értékeit, valamint a kert kialakítása 
kezdeményezőjének, Majer Antal er-
dőmérnöknek az életútját.

A továbbiakban a Bakonybéli Erdé-
szet kezelésében lévő területeken foly-
tatták útjukat, ahol a Katonavágási ha-
lomsírmezőn tájékoztatást hallhattak 
a térség késő bronzkori történetéről, 
és az ebből a korszakból fennmaradt 
régészeti emlékekről. A nap zárása-
ként az Ugod Tábor-kert térségében 
(56 erdőtag) részletes ismertetést hall-

hattak és láthattak a társaságunk által 
végzett örökerdő-gazdálkodás, folya-
matos erdőborítás, javafára alapozott 
gazdálkodás folyamatáról.

A tanulmányút második napja a 
Bakonybéli Erdészet területén folyta-
tódott, ahol a lucfenyőpusztulás te-
rületeit, valamint az itt végzett szer-
kezetátalakító tevékenységeket nézték 
meg. A Kőris-hegy térségében az Ele-
venförtés területén (Bakonyszücs 46 
D) megismerhették a Magas-Bakony 
kialakulását és geológiáját, valamint az 
ex-lege értékek közül az itt található 
víznyelő együttest, és az erdőgazdál-
kodó e védett értékek megóvására tett 
intézkedéseit. Tájékoztatást kaptak a 
Magas-Bakony erdőgazdálkodásáról, 
kiemelve a bükkgazdálkodás, erdő-
pusztulás témakörét, majd megtekin-
tették a kőrispusztulás egyik jellemző 
területét.

A nap délutánja a Bakonyszent-
lászlói Erdészet területén folytatódott, 
ahol a Hódos-ér területén szurdoker-
dőket, valamint a Hódoséri Ciklámenes 
Természetvédelmi Területet tekinthet-
ték meg. A program zárófejezete Ba-
konyszentlászló térségében a fenyőfői 
ősfenyves megtekintése volt, ahol is 
megismerhették a helyi erdei fenyve-
sek erdőkezelési kérdéseit és feladatait 
Szórádi Zalán erdészeti igazgató veze-
tésével. K. B.

Eucharisztikus emlékkereszt a Koloska-völgyben
Az 52. Nemzetközi Euchariszti-
kus Kongresszus kapcsán em-
lékkeresztet állítottunk a Ko-
loska-völgyben, amelyet Böjte 
Csaba áldott meg.

Magyarországon 1938 májusá-
ban tartották a 34. Eucharisztikus 
Világkongresszust, így a 2021-es 
esemény a második ilyen alkalom 
volt. Az 52. Nemzetközi Eucha-
risztikus Kongresszust eredetileg 
2020. szeptember 13–20. között 
készültek megtartani Budapesten. 
Az egészségügyi krízisre való te-
kintettel a kongresszust 2021 szep-
temberére halasztották. Az 1881 
óta rendszeresen (az utóbbi időben 
négyévente) megszervezett egyhe-
tes nemzetközi rendezvényen a ka-
tolikus egyház tanítása szerint az 
oltáriszentségben jelen lévő Jézus 
Krisztust hirdetik és ünneplik.

Az Eucharisztikus Kongresszus 
missziós keresztje egy három mé-
ternél magasabb tölgyfa kereszt 
volt, melyet honfoglalás kori mo-

tívumokkal díszített bronzborítás 
ékesített. A Bakonyerdő Zrt. felké-
résére, a jelkép mására készült el a 
Szalai Tamás balatonszőlősi aszta-
los munkáját dicsérő 4 méter magas 
tölgyfa emlékkereszt.  A termetes 
kereszt elkészítésének alapanyag-

ként szolgáló tölgyfa a Bakony erde-
iben, gondos erdészek keze munkája 
által nevelkedett. Ezt a keresztet ál-
lítottuk fel Balatonfüreden, a Kolos-
ka-völgyben.

