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Minõsített erdei iskolák

Élénkülõ kereslet

A környezeti nevelésben élen járó szerepet töltenek be

A díjkiosztó ünnepség résztvevõi. Mindhárom erdészeti erdei iskolánk ott van  a legjobbak között

A Bakonyerdõ Zrt. állandó ven-
dége a Construma építõipari
szakkiállításnak, amelyet idén
összesen csaknem ötvenezer
látogató tekintett meg.

A hazánk mellett 14 országból
(Algéria, Ausztria, Csehország,
Fehéroroszország, Görögország,
India, Kína, Lengyelország, Né-
metország, Olaszország, Romá-
nia, Szlovákia, Törökország, Uk-
rajna) érkezõ 550 kiállító több
mint 18 ezer négyzetméteren mu-
tatta be termékeit, szolgáltatá-
sait.

Az erdõgazdaság évek óta ha-
gyományosan visszatérõ vendég a
kiállításon, ez a legfontosabb ha-
zai seregszemle, ahol a Befag
készparkettát be tudjuk mutatni,
nyilatkozta Varga László vezérigaz-
gató. A kiállítás látogatói közül
nagyon sokan keresték fel a Ba-
konyerdõ standját, dicsérték a
megújult kiállítóhely arculatát.

Új és nagyobb standon mutattuk be a készparkettáinkat

Maga a bemutatóhely 42 négyzet-
méterrõl 62-re nõtt, így még több
féle parkettamintát tudtunk kiál-
lítani. Emellett több asztalt, szé-
ket lehetett elhelyezni a standon,
hogy az üzletkötõk kulturált kö-
rülmények között tudjanak tár-
gyalni az érdeklõdõkkel.

A vezérigazgató hangsúlyozta,
hogy a vásárt mindig összekap-
csoljuk azzal, hogy az 50–100 négy-
zetméter közötti elfekvõ parket-
tatételeinket vásári akció kereté-
ben megpróbáljuk értékesíteni.
Szerencsére jó részét sikerült is
eladni. Egyébként is kedvezõ ta-
pasztalat, hogy az év elsõ négy hó-
napjában a hazai piacon élénkü-
lés tapasztalható.

Nagy megtiszteltetés érte a vál-
lalat vezetõit azzal, hogy az új tu-
lajdonosi joggyakorló, a Földmû-
velésügyi Minisztérium képvisele-
tében Szabó Ferenc fõosztályveze-
tõ a kiállítás nyitónapján meglá-
togatta a standot.

Ünnepélyes keretek között vet-
ték át az erdészeti erdei isko-
lák minõsítõ okleveleiket az
erdõk nemzetközi napján a Bu-
dakeszi Vadasparkban. Az ok-
levelet mindhárom iskolánk
megszerezte.

Az átadáskor rendezett ün-
nepségen Ugron Ákos Gábor álla-
mi földekért felelõs helyettes ál-
lamtitkár mondott köszöntõ
beszédet és adta át az okleveleket

az erdészeti erdei iskolák képvi-
selõinek. 2014-ben az erdészeti er-
dei iskolák minõsítési eljárásában
24 intézmény adta be kérelmét az
Országos Erdészeti Egyesülethez,
amelyeket egy, többek között a
Földmûvelésügyi Minisztérium
szakembereinek részvételével
megalakult minõsítõ bizottság bí-
rált el.

Az ENSZ az erdõk jelentõsé-
gére és értékeire hívja fel a figyel-
met azzal, hogy március 21-ét az

erdõk nemzetközi napjává nyil-
vánította. Ez a jeles nap lehetõsé-
get teremt a magyar erdõk mint
nemzeti érték széles körû megis-
mertetésére és a klímaváltozással
kapcsolatos szerepük bemutatá-
sára.

Ennek egyik fontos területe a
környezeti nevelés, amelyben élen-
járó szerepet töltenek be az erdé-
szeti erdei iskolák.

Az erdõk nemzetközi napja al-
kalmából a minõsítést 24 intéz-

mény nyerte el, köztük a Bakonyi
Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola,
a Balaton-felvidéki Erdészeti Er-
dei Iskola és az Esterházy Erdé-
szeti Erdei Iskola.

A minõsítõ oklevelek átadását
követõen az erdészeti erdei isko-
lák programkínálatát bemutató
nyílt napot rendezett az Országos
Erdészeti Egyesület és a Budake-
szi Vadaspark, amelyre az ország
több régiójából érkeztek pedagó-
gusok és családok.

A korábbi üzlethez képest majd
dupla mennyiség szállításáról
sikerült  megállapodást kötni
kazah partnerünkkel. Szá-
munkra hasznos volt a ka-
zahsztáni út.

A Magyar Nemzeti Kereske-
dõház Zrt. szervezésében, Orbán
Viktor vezetésével üzleti delegáció
utazott Kazahsztánba. A minisz-
terelnököt három miniszter (Szij-
jártó Péter, Fazekas Sándor, Varga
Mihály), a kormánydelegáció, va-
lamint egy száz személybõl álló üz-
leti küldöttség kísérte a fõváros-
ba, Asztanába. A magyar küldött-
ség tagja volt Varga László, a Ba-
kony-erdõ Zrt. vezérigazgatója, és
Kovács Miklós faipari termelési és
kereskedelmi osztályvezetõ, akik
a 22 állami erdõgazdaságot, vala-
mint a Veszprém megyei vállala-
tokat egyedüliként képviselték.

