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2010 óta nem volt ilyen év, hogy
egyszerre ennyi kolléga érte
volna el az öregségi nyugdíjkor-
határt, mint 2016-ban. Külön ér-
dekesség, hogy egy részük a
közvetlen vezetõi gárdából ke-
rült ki. Kerületvezetõ erdészek
és egyéb fizikai dolgozók is
szép számmal szerzik/szerez-
ték meg a nyugdíjjogosultságot
ebben az évben.

Általában mindig a legismer-
tebb emberek nyugdíjazása a leg-
szembetûnõbb. Idén két erdésze-
ti igazgató is nyugdíjba ment, il-
letve megy. Ennek kapcsán beszél-
gettünk Varga László vezérigazga-
tóval.

A Monostorapáti Erdészet
igazgatója, Farkas Attila már má-
jus 2-án elbúcsúzott a vállalattól.
Helyét nem kell betölteni. hiszen
megszûnt az erdészet. A Far-
kasgyepûi Erdészetnél vezetõvál-
tás lesz, Timár György erdészeti
igazgató szeptember elsõ napjai-
ban fejezi be a tényleges munka-
végzést. Pótlásáról már jó elõre
igyekeztek gondoskodni, Korn Ig-
nác vadászati osztályvezetõ veszi
át a munkakört.

Korn Ignác számára nem is-
meretlen a hely, mielõtt vadászati
osztályvezetõ lett, ott dolgozott.
A családjával a településen él, ha

Tudatos építkezés folyik
Nyugdíjazások miatt sok helyütt történt személyi változás a vállalatnál

úgy tetszik, hazamegy. Régi vágya,
hogy azt az erdõmérnöki pályát
teljesítse ki, amit mindig is szere-
tett volna. Erre most lehetõséget
kap. Az erdõgazdaság vezetése
nagyon elégedett a vadászatban

nyújtott teljesítményével, azzal a
higgadt, körültekintõ tárgyaló-
készséggel, amivel egy ilyen kényes
ágazatban sikerült megállnia a
helyét. Következetesen és megfe-
lelõ határozottsággal képviselte az

erdõgazdaság álláspontját. Irányí-
tása alatt eredményesen mûkö-
dött a vadászati ágazat. Habitus-
ban, tárgyalóképességben hozzá
hasonló személyt kerestek.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Varga László vezérigazgató  az elmúlt fél év és a közeljövõ személyi változásairól tájékoztatott

Szemétszedéssel, az elörege-
dett, erre a termõhelyre nem
való fák kivágásával megkez-
dõdött a munka a Külsõ-Vár-
kertben. Sajnos volt, aki politi-
kai ügyet kreált a felújításból.

A pápaiaknak régóta fáj a szí-
vük, hiszen a Külsõ-Várkert na-
gyon elhanyagolt, fás, bozótos,
növényzettel borított terület volt.
A fák között sok volt a beteg, a
száraz, illetve olyan, amely nem
erre a termõhelyre való. Az áldat-
lan állapotokat fokozta, hogy so-
kan szemétlerakónak használták
a területet.

A vállalat vezetése tavaly év vé-
gén megkötötte az együttmûkö-
dési megállapodást Pápa városá-
val, ennek értelmében megújul a
Külsõ-Várkert, tájékoztatott Hor-
váth Iván termelési és kereskedel-
mi vezérigazgató-helyettes.  A
munka elkezdõdött. Az elsõ fázis
a szemét összeszedése volt, má-
sodik lépésként a bozótirtást vé-
gezték el, ezt követte a száraz, be-
teg fák kitermelése. Aki nem szo-
kott hozzá a fakitermelés látványá-
hoz, annak szemet szúrt a mun-
ka. Így a helyi MSZP-nek is, amely
sajtótájékoztatót tartott, mond-
ván, sokkal több fát vágtak ki, mint
amirõl a megállapodás szólt, és a
fák pótlása sem történt meg.

Horváth Iván ezt kategoriku-
san cáfolta. A város vezetésével a
nyilvánosság elé álltak és tájékoz-
tattak a feladatokról. Elmondták,
mit végeztek eddig. Azóta már a

Alakul a Várkert
Megkezdõdött a park kialakítása

Eddig 164 suhánggal és sorfával ültették be a területet

Kiváló környezetben, a huszá-
rokelõpusztai vadászház szom-
szédságában került sor a ne-
gyedik Husqvarna Regionális
Fakitermelõ Versenyre. A szép-
számú érdeklõdõ izgalmas ver-
senyszámokat láthatott.

Az elõzõ évek nagy sikerére
való tekintettel, hagyományterem-
tõ szándékkal adott otthont a
Bakonyerdõ Zrt. a negyedik Hus-
qvarna Fakitermelõ Versenysoro-
zatnak.

Horváth Iván, a Bakonyerdõ
Zrt. termelési és kereskedelmi
vezérigazgató-helyettese megnyi-
tóbeszédében úgy fogalmazott,
hogy a verseny a megméretteté-
sen túl lehetõséget ad arra, hogy
a szakemberek tanuljanak egymás-
tól. Minél több a tapasztalat, an-
nál nagyobb biztonsággal tudják
elkerülni a balesetveszélyes szitu-
ációkat. Held Norbert, a Husqvarna
Kft. ügyvezetõ igazgatója elége-
dettségének adott hangot, hiszen
a verseny népszerûsége évrõl évre
emelkedik.

A huszárokelõpusztai forduló-
ra rekord létszámban neveztek. A
versenyen a Husqvarna-szakke-
reskedõk által delegált három-
három fõs csapatok indultak, va-
lamint a katasztrófavédelem, az
állami és az önkéntes tûzoltók is
több csapatban képviseltették
magukat. Összesen 28 csapat mér-

Megnövekedett érdeklõdés

A helyezések sorsa izgalmas és látványos versenyszámok során dõlt el. A helyszín méltó volt a viadalhoz

Már nagyon régóta foglalkoztat-
ja az erdõgazdaság vezetését,
hogy egy erdészethez kellene
koncentrálni a Balaton-felvidé-
ki erdõterületeket. A Monostor-
apáti Erdészet igazgatójának
nyugdíjba vonulásával párhu-
zamosan ez is megtörtént.

