A trófeaszemle képet adott a vadgazdálkodás színvonaláról
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Ütemesen halad
a tűzifa program

Erdész-pedagógus
párok találkozója

Nem mindennapi
élmények

Rangos rendezvény
Erdészeti erdei iskolák regionális nyílt napjával vette kezdetét
a XXVI. Erdők Hete rendezvénysorozat, méghozzá a Bakonyerdő Zrt. Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolájában.
A Bakonyerdő Zrt. Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskolája szeptember

30-án adott otthont a Dunántúli Erdészeti Erdei Iskolák Regionális Találkozójának, mely a XXVI. Erdők Hete
rendezvénysorozat országos megnyitója is volt egyben. Minden évben ős�szel, az év negyvenedik hetén rendezik hazánkban az egész társadalmat
megszólító Erdők Hete pro gramsorozatot, melynek keretében országszer-

te közel száz különféle eseménnyel
hívják fel a figyelmet az erdők fontosságára. Az idei – október 3–9-e között
zajló – XXVI. Erdők Hete rendezvénysorozat témája „A magyarországi erdőgazdálkodás fenntarthatósága” volt.
Az Erdők Hete 1997-ben, 25 éve
életre hívott rendezvénysorozat,
amelynek célja, hogy erdeinket, a
fenntartható erdőgazdálkodást az erdészek értő módon mutassák be a
nagyközönség számára. Az események az erdészeti erdei iskolák hálózatára és oktatási programjára, módszertanára épülnek.
A Dunántúli Erdészeti Erdei Iskolák, kiegészülve a Gyenesdiáson található Festetics Imre Élményközponttal és a Nyírerdő Zrt. erdei iskolás
szakembereivel, a nyitórendezvényen
közel 50 pedagógus részére mutatták be erdei iskolás foglalkozásaikat,
programkínálatukat. Tartalmas és
hasznos találkozások, beszélgetések,
eszmecserék töltötték ki a gazdag
programokkal tarkított őszi napot.
Erdészeti, erdőpedagógiai, módszertani és népművészeti tematikát
érintve nyertek betekintést a résztvevők a házigazda Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola életébe.

Balaton-felvidéken nyílt meg az Erdők Hete országos rendezvénysorozat
Fotó: Mesterházi József

Folytatás a 4. oldalon

Különleges szezonon
vagyunk túl
Az idei szarvasbőgés beleillett
az elmúlt 2 év „hullámvasútjába”. Két éve a járvány miatt elmaradt a vadászat, tavaly már
volt rá lehetőség, de visszafogott érdeklődés mellett, idén
ugyan teljes volt a szabadság,
de most meg a vadkárelhárítás,
a fakitermelés zavarta a bőgést.
Immár 16. alkalommal gyűltek
össze a vadászok a hagyományos
bakonyerdős trófeaszemlére, hogy
megnézzék a kiállított trófeákat, és
megbeszéljék szeptemberi tapasztalataikat. Varga László vezérigazgató köszöntőjében úgy fogalmazott, hogy már év közben éreztük,
hogy újabb kihívásokkal kell szembenéznünk. Ennek szellemében
próbáltuk átszervezni a tevékenységünket. Látható volt, hogy az
energiaválság miatt fokozott igény
mutatkozik a tűzifára, ami befolyásolta a szarvasbőgésre irányuló
felkészülésünket is. Ugyanakkor a
céljaink változatlanok voltak: minőségi válogatással folyamatosan
javuló állományt sikeredjen a szezon végére visszahagyni. És tudjuk
teljesíteni a tervezett árbevételt.
Megnyugtatott mindenkit, a következő idényben is egyre jobb minőségű szarvas állomány fogja várni a
hozzánk ellátogató vadászokat.
Pölöskei Balázs vadászati osztályvezető úgy fogalmazott, hogy
különleges vadászati szezonon vagyunk túl. Az idei szarvasbőgést
nagy reményekkel vártuk, úgy véltük, végre nyugodt év következik,
kiegyensúlyozott bérvadászattal.
Azonban a háború ezt is átrendezte. Az energia- és a gabona
árak robbanásszerű növekedése
arra késztette a vadgazdálkodókat,
hogy tavasztól eddig nem tapasz-

talt intézkedéseket hozzanak. Akár
a szarvasbőgés kockáztatásával is a
vadkár elleni védekezést kellett fokoznunk, hogy a vadgazdálkodásban gazdaságilag is stabil évet tudjunk zárni.
A korábbi évek hullámzó vendég
járását követően úgy tapasztaltuk,
hogy az elvárásainknak megfelelő
150–170 bőgő bikás vendéget tudjuk fogadni. Augusztus második felében azonban elég sok lemondással kellett szembesülnünk.
A szezon minden vadászterületünkön szeptember elején megkezdődött: villanypásztorok között,
gázágyúk mellett. Ilyet még nem
láttunk: egyszerre ment a gímbika
vadászat és a vadkárelhárító vadászat. A hó végéig 139 gímszarvas
bikát sikerült elejteni a bérvadászatok során. A kivett állomány az
előző éveknek megfelelően alakult.
A legnagyobb gímbika Balatonfüreden esett, a trófeája 10,19 kilogramm volt.
Hangsúlyozta, mi nem vadászunk, hanem vadgazdálkodunk!
Az a cél, hogy a vadállományt, a
vadgazdálkodást hosszú távon is
fenn tudjuk tartani. Az eredményeink azt mutatják, hogy igen
felkészült szakgárda áll rendelkezésünkre. Köszönet mindenkinek,
aki ebben a munkában – az adminisztrációtól kezdve a tényleges vadászatig – részt vett!
A trófeaszemle a gímszarvas vadászat összegzését jelenti. Emögött
azonban nagyon sok munka áll. A
szemle tisztelgés mindenki munkája előtt, mondta Takács Szabolcs,
Veszprém megye főispánja. Szerinte a Bakonyerdő Zrt. példaértékűen végzi a tevékenységét, úgy, hogy
ezzel a következő generációk számára is példaként jár elöl.

