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A város legmagasabb pontján létesített kilátótorony október vége óta
látogatható. A hely nagy népszerûségnek örvend

Vadászati emlékhely
A bakonyi Gyilkos-tó szomszédságában, a Hamuházi-réten avatták fel a hivatásos vadászok emlékhelyét. Ezzel egyidejûleg létrehozták a Hubertlaki Kereszt kitüntetést, melyet
az arra érdemes, munkáját kiemelkedõen végzõ hivatásos
vadász számára ítélnek oda.
Kollégánk, id. Horváth Róbert az
elsõk között részesült az elismerésben.
Az emlékhely létrehozásának
kezdeményezõi Veszprém megye
hivatásos vadászai voltak, akik szerették volna, ha lenne egy olyan
helyük, ahol minden évben összegyûlhetnek. Kérésük nem talált
süket fülekre. A Bakonyerdõ Zrt.,
a Veszprém Megyei Vadászkamara és a Verga Zrt. is fontosnak
tartja a hivatásos vadászok munkáját, akik a megyei vadgazdálkodás alappillérei. Összefogásuk
eredményeként jöhetett létre az
emlékhely a bakonyi Gyilkos-tó
szomszédságában, a Hamuháziréten.
Varga László vezérigazgató az
avatáson úgy fogalmazott: a hivatásos vadászok gondos gazdái a
rájuk bízott nemzeti vagyonnak, a
változatos élõhelyek a vadállomány változatosságát eredményezik. A magyar erdõk mindig híresek voltak arról, hogy számos nemes vadfaj otthonául szolgálnak.
Jelezte, a kezdeményezõk között
volt kollégájuk, Horváth Ákos is. A

A Hubertlaki Kereszt kitüntetést elsõként kollégánk, id. Horváth Róbert vehette át az emlékhelynél
támogatásra érdemes gondolatokat tetteknek kellett követniük,
olyanoknak, amelyekre büszkén
tekint, aki erre jár.
A nemes cél érdekében a
Veszprém Megyei Vadászkamara,
a Verga Zrt. és a Bakonyerdõ Zrt.
összefogott, a helyszín kiválasztását követõen Fodor Zoltánnak,
Balter Józsefnek és Gombási Károlynak köszönhetõen az avatás
napja is elérkezett.
Az Országos Magyar Vadászkamara legfontosabb feladatai és
céljai közé tartozik a hivatásos vadászok megbecsülésének, munkafeltételeinek javítása. Veszprém
megyében ezen emlékhely lehet a

mérföldkõ, a kezdet, mindezek
megvalósításának elsõ lépése,
hangsúlyozta Pap Gyula, a Veszprém Megyei Vadászkamara elnöke. Reményét fejezte ki, hogy a
hely nem csak a hivatásos vadászok emlékhelye lesz, hanem egy
találkozási pont: ahol szakmai,
családi programokat is lehet tartani.
A Verga Zrt. erdészeti igazgatója, Tóth Attila szintén méltatta
az emlékhely létrehozását. Az
emlékoszlopot Tornavölgyi Krisztián ugodi plébános is megáldotta. Az emlékhely létrehozói – szintén a hivatásos vadászok kezdeményezésére – megalapították a

Hubertlaki Kereszt kitüntetést,
amelyet elsõként az avatáskor adtak át. Kitüntetésben részesült id.
Horváth Róbert, a Bakonyerdõ Zrt.
kerületvezetõ vadásza, aki 1974
óta dolgozik a társaságnál, több
mint 30 éve kisegítõ vadászként
kezdett, 2009 óta vezet önálló vadászkerületet. Nyugodt, higgadt
magatartásának és több évtizedes
tapasztalatának köszönhetõen
igen eredményes kísérõvadász
lett, hajtásvezetõként eredményes
társas vadászatokat tudhat maga
mögött.
A díjat az Országos Magyar
Vadászkamara elnökétõl, dr. Jámbor Lászlótól vehette át.

Egyre korszerûsödõ fûrészüzem
Az idei esztendõben a Franciavágási Fûrészüzem fejlesztésére fektetett hangsúlyt a vállalat, legutóbb a 200 millió forintba kerülõ függõleges rönkvágó szalagfûrész beruházás
avatása volt soron.
A Bakonyerdõ Zrt. Franciavágási Fûrészüzemében 2012-ben
indult a technológiai fejlesztés,

melynek elsõ lépéseként az üzemben gyártott fûrészáru tovább-feldolgozásának technológiáját korszerûsítettük. A keletkezõ melléktermék hasznosítása érdekében
egy bioenergetikai szempontból is
jelentõséggel bíró brikettáló berendezés üzembe helyezésére került sor. A beruházások folytatásaként ez év elején – saját forrásból – egy vízszintes rönkhasító

szalagfûrészt telepítettünk. Idén
õsszel pedig a hengeresfa-feldolgozás két alapgépének – a függõleges rönkvágó szalagfûrészeknek
– a cseréjét hajtottuk végre. Mindezt Varga László vezérigazgató
mondta ez utóbbi beruházás avatásakor. A fejlesztés részeként az
elavult gépeket kettõ darab Dinaco 1400-as szalagfûrészre cseréltük. Az új gépek üzemelése le-

Az avatáson jelen volt dr. Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára is

hetõvé teszi a kapacitás bõvülését,
átlagos átmérõ esetén mûszakonként 35–40 köbméter rönk a felvágható mennyiség.
A beruházás részeként felújítottuk a csarnok épületét, valamint az épületgépészetet is. A beruházást a vállalat teljes mértékben saját forrásból hajtotta végre, a gép beszerzése 110 millió, az
épületek felújítása 50 millió, a gépészeti és egyéb költségek 45
millió forintot tettek ki. Az újonnan telepített függõleges rönkvágó szalagfûrészek a mennyiségi és
az értékkihozatal javításával nagymértékben hozzájárulnak a Franciavágási Fûrészüzem termékei
piaci pozíciójának erõsítéséhez.
A vidék fejlõdésének munkahelymegõrzõ fejlesztéseivel elõsegítjük annak a célnak az elérését,
hogy az állami területeken gazdálkodó erdészeti társaságoktól lehetõség szerint egyre kevesebb fûrészipari alapanyag kerüljön feldolgozás nélkül a vevõkhöz.
A beruházás avatásán jelen volt
dr. Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium államtitkára.
Megállapította, hogy a Bakonyerdõ Zrt. különleges vállalat: sok
lábon álló, komplex erdõgazdaság, ahol a gazdasági, valamint
a közjóléti tevékenységek kéz a
kézben járnak. Vörös Tibor, Ugod
polgármestere örömmel nyugtázta, hogy a környék legnagyobb
munkáltatója ismét százmilliós
nagyságrendû beruházást valósított meg.