Közigazgatásilag nagy terüle-
ten találhatók a Balaton-felvidéki
erdõterületek, amelyek Monos-
torapáti kivételével szétszórtan
helyezkednek el. Már több mint
húsz éve foglalkoztatja az erdõ-
gazdaság vezetését, hogy egy er-
dészethez kellene koncentrálni a
feladatokat. Május 2-án nyugállo-
mányba vonult a Monostorapáti
Erdészet igazgatója, Farkas Attila.
Ezt a tényt felhasználták ennek
megoldására is, nyilatkozta la-
punknak Varga László vezérigaz-
gató.

A felügyelõbizottság megtár-
gyalta a helyzetet és hozzájárult a
szervezeti és mûködési szabályzat
átalakításához, illetve az alapsza-
bály módosításához. A Bakony-
erdõ Zrt. megkapta az alapítói
határozatot, így május 2-ával meg-
szûnt a Monostorapáti Erdészet.
A területeik közül a tanúhegyek a
Keszthelyi-, az erdészet többi ré-
sze pedig a Balatonfüredi Erdé-
szethez került.

Megszûnt
az erdészet

(Folytatás a 3. oldalon.)

te össze tudását, köztük
három Veszprém me-
gyei.

A versenyt a WLC
(Fakitermelõ Világbaj-
nokság) mintájára ren-
dezték, öt versenyszám-
ban: gallyazás, lánckímé-
lõ darabolás, kombinált
darabolás, döntés, lánc-
szerelés.

A rendezvényen a
Husqvarna Országos
Fakitermelõ Verseny
mellett megtartották a
második Husqvarna
oldtimer (veterán) mo-
torfûrészek versenyét.
Elsõ alkalommal ren-
dezték meg a Hus-
qvarna nõi gallyazóver-
senyt. A verseny ideje
alatt a családtagok ré-
szére Husqvarna gépbe-
mutatót, a gyerekeknek
foglalkoztató sátort
szerveztek.

Az izgalmas verseny-
ben elsõ helyezést ért el
a zirci Bakonyi Bogvágó
Banda (Nagy Gábor,
Pap Zoltán, Pilise János),
második lett a Kazinc-
Logger csapata (Mis-
kolc, Északerdõ Zrt.,
tûzoltóság), míg harma-
dikként végzett a Roth
Gyula Erdészeti Szak-
középiskola (Sopron).

negyedik lépésen is túl vannak,
ami területrendezést jelent. Mi
több, a faültetést is megkezdték.

A fakitermelés során összesen
mintegy 0,3 hektáron üres terüle-
tek keletkeztek. Ezeket a mielõbbi
borítás érdekében nem csemeté-
vel, hanem legalább méteres su-
hánggal és sorfával ültették be. 164
ilyen faegyedet telepítettek. Mind-
egyik esetben dréncsövet is letet-
tek, ami növeli a megmaradás esé-
lyét. A következõ lépés õsszel az
lesz, hogy további 400 facsemetét
ültetnek. Addig folytatják a mun-
kát, amíg parkerdõvé nem alakít-
ják át az egész Külsõ-Várkertet.
Az erdõs részen rövid tanösvé-
nyek, sétautak, kisebb közjóléti lé-
tesítmények lesznek.Ezeknek a ki-
alakítása során még további faki-
termelésre lehet számítani, de már
nem akkora területen, mint ko-
rábban. Ez valószínûleg áthúzódik
a jövõ évre.

A vezérigazgató-helyettes elis-
merte, valóban nem szép látvány,
amikor ilyen munka zajlik, fõleg a
fakitermelés. Ugyanakkor menet
közben nehéz megítélni egy mun-
kát. Amikor kivágnak egy száraz
fát, kritikákat kapnak; ha pedig
valakire ráesik egy száraz faág,
szintén korholják õket. Anélkül
nem lehet megújítani egy erdõte-
rületet, hogy az öreg, beteg fákat
ne vágnák ki. Ha ezt nem lehet
tudomásul venni, akkor mindig
vitáik lesznek. Ha azt tudomásul
veszik, akkor megegyezés szerint
tudnak dolgozni.
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Feltárult az erdõ mélyén eddig
„rejtõzködõ” kolostor. Az ása-
tási, feltárási, régészeti mun-
ka eredményeként újabb kirán-
dulóhellyel gyarapodhat Sáska
térsége.

A Bakonyszentjakabi Pálos
Kolostor tavalyi ásatási szezonjá-
nak alapvetõen kettõs célja volt:
az egyik a templom hajójának tel-
jes feltárása, másik pedig az elõzõ
évben részben feltárt sekrestye
teljes kibontása. Minden esetben
a megcélzott mélység a legutolsó
középkori járószint volt.

A feltárások megkezdése elõtt
a templomhajó falainak vonaláról
csak a felszíni terepalakulatok
árulkodtak. A terület közepét és
nyugati szélét két nagyméretû, sza-
bálytalan alakú mélyedés határoz-
ta meg. Ezek már a kutatás elõtt
is egyértelmûen jelezték, hogy a
helyszínt nagymértékû, a korabeli
járószint alá jelentõsen mélyülõ
bolygatások érték.

Újabb színfolt
Feltárult a Bakonyszentjakabi Pálos Kolostor

A kolostor régészeti feltárását
és állagmegóvási munkáinak meg-
kezdését megelõzte az engedélye-
zési eljárás, ennek során az I. je-
lû ütemre – amely a templom
szentélyének a területe – 2013-ban
kapott jogerõs építési engedélyt
a Bakonyerdõ Zrt. A templom
ezen területén meg is történt a
falak állagmegóvása.

Ehhez a régészeti-mûszaki ál-
lapothoz kapcsolódtak a 2015.
évi – pályázati – ásatási munkák.
A feltárási munkák a kolostor
templomhajójára és részben a fa-
lakon kívüli területre terjedtek ki.
A tavalyi feltárásokat összesen 6
változó méretû szelvényben végez-
ték.

