Ma már hagyománya van a hubertlaki ünnepségnek
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Közjóléti nap
a Keszthelyi Erdészetnél

Füstölgő puskacső

Lettországi diákok ismerkedtek
a bakonyi örökerdőkkel

Sikerülhet felülmúlni a terveket
Minden nehézség és korlátozó intézkedés ellenére sikeres évet zárhat a Bakonyerdő Zrt. A munkatársak áldozatvállalását pedig a
2020-ban elmaradó juttatások pótlásával értékeli a cégvezetés.
Amikor az év utolsó hónapjában rövid, előzetes évértékelésre kértük Varga
Lászlót, a vezérigazgató a helyzetelemzést korábbról kezdte, hogy mindenki
tisztán lássa, milyen folyamatokon is
mentünk keresztül rövid időn belül.
– 2020-ban a pandémiás helyzet teljesen ismeretlen volt a gazdaság szereplői számára, így nehezen lehetett

kiszámítani, illetve felkészülni annak
várható hatásaira. Emiatt takarékoskodtunk, a költségeket erőteljesen
visszafogtuk, ez nemcsak a gazdasági
kiadásokra, hanem a személyi juttatásokra is vonatkozott. Szerencsére a
munkatársaink átérezték a helyzet súlyát és ők is fontosnak tartották, hogy
meg tudjuk őrizni a munkahelyeiket.
A vezérigazgató jelezte, 2020 végére már látható volt, hogy valamiféle fordulat állhat be, azzal együtt is,
hogy ez év májusáig a legszigorúbb
pandémiás intézkedések voltak érvényben. Ez például a vadászatra igen
negatív hatással volt, hisz a szarvas-

Varga László elégedetten nyugtázta a kollektíva hozzállását

bőgésre nem tudtunk külföldi vendégvadászokat fogadni.
A Veszprém Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara TOP 100 + 200 Veszprém
megye gazdasága című kiadványából
kiderül, hogy a konszolidált árbevétel
alapján a Veszprém megyei gazdasági
társaságok rangsorában a Bakonyerdő
Zrt. a 36. helyen állt 2020-ban. A 9,6
milliárd forintos éves árbevétel egy átlagos éves árbevételnek felel meg, tehát
a számokból annyira nem érezhetőek a
nehézségek.
Az idei évben az egyes ágazatainkat különböző hatások érték, fogalmazta meg Varga László. Egyrészt
megélénkült a kereslet az erdei választékok piacán. Ennek köszönhetően az
év második felében az infláció mértékét megközelítő módon sikerült árat
emelnünk. Úgy tűnik, tovább nő a kereslet az erdei fatermékek iránt, így az
általunk vagyonkezelt erdőterületekről
kikerülő faanyag tekintetében a jövő
évre szóló tárgyalásainkat kedvező pozícióból várhatjuk.
A Franciavágási Fűrészárugyár tekintetében év közben azt tapasztaltuk, hogy a minőség függvényében,
az alapanyag, fűrészrönk tekintetében
érezhető volt az áremelkedés.
Folytatás a 3. oldalon

Mikulás-napi
barkácsolás
December 5-én Mikulás-napi barkácsoló programot rendeztünk a Természet Háza Látogatóközpont udvarán.
Az időjárás ugyan nem volt kegyes
hozzánk,mégis számos családot, gyermeket köszönthettünk a rendezvényen. A lovaskocsizás program elhalasztására került sor, így az esemény
helyszínéül a fűtött rendezvénysátor
szolgált. A sátorban kellemes meleg,
zsíros kenyér, gyümölcstea és forralt
bor illata szállt a levegőben.
A barkácsolás 10 órakor vette kezdetét és rövid időn belül megtelt a sátor fúró-faragó, kalapáló családokkal,
akik madárodút, és -etetőt készítettek.

Délben Kobzos-Kiss Lajos Mikulás-váró zenés előadását hallgathattuk meg, majd hamarosan
ellátogatott hozzánk a Télapó és bekapcsolódott az éneklésbe a gyerekekkel.
A műsor után a Mikulás megkérdezte a legkisebbeket, hogy ki volt jó
gyerek idén. Természetesen mindenki nagyon jól viselkedett, így a nagy-

szakállú apró ajándékkal kedveskedett a gyerkőcöknek.
A program zárásaként minden
látogatónkat megvendégeltük egy
kis zsíros kenyérrel és meleg itallal,
majd, miután elállt az eső, meglátogathatták vadasparkunk szarvasait.
Az esemény nagy sikernek örvendett, összesen 195 fő vett részt a Mikulás-napi barkácsoló programon.