Varga László a tárgyalások,
elõadások során arról gyõzõdött
meg, hogy a két ország között
visszafogott az export és az im-
port. E téren szerettek volna
elõbbre lépni, ezért próbálták
megtalálni azokat a területeket,
amelyek fejleszthetõk. A kapcso-
latok egyik sarkalatos pontja a
kõolaj kitermelése, a vízkészletek

feltárása volt. A mezõgazdaság
szintén hangsúlyosan szerepelt,
de nem terményeket, sokkal in-
kább technológiát és szaktudást
kellene értékesíteni. Felmerült,  az
együttmûködést akadályozza,
hogy nincs közvetlen repülõjárat
Budapest és Asztana között. Szó-
ba került a vízumkötelezettség
könnyítése is.

Az építõipar speciális terület,
vállalatunk e téren képviseltette
magát. Olyan vállalkozással állunk
kapcsolatban, amely különbözõ
lakásépítési projektekben alvállal-
kozóként vesz részt. A munkában
a Befag készparkettáját használ-
ják fel. Ez a kapcsolat tavaly in-
dult, akkor 17 ezer négyzetmétert
értékesítettünk részükre.

Varga László jelezte, az oro-
szok, a fehéroroszok, a kazahok
vámunióban vannak, ezért elég
nehéz erre a piacra betörni, de jó
minõségû termékekkel nem lehe-
tetlen. És az üzletet lehet feljebb
vinni: a rövid látogatás ideje alatt
30 ezer négyzetméter szállításáról
szóló szerzõdést írtak alá a kazah
féllel!

A faipar fejlesztése a Bakony-
erdõnél napirenden van, ennek
eredményeként a jövõben még
tovább bõvülhet keleti piacunk.

Varga László vezérigazgató (Bakonyerdõ Zrt.), Pap Gyula elnök (Veszprém Megyei
Vadászkamara), Borbély Zoltán rendõr alezredes (Veszprém Megyei Rendõr-
fõkapitányság), Schumacher István vezérigazgató (Verga Zrt.)

Az élõvilágot károsító emberi
magatartásokkal szembeni ha-
tékony és eredményes fellé-
pés, a megelõzés érdekében
szoros együttmûködést alakí-
tott ki több szervezet, amit írás-
ban is rögzítettek.

A korábbi évek szoros kapcso-
latát megerõsítve ismét együttmû-
ködési dokumentumot írt alá a
Veszprém Megyei Rendõr-fõka-
pitányság, a Veszprém Megyei
Kormányhivatal, a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park Igazgatóság, a
Veszprém Megyei Vadászkamara,
a Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt.
és a Budapesti Erdõgazdaság
Uzsai Erdészeti Igazgatósága.

Az írásban is rögzített megál-
lapodás kifejezett célja a közös
szolgálatellátások támogatása,
valamint egy olyan információs
rendszer kialakítása, amely az er-
dõgazdaságok, valamint a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal er-
dészeti, vadászati, halászati ható-
ságainak támogatásával képes
hatékonyan fellépni az élõvilágot
károsító emberi magatartásokkal
szemben.

Ilyen tevékenység lehet a köz-
jóléti objektumok rongálása, az il-

Együttmûködõ szervezetek
legális fakitermelés, az orvvadá-
szat, az erdei motorozás. A szer-
zõdés aláírásakor elhangzott: a
közösen végrehajtott erdészeti ak-

ciók többek között kiterjednek a
falopás, az orvvadászat, az illegá-
lis motorozás és szemételhelye-
zés, a rongálás megelõzésére, az

erdei objektumok védelmére, a
természetkárosítás elhárítására.
A hatékony együttmûködés érde-
kében az év során már közös to-

vábbképzése-
ket, akcióellen-
õrzéseket is
tartottak, ami-
nek kézzelfog-
ható eredmé-
nye, hogy orv-
vadászokat ,
fatolvajokat si-
került elcsíp-
niük.

A szerzõ-
dés aláírásával
egy idõben a
Balatonfüredi
Erdészet terü-
letén tartottak
egy sikeres ak-
cióellenõrzést.
Mindez azt bi-
zonyítja, hogy
a felek elköte-
lezettek, s a
megállapodás
nem az íróasz-
talnak szüle-
tett, azt tarta-
lommal töltik
majd meg.

Üzletelünk Kazahsztánnal

A szomszédvárból,  a Verga
Zrt.-tõl érkezõ csoportot fogad-
tunk. Az egy nap alatt  bepillan-
tást nyújtottunk  sokrétû tevé-
kenységünkbe.

Mintegy 25-en látogattak el
hozzánk társerdõgazdaságunktól.
Vendégeink az egynapos út során
megtekintették a Tapolcai Parket-
tagyárat, majd a Keszthelyi-hegy-
ségben a feketefenyõ- és cserpusz-
tulást követõ erdõfelújítást, vala-
mint a közelmúltban befejezõdött
ökoturisztikai pályázat során
megvalósított közjóléti fejleszté-

Látogatócsoport
a szomszédból

(Folytatás a 3. oldalon.)

sekkel ismerkedhettek meg. A
parkettagyárban Horváth Iván ter-
melési és kereskedelmi vezérigaz-
gató-helyettes köszöntötte õket.
Örömét fejezte ki, hogy  végre sor
került a látogatásra. Elmondta,
hogy a faipar nagyságrendje mi-
att a Bakonyerdõ  vezetésének
feladatai különböznek a többi
erõgazdaságétól.

A gyár történetét Somogyi Imre
igazgató ismertette, majd Nagy
Károly logisztikai vezetõvel közö-
sen végigvezették a vendégeket a
parkettagyártás teljes folyamatán.



2. oldal 2015. JÚNIUSBAKONYERDÕ

A vidék egyik legértékesebb
mûemléke a Somló hegy tövé-
ben álló klasszicista Erdõdy-
kastély és annak egyedülálló
szépségû, de ma még kevesek
által ismert parkja. A most vég-
zett munkák eredményeként a
régi szépségében tárulhat
elénk a kastélypark.

