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Próbálkozunk a szürke tölggyel Két nap a Mecsekben Zoopedagógiai foglalkozás

Természetközeli 
vadgazdálkodás
A vadászok szerepe nélkülözhetetlen a természeti egyensúly 
megteremtésében. Az utóbbi években nem mindennapi gazdasá-
gi körülmények között végzik tevékenységüket, éppen ezért ők a 
mindennapok harcosai.

A hűvös, esős ősz ezúttal nem fo-
gadta kegyeibe az ünnepségre ké-
szülőket. Az eső miatt a hubertlaki 
hivatásos vadász emlékhelyhez az 
erdőbe nem is ment el a tömeg. 
Így az egyébként két, egymást kö-
vető eseményt egy helyen és egy 
időben tartották meg. A hivatásos 
vadászok emléknapjára és a Veszp-
rém megyei trófeaszemlére egya-
ránt a Huszárokelőpusztai vendég-
ház kertjébe várták a résztvevőket.

A házigazda Varga László, a Ba-
konyerdő Zrt. vezérigazgatója úgy 
fogalmazott: vissza kell vezetni a 
vadállományt a természetköze-
li állapotokhoz. Ennek célja olyan 
vadállomány kialakítása, melynek 
téli táplálékszükséglete megfelel 
az élőhely tűrőképességének. A 
vadgazdálkodás ilyen módon tör-
ténő megközelítése az egészséges 
erdei ökoszisztéma működőképes-
ségét támogatja, melynek a vadál-
lomány az egyik része. Töreked-
ni kell a természetes arányoknak 

megfelelő vadsűrűség elérésére! 
Kifejezte abbéli óhaját, hogy jó len-
ne, ha valamelyest erősödne a tár-
sadalom vadászattal kapcsolatos 
vélekedése: minél többen értsék 
meg és fogadják el nélkülözhetet-
len szerepét a természeti egyen-
súly megteremtésében.

Dr. Jámbor László, az Orszá-
gos Magyar Vadászkamara elnö-
ke elmondta, Veszprém megye 
kiemelkedő teljesítményt nyújt, 
példaértékű vadgazdálkodási te-
vékenységet végez. Pap Gyula, a 
Veszprém Megyei Vadászkamara 
elnöke azt hangsúlyozta, hogy a 
vadászok életében neves ez a nap. 
Ugyanakkor ez sem feledtethe-
ti velük, hogy az utóbbi években 
milyen nehéz gazdasági körülmé-
nyek között kellett dolgozniuk 
(Covid, energiaválság, háború), de 
így is végezték mindennapi fela-
dataikat.

Mi van a számok mögött?
Az idei év, ha a csak a száma-
datokat nézzük, minden tekin-
tetben kiemelkedőre sikerült 
a Bakonyerdő Zrt. életében. 
Ugyanakkor tisztán látszik: ami-
lyen kiugró árbevételi számokat 
produkáltunk idén, olyan ne-
héz, költséges és pluszkiadá-
sokkal terhelt év elé nézünk 
2023-ban. Az erdőgazdaságok 
gazdálkodásáról tisztább képet 
kapnánk, ha a két évet együtt 
elemezhetnénk.

Csak a naturáliákat nézve a Ba-
konyerdő Zrt. idei éve kiemelkedőre 
sikerült. Az éves árbevételi tervünk 
8,5 milliárd forint volt, 386 millió fo-
rintos adózás előtti eredménnyel. Ez-
zel szemben az árbevétel megközelíti 
a 10,5 milliárdot (a BEFAG Parketta-
gyár nélkül), az eredmény pedig – a 
pénzügyi műveletekkel együtt – egy-
milliárd forint körül alakul. A szép 
kép azonban nagyon csalóka – tet-
te hozzá rögtön Varga László. Ép-
pen ezért arra kértük, nézzünk be a 
számok mögé: tényleg idilli ez a kép, 
vagy csak annak tűnik?

A vezérigazgató elmondta, a kima-
gasló árbevételt és eredményt annak 
köszönhetjük, hogy a piacon még 
mindig tapasztalható a tűzifa iránti 
felfokozott kereslet. A tervezett 300 
ezer köbméter helyett idén 40 ezer 
köbméterrel több fát termelünk ki, és 
a tűzifa ára idén kétszer is jelentősen 
emelkedett. A tavalyi 37,5 ezer köb-
méteres lakossági tűzifa-értékesítés 
idén 80-85 ezer köbméterre növeke-
dett a kormány által hirdetett tűzifa-
program révén.

Ezenfelül a kormányzati tűzifa-
program keretében három, gyengéb-
ben erdősült alföldi erdőgazdasághoz 
a Bakonyerdő Zrt. is szállít tűzifát, 
úgy, hogy a felmerülő szállítási költ-
ség minket terhel. A program kere-
tében a tűzifa házhoz szállítása a la-
kosság feladata. Hiába rendelkeznek 
az erdőgazdaságok már kellő meny-
nyiségű tűzifával, úgy tapasztaltuk, 
a meglévő szállítási kapacitás erre 
az igényszintre nem volt felkészülve, 

ezért a fa elszállítása több időt vesz 
igénybe a korábbinál.