A terv a falak statikai megerõ-
sítésére fordította a legnagyobb
gondot, mert a gyenge habarcs-
minõséggel falazott szakaszoknál
csak visszabontással és új fal elké-
szítésével lehetett biztosítani a
védõ ráfalazás stabilitását. A rá-
falazások magassága különbözõ,

mert a feltárások során változó
falmagasságot találtak. Az építé-
szeti-történelmi tér érzékeltetése
céljából a falakat a szentélyben és
a templomhajóban egyaránt meg-
emelték. Az így létrejövõ maga-
sabb falfelületeken lehetõség nyí-
lott az ásatás során megtalált, ki-
zuhant ablakok formájának és
helyének jelzésére. A fontos mell-
véd és záradék méretek ismerete
nélkül ezért „lebegõ” hatást keltõ
ablakformát és arányt ábrázoltak
fémanyagú megjelenéssel. Ez a
megoldás a szentélyben és a hajó-
ban érzékelteti az épület terét.

A feltárt ajtóknál a küszöbfák-
nak a beépítésével a történelmi
tokszerkezetet kívánták érzékel-
tetni. A templomtérben kis felü-
leten feltárt kerámiaburkolatot a
fagyveszély miatt nem volt célsze-
rû helyreállítani. Ezért az eredeti
szint felett, semleges, de a kör-
nyékre jellemzõ bazaltzúzalék-szó-
rást terveztek, alatta geotextília
terítéssel.

Ha a szervezõ személyében
történt is változás, a kisebb vál-
toztatásokkal a közönség
egyetértett. Mindezt bizonyítja
az is, hogy idén rekordszámú
látogató kereste fel a Pápai
Agrárexpót.

Ez évtõl ismét a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara volt a fõ-
szervezõje a jubileumi, XX. Pápai
Agrárexpónak, amelyhez a város
a helyszínt biztosította. A rendez-
vény három napja alatt közel 130
kiállítóval, 2500 négyzetméternyi
szabadtéri és 580 négyzetméter-

A falazáshoz használt speciá-
lis trassz habarcs megfelelõ épü-
letfizikai állapotot és egyben
kielégítõ minõséget biztosított. A
falba kizárólag a helyszínen talált
köveket építették vissza.

A kolostor területének az ed-
dig elvégzett munkával csak tíz
százaléka védett, de ezzel már egy
használatba vehetõ – akár felszen-
telhetõ – templomteret alkottak.
Ezt a jövõbeni funkciót szolgálják
a munkálatok során beépített, a
szentélyben és a sekrestyében ta-
lálható oltárok és a szentélyben
lévõ fakereszt is.

Lényeges, hogy az ebben az
ütemben történt állagmegóvási
munkák a jövõbeni régészeti ása-
tások remélt leletei alapján to-
vábbfejleszthetõk. Így lehetõség
lesz a nyílások kereteinek, további
homlokzati ablakoknak az erede-
ti helyükön történõ visszaépítésé
re. A falak magasítása a történel-
mi térélmény átélésére szintén cél
lehet.

Ezúttal a közjóléti objektumok bemutatására koncentrált a vállalat

Nagy sikerû jubileum
nyi fedett kiállítótérrel, számos
szakmai, családi és szórakoztató
programmal, különféle bemuta-
tókkal várták a látogatókat. A ren-
dezvény keretében hagyományo-
san megtartották a Veszprém
Megyei Vadásznapot is, és, gyer-
meknapról lévén szó, a legifjab-
bakról sem feledkeztek meg.

A rendezvényrõl természete-
sen a Bakonyerdõ Zrt. sem hiá-
nyozhatott. A csarnokban a válla-
lat közjóléti tevékenységérõl kap-
hattak információt az érdeklõdõk,
a vadásznapon pedig kitûnõ ét-
kekkel rukkoltak elõ a kollégák.

Egyre nagyobb a respektje az
Év Erdésze versenynek, ame-
lyen Gombási Árpád képvisel-
te vállalatunkat.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület szervezésében május végén
tartották meg az Év Erdésze 2016
verseny országos döntõjét az Öt-
vöskónyi melletti Szentkereszt-
pusztán, ahol 19 magyarországi és
három erdélyi szakember mérte
össze tudását.

A versenynek megadták a
rangját, hiszen ott volt a helyszí-
nen Lomniczi Gergely, az OEE fõ-
titkára, Zambó Péter, az egyesület
elnöke, Ugron Ákos Gábor helyet-
tes államtitkár, Szászfalvi László
országgyûlési képviselõ és a házi-
gazda Mocz András.

Mocz András hangsúlyozta:
büszkének kell lennünk arra, hogy
hazánkban jól mûködnek a ma-
gánerdészetek, és akár azt is in-
dokoltnak tartaná, hogy felváltva,
egyik évben állami, másik évben
magán-erdõgazdálkodó adjon

Keresték
az év erdészét

helyet a rangos megmérettetés-
nek, amelyet idén kilencedik alka-
lommal hirdettek meg.

A versenyzõk a korábbi évek-
ben megszokott feladatokkal
szembesültek: elméleti kérdések
és gyakorlati feladatok egyaránt
vártak rájuk. A verseny elmélettel
indult, az erdészek az elsõ napon
írásbeli feladatokat kaptak, majd
fajfelismerés, valamint lövészet
várt rájuk.

A gyakorlat keretében pedig
szálalásjelölés, választékolás,
rönk- és sarangszámbavétel, távol-
ságbecslés várt rájuk az erdõfel-
újítás leírásával, gyérítésjelöléssel,
famagasság- és fatérfogatbecslés-
sel, állományleírással és az élõfa-
készlet meghatározásával. A fel-
adatok között trófeabecslést és
közjóléti próbatételt is kaptak.

A versenyen Gál Sándor, a
Zalaerdõ Zrt. munkatársa diadal-
maskodott.

Az erõs mezõnyben a Ba-
konyerdõ Zrt. munkatársa, Gom-
bási Árpád 15.-ként végzett.

Balatoncsicsón mérték össze
tudásukat az ország legjobb hi-
vatásos vadászai, a Hivatásos
Vadászok Országos Szakmai
Versenyén, mely az OMVK
Veszprém Megyei Területi Szer-
vezete és a Bakonyerdõ Zrt.
közös szervezésében való-
sult meg.