A dombtetõn álló, 1820-tól
épült kastélyból a környék minden
nevezetessége látható volt, a 92
hektáros parkban négy halastavat
is kialakítottak. A kastélyt és a
parkot Charles Moreau francia
építész, a mûgyûjtõ Esterházy
Miklós herceg udvari építésze ter-
vezte. A park napjainkra jellegét
és funkcióját veszítve, az elhanya-
goltság benyomását keltette. Ezért
a park rekonstrukciójára született

Helyreállították a kert
teljes vízrendszerét
Befejezéshez érkeznek a felújítási munkálatok a doba–somlóvári Erdõdy-kastély parkjában

A projekt a Nemzeti Örökséggazdálkodási Központ és a Bakonyerdõ Zrt. konzorciumában, a megyei kórház közremûködésével valósul meg

Az erdõmûvelést érintõ kérdésekben tapasztalatot cseréltek

egy projekt, melynek elemei az
idõközben feltöltõdött tómedrek
kikotrása, a vizes élõhelyek hely-
reállítása, valamint az elbozótoso-
dott tisztások, nyiladékok rekonst-
rukciója, az egykori hidak és sétá-
nyok újraépítése, az elpusztult nö-
vénykülönlegességek pótlása, az
invazív növények eltávolítása.

A projekt fõ célja a doba–
somlóvári Erdõdy-kastély törté-
neti kert vízrendszerének helyre-
állítása, amely magában foglalja a
négy tóból álló vizes élõhely és a
kapcsolódó mûtárgyak teljes körû
felújítását.

A tavak mederkotrásával az
elmúlt évtizedekben felhalmozó-
dott jelentõs mennyiségû meder-
anyag eltávolítása és biztonságos
deponálása mellett a tápláló víz-
folyások – projektterületen belüli

– szakaszainak rendezése is meg-
történt. Új vízszintszabályozó és
vízkormányzó mûtárgyakat építet-
tek ki, és mindez hozzáilleszkedik
a kompozíciós, helyszínrajzi és
mûködési, vízkormányzási vonat-
kozású mûemléki-tájtörténeti kí-
vánalmakhoz. Megtörtént továb-
bá a tavak vízépítési rendezése,
partvonalaik mûemléki hitelessé-
gû rekonstrukciója, a vízi ökoszisz-
téma egyensúlyának helyreállítá-
sa a természetvédelem szempont-
jai érvényre juttatásának figyelem-
bevételével.

Emellett cél a park térstruktú-
rájának helyreállítása: a degradált
felületek rendezése, valamint a
környezõ tájjal való vizuális kap-
csolatot biztosító, páratlanul lát-
ványos nyiladékrendszer és az
egykori kerti sétaúthálózat bizo-

nyos szakaszainak helyreállítása.
A tervezett munkákkal hazánk
egyik legértékesebb, ugyanakkor
legveszélyeztetettebb állapotú tör-
téneti kertje menthetõ meg.

A beruházás a Forster Gyula
Nemzeti Örökséggazdálkodási és
Vagyongazdálkodási Központ és
a Bakonyerdõ Zrt. konzorciumá-
ban, a Veszprém Megyei Csolnoky
Ferenc Kórház közremûködése
mellett valósul meg, két fordu-
lóban.

A rekonstrukciós munkák be-
fejezése után a hazánk legszebb-
jei közt emlegetett kastélypark
nemzeti történeti értékeink ma-
gas színvonalát reprezentálja. A
projekt befejezésének idõpontja
augusztus 31-e. Ezt követõen a
kastélypark szabadon látogatha-
tóvá válik.

A közjóléti szakmai napon Szakács István erdészetigazgató kísérte végig a megjelenteket

Sebestyén Vince polgármester, Varga László és Bitay Márton Örs az avatáson

A Keszthelyi-hegység szépsé-
geivel, a közelmúlt fejlesztése-
ivel ismerkedtek meg az OEE
Pápai Helyi Csoportja közjóléti
szakmai napjának résztvevõi.

Nagy érdeklõdés mellett, sike-
res volt az OEE Pápai Helyi Cso-
portjának áprilisi közjóléti szak-
mai napja. Ennek keretében kö-
zel ötvenen ismerhették meg a
Keszthelyi-hegység szépségeit,
valamint a közelmúltban megva-
lósuló fejlesztéseket. A Sarvalyi
Vadászházban Stubán Zoltán, a
helyi csoport titkára és Szakács

A Szentlászlói Kalandpark a
Bakonyalja legszebb természe-
ti környezetében, a Cuha-völgy
kapujában, a Bakonyerdõ Zrt.
és a bakonyszentlászlói önkor-
mányzat együttmûködésének
eredményeképpen épült meg.

Az Öreg-Bakony egyik legfes-
tõibb részén alakították ki a ka-
landparkot, ott, ahol a híres Cu-
ha-völgy is kezdõdik. Ez a közel
négy kilométer hosszan húzódó,
vízmosásokkal tarkított sziklás
patakvölgy nem csak kiemelkedõ

Attrakció a Bakonyban
környezeti adottságainak köszön-
hetõen, hanem megközelíthetõ-
sége és családbarát jellege révén
is rendkívül népszerû.

A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um kiemelt célja, hogy az állami
erdõk minél nyitottabbak legyenek
a társadalom számára. Jó példa
erre a Szentlászlói Kalandpark,
amely a Bakonyerdõ Zrt. és a ba-
konyszentlászlói önkormányzat
összefogásának köszönhetõen
jött létre, mondta Bitay Márton Örs
állami földekért felelõs államtit-
kár a kalandpark átadásán. Varga

László vezérigazgató az erdõ köz-
jóléti funkcióit emelte ki. Úgy fo-
galmazott, hogy ez társadalmi el-
várás, s ennek eleget is tesznek.