Kilátóavatás
A város legmagasabb pontján,
a 176 méteres Hagyományok
hegyén magasodik a faszerkezetû építmény, melynek 8,5
méteres kilátószintjérõl pompás látványa nyílik a városnak,
a Bakony hegyvonulatainak, a
Kisalföldnek.
A Bakonyerdõ Zrt. egy olyan
erdõgazdaság, ahol a közjóléti
beruházások nem pillanatnyi fellángolások vagy hirtelen ötletek,
hanem átgondolt, egymásra épülõ, valós társadalmi igényeket kielégítõ tevékenység eredményeként valósulnak meg, hangsúlyozta Varga László, a Bakonyerdõ Zrt.
vezérigazgatója a kilátó hivatalos
átadásán. A Hagyományok Hegye
elnevezésû szabadidõközpontban,
a város legmagasabb pontján létesített kilátótorony október vége
óta látogatható.
Varga László elmondta, a pápai önkormányzattal szoros
együttmûködésben létrehozott
kilátótorony, valamint a közvetlen
környezetében elhelyezett padok
és asztalok építési költsége közel
24 millió forint volt, amelyet az erdõgazdaság biztosított. A turisztikai attrakció fõ célkitûzése, hogy
Pápát is bekapcsolják a Bejárható
Magyarország programba.
Jelezte, kiváló az együttmûködésük az önkormányzatokkal, a
Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal, valamint a civil szervezetekkel,
és ezeket a kapcsolatokat az elkövetkezendõ években tovább szeretnék fejleszteni, bõvíteni. Szerinte
különös jelentõsége van manapság egy, a versenyszférában mûködõ erdõgazdaság és a természetjárók közötti kapcsolatnak. Az
erdõgazdálkodók – különösen az
állami erdõterületeket kezelõk –
fenntartható módon gazdálkod-

nak, ez pedig a vidéki Magyarország jólétét, az egész nemzet
vagyonának gyarapítását is szolgálja. Az erdõgazdálkodás napjainkban 40 ezer család megélhetését biztosítja, jegyezte meg Varga
László.
Dr. Áldozó Tamás polgármester kiemelte, a Hagyományok
Hegye programjaival, lehetõségeivel, tanösvényével és immár a kilátóval egész évben várja a látogatókat. A hely népszerûségét bizonyítja, hogy már az elmúlt hetekben ezren látogatták meg a kilátót! Jelezte, a vállalattal az elkövetkezendõ esztendõkben is szeretnék folytatni az együttmûködést, melynek következõ fejezete
a pápai Külsõ- és Belsõ-Várkert
megújítása lesz.
Ugron Ákos Gábor, a Földmûvelésügyi Minisztérium állami földekért felelõs helyettes államtitkára beszédében elmondta, az
öreghegyi kilátót övezõ példaértékû összefogást várják el valamennyi erdõgazdaságtól, melyeknek a helyi politikával, közélettel és hagyományõrzõ szervezetekkel közösen kell tenniük a
helyiekért.
A terület az önkormányzat tulajdonában van, kezelõje a Hagyományok Hegye Egyesület, a felépítmény pedig a Bakonyerdõ
Zrt. tulajdonát képezi. A területhasználatra vonatkozó együttmûködési megállapodást is az avatás
napján írta alá dr. Áldozó Tamás
polgármester, a Hagyományok
Hegye Egyesület elnöke; Tóth Kálmán, és Varga László, a Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója. Az
ünnepségen részt vett többek között dr. Kovács Zoltán, a térség országgyûlési képviselõje, valamint
Polgárdy Imre, a Veszprém Megyei
Közgyûlés elnöke is.

Legbensõségesebb ünnepünkhöz
közeledve minden munkatársunknak és
családtagjaiknak békés, boldog karácsonyt
és sikerekben gazdag új évet kívánunk!
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A természet megismerése
Fennállásának tizedik évfordulóját ünnepelte a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola
Az ezredfordulóra a balatoncsicsói erdészház és a hozzá
tartozó épületegyüttes üresen
maradt. Új funkcióval gazdagodva új életet kapott a terület:
itt jött létre a Bakonyerdõ Zrt.
elsõ erdei iskolája, amely idén
õsszel ünnepelte fennállásának tizedik évfordulóját.
Ha gyermekeink az õket körülvevõ világban megismerhetik, felfedezhetik gyökereiket, bizton állíthatom, képesek lesznek megfelelni a mai világ számtalan próbatételének. Ezért tartom nagyon
fontosnak, hogy a felnövõ nemzedékek megismerjék azt a csodálatos természeti környezetet,
amelyben élnek. Mindezt Varga
László fogalmazta meg a Balatonfelvidéki Erdészeti Erdei Iskola
tízéves jubileuma kapcsán tartott
ünnepségen.
A vezérigazgató felvetette: Mi
az erdei oktatás lényege? Mivel
tud többet nyújtani az átlagosnál?
Válaszában kifejtette, az erdei iskolákban a gyerekek felfedezhetik környezetüket, megismerhetik
a természetet. A különbözõ programok segítségével fejlõdhetnek
azon készségeik és képességeik,
melyekkel érzékennyé válnak a
társadalmi és környezeti problémák megértésére, megelõzõsére.
A pedagógusok olyan mintával
szolgálhatnak számukra, amivel
hatással vannak gondolkodásmódjukra, alakíthatják értékrendjüket, viselkedésüket. Hazánk
egyik legszebb, természeti értékek-

A szállóépület összesen tizennyolc fõ befogadására alkalmas

Hubertlakon vár
a turistaházunk
Az ünnepség kapcsán tíz rendszeresen ide járó iskola diákjai számára tízfordulós vetélkedõt szerveztek
ben gazdag térsége a Balaton-felvidék. Az erdei iskola a természet
megismerésének, megszerettetésének a legjobb színtere.
Varga László felidézte az iskola létrejöttét is. Az ezredfordulóra a balatoncsicsói erdészház és a
hozzá tartozó épületegyüttes –
lakások, munkásszálló – üresen
maradt. Eredeti funkcióit már
nem tölthette be, de a gyermekek
táborozását segítõ alapítvány az
épületek egy részét kulcsos ház-

Kezdõdik a rekonstrukció

ként, a mellettük található tisztást
pedig táborhelyként mûködtette.
A környék iránt tanúsított folyamatos érdeklõdés adta a Monostorapáti Erdészet vezetésének az
ötletet egy erdei iskola létesítéséhez. A leromlott állagú erdészeti
épületekbõl 2001-ben kezdték kialakítani az erdei iskolát, amelyet
2004-ben adtak át. A folyamatos
megújulás, fejlesztés alatt álló iskolára tíz év alatt több mint százmillió forintot költött a vállalat.