A versenyt dr. Jámbor László,
az OMVK elnöke, Pap Gyula, az
OMVK alelnöke és Horváth Iván
vezérigazgató-helyettes nyitotta
meg.

A rendkívül összetett verse-
nyen nagy szükség volt a vadászok
elméleti tudására és gyakorlati
tapasztalataira, koncentrációjára
és problémamegoldó képessé-
gére.

Ezek mentén állították össze
azt a feladatsort, melynek kilenc
eleme tartalmazott például az ap-
róvad-gazdálkodással, fajfelisme-
réssel, etikai normákkal és baleset-
megelõzéssel kapcsolatos felada-
tokat.

Róka a legjobb vadász

A kétnapos verseny végén a
dobogó legfelsõ fokára Róka Ben-
ce, a Tiszavasvári Szikra Vt. vadá-

sza állhatott fel, második helye-
zett Pintér Dávid lett az Ipoly Erdõ
Zrt.-tõl, a harmadik helyet pedig

ifj. Kuslics István érdemelte ki.
Mindannyian hasznos tapasztala-
tokat szereztek.

A Hivatásos Vadászok Országos Szakmai Versenyének résztvevõi. Bizonyították tudásukat

Az ország több helyén már
megvalósult, megyénkben
elsõként a 73-as fõút mellett
riasztanak prizmával vadat.
A balesetvédelmi beruházást
a Bakonyerdõ Zrt. is támo-
gatta.

Nagyon sok baleset történik
a 73-as fõútvonalon, fõként a
nyári idegenforgalmi szezon-
ban. Ezek egy része vadelütés-
bõl származik. Az útnak a
nosztori szakaszát elõszeretet-
tel keresztezi a vad. Ezeket a
baleseteket nem árt elkerülni.

Dr. Szekrényes Tamás, a Ba-
latonfüredi Erdészet igazgató-
ja arról tájékoztatott, hogy a vad
által veszélyeztetet útszaka-
szokon a közlekedés biztonsá-
gának növelésére összefogott a
rendõrség, a közútkezelõ, vala-
mint a Bakonyerdõ Zrt. A bal-
esetvédelmi beruházás kereté-
ben az út szélét jelzõ mûanyag
oszlopokra vadat riasztó priz-
mákat szereltek. Ez zöldes szú-
rófényt bocsát ki, amely az er-

Ráijesztenek a vadra

dõben bujkáló vadat megriaszt-
ja. A prizmák felszerelésével
párhuzamosan az erdészet
munkatársai kiszélesítették az
útpásztát, amivel szélesebb lát-
kép biztosítható a közlekedõk
számára, másrészt a prizma így
sokkal hatékonyabban világít be
az erdõbe.

Az út szélét jelzõ mûanyag
oszlopokra vadat riasztó
prizmákat szereltek

A terv a falak statikai megerõsítésére fordította a legnagyobb gondot. Az erdei turisták új célpontjává válhat a kolostorrom
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Pölöskei Balázs személyében
megtalálták az utódot, õ április
16-a óta dolgozik az erdõgazda-
ságnál.

Varga László közölte, igyekez-
nek minden ilyen váltást úgy elõ-
készíteni, hogy megfelelõ idõt tölt-
sön együtt a régi és az új vezetõ,
ugyanakkor az átmenet rugalmas
is legyen. Ebben az esetben pél-
dául az a helyzet, hogy a vadászte-
rületek újrarajzolása miatt kam-
pánymunka van. Ez kiváló alkalom
egy új kollégának arra, hogy Ig-
nác segítségével minden vadász-
társaságot, illetve minden vadász-
területet megismerjen. Foglalkoz-
ni kell az összes olyan nem üzemi
kezelésben lévõ területtel is, ahol
2017-tõl változás lesz, vagy amit
érint a mostani átalakulás.

Ugyanakkor Korn Ignác számá-
ra szintén hasznos ez az átmeneti
idõszak, amikor már a következõ
évre készülõdik a Farkasgyepûi Er-
dészet, akkor részt tud venni azo-
kon a besorolásokon, mûszaki át-
vételeken, a számba vehetõ erdõ-
részletek bejárásán, amivel a kö-
vetkezõ évben már neki lesz fel-
adata.

Kovács Sándor a Pápai Erdé-
szettõl augusztus második felében
vonul nyugállományba. Az õ pót-
lására hasonló szisztéma szerint
találtak megfelelõ személyt. Ther
András – aki jelenleg az ingatlan-
ügyeket és a térképészeti felada-
tokat végzi az erdõgazdaság köz-
pontjában – fogja õt váltani az er-
dõgondnoki munkakörben. Az õ
helyére június elsejétõl Farkas
Bálint érkezett az NFA Veszprém
Megyei Területi Igazgatóságától.
Bálint június elsõ napjaitól átve-
szi a munkát illetve közösen átte-
kintik a folyamatban lévõ ügyeket.
Kiválasztása során az jelentette az
igazi elõnyt a cég számára, hogy
már több mint egy évtizede dol-
gozik az NFA-nál. A végleges va-
gyonkezelési szerzõdés alapján
kezelt területek sorsának a ren-
dezése most van napirenden, il-

Tudatos építkezés folyik
Nyugdíjazások miatt sok helyütt történt személyi változás

kötõdés. Az erdészeknek kell a
helyismeret ahhoz, hogy megfe-
lelõ színvonalon tudják elvégezni
a munkájukat. Ezek a fiatalok gye-
rekként erdész édesapjuk mellett
folyamatosan járták az erdõt, is-
merik az erdõgazdaság területé-
nek több részét. Tudják, mire kell
figyelni, mert az édesapjuktól
megtanulták. Ha egyszer kialakul
az érzelmi, szakmai kötõdés a
munkahelyhez, akkor ezekre az
emberekre hosszú távon lehet
számítani.

A kerületvezetõ erdészek kö-
zül például Palkovics Zoltán nyug-
díjba megy, a parkettagyári mûve-
zetõk között is volt nyugdíjazás.
Az alacsonyabb vezetõi szinteken
hasonlóan gondolkoznak, itt is
elõnyben részesítik az erdõgazda-

(Folytatás az 1. oldalról.)