Tisztújító gyűlés a Festetics Élményközpontban
Tisztújítás történt az OEE Pápai Helyei Csoportjánál. A tagság Stubán Zoltánt választotta
elnöknek.
Az OEE Pápai Helyi Csoportja
szeptember 13-án tartotta tisztújító
taggyűlését a Festetics Imre Élményközpontban, Gyenesdiáson. Varga
László vezérigazgató köszöntötte a
megjelent tagtársakat, vázolta az aktuális erdészetpolitikai kérdéseket és
kívánt eredményes szavazást. Stubán
Zoltán levezető elnök külön köszöntötte dr. Marosi Györgyöt, az OEE

Országos Választási Bizottságának
tagját, majd a helyi csoport nyílt szavazással egyhangúlag megválasztotta
a helyi választási bizottság elnökének és tagjainak Jánosi Máriát, illetve
Farkas Juditot és Vajai Dánielt.
A leadott szavazatok összesítésének ideje alatt a résztvevők Horváth
Attila vezetésével körbesétáltak a Festetics Imre Állatparkban, megtekintették a Jurtatábort és a Természet
Háza kiállításait.
A választás végeredményeként a
tagság elnöknek Stubán Zoltánt, titkárnak Patocskai-Lunk Esztert, tit-

kárhelyettesnek Rosta Katalint választotta meg. A három országos
küldött egyben a három tisztségviselő lett. A helyi csoport tagjai az OEE
országos tisztségeire is megtették
ajánlásukat.
Stubán Zoltán 20 éven át a szervezet titkáraként dolgozott. A megválasztott tisztségviselők nevében
megköszönte a bizalmat. Beszédében
felelevenítette az elmúlt négy év legfontosabb egyesületi történéseit, eseményeit, rendezvényeit.
Stubán Zoltán felelevenítette az elmúlt négy év legfontosabb egyesületi történéseit

Folytatás a 3. oldalon
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Ütemesen halad
a tűzifaprogram
Nagyon rövid időn belül három
„oldalról” is megnőtt a lakosság
tűzifa iránti igénye: egyrészt az
orosz-ukrán háború miatt ugrott meg a kereslet, amit tovább
növelt a szeptemberi kormányrendelet, majd jön a szokásos
szociális tűzifa program is. Minden erőnkkel törekszünk az igények kielégítésére.
A lakossági tűzifa igények megnövekedése nem a nyár végén kezdődött, hanem az orosz-ukrán háború
februári kezdete után azonnal. Már
akkor megpróbáltuk ezeket kielégíteni, aminek a következtében a nyár
elejére a szokásosnál alacsonyabbra
apadtak a készleteink – nyilatkozta
a vállalati újságnak Váradi József erdőgazdálkodási és természetvédelmi
főmérnök. Látva a megnövekedett
igényeket, elkezdtük a felkészülést
és meghoztuk a szükséges intézkedéseket. Augusztusban, a vegetációs
idő múltával meg is tudtuk kezdeni a munkát. Jelentős készletek vannak. Ezzel párhuzamosan több vevői
igényt átpozicionáltunk, átcsoportosítottunk, ahol lehetett, más fafajokkal váltottuk ki a korábban tűzifának is megfelelő alapanyagot.
Erre, a már felfokozott tűzifaigényre érkezett meg a szeptemberi kormányrendelet, amely tartózkodási helyenként 10 köbméter tűzifa
kiszolgálását adta feladatul. Meg
határozott áron három fafajcsoportot kell értékesíteni: keménylombos
(30 ezer forint/köbméter), lágylombos (19 ezer forint/köbméter), valamint fenyő (19 ezer forint/köbméter). Ezzel további nagyon jelentős
tűzifaigény jelentkezett.
Váradi József megjegyezte, már az
év elején komoly fakitermelő vállal-

Váradi József: felfokozott a lakossági
igény

kozói kapacitásproblémákat láttunk,
amit a fizikai dolgozók hiánya okozott. Ezt csak nagyon jelentős vállalkozói díjemeléssel tudtuk orvosolni.
Ennek eredményeként a vállalkozói
kapacitás jelenleg rendelkezésre áll.
Jelezte, a program elindulás óta
közel 12.000 erdei köbméter tűzifa
kiszolgálást vállaltuk. A rendelet szerint a vevők adatait, jogosultságukat ellenőriznünk kell. Ha a faanyag
rendelkezésre áll, azonnal értesítjük
őket. Tudni kell, a program értelmében erdei rakodón, vagy kijelölt átadóhelyen adjuk át a fát a vevőknek.
Ha nincs fuvarosuk, tudunk segíteni: az erdészeteink pénztárainál van
kifüggesztve a fuvarozói lista.
A szállítások rendben elindultak,
az eddig igényelt faanyag húsz százaléka már a lakosoknál van. Azonban
azt tapasztaljuk, hogy a fuvarozói
kapacitás sincs erre az igényszintre
felkészülve.