A Böjte Csaba ferences szerzetes 
által vezetett Balatoni Csillagösvény 

Missziós Zarándoklat augusztus 
közepén érkezett a Koloska-völgy-
be, ahol a hagyományos szabadtéri 
szentmisét követően megáldotta a 
Bakonyerdő Zrt. által emelt, a Gyer-
mek Jézus kegyhely közelében felál-
lított eucharisztikus emlékkeresztet. 
2020 „Minden forrásom belőled fa-
kad.” – olvasható a kereszten.

Zambó Péter, az erdőkért fele-
lős államtitkár köszöntőjében azt 
mondta, az erdei kegyhelyek nem-
csak évszázadokkal ezelőtt szü-
lethettek, nemcsak romos, fákkal 
benőtt, esetleg rég elfeledett temp-
lomok lehetnek. A kegyhelyek szü-
letésében mindannyian közremű-
ködünk, akik imádságos lélekkel, 
a földön túli dolgokon kívül a ter-
mészet csodáira is nyitottan indu-
lunk útnak. Jó példa erre a Kolos-
ka-völgy, amely rendszeres állomása 
lett a Balatoni Csillagösvény misszi-
ónak, ahol a Bakonyerdő Zrt. erdei 
befogadták a zarándokokat, és ahol 
2017 óta egy gyermek Krisztust áb-
rázoló szobor is áll. A magyar erdők 

nemcsak testi, hanem lelki feltöltő-
désünk színhelyei is. A mostani vi-
lágjárvány alatt minden eddiginél 
többen kerestek megnyugvást és re-
ményt a hazai erdőkben – mondta 
Zambó Péter.

Hozzátette, a katolikus emberek 
számára igen jelentős eseménynek, 
az 52. Eucharisztikus Világkong-
resszusnak ad hamarosan otthont 
Magyarország. A világkongresszus 
célkitűzései közé tartozik, hogy 
a katolikus vallás kovász legyen a 
magyar társadalomban. Ehhez kí-
vánnak hozzájárulni a magyar er-
dészek is a maguk eszközeivel. Az 
Agrárminisztérium ezért a Minisz-
terelnökség kezdeményezésére, az 
állami erdőgazdaságokkal karöltve 
21 emlékkeresztet állít a magyar er-
dőkben. Kereszteket, amelyek ösz-
szetartozásunkra, magyarságunk-
ra, emberségünkre emlékeztetnek 
bennünket, és támpontjai lehetnek 
az olyan együtt töltött időnek, mint 
amilyen a Balatoni Csillagösvény 
Missziós Zarándoklat is.

A szakosztálytagok a rönktérről indulva követték végig a teljes gyártási folyamatokat

A nemzeti parkos munkatársak sok újdonsággal találkozhattak

Böjte Csaba ferences szerzetes áldotta meg a keresztet
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Elkészült a csemetekert
Szinte minden elemében meg-
újult a sárosfői csemetekert, 
amelynek a műszaki átadása a  az 
elmúlt időszakban megtörtént, 
tulajdonosi támogatással és saját 
forrás bevonásával nagyon jelen-
tős fejlesztés történt. 

Váradi József erdőgazdálkodá-
si és természetvédelmi főmérnök 
a lapnak elmondta, a fejlesztés leg-
nagyobb eredménye, hogy a koráb-
bi 2000 négyzetméteres hidegágyas 
termesztőfelületet meg tudtuk 
duplázni. Megújult az öntözőrend-
szer, automatizáltuk a locsolást és 
a tápanyag-utánpótlást. Ugyancsak 
megújult a hűtőház, a 40 éves hű-
tőkapacitás cseréje történt meg egy 
modern berendezésre. Ez mintegy 
300 ezer csemete átmeneti tárolásá-
ra alkalmas. Erre azért van szükség, 
mert a tavaszi erdősítési szezon le-
rövidült, az elmúlt években azt ta-
pasztalhattuk, hogy április közepén 
hirtelen nyár lesz. Kiültetésig hűtő-

házban tároljuk a csemetét. A hű-
tőház arra is alkalmas, hogy átme-
netileg nagy makkú terméseket is 
tároljunk benne.

