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Az MFB-hez tartozó állami erdõgazdaságok együtt mutatkoztak be

Ez szép teljesítmény volt!
Alapvetõen az összes szakmai
feladatot teljesítettük. Az eredeti terveket is sikerült túlszárnyalnunk tavaly, így elmondhatjuk, hogy szép teljesítményt
nyújtottunk.
– Úgy gondolom, alapvetõen
az összes szakmai feladatunkat teljesítettük. A tervezett 7,2 milliárd
forintos árbevétellel szemben
majdnem 8,2 milliárd forint lett a
tény. Az erdõgazdaság 2010-es
eredményterve 192,4 millió forint
volt, amit ugyancsak sikerült túlszárnyalni, 201,5 milliót értünk el.
Azt gondolom, ez nagyon szép
teljesítmény volt – kezdtük a beszélgetést Varga Lászlóval, amikor
a tavalyi év eredményi felõl érdeklõdtünk.
A vezérigazgató hozzátette,
nettó 250 756 köbméter volt az
éves fakitermelési terv, ez a széldöntés miatti többletkitermeléssel
közel 288 ezerre nõtt. Éves vadkilövési tervünket szintén teljesítettük (a 2010. évi nagyvadkilövési
terv 4314 db, tény 4490 db). A fizetõ vadászok által terítékre hozott vad mennyisége 18 százalékkal haladja meg a 2009. évit.
A társaság felügyelõbizottsága
idei elsõ ülésén elfogadta a Bakonyerdõ Zrt. új szervezeti és
mûködési szabályzatát, valamint
az új szervezeti felépítést is. A grémium a társaság tavalyi teljesítményét jónak értékelte.
Ha az árbevételen belül az
egyes ágazatok arányát nézzük,
akkor azt látjuk, hogy az erdõgaz-

Az idei évben nettó 251,5 ezer köbméter a fakitermelési alapterv
dálkodásból származó árbevétel
a legnagyobb, 44 százalék. Fafeldolgozás 38, vadgazdálkodás öt,
az egyéb tevékenység pedig 13
százaléknyi részt képvisel. Ez utóbbiba például bányabérleti díjak,
egyéb szolgáltatási tevékenység
tartozik.
Nagyon jelentõs volt a fahasználati továbbértékesítésünk. Körülbelül 800 millió forintnyi faanyagot magánerdõkben, illetve
társ erdõgazdaságoktól vásárol-

tunk fel, amit aztán továbbértékesítettünk. A nagyobb volumennel
jobb árfekvést sikerült elérni. A
fahasználati kereskedelem jelentõs, a tervhez képest 60 millió forintnyi pluszeredményt hozott,
ami erõteljesen hozzájárult az eredeti tervek túlteljesítéséhez.
A vezérigazgató megjegyezte, a
parkettaértékesítés árbevétele kicsivel a tervezett alatt maradt. De
az mindenképpen kedvezõnek
mondható: 500 ezer négyzetmé-

ter parketta gyártását terveztük,
és annak ellenére, hogy december szinte teljes egészében kiesett,
519 ezer négyzetmétert sikerült
termelni. Az éves értékesítés 544
ezer négyzetmétert volt. A parketta önköltsége tovább javult,
Várkonyi Gábor hathatós munkájának eredményeként. Az árukészlet 15 ezer négyzetméterrel
csökkent tavalyhoz képest, ma 73
ezer négyzetméter körül van. Ez
az optimális készlet, aminek rendelkezésre kell állnia ahhoz, hogy
a vevõket azonnal ki tudjuk szolgálni. Ennél nagyobb raktárkészlet nem szükséges. Idén 600 ezer
négyzetméter parkettát kívánunk
gyártani és értékesíteni.
Varga László elmondta: az idei
árbevételi terv 7,7 milliárd forint,
ami több, mint a tavalyi tervezett,
de kevesebb, mint az elért árbevétel. Ez azért lett ennyi, mert a tavalyi évnek volt olyan idõszaka,
amikor 280 forint fölött volt az
euró árfolyama, és nálunk az exportárbevétel aránya 40–45 százalék között mozog, tehát éves árbevételünk majd fele ebbõl származik. A gyenge forintárfolyam az
árbevételünket kedvezõen befolyásolja, de erre nem számíthatunk folyamatosan. A 2011-es évre
átlagosan 272 forintos euróárfolyammal terveztünk.
Az idei évben újra 251,5 ezer
nettó köbméter szerepel a fakitermelési alapterveinkben. Szeretnénk, ha végre olyan év következne, amikor a természeti károk
elkerülik az erdõgazdaságot.

Az állami erdõgazdaságok egységes arculattal, egy standon
mutatkoztak be a nagyközönségnek a 18. FeHoVán, ahonnan a Bakonyerdõ Zrt. sem hiányozhatott.
Hazánkban 56 ezer vadász, 313
ezer horgász van, õk együtt az ország egyik legerõsebb társadalmi
szegmense, hangoztatta a FeHoVa
megnyitó beszédében Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes, akit a
közelmúltban az Országos Magyar
Vadászati Védegylet elnökévé is
megválasztottak. Kifejtette, eltökélt szándéka a magyar vadászat
presztízsének helyreállítása, ennek érdekében már erõfeszítéseket is tett. A kiállítás közönsége
elõtt jelentette be az Országos
Vadászati Múzeum létrehozását,
aminek a hatvani barokk kastély
ad majd otthont. Zászlajukra tûzték az orvvadászat elleni erõtelje-

sebb fellépést. Azt is megígérte,
hogy õszre elkészítik az új fegyvertörvény tervezetét is, amiben
megszüntetik a vadászok felesleges vegzálását. Szavait óriási ováció fogadta. A FeHoVán tíz ország 200 kiállítóját tekinthették
meg az érdeklõdõk. Európa egyik
legrangosabb szakkiállításának
résztvevõi között szerepelt társaságunk is. Vezérigazgatónk, Varga László örömtelinek tartotta,
hogy a Magyar Fejlesztési Bank
fennhatósága alá tartozó 22 állami erdõgazdaság együtt mutatkozott be, egységesen jelent meg s
egységes standon kínálták termékeiket, szolgáltatásaikat. Az állam
jó tulajdonosa a vadászterületeknek, amit a kiállításon is demonstráltak, hangsúlyozta. A Bakonyerdõ Zrt. az országban a legjobb
vadászterületek egyikével rendelkezik, és ezt a nagyközönségnek
is megmutattuk.

