
AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI ZRT. VÁLLALATI ÚJSÁGJA
2015. október XLI. évfolyam, 3. szám

Minõségi munkavégzés
Tizedik trófeamustra a Devecseri Erdészet Sárosfõi Vadászházánál

A nyár közepén adtuk át a
Keszthelyi-hegység egy újabb
attrakcióját, a Padkûi kilátót. A
kilátó a Medvehagyma Tanös-
vény egyik állomása is,  így ked-
velt az ide látogató turisták kö-
rében.

Látogatottsága és a közjóléti
fejlesztések iránti erõsödõ igény
is indokolta a leromlott állapotú,
inkább egy magaslesre hasonlító
kilátó újjáépítését. Bakonyi Attila
tervezõ munkájának köszönhetõ-
en egy magasabb, biztonságosabb
és nem utolsósorban esztétiku-
sabb létesítményt vehettek birtok-
ba a látogatók.

Vörösfenyõbõl készült csiga-
lépcsõn juthatunk fel a Keszthe-
lyi-hegység büdöskúti pihenõhe-

Csodás panoráma
a hegytetõrõl
A tanösvény egyik állomása az új kilátó

A kilátó a térség legújabb és legmagasabb építménye

lyének közelében álló Padkûi kilá-
tó felsõ részébe, mely a térség leg-
újabb és legmagasabb építménye.
A 408 méter magas tetõn áll a 19
méter magas kilátó. Az érdeklõ-
dõk 12,6 méter magasból csodál-
hatják meg a Nyugat-Balatont
körülvevõ tájat, a települések s a
Balaton egy részét, a dolomitvo-
nulatok faj-gazdag erdõit.

A vállalat közel 30 millió forint
ráfordítással (melybõl 24 millió
forint európai uniós támogatás
volt) valósította meg az ökotu-
risztikai fejlesztést.

Az ünnepélyes avatáson dr.
Nagy István, a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium miniszterhelyettese,
Varga László vezérigazgató és Biró
Róbert, Balatongyörök polgár-
mestere adta át a kilátót.

Dr. Bitay Márton Örs,
Varga László, Korn Ignác

és Peer László a jubileumi,
tizedik sárosfõi
trófeamustrán

Díjazott látogatóközpont Szervezeti változások
Hatékony feladatellátás, gyors információáramlás

(Folytatás a 3. oldalon.)

Az erdõgazdaság hatékonyabb
mûködése és a gyorsabb, pon-
tosabb információáramlás ér-
dekében személyi és szerve-
zeti változások történtek a vál-
lalatnál.

Az elmúlt idõszakban nagyon
sok vizsgálatot végeztek az erdõ-
gazdaságnál, köztük az Állami
Számvevõszék, illetve a Kormány-
zati Ellenõrzési Hivatal. Az adat-
gyûjtések során szerzett tapaszta-
latok, információk a társaság ve-
zetését is arra ösztönözték,hogy
átgondolják a szervezeti felépítést
a hatékonyabb mûködés érdeké-
ben. Mindezt Varga László vezér-
igazgató fogalmazta meg, amikor
a változásokról beszélgettünk.

Hozzátette, szeptember köze-
péig kellett elkészíteni a vállalat há-
roméves stratégiai tervét. Ennek
kapcsán alaposan átgondolták,
mi várható. Látták, milyen folya-
matok zajlanak az erdõgazdaság-
nál, árfolyamban, keresetnöveke-
désben, árbevételben egyaránt; és
ezek a változások miként érintik a
társaság 600 fõs létszámát. A szer-
vezeti változásokkal ezekre pró-
báltak megoldásokat keresni. A
szervezeti változások két lépcsõ-
ben zajlottak le.

Elsõ lépésben – 2015. július 22-
én – fõként a gazdasági területet
szervezték át, mondta el Kiss Gá-
bor gazdasági vezérigazgató-he-

lyettes. A korábbi közgazdasági és
munkaügyi osztály, az önálló
számviteli osztály, valamint az önál-
ló pénzügyi osztály megszûnt. E
három osztály helyett két új, a
pénzügyi, számviteli és humánpo-
litikai osztály, valamint a kont-
rollingosztályjött létre.

A pénzügyi és a számviteli osz-
tály feladatai szoros kapcsolatban
álltak egymással, ezért kiemelten
fontos, hogy a mûködés össz-
hangban legyen. Fontos az is,
hogy az egység szintû szervezet –
ahol a fõ- és vezetõ könyvelõk egy-
szerre irányítják a pénzügyi és
számviteli feladatokat – és a köz-
ponti szervezeti rend is azonos
módon mûködjön. A humánfel-
adatok egység szinten a vezetõ, il-
letve fõkönyvelõkhöz rendeltek.
Információáramlás tekintetében
több esetben nehézséget jelentett,
hogy egy egység szintû felelõs ve-
zetõnek két vagy három osztállyal
(pénzügy, számvitel és a közgaz-
dasági és munkaügyi osztály) kel-
lett napi ügyek miatt kapcsolatot
tartania. Emiatt volt szükséges az
egységek és a központi szervezet
mûködésének összehangolása.

A kontrollingfeladatok koráb-
ban a közgazdasági és munkaügyi
osztályhoz tartoztak. A munka-
ügyi feladatok átdelegálása mel-
lett a kontrollingfeladatok ellátá-
sára új osztályt hoztunk létre, más,
célirányosabb feladatokkal. A fo-

lyamatosan megújuló vállalatirá-
nyítási modellek a döntések elõ-
készítését, annak segítését már jel-
lemzõen a belsõ ellenõrzés koc-
kázatelemzésen alapuló vizsgála-
taira alapozzák. Ez a társaságnál
az elmúlt években erõsödött, és
mára kialakult a rendszer is. A
kontrolling azonban kiemelt fel-
adat, jóval nagyobb hangsúlyt kell
fektetni a folyamatba épített ellen-
õrzésekre, ami viszont nem a bel-
sõ ellenõrzés feladata. Ez indo-
kolta az önálló kontrollingosztály
létrehozását.

Horváth Iván termelési és ke-
reskedelmi vezérigazgató-helyet-
tes elmondta, ebben a lépcsõben
került sor az erdõmûvelés és a köz-
jólét feladatainak szétválasztásá-
ra is. A közjóléti feladatok és léte-
sítmények száma – kiemelten az
elmúlt három évben – folyamato-
san és jelentõsen bõvült, ami min-
den bizonnyal – ha lassabb ütem-
ben is, de – folytatódik, hiszen az
ágazat fejlesztése továbbra is tu-
lajdonosi elvárás. Az új létesítmé-
nyeket nem elég megépíteni, fenn
kell tartani és mûködtetni is kell.
A korábbihoz viszonyítva jelentõ-
sen megnövekedett feladatok ha-
tékony ellátása érdekében indo-
kolt volt egy önálló közjóléti osz-
tály létrehozása, és a meglévõ köz-
jóléti objektumok és feladatok egy
kézbe rendelése.

