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Tovább szélesedett a Veszp-
rém Megyei Vadászkamara, a
Verga Zrt. és a Bakonyerdõ Zrt.
együttmûködése. Ezúttal már
nemcsak emlékünnepséget
tartottak a Hubertlaki hivatá-
sos vadász emlékhelynél, ha-
nem megszervezték az elsõ
Veszprém megyei vadászka-
marai trófeaszemlét, amelynek
a Huszárokelõpusztai Vadász-
ház adott otthont.

Immár másodszor rendezték
meg a hivatásos vadászok ünnep-
ségét a tavaly átadott Hubertlaki
hivatásos vadász emlékhelynél. Az
avatóünnepségen elhangzott ígé-
retnek megfelelõen nem kívánnak
megfeledkezni a hivatásos vadá-
szokról. A Fodor Zoltán keze nyo-
mát viselõ kopjafa méltán állít
emléket az utókornak, és a helyre
szívesen tér vissza a (vadász)-
ember.

Az ünnepség résztvevõit Hor-
váth Iván termelési és kereskedel-
mi vezérigazgató-helyettes kö-
szöntötte. Kifejtette, a hivatásos
vadászokról igen kevés szó esik,
pedig õk végzik az aprómunkát.
Tudomásul kell venni, hogy nél-
külük az ágazat nem mûködne. A
mindennapok során rájuk tá-
maszkodunk. Jelezte, áldozatos
munkájukért kell egy olyan nap,
amikor õk vannak a középpont-

Hivatásos vadászok ünnepe
Nagy siker volt az elsõ Veszprém megyei vadászkamarai trófeaszemle

ban. A Veszprém Megyei Vadász-
kamarával és a társ erdõgazdaság-
gal, a Verga Zrt.-vel közösen ezért
alakították ki a Hubertlaki hivatá-
sos vadász emlékhelyet, és ezért
tartják meg a hivatásos vadászok

napját. Szekrényes Tamás, a Veszp-
rém Megyei Vadászkamara hiva-
tásos vadász alelnöke, a Balaton-
füredi Erdészet igazgatója em-
lékeztetett rá, hogy az idei ün-
nepséget a tavalyihoz képest szin-

te napra pontosan egy évvel ké-
sõbb sikerült megtartani. Úgy fo-
galmazott, hogy a hivatásos vadá-
szok a hazai vadállomány letéte-
ményesei.

Legyen olyan nap az év során, amely a hivatásos vadászokról szól. Az emlékhely nekik készült

(Folytatás a 2. oldalon.)

Az árbevétel-arányos nyereség
nagysága tervszerû és tarta-
mos erdõgazdálkodást jelez.
Az erdõgazdaság szakmai
koncepciókra épülõen állítja
össze pénzügyi terveit, amit a
mindenkori tulajdonos hagy
jóvá. A vállalat 2010 óta ezeket
mindig túlteljesítette.

A Bakonyerdõ Zrt. vezetése
jólesõ érzéssel vette tudomásul,
hogy a Veszprém Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, valamint
a Napló szerkesztõsége közös ki-
adványában, a Veszprém megyei
TOP 100 + 200-ban  a megyei cé-
gek rangsorában a vállalat évek
óta tartja elõkelõ, 20–23. közötti
helyezését. Ha az árbevételi rang-
sor mellett megnézzük a foglal-
koztatottak számát, kiderül, a
Bakonyerdõ Zrt. a közfoglalkoz-
tatottakkal együtt éves szinten
1020 embernek adott munkát
2014-ben, amivel a negyedik leg-
nagyobb foglalkoztató a megyé-
ben, fogalmazta meg Varga László
vezérigazgató.

Közölte: a fûrészárugyár, illet-
ve a parkettagyár olyan környe-
zetben mûködik, ahol átlag feletti
a munkanélküliség. A vállalat
2014–15-ben pályázati források
igénybevétele nélkül, csak saját
pénzügyi eszközeit felhasználva
végzett jelentõs termelõberu-
házásokat. Terveik szerint ez 2016-
ban is így lesz. A Bakonyerdõ Zrt.
faipari beruházásai azt a célt is
szolgálják, hogy megõrizzék a vi-
déki munkahelyeket, ami nagyon
fontos számukra.

Hangsúlyozta, az erdõgazda-
ság szakmai alaptervekre épülõ-
en állítja össze pénzügyi terveit,
amit a mindenkori tulajdonos ala-
pítói határozatban hagy jóvá. A
vállalat 2010 óta ezeket minden
évben – árbevétel és elvárt ered-
mény tekintetében egyaránt – túl-
teljesítette.

Varga László jelezte, a fakiter-
melést az elõzõ évek jelentõs mér-
tékû egészségügyi termelései mi-
att vissza kellett fogni. Ebben az
évben 270 ezer nettó köbméter
körül alakul, ami majdnem száz-
ezer köbméterrel kevesebb az elõ-
zõ évinél. Értelemszerûen az eb-
bõl adódó árbevétel is jelentõsen
alacsonyabb, egymilliárd forinttal

kevesebb, mint az elõzõ évben. A
faipari termelés viszont jól alakult,
a fûrészárugyárnak és a parketta-
gyárnak az együttes árbevétel-nö-
vekménye nagyrészt pótolja ezt
a kiesést.

2014-ben 10,3 milliárd forint-
tal zárt a cég, idén 9,6 milliárd volt
a terv, amit vélhetõen 200–300 mil-
lióval sikerül túllépni. Emellett
tartani tudják azt az árbevétel-ará-
nyos eredményt, amit tulajdono-
si elvárásként a terveikben meg-
fogalmaztak.

Az összes állami erdõgazda-
ságnál 2014. év végétõl kezdõdõ-
en az Állami Számvevõszék és a
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal
egyaránt vizsgálatokat végzett.
Ezzel kapcsolatban Varga László
megemlítette, az ÁSZ már elké-
szítette a jelentését. A Bakonyerdõ
30 napos határidõt kapott arra,
hogy amennyiben szükséges intéz-
kedés, arra javaslatot tegyen. A
KEHI részérõl még most is folya-
matos az adatkérés, aminek ma-
ximálisan eleget tesznek. Munka-
társaik – a központban és az egy-
ségeknél – jelentõs munkát végez-
tek ahhoz az adatszolgáltatáshoz,
amire ezekhez a vizsgálatokhoz
szükség volt.

Az erdõgazdaság vezetése a
kérdésekbõl levonta a szükséges
következtetéseket, folyamatosan
javítanak a szabályzatokon, a szer-
vezeti felépítésen, a munka haté-
konyságán. Éppen ezért úgy gon-
dolják, hogy a sok esetben nem
helytálló megállapítások ellenére
az ellenõrzések az erdõgazdaság
érdekeit is szolgálják.

Meg kell õrizni
a munkahelyeket

Varga László vezérigazgató

Mérföldkõ az idei év a Zalaha-
lápi Parkettagyár életében, hi-
szen 750 ezer négyzetméter
parkettát eddig még egyik év-
ben sem sikerült gyártani.