Egymillió forintos adomány
A mérgezõ vörösiszap 2010.
október 4-én elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely egy részét. Az ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa emberéleteket
követelt, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat
okozott.
Sajnos nemcsak a Bakonyerdõ Zrt. devecseri erdészetének ingó- és ingatlanvagyonában keletkezett jelentõs kár,
hanem az elárasztott területen
élõ aktív és nyugdíjas erdész
kollégáink, illetve hozzátarto-

zóik élete is ellehetetlenült. A
Bakonyerdõ Zrt. szívén viseli a
tragédiát átélõ emberek sorsát,
így a munkavállalók és az Országos Erdészeti Egyesület pápai helyi csoportja nyolcszázezer forintot gyûjtött össze a
szerencsétlenül jártak megsegítésére, melyet az Erdészcsillag Alapítvány további kettõszázezer forinttal egészített ki.
A példaértékû összefogással összegyûjtött adományokat
a károsult és egyben támogatni kívánt kollégák megsegítésére fordítottuk

A terv mentén haladunk Devecseri újjáépítés
Elkészült a halápi parkettagyár
középtávú stratégiai terve,
amire a felügyelõbizottság is
rábólintott. A megvalósítás érdekében jövõre többlépcsõs
beruházási program veszi kezdetét a gyárban.

kát. A szereléssel április 8-áig végeznek. Ezt követõen rögtön próbaszárítást tartunk, április végére kijön az elsõ 200 köbméter
anyag. Az fb döntése értelmében
megkezdõdött egy nagyobb léptékû beruházás elõkészítése,
amely azonban hosszabb idõt vesz
igénybe. Egy, a mai kor igényeit
kielégítõ, új felületkezelõ gépsort
kívánnak vásárolni. Ennek elhelyezésére fel kell húzni egy oldal-

épületet, aminek a tervezése már
elkezdõdött. A következõ lépés az
engedélyeztetési eljárás Ezzel párhuzamosan pályázati lehetõséget
keresünk, amely segíteni tudja
a 600 millió forintos beruházás
megvalósítását. A gépsorra több
helyrõl is kértek árajánlatot, ezek
átvizsgálása után döntés legkorábban április végén születhet. A gépek év végén, a jövõ év elején állhatnak üzembe.

A februári felügyelõbizottsági
ülést a zalahalápi parkettagyárban
tartották, ahol természetesen a
tulajdonosi jogokat gyakorló Magyar Fejlesztési Bank
képviselõi is jelen voltak.
Nem véletlen a helyszínválasztás, hiszen a
parkettagyár megújulás
elõtt áll.
Az ülésen jóváhagyták a halápi gyár fejlesztési programját, aminek
elsõ lépcsõje egy teljesen új felületkezelõ
gépsor megépítése és
üzembe helyezése.
Várkonyi Gábor
gyárigazgató elmondta,
most is zajlik egy 60 millió forintos beruházás
Zalahalápon. A munka
tavaly kezdõdött, s most
ért a finisébe. A fejlesztés 200 köbméteres szárítókapacitás-növekedést jelent. Márciusban
a német vezetõ szerelõ
is Halápon tartózkodott, irányította a mun- A szárítóberuházás a finisébe érkezett, április elején már mûködnie kell

A napokban megkezdõdött az
iszapkatasztrófában súlyosan
megsérült devecseri épületek
bontása. Ezt követi a gyors újjáépítés, a város határában
már kijelölték a lakópark helyét, a mintaház pedig már el is
készült.
Vállalatunk közremûködésének köszönhetõen a Soproni
Tanulmányi Erdõgazdaság biztosíthatja az épülõ lakások tetõszerkezetéhez szükséges faanyagot (lucfenyõt).
A Bakonyerdõ vezetése letett
a Nemzeti Földalap Kezelõ asztalára egy erdõtelepítési projektet,
ami 120 hektárnyi területet érint.
Javaslatunk szerint a belterületekkel közvetlenül határos területrészeken olyan erdõket kell kialakítani, amik állandó védelmet nyújtanak a településeknek a szélmozgásokkal szemben. A megvalósítás egyelõre megfeneklett. Mivel
nagyrészt magánterületekrõl van
szó, az erdõtelepítés csak ezek kisajátítása után kezdõdhet el. Egy
állami tulajdonú, Kolontár község
határában fekvõ területen azonban idén tavasszal már erdõt telepítünk, ami a szarvasmarhatelep
védelmét szolgálja. Ez a terület
mintegy tíz hektár.
A Devecseri Városüzemeltetési Kht.-vel közösen reménykedünk abban, hogy rövidesen meg-

A devecseri kastélypark helyreállításában szerepet vállalnánk
köthetjük a szerzõdést a volt kastélypark újjáépítésére, illetve rekonstrukciójára. Ez a vízelvezetõ
árokrendszerek, sétautak helyreállításán túl földvisszapótlást és
növényültetést is jelent. Ennek a
költsége 880 millió forint.
Heteken belül rendezõdni látszik lebontásra ítélt devecseri erdészeti ingatlanunk helyzete. Azt

szeretnénk elérni, hogy a földterület továbbra is a Bakonyerdõ
Zrt. tulajdona maradjon, kárpótlást csak az épületek után kérünk.
Ezen a területen új irodaházat
szándékozunk felépíteni. A 220–
250 négyzetméteres könnyûszerkezetes épületet az õsz folyamán
szeretnénk birtokba venni. Bekerülési költsége 40 millió forint.
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Bemutatjuk egységeinket: farkasgyepûi erdészet – a múlt kötelez
Egykoron uradalmi erdõk voltak a farkasgyepûi erdészethez tartozó részek. Nagyon komoly szakemberek dolgoztak
itt, akik igen jelentõs örökséget hagytak ránk. Ezt a munkát
kell folytatni, hogy megmutassuk unokáinknak: jól ápoltuk a
hagyatékot.
Mozgalmas volt az elmúlt két
év a farkasgyepûi erdészet életében, nemcsak a hótörés és a széldöntés adott pluszmunkát a társaságnak, de az erdészet nagysága is változott. 2009. január 1jétõl, az ugodi erdészet felosztásával változott a méret, a korábbi
5100 hektárról 8013-ra növekedett
az erdõterület. Ez év január 1-jétõl
pedig egy teljes erdõkerületet, a
magyarpolányit átadták a pápai erdészetnek, így ma 7100 hektár áll
a fennhatóságuk alatt. Ez a terület ad munkát bõven.
Tímár György erdészeti igazgató elmondta, igen komoly történelme van a farkasgyepûi erdészetnek, ami nagyrészt 1945 elõtt
a veszprémi püspökség területe
volt. Találkoztak 1820-ban készült
üzemtervvel, igaz, akkor még nem
így hívták. Ez is bizonyítja, tudatos erdõgazdálkodás folyt a terülten. A két éve hozzájuk került
ugodi rész pedig Esterházy-hitbizomány volt. Ezek mind uradalmi
kezelésû erdõk voltak, ami meg is
látszik. – Nagyon komoly szakemberek dolgoztak a területen és igazán szép örökséget hagytak ránk,
nekünk pedig az a dolgunk, hogy
ezt vigyük tovább – fejtette ki. Jelenlegi területük teljesen egy tömbben lévõ erdõ, amely Kislõd, Farkasgyepû, Németbánya, Bakonyjákó-Iharkút, Csehbánya, Városlõd, Homokbödöge, Ugod közigazgatási határán fekszik.