Az év ökoturisztikai létesítmé-
nye 2015 pályázaton harmadik
helyezést ért el gyenesdiási
Természet Háza Látogatóköz-
pontunk.

Látogatóközpont kategóriá-
ban három nyertest hirdettek a
Földmûvelésügyi Minisztérium, a
Nemzetgazdasági Minisztérium és
a Magyar Turizmus Zrt. közös, Az
év ökoturisztikai létesítménye 2015
pályázatán.

A pályázaton III. helyezést ért
el látogatóközpontunk.

Idén hatodik alkalommal ad-
ták át Az év ökoturisztikai létesít-
ménye kitüntetõ címet, melynek
díjátadó ünnepségére a turizmus
világnapján került sor az OMÉK
2015 keretein belül.

A pályázat célja az volt, hogy
az ökoturisztikai létesítmények kí-
nálatuk látogató- és családbarát
jellege alapján mérettessenek
meg.

A Bakonyerdõ Zrt. Természet
Háza Látogatóközpontjával indult
a megmérettetésen, melyen 14 pá-
lyamunka közül a harmadik he-
lyet érdemelte ki. A pályázat lebo-
nyolításában közremûködõ szer-
vezetek egy-egy delegáltjából álló
szakmai munkacsoport bírálta el
a beérkezett pályázatokat.

Az elõzetes értékelés során a
bírálóbizottság vizsgálta, hogy a lé-
tesítmények mennyire felelnek
meg az ökoturizmus alapelveinek.
A második fordulóba jutó pályá-

Ahogy tíz éve mindig, most is
jólesõ bizsergéssel idézzük fel
munkatársaink élményeit,
amik az elejtés körülményeirõl
szólnak, s a trófeák látványá-
ban megmártózva értékelünk.

Mindezt Varga László vezér-
igazgató mondta, amikor a
sárosfõi vadászháznál köszöntöt-
te a tizedik trófeaszemle vendé-
geit. Ma már nem csak a szomszé-
dos vadásztársaságok, a gazdál-
kodással érintett három megye
vadászati hatóságai, az erdészeti
hatóságok, a megyei vadászkama-
ra, a társasággal üzleti kapcsolat-
ban  álló vadászatszervezõ irodák
képviselõi és vendégeik, a tulajdo-
nosi joggyakorlók képviselõi, társ
erdõgazdaságok vadgazdálkodá-
si szakemberei tisztelik meg a ren-
dezvényt. Az azóta minden évben
megrendezett mustra az évek so-
rán egyre szélesebb körû bemuta-
tóvá, szakmai nappá vált, ahol van
mód tapasztalatcserére. Kicsit sa-
ját tudásunkat is próbára téve,
gyarapítva ítélkezünk, irigyelve a
szabályos és szabálytalan formá-
kat, sokszor vitatva kort és minõ-
sítést.

Korn Ignác vadgazdálkodási
osztályvezetõ ismertette a legfon-
tosabb adatokat. A már megszo-
kott módon, a déli, a balatoni te-
rületen indult korábban a szarvas-
bõgés. Itt már szinte lezárult a

bõgés, amikor a bakonyi területe-
ken éppencsak elkezdõdött. A
társaság szeptemberben több mint
200 vadászvendéget fogadott. Az
október 1-jéig elejtett bikák szá-
ma  213, ami emelkedés a tavalyi-
hoz képest. Eddig 121 darab bikát
nézett meg a megyei trófeabíráló
bizottság, ebbõl 73 kapott érmes
minõsítést, ami 56 százalékos
aránynak felel meg, szemben a ta-
valyi 45 százalékkal. Az idei átlag-
súly hat kilogramm, tíz dekával
több, mint a tavalyi és 30 dekával
több a tavalyelõttinél, annak elle-
nére, hogy idén igazán nagy – tíz
kiló feletti bika – nem esett. A
mustrán 135 trófeát mutattak be.

Ahogy haladunk elõre, a tró-
fea és a vadállomány minõségé-
ben visszaköszön, hogy itt magas
színvonalú szakmai munkavégzés
zajlik.

A 62 ezer hektáros vadászte-
rületet az erdészeteknek össze is
kell fogniuk, s egymásra figyelve
kell a szarvasállomány minõségét
folyamatosan javítani, jelentette ki
dr. Bitay Márton Örs, a Vidékfej-
lesztési Minisztérium állami föld-
programért felelõs államtitkára.

zatokat helyszínbejárás során ér-
tékelték, látogató- és családbarát
jellegük alapján.

 A díjat Kiss Gábor gazdasági
vezérigazgató-helyettes és Sali
Éva, a Természet Háza Látogató-

központ munkatársa vette át dr.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi
minisztertõl, dr. Ruszinkó Ádám
turizmusért felelõs helyettes ál-
lamtitkártól és dr. Faragó Péter ve-
zérigazgatótól.

Kiss Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes és Sali Éva, a Termé-
szet Háza Látogatóközpont munkatársa a díjjal
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Július közepén 16 kisdiák és
kettõ kísérõtanár érkezett a
Bakonyerdõ Zrt. meghívására
a vajdasági Kishegyes Ady
Endre Kísérleti Általános Isko-
lából egyhetes nyaralásra az
erdõgazdasághoz.

A gyerekek változatos progra-
mok keretében ismerkedhettek
meg vállalatunk közjóléti objektu-
maival: jártak a Koloska-völgyi
Vadasparkban, a keszthelyi Feste-
tics Imre Állatparkban és a Ter-
mészet Házában, ahol a Balaton-
felvidék növény- és állatvilágával
testközelben találkozhattak. A
program összeállításához nagy
segítséget nyújtott a Balaton-fel-
vidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
így a Pannon Csillagdában, a tiha-
nyi Levendulaházban és a tapol-
cai Tavasbarlangban felajánlott
látogatás keretében tartalmas ki-
kapcsolódást biztosítottak a diá-
koknak, Keszthely város önkor-
mányzata pedig a balatoni fürdõ-
zés élményét tette lehetõvé.

Köszönet illeti a Bakonyerdõ
Zrt. három erdészetét: a bakony-

Vajdasági gyerekek
feledhetetlen kirándulása

A kishegyesiek a Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Iskola játszóterén

A Bakonyerdõ Zrt. és az OEE
Pápai Helyi Csoportja augusz-
tus  végén szakmai tanulmány-
út keretében a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Szentgotthárdi
Erdészetéhez tett látogatást.
Az Õrségbe szervezett prog-
ramra nagy volt a tagság érdek-
lõdése, összes 36-an vettek
részt rajta.