Növeljük
az erdővagyont

Látni kell azt is, hogy az erdősültség szintje más-más az egyes erdészeteinknél. A Bakonyban jelentős
készletekkel rendelkezünk, ugyanakkor a nagyobb kereslet a nagy területtel rendelkező erdészeteinknél
jelentkezik leginkább. A Pápai, vagy
a Balatonfüredi Erdészet működési területéhez több mint 30 község
tartozik. Éppen ezért elkezdtünk
a bakonyi kitermelésből származó
készleteinkből átszállítani Füredre,
Keszthelyre. A pápaiaktól pedig azt
kérjük, hogy a közeli Farkasgyepűn
fizessenek be.
Nagy István agrárminiszter kérésének megfelelően előkészítettük
az országon belüli átszállításokat
is a kevésbé erdősült, de nagy igényekkel rendelkező vidékekre. Ebben a 22 állami erdőgazdaság között nagyon szoros együttműködés
alakult ki.
Mindemellett a nagyobb megrendelőinktől – akik konyhakésszé dolgozzák fel a fát – sem feledkezünk
meg, törekszünk rá, hogy legalább
az időarányos mennyiségeiket megkapják, hiszen ők ugyanúgy a lakosságot látják el, csak már feldolgozott fával. A főmérnök közölte, idén
is folytatódik a szociális tűzifa program. Ez a jelen ismereteink szerint
kicsivel nagyobb mennyiséget –
több mint 7000 köbmétert – jelent,
mint tavaly. Az önkormányzatoktól
már érkeznek is az igények, a szállítás pedig megkezdődött.
Hangsúlyozta, mindezek mellet
továbbra is lehetőség van klasszikus
lakossági gyűjtésre, ahol a fakitermelések után – ellenőrzött körülmények között – gyűjthető a téli
tüzelő. Jelen pillanatban úgy tűnik,
ez elmarad a korábbi évek igényeitől.

Az Agrárminisztérium összehangolt fásítási és erdősítési programjainak a célja, hogy 2030-ra az ország területének 27 százalékát tegyék ki
az erdővel és fával borított térségek. Minőségi, változatos, hosszú távon
is fenntartható faállományt hoznak létre a termőhelynek megfelelő fafajokból. A Bakonyerdő Zrt. is hosszú évek óta, rendszeresen telepít
erdőket, így növelve a hazai erdővagyont.
Magyarországon 2 millió hektárnyi területet borít erdő. Az erdőkkel
való gazdálkodás szénforgalma elnyelő jellegű, évente 4-5 millió tonna
szén-dioxidot köt meg, és körülbelül
ugyanennyi szén-dioxid kibocsátását kiváltja a fatermékek használata.
Az erdőgazdálkodás feladata ennek a
szénmegkötő kapacitásnak a fenntartása és növelése. Cél, hogy 2050-re a
csökkentési tervek mellett is fennmaradó kibocsátás 100 százalékát ellensúlyozni tudják majd erdeink.
A fásítás több területen párhuzamosan zajlik: A Vidékfejlesztési Program megnövekedett egységárakkal
támogatja a magán és önkormányzati területek erdősítését. Folytatódnak az állami erdőtelepítések, az állami erdőgazdaságok erdőtelepítési
mintaprogramokat indítottak. Éven-

támogatásával 2020. ősze és 2022. tavasza között két ütemben összesen
36 ezer sorfával gazdagodik 1357 magyarországi, 10 ezer fő alatti település. A program kiemelkedő környezeti hasznosságán túl szemléletformáló
és közösségi élménnyel gazdagítja a
települések lakóit, miközben felhívja
a figyelmet a Vidékfejlesztési Program erdősítési pályázataira.
Társaságunk hosszú évek óta,
rendszeresen telepít erdőket, így növelve a hazai erdővagyont. A Kaán
Károly Országfásítási Program részeként 2019. évben 28,33 hektár, 2020.
évben 16,31 hektár, 2021. évben 26,90
hektár, 2022. év tavaszán 36,40 hektár
első kivitelű erdőtelepítést hoztunk
létre mezőgazdasági területeken. Idén
ősszel 17,25 hektáron tervezünk első
kivitelű makkvetést, 2023. tavasszal

Tisztújító gyűlés
a Festetics Élményközpontban
Folytatás az 1. oldalról

A csoport létszáma az elmúlt
négy évben alig változott, jelenleg
179 taggal az erdélyi és a visegrádi helyi csoportok után a harmadik
legnagyobb csoport. A helyi csoport
az elmúlt négy évben közel 25 rendezvény szervezésében vett részt, fogadta más helyi csoportok tagjait, illetve vettek részt a tagjai különböző
egyesületi rendezvényeken.

Beszámolt a tagdíjak befizetéséről,
a működési keret felhasználásáról, az
Erdészcsillag Alapítvány nyújtotta támogatásokról, megemlékezett a négy
év alatt elhunyt tagtársakról és kiemelte az egyesületi kitüntetést elnyert kollégákat. Szólt az OEE országos programjairól, a településfásításról, mely
során a Bakonyerdő Zrt. kollégái két
szezon alatt 93 településen segédkeztek az ültetésnél. A 2017-ben útnak indult erdei vándortábor programban az

első évtől részt veszünk a bakonyi vándortáborral, idén pedig 12. útvonalként elindult a Balaton-felvidéki vándortábor is. A két útvonalat összesen
744 diák gyalogolta végig. Ismertette
az idei év hátralévő programterveit, a
jövőbeni elképzeléseket. Megköszönte a Bakonyerdő Zrt.-nek a rendezvényekhez nyújtott támogatását, a házigazda Keszthelyi Erdészetnek a hely
biztosítását és a vendéglátást.
Stubán Zoltán

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

Három év alatt több mint 80 hektár erdőt telepítettünk

te 1 millió fát jelent, hogy a Klímaés Természetvédelmi Akcióterv keretében minden újszülött után 10 fát
ültetnek. Az Agrárminisztérium az
Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) közösen dolgozik
az útfásítási program elindításán, a
Honvédelmi Minisztériummal közösen pedig a honvédelmi célra feleslegessé vált területek erdősítését tervezik. A Településfásítási Program a
rendszerváltozás utáni időszak legnagyobb belterületi fásítási kezdeményezése. Az Agrárminisztérium

pedig 3,18 hektáron fenyő csemeteültetést. Az erdőtelepítések 90%-a
tölgy, 10%-a fenyőfőfafajú, amelyeket
vadgyümölcs és egyéb őshonos fafajokkal egészítünk ki, törekedve az elegyes faállományok létrehozására.
Az erdőtelepítéseket 10-12 évig intenzíven ápoljuk, és védjük az esetleges károsításoktól. Aszály esetén elvégezzük a pótlásokat, szükség esetén
integrált növényvédelmet valósítunk
meg a csemeték életben tartása és
maradéktalan növekedése érdekében.
Patocskai Zoltán