Képalá
Igen látványos a Hubertlaki-tó
(mások szerint Hamuházi-tó),
amely az erdélyi Gyilkos-tó
„kicsinyített” mása (fent).
Tímár György: ez év január 1jétõl 7100 hektár tartozik
a fennhatóságunk alá (jobbra)

Farkasgyepû bakonyi erdészet
ugyan, de a hegyvonulat szélén
fekszik, tengerszint feletti magassága 200–500 méterig terjed.
Farkasgyepû bükkös erdészet,
ez teszi ki a fafajösszetétel 50 százalékát. Ha az állománytípust nézzük, jóval 60 százalék fölötti a bükk.
Az élõfakészlet hatalmas, 2,6 millió köbméter. Ez egyben azt is jelenti, hogy elég jelentõs a fakitermelési lehetõség, ami jelenleg évi
nettó 43–44 ezer köbméter. Enynyit is termelnek, hacsak közbe
nem szól a természet, tavaly széldöntés, tavalyelõtt hótörés volt a
területen. A természeti kár 2009-

Az erdészet alkalmazotti állománya
Erdészeti igazgató: Timár György, erdõmûvelési mûszaki vezetõ: Bálint Józsefné, fahasználati mûszaki vezetõ: Gergál Sándor.
Kerületvezetõ erdészek: Szabó Zoltán (Farkasgyepû kerület),
Vizi Norbert (Hallgató), Kiss István (Csehbánya észak), Szolnoki
Gyula (Csehbánya dél), Rujzam Antal (Németbánya), Straub Norbert (Iharkút), Sipos Gábor (Irtás), Bónyai László (Durrogós),
Supán Gyula (Molnár-kút), Hipság István (Királykapu).
Vadászkerületek: Patyi Ernõ (Pörös), Császár Lajos (Iharkút),
Horváth Róbert (Kovács-tanya), Kiss László (Ugod).
Beosztott erdészek: Somlai László, Pölöskei András.
MÁV rakodókezelõ: Grób Józsefné.
Adminisztratív dolgozók: Szilvái Zoltánné (vezetõ könyvelõ),
Támton Lászlóné (pénztáros-bérelszámoló), Boldizsár Nikolett (általános adminisztrátor, 4 órás).

ben 4–5 ezer köbméter volt, 2010ben ennek az ötszöröse, ennek
következtében a nettó fakitermelés tavaly megközelítette a 60 ezer
köbmétert. Ez komoly feladat volt,
de megbirkóztak vele.
A Bakonyban védett erdeik is
vannak. Az ugodi részen jelentõs
terület tartozik a bakonyi tájvédelmi körzethez, ez mintegy 600 hektár. 364 hektár a gyepûi kísérleti
erdõ, ezt 1976-ban minõsítették
védetté. Két részbõl áll, a nyugati
oldali idõs erdõk felújítás alatt vannak, a keleti részen jó középkorú
az erdõ. Itt a munkákat a Soproni
Egyetem erdõmûvelési tanszékének a mentorságával végzik. Az
egyetemmel igen jó kapcsolatot
ápolnak, egy-egy évfolyam minden
évben látogatást tesz az erdészetnél. A bükkösökben szakmai tanulmányutakat tartanak. De az erdészeti szakközépiskolások – soproniak, barcsiak – is jönnek.
A Bakony ezen része önmagában is nagyon szép, de a gyepûi
erdészet gyöngyszemeket is rejt.
Tímár György már sorolta is, ilyen
például a Pisztrángos-tó, amit egy
horgászegyesület bérel, a tagok
rendben tartják a tó környékét. Ez
egy jól mûködõ, bevált kapcsolat.
Aztán ott van Csurgó-kút, amely
tulajdonképpen a Köves-pataknak egy oldalága, közvetlenül a pa-

tak fölött. Igen hangulatos hely,
a szikláról csorog le a forrásvíz.
Ide minden évben cserkészek
jönnek táborozni. Farkasgyepû
mellett van a Róth-tanösvény,
amelyik a kísérleti erdõbe visz.
Ugodon található a forrasztókõi
egzótás, ami ugyancsak érdekesség. Igen látványos a Hubertlakitó (mások szerint Hamuházi-tó),
amely az erdélyi Gyilkos-tó „kicsinyített” mása. Amikor a gátat
megcsinálták, bent maradtak a
magas tuskók. Ezt tavalyelõtt rakták rendbe, rendbehozták a rézsûjét, befüvesítették, padokat,
asztalokat raktak oda. Még hal is
van benne. Csak gyalogosan lehet megközelíteni a látványtavacskát.
Bakonyi területrõl lévén szó az
erdõgazdaság egyik legnagyobb
vadászterülete itt található. Gyepû ma 11 ezer hektár körüli vadászterülettel rendelkezik, aminek 70 százaléka erdõ. Komoly
mezõgazdasági területeik is vannak, ahol sajnos jelentõs mértékû vadkárok is vannak. A tavalyi
év e szempontból is kiugró volt,
csúcsössszegû vadkárt fizettek.
De a vadászati ágazat még így is
eredményes volt, szögezte le az
erdészeti igazgató. A szezonban
788 nagyvadat lõttek. Az volt a
cél, hogy minél többet fizetõ vendéggel lövessenek, ami be is jött,
éppen ezért az ágazat jól zárt. Az
erdei vadkár szerencsére minimális. A károkkal együtt kell élni vagy
tenni kell ellenük – vélekedett. Õk
ez utóbbit teszik, a tulajdonosokkal közösen – költségmegosztással – kerítik a mezõgazdasági területeket. Jelenleg Bakonykoppányban egy 60 hektáros mezõgazdasági területet terveznek bekeríteni.
Hidegágyas csemetekertjükben egyik erdészük vállalkozásban dolgozik. A magot az erdészet adja, de a munkákat õ végzi
a családjával, a saját eszközeivel.
Itt 200–250 ezer csemetét tudnak
nevelni. A saját csemete óriási
elõnye, hogy az ember akkor szedi ki, amikor szükség van rá.
Farkasgyepûn tíz erdész- és
négy vadászkerületet alakítottak
ki. Mivel sok a feladat, a fahasználat és az erdõmûvelés különvált, a két területet két külön
mûszaki vezetõ irányítja. A vadászat közvetlenül Tímár György
fennhatósága alá tartozik. Idén
megkapták a franciavágási MÁVrakodó egyik felét, ahol ugyancsak lesz tennivalójuk.

Ide jönnek a kiállítások, amelyeken részt vettünk
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Csak jobb jöhet!
Bizakodva tekintenek az év elé
a franciavágási fûrészüzem vezetõi. A mögöttünk hagyott, válsággal terhelt két év után végre el kell indulni a felfelé vezetõ
úton.
Mielõtt az idei évrõl beszélgetnénk Somogyi Imrével, a franciavágási fûrészüzem igazgatójával, a
helyzet megértéséhez a múltba
kell tekintenünk. Az üzem ugyanis megszenvedte a világgazdasági
válságot. 2009-ben volt a mélypont, akkor mindössze nettó 17
ezer köbméter rönköt fûrészeltek.
Nagy készleteik voltak, a piaci kereslet soha nem látott alacsony
szintre esett vissza, így elkerülhetetlen volt a legrosszabb, a létszámleépítés.
Tavaly valamivel konszolidálódott a helyzet, készleteiket jelentõs mértékben csökkentették, és
már 21 ezer köbméter fát dolgoz-

gazdaságnak – ellentétben a bükkkel –, amennyi kellene! A hiányzó
rönkalapanyagot társ erdõgazdaságoktól, magán-erdõbirtokosoktól, fakereskedõktõl, fakitermelõktõl szerzik be.
Azt tudni kell, hogy egy fûrészüzem mûködtetése kockázatos
vállalkozás. A 22 állami erdõgazdaság közül mindössze háromnégynek van közel ilyen kapacitású, mint ami Franciavágáson mûködik. A tevékenység rendkívül
forgótõke-igényes, nem beszélve
az eszköz- és a munkaerõigényrõl. A fûrészelés, gõzölés, szárítás energiafaló mûvelet. Maga az
áru (faanyag) romlandó, a tevékenység pedig szezonális. Franciavágáson is alkalmazkodnak a fakitermelési szezonhoz, a munka
dandárját november és június
között végzik. Szerencséjükre van
egy jelentõs, 680 köbméteres szárítókapacitásuk, és több mint ezer