A létesítmény több mint 60
millió forintból valósulhatott meg,
melybõl 34 millió forintot euró-
pai uniós Leader-pályázaton
nyertek. A háromhektáros kaland-
park kicsiknek és nagyoknak egy-
aránt tartalmas szórakozást nyújt,
ahol gyakorló-, kisgyerek-, juni-
or-, felnõtt- és lecsúszópályákat
alakítottak ki.

Élménydús szakmai nap
István erdészetigazgató köszön-
tötte a megjelenteket, akiknek a
Balaton-felvidéki Vadásztársaság
reggelivel is kedveskedett.

A csoport tagjai a Kéktúra-
pályázat keretében felújított
sarvalyi forrás után a zalaszántói
Béke sztúpát tekintették meg ve-
zetõ segítségével. Európa egyik
legnagyobb sztúpáját 1993-ban a
Dalai Láma avatta fel. A szentély
a 316 méter magas Világosvár-
hegyrõl néz a Balatonra, és Budd-
ha szelleme mellett a békét, a bol-
dogságot és a megvilágosodást
jelképezi.

A következõ állomáson Pal-
kovics Zoltán kerületvezetõ erdész
fogadta a csoportot: a 14. szá-
zadban épült rezi vár kõfalai kö-
zül gyönyörû panoráma nyílik a
Marcal-medencére és a Déli-Ba-
konyra.

A Büdöskúti Vadászház érin-
tésével az ökoturisztikai pályázat
keretében felújított Batsányi kilá-
tóhoz vezetett az útjuk, majd az
ebédet követõen a tavaly átadott
látogatóközpontban, a Természet
Házában fejezõdött be a rendkí-
vül jó hangulatú, élményekben
gazdag nap.

A Keszthelyi-hegység szépségeivel ismerkedhettek meg a résztvevõk

Az OEE Pápai Helyi Csoportja
körülbelül tíz éve rendez szak-
mai napokat, ahol a kollégák
megismerhetik egymás felada-
tait, és tapasztalatcserére is
lehetõség van az erdõmûvelést
érintõ kérdésekben.

Az erdõmûveléssel foglalkozó
kollégák számára a helyi csoport
és a Devecseri Erdészet legutóbb
májusban szervezett szakmai na-
pot. Sárosfõn Peer László erdészet-
igazgató köszöntötte a minden er-
dészettõl megjelent munkatársa-
kat. Stubán Zoltán erdõmûvelési
és közjóléti osztályvezetõ elmond-
ta: körülbelül tíz éve rendeznek
ilyen szakmai napokat, eleinte
évente kettõt is, ahol a kollégák
megismerhetik egymás feladata-
it, és az erdõmûvelést érintõ kér-
désekben tapasztalatcserére is le-
hetõség nyílik. Az erdészetet és az
erdõmûvelési feladatokat Farkas
Sándor, a fahasználat ide vonat-
kozó adatait Kovács Róbert erdõ-
gondnok ismertette. A közelmúlt-
ban a devecseri körzetben lezaj-
lott erdõtervezésrõl Jagicza Attila
szakfelügyelõ számolt be.

A kollégák elsõként Kolontár
kerületben tettek néhány megál-
lót: a közel 700 hektáros síkvidéki
erdõtömbben kocsányos tölgy fõ-
fafajú erdõk természetes felújítá-
sának kérdéseivel foglalkoztak.
Kolontár 3 C cser elegyes kocsá-
nyos tölgyes erdõrészben nagy
területû végvágásokat követõen
komoly feladat az erdõ felújítása,
melyet a szomszédos bányanyitás
következtében romló vízviszonyok

Erdõk természetes felújítása
is nehezítenek. Ennek ellenére az
újulatviszonyok javuló tendenciát
mutatnak. Kolontár 12 B részlet-
ben mesterséges kiegészítéssel
történõ természetes felújítást jár-
tak be, ahol idén tavasszal a nyír-
laki csemetekertbõl érkezett cse-
metét használták fel az erdõsítés
során. Itt a szomszédos erdõrész-
letekkel együtt összesen 46 hek-
tárt kellett feszített drótfonattal
bekeríteni. Az erdészet eredmé-
nyes vadállomány-szabályozási
munkájának köszönhetõen a vad-
károk már kevésbé nehezítik az
erdõk felújítását. A 13 B erdõrész-
letben a 2006-ban jelentkezõ ko-
csányos, illetve kocsánytalan tölgy
makktermésre alapozva történt a
természetes felújítás megkezdése.
Meggyes-erdõn, Devecser 12 H
erdõrészben siskanád elleni heli-
kopteres permetezés eredményét
tekintették meg, ahol szó esett a
technológia elõnyeirõl: a vegy-
szermennyiség pontosabban beál-
lítható és rövid idõ alatt nagy te-
rületen végezhetõ el a munka,
melynek költsége hektárra vetítve
jóval alacsonyabb a földi úton vég-
zett gyomkorlátozás költségeinél.

A felújítások bejárása során
botanikai ismereteiket is feleleve-
níthették, majd Káptalanfán arra
láttak példát, hogy a közelmúlt-
ban a csereken megjelenõ gom-
babetegség hogyan károsít fiata-
losokban is.