A szociális tűzifa program kereté-
ben mintegy 7 ezer köbméter tűzifát 
kell biztosítanunk a működési terüle-
tünkön nyertes önkormányzatoknak 
2023. február 15-ig.

A Bakonyerdő Zrt.-nek a lakosság 
mellett az ipari partnerek és a bio-
massza-erőművek kiszolgálása is fon-
tos. A rostfa-, papírfa igények teljesí-
téséről nem szabad megfeledkezni, 
mert ők hosszú távon együttműkö-
dő partnereink, így üzleti biztonságot 
nyújtanak.

A fentiekből úgy tűnik, nagyon 
jó helyzetben vannak az erdőgazda-
ságok. Csakhogy ahhoz, hogy ezt a 
megemelt fakitermelési feladatot tel-
jesíteni tudjuk, szükség volt a vállal-
kozói díjaink emelésére. Ők az év so-
rán 2 alkalommal (januártól 20, majd 
júliustól további 30 százalék) vállalko-
zóidíj-emelést érvényesítettek felénk. 
Arra számítunk, hogy jövőre az újabb 
díjemelés elkerülhetetlen.

Ennél sokkal magasabb mérték-
ben emelkedtek a közúti szállítá-
si vállalkozási tarifák. Ugyanakkor a 
vasúti szállítás is jelentősen drágult 

az év során. Emelésre jövőre ugyan-
csak számítani kell.

Más területet érintve Varga László 
jelezte, a háború kitörése után egy-
re nagyobb kereslet mutatkozott az 
erdei választékok, a fűrészipari alap-
anyagok és a parketta iránt. Ezek 
árain negyedévente korrigáltunk. Az 
első félévben még nem érződött a 
költségnövekedés, így jelentős ered-
ményeket sikerült felmutatni. Ma vi-
szont már szembesülünk az erőtel-
jes költségnövekedésekkel, a kereslet 
visszaesésével, amiből arra lehet kö-
vetkeztetni, hogy 2023-ban fordított 
évünk lesz, tele nehézségekkel.

A piacon mindenki kellően óvatos, 
ami látszik a rendelésállományokon. 
A parketta eladása augusztus óta visz-
szaesett, azt prognosztizáljuk, jövőre 
az idei mennyiséget sem tudjuk érté-
kesíteni. Gondok jelentkeznek a par-
ketta alapanyagának számító dealen 
fedőréteg értékesítésénél – ez Fran-
ciavágást érinti előnytelenül. Emel-
lett a fűrészáru iránti kereslet szintén 
visszaesőben van. Mindez visszahat 
majd az erdei választékok piacára is. 

 Folytatás a 3. oldalon 
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Varga László: Jövőre igen jelentős hatással lesz az életünkre az 
elektromos energia ára
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„Volt, igazán volt egy szép napunk”
A címben idézett Presser Gábor 
dallal ellentétben az eső nem 
csorgott a zongorán, de még 
a Keszthelyi-hegységben sem, 
mert napos idővel érkeztek a ta-
lajtani szakmérnök képzés ok-
tatói, hallgatói 2022. október 
havának második szombatján 
Balatongyörökre a Bélapi pihe-
nőhöz.

Pontos kezdés, de elhúzódó befeje-
zés, mert az egész napot jellemezte 
a tartalmas tudásátadás a Tanár Urak 
részéről (és itt a nagybetű a hízelgés 
nélküli, megérdemelt tisztelet jele), 
és az érdeklődő, megismerésre vágyó 
nyitott, szakmai párbeszéden alapuló 
Hallgatói magatartás (ahol a nagybe-
tű a megjelent kollégák őszinte elis-
merése).

Prof. dr. Bidló András és Prof. dr. 
Király Botond Gergely tanár urak 
vezették a terepi oktatást, a helyszínt 
és a talajszelvényeket a Bakonyerdő 
Zrt. Keszthelyi erdészete, no meg a 
klímaváltozás készítette elő.

A gyakorlati nap elsődleges tema-
tikája a különböző ágyazati kőzete-
ken (dolomit, bazalt), és az azokon 
megjelenő – és a talajfejlődést dön-
tően meghatározó talajképző kőze-
ten (homok, lösz) – kialakuló rend-
kívül mozaikos, így nagyon sokféle 
genetikai talajtípus bemutatása volt. 
Kiemelt cél volt az egyes termőhelye-
ken található erdőtársulások tipológi-
alag fontos lágyszárú és cserje faja-
inak a megismertetése. Kőzethatású 
talajoktól az erdőtalajokig, karboná-

tostól a bázikusig, erdőssztyepptől a 
bükkös klímáig. 