Az új fõmérnök a csapatmunka híve
Az új szervezeti felállás nyomán új vezetõ érkezett a Bakonyerdõ Zrt.-hez. A termelési
vezérigazgató-helyettesi posztot Mészáros Gyula tölti be, akinek ez a második munkahelye,
35 évet dolgozott a Veszprémi
Erdõgazdaságnál.
– Számomra komoly kihívás a
Bakonyerdõ Zrt. fõmérnöki beosztása. Ez a részvénytársaság
összességében teljesen más vállalkozás, mint a Verga Zrt. volt. A
munkaköröm jóval összetettebb
feladatot jelent, hiszen nagyon
komoly ipari tevékenység folyik. Itt
van a franciavágási fûrészüzem, a
zalahalápi parkettagyár, ezek az
eddigi munkámtól eltérõ gondolkodásmódot igényelnek. Be kell
hogy valljam, emiatt néha úgy érzem, szakmai hiányosságaim vannak. De azon vagyok, hogy olyan
mértékû ismeretanyag birtokába
jussak, ami az együttgondolkodáshoz, az elkerülhetetlen döntések
meghozatalához szükséges – kezdte a bemutatkozást Mészáros
Gyula.
Persze azért oly nagyon nem
kell õt bemutatni, hiszen a Bakonyerdõ Zrt. vezetõ beosztású

Mészáros Gyula 35 éves munkaés vezetõi tapasztalatát kamatoztatja a Bakonyerdõ Zrt.-nél.
Mindenkitõl fegyelmet vár
munkatársai valamilyen szinten
már ismerték. A kapcsolat a két
erdõgazdaság között – kisebb-nagyobb súrlódásoktól eltekintve –
mindig kiegyensúlyozott volt. A
két cég munkatársai sokszor találkoztak, beszélgettek egymással,
s több közös rendezvényük is volt.
Utalt a vándorgyûlésre, amit a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal

közösen szerveztek az erdõgazdaságok. Itt is sok jelenlegi kollégával találkozott.
– A munkatársak részérõl nem
éreztem ellenállást a jövetelemmel
kapcsolatban. Nem volt olyan érzésem, hogy nem akarnak velem
együtt dolgozni. Biztos volt egyfajta távolságtartás, hisz nem itt nõttem fel, nem közülük kerültem ki,
de ezzel sem kellett szembesülnöm. Úgy gondolom, a munkám
híre eljutott az emberekhez, tudják, mit végeztem és mit értem el
az elõzõ munkahelyemen. Feltételezem, tudták rólam, hogy nagyon
következetes, mindig rendszerekben gondolkodó ember vagyok, aki
az elõzõ munkahelyén is annak érdekében dolgozott, hogy rend legyen. Itt is erre számíthatnak.
– Összességében én is azt kaptam, amit vártam. Én mindenkivel
szemben maximális bizalommal
vagyok. Az itt lévõ kollégáktól
ugyancsak azt várom el, hogy szintén bizalommal legyenek felém.
Mészáros Gyula az együttgondolkodás híve. Minden egyes döntés meghozatala elõtt konzultál az
érintettekkel. Csapatmunkában
dolgozik, sosem egyénieskedik, a
munkavégzést nem is tudja más-

ként elképzelni. Minden dolgot
mindenkivel maximálisan hajlandó megbeszélni. Csak a többiek
véleményének megismerése után
tud és akar dönteni vagy döntéshez elõterjeszteni.
– Sok új dolgot szeretnék
megvalósítani, amiket máshol
már kipróbáltunk. A Bakonyerdõ
infrastruktúrájának (erdei útjainak) a rendbetételét nagyon
fontos feladatnak szánom. Ezzel
kapcsolatban napokon belül bemutatót tartunk az erdészeteknek, hogy megismerhessék az
ehhez szükséges technikát, technológiát. Fel kell készülni azokra
a kihívásokra, melyekkel az erdõgazdaságok néhány év múlva
szembesülni fognak – jelesül a
munkabérköltségek olyan mértékben megemelkednek majd,
hogy bizonyos feladatokat már
csak gépekkel lehet elvégezni.
Nagyon fontos célnak tartom a
zalahalápi fejlesztés tisztességes
lebonyolítását, ami nagyon komoly feladatunk lesz. Minden
egyes munkához következetesen
ajánlatokat kell bekérni, enélkül
megrendelést nem nagyon tudok
elképzelni! A legkedvezõbb ajánlat kiválasztása elemi érdekünk.

A válság idején hozott intézkedések eredményeként a franciavágási
fûrészüzem hatékonysága, termelékenysége egyaránt emelkedett
tak fel. A megnövekedett termelés ellenére a létszám nem emelkedett, vagyis termelékenységük,
hatékonyságuk egyaránt nõtt. Ma
mindössze 85-en vannak.
Az idei évre nagy reményekkel
tekintenek, jelentette ki Somogyi
Imre. A termelés nem nõ ugyan
jelentõsen (23 ezer köbméter a
terv), de mindezt fafajspecifikusan kell teljesíteniük.
Korábban bükkbõl volt a dömping, de erre gyenge a kereslet, az
ár is alacsony. A tölgyet viszont
viszik, minden portékáját el lehet
adni. Ebbõl az éves terv tizenháromezer köbméter felfûrészelése,
soha nem volt még ennyi. Csakhogy ebbõl nincs annyi az erdõ-

köbméter kapacitású szárítottárutárolójuk, így a nyári, õszi piaci
igényeket is ki tudják elégíteni.
A fûrészüzemnek háromféle,
három irányultságú piaca van. Elsõdleges irány a parkettagyárak.
Nem kizárólag Zalahalápra termelnek, hanem a szabad piacon
is jelentõs mennyiségben értékesítenek. Az asztalosipar a második fõ felvevõjük. Ezt követi az építõipar, ami az utóbbi idõszakban
egyre kisebb volumenû. Somogyi
Imre leszögezte, arra fókuszálnak,
amire kereslet van a piacokon. Törekednek rá, hogy a fûrészárut minél nagyobb feldolgozottság mellett termeljék, minél jobb áron
tudják értékesíteni.
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Közmunkaprogram
Az elmúlt évekhez hasonlóan
az állami erdõgazdaságok 2011ben is kiveszik részüket a szociális
problémák megoldását segítõ
közfoglalkoztatási programból.
Idén az átalakuló országos közmunka-célprogramot gyors döntésekkel és pályáztatással indította a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az erdõmûvelési közfoglalkoztatási programban a 21 állami
erdõgazdaság 2759 embert alkalmaz, megvalósításához 3,77 milliárd forintot ad a központi költségvetés, 414 millió forint saját
erõt pedig az erdõgazdaságok biztosítnak.
A közmunkaprogram 2011. január 18-án kezdõdött és év végéig tart. Ezen idõszak alatt a Bakonyerdõ Zrt. átlagosan 80 embert alkalmaz közfoglalkoztatás-

ban, amelyhez 10,9 millió forint
saját erõt biztosít 109 millió forint állami támogatás mellett. Az
igényelt támogatás nagy részét,
több mint 71 millió forintot a közmunkások munkabérére fordítjuk, akiknek minden feltételt megadunk, hogy hasznos munkát végezhessenek.
A program keretében közhasznú, zömében erdõmûvelési és
közjóléti munkákat végeznek az
emberek. Többek között 416 hektáron folyamatos ápolást, 63 hektáron befejezett ápolást, 33 hektáron bozótirtást, valamint nyiladékápolást, vágástakarítást, erdõsítést, emellett illegális hulladéklerakók felszámolását, turistautak, átereszek javítását, közjóléti eszközök karbantartását is elvégezik a dolgozók.