Sárosfõre visszatérve Czili Kár-
men erdõgondnok vezetésével
bejárták a hidegágyas csemeteker-
tet, végül a pisztrángnevelõben
zárult a szakmai program.
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Példaképnek tekintik
Pro Silva Hungariae kitüntetés kapott Timár György

Timár Györgynek, a Bakony-
erdõ Zrt. erdészeti igazgatójá-
nak, a Nyugat-magyarországi
Egyetem címzetes docensé-
nek a farkasgyepûi erdõk, kü-
lönösen a bükkös állományok
érdekében a természetes fel-
újítási módszerek alkalmazása
terén végzett kiemelkedõ mun-
kája elismeréseként Pro Silva
Hungariae kitüntetést adomá-
nyozott a földmûvelésügyi mi-
niszter.

Timár György az Erdészeti és
Faipari Egyetem Erdõmérnöki
Karát 1978-ban kitüntetéses ok-
levéllel fejezte be. Harmadik év-
folyamtól népköztársasági ösz-
töndíjat kapott, majd a végzést
követõen a tanulmányi munkája
elismeréseként miniszteri kitünte-
tésben részesült. Munkáját 1978.
szeptember 1-jén kezdte a Bala-
ton-felvidéki Erdõ- és Fafeldolgo-
zó Gazdaságnál, amely a Bakony-
erdõ Zrt. jogelõdje.

Idén lesz 35 éve, hogy kinevez-
ték a Farkasgyepûi Erdészet igaz-
gatójává, a felettesei és kollégái
mindenkor elismerték tevékeny-
ségét. Munkáját mindig tisztesség-
gel, lelkiismeretesen és legjobb
képességeinek megfelelõen végez-
te, végzi a munkakörének, felada-

Timár György Fazekas Sándortól és Bitay Márton Örstõl vette át az elismerést

tának megfelelõen. A Farkasgye-
pûi Erdészet a vezetése alatt min-
dig az erdõgazdaság legjobb, leg-
megbízhatóbb erdészetei közé
tartozott mind gazdaságilag, mind
pedig szakmailag.

A térségben jellemzõ bauxitbá-
nya okozta külszíni sebek eltünte-
tésében, a biológiai rekultivációk
elvégzésében közel 100 hektáros
területen töltött be elévülhetetlen
szerepet. Az erdészet közjóléti
fejlesztései is az õ munkájához
kötõdnek. Ilyen például a Piszt-
rángos-tó rendbetétele; víz vissza-
tartása; közjóléti objektummá ki-
építése; a Hamuházi-tó (bakonyi
Gyilkos-tó) kialakítása közjóléti
célokra; az 1936. évi erdészeti vi-
lágkiállításnak, valamint az erdõ-
mûvelés neves oktatójának emlé-
ket állító Roth Gyula tanösvény
létrehozása; az Országos Kékkör
fejlesztése során pihenõk, fahidak
létesítése; a Malasits-ház turista-
házzá alakítása. Nevéhez fûzõdik
az erdészet üzemi úthálózatának
jelentõs mértékû kiépítése.

A természetes folyamatokra
alapozó erdõfelújítás szintén az õ
tevékenységének köszönhetõen
vált általánossá az erdészetnél.
Mindig nyitott volt a különbözõ
erdõfelújítási kísérletek iránt, le-
gyen az a soproni egyetem által

beállított vagy olyan újszerû kísér-
let, mint a bükkösök égtájorien-
tált felújítása. 2004-ben a Nyugat-
magyarországi Egyetem címzetes
egyetemi docense lett az erdõmér-
nök-hallgatók gyakorlati képzésé-
ben végzett munkája elismerése-
ként. A farkasgyepûi bükkösök
általa váltak fogalommá az erdõ-
mérnök szakmában. 2003. május
22-e óta tagja a Bakonyerdõ Zrt.
felügyelõbizottságának mint dol-
gozói küldött. Timár György ki-
emelkedõ munkája elismerése-
ként vehette át a Pro Silva Hun-
gariae kitüntetést.

A Balaton-felvidéki és a bako-
nyi erdõk gyarapítása, minõsé-
gi nevelése terén 34 éven át
végzett kiemelkedõ munkája
elismeréseként a földmûvelés-
ügyi miniszter Életfa (ezüst) ki-
tüntetést adományozott Papp
Gyulának, a Bakonyerdõ Zrt.
nyugalmazott erdõmûvelési
osztályvezetõjének.

A Pápai Erdészetnél eltöltött
gyakornoki ideje alatt Papp Gyula
számára meghatározó volt a va-
szar-pápamajori csemetekertnél
végzett munka, mely akkoriban
központilag kijelölt nyár-szapo-

rítóanyag nevelési és országos el-
látási céllal mûködött 42 hektá-
ron, sárvári ERTI-felügyelettel.

Rövid, de tartalmas gépesítési
elõadói tevékenysége meghatáro-
zó volt számára. Oktatóként vett
részt a házi szervezésû szakmun-
kásképzõ tanfolyamokon, az itt
végzõk adták az erdészetek törzs-
gárdájának magját. Fontos szere-

pe volt a Bakony  erdészeti feltá-
ró úthálózatának kiépítésében. Ez
idõben vezették be a Bakonybéli
Erdészetnél az MRP és ERD tí-
pusú motor- és elektromos fûré-
szeket a méretes bükkös véghasz-
nálatokban. Alkalmaztak Lasso-
cabel típusú kötélpályát, és mun-
kába léptek a Zetor típusú trak-
torok is.

Ezek a munkák és gépek
az erdõhasználat gépesítésé-
nek egyik jelentõs szakaszát ké-
pezték.