A csemetekert és az objektu-
mok felújításának része volt, hogy 
a korábban meglévő kettő magpajta 
mellé kettő újabbat is építünk. Így a 
társaság számára a téli makktárolás-
hoz szükséges 200 mázsa kapacitás 
rendelkezésre áll.

A csemeteválogató épületét is fel-
újítottuk, raktár- és szociális helyi-
ségeket alakítottunk még ki. Ezen 
kívül egy kisebb hűtőkapacitást is 
létrehoztunk, ami fagypont alatti 
(mínusz 1-2 fok) tárolást tesz lehe-
tővé, így akár egy éven keresztül is 
tudunk bükkmakkot tárolni. 

A csemetekertben részben a fő fa-
fajok csemetéit bizonyos mértékig 
meg tudjuk termelni. Emellett fon-
tos, hogy elegy fafajokat (juhar, hárs, 
sajmeggy, madárcseresznye, barkó-
caberkenye) is termeljünk. Az idei 
vetések már ez irányba mutatnak.

A csemetekert vezetője Farkas Zsuzsanna

A Bakonyerdő Zrt-hez 25 csoport érkezett

Vad és vadászat  
tematikájú kiállítás
Vad és vadászat tematikájú kol-
lektív kiállítás nyílt Gyenesdiáson 
a községházán. A szeptember 25-
én kezdődő vadászati világkiállí-
tás jegyében rendezett tárlat fest-
ményekkel, fotókkal mutatja be 
az erdők, mezők világát.

Az ismert keszthelyi erdész, 
Wentzely Dénes tollából idézve vet-
te kezdetét az a kiállításmegnyitó, 
amelynek témája szorosan kapcsoló-
dik az év legnagyobb hazai eseményé-
hez, a Vadászati és Természeti Világki-
állításhoz. A hagyományossá vált őszi 
rendezvénysorozatot egy kiállítással 
nyitják meg. Mindig más, meghatáro-
zott témában várják az alkotók mun-
káit. Az idei évben a vad, az erdő és a 
természet témában 37 alkotó mutat-
kozik be. A tárlatot Pölöskei Balázs, a 

Bakonyerdő Zrt. vadgazdálkodási osz-
tályvezetője nyitotta meg.

– Vadászként, vadgazdálkodóként 
nagyon örülünk neki, hogy a ter-
mészetábrázolást, a vadábrázolását 

a fiatal művészek megfogják, megje-
lenítik és a saját szemszögükből pró-
bálják megmutatni. Mindenki egy ki-
csit más szemszögből közelít a vadon 
élő állatokhoz. Van, aki a finom rész-
leteket próbálja megfogni. Valaki egy 
valósághű és lehetőleg az előtte látott 
dolgokhoz hasonló módon próbálja 
ábrázolni ezeket az állatokat. Ahogy 
látható az alkotók közül páran meg-
próbáltak ettől elvonatkoztatni, to-
vábbgondolva a természetet – mond-
ta Pölöskei Balázs.

A festőket, fotósokat és kézműve-
seket inkább a vadak, azok környeze-
te és szépsége inspirálta. A nagyva-
dak mellett a legismertebb ragadozó, 
a róka, vagy a leggyakoribb récefaj, a 
színeivel is vonzó tőkésréce kedvelt 
téma volt. 

Ha nyár, akkor Erdei Vándortábor!
Igazi sikersztorivá vált a Ván-
dortábor Program. 2021-ben 
ötödik alkalommal indultak el a 
Vándortáborok, ahol az iskolás 
gyerekek kedvezményes nyári 
táborokban, aktívan fedezhet-
ték fel az ország legszebb ré-
szeit. 

A Programot az Aktív Magyar-
országért Felelős Kormánybizto-
si Iroda hívta életre partnerségben 
az Országos Erdészeti Egyesülettel 
(OEE), a Magyar Kerékpáros Turisz-
tikai Szövetséggel (MAKETUSZ), a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel 
(MKKSZ), illetve a Magyarországi 
Szerzeteselöljárók Konferenciáinak 
Irodájával.