Kedvezõ üdülési lehetõségek
Nemsokára itt a nyár, kollégáink közül bizonyára sokan elgondolkodtak már azon, merre is vegyék az útirányt.
A Bakonyerdõ Zrt. vezetõsége lehetõségeihez mérten segíti a
vállalat dolgozóinak pihenési lehetõségeit. A fizikai és szellemi
rekreáció érdekében kedvezõ
üdülési lehetõségek állnak kollégáink rendelkezésére.
Az elmúlt évekhez hasonlóan
2011-ben a következõ helyeken
üdülhetnek a Bakonyerdõ dolgozói:
Balatonfüred (saját üdülõ):
3000 Ft/éjszaka/szoba.
Hévíz (saját üdülõ): 4000 Ft/
éjszaka/szoba.
Olaszország (Darisi Camping): 5000 Ft/éjszaka/lakókocsi.

Az üdülési helyszínek megfelelõ infrastruktúrával vannak felszerelve.
Az üdülési igényeket 2011. április 26-áig kell a Bakonyerdõ Zrt.
központjába beküldeni. Az üdülés szervezéséért felelõs: Tamás
László.A belföldi üdüléseket családonként 10 napra (9 éjszakára),
míg az Olaszországi üdüléseket 12
napra (11 éjszakára) tervezzük,
így lehetõség nyílik 10–11 turnus
megszervezésére.
A beérkezett igényeket május
1-jéig bíráljuk el, illetve osztjuk el,
május 6-áig minden jelentkezõt
írásban tájékoztatunk az üdülési
lehetõségrõl.
Éljenek a lehetõségekkel, használják ki a vállalati üdülési, pihenési lehetõségeket!

Állagmegóvás az óvárnál
Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit. Második utunk Gombási Károly
közjóléti elõadó segítségével
Szigligetre visz minket, ahol
újabb történelmi emlékhely
szépül meg a Bakonyerdõ közjóléti tevékenységének köszönhetõen
A szigligeti óvár kezelési joga a
Bakonyerdõ Zrt.-nél van, tulajdonosa a Magyar Állam. Társaságunk átfogó koncepció alapján
igyekszik a kezelésében lévõ mûemlékek, mûemlék jellegû objektumok állapotát fenntartani,
megõrizni.
A program megvalósításához
több mûemlék vagy mûemlék jellegû objektumról van állagmegõrzési, illetve turisztikai fejlesztési
tervünk. Ezekbõl 2011-re a szigligeti óvár rekonstrukciójának elvégzését választottuk ki.
Az objektum a monostorapáti
erdészet területén van, és az erdészet élen jár a történelmi emlékhelyek megõrzésében. Farkas
Attila erdészeti igazgató az elmúlt
években már két történelmi emlékhely állagmegõrzési munkálatait is irányította, nagy szakértelemmel.
Az óvár helyreállítási és fejlesztési munkálatai nettó 7,4 milli forintba kerülnek. A szükséges
pénzforrást a Nemzeti Kulturális
Alaphoz benyújtott pályázatból és
a pályázati önerõbõl kívánjuk biztosítani.
A várrom a Szigligeti-félszigeten található, a hely csodálatos
kilátást biztosít a Balatonra, illet-

A várfok északkeleti oldalán készült a kép, amely a falazás sajátosságát mutatja. Jellemzõ, hogy igen
nagy méretû, durván faragott bazalttufa kõanyagból készült a fal külsõ síkja. Feltûnõ, hogy a falazat
belsejében is nagyméretû kövek találhatók, és igen nagy a habarcs szilárdsága
ve a Balaton-felvidékre. A régi
várból csak kisebb falmaradványok
lelhetõk fel, de így is jól körvonalazható hajdani nagysága. Keletkezésének idejérõl, pontos szerepérõl konkrét ismereteink nincsenek. Különféle feltételezések szerint római kori, más feltételezések Újlaky Miklós szigligeti uralmát jelölik meg keletkezésének
idejeként. Hasznosítását illetõen

Meleg szívvel köszöntöttük kolléganõinket
A nemzetközi nõnap létrehozói szerint az egyszerû, de mégis
történelmet alakító nõk napja,
ami szerintük azt a küzdelmet eleveníti fel, melyet a nõk évszázadokon át vívtak azért, hogy a társadalomban egyenlõ jogokkal és lehetõségekkel élhessenek. A nemzetközi nõnapot az ENSZ is a világnapok között tartja számon.
Szerencsére a XIX. századi
munkásmozgalmi hevületet a nõnap Magyarországon is „levetette”, maradt helyette a nõkrõl szóló megemlékezés, a virágajándékozás, a lélek simogatása.

Vállalatunknál is hagyomány,
hogy a nõk nemzetközi napján
nem megyünk el szó nélkül a szebbik nem mellett.
A köszöntés ezúttal is jól sikerült. Külön aktualitást kapott az
ünnepnap, hiszen Kovacsics
Ernõné március 11-én nyugdíjba
ment, õt is búcsúztattuk. Gyöngyi
nagyon régóta itt dolgozott, sokan szerették.
A nõnapi ünnepséget még
meghittebbé tette, hogy ekkor
búcsúztattuk a nyugdíjba vonuló
Kovacsicsné Gyöngyit (balról)

VÁLLALATI HÍREK
Az Országos Erdészeti Egyesület pápai helyi
csoportja meghívására dr. Csóka György március
23-án szakmai elõadást tartott a Bakonyerdõ Zrt.
pápai központjában.
*
Az Ültess Fát! Alapítvány 2011. április 16-án
immár hetedik alkalommal rendezi meg környezetvédelmi faültetési akcióját a Bakonyerdõ Zrt.
Bakonyszentlászlói erdészetének területén. Helyszín: Vinye.
*
A Forrásvíz Természetbarát Egyesület 2011.
április 16–17-én Rügyfakadás – Tavaszünnep címmel tavaszköszöntõ szabadtéri rendezvényt szervez a keszthelyi erdészet területén. Helyszín: Gyenesdiás-Nagymezõ.
*
A Hegyisport Szentendre Egyesület 2011. április 23–24-én tájfutó rangsoroló versenyt rendez
Hegyisport Semmelweis Kupa néven a
Bakonyerdõ Zrt. területén. Helyszín: Vinye-Hódosér térsége.
*
Hûségjutalomban részesültek:
Devecseri erdészet: Tükör László (30 év)
Monostorapáti erdészet: Takács Tibor (25 év)
Franciavágási Fûrészüzem: Gajdacsik Józsefné
(40 év), Karvas Jánosné (35 év), Sárfi Béla (25 év),
Somogyi Lászlóné és Zsuppán Elek (20-20 év)
Zalahalápi Parkettagyár: Kormányos Mihály
(35 év)
*
A George KSE 2011. május 21-én, szombaton MTB kerékpáros maraton versenyt szervez
Bakonybélben. A résztvevõk erejüknek megfelelõen három táv közül választhatnak. Rövid táv: 38
km, középtáv: 73 km, hosszú táv: 98 km
A pálya teljes nyomvonala: Bakonybél –>
Zöld+ jelzés –> Kõris-hegy –> Kék– jelzés –>