Szombathelyi kollégáink: Bakó
Csaba erdõgazdálkodási igazgató,
a Szombathelyi Helyi Csoport el-
nöke, Varga Péter közjóléti és pá-
lyázatkezelési csoportvezetõ,
Bodonczi László természetvédelmi
mûszaki vezetõ, Farkas Rolf terve-
zõ, Merkei Gábor erdõmûvelési
mûszaki vezetõ, valamint Horváth
Gábor, a helyi csoport titkára az
Ivánci vadászházban fogadta a pá-
pai csoportot. Bakó Csaba rövi-
den bemutatta az erdõgazdasá-
got, majd Bodonczi László ismer-

béli, balatonfüredi és keszthelyi
kollégáknak a program lebonyo-
lításában való közremûködésü-
kért.  A tanulókat két földrajz, il-
letve biológia szakos tanárnõ kí-
sérte: Bulátovity Tamara és Szelity
Julianna, akik hangsúlyozták,
hogy a kirándulás nemcsak a já-
tékról szólt, hanem számos új is-

meretre tehettek szert a diákok
az erdei iskolai foglalkozások ke-
retében. Látva a gyerekek lelke-
sedését, ismerve a határon túli
magyar iskolák szûkös lehetõsé-
geit, a Bakonyerdõ Zrt. szeretné
a jövõben is segíteni a vajdasági
gyermekek magyarországi nyaral-
tatását.

Vendégségben jártunk
meg az egyiket. A pályázati felté-
teleket és a kivitelezést Farkas Rolf
ismertette. A 2000 négyzetméte-
res vízfelület létrehozásával színe-
sedett az erdei élõhely, a víz vissza-
tartása pedig gazdálkodási szem-
pontból is elõnyõs, javítja a mik-
roklímát.

Kerkáskápolna községhatár-
ban szúkárosítás miatt foltosan
kiszáradt lucfenyvesben tettek
megállót. Merkei Gábor elmond-
ta: a kitermelt foltokban lombos
fafajokkal végzik az erdõsítést, de
a megmaradó állományrészekbõl
beszóródó magokból az erdeife-
nyõ jól újul. Ez is mutatja, hogy
ezen a vidéken van létjogosultsá-
ga a fenyõnek. A felújítások so-
rán tehát lomb elegyes fenyvessé
alakítják át a kiszáradt lucfenyõ-
állományt.

Magyarszombatfán Vörös Gá-
bor fazekasmester mûhelyébe be-
tekintve ízelítõt kaptak az Õrség

deifenyõ. Az erdeifenyõ termé-
szetes felújításának pontos és biz-
tos eredményt hozó kimunkálása
még a jövõ feladata.

Végezetül a Szalafõi Õserdõ-
ben tettek rövid sétát: a 14 hektá-
ros terület az Õrségi Nemzeti
Park fokozottan védett területe,
erdõrezervátum. Története és je-
lenlegi állapota jól példázza az
õrségi erdõk jelentõs részének
történetét. Érdekes, hogy terüle-
tének jelentõs része 150 éve még
szántó volt, spontán erdõsült be.
Az Õrséget jelentõs részben ma
is erdõk borítják (területarányuk
az országos átlag 3,5-szerese), így
meghatározó szerepük van a táj-
kép alakításában.

A természeti adottságok és a
több évszázados emberi haszná-
lat fajokban gazdag erdõképet
alakított ki.

Az Õserdõ nevezetessége,
hogy már több mint fél évszázada

A nyár utolsó napjain az OEE
Pilisi Helyi Csoportját fogadtuk
kétnapos tanulmányút kere-
tében. A csoportot a Természet
Házában Horváth Iván termelési és
kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettes és a Pápai Helyi Csoport
elnöke köszöntötte, s röviden be-
mutatta a vállalatot. A látogató-
központot Szentes Szilárd ökotu-
risztikai vezetõ segítségével járták
végig, majd a Bélapi-pihenõnél
Szakács István erdészetigazgatótól
a Keszthelyi Erdészetrõl és a fe-
nyõszáradásról hallhattak.

A Batsányi kilátó után a Mo-
nostorapái Erdészet szigligeti
Óvár kilátójából is gyönyörû bala-
toni panoráma nyílt. Farkas Attila
erdészetigazgató vezette végig
vendégeinket a délután folyamán,
bemutatva történelmi emlékhelye-
inket: a salföldi, valamint a ba-

konyszentjakabi pálos kolostorro-
mot, s végül a Balaton-felvidéki
Erdészeti Erdei Iskolát. Másnap
Czili Kármen erdõgondnok kala-
uzolásával a devecseri Makovecz-
lakóparkot és  az Újjászületés ká-
polnáját, valamint a kolontári
emlékparkot is megtekintették.

A Bakonybéli Erdészetnél a
Kõris-hegyi kilátót és rövid sétá-
val a halomsírokat érintve a bako-
nyi bükkösökben jártak Gergál
Sándor erdõgondok vezetésével.
Végül a Bakonybéli Szent
Mauriciusz Monostort is megnéz-
ték, melynek ajándékboltjában a
szerzetesek által készített termé-
keket, köztük az alapító atyáról
elnevezett „Günter könnye”
gyógynövényitalt is megvásárol-
hatták. A baráti hangulatú kétna-
pos program a Huszárok-
elõpusztai Vadászházban zárult.

Farkas Attila erdészetigazgató a szigligeti Óvárnál a csoporttal

Pilisieket fogadtunk

A találkozó résztvevõi a Balaton-felvidéki  Erdei Iskolában is jártak

tetett néhány jelentõsebb adatot
az erdészetrõl: A Szentgotthárdi
Erdészet közel 12 000 hektáron
gazdálkodik, éves fakiterme-
lésének nagyságrendje 60 000 köb-
méter. Erdeinek mintegy kéthar-
madát fenyõ állományok (jellem-
zõen erdei fenyvesek) teszik ki, ami
meghatározza a Bakonyerdõétõl
jelentõsen eltérõ gazdálkodá-
sukat.

A szakmai program elsõ pont-
jaként Szatta községhatárban az
Õrségi Nemzeti Parkkal közös
KEOP-pályázatból megvalósított
három kis tó közül tekintették

legnagyobb jelentõségû népi kis-
mesterségébõl, melyet egyre ke-
vesebben gyakorolnak.

A következõ állomás Szalafõ
volt, ahol az erdeifenyõ-gazdálko-
dást ismerhették meg. Itt Merkei
Gábor mûszaki vezetõ az er-
deifenyvesek pásztás felújításának
tapasztalatairól beszélt. A pásztás
felújítás fokozatos felújító vágás-
ként kerül az erdõtervbe. A prob-
lémát az okozza, hogy az egyéb-
ként õshonos erdeifenyõ a pász-
tákban nehezen újul. Érdekes
ugyanakkor, hogy számos tölgy
erdõsítésben igen jól újul az er-

nem gazdálkodnak benne, és a si-
ketfajd hazai utolsó állománya is
itt és a környéken élt.