A kialakuló szakmai párbeszéden 
ismét megfogalmazódott, hogy az 
ún. „Zöld könyv – FVM által jóváha-
gyott módosított Járó-tábla” – min-
den zsenialitása mellett megújításra, 
változtatásra szorul, és alaposan át 
kell gondolni az egyes termőhelytí-
pus-változatokon megjelenő erdőne-
velési, -kezelési módszereinket, er-
dősítésekkel kapcsolatos terveinket. 
Szakmai konszenzusra kell jutni a 
klíma meghatározásában és végre 
kellő alapossággal kell fordulni a ta-
lajaink által biztosított tenyészeti le-
hetőségekhez, kifejezetten az adott 
termőhely (domborzat, talaj, borított-
ság) által biztosított vízgazdálkodási 
kérdésekhez. Talán ki lehetne egészí-
teni a jól bevált termőhelytípus-vál-
tozat jellemzőt egy vízgazdálkodás-
ra vonatkozó ismérvvel, nem csupán 

annyit mondani, hogy többletvízha-
tástól független!

Sajnálatosan a Keszthelyi-hegység 
kiváló helyszín annak bemutatására, 
hogy a klímaváltozás milyen kalami-
tásszerű eseményeket okoz (fenyő, 
cser pusztulás). Mivel korábban a Sop-
roni Egyetem alapos kutatással tárta 
fel a klimatikus változások termőhelyi 
jellemzőit, továbbá a hegység talajta-
ni ismereteit, így a terepen megeleve-
nedtek a grafikonok, valósággá váltak 
az extremitásokat bemutató értékek.

Hoffmann Pál erdészeti igazgató 
nem csupán az ellátásunkról gon-
doskodott dicsérendő alapossággal, 
hanem kellő hozzáértéssel és tapasz-
talattal tudott beszámolni azokról az 
erdőnevelési feladatokról, amelyek so-
rán büszkén tudjuk bemutatni, hogy 
a rendkívül változatos termőhelyen 
milyen válaszaink vannak, a megvál-
tozott „égalji” viszonyokra.

Bejárva a Keszthelyi-hegységet, a 
nap zárásaként Zalaszántón a kivá-
ló szlavón tölgy természetes felújítá-
saink között talált minket az este az 
idős, kellően magas fák között a kel-
lően mély talajszelvénynél, ahol – az 
erubáz, de ha nagyon akarjuk lejtő-
hordalék talaj mellett – hosszan el-
időztünk, elemeztünk és dicsértük 
előket, hogy milyen nagy hozzáértés-
sel hagytak ránk kiváló erdőket és mi 
meg egy kicsit büszkék vagyunk ezen 
a helyen, mert sikerült megmenteni 
ezt az örökséget példaértékű erdőfel-
újításokkal.

A szakmérnöki képzésen részt vett 
a Keszthelyi Erdészet egyik erdőgond-
noka is, ami kifejezett öröm, mert 
meggyőződésem, hogy az erdőneve-
lés a talajban kezdődik és végződik, a 
szavak konkrét és átvitt értelmében is.

Biztatok minden kollégát, hogy 
jelentkezzen a későbbiekben induló 
képzésekre, mi továbbra is szeretet-
tel és lelkesedéssel várunk minden-
kit, gyakorlati helyszínt biztosítva! 
Nekem kifejezett és személyes öröm, 
hogy ez a képzés elindult, egy kicsit 
részese lehettem (jóllehet, korábban 
kényszerű okokból egy agrár egyete-
men szereztem talajtani szakmérnöki 
végzettséget), mert egy, legalább egy 
napra valósággá vált a sokat idézett 
mondat:
„Szeressük hazánkat, nemzetünket 
és szakunkat hűséggel, egyetértéssel 
és összetartással.”
(Bedő Albert 1911.)

Jagicza Attila 

Próbálkozunk a szürke tölggyel
Az előrevetített klímaváltozás rá-
mutat erdeink veszélyeztetettségé-
re, ezért sürgősen cselekedni kell. 
A kutatások azt mutatják, hogy az 
őshonos fafajokat a közeli rokon-
ságban lévő cserefafajokkal lehet-
ne felváltani.

A jelenlegi földhasználati módokat 
tekintve Magyarország területének 
jelentős része ökológiai határhely-
zetben helyezkedik el. A társaságunk 
által kezelt erdőterületen évtizedek 
óta tapasztaljuk a klímaváltozás szél-
sőségeinek hatását, az erdőállományo-
kat alkotó egyes fafajok lassú-gyors 
pusztulását. Az agrárklíma-kutatások 
az előrevetített klímaváltozás hatáse-
lemzése és az alkalmazkodás lehetősé-
gei az erdészeti és az agrárszektorban 
rámutattak erdeink veszélyeztetettsé-
gére, felhívták a figyelmet arra, hogy 
sürgősen cselekedni kell. A kutatá-
sok során rávilágítottak arra, hogy az 
őshonos fafajokat a velük közeli ro-
konságban lévő melyik potenciálisan 
szóba jöhető cserefafajokkal lehetne 
felváltani. 