Az Országos Erdészeti Egyesület 
szervezésében lezajlott erdei ván-
dortáborokban idén 6500 felső tago-
zatos és középiskolás diák, valamint 
pedagógus vett részt. A 11 útvona-
lon 33, az állami erdőgazdaságok 
bevonásával biztosított táborhely 
várta a vándortáborozókat.

2018-tól az erdei és vízi mellett 
már kerékpáros táborokat is vá-
laszthattak a diákok, 2020-tól pe-
dig zarándoktáborokkal egészült 

ki a programkínálat. A táborokban 
eddig összesen, több mint 40 ezer 
diák és közel 3 ezer pedagógus ve-
hetett részt.

A Bakony az egyik legkedvel-
tebb útvonal, mindenkinek ide húz 
a szíve. Az előző évi oktatási hely-
zet megnehezítette a szervezést, a 
diákok verbuválását, ennek ellenére 
az idei évben a Bakonyba meghir-
detett 26 időpontra, 25 diákcsoport 
érkezett, hogy az Erdei Vándortábor 

Program egy hetes turnusaiban be-
barangolják erdeinket. Az idei Bako-
nyi Vándor számokban: 65 nap, 25 
csoport, 740 személy, 51 800 meg-
tett kilométer.

A csoportok az ország külön-
böző részeiről érkeztek, több visz-
szajáró csoporttal és pedagógussal 
is találkozhatunk. A legmesszibbről 
érkező csoport idén Tornyospálcá-
ról (Szabolcs-Szatmár- Bereg me-
gye) látogatott el hozzánk.

Debütált a VándorViadal

A Vándortábor Program idei új 
eleme a VándorViadal volt, ami-
re négyfős, 9-11. osztályos tanu-
lókból álló csapatok jelentkezését 
várták. A verseny kiemelt célja a 
vándortáboros szellemiség bemu-
tatása és ezáltal az aktív kikapcso-
lódás népszerűsítése.

Az 5 fordulós megmérettetés során 
a résztvevők online feladatok megol-
dásával gyűjthettek pontokat. A se-
lejtező feladatai jellemzően az aktív 
kikapcsolódási lehetőségekkel, vala-
mint Magyarország természeti és kul-
turális értékeivel kapcsolatosak, de 
ezek mellett további kreatív feladatok 
és pontszerzési lehetőségek is vártak 
a versenyzőkre. A kialakult rangsor 
alapján összesen 20, de intézményen-

ként legfeljebb 1, megyénként, pedig 
legfeljebb 3 csapat juthatott a döntő-
be. Mellettük egy meghívott, határon 
túli csapat is részt vett a verseny utol-
só szakaszában. Így összesen 21 csapat 
versengett a VándorViadal döntőjében 
június 14. és 20. között,  az egyhetes 
táborozás keretében.

A versenyzőknek szurkolók és 
az érdeklődők a VándorViadal 2021 
Zempléni döntőjét nyolc adáson át kö-
vethették a TV2 képernyőjén keresztül. 
A verseny a Bonyhádi Petőfi Sándor 
Evangélikus Gimnázium csapatának 
győzelmével zárult, akik az értékes 
tárgyi nyeremények és aktív kikapcso-
lódást szolgáló utalványok mellett egy 
hollóházi serleggel is gazdagabbak let-
tek, illetve elnyerhették az évente új 
gazdára találó vándorserleget is.