Az idei évi tervekben az szere-
pelt, hogy a vállalat 750 ezer
négyzeteméter parkettát kíván ér-
tékesíteni, 730 ezret pedig legyár-
tani. A jelenlegi ismeretek szerint
úgy tûnik, hogy ez a két szám meg-
fordul. Idén reálisan 730 ezer
négyzetméter parketta értékesíté-
sére van esély, tájékoztatott Varga
László vezérigazgató. A 750 ezer
négyzetméter parketta legyártása
mérföldkõ a vállalat életében, hi-
szen ezt a szintet még soha nem
sikerült teljesíteni.

Az elért eredmény értékét nö-
veli, hogy az év során nagyon sok
problémával kellett megküzdeni,
elsõsorban tölgyalapanyag-hi-
ánnyal, majd a nem elégséges és
nem megfelelõ minõségû szárító-
kapacitással adódtak gondok. Az
értékesítést pedig elsõsorban az
akadályozta, hogy fedõrétegben
nem állt mindig rendelkezésre az
a mennyiségû és minõségû fa-
anyag, amire a piacnak szüksége
lett volna. A parkettapiacon már
nemcsak Európában van jelen a
Befag készparketta, hanem a Tá-
vol-Keleten és az egykori szovjet
utódállamokban is.

Zalahalápon jelentõs fejleszté-
sek történnek. Még decemberben
elkészül három új szárítókamra.

Mérföldkõ Zalahalápon

2016 elsõ negyedévében újabb
három megépítése van tervben.
Ezzel biztosítva lesz a termelés fo-
lyamatos kiszolgálása, akár friss
alapanyagokból is.

Zalahaláp ezzel elérte teljesí-
tõképessége felsõ határát. A vál-
lalat vezetése úgy gondolja, ha a
fedõréteg-gyártósor megújítását
is sikerül elvégezni a következõ

évben, akkor reális esély nyílik
arra, hogy 750 ezer négyzetméter
kiváló minõségû parkettával tud-
juk kiszolgálni a piacot. A terme-
lés további fokozásához, hatéko-
nyabb termeléshez és a piaci igé-
nyek kiszolgálásához (más, kisebb
méretû parketta gyártása a jelen-
legi mellett) a présberuházás meg-
valósítása szükséges.

A klímaváltozás idõszerû erdé-
szeti, erdõgazdálkodási vonat-
kozásai is terítékre kerültek az
alsóperei klímakonferencián.

Alsóperén, a Verga Zrt. Ba-
kony Zöld Szíve Központjában
találkozott ismét az Országos Er-
dészeti Egyesület három Veszp-
rém megyei helyi csoportja: a Pá-
pai, a Veszprémi FM és a Veszp-
rémi VERGA helyi csoport.

A közös program témájában is
kapcsolódott a tavaly hagyomány-
teremtõ jelleggel elindított ren-
dezvényhez, hiszen idén is több
szakmai elõadást hallgathattak
meg az érdeklõdõk a klímaválto-

Idõszerû kérdések
zás idõszerû erdészeti, erdõgaz-
dálkodási vonatkozásában.

Dr. Sipos György biokémikus
(Nyugat-magyarországi Egyetem
Erdõmûvelési és Erdõvédelmi
Intézet) a pusztító erdészeti kár-
tevõ Armillaria (tuskógomba) fa-
jok genetikai vizsgálata és a bioló-
giai védekezés lehetõségei címmel
adott részletes tájékoztatást s ve-
tette fel a gombának a Keszthelyi-
hegység cserpusztulásában ját-
szott esetleges szerepét. Szerinte
ennek tisztázásához további vizs-
gálatok szükségesek. Jagicza Atti-
la az OEE Erdõrendezési szak-
osztályának titkára, a Bakonyerdõ
Zrt. szakfelügyelõje Összeomlás

vagy felfrissülés címmel tartott elõ-
adást a Keszthelyi-hegységben ta-
pasztalható, a feketefenyõ-pusz-
tulás okozta tájarculat-változásról
és annak várható hatásairól a gaz-
dálkodásra.

Prof. dr. Kulcsár László szocio-
lógus, egyetemi tanár (Nyugat-
magyarországi Egyetem), a MTA
Veszprémi Területi Bizottság Tár-
sadalomtudományi alelnöke a klí-
maváltozás társadalmi-gazdasági
hatásait világította meg, kiemelve
a falun élõ gazdálkodók körét.
Végül Török András nyugalmazott
fõ-erdõfelügyelõ tartott gondo-
latébresztõ elõadást a fák vízszál-
lításának új teóriájáról.

Áldott karácsonyi ünnepeket
és békés, boldog új esztendõt

kívánunk minden
dolgozónknak!

Idén 750 ezer négyzetméter parketta készült a gyárban
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Rékasi Csaba Ködös reggel
címû munkáját vadászati kul-
turális értékké nyilvánították, õt
magát pedig Balogh Péter Kép-
zõmûvészeti Nagydíj kitünte-
tésben részesítették a keszt-
helyi Vadászati kultúra napján.

Idén szeptemberben immár
negyedik alkalommal rendezték
meg Keszthelyen a Vadászati Mú-
zeumban a Festetics trófeaszem-
lét és a Vadászati kultúra napját.
Az ünnepség kiemelkedõ esemé-
nye volt a képzõmûvészeti kiállí-
tás, amelynek anyagát A vadász-
alkotók – alkotó vadászok elneve-
zésû országos pályázatra beérke-
zett munkákból a hazai képzõmû-
vészeti élet neves személyiségeibõl
álló, független szakmai zsûri válo-
gatta, illetve minõsítette.

A legkiválóbb alkotásokat va-
dászati kulturális értékké nyilvá-
nították. E kitüntetõ címet többek
között kollégánk Rékasi Csaba

Teljes az élete
Képzõmûvészeti nagydíjat kapott Rékasi Csaba

érdemelte ki Ködös reggel címû
pályamûvével. A Vadászati Kultu-
rális Egyesület 2013-ban Balogh
Péter Képzõmûvészeti Nagydíjat
alapított, amelyet minden évben
egyetlen olyan mûvésznek ítélnek
oda, aki életvitelével, mûvészi
munkásságával, kiemelkedõ szín-
vonalú alkotásaival tovább öreg-
bíti a magyar vadászati kultúra hír-
nevét. A díjjal az egyesület elsõ-
sorban a magyar vadász-képzõ-
mûvészet alkotóit, tágabb értelem-
ben a hazai mûvészeti élet kiváló-
ságait szeretné elismerni s ezzel is
felhívni rájuk a közvélemény fi-
gyelmét. E kitüntetést idén Réka-
si Csaba, a Keszthelyi Erdészet ke-
rületvezetõ vadásza kapta, aki
Keszthelyen vette át a díjat.