Ebben az idõszakban közjóléti
feladatokat is ellátott, mint pél-
dául az úttörõ sátoros turizmus
szervezése (Gerence és Cuha völ-
gye). Erdõmûvelési tevékenysége
során részt vett a BEFAG erdõ-

felújítási és erdõtelepítési tech-
nológiájának a kidolgozásában.
Az 1970-es átszervezés, a Magas-
bakonyi és a Keszthelyi Erdõgaz-
daság összevonása után feladatai
minden területen megnöveked-
tek. A Balaton északi szakasza ki-
emelt övezet fásítása, parkosítása
jelentõs feladatokat hozott, me-
lyeknek korszerû technológiák
bevezetésével tudtak megfelelni:
intenzívebb és biztonságosabb
ágyas rendszerû csemetetermesz-
tést alakítottak ki, burkolt gyökér-
zetû termesztést és ültetést al-
kalmaztak, hûtõtárolókat építet-
tek ki.

A munka eredményességét
nehezítette az egyre fokozódó
aszályos idõjárás, a gyakoribbá
váló hernyókárok, és tûzkár is
gyakran fellépett a Keszthelyi-
hegységben. Az egyre növekedõ
vadkárosítás csökkentése is jelen-
tõs terhekkel járt.

Részt vett a Forrasztókõi egzó-
takert, a bakonybéli Erdõk Háza,
a Bakonyi Tájvédelmi Körzet ki-
alakításában.

Munkássága elismeréseként a
földmûvelésügyi miniszter márci-
us 15-én, a nemzeti ünnep alkal-
mából Életfa (ezüst) kitüntetést
adományozott Papp Gyulának.

Minõségi erdõt nevelt
Papp Gyula Életfa elismerésben részesült kiemelkedõ munkájáért

Egy csoportban a kitüntetettek.  Nyugdíjas kollégánk, Papp Gyula az elsõ sorban balról a második. Munkássága elismeréseként, megérdemelten kapta meg a díjat

Erdészeti témájú kutatásokkal
és projektekkel is foglalkoznak
azok a szakemberek, akik Uk-
rajnából érkeztek hozzánk.

Ötfõs csoportot látott vendé-
gül a Bakonyerdõ Zrt. a közel-
múltban. Egy-egy személy a Bereg-
szászi, valamint a Nagyszõlõsi Er-
dészettõl, hárman pedig a FOR-
ZA, a Kárpátok régiójában a
fenntartható fejlõdésért munkál-
kodó nonprofit társadalmi szer-
vezettõl érkeztek, erdészeti témá-
jú kutatásokkal és projektekkel is
foglalkoznak. A háromnapos

lományban tett gyalogtúra során
ismerhették meg a szálalás alap-
elveit, a módszer hagyományos
bükkgazdálkodástól való eltérése-
it. Bakonyszentlászlón a fenyõfõi
õsfenyvest és az alízházi kerület-
ben egy átalakító üzemmódban
kezelt kocsánytalan tölgy-elegyes
bükköst jártak be. A Cuha-völgyön
keresztül a cseszneki várnál zárult
a nap, melyet idegenvezetõvel
néztek meg. Utolsó nap a Tapol-
cai Perkettagyárat tekintették
meg, majd a Keszthelyi-hegység-
ben a feketefenyõ- és cserpusztu-
lásról esett szó, valamint közjóléti
fejlesztéseket, köztük a Természet
Házát is láthatták.

A tanulmányút során vendé-
geink rendkívül érdeklõdõek vol-
tak nem csak erdõgazdálkodási,
hanem vadászati, közjóléti tevé-
kenységünk, valamint a magyar
erdõgazdálkodás törvényi hátte-
re és intézményi felépítése iránt
is. Megosztották velünk, hogy
mindez náluk miként alakul, és
más országokban szerzett tapasz-
talataikról is beszámoltak. Ez a
néhány, baráti hangulatban eltöl-
tött nap mindkét félnek nagyon
hasznos ismereteket nyújtott, s
reméljük, egy hosszan tartó kap-
csolat kezdete volt.

Ukrán vendégeket fogadtunk

A program után a keszthelyi mólóról a Balatont is megcsodálhatták

szakmai tanulmányút keretében
megismerhették cégünk erdõgaz-
dálkodását, közjóléti, valamint
parkettagyártási tevékenységét.

Elsõ nap a síkvidéki, cseres és
tölgyes erdõgazdálkodás bemuta-
tására került sor Devecseri és  Mo-
nostorapáti Erdészetünknél. A
természetes felújítások megtekin-
tése mellett a halászati ágazat és a
csemetetermelés, valamint a Ba-
laton-felvidéki Erdészeti Erdei Is-
kola bemutatása sem maradhatott
el, végül a Dabosi templomromot
is megtekintették.

A második nap a Bakonyban
telt. A Bakonybéli Erdészetnél Pro
Silva-elvek szerint kezelt erdõál-

Látogatók a szomszédból

megálló adta a szakmai program
gerincét, ahol a száradás követ-
keztében elvégzett egészségügyi
termelésekrõl hallhattak és az az-
óta elvégzett erdõfelújítási mun-
kákra láthattak példát, valamint a
cserpusztulásban szerepet játszó
gombabetegségrõl is szó esett. A

Balaton-parthoz közeli Batsányi
és a Keszthelyi-hegységben maga-
sodó Padkûi kilátót, valamint a
Büdöskúti Vadászházat is meg
tudták nézni, végül a Természet
Háza Látogatóközpontot is meg-
ismerhették Szentes Szilárd
ökoturisztikai vezetõ segítségével.

A Keszthelyi-hegységben az
ökoturisztikai pályázat keretében
felújított Bélapi-pihenõn Szakács
István erdészetigazgató fogadta a
vendégeket és ismertette az erdé-
szet mûködését, feladatait. A „vé-
kony cseri” területen tett több

A vendégek a zalahalápi parkettagyárba is betértek, betekintést nyertek a technológiai folyamatokba

(Folytatás az 1. oldalról.)