37 alkotó munkáit tekinthetik meg

Nagy érdeklődés övezte a kiállítást
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Személyi hírek
A Bakonyerdő Zrt. munkatársi 

létszámában 2021. 07. 01-től 2021. 
10. 06-ig az alábbi változások vol-
tak: Belépők, szellemiek: Mis-
kolczi Réka Ilona (08. 01), Papet-
ti-Bors Erika (10. 06, mindkettő 
Központ), Priegl Tamara (10. 01. 
Keszthely). Belépők, fizikaiak: Ga-
lambfi Miklós (07. 01.), Fehér Re-
náta (08. 09.), Lamport Dániel (08. 
09.), Turzó Albert (08. 09.), Velekei 
Regina Gyöngyi (08. 09.), Somo-
gyi József (08. 30.), Farkas István 
(09. 01.), Sárközi Áron (09. 22., 
mind BEFAG Parkettagyár), Ta-
kács Viktória (07. 07. Bakonybél), 
Megyeri Norbertné (07. 15.), Bakos 
Tibor (08. 03., mindkettő Bakony-
szentlászló), Schlecht Gábor (08. 
16. Központ), Berki Richárd Béla 
(09. 28. Franciavágási Fűrészáru 
Gyár). Kilépők, szellemiek: Varga 
István (08. 30. Bakonyszentlász-
ló), Kígyós Róbert (09. 01. Keszt-
hely), Mesterházi József (09. 04. 
Balatonfüred), Somlai László (09. 
14. Farkasgyepű), Szabó Péter (09. 
30. Franciavágási Fűrészáru Gyár). 
Kilépők, fizikaiak: Kiss József (07. 
07.), Dely István (09. 14.), Karvas 
Bence (09. 21., mind Franciavágá-
si Fűrészáru Gyár), Kondrák Sán-
dor (07. 19.), Városi Rozália (08. 
08), Fekete Zoltán (08. 27., mind 
BEFAG Parkettagyár). Nyugdíja-
zás, szellemiek: Nagy János (07. 
03. Devecser), Bati Zoltánné (09. 
03. Balatonfüred), Scheuer László 
György (09. 07. Bakonybél), Patyi 
Ernő (09. 08. Farkasgyepű). Nyug-
díjazás, fizikaiak: Lelkes József (08. 
31. Központ). Hűségjutalmasok, 
szellemiek: 45 év: Mesterházi Jó-
zsef (Balatonfüred), Jáger Ferenc 
(Devecser), Gombási Károly (Köz-
pont). 40 év: Steiner Zsolt (BEFAG 
Parkettagyár), Gyimóthy Károly 
(Központ), Csomor József (Ba-
konybél), Fliszár Jenő (Keszthely). 
35 év: Gyabronka Tibor (Devecser), 
Kemendy Géza (Pápa). 30 év: Tor-
kos Péter (Bakonyszentlászló). 24 
év: Patyi Ernő (Farkasgyepű). 20 
év: Gyimóthy Ildikó, Wéber Csaba 
Ferencné, Fellner Tamásné (mind 
Központ), Horváth Attila (Keszt-
hely), Berger Péter (Bakonybél), 
Horváth Péter (Balatonfüred). 15 
év: Tóth Péter (Keszthely), Márkus 
Norbert (Bakonybél). Hűségjutal-
masok, fizikaiak: 45 év: Prém Béla 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár). 35 
év: Fekete Róbert (Balatonfüred), 
Frank Ferencné, Németh János, 
Szelencsik Zoltán (mind Francia-
vágási Fűrészáru Gyár). 30 év: Ta-
másné Ürmös Andrea (Franciavá-
gási Fűrészáru Gyár), Bakó Zsolt, 
Halász Zoltán, Osvald István (mind 
BEFAG Parkettagyár). 25 év: Sza-
lai Balázs (Franciavágási Fűrészáru 
Gyár), Fischer Lajos (Keszthely). 15 
év: Süveges György (Pápa), Déginé 
Nagy Andrea, Feketéné Hegyi Már-
ta, Tokaji Istvánné, Kammerer Ta-
más (mind BEFAG Parkettagyár).

Olimpikont köszöntöttünk
A tokiói olimpiáról hazatérő Major 
Veronika sportlövőt köszöntötték 
Keszthely, Gyenesdiás, a Bakonyer-
dő Zrt. és lövészklubja vezetői. 