Kollégánk így vall mûvészeté-
rõl: „Már gyermekkoromban is
érdekelt a természet és a benne
élõ állatok. Városi gyerekként
meghatározó volt számomra a
Hajdúságban, a nagyszülõknél

töltött nyarak és a Körös-parti
csatangolások, a vidéki ember
közvetlen kapcsolata a természet-
tel. Középiskolás éveimet a vadá-
szat mesterségének kitanulására
fordítottam, de mindig is ott volt
mellette a rajzolás és festés, mely-
nek alapjait késõbb egy fehérvári
festõmûvész segítségével sajátítot-
tam el. Mára e két dolog lett a leg-
fontosabb az életemben. Hitvallá-
som szerint e két tevékenység
nincs egymás nélkül. A naponkén-
ti erdõjárás során megkapom
azokat az inspirációkat, látványt és
élményeket, amelyek késõbb meg-
jelennek képeimen. Fõ témám a
Balaton-felvidéki, zalai táj a bük-
köseivel, a mezõkkel tagolt aká-
cosaival, a szõlõkkel tarkított
domboldalaival, vadjaival. Teljes-
nek érzem az életemet és remé-
lem, egyre több embernek tudom
közvetíteni azt a harmóniát és örö-
möt, amit magam is átélek termé-
szetjárás közben.”

Rékasi Csaba gyermekkorától érdeklõdött a természet és a benne élõ állatok iránt

Szombathelyi Mihályné szak-
mai munkája elismeréseként
Életfa emlékplakettet kapott

Szombathelyi Mihályné er-
désztechnikus, a Bakonyerdõ Zrt.
nyugalmazott kerületvezetõ erdé-
sze a devecseri Széki-erdõben 37
éven át végzett kiemelkedõ szak-
mai munkája elismeréseként Élet-
fa emlékplakettet kapott.

Szombathelyi Mihályné gyer-
mekkorában a szabadidejét a kö-
zeli erdõkben töltötte, így nem volt
kétséges, hogy erdész szeretne
lenni. Ez egy lánynak akkor nem
volt egyszerû. Az általános iskola
elvégzése után a Kõszegi Erdészet
Stájerházi kerületében kezdett fi-
zikai dolgozóként. A következõ
évben felvették a Soproni Erdé-
szeti Technikumba elõgyakor-
noknak. A kötelezõ egy év gyakor-
latból kettõ lett, ami késõbb nagy
hasznára vált.

1962. szeptember 1-jétõl 1966.
január 30-áig a Soproni Erdésze-
ti technikum tanulója volt (a 28
fiú mellett mindössze három lány
volt). A technikum negyedik osz-
tályában állásajánlattal keresték
meg a Szombathelyi Erdõgazda-
ságtól, amit örömmel elfogadott.

Egy hónap leltározás után ké-
résére Mihályka Gyula, a gazda-
ság akkori igazgatója kihelyezte
erdészkerületbe, Pornóapátiba.
Még az év októberében a Ma-
gasbakonyi Állami Erdészeti Gaz-
daság Devecseri Erdészetéhez
került beosztott erdésznek.

1966. december 27-én házaso-
dott össze Szombathelyi Mihály er-
désztechnikussal, akivel megkezd-
ték közös munkájukat három ke-
rületben (Szék, Szirttetõ, Ba-
konygyepes). A kerületek nagy
része túltartott cseres-tölgyes ál-
lományból, valamint egy-egy ele-
gyetlen gyertyánosból állt.

A fakitermelés akkor még ja-
nuár 2-ától december 31-éig tar-
tott. Évente 30–40 hektáros terü-
leteket vágtak tarra. A munkák
zöme a Széki-erdõben folyt. Egy-
szerre 6–8 fakitermelõ brigád (25–
30 személy) dolgozott, hét darab
tehergépkocsi szállította folyama-
tosan a faanyagot bányákhoz, fû-
részüzemekhez, tüzéptelepekhez.

A tarra vágott erdõrészeket
újra kellett erdõsíteni, melyet gyak-
ran 60–80 ember végzett egy idõ-
ben. Ezen munkák irányítása, vá-
gások vezetése, dokumentálása
igen nagy feladatot jelentett.  2003-
tól nyugdíjas, de nyugdíj után még
10 évig vállalkozóként dolgozott
volt kerületében.

Jó érzéssel tölti el, hogy láthatja
azokat az erdõrészeket, amelye-
ket erdõsített és most törzskivá-
lasztó gyérítésként munkát és
megélhetést adnak az utánuk jövõ
generációnak.

Bizonyította rátermettségét
Szombathelyi Mihályné Fazekas Sándor földmûvelésügyi minisztertõl vette át a kitüntetést

A három szervezet tavaly hoz-
ta létre a Hubertlaki kereszt ki-
tüntetést, amelyet idén kollégánk
Gombási Károly, valamint Sándor
István (Dél-bakonyi Vadásztársa-
ság) és Kirchkeszner Tamás (Verga
Zrt.) vehetett át.

Vadászkamara elnöke, Pap Gyula
örömének és elégedettségének
adott hangot, hogy a két állami
erdõgazdaság és a megyei kama-
ra együttmûködése egyre szoro-
sabb és gyümölcsözõbb. A trófea-
szemlét megtekintette Takács Sza-
bolcs Veszprém megyei kormány-
megbízott is, aki vadásztársként
üdvözölte a megjelenteket. Sze-
rinte a Veszprém megyei vadász-
kamarai trófeaszemlével jogos
igényt elégítettek ki a szervezõk.

Azt is örömmel nyugtázta,
hogy nagyon sok helyrõl érkeztek
trófeák, így az érdeklõdõk bete-
kintést nyerhettek a megye vad-
gazdálkodási tevékenységébe. Az
idei szarvasbõgéskor megdõlt a
több mint egy évtizedes megyei re-
kord. A Lovászpatona határában
– a szemle helyszínétõl nem oly
messze – terítékre hozott trófeát
szintén bemutatták a mustrán. Az
ünnepség közös szabadtéri ebéd-
del, jóízû társalgással, szakmai
beszélgetésekkel zárult.

Hivatásos vadászok ünnepe
(Folytatás az 1. oldalról.)

Hosszú és eredményes szak-
mai pályafutása elismerése-
ként Életfa emlékplakettet ve-
hetett át a földmûvelésügyi mi-
nisztertõl Ecsedy Tamás nyug-
díjas kollégánk.

Ecsedy Tamás 1964-ben érett-
ségizett a Pápai Türr István gim-
náziumban. Elõfelvételisként vet-
ték fel a Soproni Erdészeti és Fa-
ipari Egyetemre, így 1964. szep-
tember 1-jétõl 1965. augusztus 13-
áig a Magasbakonyi Állami Erdõ-
gazdaságnál gyakornoki beosztás-

ban dolgozott. 1965–1970 között
egyetemi tanulmányait végezte az
erdõgazdaság vállalati ösztöndíja-
saként.

A Magasbakonyi és a Keszthe-
lyi Állami Erdõgazdaság összevo-
nását követõen 1970. szeptember
1-jén a Keszthelyi Mûszaki Erdé-
szetnél erdõmérnök-gyakornok-
ként kezdte meg a munkáját, 1971.
március 1-tõl már mûszaki vezetõ
volt. Irányította a keszthelyi, a sü-
megi, a monostorapáti erdésze-
tek területén végzett erdõfeltárá-
si munkákat, bekapcsolódott a

zalahalápi parkettagyár nagyberu-
házás munkáiba.