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az újságban megjelenő személyek személyes adatait az az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet, a General Data Protect Regulation-t
(a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adtok köréről, felhasználásuk
módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
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Kitüntetések az állami ünnepen
Az államalapítás és Államalapító
Szent István ünnepe, augusztus
20-a alkalmából Nagy István agrárminiszter a Pesti Vigadóban
átadta az agráriumban több évtizede kimagasló eredményeket
elérő szakemberek elismeréseit.
Három kollégánk (Kovács Miklós Tibor, Gombási Károly, Zachar Miklós) is a díjazottak között volt.
A gazdák a rendkívül nehéz körülmények között is elvégezték a rájuk
bízott munkát, amiért elismeréssel
tartozunk, a szorgalmukból és kitartásukból pedig erőt meríthetünk
– jelentette ki Nagy István agrármi-

végigdolgozták az életüket, olyat alkottak, amire az egész magyar nemzet büszke lehet.
Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta
Kovács Miklós Tibor, a BEFAG Parkett Kft. értékesítési igazgatója, a
Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
volt vezérigazgató-helyettese részére
az erdőgazdaság fafeldolgozási üzletága faipari termékeinek sikeres nemzetközi és hazai értékesítését elősegítő, sokoldalú szakmai tevékenysége
elismeréseként.
Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést adományozta

Kovács Miklós Tibor

Gombási Károly, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. mag- és csemetegazdálkodási főelőadója részére az
erdőművelésben, a mag- és csemetegazdálkodásban, valamint a közjóléti
és erdőőrzési feladatok terén végzett
magas szintű szakmai tevékenysége
elismeréseként.
Dr. Nagy István miniszter az Életfa Emlékplakett Ezüst fokozatát
adományozta Zachar Miklós, a Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt.
nyugalmazott gazdasági vezérigazgató-helyettese részére az erdőgazdasági termelés és fejlesztés folyamatos és
zavartalan finanszírozása, az anyagi
ösztönzési rendszer kialakítása terén
elért eredményeiért.

niszter az ünnepségen. A miniszter
arra hívta fel a figyelmet, hogy a nem
mindennapi kihívások miatt rendkívüli teljesítményre van szükség az
agráriumban. A nehézségek azonban
összekovácsolják a gazdákat, amiből erőt meríthetünk az előttünk
álló feladatok leküzdéséhez. Nagy
István kiemelte, a koronavírus-járvány jelentette nehézségek után az
orosz-ukrán háború következményeivel és az energiaválsággal is meg kell
küzdenünk. Az agráriumért dolgozó
szakemberek tapasztalata, tudása és
kitartása hitet kell hogy adjon számunkra. Azok a szakemberek, akik
Zachar Miklós

Gombási Károly 

Fotók: AM/Fekete István

Erdésznők találkozója a Bakonyban
A Bakonyerdő Zrt. szeptember
végén adott otthont az Erdésznők Országos Találkozójának
Döbröntén.
Őszi, picit hűvösebb, de napsütéses
időjárás várta az ország számos tájáról
érkező közel nyolcvan erdészhölgyet.
A pandémia miatti többéves kihagyás
után ismét megtartották az erdésznők országos találkozóját, melyet több
mint három évtizede, 1988-ban rendeztek meg először Sopronban. A főként férfiak alkotta szakmában egyre
több nő dolgozik sikeresen különböző munkakörökben. A rendezvény a
munkájuk elismerése mellett a min-

dennapok feladataiból rövid időre kiszakítva szakmai, baráti találkozásra
adott lehetőséget.
A házigazda Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója, Varga László megemlékezésre kérte a résztvevőket. Dr. Ráczné
dr. Schneider Ildikóra, az erdésznő találkozó egykori elindítójára dr. Fábián
Attila rektor szavaival emlékezett. A
főhajtást követően röviden bemutatta a Bakonyerdő Zrt. tevékenységét.
Stubán Zoltán, az Országos Erdészeti Egyesület Pápai helyi csoportjának
elnöke is köszöntötte a résztvevőket.
A két napos aktív program Pápán
kisvonatos városnézéssel, az Esterházy-kastély és a Kékfestő Múzeum

megtekintésével indult. A városnézést
követően visszautazott a csapat Döbröntére. Vacsora előtt Nagy Frigyes
Vincze, az OEE alelnöke és Elmer Tamás, az OEE főtitkára köszöntötte a
hölgyeket, és átadták az elnökség és
az államtitkár üdvözletét. Varga László virággal ajándékozta meg a születésnapos résztvevőket.
Az étkezést követően a vállalkozó
szelleműek esti, csillagfény túrán vehettek részt Szarvaskő várának romjaihoz, ahol a Szarvaskör Egyesület
tagja kalauzolták őket a térség geológiájában és történetében. A csapat
többi tagja baráti beszélgetéssel, nosztalgiázással múlatta az időt.