Hivatásos
Vadász Emléknap
és trófeaszemle
Hagyománnyá nemesült megemlékezését rendezte meg november 5-én a Bakonyerdő Zrt.
a Verga Zrt. és a Veszprém Megyei Vadászkamara Hubertlakon, a Hivatásos vadászok emlékoszlopánál.
A novemberi ősz közepén megtartott eseményt a Bakony Vadászkürt Egylet kürtszignálja
nyitotta meg. Varga László vezérigazgató köszöntőjében elmondta:
– Erdőgazdaságunk szakszemélyzete vadgazdálkodóként felelősséggel és küldetéstudattal fáradozik
azon, hogy a természetes táj mint
életközösség részeként a vadállományt, annak minőségét folyamatosan javítva fenntartsa. Állami
erdőterületeket kezelő erdészként
pedig a legfontosabb feladatunk az
erdeinkben élő vadlétszám olyan
szintre és minőségre hozása, amely
mellett erdőfelújításaink zavartalanul fejlődhetnek, s erdeink megfelelnek az összetett társadalmi elvárásoknak. A vadász nem az állatok
és a természet ellensége, a vadászetika pontos betartásával épp a természet érdekében dolgozik.
Ugron Ákos, a Verga Zrt. vezérigazgatója megköszönte a hivatásos vadász kollégák kitartó, lelkes és magas színvonalú szakmai
munkáját. A hivatásos vadászok
helyzete napjainkban nehezebb talán, mint korábban bármikor, hisz
a tapasztalható klímaváltozás, a
koronavírus-járvány, az afrikai sertéspestis kihívásokat gördít az erdő- és vadgazdálkodósban dolgozó
szakemberek elé.

Korn Ignác, a Veszprém Megyei
Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke is hasonló szavakkal méltatta a vadgazdálkodásban dolgozó
szakemberek törekvéseit. Kiemelte,
a megyei kamara és a két megyei
erdőgazdaság részéről is hasonló gondolatok fogalmazódtak meg,
amikor 2014-ben elhatározták egy, a
hivatásos vadászok számára készült
emlékhely felállítását. Azzal a szándékkal tették, hogy legyen egy olyan
hely a megyében, ahol évente egyszer összegyűlve, civil közönség nélkül, csupán mi, hivatásos vadászok
megemlékezhetünk elődeinkről; kiemelhetjük magunk közül azokat,
akik hosszabb, akár több évtizedes
életpályával a hátuk mögött példát
mutattak mindannyiunknak szakmaszeretetből, elhivatottságból.
A köszöntő beszédek elhangzása
után került sor a Hubertlaki Kereszt
kitüntetések átadására. A elismerést minden évben az arra érdemes,
munkáját kiemelkedően végző hivatásos vadász számára adományozzák. Tekintettel a járványhelyzetre
az idei évben hatan, a 2020-as és a
2021-es év kitüntetettjei együtt vehették át az Emlékkeresztet.
A Veszprém Megyei Vadászkamara Hubertlaki Kereszt kitüntetést
adományozott Csőbör Gábor nyugalmazott hivatásos vadásznak. A
Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kollégája, Humpók Imre is átvehette a
kitüntetést, míg a Verga Zrt. részéről Szóka Péter, a Kab-hegyi Erdészet északi vadászterületének hivatásos vadásza számára ítélték oda a
díjat.
Folytatás a 3. oldalon
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Elismerés a jó
munkájukért
A Hivatásos vadászok emlékhelyén tartott megemlékezés
keretében adták át a kiváló teljesítményt nyújtó hivatásos vadászok részére alapított kitüntetést, a Hubertlaki Keresztet.

Hipság István az elismerést Nagy István agrárminisztertől Budapesten, az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából megrendezett ünnepségen vehette át

Egy teljes szakmai életút
Az 1956. évi forradalom és szabadságharc emléknapja, október
23-a alkalmából Nagy István ag
rárminiszter az Életfa Emlékplakett bronz fokozata elismerést
adományozta Hipság István, a
Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott
kerületvezető erdésze részére.
Hipság István a Kisalföldön található Fertőszéplakon született, ahol
már fiatal korában az erdőt járta, így
a természet szeretete hamar magával ragadta. Nyilvánvaló volt számára, hogy erdész szeretne lenni, ezért
a soproni erdészeti technikumba jelentkezett, ahol 1971-ben végzett. A
10 hónapos előgyakorlatát a Kisalföldi Erdőgazdaság Fertőd Leési Kerületében teljesítette.
Ezek után a teljes szakmai életútja a Bakonyhoz, közelebbről az Ugodi
Erdészethez, majd átszervezés után
a Farkasgyepűi Erdészethez kötődik.
1971. augusztus 1-től a Balaton-felvidéki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság
(BEFAG) Ugodi Erdészet Irtási Kerü-