Az Ivánci vadászházban zárult
a nap, ahol Stubán Zoltán, a Pá-
pai Helyi Csoport titkára megkö-
szönte az egész napos tartalmas
és remek hangulatú programot,
a baráti fogadtatást. Örömét fe-
jezte ki, hogy a látogatással a
2000-es években megszakadt, a
két szomszédos erdõgazdaság kö-
zötti hagyományt sikerült felele-
veníteni, s egyúttal jövõre egy ha-
sonló tanulmányútra invitálta
meg a vendéglátókat.

A pápai csoport tagjai a Kerkáskápolna határában szúkárosítás miatt foltosan kiszáradt lucfenyvesben
tettek megállót, ahol Merkei Gábor tájékoztatta õket

Igény van a találkozóra
Az OEE Pápai Helyi Csoportja
2005-ben, hagyományteremtõ
céllal rendezte meg az erdész–
pedagógus párok találkozóját.
Idén már kilencedik alkalom-
mal gyûltek össze az érdeklõ-
dõ párok, ezúttal ismét a ren-
dezvényt egykor kezdeménye-
zõ Monostorapáti Erdészethez.

Az elmúlt tíz évben volt alka-
lom mindegyik erdészetet meglá-
togatni, s megbizonyosodni róla,
hogy mekkora igény van az ilyen
típusú találkozókra. Ez idõ alatt
az erdõgazdaságnál egyre nagyobb
szerepet és súlyt kapott a közjólé-
ti ágazat, a környezeti nevelés, ami
tovább erõsítette az erdész szak-
ma hosszú távra szóló elkötele-
zettségét. A pedagógusok, ahogy
az erdészek is, munkájuk gyümöl-
csét csak hosszú évek múlva látják
beérni, mégis mély elhivatottság-
gal és energiával dolgoznak a jövõ
érdekében nap mint nap. A ha-
sonló gyökereknek köszönhetõen
az egyesület helyi csoportjában 37
erdész–pedagógus pár található.

A találkozó résztvevõi elsõként
a 2004-ben megnyílt Balaton-fel-
vidéki Erdészeti Erdei Iskolát jár-
ták körbe Horváth Eszter és Takács

A pedagógusok szeretik az erdészeket
Péter szakavatott vezetésével. A
2010–11-ben végrehajtott KEOP-
os beruházások során megvaló-
sult fejlesztések újdonságot jelen-
tettek a résztvevõk számára, kü-
lön tetszést aratott a három, min-
den szegletében érdekességet és
sok fontos ismeretet rejtõ élmény-
terem.

Két, erdõben megbúvó kincset
is megtekinthettek a párok. Far-
kas Attila erdészeti igazgató mu-
tatta be a felújított dabosi temp-
lomromot, valamint a XIII. szá-

zadi bakonyszentjakabi pálos ko-
lostorromot. Ez utóbbi helyszínen
NKA-pályázat keretében most
zajlik a rom feltárásának és állag-
megóvásának elsõ üteme. Az elõ-
került épületrészek közül kiemel-
kedik az épségben fennmaradt,
eredeti papi kézmosó.

A Tapolcai-tavasbarlangban a
csónakázás sokakban idézett fel
gyerekkori emléket. A látogató-
központban a színvonalas kiállítást
idegenvezetõ mutatta be. A nap a
szigligeti óvárnál fejezõdött be.

Tallós Pál-
emlékverseny

Az Erdõk hete alkalmából
az Esterházy Erdészeti Erdei
Iskola idén immár harmadik
alkalommal szervezte meg
pápai, ajkai és devecseri kis-
térségek általános iskolái
részvételével a Tallós Pál
természetismereti terepi
versenyt.

Ragyogó októberi napsü-
tésben kilenc intézmény 13
csapata mérte össze tudását
a Kupi-erdõn.

A természetismereti, föld-
rajzi és biológiai tanulmá-
nyokra alapozott versengés
szoros eredményt hozott.
Elsõ helyen a sárvári Szent
László Katolikus Általános
Iskola Fürge Ürgék csapata
végzett. A második helyet az
Ugodi Német Nemzetiségi
Nyelvoktató Általános Isko-
la Ugodi betyárok, a harma-
dikat a pápai Gyurátz Ferenc
Evangélikus Általános Isko-
la Gubacsok csapata szerez-
te meg.

A versenyt megtisztelte
jelenlétével Tallós Pál özve-
gye, Terike néni és családja,
akik a helyezett csapatokat
külön könyvvásárlási utalvá-
nyokkal ajándékozták meg.
Ott volt az eseményen dr.
Gyenes Viktor, a Tallós Pál-
verseny szülõatyja is.

A Bakonyerdõ Zrt. és a NÉBiH
Növénytermesztési és Kertészeti
Igazgatóság erdészeti és energe-
tikai szaporítóanyag felügyeleti
osztálya közös szakmai rendez-
vényt tartott a Bakonybéli Erdé-
szet területén, melynek témája volt
az erdészeti génmegõrzés és sza-
porítóanyag-gazdálkodás szere-
pe a változó környezeti feltételek
között.

A Huszárokelõpusztai vadász-
házban Horváth Iván termelési és
kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettes mutatta be röviden a cé-
get, majd Gombási Károly mag-és
csemetegazdálkodási elõadó, a
szakmai nap fõszervezõje is kö-
szöntötte a résztvevõket. Dr.
Bordács Sándor, a NÉBiH osztály-
vezetõje, valamint Molnár György,
a Fejér Megyei Kormányhivatal
fõfelügyelõje tartott a témát kö-
rüljáró elõadásokat.

Erdészeti génmegõrzés

Ezt követõen Meinczinger Jó-
zsef erdészetigazgató és Pap Zol-
tán kerületvezetõ erdész segítsé-
gével a somhegyi bükk magterme-
lõ állományban az erdõnevelési
követelmények gyakorlati kérdé-
seivel is megismerkedhettek a

résztvevõk, a Bakonyerdõ Zrt. er-
dõmûvelési osztályának munka-
társai és erdõgondnokai, valamint
szomszédos erdõgazdaságoktól is
érkezõ, szaporítóanyag-gazdálko-
dásért felelõs munkatársak, kol-
légák.

A szakemberek a Somhegy erdeit tanulmányozták
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Hatékony munkavégzés

Az Országos Erdészeti Egye-
sület a magyar erdõgazdálko-
dás és az egyesületi célok
megvalósítása érdekében ön-
zetlenül munkát végzõ, kiemel-
kedõ szellemi és gyakorlati
eredményeket elérõ szemé-
lyek munkásságának elisme-
résére alapította a Decrett Jó-
zsef-emlékérmet, amelyet idén
Kovács Sándor vehetett át.