Az erdészeti ágazatban a Kár-
pát-medencében őshonos, eddig ter-
mesztésbe nem vont szárazságtűrő 
kis fafajok (például magyar tölgy, olasz 
tölgy), valamint az ökológiai igényü-
ket tekintve a Kárpát-medencében al-
kalmazható idegenhonos, jellemzően 
keleti-délkeleti származású, melegked-
velő és szárazságtűrő fafajok (például 
keleti bükk, szürke tölgy) jelenthetnek 
megoldást. Ennek kikísérletezése a je-

len erdészgenerációk, azaz a mi felada-
tunk is.

Idén a társaságunknak sikerült kap-
csolatba kerülnie a romániai állami er-
dészet (ROMSILVA) szakembereivel, 
akik készséggel segítettek a szürke 
(hamvas) tölgy (Q. pedunculiflora) sza-
porítóanyagának beszerzésében. Ok-
tóber közepén kaptuk a hírt a Tulceai 
Erdészetének vezetőjétől, hogy a kért 
szürketölgy-makk begyűjtése megtör-

tént. Emiatt október végén az erdőmű-
velési osztály részéről Gergál-Gombási 
Mónika, Gombási Károly és dr. Patocs-
kai Zoltán kiutazott Romániába.

Az utazás első napján, 950 kilo-
méter megtétele után a Nagybaconi 
Közbirtokossághoz érkeztünk. Immár 
több éve hozunk be az erdeikből kike-

rülő kocsányos és kocsánytalan tölgy 
szaporítóanyagot, ezért fontos volt a 
kapcsolat megerősítése. Szóba került 
esetleges szaporítóanyag-kereskedelmi 
lehetőség is, hiszen Románia jövő év-

re az évszázad legnagyobb erdősítési 
programját hirdette meg, amihez sza-
porítóanyagra lesz szükségük. Ebben a 
Bakonyerdő Zrt. is partner lehet, példá-
ul csemeték termelésében és vörösfe-
nyő csemete értékesítésében. Másnap 
Bocskor Lászlóval, a közbirtokosság el-
nökével eltöltött közös munkareggelin 
további együttműködésről állapodtunk 
meg. 

A Duna-deltában fekvő Tulcea me-
gyei Murighiol városáig még 400 kilo-
méter várt ránk. Itt a szállás elfoglalása 
után Cosmin Istudorral, a ROMSILVA 
Tulceai Erdészetének vezető szakem-
berével folytattunk szakmai eszmecse-
rét. Köszönetünket fejeztük ki a makk 
meggyűjtéséért. Másnap átvettük az 
500 kilogramm makkot, és elindul-
tunk haza. Az utazás ugyan hosszú és 
fárasztó volt, de gyönyörű őszi tájak-
kal szegélyezett vidéken jártunk, átkel-
tünk a Kárpátok hegyi útjain és szer-
pentinjein.

A szakmai kapcsolatfelvétel a román 
erdész kollégákkal kialakult, bízunk a 
további sikeres együttműködésben.

Dr. Patocskai Zoltán

A szürke tölgy (Q. pedunculiflora) 

habitusa szabad állásban 

Fotók: Gergál-Gombási Mónika

A szürketölgy-makk átvétele. Jól alakul az együttműködés

Mindenkiért...
Mindenkiért egy-egy gyertya égjen

Mindazokért, kiket nem láttunk már régen;

Akik velünk együtt ünnepelnek az égben;

Kiknek őrizgetjük szellemét;

Mindazokért egy-egy gyertya égjen...”

Az idézet méltóképpen fejezi ki, 
mit is jelent számunkra egy-egy 
közeli ismerősünk, szerettünk 
halála. A Bakonybéli Erdészet 
alkalmazottai látogatást tet-
tek a közeli temetőkben, hogy 
méltóképpen tiszteletüket te-
gyék elhunyt kollégáik sírjánál. 
Bakonybélben, Somhegypusz-
tán, Kőrisgyőrön helyezték el 
koszorúikat, meggyújtották az 
emlékezés lángját. Huszárokelő-
pusztán, a vendégház park jában 
található egy kopjafa, amely az 
elhunyt munkatársaknak állít 
emléket, így azokra is gondol-
hatunk, akik nem a közelben 
nyugszanak.
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A BEFAG Parkettagyár a tervezett 
482 ezer négyzetméter parkettánál 
közel 10 százalékkal kisebb meny-
nyiséget értékesít, megváltozott ter-
mékszerkezet mellett. Viszont így 
is teljesíti a tervezett 4,4 milliárdos 
árbevételi tervét, mert az áremelés 
kompenzálta a kieső mennyiséget.