letében beosztott erdészként kezdte
pályafutását. 1973-tól a Királykapui
Kerületben kerületvezető erdészként,
1985–1987 között megbízott erdőművelési műszaki vezetőként dolgozott.
1987-től a Pápateszéri Kerület irányítását kapta meg, ahol rengeteg erdőművelési feladattal kellett szembenéznie. Itt jelentős hátralékkal sújtott
erdők halmozódtak fel, amit sikerült
is lecsökkenteni a következő 10 évben.
1996-tól visszakerült korábbi Királykapui Kerületébe, ahol nyugdíjba vonulásáig, 2013-ig dolgozott.
40 éves szakmai pályafutása alatt
az erdőgazdálkodás nagy változáson
ment keresztül. Ennek megfelelően
több erdőfelújítási, fahasználati technológiát kellett elsajátítania, alkalmaznia. Az új felújítási módszerekre
nyitott volt, azokat támogatta (például égtájorientált felújítási módszer a
bükkösökben, folyamatos erdőborítás).
Kerületében a nevelővágásoknál
előtérbe helyezte a különleges kíméletes tőmelletti technológiát, a szánkós, fogatos közelítést a visszamara-

dó állomány kímélése érdekében. Ez
utóbbi a felújítóvágásainál is említésre méltó. Részt vett a vadgazdálkodási feladatokban, vadászvendégek kísérésében, illetve az Ugodi Erdészet
országos hírű vaddisznóhajtásainak
tevékeny szereplője volt, vadászati
munkákban mindig lehetett rá számítani.
Nyugállományában sem szakított
a természettel, a lakóhelye környékén
lévő erdőket továbbra is járta. A vadászat szeretete is megmaradt, jelenleg
is a Bakony-Erdész Bérkilövő vadásztársaság tagja. Egyik fiába is beleplántálta erdőszeretetét, aki erdőmérnök
lett, jelenleg fahasználati kereskedelmi osztályvezető a Bakonyerdő Zrt.
központjában. A természet és vad
szeretetét a közös erdei kirándulások
során unokáinak is továbbadja.
Hipság István a bakonyi bükkösök felújításában elért eredményeiért,
a négy évtizeden át végzett sokoldalú szakmai tevékenységéért az Életfa
Emlékplakett bronz fokozata elismerést kapta.

Hivatásos Vadász Emléknap és trófeaszemle
Folytatás az 1. oldalról

A 2021-es évben Babják Tamás, a
Bakonyerdő Zrt. hivatásos vadásza,
Farkas Imre, a Noszlopi Vadásztársaság hivatásos vadásza, és Rózsahegyi
Bence, a Verga Zrt. Zirci Erdészetének
kerületvezető erdésze, kerületvezető
vadásza is Hubertlaki Kereszt kitüntetésben részesült. Az esemény záróprogramjaként a Hubertlaki emlékoszlopnál koszorút helyeztek el az
erdőgazdaságok vezetői, és Megyei
Vadászkamara képviselői.
Az ünnepség folytatásaként a
Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke Pap Gyula, köszöntő szavaival
nyitotta meg a VI. Vadászkamarai
Trófeaszemlét. Gratulált a kitünte-

tetteknek és köszönte a hivatásos vadászok munkáját, akik az elmúlt két
évben igazán nehéz körülmények között dolgoztak. Kiemelte, hogy na-

gyon büszke az általuk végzett szakmai munkára, amelynek eredményét
a trófeák mennyisége és minősége is
jól mutatja.

A megyei trófeaszemle jól tükrözi a vadgazdálkodási munkát

Tekintettel a tavalyi járványhelyzetre, az idei évben hatan részesülhettek az elismerésben, köztük a Bakonyerdő Zrt. két kollégája, Humpók
Imre és Babják Tamás. A Hubertlaki
Kereszt kitüntetéseket Varga László
és Ugron Ákos vezérigazgató és Pap
Gyula vadászkamarai elnök adták át.
Humpók Imre kerületvezető vadász 1972. november 1-én kezdett
dolgozni a Bakonyerdő Zrt. – akkori
nevén BEFAG – Devecseri Erdészeténél, és egy esztendő híján fél évszázadot töltött erdőgazdaságunknál. A
munkát 16 évesen fakitermelőként
kezdte, később hossztoló, majd 1993tól, a saját vadászterület kialakítása-

meretes, ambiciózus és rendkívül
eredményes vadász szakembert, jó
kollégát ismertünk meg.
A teljes embert igénylő munkakör magas színvonalú betöltése
mellett gondos és példamutató családfő maradt. Két fia természetközeli szakmát választott, hét unokáját
pedig büszke nagypapaként, fáradhatatlanul kalauzolja a természet világában.
Babják Tamás 1995-ben szakközépiskolában érettségizett vadász-vadtenyésztő szakon. A Gerencementi Vadásztársaságnál 2,5
évig végzett vadőri munkát, közben vadgazda technikusi minősítést szerzett. 1999-ben került a Bakonyerdő Zrt. Pápai Erdészetéhez;
előbb fizikai munkakörben kisegítő vadász, 2006-tól hivatásos, majd
kerületvezető vadász. Munka mellett vadgazda mérnöki végzettséget
szerzett 2005-ben. 2010-től a Pápai
Erdészet fővadásza. Babják Tamás a
szükséges tanulmányokat elvégezve,
a ranglétrát végigjárva a vadászat és
vadgazdálkodás terén átfogó tapasztalatra tett szert a kétkezi munkáktól kezdve a vadászat gyakorlatán
keresztül az ágazatvezetésig. Munkájára igényes, azt magas színvonalon végző, nagy munkabírású,
lelkiismeretes szakember. A jövőt
is szem előtt tartó gondos vadgazda, kiváló kommunikációjú, korrekt
és rendkívül eredményes vadászkísérő. Ezen tulajdonságainak jelen-