A Bakonyerdõ Zrt. közremûködésével megkezdõdik az Erdõdy-kastély történeti kert rekonstrukciója. Az ütemterv
szerint elsõként a park vízrendszerét és térszerkezetét
állítják helyre.
Az Erdõdy család a doba–
somlóvári Erdõdy-kastélyt és
parkját Charles Moreau francia
építész tervei alapján az 1820-as
évektõl, mintegy 92 hektáros területen hozta létre. A park és a
kastély az államosítást követõen a
Bakonyerdõ Zrt. jogelõdjének,
valamint a pszichiátria kezelésébe
került. Az évtizedek alatt kialakult
egybefüggõ erdõterületeken, erdõkezelési üzemtervek alapján
történt az erdõgazdálkodás. Az
ezredfordulóra az itt található faállományok a termõhelyi viszonyok változása nyomán elhanyagolt erdõképet mutattak. Tetézte
a bajt, hogy 2004-ben a gyapjaslepke hernyójának tarrágása miatt a park fáinak nagy része elpusztult. A Bakonyerdõ Zrt. mint
a terület egy részének kezelõje
csatlakozott a park rekonstrukciójának elvégzésére létrehozott
konzorciumhoz. A munkát két
részletben kívánják megvalósítani.
Az elsõ ütem indítását november közepén jelentették be, a tájékoztatón dr. Rácz Jenõ (a Csolnoky
kórház fõigazgatója), dr. Kovács
Zoltán (országgyûlési képviselõ,
államtitkár), Varga László
(Bakonyerdõ Zrt., vezérigazgató),
Puskás Imre (helyettes államtitkár), Polgárdy Imre (a megyei közgyûlés elnöke), Horváth Zoltán
(Doba polgármestere), Alföldy

Gábor (a park újratervezõje), valamint gróf Erdõdy László (a család képviseletében) egyaránt
megjelent.
A Forster Központ kezelésében levõ doba–somlóvári Erdõdykastélyt körülvevõ angolpark a
Környezet és Energetika Operatív Program (KEOP) Gyûjteményes és történeti kertek helyreállítása címû pályázat keretében
több mint 324 millió forintból újul
meg. A korábban jóváhagyott
256,5 millió forintos összeget a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közel 37,5 millió forinttal emelte
meg. A Bakonyerdõ Zrt. vállalta,
hogy a pályázati források kiegészítése céljából a tájrendezés során kikerülõ faanyagok értékesítésébõl keletkezett hasznot visszaforgatja a projektbe, ami további
30 millió forintos támogatást jelent a rekonstrukciónak.
A munka egyik legfontosabb
célja a kastélyból és a park egyes
pontjaiból induló tisztások és nyiladékok helyreállítása, amivel
visszaáll a park történetileg hiteles térszerkezete. Megújul a négy
halastavat magába foglaló, egyedülálló vízrendszer öt híddal, a
parkot behálózó sétautakkal, valamint a növényzetet is pótolják.
A park területét 71 hektáron állítják helyre: 3,8 hektár erdõszerû
faállományt, háromezer tõ cserjét, 82 fát ültetnek, 35 hektáron
bozótirtást végeznek, 24 hektáron
gyepesítenek, 935 idõs fát pedig
kezelésbe vesznek. A fizikai megújítás során 9126 négyzetméteren
épülnek utak, öt fahíd létesül és
19,5 köbméter tavi iszap kotrását
is elvégzik.

programja igyekszik megfelelni. Az összesen 18 fõ befogadására alkalmas szállóépületben négy
szoba található. A szobák mindegyike külön-külön fûthetõ. A
patinás kulcsos ház vizesblokkal
ellátott. A különálló épületben
kapott helyet az önellátásra berendezett konyha, mely nagy társalgójával remek helyszíne a társasági életnek. A házak környezetében a pad–asztal garnitúrák is
megújultak.
A konzorciumban a Bakonyerdõ Zrt.-n kívül a Magyar Természetjáró Szövetség mint konzorciumvezetõ, a Sport Suli Közhasznú Egyesület, valamint a
Veszprém Megyei Természetbarát
Szövetség vett részt.

Ki viseli a vadütközés kárát?
A vadászható állat által okozott
károkért fennálló felelõsségi
szabályok értelmezését volt hivatott tisztázni az a konferencia, amit a Bakonyerdõ Zrt. pápai központjában tartottak. A
téma aktualitását mutatja, hogy
az eszmecsere igen élénk érdeklõdés mellett és rendkívül
széles szakmai körben – ítélõtábla, törvényszék, járásbíróság, rendõrség, erdõgazdaságok, minisztérium – zajlott.

Az Erdõdy-kastély kertje több mint 324 millió forintból újul meg

A jubileumi ünnepségen jelen
volt Tóth Mária, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Tapolcai Tankerületének igazgatója,
valamint Ormos Balázs, az Országos Erdészeti Egyesület erdei iskolák szakosztályvezetõje. Mindketten méltatták az itt folyó munkát. Az ünnepség kapcsán tíz,
rendszeresen ide járó iskola diákjai számára tízfordulós vetélkedõt szerveztek, és felavatták a kétmillió forintba kerülõ játszóteret.