A vezérigazgató szólt arról is, hogy 
jövőre igen jelentős hatással lesz az 
életünkre az elektromos energia ára. 
A szolgáltatóval ez év végéig szól a 
szerződésünk, kilowattóránként 51,9 
forintra, ami jövőre ennek 3-4 szere-
se is lehet. Ez – különösen a gyárak 
tekintetében – olyan költségtöbbletet 
jelent, ami már az eredményes műkö-
dést veszélyeztetheti. 

Varga László hangsúlyozta, 2022-
re differenciáltan nyolcszázalékos 
bérfejlesztést terveztünk, ami meg 
is történt. Augusztus 8-án újabb 8 
százalékos keresettömeg-fejlesztési 
lehetőséget kapott az erdőgazdaság. 
Ennek egy részét úgy használtuk fel, 
hogy október 1-től minden munka-
társunk egységesen 50 ezer forint 
havi béremelést kapott. Meggyőző-

dése szerint a vállalat tisztességesen 
megfizeti munkavállalóit, tudja se-
gíteni őket az erős inflációs környe-
zetben. Minden tervezett juttatást 
(cafeteria, munkaruha, védőruha) 
terveinkhez képest emelt mértékben 
teljesítettünk. 

Jelezte, számára is érzékelhető 
probléma, hogy különbség alakult ki 
a Bakonyerdő Zrt., és a már két éve 
önállóan dolgozó BEFAG Parkett 
Kft.-nél dolgozó munkatársak anyagi 
megbecsülése között. Azonban a kft. 
önállóan gazdálkodó társaság, így fe-

lelősen csak az elért árbevételükből és 
eredményükből tudnak visszaforgatni 
a munkatársaiknak. Mivel nem sike-
rült a tervezett mennyiséget értéke-
síteni, így nem volt lehetőség a jut-
tatások hasonló szintű kifizetésére. 
Ennek ellenére egy megoldási javaslat 
szerint ott is lehetőséget tudunk biz-
tosítani a munkatársak év végi anyagi 
megbecsülésére.

Végül valamennyi munkatársam-
nak ezúton is szeretném megköszön-
ni azt az átlagon felüli teljesítményt, 
amit az idei évben produkált.

Éppen ezért a hivatásos vadászok a 
mindennapok harcosai. Korn Ignác, a 
Veszprém Megyei Vadászkamara hiva-
tásos vadász alelnöke emlékeztetett rá, 
hogy 2014. december 4-én a Hubertlaki 
emlékhelyet azért hozták létre, hogy a 
hivatásos vadászok közösen emlékez-

zenek, beszéljenek múltról és jövőről. 
Kijelentette, a körülményekre tekin-
tettel 2022 a hivatásos vadászok éve.

Takács Szabolcs, az Országos 
Vadgazdálkodási Tanács elnöke, 
Veszprém megye főispánja a vadász-
közösség összetartó erejét méltat-
ta, hangsúlyozva, a közösen kitűzött 
szakmai célokat közösen el is érik. 
Ugron Ákos, a Verga Zrt. vezérigazga-
tója kérte, legyünk büszkék a hivatá-
sos vadászok munkájára, mindarra, 

amit a háború, az aszály közepette el-
értek. Ez a szakmaszeretet hajtja elő-
re a társadalmat!

Varga László vezérigazgató köszönti az ünnepség résztvevőit

Szakértelem, érzék és tehetség jellemzi Csabai Zsoltot

Franciavágásra is hatással lesz az energiaárak változása

Mi van a számok mögött?Természetközeli vadgazdálkodás
 Folytatás az 1. oldalról 
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A zömében bükk és tölgy alkotta elegyes erdőben négy mintaponton figyelhettük meg az állományszerkezetet

Két nap a Mecsekben
Október végén az Országos Erdé-
szeti Egyesület Pápai Helyi Cso-
portja kétnapos tanulmányút ke-
retében a Mecsekerdő Zrt.-nél tett 
látogatást.

A közel harmincfős bakonyi csoport 
a gyönyörű erdei környezetben lévő 
szálláshelyre, a Natur Hotel Köveste-
tőhöz érkezett meg, ahol a házigaz-
dák részéről Hirmann Antal, a Ba-
ranya megyei Helyi Csoport korábbi 
elnöke fogadta őket. 

Délután Pécsre indultak tovább, a 
nap hátralévő részében Hirmann An-
tal és Nagy Gábor közjóléti osztály-
vezető kíséretében a Mecsek alatt el-
terülő nagyváros szépségeivel, rejtett 
kincseivel, épített örökségével ismer-
kedhettek meg. 

A nap zárásaként Ripszám Ist-
ván, a Mecsekerdő Zrt. vezérigaz-
gatójának rövid köszöntője után a  
Pécsi Tudományegyetem Szőlészeti 

és Borászati Kutatóintézetet látogat-
ták meg.