Kitüntetett kollégáink
Az elmúlt hetekben több
kollégánk is elismeréseket
vehetett át, egyrészt a vár-
palotai vadászmajálison,
másrészt a Vadászati kultú-
ra napján Keszthelyen.
A Hubertus Kereszt ezüst
fokozatát kapta: Rujzam
Antal, Horváth Ákos.
A Hubertus Kereszt arany
fokozatát vehette át:
Csomor József és Varga
László.
Az elismerésekhez gratu-
lálunk!
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A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2015. március 11–
június 10. között az alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Kolláth-Németh Alíz (Bakonybél, 04.
20.), Másli Sándorné (Bakonybél, 05. 01.), Kovács Ferenc
(Devecser, 05. 01.), Árvai Zoltánné (Keszthely, 05. 15.).

Belépõk, fizikaiak: Mezei József (Franciavágás, 05. 11.),
Verebélyi Marietta (Franciavágás, 04. 14.), Szabó Richárd (Fran-
ciavágás, 03. 13.), Nagy Gábor (Devecser, 03. 16.), Horváth Zsolt
(Zalahaláp, 04. 20.), Bogdán Lajos (Franciavágás, 05. 04.),
Obermajer Balázs (Franciavágás, 05. 07.), Laposa Anita (Fran-
ciavágás, 05. 18.), Száva Sándor Zoltán (Franciavágás, 05. 27.),
Eigner Balázs (Franciavágás, 06. 01.), Szélessy Tamás (Zalahaláp,
06. 01.), Fehér László József (Franciavágás, 06. 08.), ifj. Kovács
Zsolt (Zalahaláp, 06. 08.).

Kilépõk: Tunner Gábor (Bakonyszentlászló, 04. 10.), Szakál
Viktória (Zalahaláp, 04. 23.), Rácz Anikó (Franciavágás, 04. 15.),
Fodor Sándor (Francivágás, 05. 05.), Oravecz Tibor (Monos-
torapáti, 05. 23.), Szilágyi György (Zalahaláp, 05. 29.), Sólyom
Pál (Devecser, 06. 11.), Prém Zoltán (Franciavágás, 05. 01.).

Nyugdíjazások: Lancz Józsefné (Keszthely, 08. 12.).
Hûségjutalmasok, 40 éves: Lancz Józsefné (Keszthely), Bán

Ottó (Zalahaláp), Takács Károly (Monostorapáti).
30 éves: Miklós Tibor (Bakonybél).
25 éves: Papp László (Zalahaláp).
20 éves: Gutmajer Viktória és Osvald István (mindkettõ

Zalahaláp).

Személyügyi hírek

ERDÕ, ahogy én szeretem
címmel hirdette meg a Bakony-
erdõ Zrt. fotópályázatát, amelyre
830 pályázótól 3616 kép érkezett.
A legjobb pályamûvekbõl a gye-
nesdiási Természet Házában nyílt
kiállítás.

A tárlatot Horváth Iván, a vál-
lalat termelési és kereskedelmi ve-
zérigazgató-helyettese, valamint
Kiss Gábor gazdasági vezérigazga-
tó-helyettes nyitotta meg.

A kiállításon vette át a harma-
dik helyezésért járó díját Bagi Rea,
aki Budapestrõl érkezett. A meg-
nyitóra férje (Bagi Béla) és kislá-
nya (Bagi Lujza) is elkísérte.

Bagi Rea kislányával,
Lujzával vette át a díjat

Horváth Ivántól és Kiss Gábortól

Nagy sikerû fotópályázat
Nincs agrárexpó a Bakonyerdõ

nélkül! Idén immár 19. alkalom-
mal rendezték meg a pápai vásárt,
ahol a vállalatunk egy sokak ér-
deklõdését felkeltõ standdal jelent
meg. Itt új és visszatérõ vendége-
ket egyaránt fogadtunk. Az ér-

Otthon az agrárexpón
deklõdõk bepillantást nyerhettek
vállalatunk tevékenységbe. Az
agrárexpó zárónapja hagyomá-
nyosan a Veszprém Megyei Va-
dásznap, ahol a nagyközönség és
a szervezõk is számítanak az aktív

részvételünkre. A munkatársaink
által készített vadétkekkel eltalál-
ták a kóstolók ízlésvilágát.

Az erdõk nemzetközi napja és
a víz világnapja alkalmából kis-
diákok jártak a Bakonyi Kis-
betyárban.

A jelentkezõk nagy száma mi-
att kétnapos program kerekedett
a jeles napok alkalmából. A nap-
sütéses, szép idõnek köszönhetõ-
en vidáman teltek a napok a gye-
rekek társaságában.

Elsõként a felsõ tagozatosokat
láttuk vendégül hamarosan elké-
szülõ tanösvényükön. Számukra
egy mélyebb ismeretanyaggal, az
eddig tanultak kiegészítéseként
kibõvített túrával készültünk. Más-
nap az alsósokat fogadtuk, velük
inkább az újra, az érdekességekre
irányult a figyelem a kiránduláson.

A gyerekek nagy örömére a
túrára ellátogatott az ország elsõ
számú vérebe, Marci kutya is. A
csoportok mindkét napon elgya-
logoltak a Hubertlaki-tóig, a túra
végét a Hubertlaki kulcsos háznál
tartották tábortûz és szalonnasü-
tés kíséretében.