A Farkasgyepûi Erdészet mûködési körletébe és Ugod községhatárába tartozó Hamuházi-réten
állt az a vadászkastély, amely az
1900-as évek elején leégett. 1935ben újjáépítették, de évtizedekkel késõbb ismét a tûz martaléka
lett. Helyreállítását követõen ismét
lepusztult, de most új értelmet nyert.
A Bakony rengetegében, festõi környezetben található épületet a Bakonyerdõ Zrt. konzorciumban felújította és a minap átadta, a jövõben turistaházként
funkcionál. Varga László vezérigazgató avatóbeszédében emlékeztetett a közjóléti szolgáltatások iránti növekvõ igényekre, amelynek a
kormány Bejárható Magyarország

A vadászható állat által okozott károkért fennálló felelõsségi
szabályok értelmezési lehetõségeit, a vadászatra jogosult tevékenységére vonatkozó fontosabb jogszabályokat és rendelkezéseket dr.
Hevesi Kristóf ügyvéd ismertette.
Dr. Náhlik András, a NYME Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani intézet egyetemi tanára részletes elõadást tartott legfontosabb
nagyvadfajaink területhasználatáról és mozgásaktivitásáról, a mes-

terséges akadályok hatásáról és a
mozgást befolyásoló képességeirõl. Részletes adatokkal támasztotta alá az elmúlt évek monitoring kutatásainak eredményét,
amelyekbõl kiderült, a vadgazdálkodónak a vad mozgásának befolyásolására igen szûk körben
és hatékonysággal van lehetõsége. Kitért a vadgazdálkodó vadászati tevékenységének – hajtás,
szóró üzemeltetése, egyéni vadászat –, a vad mozgására gyakorolt
tényleges hatására, a mesterséges
akadályok körében pedig kiemelten foglalkozott a prizma és a kerítés mozgáskorlátozó hatásával.
Az elhangzottak nyomán dr. Hevesi Kristóf úgy vélte, jóllehet az
ellenõrzési kör szûkebb lett a vadgazdálkodók számára, a vadelütésbõl származó károkat továbbra sem nekik kell viselniük, hiszen
a vad mozgására a vadgazdálkodónak vajmi kevés befolyása van,
ezért a vadelütés alapvetõen továbbra is elháríthatatlan okból

következik be. Bakler Zoltán százados a Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság képviseletében
ismertette a baleseti helyszínelésre vonatkozó jogforrásokat, mely
esetben készül jegyzõkönyv, mely
esetben csak jelentés, illetve ezekben milyen adatokat rögzítenek.
Az adatszolgáltatásra, valamint a
büntetõ- és a szabálysértési eljárás adataihoz való hozzáférésrõl
is szó esett.
Dr. Panyor Anett, a Bakonyerdõ
Zrt. vállalati jogásza a baleseti
helyszínelés polgári jogi szempontú hiányosságait, a helyszíni szemlével (jelentéssel) kapcsolatos gyakorlati nehézségeket (különös tekintettel az adatrögzítésre) foglalta össze. Ugyanakkor jelezte a
helyszíneléssel kapcsolatos vadgazdálkodói igényeket is.
A konferencia eredményeként
megállapodás született dr. Töreki
Sándor Veszprém megyei rendõrfõkapitánnyal, hogy a jövõben a
helyszíni szemlék során a vadá-

szatra jogosultak által kért adatokat, tényeket is rögzítik. Ennek
érdekében a jelenlévõk megállapodtak abban, hogy a helyszíni
szemlével kapcsolatos javaslataikat a Bakonyerdõ Zrt.-hez eljuttatják. A vállalat ez alapján megfogalmazza a vadgazdálkodói
igényeket a Veszprém Megyei
Rendõr-fõkapitányság felé. Ezzel
új fejezet nyílhat a vadgazdálkodói igényérvényesítés terén, amit
a résztvevõk külön értékeltek.
A konferencia résztvevõi
örömmel nyugtázták dr. Makai
Lajosnak, a Pécsi Ítélõtábla elnökének azon ígéretét, miszerint a
bírói kar részérõl olyan jogi konferencia megszervezésére kerül
sor jövõ tavasszal, amelynek célja
a bírói kar álláspontjának, véleményének, valamint a vadgazdálkodók tapasztalatainak összevetése az egységes és megalapozott
joggyakorlat mihamarabbi kialakítása érdekében, különös tekintettel a Pápán elhangzottakra.

Kollégáink tanulmányúton jártak a Kiskunsági Erdõgazdaságnál
Az OEE Pápai Helyi Csoportja és a Bakonyerdõ Zrt. éves tanulmányútja idén az Alföldre, a
Kiskunsági Erdészeti és Faipari
Zrt.-hez vezetett.
A program a fülöpházi homokbuckákon kezdõdött, ahol a
Kiskunsági Nemzeti Park munkatársának kalauzolásában rövid
sétát tettek a pápai vendégek. A

csoport tagjai a kerekegyházi Varga-tanya emlékezetes lovasbemutatóját követõen az õszi színekben
pompázó Kecskeméti Arborétumot tekintették meg Madácsi Sándor erdészetvezetõ és Sipos
Istvánné Baráth Mónika vezetésével. Az arborétumot 1986-ban
kezdték kialakítani, mára több
mint 800 féle fásszárú növény ta-

lálható a gyûjteményben. Rövid
idegenvezetés keretében a hírös
város nevezetességeit is megismerhették, majd a Vackor Vár
Erdei Iskolában Sulyok Ferenc vezérigazgató köszöntötte a csoportot. Természetesen bemutatta a
Kefag Zrt. gazdálkodási tevékenységét. A hangulatos esti program
keretében a nyíri erdészházban az

A pápai csapat az Alföldfásítási Múzeum elõtt állt össze a csoportképhez. Tanulságos út volt