Másnap a szakmai programoké 
volt a főszerep, Partos Kálmán terme-
lési vezérigazgató-helyettes kíséreté-
ben a Pécsváradi Erdészethez vitt az 
útjuk. Nagy Attila erdészetigazgató 
elmondta: mintegy 12 ezer hektáron 
gazdálkodnak, melyből nagyon jelen-
tős, közel 9500 hektár a védelmi ren-
deltetésű erdő. Mintegy 1000 hektár 
a faanyagtermelést nem szolgáló, és 
2000 hektár az örökerdő üzemmódú 
erdőterületük. Éves fakitermelésük 
50–55 ezer nettó köbméter.

Molnár Dénes erdőgondnok veze-
tésével a Magyaregregy 52-es tagban 
örökerdő üzemmódban kezelt állo-
mányt tekintették meg. A 2000-es 
évek elején szálalóvágással kezdődő 
munkálatokat a ma termelési vezér-
igazgató-helyettesként dolgozó Par-
tos Kálmán bővítette ki. A zömében 
bükk és tölgy alkotta elegyes erdőben 

négy mintaponton figyelhették meg 
az állományszerkezetet és az újulat-
viszonyokat. Arról is szóltak, hogy 
az aszály hatása a nagy koronájú fák 
éves növekményében már megmutat-
kozott, kerületük a megszokott 20-
30 milliméterrel ellentétben csupán 5 
milliméterrel nőtt. 

Pusztabányán az erdészet közjóléti 
tevékenységébe nyertek bepillantást, 
majd Szily Attila erdőgondnok beszélt 
az egykor a Mecsekben virágzó üve-
gességről, az itt működő üveghutáról. 

A pécsváradi várat is meglátogat-
ták, amely valójában egy erődített 
szerzetesi monostor, melyet Szent Ist-
ván király alapított 998-ban.

A résztvevők a tartalmas, szép őszi 
időben eltöltött tanulmányút végén 
feltöltődve indultak haza. Remélik, 
egy hasonló tapasztalatcsere kereté-
ben meg tudják mutatni kollégáiknak 
a Bakony szépségeit.

Rosta Katalin

Nagy munkabírású szakember

A Hubertlaki kereszt kitüntetést 
minden évben az arra érdemes, 
munkáját kiemelkedően végző hi-
vatásos vadász számára adomá-
nyozzák. Az idei díjazottak között 
ott volt Csabai Zsolt kerületvezető 
erdész, vadász kollégánk is.

Csabai Zsoltot, bár ipari szakközép-
iskolában érettségizett, a családi és 
baráti környezetnek köszönhetően 
kialakult természetszeretete az er-
dőgazdálkodás irányába terelte. 1989 
nyarán, 18 évesen került a Devecseri 
Erdészet állományába. Munkába állá-
sától előbb erdőművelő, majd hossz-
toló munkakörben dolgozott 2000 ta-
vaszáig. 

1994-ben Sopronban kiváló ered-
ménnyel erdőgazdálkodási szakmai 
érettségit tett, majd két év múlva 
Szegeden, szintén kiváló minősítés-
sel megszerezte az erdésztechnikus 
minősítést. 

1993-tól, a Devecseri Erdészet va-
dászterületének kialakításától tevé-
kenyen részt vett a vadgazdálkodás-

ban; először a hajtások szervezésében 
és lebonyolításában, a személyze-
ti kilövések teljesítésében; majd a 
bérvadásztatásban is egyre több fel-
adatot kapott. Felismerve szakértel-
mét, érzékét és tehetségét a vadá-
szat gyakorlatához, 2000 májusában 
a Széki-vadászkerület kerületvezető 
vadászának nevezték ki, 2005-től pe-
dig egyben a Széki-erdő Szirttető ke-
rületének kerületvezető erdésze is.

Csabai Zsolt a munkájára igényes, 
azt magas színvonalon végző, nagy 
munkabírású szakember, kiváló kollé-
ga. Hozzáértésének, és töretlen am-
bíciójának köszönhetően rendkívül 
eredményes vadászkísérő, lelkiisme-
retes és gondos területgazda, mind-
ezek mellett kiváló vérebvezető és va-
dászkürtös. 

Két évtizedet felölelő munkájával 
tevékenyen részt vett a vadászati ága-
zat szakmai színvonalának emelésé-
ben, kultúrájának fejlődésében, vala-
mint hozzájárult a Bakonyerdő Zrt. 
vadgazdálkodásának javuló megíté-
léséhez.
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Gólyahír
Az elmúlt időszakban tovább bővült a bakonyerdős 
család: Takács Roxána kisfia, Vigh Benett 2022. 10. 
25-én született. Németh Tamás és Supán Erika kislánya, Németh Izabel-
la 2022. 11. 29-én látta meg a napvilágot. Sindler-Szabó Adrienn kislá-
nya, Sindler Eliza 2022. 11. 30-án született.