A másnap reggeli séta során a gannai plébániatemplom és Esterházy
Mauzóleum izgalmas bemutatására
került sor, ahol Nagy Ottó polgármester mesélt a falu és az Esterházyak
történetéről. A nap további részében
erdei programok következtek. Huszárokelőpusztáról Váradi József erőgazdálkodási és természetvédelmi
főmérnök társaságában kisvonattal
ellátogattak Hubertlakra és a bakonyi
Gyilkos-tóhoz. Itt Korn Ignác, a Farkasgyepűi Erdészet vezetője mutatta
be Hubertlak egykor nyüzsgő vadászati múltját és napjainkban a turizmusban betöltött aktív jelenét. Rövid
séta után a Hubertlaki-tó vagy népi-

es nevén bakonyi „Gyilkos-tó” partján élvezve az erdő csendjét és a tó
látványát, egy szusszanásnyi időre
megpihent a társaság. A kisvonat következő megállója egy rövid sétával
fűszerezve a Forrasztókői egzótakert
volt, ahol a bakonyi bükk gazdálkodásról és a közjóléti, turisztikai feladatokról kaphattak képet a résztvevők.
A hagyományokhoz hűen az örökzöld
fák árnyékában felcsendült az Erdész
himnusz. Az egzótakertben található
kilátópont meghódítása után a rendezvény Huszárokelőpusztán ízletes
ebéddel és baráti beszélgetéssel zárult.
Jövőre az Egererdő Zrt.-nél folytatódik a hagyomány.
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Rangos eseményt nyitottunk
miként viszonyulunk hozzá. Az erdő
erdész nélkül, akárcsak az iskola pedagógus nélkül, elképzelhetetlen.
Elmer Tamás, az Országos Erdészeti Egyesület főtitkára hozzátette, a
rendezvénysorozat elindításának célja
volt, hogy az erdőkkel kapcsolatos aktuális kérdéseket, ismereteket a társadalom számára is bemutathassák. Az
állami erdőgazdaságok által működtettet több mint harminc erdei iskola
kidolgozott tematikára alapozva szólítja meg a felnövekvő és már felnőtt
generációt.
Az Országos Erdészeti Egyesület alelnöke, Nagy Frigyes Vince személyes
élményét mesélve hívta fel a figyelmet
arra, hogy az erdei iskolákban tevékenykedő, az erdeinkért dolgozó erdész
szakemberek az erdőpedagógiai foglalkozások során példaként és hiteles forrásként állnak a gyermekeink előtt.

Folytatás az 1. oldalról

Erdész szakemberek által vezetett
erdőpedagógia foglalkozás, tanösvénytúra keretein belül ismerkedhettek az
erdészek munkájával és az erdők élővilágával.
Varga László vezérigazgató a megnyitó során kiemelte, az idei Erdők
Hete a magyarországi erdőgazdálkodás fenntarthatóságára hívja fel a figyelmet, aktualizálva a 25 évvel ezelőtti gondolatokat, mely szerint az
erdész az erdő gazdája, aki munkája
során gondoskodik a rá bízott erdővagyon szakszerű használatáról, gazdasági hasznosításáról, védelméről,
mennyiségi gyarapításáról és minőségi javításáról.
A felelősség a környezetünkért, az
erdőért nem vitatható. Jövőnk szempontjából nem elhanyagolható, hogy

Erdész-pedagógus
párok találkozója
Az erdészek és pedagógus feleségek találkozójának az idei évben a
Devecseri Erdészet volt a házigazdája július elején.
A Bakonyerdő Zrt. és a Verga Zrt.
jelenlegi és nyugalmazott munkatársaiból álló csapatot Nagy Gergely
erdészetigazgató köszöntötte a Devecseri Erdészet irodaépületében. Az
erdészet területét és tevékenységét
bemutató előadás után a résztvevők
személyes élmények mentén megemlékeztek a 10 éve történt vörösiszap
katasztrófáról, mely hatással volt az
akkori erdészeti dolgozók életére és

mindennapjaira. Az esős időjárás sem
akadályozta a lelkes csapatot, hogy a
találkozóra betervezett terepi program helyszíneit meglátogassa. Elsőként az iszapkatasztrófához kapcsolódó 10. sz. iszapkazetta szakadását,
majd a kolontári erdőtelepítéseket
nézték meg, ahol Nagy Gergő igazgató mesélt arról, miként történt a katasztrófa.
A Sárosfői Vadászházban a frissítő után a nemeshanyi Csizmadia Vízimalom felfedezése következett. Elemér bácsi, a vízimalom házigazdája
gyerekkori személyes tapasztalatain
keresztül mesélte el az egykori mol-

Tartalmas gemenci napok

nárok életét és mutatta meg a vízimalom működését.
Az eső miatt az autók adta biztonságot kihasználva, rövid sétát beiktatva tett látogatást a csapat az egykori Melegvízi-fürdő helyszínéhez és a
Nagykeszi templomromhoz. A nap a
Sárosfői halastavak partján és az ott
található csemetekertben folytatódott,
ahol Farkas Zsuzsanna kalauzolta az
erdész-pedagógus párokat. Bemutatta
ez elmúlt évek fejlesztéseit, a kert jelenlegi struktúráját és működését.
A nap ízletes ebéddel és baráti
beszélgetéssel zárult a Sárosfői
Vendégházban.

A Devecseri Erdészet munkatársainak tanulmányi kirándulására augusztus végén került sor, melyen 27-en vettek
részt.
Első megállónk Simontornya
volt, ahol a szépen helyreállított
síkvidéki reneszánsz vár történetét ismertük meg a magával
ragadó idegenvezetés segítségével. Rövid utazás után a sáregresi
Aranyponty Halászati Zrt. következett, ahol előbb megtekintettük
a Rétimajor Halászati Múzeumot,
majd a halastavak területén tett
rövid kirándulás keretében megcsodáltuk a virágzó lótuszmezőt.
A délután Szekszárdon folytatódott: egy kétórás erőltetett
menet során, idegenvezetéssel
megismerkedtünk a város nevezetességeivel, hírességeivel. És ha
Szekszárd, akkor természetesen
vörösbor; a vacsora után egy közeli pincében, kötetlen borkósNagy Gergő igazgató mesélt arról, miként történt a katasztrófa