1848–49-es forradalom és szabadságharc nagyjainak emléket állító
gyûjteményt ismerhették meg,
melynek kialakítása Sulyovszki
László erdész nevéhez fûzõdik. A
következõ napot a Bugaci Erdészetnél töltötték, ahol a szakmai
programoké volt a fõszerep: Fodor Mihály erdészetvezetõ és
Almássy István mûszaki vezetõ
mutatta be a csemetekertet, a fûrész- és raklapüzemben tett séta
során pedig végigkövethették a
raklap gyártásának folyamatát. A
szakmai program jó zárása volt az
Alföldfásítási Múzeum, ahol a fásítási módszerek mellett megismerhették az egykori munkagépeket, az alföldi erdõk klíma- és
talajtényezõit. A kiállítás emléket
állít az Alföld-fásításban alkotó
szerepet vállaló erdészeknek, kutatóknak is. A színvonalas programok során az alföldi viszonyok
közt folyó erdõgazdálkodás, a faipari és egyéb tevékenységek megismerése bõvítette szakmai ismereteiket. Többeknek azért is izgalmas volt a kirándulás, mert most
jártak elõször a Kiskunságban.
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Erõsödõ szakmai vonal
Az idei évben több olyan dolog
is történt a Bakonyerdõ Zrt. életében, amely személyi változással is együtt járt. Ezeket
vettük számba Varga László vezérigazgatóval.
Az év közepén, hivatalosan július 16-ától az állami erdõgazdaságok az MFB-tõl a Földmûvelésügyi Minisztérium fennhatósága
alá kerültek. Ezzel együtt az MFB
által delegált felügyelõbizottsági
tagok lemondtak megbízatásukról. Az FB új elnöke Sáringer-Kenyeres Tamás, tagjai: Olmosi Marianna, Petes Zoltán, valamint a két
dolgozói küldött (Kovács Miklós és
Tímár György).
Mészáros Gyula augusztus 22ével nyugdíjba vonult. Nem kelthetett meglepetést, hogy munkáját Horváth Iván vette át, az õ pozícióját pedig Kiss Gábor tölti be a
jövõben. Ellenõrzési osztályvezetõnek Váradi Józsefet nevezte ki a
vezérigazgató.
Amikor az erdõgazdaság az
MNV Zrt.-tõl átkerült az MFBhez, a teljes informatikai, köztük
az erdészeti szakmai rendszer
megújult. Váradi József az egyik
munkacsoport vezetõje volt. Az
új rendszerrel az éves bejelentések – erdõmûvelésben, fahaszná-

latban – összeállíthatóak. A rendszerbõl olyan értékes adatok nyerhetõk, amelyek a kontrolling
számára fontosak, ebben számíthatunk az új kolléga támogatására.
Ugyancsak fontos szakmai változás, hogy szakfelügyelõként a
vállalatnál folytatja a munkát
Jagicza Attila, aki korábban a zalai
erdészeti hatóság vezetõje volt. A
vállalatnak saját magának is tisztában kell lennie azzal, hogy milyen fakitermelési lehetõségek állnak rendelkezésre a tartamos erdõgazdálkodáshoz. Az erdõállományok állapotát, illetve az abból
kialakítható éves vágásbesorolások, az erdõtervtõl eltérõ engedélykérelmek összeállításában
nagy segítséget jelent az egykori
hatósági munkatárs.
A fahasználati termelés és kereskedelmi osztály munkáját új
kollégaként Bán Gábor erdõmérnök erõsíti. Õ az Ipoly Erdõtõl került a vállalathoz, ahol fahasználati mûszaki vezetõként dolgozott. Vele is a szakmai vonal erõsödött.
Az erdészeteinknél – kettõ kivételével – az erdõgondnoki rendszer mûködik szeptember 1-jétõl,
az új szemlélethez szükség van
segítségre.

Kihívás bõven van
Kiss Gábor szerint a gazdasági alapok szilárdak
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Helyünk van a toplistán
Büszkeség számunkra, hogy
Veszprém megye legeredményesebb vállalatai között tavalyi gazdálkodási teljesítménye
alapján a Bakonyerdõ Zrt. a 23.
helyezést érte el.
A közelmúltban a Veszprém
Megyei Kereskedelmi és Iparkamarában mutatták be a 2013-as év
gazdasági teljesítményét bemutató kiadványt, amely a Veszprém
megyei vállalatok háromszázas
toplistáját is tartalmazza. A rangsorban a Bakonyerdõ Zrt. elõkelõ helyen szerepel, tavalyi 8,8 milliárd forintos árbevételével a 23.
helyen áll.
Büszkeség számunkra, hogy
folyamatosan növekvõ árbevétellel tudjuk tartani a huszadik környéki helyezésünket. 2014-ben minimum 10,3 milliárd forint lesz az
árbevételünk. Minden reményünk
megvan arra, hogy ezzel jövõre is
a 20. hely környékén legyünk,
mondta Varga László. A vezérigazgató hozzátette, az a cég, amelyik a mai világban tizenhét százalékkal tudja emelni árbevételét,
joggal számíthat arra, hogy továbbra is a megye legjobban teljesítõ gazdálkodói között maradhat.
Jelezte, a természeti károk felszámolása miatt nagyon sok fakitermelés volt, ez a következõ években csökken, de az erdõtörvény
miatt is vissza kell fogni a kitermelést. Ugyanakkor reális esély

Büszkeség számunkra, hogy folyamatosan növekvõ árbevétellel tudjuk tartani a helyezésünket
mutatkozik arra, hogy a fahasználati értékesítésbõl származó árbevétel-kiesést pótolni tudjuk. A
Franciavágási Fûrészüzemtõl jövõre egymilliárd forintos árbevételt vár, szemben a 2013-as 660
millió forinttal. 2013-ban 631 ezer
négyzetméter parkettát értékesített a vállalat, ez idén 700 ezer
négyzetméter körül lesz, jövõre
pedig 750 ezer négyzetméter parketta eladása a célkitûzés. Ez mai
piaci ismereteink mellett nem tû-

nik irreálisnak. A feladat teljesítéséhez sokkal fegyelmezettebb
Cash flow-ra (pénzáramlásra) van
szükség, sokkal nagyobb odafigyelést igényelnek az alapanyagkészletek.
Egyre több parkettát lehet értékesíteni a távoli piacokra
(Oroszország, Kína), ugyanakkor
ezek útja hosszabb, az értékesített
áru ellenértéke is késõbb érkezik
meg. A Nyugat-Európában megszokott 30 napos fizetési határidõ

keleten kezd eltolódni a 90 nap
felé. Ezt szintén a vállalatnak kell
megfinanszíroznia.
Az alapanyag minõségének
megóvása érdekében év elején
Franciavágáson fedett tárolókat
kell építeni, Zalahalápon pedig a
szárítókapacitást kell bõvíteni. Ma
úgy tûnik, mindezt saját erõbõl kell
elvégezni. E kettõ beruházás
együttes összege 350 millió forint
körüli. A pénzügyi fegyelem emiatt is elengedhetetlen.

Együtt dolgozik mindenkivel
Váradi József személyében új ellenõrzési osztályvezetõ állt munkába
Váradi József személyében augusztustól új ellenõrzési osztályvezetõ állt munkába a vállalat központjában. A szakember 19 éves erdészeti munkaviszonnyal a háta mögött érkezett Pápára. Tetszik neki, hogy
összetett feladatot kapott.