Humpók Imre

kor vadászati kisegítő lett. A benne
szunnyadó
természetszeretetnek
köszönhetően hamar bizonyította érzékét és tehetségét a vadászat
gyakorlatához, ennek köszönhetően
Szilonta vadászkerületben megbízott kerületvezető vadász kinevezést
kapott, és több mint 2 évtizeden keresztül, nyugállományba vonulásáig
töltötte be ezt a munkakört.
Hatalmas feladat hárult rá és
kollégáira; a rendkívül magas létszámú vadállomány csökkentése, a
bérvadásztatás beindítása rengeteg
kíséréssel, sok-sok hajtó- és terelővadászat lebonyolításával és saját vadászattal járt. Szálas, szívós alkatával, őszinte, szókimondó, karakán
stílusával, természetes és segítőkész
személyiségével, és leginkább eredményességével hamar megkedveltette magát mind a kollégák, mind
a vadászvendégek körében. Személyében nagy munkabírású, lelkiis-

Babják Tamás

tős szerepük van a Pápai Erdészet
vadgazdálkodásának eredményessé
és kiegyensúlyozottá válásában, az
állandósult vendégkör kialakulásában. Másfél évtizedet felölelő munkájával nagymértékben hozzájárult
a Bakonyerdő Zrt.-nél a vadászati
ágazat színvonalának emeléséhez,
eredményességének javulásához és
megítéléséhez.

2021. december –
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Sikerülhet felülmúlni a terveket
Folytatás az 1. oldalról

Ez elsősorban a tölgyre, de a bükkre is igaz. A gyárban a termelés és a
kereskedelem harmonikusan dolgozik
együtt. Jól kiválasztották azokat a fűrészáru-választékokat, amiket nyereségesen lehetett értékesíteni. Ennek
eredményeként a gyár gazdaságossága
jelentősen javult.
Azt látjuk, a fedőréteg lamella lehet
a meghatározó termék, ami hosszú távon eredményes működést biztosíthat
számukra. Ahhoz, hogy ezt a pozíciót
megerősítsük, fejlesztési tervet készítettünk, amelyet a felügyelő bizottság
már jóváhagyott. A beruházást elkezdtük, jövőre már kétszer annyi fedőréteg kerülhet ki Franciavágásról. Ezzel
lesz remény arra, hogy a gyár működése egészében pozitív évet zárjon.
Még egy jelentős előrelépés történt:
az év eleji, 3500 köbméteres nyitó fűrészárukészlet az idei évben 1500 köbméter körül alakul. Az eddig a készletben álló pénzt sikerült likvid pénzre
váltani. Úgy véltük, a parkettagyár önálló gazdálkodó egységgé történő kiszervezése pozitív folyamatokat indít
el. A gyár az előzetesen tervezettnél
jobban teljesít, pedig az építőiparban
is használatos lucfenyő piacán erőteljes áremelkedés volt tapasztalható,
azonban az időben meghozott intézkedésekkel, árkorrekciókkal ellensúlyozni tudták a költségnövekedést.
Ennek ismeretében optimistán nézhetünk a következő időszak elé.
Az idei évben a szarvasbőgés, a dámbarcogás szezonjában végre zavartalanul tudtuk fogadni a visszatérő külföldi
vendégkört, akik eredményesen tudtak
vadászni. Az állomány minőségének
használt a tavalyi, visszafogott vadászati idény. Összességében úgy ítéljük
meg, hogy a szakszemélyzet által következetesen és időben elvégzett selejtezés meghozta az eredményét.
Az év utolsó hónapjában már jó közelítéssel láthatóak azok az árbevételi
és költségadatok, amik az év végi zárásnál jelentkezni fognak. Azt mondhatjuk, a parkettagyár a tervezett