Jó érzés volt látni a gyerekek
arcán lévõ boldogságot, hogy nem
az iskolapadban, hanem a termé-
szetben tölthették a napot. A jó
hangulatban telt programnak kö-
szönhetõen az iskoláktól azt a
visszajelzést kaptuk, hogy szívesen
jönnének a következõ program-
jainkra is.

Boldog
gyermekarcok

A Magyar Gyógyszerésztudo-
mányi Társaság a hazai gyógysze-
részet tudományos szervezete,
amelyen belül a gyógynövény szak-
osztály fogja össze a gyógynövény
szakterület mûvelõit.

A szakosztály tagjai között a
gyógynövények iránt érdeklõdõ
gyakorló gyógyszerészek, a gyógy-
növények kutatásával foglalkozó
és a hatóságoknál tevékenykedõ
szakemberek egyaránt megtalál-
hatóak. Közös törekvésük, hogy
a lakosság a megbízható informá-
ciókon kívül az egészség megõr-
zésében, a betegségek kezelésé-
ben, gyógyításában hasznos, jó
minõségû termékekhez is hozzá-
juthasson. A szakosztály célja,

A galagonya
Az év gyógynövényévé választották 2015-ben

hogy tevékenységével hozzájárul-
jon a gyógynövények szakszerû
alkalmazásának terjedéséhez.
Ennek jegyében a gyógynövény
szakosztály 2013-ban új kezdemé-
nyezést indított útjára. 

Az év gyógynövényének meg-
választásával évrõl évre újabb
gyógynövényre irányul a figyelem,
és a kiválasztott növénnyel kap-
csolatos ismeretek, hatásával, al-
kalmazásával összefüggõ fonto-
sabb információk az érdeklõdõk
széles köréhez juthatnak el.

Elsõ alkalommal az év gyógy-
növényének a máriatövist válasz-
tották. A 2014-es év gyógynövé-
nye az orvosi citromfû volt,
majd 2015-ben a galagonya.

Magyarország piacvezetõ vas-
úti árufuvarozó vállalata, a Rail
Cargo Zrt. és partnere, a Ba-
konyerdõ Zrt. a környezettuda-
tos gondolkodás jegyében kö-
zösen szervezett hulladékgyûj-
tési akciót a Devecseri Erdé-
szet területén.

Az erdészek és vasutasok
összefogása is hangsúlyozza a két
társaság filozófiáját: mindannyian

A környezetért dolgoztak
tehetünk környezetünkért. A hul-
ladékgyûjtési akción – mely a
Devecseri Erdészet területén zaj-
lott – részt vett Varga László, a
Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója,
valamint dr. Kovács Imre, a Rail
Cargo Zrt. igazgatóságának elnö-
ke, CEO is. A program keretében
a két vállalat képviselõi közösen
szedték össze az erdõben eldobott
szemetet, hogy együtt tisztább kör-
nyezetet teremtsenek. Ez jól tük-

rözi az erdõgazdaság szlogenjét is,
miszerint „Mindenünk a termé-
szet!”.

A vasútvállalat immár második
alkalommal vesz részt hasonló, kö-
zösségformáló akcióban – azzal a
nem titkolt céllal, hogy a Szedd
magad! – tiszta erdeinkért, tiszta
környezetért elnevezésû meg-
mozdulás hagyományteremtõ
lesz, és a jövõ generációi számára
is élhetõbb világot teremt.

A vasutasok és az erdészek együtt szedték össze a hulladékot

Mindannyian tehetünk a környezetért. Sajnos volt teendõ bõven a devecseri erdõben is

Az év fája mozgalmat Magyar-
országon az Országos Erdé-
szeti Egyesület 1996-ban indí-
totta útjára. Célja, hogy a hazai
erdõk õshonos fafajait mind a
szakmai, mind a nagyközönség
számára bemutassa, közelebb
hozza. A 2015-ös év fafaja a ko-
csányos tölgy.

A síkvidékek jellemzõ állo-
mányalkotó fafaját, a dombvidé-
keken és fõleg a középhegységek-
ben már jóval ritkább kocsányos
tölgyet választotta az év fafajának
az Országos Erdészeti Egyesület.
Mai elterjedési területe Európa
java részét felöleli, a kontinensen
élõ 24 tölgyfaj közül a legnagyobb
areával rendelkezik.

A magyarság régtõl fogva is-
mert, tisztelt, megbecsült fafaja a
kocsányos tölgy. Honfoglaló ele-
ink még az õshazából indulva vé-
gig abban az erdõssztyepp-zóná-
ban haladtak a Kárpát-medence
felé, melynek jellemzõ erdõalko-
tó fája. Matuzsálemi élettartama,
jelentõs magassága és törzsátmé-

A kocsányos tölgy az idei év fafaja
rõje, terebélyes koronája, vastag
koronaágai miatt a kocsányos
tölgy a mitológia égi isteneinek

szent fája volt. Nem véletlen, hogy
Linné a Quercus robur tudomá-
nyos nevet adta neki, hiszen a la-

tin kifejezés az erõs-
ségre, keménységre,
szilárdságra utal.

A kocsányos tölgy-
nek jellegzetes rügy-
és levélállása van. Ez
azt jelenti, hogy a haj-
tástengelyen két for-
dulat megtétele után
jutunk egymással fe-
désben lévõ rügyek-
hez, illetve levelekhez,
miközben 5 rügyet, il-
letve levelet érintet-
tünk. Ez igazán a mag-
ról kikelt egyéves egye-
deknél, az ún. magon-
coknál szembetûnõ,
amelyeket felülrõl
nézve úgy látjuk az öt
levelüket, hogy azok
szabályos csillagot
formálnak. Ez az úgy-
nevezett „erdészcsil-
lag”, amely a hazai er-
dészek jelképévé vált.