tolás keretében ízlelgettük az elmúlt évek terméseit.
Másnap reggel érkeztünk Pörbölyre, a Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központjába, ahol Barabás
Tamás erdészetvezető fogadott és
vezetett bennünket az egész nap
folyamán. Előbb a Gemenci Erdei
Vasúttal utaztunk, majd rövid sétát tettünk az ártéren; kiváló idegenvezetés során avattak be minket az ártéri erdők rejtett titkaiba.
A vonatozás után végigsétáltunk
a Party István vadászati tanösvényen, megtekintettük a „Legenda
és valóság: a gemenci gímszarvas”
című kiállítást a Millenniumi Pavilonban.
A hazafele vezető hosszú utat
balatonakarattyai megállóval szakítottuk meg, ahol meglátogattuk
az év balatoni fagyizóját, majd rövid séta után a magaspartról a Balatont egy új perspektívából csodálhattuk meg.
Nagy Gergely
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Értékes harmadik hely a vadászversenyen
Veszprém megyei hivatásos vadászok versenyén harmadik helyezést ért el kollégánk, Hüll László.
A Veszprém megyei hivatásos vadászok éves szakmai versenyére június
9-én került sor a Bakonyerdő Zrt. Festetics Imre Élményközpontjában Gyenesdiáson. A megnyitón Váradi József,
a Bakonyerdő Zrt. erdőgazdálkodási és
természetvédelmi főmérnöke, valamint Pap Gyula, az OMVK Veszprém
Megyei Területi Szervezetének elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd
Korn Ignác hivatásos vadász alelnök
ismertette a verseny menetét.
A Veszprém Megyei Vadászkamara által szervezett megmérettetésen a
megyében gazdálkodó állami erdőgazdaságok és vadásztársaságok hivatásos
vadászai vettek részt. A verseny során megoldandó elméleti és gyakorlati
feladatok a hivatásos vadász szakmai

Értékes harmadik hely a vadászversenyen

tevékenységének valamennyi szegmensét érintették. Elsőként egy száz
kérdésből álló tesztet kellett kitölteniük a versenyzőknek, melyben a vadászati kultúra, vadászetika és vadászha-

Természet ösvény

gyományok terén szerzett jártasságuk
mellett szakmai elméleti ismereteikről adtak számot. Ezt követően interaktív feladatok megoldására, majd korong- és futóvadlövészet következett.

Nem mindennapi élmények
Szinte minden hétvégére jutott
valamilyen szervezett program
a Festetics Imre Élményközpontban. Élmények tárházává vált
a hely.

Játékosan szerezhetünk új ismereteket

A Hagyományok Hegyén a nyár
közepén vehették birtokba a pápaiak a Természet ösvény elnevezésű tanösvényt.
A Hagyományok Hegye Egyesület azzal a céllal alakult, hogy létrehozza a pápai Öreghegyen a Hagyományok Hegye Történelmi, Néprajzi,
és Természetismereti Központot. Az
egyesület tagjai több más civil szervezettel fogtak össze a közös cél elérése
érdekében. Kitűzött céljaikat és lelkes
munkájukat a Bakonyerdő Zrt. is támogatja.
A pápai lakosok körében Öreghegynek nevezett 8,3 hektáros területen
már számos fejlesztés valósult meg,
tartalmas programokat kínálva a látogatóknak, turisztikai attrakcióként
megjelenve a város térképén. A Hagyományok Hegyén, vagy népies nevén Öreghegyen, 2014. november 21én ünnepélyes keretek között adták át
az Öreghegyi-kilátó, melyet Pápa önkormányzatával szoros összefogásban
a Bakonyerdő Zrt. építtetett.
Az évek óta tartó együttműködés eredményeként az idei évben Természet ösvény elnevezésű interaktív
tanösvénnyel gazdagodott a terület,
melynek tervezésével, elkészítésével
a Patkó Stúdiót bízták meg. 10 millió
forint ráfordítással ez év nyarán megvalósult a Természet ösvény. A tanösvény a természetismereti központ te-

rületén kanyarogva, több állomáson
át, ismertető és interaktív táblákon,
játékos elemeken keresztül mutatja be
a környék növény- és állatvilágát, a talaj élőlényeit, az Öreghegy emlékeit,
a régi betyárvilágot és mesterségeket,
néhány gondolatban pedig az erdőgazdálkodást is. Játékos feladatok során a
látogatók észrevétlenül tanulnak, új ismereteket szereznek az őket körülölelő világról és a hagyományokról.
Az oktatás-nevelés, a természeti környezetben történő tapasztalatszerzés elősegítése az erdőgazdaságok
egyik kiemelt feladata. A környezeti nevelés hagyománya a Bakonyerdő
Zrt.-nél a 2000-es évekre nyúlik vissza.
A természettől elszakadt embernek
nem csak erdei kikapcsolódásra, de
útmutatásra, tudásszerzési lehetőségre is szüksége van, amiben a legfontosabb a jövő generációk, a gyermekek
részvétele. Napjainkban a Bakonyerdő
Zrt. négy erdei iskolája és egy élményközpontja nyújt színvonalas erdei iskolai foglalkozásokat.
A Hagyományok Hegyén kialakított Természet ösvény tanösvény kérésre vezetővel is végig járható, de
önállóan is használható természetismereti, környezetismereti órák gyakorlati kiegészítéseképpen. Remekül
kiegészíti és erősíti az itt működő
egyesület programját, beépíthető annak megtekintése a városba érkező látogatók számára.