1976. szeptember 1-jétõl áthe-
lyezték a központ mûszaki osztá-
lyára, magas- és mélyépítési ter-
vezõnek. 1981. március 1-jétõl
1988. szeptember 30-áig építési
csoportvezetõ volt. Ezen idõszak-
ban feladatai közé tartozott több
erdészeti út tervezése és kivitele-
zése, a zalahalápi és franciavágási
faipari beruházások rá bízott
munkáinak irányítása, erdészeti
irodaházak, vadászházak, MÁV-
rakodók és egyéb objektumok
építési, felújítási, korszerûsítési
munkái.

1988. október 1-jétõl külkeres-
kedelmi csoportvezetõ, 1991.
március 1-jétõl külkereskedelmi
osztályvezetõ volt. A saját jogú
export–import tevékenység meg-
kezdéséhez megbízást kapott egy
külkereskedelmi részleg létreho-
zására, annak személyi és tárgyi
feltételeinek megteremtésére.
Feladata volt az erdõgazdaság sa-
ját termékeinek, de elsõsorban a
szalag- és csaphornyos parketta,
ágyrugólap exportpiacokon törté-
nõ értékesítése, valamint az ezen
tevékenységekhez tartozó import.

Ecsedy Tamás erdõmérnök, a
Bakonyerdõ Zrt. nyugalmazott
külkereskedelmi osztályvezetõje a
Magas-Bakony erdeinek infra-
struktuális fejlesztése, valamint a
külkereskedelem terén 36 éven át
végzett kiemelkedõ munkája elis-
meréseként kapta az emlékpla-
kettet.

Eredményes pályafutás
Életfa emlékplakettet vehetett át Ecsedy Tamás

Az alapítók a hivatásos vadá-
szok emléknapját idén – ugyan-
csak hagyományteremtõ szándék-
kal – az elsõ Veszprém megyei va-
dászkamarai trófeaszemlével bõ-
vítették. A huszárokelõpusztai va-
dászház udvarán 85 trófeát mu-
tattak be. A Veszprém Megyei

A megye vadgazdálkodási tevékenységét mutatta be a mustra

A hivatásos vadászok kopjafá-
jánál második alkalommal szerve-
zett ünnepségen Hubertlaki ke-
reszt kitüntetést vehetett át a
központ munkatársa, Gombási
Károly.

Kollégánk a Bakonyerdõ Zrt.
Pápai Erdészeténél kezdte szak-
mai pályafutását. A részvénytár-
saság hivatásos vadászaival kap-
csolatos adminisztratív feladatok
ellátása, felszereléseik beszerzése
mellett elévülhetetlen érdemeket
szerzett a hubertlaki hivatásos va-
dászok emlékhelyének létrehozá-
sában.

Aktív vadász, munkabírásának,
szakmai tájékozottságának, jó
kapcsolatteremtõ készségének és
nem utolsósorban közvetlen ter-

mészetének köszönhetõen elis-
merést és tiszteletet váltott ki

Elismerik a munkáját

Elsõként Horváth Iván gratulált Gombási Károlynak az elismeréshez

mind a szakhatóságok, mind a
kollégák körében.

Ecsedy Tamás a minisztériumban. Értékes az életmûve
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Erdõgazdaságunk az Országos
Kékkör megújítására elnyert pá-
lyázatban, konzorciumi tagként két
régióban is érdekelt. Az országo-
san összességében 2,7 milliárd
forintos Kékkör projekt hét régi-
ójában zajló fejlesztéseinek bemu-
tatásáról, a széles közönséggel
való megismertetése érdekében az
MTVA tematikus napot szerve-
zett. A Galyatetõi állandó külsõ
helyszín mellett négy forgatócso-
port járta az országot, közülük
kettõ a Bakonyerdõ Zrt. terüle-
tén is készített riportokat.

A háromperces élõ adások
egyikét Hubertlakon vették fel. A
bakonyi kisvonattal érkezõ turis-
tákat a kulcsos ház igénybevéte-
lének lehetõségérõl kérdezte a ri-
porter, majd Csiszár Adrienn er-
deiiskola-vezetõ a kéktúrás beru-
házásról adott tájékoztatót.

A Balaton-felvidéki forgató-
csoport négy felvételt is készített.
Az egyikben Horváth Eszter erdei-
iskola-vezetõ növényfelismerést
tartott kisiskolásoknak, a másik-
ban az erdei iskola mellett talál-
ható Kéktúra-pihenõ- és -pecsé-
telõhelynél az arra túrázókat fag-
gatta a riporter. A Badacsony lá-
bánál, a Rodostó házban az egy-
kori turistafelszerelésekkel beren-
dezett kis kiállítást mutatták be
korabeli ruhába beöltözött kollé-
gáink segítségével. Végül a Rózsa-
kõnél egy ifjú pár idézte fel egy
éve kezdõdött kapcsolatukat
és erõsítette meg fogadalmukat
a nevezetes, varázserõvel bíró
kõnél.

A tévések elismerõen szóltak
a Monostorapáti és a Bakonybéli
Erdészet kollégáinak lelkiismere-
tes és profi közremûködésérõl.

Tematikus nap
a Duna Tv-ben

A Rodostó házban az egykori turistafelszerelésekkel berendezett kis
kiállítást mutatták be korabeli ruhába beöltözött kollégáink

Hol csak szemerkélt, máskor
esett, de a szakmai progra-
mokban nem tett kárt. Az OEE
Pápai Helyi csoportja október
közepén Zalában járt tanul-
mányúton: a házigazda a Nagy-
kanizsai Helyi Csoport és a
Zalaerdõ Zrt., valamint a Zala-
egerszegi Helyi Csoport volt.

A tanulmányútról Rosta Kata-
lin, a pápai helyi csoport titkárhe-
lyettese számolt be. A Lenti Er-
dészet munkatársai, továbbá Ros-
ta Gyula vezérigazgató, a Nagyka-
nizsai HCS elnöke és Für Tamás,
a HCS titkárhelyettese fogadott
bennünket, majd a rövid köszön-
tõ után kisvasúttal indultunk a
Lenti–Csömödér vonal mentén
felfûzött szakmai programokra.

A 15 670 hektáros Lenti Erdé-
szet erdei az Alsó-Õrség, Göcse-
ji-dombság és a Kerka–Mura-sík

Esõ áztatta tanulmányút
erdészeti tájban találhatók.
Élõfakészlete mintegy ötmillió
köbméter, az éves összes fakiter-
melés 120 ezer köbméter. Legje-
lentõsebb a 41 százalékos elegy-
aránnyal bíró erdeifenyõ, 27 szá-
zalékban tölgyek, 11 százalékban
bükk fordul elõ a területeken.
Nehézségeket okoz az éves lehe-
tõségek aktualizálása, mivel az er-
dészet területe jelenleg négy er-
dõtervezési körzetbe tartozik.