3. oldal

Szépalmapuszta –> Borzavár –> Cuha-völgy
(vagy Zörög-tetõ) –> Vinye –> Likas kõ –> Hódos-ér –> Piros+ jelzés –> Kõris-hegy –> RézBükk-árok –> Bakonybél felé 2 km –> Zöld+
jelzés –> Királykapu –> Bauxitszállító út –>
Augusztin-tanya –> Középsõ-Hajag –> Szentkút
–> Bakonybél
Bõvebb információ a www.pannonmaraton.hu
weboldalon.
*
Új kollégáink
Farkasgyepûi erdészet: Gönczi Sándor (a belépés dátuma: 01. 12.), Putz Károly (03. 10.)
Pápai erdészet: Cságoly Imre (01. 03.),
Nagy Lajos (02. 21.)
Franciavágási Fûrészüzem: Péter Krisztián (01.
31.), Herki Károly (01. 31.), Fenyvesi János (03. 16.),
Bodnár Arnold (01. 31.), Radovits Erika (01. 27.),
Szabó Csaba (02. 21.), Rácz Anikó (02. 01.)
Zalahalápi Parkettagyár: Göncz Tamás (01. 03.),
ifj. Papp Károly (03. 07.), Takács Attila (03. 01.),
Szántóné Petõ Csilla (01. 17.), Szalai János (03. 16.)
Pápai központ: Molnár Lászlóné (02. 14.)
*
Kilépõk névsora
Balatonfüredi erdészet: Németh Lívia (03. 18.),
Szalai Tamás (12. 31.)
Farkasgyepûi erdészet: Rujzam György (01. 05.),
Putz Károly (01. 16.)
Központ: Grób Márta (03. 05.)
Nyugdíjba mentek
Franciavágási Fûrészüzem: Somogyi László (03.
19.), Lujber Istvánné (01. 10.), Gajdacsik Józsefné
(02. 01.), Somogyi Lászlóné (02. 01.), Kern Lászlóné
(02. 14.), Karvas Jánosné (02. 01.)
Központ: Kovácsics Ernõné (03. 15.)
A farkasgyepûi erdészettõl Stilet János 02. 25én elhunyt.

feltételezik, hogy római õrtorony
volt, más források szerint sajkások szálláshelye lehetett. Az idõrendi eltolódás miatt mindkét állítás igaz lehet. A vár feltárása és
helyreállítása 1992-ben történt
meg, azóta érdemleges állagmegõrzés nem volt.
A szükségessé vált állagmegõrzési (falmaradványok konzerválása) munkálatokat 2011-ben kíván-

juk elvégezni. Az elnyert pályázati
pénz függvényében a balatoni oldalon egy faszerkezetû kilátó
pontot kívánunk felépíteni oly
módon, hogy az a mûemlék külsõ
megjelenésében, státuszában változást ne okozzon. Terveink között szerepel a várhoz vezetõ 120–
150 méteres emelkedõ lépcsõjének, korlátjának teljes felújítása,
több asztal, pad kihelyezése.

Programok a víz világnapján
A Bakonyerdõ Zrt. a víz világnapja alkalmából 2011. március 22-ére vizeink és vizes élõhelyeink megmentése érdekében az alábbi helyszínekre
programokat szervezett:
A monostorapáti erdészet
területén található források
védelmében iskolai nyílt napot
rendeztek.
A devecser-sárosfõi vizes
élõhelyek bejárására játékos
napot szerveztek óvodások részére.

A Pápa-Kupi Esterházy Erdészeti Iskola és Oktatási központ nyílt napot tartott a víz
mint az élet forrása jegyében
iskolások részére.
A farkasgyepûi erdészet a
hubertlaki „gyilkos-tó”, a
Bakonyszentlászlói erdészet
pedig a Cuha-völgyi Parkerdõ
környékén szervezte meg a víz
világnapja programját.
Partnerünk a Bakonykarszt
Víz- és Csatornamû Zrt. és a
Pápai Vízmû Zrt. volt.

Születésnap a Vendel-forrásnál

Az apáti erdészet saját forrásánál köszöntötte a 90 éves Vendi bácsit. Találkozzunk tíz év múlva ugyanitt
A monostorapáti erdõben, a
róla elnevezett forrásnál ünnepelte 90. születésnapját Pintér
Vendel, aki az apáti erdészettõl
ment nyugdíjba.
Az apáti erdészet egykori munkatársa, Pintér Vendel ott született az erdõn, az egyik tanyán. Szülõhelyére egy vörös homokkõbõl
készült kereszt emlékeztet, ami az
egykori tanya helyén áll még ma
is. A háború elõtt segéderdész
volt, majd elvégezte az erdésziskolát. Több mint negyven esztendõt lehúzott az erdészetnél, kerületvezetõ erdészként ment

nyugdíjba. Az egyik forrás fölött
volt a kerülete, valamikor ott állt
egy bódéja is. Amikor a monostorapáti erdészetnél végeztek a
forrásfoglalás felújításával, s a berendezéssel is elkészültek, névadó
ünnepséget tartottak.
Vendi bácsi 83. születésnapja
apropóján a helyet Vendel-forrásnak keresztelték. A helyszínen
egy táblával emlékeznek meg a
névadóról.
A jelenlegi apáti kollektívának
a zöme olyan, akik ezt a generációt váltották. Évtizedekkel ezelõtt
gyakornokként ismerték ezeket az
erdészeket, akik közül sajnos ma

már csak Vendi bácsi él. Az erdészeti igazgató, Farkas Attila 1977ben kezdett, Vendel bácsi volt
az elsõ aki, nyugdíjba ment,
1981-ben.
Vendi bácsi januárban töltötte
be 90. életévét. A jeles napra az
erdészet dolgozói meglepetéssel
készültek. Kivitték az erdõbe, s a
„saját” forrásánál köszöntötték.
Az ünnepségen ott volt a lánya,
aki valamikor szintén erdészeti
dolgozó volt. Farkas Attila elmondta, örömteli pillanatokat éltek át mindannyian. Számolják az
éveket, hogy Vendi bácsi 100. születésnapját is ott ünnepelhessék.

4. oldal

BAK
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Eredményesen tartanak célra
Noha régóta vallják: sportáguk
nem csak a fegyverekrõl szól –
hanem a kitartásról, az állóképességrõl is –, kétszázhúsz hazai lövészmûhely éves ponttáblázatán tavaly is dobogón
zártak, harmadikak lettek; jelezvén, náluk a minõségi sportlövészet van fókuszban. A
BEFAG Keszthelyi Erdész Lövészklub tagjai az elõzõ évadban félszáz érmet nyertek a
korosztályos országos bajnokságokon.
A sportkör jogelõdje 1962-ben
alakult meg a Keszthelyi Erdészeti Központ akkori igazgatóságán.
Létrejöttét az ott dolgozó vadászés lövészsportot kedvelõk kezdeményezték, amivel a vállalat vezetése is egyetértett, és amit azóta is
támogat. A mûhely immár temérdek sikert mutathat fel, ráadásul
idõvel nemzetközi elismertségre
tettek szert. Fejlõdésükre utal,
hogy a „hõskorban” egy tizenkét
fõs kispuskás csapattal neveztek
a megyei versenyekre, napjainkban pedig ott tartanak, hogy a világbajnokságokról több mint egy
tucat, a kontinensvetélkedõkrõl
közel félszáz medált gyûjtöttek,
akik nemzeti csúcsviadalainkon
maholnap ezredszer állhatnak fel
a dobogóra.
– Bár nem dúskálunk állami
támogatásban, 2010-es szezonunk
sem sikerült rosszul – mondta
Tóth Jenõ, utalva arra, hogy legjobbjaik a tavalyi ob-kon harmincegy arany-, tizenkét ezüst- és hét