Kovács Sándor a soproni Roth
Gyula Erdészeti Technikum elvég-
zése óta a Bakonyerdõ Zrt.-nél,
illetve jogelõdjeinél dolgozik kü-
lönféle beosztásokban. Elõször a
Balatonfelvidéki Erdõ- és Fafel-
dolgozó Gazdaság Sümegi Erdé-
szeténél erdész gyakornokként
kapott munkát 1972 júliusától. Egy
év után kinevezték kerületvezetõ
erdésznek. 1976 februárjától a
Sümegi Erdészet ötvösi MÁV-ra-
kodóján kap munkát. 1977 au-
gusztusától a Vindornyaszõlõsi
erdészkerület vezetésével bízzák

vadásztatás feltételeinek javítását
tûzi ki célként. Külön hangsúlyt
fektet a mezõgazdasági és erdei
vadkárok csökkentésére. A vadá-
szatban eltöltött 15 éves tevékeny-
sége alatt megújul az ágazat.

Átszervezés során 1995 márci-
usában megbízást kap a Sümegi
Erdészet erdõmûvelési mûszaki
vezetõi feladatának ellátására.
Egyik legfontosabb feladat az er-
dészet dombvidéki területein lévõ
azonális bükkösök természetes
felújítási munkáinak megújítása,
aminek a sikeressége az õ idejé-
ben javult jelentõsen. Az erdõmû-
velési, erdõápolási feladatok so-
rán fontos és kísérletezõ szerepet
szán a vegyszeres technológiák
alkalmazásának.

A Sümegi Erdészet 2004-ben
történõ megszüntetése után rö-
vid idõre változatlan munkakör-
ben a Keszthelyi Erdészetnél foly-
tatja munkáját. 2006 szeptembe-
rétõl a Bakonyerdõ Zrt. Devecse-
ri Erdészeténél ismét a vadgazdál-
kodásban dolgozik fõvadászként.
Belsõ átszervezés folytán 2011.
márciustól a Pápai Erdészet er-
dõmûvelési mûszaki vezetõjeként,
majd erdõgondnokaként dolgo-
zik tovább. Jól szervezett és me-
nedzselt, de nagyon különbözõ
termõhelyû, sok természeti kár-
tól szenvedõ területen folytatja
munkáját.

Jövõre nyugdíjba készül. Ko-
vács Sándor úgy fogalmazott, hogy
az elismerést életmûdíjnak tartja,
az összmunkája megbecsülése-
ként kapta. Kifejtette, köszönet-
tel tartozik azoknak, akik javasol-
ták a kitüntetésre, valamint azok-
nak a volt és jelenlegi kollégáinak,
vezetõinek, akik hagyták dolgozni
és segítették a munkáját.

A hûséges munkatárs
Decrett József-emlékérmet vehetett át Kovács Sándor

Kovács Sándornak az egész tevékénységét ismerték el

Az erdõgazdálkodás helyi fej-
lesztése terén végzett dicsére-
tes szakmai (gyakorlati, tudo-
mányos, gazdasági, mûszaki
stb.) tevékenysége elismerése-
ként az Országos Erdészeti
Egyesület Elismerõ Oklevelét
kapta Palkovics Zoltán.

Palkovics Zoltán a soproni
Roth Gyula Erdészeti Technikum-
ba nyert felvételt 1967-ben. Tanul-
mányai utolsó évében az országos
szakmai tanulmányi versenyen
második helyezést ért el, így felvé-
teli vizsga nélkül mehetett volna
egyetemre, de õt vonzotta az erdõ.

A technikumi tanulmányok be-
fejezése után a Keszthelyi Erdõ-
gazdaságnál kezdett. 1973. szep-
tember és 1975. szeptember kö-
zött letöltött katonai szolgálata
után sikerült visszakerülnie  sze-
retett hegyvidéki területére,
Rezibe. Kerülete a Keszthelyi-
hegység egyik legszebb része, a
rezi várral és a környezõ szabdalt

Megbecsült kolléga
Elismerõ oklevelet kapott a nyugdíjas Palkovics Zoltán

A környezeti nevelés, közjóléti
fejlesztések, történelmi emlé-
kek megõrzése terén kiemel-
kedõt alkotott Farkas Attila, a
Monostorapáti Erdészet igaz-
gatója, aki szakmai életútja el-
ismeréseként Miniszteri Elis-
merõ Oklevelet vehetett át.

Farkas Attila okleveles erdõ-
mérnök 1977-ben, a diploma
megszerzése után került az akko-
ri Balaton-felvidéki EFAG Mo-
nostorapáti Erdészetéhez fahasz-
nálati mûszaki vezetõi beosztásba,
melyet 14 éven keresztül látott el.
Ezen idõszak alatt jelentõs tech-
nológiai fejlesztések gyakorlati be-
vezetésének részese volt. 1991-ben
nevezték ki az erdészet igazgató-
jává.

Az erdészet földrajzi elhelyez-
kedése miatt pályája kezdetétõl
folyamatosan kapcsolatba került
a természetvédelemmel és az er-
dõk turisztikai igénybevételével.
Így felismerte az erdészet szerep-

Farkas Attila Fazekas Sándor fõldmûvelésügyi minisztertõl vehette át az elismerést

Erdei iskolát
alapított a tanyán
Miniszteri Elismerõ Oklevelet vehetett át Farkas Attila

vállalásának fontosságát a közjó-
léti tevékenységben, és személye-
sen kezdte szorgalmazni az ilyen
irányú fejlesztéseket.

Az erdészet gazdálkodásának
egyik alapelve, hitvallása, hogy ter-
mészeti kincseinket, történelmi
emlékeinket megõrizzük, helyre-
állítsuk, és úgy adjuk át a jövõ
nemzedékének. Ezt a gondolko-
dásmódot Farkas Attila vezette be
az erdészet mindennapjaiba.

Tanítónõ feleségével közös öt-
letük hozta létre a Bakonyer-
dõ Zrt. elsõ erdészeti erdei isko-
láját a lepusztulóban lévõ  ba-
latoncsicsói tanyán.

Az épületegyüttes megmenté-
séhez a környezeti nevelést tûzve
zászlajukra sikerült a célt is meg-
találni, melyhez a vállalatvezetés
támogatását is megnyerték. 2004
tavaszától sikerült beindítania a
Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei
Iskolát.

Az erdei iskola létrehozásával
párhuzamosan még két közjóléti

terv elkészítésének volt kezdemé-
nyezõje, majd azok gyakorlati
megvalósításának irányítója.

Az erdészet kezelésében lévõ
erdõkben három jelentõsebb tör-
ténelmi emlék is található, úgy-
mint a salföldi pálos kolostorrom,
a dabosi pusztatemplom és a
bakonyszentjakabi pálos kolostor-
rom, melyek történelmünk XIII–
XIV. századi, kissé elfelejtett em-
lékei. Mindent megtett azért, hogy
ezek kulturált kirándulóhellyé vál-
hassanak.