A lövészetre a BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub munkatársainak irányításával a gyenesdiási lőtéren került
sor. A verseny terepi trófeabírálattal
zárult, mely során erdei környezetbe

kihelyezett nagyvad trófeákat kellet
keresőtávcső használatával megítélni
a résztvevőknek.
A rendezvény tapasztalatait a jó
hangulatban elfogyasztott ebéd során beszélhették meg a versenyzők és
a szervezők. A végső sorrend szoros
versenyt követően alakult ki.
Eredmények: 1. Gyimóthy Róbert
(Döbrönte-Szarvaskő Vt.), 2. Rózsahegyi Bence (Verga Zrt. Zirci Erdészet), 3.
Hüll László (Bakonyerdő Zrt. Bakonybéli Erdészet). A részfeladatok kiemelkedő teljesítéséért különdíjat kaptak:
Bata István (Marcal-Bitvaközi Vt.),
Gyimóthy Róbert (Döbrönte-Szarvaskő Vt.), Hüll László (Bakonyerdő Zrt.
Bakonybéli Erdészet), Pauer Lajos (Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészet).
A különdíjakat a sümegi Lutra Vadászbolt, valamint a Bakonyerdő Zrt.
Festetics Imre Élményközpontja ajánlotta fel.

A nyáron indult el a „Legyél te is
kis inas” program, mely nagy népszerűségnek örvendett, és a mai napig folyamatosan jelentkeznek rá az
érdeklődő gyermekek. A résztvevők
betekintést nyerhetnek az állatgondozók munkájába, sőt, részt is vehetnek
benne. Kulisszatitkokat tudhatnak
meg állatainkról, majd a nap végén
egy kvízjátékon keresztül adhatnak
számot arról, amit nálunk tanultak.
Augusztusban szerveződött egy
„Csillagles” túra, mely a kedvezőtlen
időjárástól függetlenül ugyancsak
nagy érdeklődés övezett.
Az idei, szeptember eleji Csodaszarvas fesztivál a hagyományőrzés
jegyében telt. Több külsős meghívott
vett részt az eseményen, így például
a Sághegy Íjász- és Hagyományőrző Egyesület, a BEFAG lövészklub, a
Gyurkóvári magyar vizsla kennel. Le-

hetőség volt a lovas kocsizásra, pónilovaglásra, arcfestésre. A program
megnyitásáról a Bakonyerdő Kürt
Együttese gondoskodott, a déli órákban Kiss Lajos zenés előadását hallgathatták az érdeklődők. A program
sikerrel zárult.
Szeptember és októberben nagy
örömünkre megnőtt az iskolás és
óvodás csoportok száma az élményközpontban. Számos lehetőséget, különböző programcsomagot kínáltunk
a látogatóknak.
Szeptember első hetében csapat
építő programot tartottunk, mely
parklátogatásból, tematikus foglalkozásból, barkácsolásból, majd egy
Nagymező – Festetics-kilátó – Vadlánlik túrából állt. Ugyancsak ebben a
hónapban az Állatok világnapja alkalmából rajzpályázatot írtunk ki, amely
hihetetlenül sikeresnek bizonyult.
Több mint 100 rajz érkezett, melyből
egy kiállítás is összeállt a természet
háza kiállítóterében.
Október 1-jén intézményünk a
Major Múzeum programján vett
részt. A múzeummal való együtt-

Minden hétre jut a programokból. Nyáron indult el a „Legyél te is kisinas” program

működés és jó viszony ápolásán túl
a látogatóknak bemutattuk állatparkunkat, illetve a nálunk zajló programlehetőségeket.
Október 4-e az állatok világnapja.
Ez a nap az állatok védőszentje, Assisi Szent Ferenc halálának napja. Az
intézményben október 8-án emlékeztünk az állatokra: látványetetéseket
tartottunk, az érdeklődők bővebb információkat tudhattak meg az állatokról. A foglalkoztató teremben egy
kvíz-játék és barkácsolás várta az érdeklődőket.
Az állatok világnapja kapcsán október 3–7 között projekthetet hirdettünk óvodás és iskolás csoportoknak.
Előzetesen hat iskolás és hét óvodás
csoport jelentkezett be a foglalkozásokra. Október 3–8. között bekapcsolódtunk az Erdők Hete programsorozatba „Túrázz nyitott szemmel!”
programunkkal.
November 13-án tervezünk egy
Márton-napi libahajtás elnevezésű
programot, melynek szervezése nagyban zajlik.
Varga Péterné Judit
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Ismét dobogón a lövészcsapat
Bár a tavalyi első hely megszerzését idén nem sikerült megismételni, nagyon szoros versenyben a harmadik helyen végzett a
Bakonyerdő Zrt. sportlövész csapata.
A változatos helyszínen zajló versenysorozat során a korongvadászatban és a golyós lövészetben egyaránt
jól kell teljesíteni, a csapat részéről
pedig egységesen jó formában kell
lenni egy ilyen eredmény eléréséhez.
A kollégák ezért már a versenyszezon
előtt elkezdték a felkészülést. Az erdőgazdaságok közötti versenyeken,
egyéb, kisebb megmérettetéseken is
részt vettünk. A fizikai és mentális
felkészülés mellett fontos, hogy érezzük a kollégák és a cég támogatását,
amit rendre meg is kaptunk az idei
évben.
A covid miatti lezárások és bezárások után mindegyik erdőgazdaság
nagy lendülettel vágott neki az idei
szezonnak. Éreztük, hogy ebben az

A csapat köszöni minden kolléga biztatását, a vezetők támogatását

Személyi változások
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói
létszámában 2022. június 25-től
2022.október 7-ig az alábbi változások voltak:
Belépők, szellemiek: Cziráki
Tamás, Filep Zoltán, Tóth Gergely (Franciavágási Fűrászáru
Gyár), Rozmán Patrik (BEFAG
Parkettagyár), Gutmajer Gergely
(Keszthely), Kiss Csaba László (Központ), Szeibertné Kocsis
Veronika, Grőberné Szita Bernadett (Farkasgyepű), Németh Eszter (Balatonfüred).
Belépők, fizikaiak: Sáringer
Attila, Péter László, Kaufmann
Dominik Gyula, Kovácsné Györkös Lilla, Lukács Gyula, Sáringer
Eszter, Cséber István, Horváth
Sándor (Franciavágási Fűrészáru
Gyár), Soós András (BEFAG Parkettagyár), Pintér Éva (Központ).
Kilépők, szellemiek: Csurgó
Gábor (Keszthely).
Kilépők, fizikaiak: Fenyvesiné Gajdacsik Ildikó, Kántor Szimonetta, Pintér Ferenc, Benedek
András (Franciavágási Fűrészáru
Gyár), Fehér Renáta, Halász Zoltán (BEFAG Parkettagyár), Pozsgainé Révész Dóra (Bakonybél),
Nagy Gézáné (Devecser).
Nyugdíjazás, szellemiek: Mátyus Árpád, Lukács László (Deve-