A gyenesdiási létesítmény
Közép-Európa egyik legszebb
lõtere, ami nyáron a nagyközönség elõtt is nyitva áll
bronzéremre tették rá a kezüket.
Ezen mutatók révén harmadikként végeztek a honi lövészklubok
rangsorában, csak két fõvárosi rivális, a KSI és a Bp. Honvéd férkõzött eléjük. A közhasznú egylet
elöljárója értésünkre adta, hogy
hatásfokukat nagyban befolyásolta Borsos Bence és Homola Kristóf;
az utánpótlás-válogatottak határainkon túl is letették névjegyüket. Sajnos a fiatalok – anyagi
megfontolásból – nem vehettek
részt a 2010-es olaszországi Eb-n,
ám a németországi vb-n már ott
voltak és a középmezõnyben vé-

geztek. Immár tizennégy éves
amatõr szabadidõsport-szakosztályukból Magyar Gyula és Szabó
Ottó neve kívánkozik az élre, õk
fõként az ötvenméteres számban
jeleskedtek. A „pisztolyt forgatók” közül Markó Tiborról és Bedõ
Istvánról érdemes szót ejteni, míg
a koronglövõktõl Csapó Gáborról,
Siffer Gézáról, Stankovics Lászlóról, Mátó Elemérrõl és Varga Lajosról. Mellettük a tizennégy éves
Major Veronika sem hiányozhat a
sorból.
Ha már itt tartunk, az utánpótlás-nevelésre mindig gondot fordító közösség a hatvanas években
tért rá a mozgócélos lövészetre,
majd a futóvaddal párhuzamosan
a koronglövészetbe is belekóstoltak. Régóta reagálnak a felmerülõ igényekre, szakmai irányokra,
irányzatokra és gazdasági lehetõségekre, ezért megesett, hogy a
futóvadlövészetre helyezték a
hangsúlyt és idõlegesen felhagytak a versenyszerû koronglövészettel. Aztán a kilencvenes évektõl elõtérbe helyezték a tízméteres légfegyveres lövészetet, ami
magával hozta az ötvenméteres
golyós számot.
Késõbb megalapozták a légfegyveres munka feltételeit, így
lõcsarnokot alakítottak ki, illetve
speciális fegyvereket, távcsöveket
és célmozgató berendezéseket
szereztek be. Egyébiránt légfegyveres futócéllövõ-programokat
Gyõrben, Szentendrén és Keszthelyen is tetõ alá hoznak. A légfegyveres számokat a keszthelyi

Múlik a tél, közeleg a kikelet

Vízszintes:
1. Az új hónapot köszönti Csanádi Imre Március címû költeményében. Az idézet kezdete. (Zárt betûk: N, É, É, I, Z). 13. A szlovén és
az olasz autók betûjele. 14. Huszáros végtag. 15. Illatos piaci
kofa. 16. Túlnyomó rész. 17. Cégforma, röv. 18. Város Afganisztánban. (RUI) 20. „S a ... hol nemzet
süllyed el,”(Vörösmarty). 21.
Elektronvolt, röv. 22. Az idézet harmadik sora. (Zárt betûk: Á, N, R).
24. ...botában: felületesen. 25. Mitikus brit király. 27. Kronométer.
28. Baranya megyei község. 30. Védelmez. 31. Urak ..., hegycsúcs a
Visegrádi-hegységben. 32. Nyári
esõ. 33. Enged szorosságából. 34.
Csont, latinul. 36. Némán eltûnõ!
37. Levegõ, görögül. 38. Emberi
testrész. 40. Keresztül. 42. Hosszú
lábú, oldalt lapított testû gyíkfaj.
44. A müncheni olimpia aranyér-

mes diszkoszvetõje. 46. Duisburgi
városrész a Ruhr torkolatánál. 48.
Korröv. 49. A német és a szlovák
autók betûjele. 50. Tartó. 52. Halpete. (Ékf.) 53. A pávatrón ura
volt. 57. A fordítottjával együtt nõi
név. 58. Juhok lakják. 60. Mûholdas tévécsatorna. 61. Békaparadicsom. 62. Nõi hangnem. 63. Papírvékonyságúra nyújtott mûanyag. 65. Ipa párja. 67. Olyan kövér, mint ..., szólás.
Függõleges:
2. Csínytevésért felelõsségre
von. 3. Magyar Optikai Mûvek. 4.
Magatok. 5. Szerencsejáték. 6.
Tova. 7. Csukva. 8. Város Vanua
lenu szigetén (MBUA). 9. Maghasadás része! 10. ...Ekran, nemzetiségi tévémûsor. 11. ... Kazan,
USA-beli filmrendezõ. 12. Földmunkagép. 13. Az idézet második

sora. (Zárt betûk: E, R, S). 17. Kis
francia sziget. 19. Olimpiai bajnok
labdarúgó, Kálmán. 22. Már
késõ(n), franciául. 23. Szaglószerv. 26. Szalonnát köveszt. 29.
... City, az USA leglátogatottabb
tengeri fürdõhelyeinek egyike. 31.
A Rajna bal oldali mellékvize
Svájcban. 33. Ráskay ..., kódexmásoló apáca. 35. Az idézet befejezõ
sora. (Zárt betûk: M, Ö, E, Á). 37.
Hivatal, németül. 39. A dervisek
fõnöke. 41. Kérdezõsködik. 43.
Ívpapír. 45.Konyhakerti növény,
tájszóval. 47. Hegy szeszes leve. 50.
A Puskák és galambok írója, Sándor. 51. Doha a fõvárosa. 54. Bolygónk állandó kísérõje. 55. Folyosó, tornác. 56. Ételízesítõ. 59. Az
ENSZ elsõ fõtitkára (Trygve,
1896–1968). 62. Károlyi költõnõ
utóneve. 64. Az asztácium vegyjele. 66. A Ludolf-féle szám. 67.
Antonov gépei.

csarnokban, a tûzfegyvereseket
pedig a gyenesdiási centrumban
tartják.
Emellett eredményes kutatófejlesztõ munkára is maradt idejük: a világon az elsõk között használtak fotó-, lézer- és digitális
technikát a futócéllövészet mozgásfolyamatainak vizsgálatában.
Segítségül hívták a számítógépes
elektronikát is – a lövések közbeni idegi feszültségek vizsgálatában,
bemutatásában és oktatásában.
Versenyzõik jelenleg több helyen gyakorolhatnak, az ötvenméteres kisgolyós cél-, az úgynevezett pléhnyúl-, a huszonöt méteres pisztoly- és a koronglövõ pályán. A gyenesdiási létesítmény
Közép-Európa egyik legszebb lõtere, ami nyáron a nagyközönség
elõtt is nyitott. A felújított skeetpályán különbözõ gépek imitálják
a mozgó vadakat, amiket sörétes
fegyverrel kell eltalálni.
– Eztán is azon leszünk, hogy
az utunk töretlen maradjon, az
országban, a világban jó hírét vigyük a városnak, az erdõgazdaságnak – vallotta be az évek alatt sok
elismerésben részesült, tavaly
Keszthely legjobb csapatának
megválasztott klub elsõ embere. –
Erre jó esélyünk mutatkozik az
általunk rendezendõ március végi
Szalonka-, a június közepi Festetics- és az október idusán esedékes Gyenesdiás-kupán. Idén elõször bonyolítjuk le az erdõgazdaságok közötti megmérettetést,
ahol május végén szintén népes
mezõny teheti tiszteletét.