Gratulálunk és jó egészséget kívánunk!

A Bakonyerdő Zrt. dolgozói létszámában november 
8-a és december 6-a között az alábbi változások voltak: 
belépők, szellemiek: Takács János (központ), belépők 
fizikaiak: Muzsi Ákos (Devecser). Kilépők, szellemiek: 
Cziráki Tamás (Franciavágási Fűrészáru Gyár), Mis-
kolczi Réka Ilona (Balatonfüred), Pálmai Ferenc (BE-
FAG Parkettagyár). Kilépők, fizikaiak: Figler György, 
Bakó Zsolt, Kamarás Ferencné (mind BEFAG Parketta-
gyár), Horváth Gyula (Farkasgyepű), Molnár Erzsébet 

(Franciavágási Fűrészáru Gyár). Nyugdíjazás, szelle-
miek: Jáger Ferenc (Devecser). Nyugdíjazás, fizikaiak: 
Keresztes László (Franciavágási Fűrészáru Gyár), Sza-
lai Józsefné (BEFAG Parkettagyár). Hűségjutalmasok, 
szellemiek: 35 év: Szabó Árpád (Franciavágási Fűré-
száru Gyár). 15 év: Nagy Attila (Devecser), Zsigmond 
László (Balatonfüred). Hűségjutalmasok, fizikaiak: 
40 év: Nagy Ferencné (BEFAG Parkettagyár), 35 év: 
Gutmajer István (BEFAG Parkettagyár)

Zoopedagógiai foglalkozás
Kettő az egyben, azaz vadászati 
kultúra és zoopedagógiai foglalko-
zás az OEE Erdészeti Erdei Iskola 
szakosztály év végi, kétnapos záró 
rendezvényén!

A Bakonyerdő Zrt. egy kisebb csapattal 
képviseltette magát a szakmai progra-
mokban bővelkedő találkozón.

Első nap az Országos Magyar Va-
dászkamara, a Budakeszi Vadaspark és 
a Pilisi Parkerdő Zrt. által szervezett „A 
vadászati kultúra terjesztése a médiá-
ban” című konferencián vettek részt a 
kollégáink. 

Wallendums Péter, a Magyar Vadász-
lap főszerkesztője a média szemlélet-
formáló szerepéről, annak lehetőségei-
ről és veszélyeiről beszélt előadásában. 
Kókai Márton, a Nimród szerkesztője 
az újság fiatalokat érintő célkitűzése-
it érintette. Fazekas Gergely, az OMVK 
SZ-SZ-B megyei területi szervezetének 
titkára – amely szervezet minden év-
ben több ezer gyereket fogad vadásza-

ti témájú foglalkozásokon – mesélt a 
résztvevőknek a tapasztalatairól. El-
mer Tamás, az OEE főtitkára az egye-
sület szerepét emelte ki az erdő és em-
ber kapcsolatában, míg Szabó Péter az 
OMVK vadászati hagyományokat ápoló 

és kulturális bizottsága képviseletében a 
vadászat megjelenítése az erdőpedagó-
giában és a magyar erdészeti erdei isko-
lában témakört járta körbe.

A délután folyamán a szakosztály 
szakmai beszámolói és az évértékelés 
következett.

A második napon rendkívül tartal-
mas és érdekes szakmai programmal 
várták a csapatot a Fővárosi Állat- és 
Növénykert munkatársai. Szabó Már-
ta oktatási szakreferens mutatta be a 
Budapesti Állatkert zoopedagógiai te-
vékenységét, kitérve az állatkertek 
küldetésére a szemléletformálásban, 
kutatásban, természetmegőrzésben, 
élőhelyvédelemben, szórakoztató, sza-
badidős, rekreációs, kulturális és mű-
vészeti tevékenységekben betöltött 
szerepét. Az előadást követően állattré-
ningezési módszerekkel ismerkedtek az 
erdei iskolás kollégák. Ezután zoopeda-
gógiai állomáspontos játék következett. 
A kétnapos szakmai program látványe-
tetésekkel zárult.

Gyerekzsivaj és Mikulás-dalok
December 5-én délután gyerek-
zsivaj töltötte meg a Bakonyerdő 
Zrt. központjának auláját. 

Az idei évben ismét megrendeztük a 
Bakonyerdő Zrt. pápai központjának 
Mikulás-ünnepségét, melyre szeretet-
tel vártuk az erdőgazdaságban dolgo-
zó munkatársak gyermekeit, unokáit. 
Közel 70 gyermek várta csillogó szem-

mel, vágyakozó szívvel a Mikulást. A 
Szó és Kép társulat rövid kis mesejá-
tékát követően volt, aki személyesen 
verssel vagy saját kis énekkel köszön-
tötte a Mikulást. Az ünnepség zárása 
egy forró csokis, pogácsás, szaladgálós 
vidám gyerekzsúrrá kerekedett.