Az Országos Erdészeti Egye-
sületnek pályája kezdete óta tag-
ja. Több sikeres egyesületi ren-
dezvény lebonyolításában vett
részt és vállalt kezdeményezõ sze-
repet. A legjelentõsebb a 2006. évi
erdészeti vándorgyûlés helyi prog-
ramja.

A helyi csoportnál kezdemé-
nyezte az azóta évente mindig más
erdészetnél megrendezésre kerü-
lõ, pedagógus–erdész házaspá-
rok találkozója nevû programot.

 Ezzel egy idõben egy önálló
erdõmûvelési osztály jött létre, és
így az erdõmûvelési feladatok,
melyek a jövõt alapozzák meg, jó-
val nagyobb, megérdemelt hang-
súlyt kaptak. Az erdõmûvelésben
komoly feladatokat kell végrehaj-
tanunk, ezért az önálló osztály lét-
rehozása mindenképpen szüksé-
gessé vált.

A második lépcsõben végre-
hajtott átszervezés, melyre 2015.
szeptember 16-án került sor, ki-
zárólag az erdõgazdálkodási tevé-
kenységet érintette, folytatta Hor-
váth Iván. Az erdõgazdaságnak az
anyagi biztonságot az erdõgazdál-
kodás jelenti. Éppen ezért a tár-
saságtól azt várják el, hogy tarta-
mosan és tervszerûen bánjon a rá
bízott erdõvagyonnal. Az egész-
ségügyi fakitermelés az elmúlt pár
évben megnövekedett feladatot
rótt a vállalatra. Ez azonban befe-
jezõdött, így 2014-hez képest
mintegy egyharmados mértékben
csökken a fakitermelés. A követ-
kezõ évek fakitermelése éves szin-
ten 260 ezer köbméter körül ala-
kul, ezzel százezer köbméternyi
árbevétel kiesik. A kitermelt fából
ugyanakkor a maximális árbevé-
telt kell kihozni.

Az egészségügyi kitermelésbõl
igen komoly mûvelési feladatok
keletkeztek. Az idei száraz nyár
további pusztulásokat okozott. Az
erdõfelújításra különös gonddal
kell figyelni, szakszerûen, de költ-
ségtakarékosan kell végezni ezt a
feladatot.

Mindemellett az elkövetkezen-
dõ három évben nagyarányú fa-
ipari fejlesztések várhatók,  ez azt
eredményezi, hogy az árbevétel-
ben a faiparnak nagyobb lesz
a súlya, mint az erdõgazdálko-
dásnak.

Mindezek együttesen a követ-
kezõ szervezeti és személyi válto-
zásokkal jártak a termelési, keres-
kedelmi vonalon. Létrehozták az
erdõgazdálkodási fõmérnök
posztot. A jövõben a fahasználati
termelési területet közvetlenül
irányítja, és hozzá tartozik még az
erdõmûvelési, valamint a fahasz-
nálati kereskedelmi osztály. Ez
utóbbi osztály feladatai bõvülnek,
mert ahhoz, hogy a régi partne-
reket megtartsák, árualapra len-
ne szükség, de ez jelentõsen le-
csökken, amit intenzívebb piacku-
tatással, faanyag-felvásárlással le-
het kompenzálni. Ez is indokolta
az önálló fahasználati kereskedel-
mi osztály létrehozását.

A villasorba illõ külsõ megma-
rad, de ezzel együtt is teljesen
átépítik a Balatonfüredi Erdé-
szet székházát. A munka
elkezdõdöt.

Az iroda beosztásának korsze-
rûtlensége, az elavult közmûháló-
zat, a vendégforgalom – a vendég-
szobákba rendszeresen az erdé-
szeti irodákon át közlekedtek a
vendégek – éveken keresztül za-
varta a Balatonfüredi Erdészet
munkatársait. A székház már ré-
gen megérett az átépítésre, ami-
nek most végre eljött az ideje.

Megújul az irodaépület Balatonfüreden

meg, melyet 1980 márciusáig irá-
nyít. A szakmai tevékenységben
elsõsorban az erdõfelújítási, erdõ-
nevelési munkák iránt nõ az ér-
deklõdése.

1980 márciusától az erdõgaz-
daság újjászervezett vadászati ága-

zatában a Sümegi Erdészet 12 000
hektáros vadászterületére kap
kerületvezetõ vadász kinevezést,
melyet 1995 tavaszáig lát el. Leg-
fontosabb feladatként a vadállo-
mány és a vadföld-gazdálkodás
minõségének, az eredményes bér-

dombokkal, mint a Púpos-hegy, a
Pörkölt-hegyek vagy a fokozottan
védett Akol-völgy a Sika-lika bar-
langgal. Az erdõk kezelése során
össze kell egyeztetnie a szakmai
érdekeket a természetvédelmi és
a lakossági elvárásokkal is.  2012-
ben a Keszthelyi-hegységben fel-
lépõ fenyõ- és cserszáradás nagy-
mértékben érinti kerületét. Közel
200 erdõrészben körülbelül 40
000 köbméter elszáradt faanyagot
kell kitermelni 2-3 év alatt. A nyug-
díj elõtt álló erdészt nem a feladat
nagysága viseli meg, hanem a több
mint 40 évig védett, ápolt erdõál-
lományok látható leromlása, elér-
téktelenedése.

1971-tõl, 44 éve tagja az Orszá-
gos Erdészeti Egyesületnek. A
helyi csoport programjain és az
országos rendezvényeken rend-
szeresen részt vesz, az erdészet
területén, kerületében szívesen
vezet az ide látogató csoportok-
nak szakmai és kultúrtörténeti
programokat. Palkovics Zoltán

precíz, munkáját példamutató lel-
kiismeretességgel, felelõsségtu-
dattal ellátó erdész, méltán vehet-
te át az elismerõ oklevelet.

Varga László vezérigazgató ar-
ról tájékoztatott, hogy döntés szü-
letett a beruházásról. Az erdésze-
ti székház az utcafronton minden-
képpen megõrzi régi formáját,
ami illik a város villanegyedébe.
Ugyanakkor a toldást modern és
hasznos funkciókkal látják el. A
teljes közmûhálózat (víz-, gáz-, vil-
lanyvezeték) megújul. Az újonnan
kialakított irodákban lehetõvé vá-
lik a nyugodt munkavégzés.

A két épületrészt elválasztják
egymástól. Önálló bejáratot kap
az erdészei iroda. Az épület felsõ
szintjén hat apartmant alakítanak

ki, szintén önálló bejárattal. A kor
igényeinek megfelelõen mind-
egyik apartman önálló vizesblok-
kot kap.

A berendezésekkel együtt száz-
millió forintba kerül az átépítés.
Arra számítanak, hogy korszerû-
sítés után egész évben olyan ven-
dégforgalom lesz, ami segíti a be-
ruházás mielõbbi megtérülését.