3,5 milliárd helyett 3,7 milliárdos árbevételt érhet el, a Bakonyerdő pedig
a tervezett hétmilliárdos árbevételét 4-500 millió forinttal is túllépheti.
A konszolidált árbevételünk akár a
11 milliárd forintot is meghaladhatja, ami figyelemre méltó eredmény,
10 százalékos növekmény. Előrelépés, hogy sokkal kevesebb pénzünk
van kész-, illetve félkész termékekben, mint az előző években bármikor.
Ez azt jelenti, hogy a likviditási helyzetünk stabil, komoly pénzeszközzel
rendelkezünk, minden számlánkat határidőre ki tudtuk fizetni.
Varga László hangsúlyozta, ez a
helyzet jó alapot biztosít ahhoz, hogy
a tavalyi, visszafogott juttatási rendszer
után idén pótolni tudjuk a kieső juttatásokat, sőt, azon felül is látunk lehetőséget pluszjuttatásra, amennyiben a
tulajdonosi joggyakorló ezt engedélyezi. Ezzel is szeretnénk megköszönni a
kollektíva kitartó teljesítményét.
A vezérigazgató jelezte, mivel már
készülnek a 2022-es tervek, látjuk,
hogy a következő gazdasági év ugyancsak kihívások elé állít bennünket. Az
üzemanyagárak folyamatos emelkedése miatt idén kétszer kényszerültünk
a szállítói vállalkozói díjak emelésére.
A fakitermelői vállalkozóinknál két éve
nem volt jelentősebb emelés, viszont a
következő évben ezt meg kell tennünk
ahhoz, hogy az erdőgazdálkodással, erdőkezeléssel kapcsolatos fakitermelési feladatokat a jövőben is ugyanilyen
nagyságrendben tudjuk végrehajtani.
A járványhelyzet sem csengett le
teljesen. Az oltakozással nem állunk
rosszul. Ezzel együtt is állami cégként
elvégeztettük az egyes munkakörök
kockázatelemzését. Ez alapján határoztuk meg azt a kört, amelynek január
15-ig mindenképpen védettséget kell
szereznie. Reméljük, a kollégák belátják, hogy elsősorban saját védelmük érdekében komolyan kell venni a járvány
ügyi helyzetből adódó veszélyeket.
A kockázatelemzés nem végleges, az
aktuális Covid-helyzet ismeretében folyamatosan felülvizsgáljuk a veszélyeztetett munkakörök listáját.

Jó a szakmai kapcsolat a mecseki és a bakonyi erdészek között

Baranyai látogatók
Ősz derekán, hűvösebb októberi
napokon érkeztek a Mecsekerdő
Zrt. kollégái szakmai látogatásra a
Bakonyerdő Zrt. két erdészetéhez.
Az első nap programja Váradi József főmérnök és Hoffmann Pál erdészeti igazgató vezetésével zajlott a
Keszthelyi Erdészet területén. A fenyőpusztulással érintett területek
bejárásakor sor került a pusztulás
utáni egészségügyi termelés közben
szerzett tapasztalatok megbeszélésére, a helyreállítási feladatok bemutatására és a jelenlegi állapot megismertetésére. A fenyőállományok után
a kocsánytalan tölgyesekben, illetve
elegyes gyertyános kocsánytalan tölgyesekben zajló természetes felújítások terepi szemléje következett. Hoffmann Pál elmondta, hogy a szakmai
szempontok mellett gazdasági megfontolásból is a természetes folyamatokra alapozzák az erdőfelújítást.
Mozaikosan lekövetik az újulat fejlődését, a zártabb állományrészben haladnak tovább a bontásokkal. A vis�szamaradó állomány az erdőfelújítás
érdekeit szolgálja. Kiemelten fontosnak tartják az állomány alatti ápolások szakszerű elvégzését.

A szakmai program zárásaként
egy gyertyános kocsányos tölgyes állományban a javafás gyérítés utáni állapotot vették szemügyre.
Délután a Bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor vezetője, Baán
Izsák atya látta vendégül a baranyai
kollégákat. Elmondásuk alapján különleges élményt nyújtott a finom
humorral megfűszerezett monostori bemutató és a bencés szerzetesek
mindennapjainak megismerése. Helyi készítésű, ízletes termékek kóstolásával ért véget a nap.
Az ízletes vacsorának, a jó hangulatú, hosszúra nyúló baráti beszélgetéseknek a Huszárokelőpusztai Vendégház és Erdei Iskola adott otthont.
A második napra tervezett programon hideg, szeles őszi időjárás
ígérkezett a Bakonybéli Erdészet kezelte erdőkben. A szakmai nap irányítója Váradi József főmérnök mellett Kovács Attila erdészeti igazgató
és Berger Péter erdőgondnok volt. A
Bakonybéli Szent-kútnál tett rövid látogatást követően a csapat útja egy
örökerdő üzemmódba sorolt bükkös
állományhoz vezetett, ahol harvesteres fakitermelés folyt. Az állományban elvégzett beavatkozások részlete-