évben nehezebb lesz dobogón maradni, a versenyek sokkal kiélezettebbek
lesznek. Gyakran csak pár pont választotta el a csapatokat egymástól,
így nagyon fontosnak tartottuk már
év elején, hogy a Bakonyerdő erősségében, a golyós számokban jól szerepeljünk. Szerencsénkre kaptunk támogatást az „utánpótlás” nevelésére,
így azok a kollégák, akik pár éve már
aktívan részt vesznek ezeken a rendezvényeken, egyre szebb eredmén�nyel tudtak hozzájárulni a pontgyűjtéshez.
Kijelenthetjük, az egységes és jól
teljesítő csapatmunka meghozta az
eredményt. Egy 5. helyezés mellett
csak dobogós eredményeink születtek, a kiegészítő megyei rendezvényeken pedig szintén mindig az elsők
között végeztünk. Varga László négy
évvel ezelőtt annak az óhajának adott
hangot: „Csak egyszer látnálak benneteket dobogón!” Jelentjük: mi mindent megtettünk!
Pölöskei Balázs

cser), Kovács Miklós Tibor (BEFAG Parkettagyár).
Nyugdíjazás, fizikaiak: Horváth István (Devecser), Molnár
Flóriánné, Kormányos Mihály
(BEFAG Parkettagyár).
Hűségjutalmasok,
szellemiek: 45 év: Vaskó Ferenc (Bakonybél), Horváth Miklós (Pápa).
40 év: Tóth Ferenc, Csurgó Csaba (Balatonfüred). 35 év: Varga
Lajos (Keszthely). 30 év: Korn
Ignác, Rujzam Antal (Farkasgyepű). 25 év: Bajner Attila (Farkasgyepű). 20 év: Lamportné
Verebélyi Emőke (BEFAG Parkettagyár), Bónyai László (Farkasgyepű), Kovács Attila (Bakonybél). 15 év: Szórádi Zalán
(Bakonyszentlászló), Hipság István (Központ).
Hűségjutalmasok,
fizikaiak: 35 év: Strark Sándor, Nagy
Csabáné (BEFAG Parkettagyár),
Péter András, Katona Tiborné
(Franciavágási Fűrészáru Gyár).
30 év: Szakál Zsuzsanna, Slang
Attila (BEFAG Parkettagyár).
25 év: Nyári Gyuláné, Szántó
László, Fülöp Zoltánné (BEFAG
Parkettagyár), Simon Tibor (Franciavágási Fűrészáru Gyár). 15
év: Eigner János, Karvas Zoltán
(Franciavágási Fűrészáru Gyár).

Vármegyei körutazás
A Pápai Erdészet – egy buszos kirándulás keretében – az idei évben kétnapos Veszprém vármegyei körutazáson vett részt.
A jó hangulatban telt utazást követően az első program egy Gyulakeszin
elköltött kiadós reggeli volt, majd hazánk egyedülálló ritkaságát és természeti kincsét, a Tapolcai-tavasbarlangot tekintettük meg színvonalas
idegenvezetés mellett. Ezután Dörgicsének vettük az irányt, ahol felejthetetlen gasztronómiai élményben volt
részünk a Laci Pince Csárdában.
A nap folytatásaként a területre
leginkább jellemző szőlőtermesztéssel, és az ehhez szorosan kapcsolódó borászattal ismerkedtünk meg az
Örvényesi hegyen, egy nagy hagyományokkal rendelkező családi pincészetnél. Ezt követően a Verga Zrt.
vendégei voltunk az erdőgazdaság
reprezentatív vadászházában, Alsóperén. A kiváló vacsorát követően mód
nyílt a kötetlen, vidám baráti beszélgetésre is.
Másnap a reggelit követően Eplénybe indult a csapat, ahol a szomszédos erdőgazdaság erdeinek lombkorona szintjében tettünk látogatást a
nyáron is üzemelő sípálya libegőjének

Programajánló
2022. október 27-28.
OEE Pápai Helyi Csoportjának tanulmányútja a Mecsekerdő Zrt.-hez
2022. október 28.	Halloween az Állatparkban, a Festetics Imre Élményközpontban, (17–20 óráig): borzongás kaland, mályvacukor sütés, bájitalkostoló, para-túra
2022. november 4.
Hivatásos vadászok emléknapja, Huszárokelőpuszta - Hubertlak
2022. november 12.
Ludas nap – Márton-napi népszokások (Festetics Imre Élményközpont)
2022. december 4.
Mikulás nap – Madáretető készítés, barkácsolások (Festetics Imre Élményközpont)

Mód nyílt a kötetlen, vidám baráti beszélgetésre is

segítségével. Az izgalmas és nagyon
emlékezetes programot követően elhagytuk a vármegyét, a veszprémvarsányi Korona Vendéglőbe húzódott
be az éhes és tikkadt társaság. A fel-

frissülést követően hazafelé vettük az
irányt, hogy az élményektől feltöltődve, másnap újult erővel folytassuk feladatainkat.
Ther András

Gólyahír
Az elmúlt időszakban tovább bővült a
Bakonyerdő „családja”. Kecskés Róbert és
Boldizsár Nikolett kisfia, Kecskés Zsombor 2022. 09. 30-án született.
Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