Az erdészet szeptember végén
átköltözött az ideiglenesen bérelt
irodahelyiségekbe, októberben
átadják a munkaterületet. Remé-
nyeik szerint a korszerûsítés jövõ
április végéig befejezõdik.

Palkovics Zoltán a díjátadón
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4. oldal 2015. OKTÓBERBAKONYERDÕ

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2015. június  11-tõl
szeptember 20-ig az alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Lenner István (Balatonfüred, 06. 23.),
Hüll Lászlóné (Bakonybél, 07. 16.), Turóczi Balázs
(Bakonyszentlászló, 08. 01.).

Belépõk, fizikaiak: Pallag András (Zalahaláp, 06. 15.), Czirfusz
Károly (Farkasgyepû, 06. 15.), Erdélyiné Kavalkó Katalin
(Zalahaláp, 06. 15.), Horváth Diána (Zalahaláp, 06. 18.), Hor-
váth István (Keszthely, 06. 23.), Józsa István (Balatonfüred, 07.
20.), Baráth Gyõzõ (Zalahaláp, 08. 17.), Hadnagy Szilvia
(Zalahaláp, 08. 17.), Kéri Géza (Zalahaláp, 08. 17.), Németh
Zsanett (Zalahaláp, 08. 17.), Riba Norbert (Zalahaláp, 08. 17.),
Stefanics Tímea (Zalahaláp, 08. 17.), Szakács Tibor (Zalahaláp,
08. 17.), Üveges Zoltán (Zalahaláp, 08. 17.), Vajda Balázs
(Zalahaláp, 08. 17.), Papp László (Zalahaláp, 08. 24.), Hasprainé
Turi Anikó (Franciavágás, 08. 26.), Rituper Arnold (Zalahaláp,
08. 26.), Banai Ádám (Franciavágás, 08. 26.), Németh László
(Monostorapáti, 09. 01.), Oláh Zoltán (Bakonyszentlászló, 09.
01.), Kócsné Hardi Ibolya (Zalahaláp, 09. 01.), Obermajer Dá-
niel (Franciavágás, 09. 01.), Kocsis Donát (Zalahaláp, 09. 02.),
Veiland Ákos (Franciavágás, 09. 02.), Velekei István (Zalahaláp,
09. 02.), Tóth Péter (Zalahaláp 09. 08.), Kocsis Zoltán
(Zalahaláp, 09. 15.).

Kilépõk, szellemiek: Böröczky Anita Györgyi (Központ, 07.
21.), Bircher Gyula (Központ, 09. 04.).

Kilépõk, fizikaiak: Pankovics József Csaba (Keszthely, 06. 16.),
Adorjánné Prevics Erzsébet (Bakonybél, 07. 15.), Gönczi Sán-
dor (Farkasgyepû, 07. 15.), Szécsi Gábor (Franciavágás, 07. 17.),
Berecz Péter (Balatonfüred, 07. 17.), Gróf Zoltán (Zalahaláp,
08. 13.), Putz Bálint (Franciavágás, 08. 14.), Jokecz Józsefné
(Zalahaláp, 08. 24.), Fodor Gábor (Franciavágás, 08. 31.),
Ruskáné Lõrinczi Éva (Zalahaláp, 09. 07.), Böröczky Dezsõ
(Franciavágás, 09. 14.).

Nyugdíjazások: Györke Zsombor (Keszthely, 07. 23.), Szek-
rényes Hugóné (Bakonybél, 07. 31.), Varga Józsefné (Zalahaláp,
07. 31.).

Hûségjutalmasok, szellemiek: 40 éves: Szekrényes Hugóné
(Bakonybél), Hutter Bertalan (Bakonyszentlászló).

35 éves: Fódi Zoltán (Franciavágás), Vincze Györgyné
(Zalahaláp), Pap Zoltán (Bakonybél).

30 éves: Németh Jenõné (Bakonyszentlászló), Milinszki Ti-
bor (Bakonyszentlászló) Gábriel Béla (Franciavágás), Kozma
Tibor (Bakonyszentlászló), Somogyi József (Pápa).

25 éves: Matyasovszky József (Bakonybél), Városi Pál
(Zalahaláp).

Hûségjutalmasok, fizikaiak: 35 éves: Papp Márta (Zalahaláp).
30 éves: Németh Gyuláné (Zalahaláp), Szalai József

(Zalahaláp).
25 éves: Tóth Lajos (Zalahaláp), Kovács Jenõ (Zalahaláp),

Jerem Kálmánné (Zalahaláp). Sönbauer László (Zalahaláp),
Varga Ferenc (Zalahaláp), Szórádi Géza (Bakonybél), Péter
Sándor (Franciavágás), Pintér Zsoltné (Zalahaláp).

20 éves: Börcsök Attila (Zalahaláp), Ürmös Tibor (Francia-
vágás), Lunk Róbert (Bakonyszentlászló), Szalai Tamásné (Ba-
latonfüred).

Személyügyi hírek

A saját lelki igényességünk
megnyilvánul a kutyák iránti
szeretetünkben is. Mindez
érezhetõ volt a juhász- és pász-
torkutyák országos kiállításán,
amelynek Sárosfõ adott
otthont.

A Bakonyerdõ Zrt. a Kelet-
magyarországi Ebtenyésztõk
Egyesületével közösen szervezett
juhász- és pásztorkutya CAC kiál-
lítást a Sárosfõi Vadászháznál.

A rendezvény fõvédnöke, az
Emberi Erõforrások Minisztériu-
mának sportért felelõs államtitká-
ra, Simicskó István (aki azóta hon-
védelmi miniszterré lépett elõ) el-
mondta: az itt megjelent kutyák
nemzeti kincsek.

A kiállítás nemcsak a külsõ, a
belsõ szépségrõl is szól. Az erdõ
nem képzelhetõ el vad nélkül, úgy
az erdész sem kutya nélkül. Tár-
sunk a munkában, és amikor a leg-
nagyobb bajban vagyunk,  renge-
teget meríthetünk a kutya néma,
odaadó társaságából. Varga Lász-
ló vezérigazgató e gondolatokkal
köszöntötte a résztvevõket.

A versenyre több mint százhar-
minc nevezés érkezett, melybõl a
nyolcvannégy magyar pásztorku-
tya rendkívüli létszámot jelent.
Különbözõ kategóriánként, faj-
tánként és életkor szerint minõsí-

Nemzeti kincsek
találkozója Sárosfõn
Sikeres volt az ebtenyésztõkkel közösen szervezett  CAC kutyakiállítás

A XIX. Országos Erdészeti és
Faipari Sportnapokon összesí-
tésben a dobogó II. fokára áll-
hatott a Bakonyerdõ csapata!

Az idei évben a Vadex Zrt. szék-
helyén, Székesfehérváron találko-
zott az ágazat több mint 700 lelkes
sportolója a XIX. Országos Er-
dészeti és Faipari Sportnapokon,
hogy ismét megmérettesse magát.
A Bakonyerdõ Zrt. rekord létszá-
mú résztvevõvel érkezett a kirá-
lyok városába, ahol az alábbi ered-
ményekkel büszkélkedhetett:

Biatlon férfi egyéni: 2. Oláh
Lajos.