inek megvitatása után az Ihartű-2000
Erdészeti és Faipari Kft. ügyvezetője, Bodor Dezső Károly mondta el
tapasztalatait a jelenlegi és jövőben
várható helyzetről a fakitermelő vállalkozások esetében. A szürke kérgű
bükkfák erdeje után a kocsánytalan
tölggyel alátelepített kocsányos tölgyes állományok bemutatása következett. Berger Péter erdőgondnok
ismertette a látottakat és a helyszín
adottságait. Váradi József főmérnök
mecseki tapasztalati alapján elmondta, hogy a bakonyi tölgyesek felújítása
sokkal nehezebb és nagyobb körültekintést igénylő szakmai feladat.
A Bakonyban egyre súlyosbodó
kőrispusztulás sem maradhatott ki
a szakmai ismertetőből. Mindemellett a Bakonyban gyakori földvárak,
halomsírok példáján át hívta fel a figyelmet Váradi József főmérnök a
természeti és természetvédelmi értékek megóvására és ez irányú szemléletváltásra.
A kétnapos program a Mayer Antal professzor emlékhelyéül szolgáló
Forrasztókői egzótakertben tett sétával, a kilátópont felkeresésével, majd
egy közösen elfogyasztott finom
ebéddel zárult.

Közjóléti napon a Keszthelyi Erdészetnél
Az Országos Erdészeti Egyesület
Pápai Helyi csoportjának tagjai
novemberben felkerekedtek, hogy
ellátogassanak a Keszthelyi Erdészethez.
A közjóléti nap keretében nyugalmazott és jelenleg aktív kollégák
lelkes kis csapata elsőként a szigligeti Óvár kilátót kereste fel. A sűrű,
tejfehér köd ugyan korlátozta a kilátást, de ez nem rontott a jó kedven.
Balassa Dániel polgármester ismertette Szigliget és az óvár történetét,
míg Hoffmann Pál erdészeti igazgató
beszámolt a GINOP pályázat keretében elvégzett festési, felújítási munkálatokról. Közös megegyezésüket és
reményüket fejezték ki abban, hogy
a kilátó a jövőben az önkormányzat
gondos kezelésébe kerülhet. A szabadban elfogyasztott frissítőt követő-

en a csapat a Balaton-part felé vette
az irányt, ahol az egyre erősödő napsugarak fényében a Bélapi pihenőtől
indulva, rövid sétával megközelítette
a Bél Mátyás kilátót. Jagicza Attila főmérnök köszöntötte a résztvevőket,
és Hoffmann Pál igazgatóval közösen
felvázolták a Keszthelyi-hegység jelenlegi erdei látkép jellemzőit és kialakulásának előzményeit. Szóba került
a várható jövőkép is, mely sok kérdést
vet fel a szakemberekben, főleg a feketefenyővel kapcsolatosan.
Gyenesdiás apró gyöngyszeménél,
a Diási Malom, Pékmúzeum, Herbárium és Fűszerkertnél folytatódott
a program, ahol Wágenhoferné Pohl
Magdolna természetgyógyász kalauzolta a látogatókat. Az egykori Talabér–Bujtor–Osvald-féle vízimalom
teljes mértékben megújult, környezete megszépült, az épületben pedig

Pékmúzeum, Festetics Fűszerkert és
Herbárium került kialakításra, mely
2021 májusában nyitotta meg kapuit.
A Festetics Fűszerkert és Herbárium
Gyógynövény-teázóval, workshopokkal, előadásokkal várja a vendégeket
a gyönyörű környezetben. A Malom

előtt a Nemzetközi Gyenesdiási Fafaragóverseny egyik alkotása látható.
Az ízletes ebéd elfogyasztása után
Gerencsér Zoltán turisztikai főelőadó
vezetésével ismerkedtek meg a Festetics Imre Élményközpont Állatparkjának és Vadfarmjának lakóival a kol-

A vendégek a ritkaságszámba menő kárpáti borzderest, Bodzát is láthatták

légák. A vadállatokat és háziállatokat
bemutató 4,2 hektáros Festetics Imre
Állatpark 2012 tavaszán nyitotta meg
a kapuit, ahol manapság már ritkaságszámba menő magyar állatfajokat
mutatnak be. 2021 tavaszán az állatpark egy, a hazai csülkös nagyvadakat bemutató Vadasparkkal bővült.
A két létesítményben láthatóak őshonos szarvasmarhafajták, juhfajták,
lófajták, nemesített magyar kecske,
magyar szamár, magyar tyúkfélék,
pulykafélék, víziszárnyasok, magyar
fodros tollú lúd, gyöngytyúk, fekete puli kutya. A hazai vadfajok közül
gímszarvassal, dámvaddal, muflonnal,
valamint vaddisznóval találkozhatnak
az érdeklődők.
Tartalmas, jó hangulatú, baráti beszélgetésekben bővelkedő nap mindenki számára élményekkel gazdagodva zárult.
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Személyi hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói létszámában 2021. október 7-től december 7-ig az alábbi változások voltak:
Belépők, szellemiek: Bedecs Bettina (központ, 2021. 11. 01.). Belépők,
fizikaiak: Csillak Zsófia (Bakonybél,
2021. 11. 15.). Kilépők, szellemiek:
Nagy-Kemendy Júlia Csenge (központ, 2021. 10. 24.). Kilépők, fizikaiak: Horváth Zoltán (Franciavágási
Fűrészáru Gyár, 2021. 10. 21.), Fülöpné Csomor Györgyi (BEFAG Parkettagyár, 2021. 11. 01.), Küronya Bencé-