2011. MÁRCIUS

Ezt járd végig!
Javasolt túraútvonalak
a szabadba vágyók részére
Jelzés: kék sáv.
Státusz: létezõ, karbantartott.
Azonosító kód: BFKÉK-02
II/2.
Litér – Balatonalmádi:
Útvonal: Litér, Varjas Vendéglõ – Bendola-patak völgye – Római villa – Rom-kúti-völgy –
Hársas-völgy – Megyehegy alja
– veszprémi országút – Balatonalmádi, Malom-völgy – Balatonalmádi vasútállomás.
Kezdõpont: Litér, Kiliti-lakótelep, Varjas Vendéglõ, 72-es fõút.
Végpont: Balatonalmádi, vasútállomás.
Hossz: 12,3 km; szintkülönbség:
130 m (oda), 200 m (vissza).
A Malom-völgy, a Bakonyerdõ
Zrt. közjóléti objektuma a túra
során megtekinthetõ.
Jelzés: kék sáv.
Státusz: létezõ, karbantartott.
Azonosító: BFKÉK-09 II/9.
Szentantalfa – Kõvágóörs.
Útvonal: Szentantalfa am. –
Tagyoni-hegy – Fekete-völgy –
Hegyestû – Horogi-séd völgye
– Monoszlói elágazás, am. –
Lencsés-tó – Horváth-tanya –
Felsõ-kõhát (kõtenger) – Kõvágóörs
Kezdõpont: Szentantalfa.
Végpont: Kõvágóörs, autóbuszváróterem.
Hossz: 12,5 km; szintkülönbség:
130 m (oda), 70 m (vissza).

A Fekete-völgyben a Bakonyerdõ Zrt. közjóléti objektuma,
a Fekete-völgyi kilátó a túra során megtekinthetõ.
Jelzés: kék sáv.
Státusz: létezõ, karbantartott.
Azonosító kód: BFKÉK-11 II/
11.
Salföld–Badacsony, hajóállomás.
Útvonal: Salföld, templom –
Aligvár-major – Csönge-hegy –
Örsi-hegy – Badacsonytomaj,
faluház – Badacsony. hajóállomás.
Kezdõpont: Salföld, templom.
Végpont: Badacsony, hajóállomás.
Hossz: 9,8 km; szintkülönbség:
140 m (oda), 170 m (vissza).
A Bakonyerdõ Zrt. közjóléti
objektumai, a salföldi templomrom és a badacsonytomaji faluháznál a Klastrom-kút a túra
során megtekinthetõ.
Jelzés: kék sáv.
Státusz: létezõ, karbantartott.
Azonosító kód: OKT-032 I.3/1
I.3/2
Sarvaly erdészház (Bakonyerdõ
Zrt. erdészháza) – Zalaszántó.
Útvonal: Sarvaly erdészház –
Ördögigafa – Malom út – Szebike-völgy – erdészház rom –
Ágota-kút – Alsó-Tátika – Fekete-Oszlopos-barlang – Tátikahidegkút – Hermán-tói kõfejtõ – Sztúpa – Szent Donát-kápolna – Zalaszántó.
Kezdõpont: Sarvaly erdészház.
Végpont: Zalaszántó.
Hossz: 18,3 km; szintkülönbség:
550 m (oda), 580 m (vissza).

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Milyen évet várnak 2011-tõl?

Frank Ottó

Gazdigné Árki Andrea

Báder Mátyás

A gazdasági, pénzügyi körülmények nem könnyítették meg
az életet az utóbbi két évben. A
válság mindenkitõl áldozatokat
követelt. Remélhetõleg a helyzet lassan normalizálódik, s
megkezdjük a kilábalást, ami
kollégáink életére is jó hatással lesz. Franciavágáson dolgozó munkatársainkat az idei
évi várakozásokról kérdeztük.

zán boldog, ha ismét megkapnánk
évi hat köbméternyi illetményfánkat, amire van esély. Ez a kispénzû embereknél nem elhanyagolható.
– Én még Ottónál is régebben
vagyok itt. Az elmúlt két évtizedben jó néhány munkakörben
megfordultam, legutóbb a már
megszûnt lemezüzemben számítottak rám, nyilatkozta Gazdigné
Árki Andrea fûrészáru-minõsítõ.
Idestova két éve vagyok fûrészáru-minõsítõ, ami nekem szimpatikus beosztás. Ahogy hallom,
mindenütt jó közösség alakult ki,
én például mindenkivel, mindenrõl tudok beszélgetni. Nem bánnám, ha ez az állapot sokáig fennmaradna. Ha lenne beleszólásom,
akkor talán a szabadságolások
menetrendjét tenném kicsit szervezettebbé. Nekünk még bizonytalan, hogy idén is kapunk-e cafetériát. Tavaly a juttatási csomag
18 ezer forint melegétkezési utalványt tartalmazott, amit idén is
szívesen fogadnánk.
– Az elõzõ esztendõ elején érkeztem a céghez, a nyugdíjba vonult Kolwentz Gábor teendõit vettem át. Korábban faipari mérnökként végeztem, bútorokat is terveztem, ám ezen tevékenységre
már kevés idõm jut – fejtegette
Báder Mátyás kereskedelmi vezetõ. – Jól érzem magam a társaságnál, kollégáim többségével remek
viszonyt ápolok. Pillanatnyilag fõként a nagy tételes vásárlókkal foglalkozom, de kisebb statisztikai
feladatokat is ellátok. Nem vitás,

tavaly gyengébb idényünk volt, elsõsorban a bükk értékesítése esett
vissza, de készleteinket így is csökkentettük. Miután az idei megállapodások jelentõs részét már
megkötöttük, bizakodó vagyok a
2011-es évet illetõen.

– Lassan tizenöt éve annak,
hogy itt, ennél a társaságnál dolgozom, s mindent egybevetve, a
cég alkalmazottjaként jól érzem
magam a bõrömben – mondta
Frank Ottó gépkezelõ. – Egykoron
tevékenykedtem vonat- és autóvezetõként, mi több, vagyonõrként
is, ám ezen a helyen megtaláltam
a számításaimat. Ha mondhatok
ilyet, jelenleg univerzális munkatárs vagyok, a feletteseim mindenütt számíthatnak rám, de leginkább a rönkhasítást kedvelem.
Noha a mûszak végére szellemileg alaposan elfáradok, szeretek
itt lenni, miközben kollégáimat és
az elöljáróimat is „bírom”. Nem
kizárt, hogy a nyugdíjig kihúzom
itt. A gazdasági világválság tavaly
nálunk is éreztette hatását, ám
hallottam, hogy az idei évre jó szerzõdéseket kötöttünk. Ezt azért is
tartom fontosnak, mert az anyagi
biztonság mindenek felett áll. Bízom benne, hogy 2011-ben emelkedik az illetménye minden munkatársnak, úgy a mostaninál is jobban állnánk a feladatainkhoz. Ezzel együtt még akkor lennék iga-

A Bakonyerdõ
Erdészeti
és Faipari Zrt.
üzemi lapja
Szerkeszti
a szerkesztõbizottság,
vezetõje Farkas Judit
pályázati és kommunikációs
vezetõ
Kiadja
a Bakonyerdõ Zrt. Pápa
Felelõs kiadó:
Varga László
vezérigazgató
Nyomtatás:
Faa Produkt Kft.
Veszprém