Kiss Gábor feljebb lépett a ranglétrán
A nyár közepén Kiss Gábort
nevezték ki gazdasági vezérigazgató-helyettesnek. Kollégánk belsõ ellenõrzési vezetõként készült a feladatra.
Kiss Gábor az élelmiszeriparból érkezett, majd a BEFAG Parkettagyár fõkönyvelõjeként dolgozott a vállalatnál 2008 óta. 2013ban tette át a székhelyét Pápára, a
központban a belsõ ellenõrzési
vezetõi pozíciót töltötte be. Bõ
másfél évig itt pallérozódott, ez év
augusztusában nevezték ki gazdasági vezérigazgató-helyettesnek.
Kihívás bõven van, adta meg
röviden a választ, amikor arról
kérdeztük, mivel találta szembe
magát új beosztásban. Ahogy eddig, úgy most sem ijedt meg a feladattól, hisz sikerorientáltként
szereti a kihívásokat. Szerinte a
folyamatokat, a számvitelt nézve
mindig van elõrelépési lehetõség.
Ugyanakkor leszögezte, a Bakonyerdõ Zrt. gazdasági alapjai
szilárdak. Arra kell odafigyelni,
hogy ugyanilyen szilárdak is maradjanak.
Kifejtette, elõdje, Horváth Iván
és a csapat azt a bizonyos óceánt

kikanalazta. A Libra rendszer bevezetése megtörtént, a rendszer
mûködik. A feladat most az, hogy
az óceán stabil homokjából elkészüljön a vár! Olyan apró finomítások elvégzése még szükséges,
amelyek nagyon idõigényesek.
Legkésõbb január 1-jétõl el kell
kezdeni a végsõ formába öntést,
ami szintén nem megy egyik napról a másikra.
Termelési tapasztalatait fõkönyvelõi beosztásában is kamatoztatta, a parkettagyár elszámolási rendje megújult, és munkája
során a Franciavágási Fûrészüzem
mûködését is megismerte, ismeri
a faipart a rönktõl a parkettáig.
Ellenõrzési osztályvezetõként ehhez annyi tapasztalatot sikerült
szereznie, hogy az erdészeti tevékenységre – erdõmûvelés, fahasználat – szintén rálátással rendelkezik. Új pozíciójában a fõ szakmai kihívás az lesz számára, hogy
mindezt miként tudja a számvitel,
a könyvvezetés nyelvére lefordítani, hogy lehet ezt magába a rendszerbe beépíteni.
Kiss Gábor vérbeli közgazdásznak vallja magát, e váltással visszatért eredeti szakmájához.

Váradi József a Mecsekerdõ
Zrt.-tõl érkezett, ahol 19 évig
dolgozott. A vállalatnál végigjárta
a szamárlétrát. Mûszaki vezetõi
beosztást követõen a központban
termelési igazgatói feladatot látott el. Ezt követõen öt évig a Sásdi
Erdészet vezetõje volt. 2010-tõl
pedig a társaság termelési vezérigazgató-helyetteseként dolgozott, ezt a feladatot négy évig látta el.
A Mecsekerdõ Zrt.-nél a változatos erdõállományok kezelése,
az eredményes gazdálkodás – a
fokozott természetvédelmi és társadalmi elvárásoknak való megfelelés mellett – nagyon szép szakmai feladatot jelentett.
Akkor miért váltott? – kérdeztük. Közölte, a váltásban alapvetõen családi okok játszottak szerepet. A család nagy része itt él
Északnyugat-Dunántúlon, s szerettek volna a közelükben letelepedni. Ugyanakkor olyan erdõgazdaságot keresett, ahol jelentõs
erdészeti tevékenység folyik. Varga László ajánlotta számára az el-

Váradi József a Mecsekerdõtõl érkezett a pápai központba
lenõrzési osztályvezetõi beosztást,
amit a feladat megismerését követõen jó szívvel fogadott.
Tetszett neki, hogy nem egy
klasszikus ellenõrzési feladatról
van szó, hanem a világ trendjeinek megfelelõ, jóval összetettebb
a feladat. A munka felét az ellenõrzés, a másik felét a döntések
elõkészítése, tanácsadói tevékeny-

ség teszi ki, így erdészeti szakmai,
valamint gazdasági tevékenységre
egyaránt van módja.
Váradi József jelezte, az elmúlt
években komoly változások történtek, mint például a módosuló
erdészeti szabályozás, a közjóléti
feladatok növekedése, a természet közeli erdõgazdálkodás bevezetése. Az erdõgazdálkodás tár-

sadalmi megítélését és szakmai
hátterét folyamatosan lehet javítani. Reményei szerint ezek gazdasági megfogalmazásaiban tud
olyan plusz javaslatokat tenni, amik még elõrébb viszik a vállalatot.
Emellett végzik a napi ellenõrzéseket, így például ebben az évben még a Franciavágási Fûrészüzem átfogó ellenõrzése, illetve a
vadtakarmányozás kérdése is
konkrét szakmai ellenõrzési feladat, e téren is lehet javítani.
Kiépülõben van a Bakonyerdõ
Zrt.-nél is az Országos Erdészeti
Szakmai Rendszer. A rendszer
fejlesztését segíti egy munkacsoport, amely több társaság szakembereibõl áll össze. Ennek vezetését is ellátja. A rendszernek a társaságnál történõ bevezetése szintén elvárás, ebben koordinációs
feladatot lát el. Véleménye szerint
a rendszer bevezetése a társaság
szakmai tevékenységének tervezését, végrehajtását segíti mind az
erdészeteknél, mind pedig a központban. Munkájában nagy segítségére van két felkészült kolléga,
Meleg Ferencné Anikó és Szórádi
Zalán.
– Úgy érzem, a vállalat vezetõi,
a kollégák, az erdészetvezetõk befogadtak, sikeresnek tûnik a beilleszkedésem. Törekszem arra,
hogy együtt dolgozzak mindenkivel, hiszen csapatjátékos vagyok.

Fókuszban a klímaváltozás
Hagyományteremtõ jelleggel közös
rendezvényt tartott az Országos Erdészeti Egyesület három, megyénkben mûködõ helyi csoportja: a Pápai, a Veszprémi
FM és a Veszprémi VERGA helyi csoport. A klímaváltozás idõszerû erdészeti,
erdõgazdálkodási vonatkozásai címmel
elõadásokra került sor Csopakon, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságánál. Az elõadók: Lakatos Mónika, az
Országos Meteorológiai Szolgálat éghajlati szakértõje, prof. dr. Mátyás Csaba akadémikus, dr. Illés Gábor, az Erdészeti Tudományos Intézet tudományos fõmunkatársa, és kollégánk, Jagicza Attila, az
OEE erdõrendezési szakosztályának titkára.