Az elsõ megállónál, a Lenti 21F
erdõrészletnél Pálinkás Ákos fa-
használati mûszaki vezetõ elmond-
ta: a benne található erdeifenyõ
142 éves, a második szintet alkotó
bükköt feltehetõen alátelepítet-
ték. A maga nemében egyedülálló
erdõ magtermelõ állomány volt,
elsõdleges rendeltetése jelenleg
kísérleti. A Lenti 22G erdõrész-
letben pusztuló lucfenyõállományt
tekintettünk meg, ahol, bár 2011-

ben végeztek gyérítést, a pusztu-
lást nem tudták megelõzni. A
fenyvesek helyén végzett mester-
séges erdõfelújítások hatalmas
feladat elé állítják az erdõmûve-
lési ágazatot. Hernyék 21A mes-
terséges kocsánytalan tölgy erdõ-
felújítás lucfenyõ szúkár után ke-
letkezett vágásterület felújítására
volt példa. Az emlékezetes meg-
állópontot követõen Hernyék 20B
erdõrészletben erdeifenyõ pász-
tás természetes felújításának fo-
lyamatát ismertette Gergácz Judit
erdõmûvelési ágazatvezetõ. Gróf
András erdészetigazgató az erdé-
szet vadászati ágazatáról adott
rövid ismertetést. A délután a
Lenti Fûrészüzem bejárásával
telt, ahol Lu-kács Ferenc fafeldol-
gozási mûszaki vezetõ kalauzolá-
sában végigjártuk a csarnokokat,
a fûrészáru- és pelletgyártás fo-
lyamatát.

Másnap az idén Magyar Ter-
mék Nagydíjat elnyert Zakatoló
Erdei Iskolát mutatta be Molnárné
Vitális Anikó, az erdei iskola veze-
tõje, majd elindultunk Zalaszent-
györgyre, ahol a Zalaegerszegi
Helyi Csoport nevében Jozwiak
Bernard, a helyi csoport elnöke és
Vissi Géza,  a helyi csoport titkára
fogadott bennünket.

A nap felütéseként a mûemlé-
ki védelem alatt álló, 13. század-
ban épült Zalaszentgyögyi római
katolikus templomot nézhettük
meg. Vissi Géza röviden bemutat-
ta a helyi csoport mûködését. A
120 tagból több mint százan ma-
gánerdõ-gazdálkodók, a többiek
az erdészeti igazgatásban dolgoz-
nak. Ezzel a zalaegerszegi a leg-
nagyobb „magánerdõs” helyi cso-
port. Büszkén mondhatják el azt
is, hogy a 2011-es vándorgyûlésen
az egyik szakmai programot õk
biztosították.

Az erdõgazdálkodásról Vissi
Géza elmondta: Zalában az erdõ-
terület fele magánkézben van, így
a magánerdõ-gazdálkodás súlya
sokkal nagyobb, mint például
Veszprém megyében. Átlagos
magánerdõ átlag feletti szerve-
zettséggel, ez a Zalaszentgyörgyi
2. számú erdõbirtokossági társu-
lat, amelynek mûködésével és
munkájával ismerkedhettünk
meg. A társulatnak jelenleg 140
tulajdonosa van, és 116 hektáron
mûködik. A több mint három év-
tizede a területen dolgozó, szak-
irányítói feladatokat ellátó
Jozwiak Bernard részletesen is-
mertette a tulajdonviszonyok és
mûködési formák alakulását. Kü-
lön hallhattunk az egyenes, hen-
geres törzsû, nemesített árboc-
akácról, mely megtalálható az er-
deikben.A Pápai Helyi Csoport tagjai értékes tapasztalatokat szereztek a zalai erdõkben

Franciavágáson idén elkezdõ-
dött a készparketta egysávos
fedõrétegének, vagyis a lamel-
lának a gyártástechnológiai ki-
fejlesztése. A beruházás célja,
hogy a fûrészárugyár minél
több alapanyagot tudjon átadni
Zalahalápnak.

A fûrészárugyár tavaly a rönk-
feldolgozás két alapgépét cserél-
te le, aminek köszönhetõen haté-
konyabb lett a feldolgozás, illetve
jobb minõségi és mennyiségi ki-
hozatalokat tudnak produkálni. A
lamellagyártáshoz szükséges víz-
szintes rönkhasító szalagfûrész
jelenleg átszerelés alatt áll. A ter-
melékenység növelése érdekében
a szakemberek speciális célgéppé
alakítják át. A csarnokban a szük-
séges építészeti munkákat végzik.
A gép beüzemelése legkésõbb ja-
nuárban befejezõdik – tájékozta-
tott Weibl Emese projektgazda és
Varga László vezérigazgató. Jelez-
ték, hogy ez az elsõ lépése annak
a gyári fejlesztésnek, aminek meg-

Növelik a kapacitást
Kiszolgálni a fûrészárugyárat, majd a parkettagyárat

valósítására határozott elképzelés
van a vállalatnál.

A gyártócsarnok nem légkon-
dicionált. A fûrészelt, szárított la-
mella további megmunkálásához
a gyalucsarnok légtechnikáját al-
kalmassá kellett tenni arra, hogy
a hatszázalékosra leszárított alap-
anyag nedvességtartalma ne vál-
tozhasson. Ez megtörtént.

A csarnokban egy tárcsás ma-
rógép alakítja ki a lamella vastag-
sági méretét. A formatizálás jelen-
leg a két meglévõ gépen (a jelen-
legi gyalun és a darabolón) törté-
nik. 2016-ra tervezi a vállalatveze-
tés, hogy ennek egy önálló tech-
nológiai sorát kialakítja, azzal,
hogy a formatizálásra gépeket vá-
sárolnak. Innentõl kezdve terme-
lékenyebben tudunk majd egysá-
vos (dielen) fedõréteg-alapanya-
got gyártani.

Varga László hangsúlyozta, a
hazai piacról szinte lehetetlen ezt
a választékot beszerezni. Az érté-
kesített parketta átlagárát akkor
tudjuk jelentõsen javítani, ha meg-

változik a részarányuk a három-,
a két-, illetve az egysávos fedõré-
teggel rendelkezõ parkettáknak,
ez utóbbiak javára. Az egysávos-
nak az alapanyagköltsége ugyan
magasabb, de az értékesítési ára
is jobb, mivel magasabb hozzá-
adott értékû termékrõl van szó,
többletárbevételt és jelentõsebb
eredménynövekedést hozhat.

Az a meghatározott cél, hogy
a Bakonyerdõ fahasználati tevé-
kenységével kiszolgálja a
fûrészárugyárat, ezen keresztül a
parkettagyárat. Franciavágás ez-
által több alapanyagot tud átadni
Zalahalápnak. Ennek a tervnek a
része az egysávos fedõréteg gyár-
tása, szállítása. Jövõre a fûrészáru-
gyár több mint másfélszeresére
növeli a háromsávos tölgy fedõ-
réteg-alapanyag – parkettfríz –
beszállítását is. Már idén is a ter-
vezettnél több alapanyagot szállí-
tottak a parkettagyárba, 2010-hez
képest közel a dupláját! Ha a vál-
lalat a megvásárolt rönköt maga
dolgozza fel s az ebbõl keletkezõ

A fûrészelt, szárított lamella további megmunkálásához elkészült a gyalu-
csarnok légtechnikája. Nem változhat az alapanyag nedvességtartalma

terméket adja tovább a
parkettagyárba, az sokkal
gazdaságosabb, mint ha
külön-külön rönköt és la-
mellát is vásárolnának.
Ezzel együtt biztonságo-
sabb lesz a cég likviditási
helyzete is.