(Folytatás az 1. oldalról.)

lyére szintén egy olyan kolléga
került, aki korábban jó néhány
esztendõt eltöltött már Zala-
halápon.

A parkettagyártásban speciá-
lis ismeretekre van szükség. Pál-
mai Ferencet, aki negyvenes fiatal-
ember, tavaly októbertõl vették fel.
Itt is biztosítva volt a betanulási, a
visszazökkenési idõszak.

Az alapanyag-beszerzést is
meg kellett erõsíteni. Oláh Lajos a
magángazdálkodást választotta, a
szülõktõl átvette a családi gazda-
ság irányítását. Sajnálták, de meg-
értették a döntését. Pótlásáról
intézkedni kellett. Így került a cég-
hez Lóth Barbara, aki angol-, né-
met- és olasznyelv-ismerettel ren-
delkezik. Göncz Tamással eredmé-
nyesen mûködnek együtt. Mun-
kájuk eredményeként látható az
elõremozdulás a fedõréteg-alap-
anyagok beszerzése terén. A ha-
zai piacon nem volt elõrelépési
lehetõség. Nagyon sok olyan új
külföldi beszerzési lehetõséget
tártak fel, ahonnan eddig nem vá-
sárolt a vállalat.

Stratégiai elképzelés, hogy
Franciavágás és Zalahaláp minél
szorosabban dolgozzon együtt.  A
halápi kapacitás egyelõre nem
elégséges ahhoz, amekkora növe-
kedést terveznek a parkettagyár-
ban. Nyilván, ha szélesebb a merí-
tési lehetõség, akkor tudni fogják,
hogy kikkel célszerû a jövõben még
szorosabb együttmûködést kiala-
kítani, s kivel nem szabad folytat-
ni a tevékenységet.

A hölgyeknél jellemzõen elõ-
fordul, amikor betöltik a 40 éves
munkaviszonyt, élnek a lehetõség-
gel és nyugdíjba kívánnak menni.
Többek között Molnár Lászlóné és
Szilvási Zoltánné búcsúzik így a
kollektívától. Varga László jelez-
te, nagyon fiatalosak, nem is gon-
dolnák róluk, hogy 40 éves mun-
kaviszony van a hátuk mögött.
Természetesen támogatják, ha
valaki élni kíván ezzel a lehetõség-
gel, és hosszú, boldog nyug-
díjaséveket kívánnak nekik.

A Bakonyerdõ Zrt. vezetése
nemcsak a nyugdíjba menõkre
fordít figyelmet, hanem olyan kol-
légákra is, akik nagyon súlyos be-
tegségbõl épülnek fel. Nagyon
számítanak Fehér Csaba munkájá-
ra, gyakorlati érzékére. Örömmel
fogadták, amikor jelezte visszaté-
rését. A megnövekedett szankci-
onálási feladatoknál nagyszerû se-
gítséget tudna nyújtani az eddigi
tapasztalata.

Pölöskei Balázs és Korn Ignác: zökkenõmentes váltás

letve az ideiglenes vagyonkezelési
szerzõdés alapján kezelt területek-
kel kapcsolatban tovább tart az
egyeztetés az NFA és MNV Zrt.
között. Olyan kolléga került a
Bakonyerdõ Zrt.-hez, aki az ilyen
fontos hatósági eljárásokban jár-
tas, megfelelõ kapcsolatrendszer-
rel rendelkezik, így feladatának
maradéktalanul meg tud felelni.
Az erdészeti hatósági eljárások
megismerését sürgõsen pótolnia
kell, de vállalta a betanulást. Elõd-
je, Ther András természetesen
segíti a beilleszkedését. Szerencsés
az is, hogy a Pápai Erdészet köz-
pontja Pápán van, és ha komoly
probléma adódik, akkor helyben
gyorsan és rugalmasan meg tud-
ják oldani. Ther András folyama-
tosan veszi át a feladatokat Ko-

vács Sándortól. Fokozatosan is-
merkedik a munkakörrel. Igyekez-
tek senkit sem bedobni az isme-
retlen mély vízbe, hanem tudatos
építkezés folyik, és bíznak abban,
hogy mindenki megállja a helyét.

Az erdészeteknél az erdõ-
gondnoki rendszert szeretnék
megerõsíteni azzal is, hogy szep-
tembertõl vélhetõen két frissen
végzett erdõmérnök kollégát –
Supán Ákost és Szolnoki Gergelyt –
felvesznek gyakornokként. Elfoga-
dott az erdõgazdaságnál, hogy a
saját dolgozók gyermekeit, család-
tagjait – ha a hozzáállásuk, a fel-
készültségük megfelelõ – elõnyben
részesítik. Ilyen családi kapcsola-
tokra korábban is több példa volt.
A vezérigazgató kifejtette, az er-
dész szakmában nagyon fontos a

Megszûnt az erdészet
A vezérigazgató jelezte, az át-

alakítás jelentõsebb létszámcsök-
kenéssel nem járt. A feladatot igye-
keztek a leghumánusabban végre-
hajtani, a nyugdíjba vonuló erdé-
szeti igazgatón kívül  Kercselics
Balázs mûszaki vezetõtõl vált meg
az erdõgazdaság. Az irodában
dolgozó hölgyek egyike fizikai ál-
lományba került, a másik közmun-
kásként folytathatja a munkát,
ketten pedig továbbra is Monos-
torapátiban végzik a tevékenysé-
get, ugyanis az ingatlant nem kí-
vánja értékesíteni erdõgazdaság.
Ez mindenképpen egyfajta telep-
helyként, a füredi erdészethez csa-
tolva mûködik. Aki például Nyirád
vagy Sáska határában gyûjt fát,
nem okozhatunk többletköltséget
neki azzal, hogy Balatonfüredre

sághoz való kötõdést. A tudatos
építkezéshez hozzátartozik, hogy
igyekeznek a saját kollektívából
kitermelni az utánpótlást.