né Béresi Éva (Balatonfüred, 2021. 11.
10.), Domonkos Zoltán (Farkasgyepű,
2021. 11. 11.), Pappné Dömötör Judit
(BEFAG Parkettagyár, 2021. 11. 18.).
Elhunyt: Kammerer Tamás (BEFAG
Parkettagyár, 2021. 11. 29.). Hűségjutalmasok, szellemiek: 15 év: Straub
Norbert (Farkasgyepű), Horváth
Szabolcsné (BEFAG Parkettagyár).
Hűségjutalmasok, fizikaiak: 25 év:
Tremmel Zoltán (Bakonyszentlászló),
20 év: Klesitz Vilmos (Bakonybél), 15
év: Sölét Erika, Libárdi Ákos (mindkető BEFAG Parkettagyár).

Lettországi diákok ismerkedtek
a bakonyi örökerdőkkel
A nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskolából és a lettországi
Adazi Free Waldorf School iskolából 24 diák látogatott el a Bakonyszentlászlói Erdészet területén található Alízházi örökerdőtömbbe
egy szakmai ismertetőre.
Az Ökológiai Kutatóközpont Erdőökológiai Kutatócsoportjában dolgozó Tinya Flóra és férje, Molnár
Ákos, a nemesvámosi Fehérlófia Waldorf Iskola egyik tanára kereste fel a
társaságunkat. 2021. október második felében Molnár Ákos az Erasmus
program keretében a 12.-es osztálya
révén egy lettországi Waldorf-gimnázium diákcsoportját látta vendégül.

A fenntarthatóság napjaink slágertémája

A diákok közös projekteken dolgoztak, amelyek témája a fenntarthatóság volt. Gyakorlatuk során a
Bakonyszentlászló melletti, vinyei
kirándulóközpontnál szálltak meg 3
napra, ezért kézenfekvő volt egy kirándulással egybekötött erdőgazdálkodói bemutató. A program során
megtekintették a kedvelt Likas-kő kirándulóhelyet, ahol Patocskai Zoltán
köszöntötte a résztvevőket és bemutatta a Bakonyerdő Zrt. erdőgazdálkodási szemléletét, ismertette a Bakonyszentlászlói Erdészet jellemző
természeti viszonyait és az Alízházi
örökerdőtömb jellegzetességeit. Szóba kerültek a klímaváltozás káros hatásai társadalmunkra, gazdaságunkra
és közvetlenül az erdőgazdálkodásra is. A terepi program során megismerkedtek azzal a diákok, hogy mi
is az örökerdő-gazdálkodás, hogy történik, miért fenntarthatóbb ez ökológiai szempontból, mint a hagyományos, vágásos gazdálkodás. A lábon
álló, visszahagyott holt fákkal kapcsolatban szóba került a biodiverzitás
fontossága, a ritka őshonos fafajok
és élőhelyek fenntartásának szükségessége erdeinkben. A diákok maguk
jelöltek javafákat, és felmerülő kérdéseikre is választ kaptak. A rövid séta
után a Pápalátó-kői sziklaereszhez
túráztak, ahol megcsodálhatták a Bakony lábánál elterülő Fenyőfői védett
ősfenyves természeti területet.

Halottak napi megemlékezés
A Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészetének munkatársai hagyományteremtő szándékkal indultak sírkerti látogatásra, hogy
méltóképpen tiszteletüket tegyék elhunyt
kollégáik sírjánál. Bakonybélben, Somhegypusztán, Kőrisgyőrön tettek látogatást, a temetőkben koszorút helyeztek a sírokra, és
meggyújtották az emlékezés lángját. Huszárokelőpusztán a vendégház parkjában található kopjafára, mely az elhunyt dolgozóknak
állít emléket, együtt helyeztek el koszorút a
Farkasgyepűi Erdészet munkatársaival. 

Őrizzük emléküket!

Sportolj tudatosan
A Sportolj tudatosan az erdőben!
programsorozatot az Országos
Erdészeti Egyesület Erdei Sportok
szakosztálya hívta életre. A programsorozat palettája új színnel
gazdagodott, a Fedezd fel Hazánk
távoli tájait! eseménysorozattal,
ami egy igazi családi kikapcsolódás.
Október utolsó szombatján a Bakonyerdő Zrt. Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolája adott otthont a
Sportolj tudatosan az erdőben! programsorozat Fedezd fel Hazánk távoli erdőit! közösségi eseményének. A
programsorozatot az Országos Erdészeti Egyesület Erdeisportok Szakosztálya hívta életre azzal a céllal, hogy a
természetben sportolóknak megmutassa az erdő sokszínűségét. Ennek a
szemléletformáló és ismeretterjesztő
rendezvénysorozatnak az első állomása volt az őszi esemény.
A családokat megmozgató program több elemből állt. A természetben futás kedvelői két nehézségi fo-