Weibl Emese jelezte, a
tölgy kiemelt fafaj, erre
van leginkább kereslet. Az
állami erdõgazdaságok
közötti faanyagforgalom-
szabályozási protokoll le-
hetõséget biztosít arra,
hogy a társ erdõgazdasá-
goktól a szükséges meny-
nyiségû és minõségû
tölgyrönköt a Bakonyer-
dõ Zrt. piaci áron meg
tudja vásárolni. Ezt a hely-
zetet kihasználva a koráb-
bi évekhez képest sokkal
több alapanyag áll rendel-
kezésre.

Türingiában és Bajorország-
ban egy kézben, az állami er-
dõgazdaságnál van a gazdálko-
dás, a szakirányítás és az igaz-
gatás, vagyis az erdõgazdaság
az állami erdõk kezelése mel-
lett a magánerdõk szakirányí-
tói feladatait is elvégzi, a ható-
sági szerepet is ellátja.

A Bakonyerdõ Zrt., a Pilisi
Parkerdõ Zrt. és a Budapesti Er-
dõgazdaság munkatársai közös
tanulmányúton vettek részt Né-
metországban és Ausztriában, az
örökerdõ-gazdálkodás témakö-
rében. Az ötnapos szakmai prog-
ram nagy része Németországban
zajlott: egy-egy nap a Türinger
Forst, Erfurt-Willrodei és Held-
burgi Erdészetnél, két nap pedig
Bajorországban, az Ebrachi Erdé-
szet területén.

Erdeiket 15–20 éve kezdték az
örökerdõ-gazdálkodás elvei sze-
rint kezelni, mára – tulajdoni for-
mától függetlenül szinte minden-
hol – természetes felújítással, fo-
lyamatos erdõborítás mellett gaz-
dálkodnak. A magyarok a külön-

Örökerdõ-gazdálkodás
A német modell merõben más, mint a magyar

bözõ korú elegyes tölgyesekben
és bükkösökben, valamint lucfeny-
vesekben is láthattak példát az
erdõk kezelésére a terepi bemu-
tatók során. Az erdész feladata a
javafák kijelölése mellett a
közelítõnyomok kijelölése is: a
termelések során csak a köze-
lítõnyom-hálózaton lehet közle-
kedni, mely a terület 12 százalé-
kát fedi. Ez elsõre soknak tûnhet,
de nem az, ha figyelembe vesszük,
hogy az erdõtalaj fennmaradó 88
százaléka egyáltalán nem érintett.
A legjellemzõbb technológia a
harveszteres termelés forwarde-
res közelítéssel, de a motorfûrész
és ló is gyakran elõfordul. Meg-
felelõ feltártság nélkül ez a gaz-
dálkodás nem folytatható: a
Heldburgi Erdészetnek  hektá-
ronként 25 folyóméter teherau-
tóval járható és további közelítés-
re alkalmas útja van.

A vadlétszám sokkal alacso-
nyabb, mint hazánkban. A vadgaz-
dálkodással kapcsolatban több-
ször elõjöttek kérdések, a mint-
egy 200 személlyel zajló hajtóva-
dászatok felkeltették a csoport

érdeklõdését. A szûken vett szak-
mai programok mellett az erdõ-
gazdaság egyéb feladataiba is be-
pillantást nyerhettek: az Ebrachi
Erdészet területén egy hamaro-
san, mintegy 20 millió eurós rá-
fordítással elkészülõ közjóléti att-
rakció, a több mint egy kilométer
hosszú lombkoronasétány építé-
si munkálatait nézték meg, vala-
mint a nemrég átadott bajor ter-
mészet házát is megtekintették.
Türingia központjával, Erfurttal
rövid városnézés során volt alkal-
muk ismerkedni, a bajorországi
Ebrach gyönyörû templomában
pedig orgonajátékkal lepték meg
õket vendéglátóik.

Az emlékezetes négy nap után
az ausztriai Schläglben töltötték a
tanulmányút utolsó napját, ahol
hegyvidéki körülmények között
végzett szálalásos gazdálkodással
ismerkedhettek, s Heinrich Rei-
ninger A szálalás elvei címû köny-
vének kutatási helyszínein is
jártak.

Az öt nap során gyönyörû er-
dõket láttak, számos szakmai ta-
pasztalattal gazdagodtak.

A magyar kollégák minden felmerülõ kérdésre választ kaptak német vendéglátóiktól
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Szentes Szilárd személyében
május végén új vezetõ lépett a
létesítmény élére. A parkot
2012-es indulása óta irányító
Györke Zsombor június végén
vonult nyugdíjba, ám a szépsé-
geivel együtt is embert próbáló
pozíciót már májusban átru-
házta fiatalabb kollégájára.

Mozgalmasan telt a Festetics
Imre Állatpark elmúlt fél éve. A
leköszönõ parkvezetõtõl volt
munkatársai jó hangulatú céges
összejövetel keretében búcsúztak.
A nyár folyamán Zsombor gya-
korlatvezetõként látogatott vissza,
hogy négy héten keresztül irányít-
sa a helyi Farkas Edit szakképzõ
iskola diákjainak szorgoskodását.

Az új parkvezetõ rögvest fejest
ugorhatott a mély vízbe, hiszen
elsõ feladatai közé tartozott a rég-
óta esedékes birkanyírás. Ennek
során a harcias kosok és gazellát
meghazudtoló fürgeséggel mene-
külõ jerkék révén értékes munka-
tapasztalatokkal gazdagodott. A
napi munkavégzés ritmusának
megváltoztatásával és a személyi
állomány fejlesztésével az állatok
ellátásának színvonalát és a dol-
gozók szakmai affinitását kívánta
fokozni.

A vezetõváltással az állatpark
és a szomszédos Természet Háza
közti kapcsolat is szorosabbra fo-
nódott, hiszen adminisztratív és
személyzeti vonatkozásban lénye-
gében összeolvadt a két létesít-
mény. A kölcsönös reklámozás és
kombinált belépõjegyek mellett
közös programokat szerveztek. A

természet házát felkeresõ csopor-
tok több programcsomagból vá-
laszthatnak, amelyek között az ál-
latpark – igény szerint szakveze-
téssel történõ – meglátogatása is
szerepel. Számos alkalommal ér-
keztek kíváncsi óvodások, lelkes
kisiskolások Szilárd vagy kolléga-
nõi, Sali Éva és Csali Nikolett kísé-
retében. Külön öröm, hogy több
ízben is sérült fiataloknak, felnõt-
teknek tudtak vidám élményeket
szerezni.