Mûszaki, ügyviteli vonalon
ugyancsak változások voltak. Ta-
más László szintén nyugállomány-
ba vonult, õ a legrégebbi „bútor-
darab” volt az erdõgazdaságnál.
Munkakörét felosztották a kollé-
gák között. A munkavédelmi és
tûzvédelmi feladatokat vállalkozók
vették át. A gépesítési üzemelte-
tési tevékenységet Baki Dezsõ, a
devecseri mûhely vezetõje kapta
meg, az energetikával (villany, víz,
gáz) kapcsolatos ügyeket Gyi-
móthy Károly vette át.

Nagy Károly termelésirányító
volt a parkettagyárban, február el-
sején ment el nyugdíjba.  Az õ he-

menjen el a faanyagot befizetni.
A pénztár ott fog mûködni to-
vábbra is. Ugyanígy irodák is ma-
radnak ott, bizonyos könyvelési
feladatokat végeznek el, valamint
az erdõgondnok munkahelye is
biztosítva lesz. Az erdészeti erdei
iskola – ami szintén a füredi erdé-
szethez került, de Monostorapá-
tihoz tartozik – vezetõjének is lesz
itt irodája. Ha adminisztratív
munkavégzés történik, akkor itt
azt megteheti, illetve itt tárolható
az iskola mûködtetésével kapcso-
latos dokumentumok nagy része.

Az átszervezés után is változat-
lan kerületvezetõi rendszerben
mûködik tovább az erdészet. Né-
methi Kálmán marad az egyik fü-
redi erdõgondnok, hozzá újként
Waldinger Gergely – Kercselics  Ba-
lázs helyett –, illetve Vajai Dániel

csatlakozik. A Balatonfüredi Er-
dészet munkáját három erdõ-
gondnok fogja össze, a gondnok-
ságokat területi elhelyezkedés
alapján alakították ki.

A módosítástól azt várja az er-
dõgazdaság vezetése, hogy az er-
dõgondnokok költségtakaréko-
sabban tudják irányítani a fahasz-
nálattal, az erdõfelújítással, illet-
ve a vadgazdálkodással kapcsola-
tos tevékenységeket. További elõ-
nye lesz az új szervezeti felépítés-
nek, hogy így már akkora nagy-
ságrendet ér el a Balatonfüredi
Erdészet feladata, ami  indokolt-
tá teszi a mûködésének elfogadá-
sát. Az erdészet negyvenezer köb-
méternyi faanyagot fog kitermel-
ni, emellett két vadászterülettel
rendelkezik majd.

Az átszervezés nyomán az ed-
digieknél egységesebb erdõkeze-
lés lesz biztosítható a Balaton-fel-
vidéken. A Bakonyerdõ Zrt. ve-
zetése szerint a volt monostor-
apáti területrészen jelentõs elõ-
relépés várható a szakmai munka
színvonalában. Azt tapasztalták,
hogy az erdészek fogékonyak az
új szakmai vezetés elgondolásai-
ra, nyitottak a feladatok végrehaj-
tására.

A vezetõváltás kihozza az em-
berekbõl a legjobbat. Nemcsak a
monoton elvárások vannak, ha-
nem új szempontok kerültek elõ-
térbe, és az erdészek szeretik a
kihívásokat, szeretnek megfelelni
az elvárásoknak. Igazából ez a leg-
jelentõsebb és leglátványosabb
változás.

Farkas Attila nyugállományba vonult, az erdészet megszûnik, a mo-
nostorapáti telephephelyet viszont továbbra is mûködteti a vállalat

Szakmai tanulmányút kereté-
ben a Pápai HCS elsõ ízben fo-
gadta a Nagykanizsai Helyi
Csoportot. A vendégeknek
Keszthely és Tapolca térségét
mutatták be.

 A Tapolcai BEFAG Parketta-
gyárban Horváth Iván termelési és
kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettes, valamint Stubán Zoltán, a
helyi csoport titkára fogadta és
köszöntötte a zalai vendégeket,
majd a parkettagyártás teljes fo-
lyamatát bemutatandó Somogyi
Imre gyárigazgató vezette végig a
csoportot az üzem területén.

A nap további része a Keszt-
helyi Erdészet területén zajlott: el-
sõként a Sarvalyi-forrásnál Sza-
kács István erdészetigazgató ismer-

A házigazdák a Csali Szõlõbirtokon fogadják a csoportot

Ismerkedni jöttek
tette részletesen az erdészet mû-
ködését.

Ezt követõen mind a bazalt-,
mind a dolomitrégióban tettek
megállókat, melyeken Hoffmann
Pál és Horváth Attila erdõgondnok
ismertette a tudnivalókat, elsõsor-
ban erdõfelújítási, erdõvédelmi
kérdésekrõl folyt szakmai dis-
kurzus.

Ha Keszthelyi-hegység, akkor
a közjóléti tevékenység sem ma-
radhat el: a Bélapi pihenõ és a
közelben lévõ két, balatoni pano-
rámát nyújtó kilátó adott ebbõl
egy kis ízelítõt.

A program a Csali Szõlõbirto-
kon vacsorával és a szigligeti hegy-
vonulat alakja által ihletett „kro-
kodilbor” kóstolásával, jó hangu-
latban zárult.

Bõgtek a bikák
a belvárosban

A tavalyihoz hasonlóan
ezúttal is bikák égzengésétõl
volt hangos a Festetics-kastély
kertje, ám ezúttal is vadászok
utánozták a bikák hangját. Itt
rendezték a szarvasbõgõ Eu-
rópa-bajnokságot.

A 25 éves jubileumát ün-
neplõ Vadászati Kulturális
Egyesület május 28-án ren-
dezte meg a XVIII. Szarvas-
bõgõ Európa-bajnokságot a
keszthelyi Helikon Kastélymú-
zeum Vadászati Múzeumban.
A jubileumi rendezvényen je-
len volt és megnyitóbeszédet
mondott Gulyás Andrea, a
Földmûvelésügyi Minisztéri-
um közigazgatási államtitkára.
Idén 12 ország három-három
fõs válogatottja mérte össze
tudását egyéni és csapat kate-
góriában. A versenyzõknek
többféle bõgést kellett elõad-
niuk a háremõrzõtõl a harcra
hívóig. Az egyéni versenyek
elsõ három helyezettje cseh
versenyzõ lett, és csapatban is
a csehek gyõzedelmeskedtek.
Magyarország csapata a kitû-
nõ eredménynek számító
bronzéremmel fejezte be a
XVIII. Szarvasbõgõ Európa-
bajnokságot.