A közös rendezvényt hagyományteremtõ jelleggel szervezték
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Értéket képvisel a lap
A Devecsei Erdészet Sárosfõi
Vadászháza adott otthont az A
Mi Erdõnk magazin év végi, kibõvített szerkesztõbizottsági
ülésének, melyre a kiadó Magyar Mezõgazdaság Kft. munkatársai mellett a lapot létrehozó mind a 22 állami erdõgazdaságtól hivatalosak voltak a
szerkesztésében szerepet vállaló kollégák.
Dr. Bitay Márton Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium Állami
Földekért Felelõs Államtitkárságának vezetõje, és Ugron Ákos
Gábor helyettes államtitkár is
megtisztelte jelenlétével az ülést,
mely dr. Jung Lászlónak, a szerkesztõbizottság elnökének a lap
létrehozásának körülményeit és az
eltelt három év eredményeit bemutató elõadásával kezdõdött.
A lap értékelése során elhangzott: a magazin alkalmas arra, hogy
széles rétegekkel ismertessék meg
az erdõgazdaságok munkáját, az
erdõ értékeit. A lap magas színvonalat képvisel, a sokszínû tartalom miatt minden korosztály
megtalálhatja a számára érdekes

olvasnivalót, s egyre többen keresik. A nyomtatott forma mellett
viszont a jövõben nagyobb hangsúlyt kell fektetni a mai korban
egyre fontosabb internetes megjelenésre.
A szakmai egyeztetést követõen kötetlen beszélgetésre a dél-

utáni programok során volt lehetõség. A vendégeket Peer László
erdészetigazgató kísérte végig:
Sárosfõn a halastavakat és a pisztrángost mutatta be, majd Devecserben a Makovecz-lakóparkot
nézték meg, benne az Újjászületés Kápolnájával.

Az iszapkatasztrófa eseményeirõl a kastélyparknál tett megálló
során is hallhattak, ahol a fák törzsein a mai napig láthatók az ár
nyomai. A programból a Somló
sem maradhatott ki: napnyugtáig
a Szent István-kilátót és a várat is
sikerült megmutatni.

programmal várták. A központból ellátogattak a cég Franciavágási Fûrészüzemébe, majd a közelmúltban felújított hubertlaki turistaházat tekintették meg.
A közelben lévõ Hamuházi-tóhoz vezetõ rövid erdei sétára is
mindenki szívesen vállalkozott.
Pápára visszatérve a Hagyományok hegyén a Bakonyerdõ Zrt.
által épített új kilátónál zárult a
program, melyen az idén 100. születésnapját ünneplõ, a Balatonfüredi Erdészettõl nyugdíjba vonult
Rádóczy Gyula bácsit is köszöntötték.
A találkozóra két év múlva kerül sor ismét.

Lehalászás Sárosfõn

Az erdészeteknél, a faüzemekben, a központban egykoron szellemi állományban dolgozó nyugdíjas kollégák közül több mint százan megjelentek a hagyományos
nyugdíjas-találkozón.
Az összejövetel résztvevõit Varga László vezérigazgató köszöntötte a társaság pápai központi
irodaépületében. Örömét fejezte
ki, hogy ilyen nagy létszámban, jó
egészségben összegyûltek az egykori munkatársak.
Elmondta, hogy a vállalat szívén viseli nyugdíjasai sorsát, ennek egyik jeleként az év végén étkezési utalványt biztosít részükre.
Az egykori kollégákat egész napos

November elején hûvös, csikorgós hajnalokkal riogat az idõjárás, az õsz beálltával fákat bont
a természet. Mielõtt azonban „eltennénk” magunkat télire, el kell
végezni a hagyományos õszi nagy
munkát, a lehalászást.
A százéves múltra visszatekintõ sárosfõi tórendszernek hat
„tagja” van, a tavak az utóbbi években jelentõs mértékben eliszapolódtak. Ma már mindössze hármon van nyílt víztükör. A Devecseri Erdészet tavasszal ezek közül kettõbe telepített kettõnyaras
pontyokat, amelyeket a szezon
végén lehalásztak. A nyílt víztük-

Az összejövetel résztvevõit Varga László vezérigazgató köszöntötte

Az eliszapolódott tóban komoly erõfeszítést igényel a halászat

Romposné Merse Erika Monostorapátiból érkezett: „Mi már nagyon régóta járunk az erdei iskolába, az alsó tagozatosainkat hozzuk, általában a 3., 4. osztályos
gyermekeket. A kezdetektõl jöttünk, sõt, már akkor is itt voltunk,
amikor ez még hivatalosan nem is
volt erdei iskola, de mi rátaláltunk
erre az erdészeti bázisra. Nagyon
szép a környezet, számunkra ez
egy csodálatos hely. Amióta erdei
iskola mûködik, egyre nagyobb a
választék a programokban, de
maga az iskola is folyamatosan
bõvül. Az élményterem fantasztikus, ahol diákjaink különféle érzékszerveikkel juthatnak információkhoz. A most elkészült játszóteret is nagy örömmel vették birtokba a gyerekek. Kikapcsolódásnak, pihenésnek, ismeretszerzésnek egyaránt kiváló a hely. Csupa
jót és szépet tudok mondani, ahol
nagyon jól érezzük magunkat és
mindig szívesen jövünk vissza.”

Megérkezett
a Mikulás

Az újjáépített Devecsert Peer László erdészetigazgató mutatta meg a vendégeknek

Nyugdíjasok találkozója

Minden túlzás nélkül állíthatjuk,
egyre nagyobb népszerûségnek örvend a Balaton-felvidéki
Erdészeti Erdei Iskola. A tízéves jubileum alkalmából arra
voltunk kíváncsiak, mi hozza
ide az embereket. Mit tapasztalnak, miért érdemes ide
járni?
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rû tavakon is igen magas az iszapréteg, ezért a munka nehézségi
foka komoly erõpróba elé állította a résztvevõket. A tavak mûszaki állapota miatt kiugró eredményekre nem lehetett számítani, sajnos ez be is igazolódott.
Némi reményt adhat a jövõre
nézve, hogy a vállalat nagyszabású rekonstrukciót tervez. Czili
Kármen erdõgondnok elmondása szerint négy tó felújítási terve elkészült, már a vízügyi hatóság engedélye is rendelkezésre áll.
A munka elvégzéséhez pályázati
lehetõséget kívánnak igénybe
venni.