Az októberi Erdõk hete kere-
tében szervezett programok két
helyszínen zajlottak párhuzamo-
san. Az elõre bejelentkezõ csopor-
tokat különféle játékos feladatok,
vetélkedõk várták. Az állatparkban
az erdõ õszi „hulladékait”: fák tö-

vébe, sövény aljába rejtett termé-
seket, lepketaplót, dámlapátot,
gím- és õzagancsot kellett felku-
tatniuk és helyesen megnevezni-
ük. Közben a jószágállománnyal
is megismerkedtek, összebarát-
koztak. A nagyobbak utolsó fel-
adatként a látottakkal kapcsola-
tos kérdõívet töltöttek ki.

A jövõben az állatpark rend-
hagyó szakköri foglalkozások, to-
vábbi tematikus programok és ki-
helyezett tanórák színhelyéül is
szolgál majd. A tervezett turiszti-
kai vonatkozású fejlesztések kö-
zött szerepel a park területén meg-
figyelhetõ vadmadarakat bemuta-
tó tábla, illetve gyereknyelven fo-
galmazott, mókás fajtaismerte-
tések kihelyezése. Igyekeznek a

Mozgalmas napok az állatparkban
Szentes Szilárd személyében új vezetõ lépett a létesítmény élére

Az állatpark igény szerint szakvezetéssel is látogatható Elkapott pillanatok
A kiállítást Kiss Gábor gazdasági vezérigazgató-helyettes nyitotta meg

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2015. szeptember 21.–
december 3. között az alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Pálmai Ferenc (Zalahaláp, 10. 01.), Vajai
Dániel (Monostorapáti, 10. 01.), Farnadi Annamária (Központ
11. 19.), Széll Zoltán (Franciavágás, 12. 01.)

Belépõk, fizikaiak: Dombóvári Attila (10. 06.), Regenye Tiborné
(10. 07), Simon Istvánné (10. 09.), Marton Éva (12. 02., mind
Franciavágás)

Kilépõk, szellemiek: Németh László (Központ, 10. 02.)
Kilépõk, fizikaiak: Iloczki Ferenc Péter (Bakonybél, 09. 22.),

Fischer József (Pápa, 12. 02.), Lõrinczi Ildikó (09. 28.), Kocsis
Donát (10. 07.), ifj. Kovács Zsolt (11. 13.), Ács József György (11.
30.), Rituper  Arnold (10.21., mind Zalahaláp)

Nyugdíjazások: Barát Jánosné (Zalahaláp, 10. 31.)
Hûségjutalmasok:
40 éves: Varga István (Bakonyszentlászló)
35 éves: Bukta László (Pápa), Csizmadia Imre (Zalahaláp),

Farkas Zoltán (Zalahaláp)
30 éves: Peer László (Devecser), Szabó Zoltán (Farkasgyepû),

Simon György (Monostorapáti), Szántó László (Balatonfüred)
25 éves: Farkas Sándor Csaba (Devecser), Stubán Zoltán

(Központ)
20 éves: Csabi Csaba (Zalahaláp), Supán Gyuláné (Bakonybél),

Tóth Ferenc (Zalahaláp)

Az egyéves látogatóközpont-
ban interaktív látványelemek-
kel, akusztikus és vizuális ef-
fektekkel, élethû diorámákkal
színesített kiállítás formájában
ismerhetik meg a Keszthelyi-
hegység földtörténetét, nö-
vény- és állatvilágát.

A látogatóközpontban a tanév
kezdetével újra elindultak a szak-
körök – a látogatók a hét négy
napján a hagyományos állattartás
módozataival, a madárvilág érde-
kességeivel, az erdõ élõvilágával és
a természetben zajló folyamatok-
kal ismerkedhetnek meg. A me-
seszakkör a legnépszerûbb, amely

Élet a Keszthelyi-hegységben
A Természet Háza sokszínû és sikeres programokat tart

Gyenesdiáson, Palkó Sándor is-
mert ornitológus szoboravatóján
is jelen voltak, ahol a helyi iskolá-
sokat újabb játékaik kipróbálásá-
ra biztatták.

Mindszent hava két különbö-
zõ témakörhöz kapcsolódó hét-
végi programra csalogatta az ér-
deklõdõket. A látás hónapja al-
kalmából a kíváncsi vendégek a
mikroszkópozás rejtelmeibe kap-
tak betekintést. Az ínyencek az
Õszi termékmustra címû elõadá-
son vehettek részt; Csali Nikolett
segítségével elleshették dédnagy-
anyáink lekvárfõzési és aszalási
fortélyait. A Boszorkányszoba el-

A gyermekek körében nagy népszerûségnek örvend a meseszakkör

Dél-Erdélyben, a Hunyad me-
gyei Déva városától 20 kilométer-
re fekvõ Marosillye nyugati szé-
lén, a Maros partján emelkedik a
mára szépen helyreállított úgyne-
vezett Veres-bástya. Az 1500-as
években épült négybástyás, felvo-
nóhidas kapuval és vizesárokkal
védett erõdbõl mára ez az egy
olaszbástya maradt fenn. A köz-

Segítség a határon túlra

parkot jobban bekapcsolni a szak-
mai vérkeringésbe: ennek része-
ként gyakorlati helyszínnek ajánl-
ják egyetemek, fõiskolák és szak-
középiskolák hallgatói számára.

Az õsz legnagyobb lélegzetvé-
telû projektje a túlszaporodott
állatállomány elárverezése. Min-
dig öröm egy egészséges kisbá-
rány, kecskegida, kiscsikó, szür-
kemarhaborjú világrajövetele.
Szívmelengetõ látni az új élet ki-
bontakozását, gyarapodását. A
látogatók körében is hatalmas
népszerûségnek örvendenek az
állatgyerekek; igazi közönségked-
venc a május közepén született
parlagi szamárcsikó és Baksa, a
néhány hónapos õzbak, a park
legújabb lakója.

Ugyanakkor nem hagyhatók fi-
gyelmen kívül gyakorlati megfon-
tolások. Egyfelõl a rendelkezésre
álló források (takarmány, terület)
korlátozottak, másfelõl az éssze-
rû tenyésztés szempontjai megkö-
vetelik az állomány egy részének
értékesítését. Az eladásra kerülõ
egyedek kiválasztásának vezérel-
ve az volt, hogy fiatal, egészséges,
továbbtenyészthetõ, a területnek
megfelelõ lélekszámú csapatok
maradjanak meg.

A látogatottság örvendetesen
gyarapodott az elõzõ évekhez ké-
pest. A melegebb õszi hétvégéken
autók sokasága sorakozott a be-
járat elõtt. S noha november kö-
zepén bezárt a pénztár, amíg az
idõjárás engedi, a park ingyene-
sen megtekinthetõ. A nyitás – az
idõjárás függvényében – március-
ban várható.

Idei második fotópályázatunk-
ra is rengeteg szebbnél szebb fotó
érkezett. Nagy öröm volt a pályá-
zatokon keresztül gyönyörködni
a természet nehezen észrevehe-
tõ, apró csodáiban.