A verseny kísérõrendezvé-
nyeként volt vadászkürtös-ta-
lálkozó, mûvészeti és termé-
szetfotó-kiállítás, de a XIII.
Bársony István Prózamondó
Versenyt is erre az alkalomra
hirdették meg.

A Farkasgyepûi Erdészet igazgatója, Timár György nyugdíjba vonul
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Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2016. március 11-

étõl 2016. június 10-éig az alábbi változások történtek:
Belépõk, szellemiek: Lóth Barbara (Zalahaláp, 03. 21.), Pölöskei

Balázs Farkas (Központ, 04. 18.), Waldinger Gergely (Balatonfü-
red, 04. 28.), Farkas Bálint (Központ, 06. 01.).

Belépõk, fizikaiak: Boldis Gábor (Franciavágás, 03. 24.), Varró
Sándorné (Zalahaláp 04. 04.), Orbán Viktória (Zalahaláp, 04. 04.),
Nedvesi Imre Zoltán (Franciavágás, 04. 18.), Sekk Lászlóné
(Bakonybél, 05. 01.), Anda József (Zalahaláp, 05. 02.), Szabó Mar-
tin Bence (Bakonybél, 05. 24.), Gál Istvánné (Zalahaláp, 05. 30.),
Jónás Viktor Árpád (Franciavágás, 06. 02.), Kovács Tamás (Zala-
haláp, 06. 26.).

Kilépõk, szellemiek: Oláh Lajos (központ, 03. 21.), Molnárné
Bors Mária (Monostorapáti, 06. 06.), Kercselics Balázs (Monostor-
apáti, 06. 26.).

Kilépõk, fizikaiak: Kálmán Tibor József (Franciavágás, 03. 11.),
Üveges-Kovács Éva (Zalahaláp, 03. 16.), Rajki Barbara (Zalahaláp,
03. 18.), Vajai Hajnalka (Zalahaláp, 03. 31.), Piszker Zsolt (Fran-
ciavágás, 04. 07.), Waldhauser Péter (Bakonybél, 05. 25.), Somogyi
Tamás (Bakonybél, 05. 25.), Tóth Péter (Zalahaláp, 05.  29.), Baranyi
Andrásné (Monostorapáti, 06. 01.), Banai Ádám (Franciavágás,
06. 06.), Gazdigné Árki Andrea (Franciavágás, 03. 31.), Baráth Gyõ-
zõ (Zalahaláp, 03. 25.).

Nyugdíjazások: Palkovics Zoltán (Keszthely, 03. 21.), Szántó
András (Keszthely, 04. 04.), Tamás László (központ, 04.  22.), Far-
kas Attila (Monostorapáti, 05. 02.), Körmendi György (Zalahaláp,
05. 27.)

Hûségjutalmasok, szellemiek: 40 év: Palkovics Zoltán (Keszt-
hely), Zolnay László (Zalahaláp), 35 év: Farkas Attila (Monostor-
apáti), Tamás László (központ).

Hûségjutalmasok, fizikaiak: 40 év: Albrect László (Bakonybél),
35 év: Körmendi György (Zalahaláp), 30 év: Babics Mátyás (Fran-
ciavágás), 25 év: Németh Róbertné (Franciavágás), Gazdigné Árki
Andrea (Franciavágás), Szabó István (Zalahaláp), 20 év: Gajdacsik
Karolina (Franciavágás).

A jól megszervezett tanulmány-
út során a pápai csoport képet
kaphatott a Gemenc Zrt. tevé-
kenységérõl, mind az erdõ- és
vadgazdálkodást, mind az egy-
re jelentõsebb közjóléti tevé-
kenységet tekintve, és szép
emlékekkel tért haza a varázs-
latos gemenci vidékrõl.

Az OEE Pápai Helyi Csoport-
ja május közepén megrendezett
tanulmányútján a Gemenc Zrt.-
hez látogatott. A Gemenc Zrt.
mintegy 37 ezer hektáron gazdál-
kodik, a Szekszárd–Kalocsa vonal-
tól délre, egészen az országhatá-
rig, a Duna két partján fekvõ ár-
téri és a szomszédos homoki,
dombvidéki területek erdeit kezeli.

A Pápai HCS még nem járt
ezen a vidéken, így az út nagy ér-
deklõdés mellett zajlott. A cso-
portot Keller József, a Bajai HCS
elnöke fogadta, és Kaitz Zoltán, a
HCS titkára vezette a két nap
során.

Elsõ nap a cég ékkövét, Kara-
pancsát mutathatták be büszkén
a vendéglátók: a kiemelkedõ tör-
ténelmi és kultúrtörténeti emlék-
helynek számító épületegyüttest a
Gemenc Zrt. újította fel. A cso-
port a legimpozánsabb épületet,
a vadászkastélyt, valamint a kiskas-
télyban kialakított erdészet- és va-
dászattörténeti bemutatóhelyet is
megtekintette. A parkból indulva
hangulatos erdei fogatozással
érintették a szakmai bemutató-
pontokat. A program során a
Pandúri Erdészet kollektívája:
Dudás Pál erdészetvezetõ, Mézes
Gergely fahasználati és Badari Ti-
bor erdõmûvelési mûszaki vezetõ
kísérte a csoportot.

A hercegszántói Vodica Mária-
kert kegyhelyet érintve a délután
Gurovicán folytatódott: a Ge-
menc Zrt. itt mintegy egy hektár-
nyi területen foglalkozik szõlõmû-
veléssel. A cég e gyöngyszeme a
Bátaszéki Erdészet kötelékébe
tartozik, melyet  Janács Gergely er-
dészetvezetõ és Szabó Szilárd ke-
rületvezetõ erdész képviselt.