Köszönjük, hogy kollégáink meg-
bízásából a Mikulás minden évben 
mosolyt csal gyermekeink arcára.

Keszthelyi győzelem a lövészversenyen
Az erdészetek közötti lövészversenyre november 11-én a BEFAG 
Keszthelyi Erdész Lövészklub lőterén, Gyenesdiáson került sor.  
A megmérettetésen elinduló kilenc csapatból a Balatonfüredi Erdészet 
két csapattal, a Keszthelyi Erdészetnél vendégeskedő horvát kollegák 
egy csapattal képviseltették magukat. 

A reggeli és vezérigazgatói köszöntőt 
követően került sor a szabályok és a 
legfontosabb tudnivalók ismertetésé-
re, amiről Keczeli Zoltán klubelnök 
adott tájékoztatást. A csapatokat az 
egységek dolgozói alkották. Az egy-
ségből több fő is indulhatott, de a 
csapatban a négy legeredményesebb 
versenyző teljesítményét értékelték.  
Akik aktívan részt vesznek évköz-

ben az Erdőgazdaságok Közötti Lő-
versenysorozatban, azokat az egyéni 
rangsortól külön, a profi kategóriá-
ban díjazták.

A jó hangulatú, barátságos ver-
senynap végén az alábbi eredmények 
születtek.

Csapatverseny: 1. Keszthely (961 
pont), 2. Balatonfüred (923 pont), 3. 
Agártető (855 pont), 4. Központ (840 

pont). A horvát kollégák 890 ponttal 
zárták a versenyt. 

Egyéni helyezettek: 1. Német-
hi Kálmán (Balatonfüred, 258 pont), 
2. ifj. Somogyi József (Agártető, 254 
pont), 3. Tóth Péter (Balatonfüred, 
242 pont), 4. Tóth Péter (Keszthely, 
242 pont), 5. Gombási Árpád (Bakony-
bél, 221 pont). 

Profi kategóriában: 1. Szabó Csa-
ba (Devecser, 291 pont), 2. Pölöskei 
Balázs (Központ, 286 pont), 3. Hüll 
László (Bakonybél, 276 pont), 4. Fe-
kete Róbert (Agártető, 269 pont), 5. 
Varga Lajos (Keszthely, 268 pont), 6. 
Benkő László (Keszthely, 245 pont).

Nyugdíjas-találkozó

Baráti beszélgetésre, szakmai esz-
mecserére, nosztalgiázásra, az 
emlékek felelevenítésére egyaránt 
volt mód a Bakonyerdő Zrt. nyu-
galmazott kollégái részére szerve-
zett találkozón.

A napsütéses őszi napon közel kilenc-
venen vettek részt a hagyományos 
ba kony erdős nyugdíjas-találkozón, 
mely nek idén első állomása a Francia-
vá gási Fűrészáru Gyár volt. Az egy-
kori kollégák örültek egymásnak, a 
találkozás jó hangulatban kezdődött, 
érdeklődve várták a napot.

Varga László vezérigazgató köszön-
tötte a résztvevőket, majd részletesen 
beszámolt az erdőgazdaság tevékeny-
ségéről, a legutóbbi találkozó óta el-
telt négy év fontosabb eseményeiről, 
fejlesztéseiről, a tűzifahelyzet aktua-
litásairól. Ezt követően, a reggeli lé-
lekmelengetés után három csoportra 
osztva ismerhették meg a látogatók 
a gyár jelenlegi működését, termék-
struktúráját, jövőbeli terveit. Adamik 
Péter igazgató, Szelencsik Tamás és 

Bencs Csaba munkatárs vezetésével 
bejárták a csarnokokat és megtekin-
tették a munkafolyamatokat.

A délelőtti sétát követően a részt-
vevők Huszárokelőpusztára látogat-
tak. A vendégházi frissítőt követően 
gumikerekes kisvonatokra ülve indul-
tak Hubertlakra és a Forrasztókői eg-
zótakerthez. Az egykori vadászkastély 
történetéről és lakóiról Korn Ignác 
Farkasgyepűi erdészetigazgató me-
sélt, majd egy rövid sétára invitálta 
az egykori kollegákat a Bakony egyik 
gyöngyszeméhez, a turisták által ked-
velt Hubertlaki-tóhoz. 

A fiatalos nyugdíjasokat a Forrasz-
tókői egzótakert meredekebb séta-
útjai sem riasztották vissza, lelkesen 
követték a házigazdákat a különleges 
örökzöldek birodalmába, ahol Majer 
Antal munkásságáról is kaptak anek-
dotákkal fűszerezett tájékoztatást. A 
hosszú, tartalmas napot Huszárok-
előpuszta szép parkjában egy meleg 
ebéd elfogyasztása után baráti beszél-
getéssel, élmények felelevenítésével 
zárták.

Személyi változások