Bowling: férfi egyéni: 1. Kecs-
kés Róbert.

Bowling, nõi egyéni: 1. Göncz
Vivien, 3. Pál Éva, 6. Gosztola
Júlia.

Bowling, férfi csapat: 1.
Bakonyerdõ Zrt. I. csapat (Kecs-
kés Róbert, Jung László, Nagyvá-
radi Balázs).

Bowling, nõi csapat: 1.
Bakonyerdõ Zrt. III. csapat
(Fellner Tamásné, Göncz Vivien,
Pál Éva), 3. Bakonyerdõ Zrt. IV.
csapat (Böröczky Anita Györgyi,
Gosztola Júlia, Szabó Adrienn).

Futás, férfiak: 100 méter: 1.
Nagy József, 2. Hüll László, 800
méter: 6. Oláh Lajos.

Futás, nõk: 100 méter 4. Hipság
Veronika, 800 méter: 6. Szabó Ad-
rienn.

Labdarúgás: 2. Bakonyer-
dõ Zrt.

Rönkhajítás: 3. Tompa István,
5. Gombási Árpád.

Sakk, nõk: 3. Máté Zsoltné.
Úszás, férfiak: 50 méter gyors:

Éremvadászat
Ahogy az erdõ nem képzelhetõ el vad nélkül, úgy az erdész sem kutya nélkül

Munkatársaink sokszor állhattak a dobogón Székesfehérváron

tették a négylábúakat, a fõdíjat egy
hosszú szõrû német juhász nyer-
te. A kiállítással egybekötött csa-

Ismét a Gyenesdiási lõtéren
került sor a Bakonyerdõ Zrt.
évente megrendezett lõgyakor-
latára, melynek célja a fegyver
mint munkaeszköz minél va-
dásziasabb, etikusabb és biz-
tonságosabb használatának
gyakorlása, a lõtudás fejlesz-
tése.

A rendezvényre minden erdé-
szettõl érkezett egy-egy négyfõs
csapat, a Franciavágási Fûrész-
üzem és a Zalahalápi Parkettagyár
pedig közösen állított ki egy csa-
patot. A központ idén egy férfi-
és egy nõi csapattal képviseltette
magát.

Az indulók futóvad-, bukócél-,
valamint korongvadászat és boly-
gótrapp-lövészet versenyszámban
mérték össze tudásukat. A
futóvadlövészet során mozgó vad-
disznóalakra kellett golyós fegy-
verrel leadni 10 lövést. Szintén 10
lövést lehetett tenni a bukócéllö-
vészetben felállított korong alakú
álló célokra. A korongvadászat és

Sikeres lõgyakorlat

ládi napon tûzoltó- és rendõrségi
kutyás bemutató, sétakocsiká-
zás, kovácsolás, valamint a Ba-

konyerdõ Zrt. erdei iskolás prog-
ramjai és helyszíni fotókiállítása is
várta az érdeklõdõket.

A lõgyakorlat hozzájárult a szakmai színvonal emelkedéséhez

trapplövészet során négy-négy
lõállásból 20-20 korongra lõttek
az indulók.

Eredmények: Egyéni: Férfi: 1.
Szabó Csaba (Devecser, 278 pont),
2. ifj. Somogyi József (Monostor-
apáti, 262 pont), 3. Babják Tamás
(Pápa, 261 pont).

Nõk: 1. Mozdény Viktória (Ba-
latonfüred, 211 pont), 2. Rosta Ka-
talin (Központ, 185 pont),
3. Gosztola Júlia (központ,
143 pont).

Csapat: 1. Pápai Erdészet
(Babják Tamás, Gombási Árpád,
Porpáczy András, Süveges György,
958 pont), 2. Devecsei Erdészet
(Humpók Imre, Kovács Róbert,
Nagy Attila, Szabó Csaba, 931
pont), 3. Keszthelyi Erdészet
(Horváth Attila, Kovács La-
jos, Rékasi Csaba, Tóth Péter, 895
pont).

Aktív versenyzõk: 1. Vizi Nor-
bert (Farkasgyepû, 321 pont), 2.
Fekete Róbert (Monostorapáti, 289
pont), 3. Fülöp András (Far-
kasgyepû, 278 pont).

Megvalósult álom
Befejezõdött az Erdõdy-kastély
történeti kertje helyreállításá-
nak elsõ üteme. 71 hektáron
újult meg a terület, ahol négy tó
is helyet kapott.

– Több éve figyeltem a híreket.
Arra gondoltam, milyen jó lenne,
ha a kert 200. évfordulójára meg-
újulhatna. Erre most itt állunk. Öt
évvel korábban megvalósult az ál-
mom. Köszönöm! – Mindezt gróf
Erdõdy László mondta pohárkö-
szöntõjében, amikor megcsodál-
ta a felújított angolkertet.

Az Erdõdy család somlóvári
kastélyát és parkját Charles Mo-
reau francia építész tervei alap-
ján az 1820-as évektõl, mintegy 92
hektáros területen hozták létre.
A különleges szépségû angolkert
felújítására a Forster Gyula Nem-
zeti Örökségvédelmi és Vagyon-

Gróf Erdõdy László köszönetet mondott a park rendbetételéért

gazdálkodási Központ vezetésé-
vel, pályázati lehetõséggel nyílt
mód. A projekt teljes költségve-
tése 324 millió forint volt, amihez
a Bakonyerdõ Zrt. 36 millió fo-
rinttal járult hozzá.

A kert átadóünnepségén L.
Simon László, a Miniszterelnök-
ség parlamenti államtitkára is je-
len volt.

A helyreállított terület nagysá-
ga 71 hektár. Az elvégzett munka
egyik legfontosabb célja a kastély-
ból és a park egyes pontjaiból in-
duló tisztások és nyiladékok hely-
reállítása volt, amellyel visszaállt a
park történetileg hiteles térszer-
kezete. Megújult a négy halasta-
vat magába foglaló, egyedülálló
vízrendszer öt híddal, a parkot
behálózó sétautakkal. Bozótot ir-
tottak, erdõsítettek, cserjéket te-
lepítettek.

1. Szabó Péter, 50 méter mell: 3.
Szabó Péter, 100 méter gyors: 3.
Szabó Péter.

Úszás, nõk: 100 méter gyors:
2. Gosztola Júlia, 4×50 méteres
váltó: 3. Bakonyerdõ Zrt.
(Gosztola Júlia, Horváth Attila,
Szabó Péter).

A fenti teljesítményeknek kö-
szönhetõen a Bakonyerdõ Zrt.
csapata összesítésben a dobogó
második fokára állhatott fel!