A fotós
szemével

A természetfotósok számára az
év egyik legnagyobb eseménye Az Év
Természetfotósa pályázat, amelynek
rendszeres résztvevője Mesterházi József, egykori kollégánk. Idén Kezünkben a Föld kategóriában első díjat érdemelt ki a Hurokban című fotójával.
A kép születéséről így beszélt: „fiatal
dámbika az erdővédelmi kerítés maradványaiba keveredett a bakonyi erdőben. A küzdelem a szabadulásért
már egynapos lehetett, kimerülten
is életveszélyes mozdulatokkal próbált szabadulni. Érzékelte, hogy ott
vagyok, talán várta is a segítséget,
amit a nálam lévő késsel körülbelül
harminc perc alatt meg is tudtam oldani.” Mesterházi József a Magyar Fotóművészek Szövetségétől különdíjban is részesült.
Az elismeréseket november 10-én
ünnepélyes díjátadó keretében adták
át a Magyar Természettudományi
Múzeumban. A pályázat legjobb alkotásaiból készült tárlat december 31-ig
tekinthető meg a Magyar Természettudományi Múzeumban.

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

kú, vezetett közösségi futás közül
választhattak. A rövidebb, 6,6 kilométeres útvonal az Öreg Bükk tanösvény
„nagy körén” kanyargott, a hosszabb,
13 kilométeres terepfutáshoz csatlakozók pedig, kilépve a tanösvény kijárt útjáról, kicsit beljebb merészkedtek az erdőbe.
Mindeközben azok sem unatkoztak, akik futás helyett az erdei iskolában maradtak, ahol jógázásra volt
lehetőség, de erdei iskolás foglalko-

záson is részt vehettek az érdeklődők
Takács Péter erdész vezetésével. A nap
jó hangulatú, mosolygós erdei piknikkel, baráti focimeccsel záródott.
Ezúton is szeretnénk megköszönni minden kollégának, aki hozzájárult
az esemény sikeréhez és jó hangulatához, a közreműködést! Az eseményekről és a programokról az OEE
honlapján és a Sportolj tudatosan
az erdőben! nyilvános Facebook-csoportban lehet tájékozódni.

Az erdei futásnak nincs párja

Füstölgő puskacső
A Bakonyerdő Zrt. erdészeteinek
lőcsapatai három versenyszámban mérték össze felkészültségüket a gyenesdiási lőtéren. A
horvát vendégek nem udvariaskodtak, csapatban elvitték az első helyet.
A BEFAG Sportlőcentrumban november első napjaiban került sor az
erdészetek közötti vadászias lövészversenyre, ahol az erdészetek által delegált 4-4 fős csapatok indulhattak.
A résztvevők helyszíni regisztrációját Varga László köszöntője követte. A vezérigazgató örömét fejezte ki,
hogy az idei évben sikerült megrendezni a hagyományossá vált hivatásos
vadászok lövészeti továbbképzését.
Keczeli Zoltán balesetvédelmi oktatását és technikai eligazítását követően a csapatok szétosztása után három versenyszámban vette kezdetét
a megmérettetés: gyorsított korongvadászat 40 korongra, futóvad- és álló céllövészet 50 méteres távolságból.
A Keszthelyi Erdészetnél vendéges-

kedő horvátországi Kaproncai Erdőgazdaság munkatársai is részt vettek
a versenyben.
Az összetett egyéni és a csapat abszolút 1-3 helyezettjeit díjazták. Akik
aktívan részt vesznek az erdőgazdaságok közötti lőversenysorozatban,
azok csapattagként indulhattak az
egységeik csapatában, de az egyéni
rangsorban nem szerepeltek.
Eredmények: Összetett egyéni: 1.
Gombási Árpád (Bakonybéli Erdészet), 2. Pauer Lajos (Balatonfüredi
Erdészet), 3. ifj. Somogyi József (Balatonfüredi Erdészet)
Csapatverseny: 1. Kapronci Erdészet (Ratkovio Miljenko, Obad Josip,
Zvonimir István, Tibor Bálint), 2.
Keszthelyi Erdészet (Horváth Attila,
Benkő László, Somogyi Balázs, Varga
Lajos), 3. Farkasgyepűi Erdészet (Vizi Norbert, Szolnoki Gergely, ifj. Horváth Róbert, Papp Armand).

Gólyahír
Az elmúlt időszakban tovább bővült a
bakonyerdős család, 2021. 09. 16-án született Cziráki-Németh Nikolett Éva kisfia, Cziráki Zétény. 2021. 10. 19én látott napvilágot Balogh Nóra Elina, Szegvári-Liva Martina Éva kislánya. Takács Tamás kollégánk kisfia, Takács Zalán Tamás 2021. 11.
11-én született.
Gratulálunk nekik! Jó egészséget kívánunk!
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