Erdei Közelítés címen hirdet-
te meg a Bakonyerdõ Zrt. idei
második fotópályázatát. A felhí-
vásra több mint 600 fotó érkezett,
amibõl 110 darabot állítottunk ki
a gyenesdiási Természet Háza
Látogatóközpontban. A kiállítást
Kiss Gábor gazdasági vezérigazga-
tó-helyettes nyitotta meg. Úgy fo-
galmazott, hogy a képek az élet-
rõl szólnak, olyan elkapott pilla-
natokról, amelyek nem vesznek el

soha. A zsûrinek nehéz feladata
volt kiválasztani a legjobbakat. Elsõ
helyezett: Polczer Miklós: Csepp-
nyi élet. Egy hosszú hétvégét
tölthet  Büdöskúti Vadászhá-
zunkban. Második lett Birkás Csa-
ba: Lila álom. A Balatoni Hajózá-
si Zrt. jóvoltából sétahajózási le-
hetõséget kapott. Harmadik Wag-
ner Gábor: Harmatcseppek. Neki
egy Erdõbenõ ajándékcsomag ju-
tott.

Különdíjat kapott Halminé Jo-
zefa: Naplemente fényében fürdõ
bóbita. Nyereménye egy hétvége
a Sá-rosfõi vadászházban.

A kiállítást 2016. március 31-
éig lehet megtekinteni.

emlékezet szerint ennek az épü-
letnek a magasföldszinti elsõ bolt-
hajtásos szobájában született Er-
dély aranykorának fejedelme,
Bethlen Gábor.

Az egyik legkorábbi erdélyi
magánvár maradékát 2000-ben a
dévai Szent Ferenc Alapítvány vet-
te tulajdonába. A mára szépen
helyreállíttatott évszázados épít-

terem padlózatának cseréje,
amelyhez a Bakonyerdõ Zrt.-tõl
kértek támogatást. Cégünk a fel-
újítást 3,2 köbméter tölgy fûrész-
rönk térítésmentes átadásával tá-
mogatta, ezzel is elismerve az ala-
pítvány értékteremtõ és érték-
mentõ tevékenységét.  A faanyag
megmunkálását és a padló lera-
kását egy sümegcsehi vállalkozó
végezte önkéntesek segítségével.
Bízunk benne, hogy a zalaerdõdi
erdõbõl származó tölgypadozatot
évszázadokig koptatja majd sok
magyar látogató!

Aki Dél-Erdélybe utazik, feltét-
lenül álljon meg itt egy rövid pi-
henõ erejéig! Az impozáns épü-
letben berendezett Bethlen Gá-
bor-emlékkiállítás június 15. és
szeptember 15. között folyamato-
san megtekinthetõ, egyéb idõ-
szakban a marosillye@gmail.com
e-mail-címen vagy a 00-40-726-
489-697-es telefonszámon lehet
Varga Csabánál bejelentkezni.

nevezésû kézmûveskedés csupa
„félelmetes” dologgal várta a fia-
talokat: gurigadenevérek, dióhéj
pókok, kupakból készült szelle-
mek népesítették be a foglalkoz-
tató termet. A hónap végén a Ba-
latoni Múzeum táboros csapatát
látták vendégül. A gyerekek
Debreczeni Évától az õsszel is gyûjt-
hetõ ehetõ növényekrõl hallhat-
tak elõadást, majd a Berzsenyi ki-
látóhoz szervezett túra során a
természetes élõhelyükön is meg-
csodálhatták az õsz ízeinek képvi-
selõit.

November közepén Debrecze-
ni Éva közremûködésével Már-
ton-napi ismeretmorzsákkal gaz-
dagodhatott, aki felkereste a lá-
togatóközpontot. A Balatoni Mú-
zeum programjába is bekapcso-
lódtak: lámpás készítésével,
origamilibával színesítették a dél-
utánt. Közös adventi készülõdés-
re hívták azokat, akik ott kívánták
elkészíteni asztali díszüket, ünne-
pi koszorújukat. November végén
tartották Újragondoló napjukat –
Sali Éva elképzelése az Európai
hulladékcsökkentési hét egyik
megvalósult akcióötlete. A ren-
dezvény témája a természetvéde-
lemre és a hulladékok mennyisé-
gének csökkentésére való figye-
lemfelhívás volt.

Mikulás napja alkalmából a
Helikon Rádió élõ kívánságmû-
sorral érkezett, továbbá a gyere-
kek a nagyszakállúhoz kapcsoló-
dó játékokat próbálhattak ki.

Az ünnepek elõtt még a téli
madáretetésrõl tudhatnak meg
többet az ideérkezõk, a téli szü-
netben Ökomûhely foglalkozá-
sokkal készülnek.

A Természet Háza október ele-
jén ünnepelte elsõ születésnapját.
A látogatóközpont munkatársai
bíznak benne, hogy nemcsak ne-
kik, hanem vendégeik számára is
élményekben gazdagon teltek a
közös programok. Jövõre újult
erõvel, még színesebb és változa-
tosabb ötletekkel és rendezvé-
nyekkel várnak mindenkit!

Személyügyi hírek

A zalaerdõdi erdõbõl származó tölgypadozatot
évszázadokig koptathatja majd sok magyar

egy mesefilmvetítéssel egybekö-
tött ismeretterjesztõ foglalkozás.
A kis vendégek a választott rajz-
filmhõsök valós lényérõl tudhat-
nak meg többet. A délutánt krea-
tív tevékenység, élményfeldolgo-
zó játék zárja. A hónap második
felében termésgyûjtõ túrára invi-
tálták a kirándulni vágyókat. A
tapolcai Csermák József Rendez-
vénycsarnok meghívását elfogad-
va részt vettek a város – Európai
mobilitási hét alkalmából szerve-
zett – egész napos rendezvényén.
A program során környezetbarát,
saját készítésû játékaikat mutat-
ták be a helyi óvodásoknak, isko-

lásoknak. Nemcsak a hónap, ha-
nem az év egyik legnagyobb ered-
ményének számít, hogy Az év
ökoturisztikai létesítménye 2015
pályázaton III. helyezést ért el a
látogatóközpont.

Október szintén eseménydú-
san telt. Az Erdõk hete rendez-
vénysorozat alatt számos óvodás-
és iskoláscsoportot fogadtak. A
program sikeresnek bizonyult, a
Festetics Imre Állatparkkal közö-
sen igyekeztek jó benyomást kel-
teni a résztvevõkben. Szentes Szi-
lárd és Csali Nikolett a Keszthelyi
Televízió és a Balaton Színház ál-
tal szervezett nagy mesenapon
képviselte a Természet Házát.

ményt az alapít-
vány vezetõje,
Böjte Csaba fe-
rences testvér az
erdélyi fejede-
lemség történel-
mi emlékhelye-
ként fenntartva a
fejedelem emlék-
házának szánja.

Bár az egyko-
ri lakótornyot
szépen helyreál-
lították, idén már
elodázhatatlan-
ná vált az egyik
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