A többszörös világ- és Európa-baj-
nok sportoló az ötkarikás játékokon 
légpisztolyban a 34., sportpisztolyban a 
35. helyen zárt.

Keczeli Zoltán tanítványa a BEFAG 
Keszthelyi Erdész Lövészklub máso-
dik olimpikonja, előtte az egyesületből 
2000-ben Ángyán József szerzett ötkari-
kás kvótát. Major Veronika Tokióban sok 
élménnyel és tapasztalattal gazdago-
dott, amelynek tudatában méltóképpen 

tud majd felkészülni a három év múl-
va esedékes párizsi ötkarikás játékokra, 
amire szeretné kvalifikálni magát.

A gyenesdiási Természet Háza Lá-
togatóközpontban tartott ünnepségen 
a köszöntők népes táborában Gál La-
jos, Gyenesdiás polgármestere, Csótár 
András, a keszthelyi emberi erőforrá-
sok bizottságának elnöke és Jagicza 
Attila, a Bakonyerdő Zrt. vagyongaz-
dálkodási főmérnöke is a további tá-
mogatásról biztosította a kitűnő sport-
lövőt, és valamennyien hangsúlyozták: 
rendkívül büszkék, hogy ismerhetik és 
segíthetik az olimpikon felkészülését, 
versenyzését.

A dobogó legmagasabb fokán!

A Bakonyerdő Zrt. lövészcsapata 
elérte a saját magának kitűzött 
célját, dobogóra állhatott idén a 
magyar erdőgazdálkodásban dol-
gozók közötti vadász többtusa lő-
bajnokságban.  Méghozzá a dobo-
gó legmagasabb fokára állhatott a 
csapat, ami egy ilyen összetett ver-
senyben mindenképpen elismerés-
re méltó!

Sokaknak nem mond semmit ez a 
verseny, ám nagy múltra tekint vissza. 
1998-ban az akkori erdőgazdaságok 
igazgatói Gyenesdiáson tartottak érte-
kezletet, ezzel párhuzamosan a helyi 
lehetőségeket kihasználva lövészver-
senyt is tartottak. A következő évben 
felmerült az erdőgazdasági kollégák 
bevonása. Az első, kétfordulós verseny 
az egyre több erdőgazdasági lőtér be-
vonásával az idők múlásával nyolcfor-
dulós versennyé alakult. 2004-től már 
az összes erdőgazdasági dolgozó szá-
mára elérhetővé vált a nevezés, a ver-
senyszámokat pedig a kombinált lövé-
szet alapján határozták meg.

Az idei év jól indult a lövészcsapa-
tunknak, hiszen mindjárt az első ver-
senyen az első helyen végeztek. Az idei 
ötfordulós sorozatban a legjobb négy 
eredményt értékelték, ez a mi csapa-
tunknál két első,  egy második és egy 
harmadik helyezés volt.

Emellett az év során több kisebb 
versenyen is részt vettek, a Kos kupát, 
a Jakab-napi lövészversenyt, a Veszp-
rém megyei kamarai Nagydíjat, a tá-
jegységi lövészversenyt meg is nyer-

ték. Ezeken túlmenően a csapat tagjai 
saját költségükön további versenyeken 
indultak, növelve ezzel a felkészültsé-
güket, versenyrutinjukat. Ez a felké-
szülés, a sok gyakorlás és a Bakonyer-
dő Zrt. támogatása együttesen vezetett 
oda, hogy az idei utolsó erdőgazdasági 
versenyre a dobogós helyezés biztos 
tudatában érkeztek. Nagy volt a fiúkon 
a nyomás, de ettől sem remegett meg 
a kezük: szép eredménnyel sikerült ja-
vítani a hozott helyezésen, ami vég-
eredményben az első helyezést jelen-
tette! Gratulálunk a versenyzőknek! A 
csapat tagjai: Vizi Norbert, Szabó Csa-
ba, Benkő László, Hüll László, Fekete 
Róbert, Varga Lajos és Pölöskei Balázs. 