MEGKÉRDEZTÜK

Mit szólnak az iskola jubileumához?

Romposné Merse Erika

Bajainé Baranyai Beatrix

Farkas Zsuzsanna

Bajainé Baranyai Beatrix a
veszprémi Kossuth iskolából hozta a gyermekeket: „Negyedik alkalommal vagyunk itt. Legelõször
kilenc éve voltunk, 2-3 évente pedig visszajárunk. Amikor jövünk,
mindig látom a fejlõdést. Amikor
az interaktív szobával elõször találkoztam, lenyûgözött: fantasztikusan jó, a gyerekeknek is nagyon

tetszik. Az emeleti részen laktak a
lányok, szuperül érezték magukat.
A játszótér is hasznos dolog, a
gyerekek örömmel vették birtokba. A környezetbõl leshetnek el
pillanatokat, jártunk például vadlesen, mézkóstoláson, túráztunk,
hallottunk az erdõ életérõl, fákról, vadakról, a környezet összefüggéseirõl. Jóval többet tanulhat-

nak itt, mint iskolai körülmények
között. Diákjaink nagyon szívesen vesznek részt erdei iskolai
programokon, egyetlen problémájuk van, hogy túl rövidek azok
az idõszakok, amiket itt tölthetnek. Ennek sajnos anyagi okai
vannak.”
Az erdei iskola 2004. április 19én nyitotta meg kapuit, Farkas

Mint minden évben, december 5-én délután idén is ellátogatott
hozzánk a Mikulás. A központi irodaház aulájában több mint 40
gyermek várta csillogó szemmel a Nagyszakállút, aki segítõivel
együtt és természetesen nem üres puttonnyal érkezett. Miután
mindenki átvette ajándékát, kollégáink forró csokival és kaláccsal
tették még emlékezetesebbé a délutánt

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában szeptember 15-étõl
december 2-áig az alábbi változások voltak:
Belépõk, szellemiek: Szántó András (Keszthely 10. 01.), Bati
Zoltánné (Monostorapáti 10. 01.), Gyimóthy Kitti (Központ 09.
22.), Kemendy Júlia Csenge (Pápa 12. 01.), Sali Éva (Keszthely
10. 10.), Sóki Alexandra Kinga (Központ 11. 01.)
Belépõk, fizikaiak: Bán Zoltánné (Zalahaláp 09. 22.), Baranyi
Andrásné (Monostorapáti 10. 01.), Dér Péter (Zalahaláp 11.
17.), Fekete József (Devecser 12. 16.), Fliszárné Kerék Gyöngyi
(Keszthely 12. 16.), Greff Géza Zsolt (Zalahaláp 10. 16.), Heincz
Istvánné (Keszthely 09. 17.), Herczeg Tamásné (Keszthely 10.
13.), Imre Csaba András (Devecser 12. 01.), Juhász Balázs (Monostorapáti 10. 01.), Kamarás Anikó (Zalahaláp 09. 23.), Láncos Szabolcs (Zalahaláp 11. 28.), Papp Zoltán (Zalahaláp 11.
28.), Putz Péter (Franciavágás 11. 03.), Ress Péter (Franciavágás
11. 03.), Szakács Gábor (Zalahaláp 09. 22.)
Kilépõk: Bakos Judit (Keszthely 10. 31.), Fekete Szabolcs
(Zalahaláp 09. 26.), Gábriel Zoltánné (Franciavágás 11. 30.),
Horváth János (Zalahaláp 09. 30.), Kun Sándor (Zalahaláp 10.
03.), Sárközi István (Franciavágás 10. 10.), Szakács Gábor
(Zalahaláp 11. 11.), Felber Veronika (Bakonybél 11. 30.)
Nyugdíjazások: Oravecz Tiborné (Monostorapáti 10. 31.),
Varga Jánosné (Monostorapáti 12. 30.)
Elhunyt: Bokori Vilmos (Bakonyszentlászló 10. 09.)
Hûségjutalmasok, szellemiek: 35 éves: Szakács István (Keszthely); 30 éves: Vizeliné Dér Ibolya (Farkasgyepû), Valdhauser
Richárd (Zalahaláp), 25 éves: Somogyi Imre (Zalahaláp)
Hûségjutalmasok, fizikaiak: 35 éves: Ekbauer István (Zalahaláp), 30 éves: Putz Tibor (Franciavágás), Vincze Tamás
(Zalahaláp), Vincze György (Zalahaláp), Baráth Jánosné
(Zalahaláp), Kamarás Ferencné (Zalahaláp), 25 éves: Klauzné
Takács Judit (Franciavágás), Nagy Sándor (Franciavágás),
Hegedüs Zoltán (Zalahaláp), Domonkos Zoltán (Farkasgyepû);
20 éves: Pintér Attila (Franciavágás), Varga Gyula (Zalahaláp),
Molnár Flóriánné (Zalahaláp), Simon Tiborné (Franciavágás),
Fülöpné Csomor Gyöngyi (Zalahaláp)

Zsuzsanna szeptember 1-jétõl vezette az intézményt.
„Ha csak néhány szóval, mondattal kellene összefoglalnom a 10
évet, akkor ezek a legfontosabb
gondolatok: folyamatos tapasztalatszerzés, együttmûködés, sikeres pályázati fejlesztések, kreativitás, sok munka, rengeteg csoport, vidám gyerekek, programszervezés, élmények, sikerek, és
nem utolsósorban baráti kapcsolatok, valamint jó együttmûködések. Köszönettel tartozom az
együtt töltött évekért és a jó
együttmûködésért a csoportjainknak, a munkatársaimnak, a programadó kollégáknak, mindazoknak akik segítették az erdei iskola
jó mûködését, és a csoportjainknak, a gyerekeknek, akik évrõl évre
nagy örömmel jöttek hozzánk.”
Zsuzsanna tíz év után egy idõre biztosan távozik. Eddig csak az
erdei iskolában nevelgette, tanítgatta a kisgyermekeket, de most
az élet egy szép új feladattal ajándékozta meg, anyai örömök elé
néz.
„A tíz év alatt az erdei iskola
életében mertünk nagyokat álmodni, és ha körülnézünk, úgy
érzem, álmaink sikeresen meg is
valósultak. Kívánom, hogy a következõ tíz év is sikerekben és nagy
megvalósulásokban teljen!”
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