A Bakonyerdő Zrt. az elmúlt három 
évben arra fektette a hangsúlyt, hogy 
igazi csapatot kovácsoljon, a rutinos 
kollégák segítségével pedig a fiatalítást 
is megkezdődhetett. Ez már az idei év-
ben tartalékot biztosított, így kiegyen-
súlyozottá vált teljesítményük. A csa-
patot öt erdészet és a központ dolgozói 
alkotják, így mindenki büszke lehet ar-
ra, hogy részese ennek a munkának. 
A tehetséges kollégák csak úgy tudnak 
jól szerepelni, ha sikerül elszakadni a 
mindennapi rutintól, a kollégáik a he-
lyettesítéssel, feletteseik a munka át-
szervezésével lehetőséget biztosítanak 
számukra a felkészülésre és verseny-
zésre. Az ő támogatásuk mellett a cég 
vezetése biztosított eszközt és lehető-
séget a szereplésre, a versenyzők pedig 
igyekeztek ezt meghálálni a jó eredmé-
nyek elérésével.

P. B.

Ezt jól kifőztük!
Szeptember elején a 14. Nemzetközi 

Vadgasztronómiai Fesztiválon vehettek 
részt az erdészeti és vadászati témák 
iránt nyitott látogatók, a természet és 
a vadételek kedvelői.

A Vadgasztronómiai Fesztivál a 
természet, a vadászati kultúra és a 
vadgasztronómia szerelmeseinek nem-
zetközi találkozója, mely kiváló lehető-
séget ad a vadhús mint konyhai alap-
anyag népszerűsítésére, széleskörű 
felhasználási területeinek megismer-
tetésére, ezzel együtt az erdőben, vad-
ban és vadászatban rejlő lehetőségek 
bemutatására. Mindezt tartalmas ki-
kapcsolódási és minőségi szórakozási 
lehetőségek biztosításával fűszerezve. 
A fesztivált 2021-ben a Fejér Megyei Va-
dásznappal és Megye Korzóval együtt 
rendezték.

Az idei évben több mint 40 amatőr 
főzőcsapat nevezett a fesztivál díjaiért. 

A szervezők által biztosított vadhúsból 
készült ételeket a látogatók is megkós-
tolhatták.

A kihúzott sorszám alapján járó, 
előre nem meghatározott fajtájú vad-
húscsomagból elkészült ételeket 6 fős 
szakmai zsűri bírálta el. A helyezések 
megállapítása a zsűritagok által adott 
egyedi pontszámok átlaga alapján tör-
tént.

Az idei évben a Bakonyerdő Zrt. 
csapata (Gyurecska László és Horváth 
Martin) őz kategóriában az első helye-
zést szerezte meg. A lógatott szalonná-
val készült őzpörköltet konyakszilvás 
derelyével és marinált céklával tálalták. 
Kollégáink az elkészült finomsággal ki-
érdemelték a vándorkupaként funkcio-
náló „Erdei ételek mestere” címet. Gra-
tulálunk a győzelemhez! Köszönjük, a 
fesztiválon részt vevő minden kolléga 
kitartó, lelkes munkáját.

Gólyahír
Horváthné Sali Éva kisfia, Horváth Roland 
2021. 06. 07-én született.  Nagy Attila és 
Nagy-Szabó Eszter kollégánk kisfia, Ádám, 
2021. 07. 07-én látta meg a napvilágot. 
Márkus Norbert és Márkus-Marton Éva kisfia, Márkus András 2021. 07. 
24-én, Gajdacsik-Németh Krisztina kisfia, Gajdacsik Máté 2021. 08. 08-án 
született. 2021. 09. 07-én jött világra Fülöp Vilmos József, Fülöp András 
kisfia.

Gratulálunk nekik! Jó egészséget kívánunk!

 

Major Veronikát Gyenesdiáson népes csapat várta

 Kollégáink kitettek magukért

Lövészeink számára az év mozgalmasan, izgalmasan és eredményesen alakult