Második nap Pörbölyön Cson-
ka Tibor vezérigazgató köszöntöt-
te a csoportot, akik a Gemenc
Kincsei kiállítás megtekintése után
Fodermayer Vilmos, a Szekszárdi
Erdészet vezetõje és Túri István er-
dõmûvelési és vadgazdálkodási
mûszaki vezetõ kíséretében kisvas-
útra szálltak. Az erdészetvezetõ
kiemelte az erdõgazdálkodásukat
jelentõsen meghatározó víz sze-

Amirõl az ártér mesél
A gemenci erdõkben hasznos tapasztalatokat szereztek

   Lõbajnokság

repét: az elmúlt bõ tíz évben a
Duna tetõzõ vízállása négyszer
haladta meg a 900 centimétert,
2002 elõtt ennyiszer összesen
1926-ig visszamenõleg volt erre
példa. A gyalogtúrával kombinált
kisvasúti kirándulás során a Lassi
Halászati Múzeumban az õsi mes-
terség rejtelmeibe nyerhettek be-
tekintést, és bejárták az ártéren
vezetõ Molnárka tanösvényt is. A
nap zárásaként Keselyûsön hami-
sítatlan bajai halászlével vendégel-
ték meg a csoportot, ami a vadász-
házban látott gemenci gímtrófe-
ákkal együtt emlékezetes marad a
résztvevõk számára.

A jól megszervezett tanul-
mányút során a csoport képet
kaphatott a Gemenc Zrt. tevé-
kenységérõl, mind az erdõ- és vad-
gazdálkodást, mind az egyre jelen-
tõsebb közjóléti tevékenységet te-
kintve, és szép emlékekkel tért
haza a varázslatos gemenci vi-
dékrõl.

Kollégáink nagyon jól érezték
magukat a délvidéken. Gosztola
Júlia nagy kedvvel idézte fel az él-
ményeit. Elmondta, szereti az
OEE-s kirándulásokat, amikor te-
heti, akkor mindig részt vesz raj-
tuk. A csoporttal járt már a Vér-
tesben, Egerben, Krakkóban. A
gemenci kirándulás különösen jó
volt, a tavaszias idõben nagyon jól
érezték magukat, a házigazdák ki-

váló programokról gondoskodtak.
Volt részük kulturális programok-
ban éppúgy, mint szakmaiak-
ban.  Több erdõtömböt is meglá-
togattak: az idõsebb ártéri erdõk-
ben látott fák – a bakonyiakhoz
képest, ahol nincs ilyen sok víz –
hatalmasra nõnek.

Meleg Ferencné még nem járt
azon a vidéken, ezért különösen
tetszett neki a gemenci kirándu-
lás. „A szakmai programok mel-
lett volt kirándulás, kastélylátoga-
tás, lovaskocsikáztunk az erdõben,
elmentük Szekszárdra. Lemen-

A parkból indulva hangulatos erdei fogatozással érintették a szakmai bemutatópontokat

tünk az erdõgazdaság borospin-
céjébe is. Az kuriózum, ritkaság,
hogy egy erdõgazdaság borászat-
tal is foglalkozik, ez különleges
történet volt számomra”.

Megemlítette, hogy a mohácsi
emlékhely meglátogatása a Duna
magas vízállása miatt elmaradt,
oda komppal mentek volna át.
Bakonyi szemmel érdekes látvány
volt, ahogy a folyó a fák törzsét
teljesen eltakarta. Ilyet eddig még
nem nagyon látott.

Meleg FerencnéGosztola Júlia

Mindenünk
a természet

A vállalat tavasszal két ízben is
képviseltette magát a Nemzeti
Múzeum kertjében rendezett
programokon. Áprilisban a Föld
napján az állami erdõgazdaságok
közös sátrában számos érdekes
játékkal várták a látogatókat. Má-
jusban a Múzeumok majálisán
mutatkozott be a Természet Háza
Látogatóközpont, ahol a különbö-
zõ programcsomagokkal ismer-
kedhettek az érdeklõdõk. A Mille-
nárison megrendezett Felfedezõk
napját sem hagyták ki, itt a klíma-
változás témáját feldolgozó 7PRÓ-
BA játék egyik állomását önállóan
vitték  a munkatársak. Gyermek-
napon természetesen ingyenes be-
lépéssel várták a látogatókat a Fes-
tetics Imre Állatparkba és a Ter-
mészet Háza Látogatóközpontba.

Fekete István
nyomában

A Pápai Erdészet immár har-
madik alkalommal rendezte meg
a Fekete István természetismere-
ti terepi versenyt az író által is so-
kat látogatott magyarpolányi er-
dõben. Idén alsó tagozatosoknak
hirdették meg a versenyt, amely-
re kilenc iskola 11 csapata adta le
nevezését. Az öt kilométeres túra
alkalmával hét állomáson keresz-
tül Fekete István életérõl, mûvei-
rõl, valamint növényismereti, ál-
latismereti, természetvédelmi és
környezetvédelmi tudásukról ad-
hattak számot a kisdiákok, de a
„legfõbb célunk, hogy kimozdít-
suk õket az iskola falai közül és
eltöltsenek egy napot velünk, er-
dészekkel az erdõn” – fogalmazta
meg a verseny célkitûzését Nagy
Gergely erdészeti igazgató. A leg-
ügyesebbnek A három kis szárcsa
csapat bizonyult.

Az állami erdõgazdálkodási
részvénytársaságok szakemberei
számára a fegyver mint munkaesz-
köz minél vadásziasabb, etikusabb
és biztonságosabb használatának
gyakorlása, az erdészek és hivatá-
sos  vadászok lõtudásának fejlesz-
tése, a lõsport népszerûsítése, a
vadászkultúra ápolása – ezen cé-
lokkal rendezik meg sok éve a
Magyar Erdõgazdálkodásban

Dolgozók Vadász Többtusa
Lõbajnokságát. Idén 21. alkalom-
mal került sor a versenyre, a for-
dulót a Bakonyerdõ Zrt. gye-
nesdiási lõterén tartották.

A Bakonyerdõ Zrt. csapatát
Fekete Róbert, Fülöp András, Vizi
Norbert és Varga Lajos alkotta, csa-
patban az 5. helyen végeztek. Vizi
Norbert egyéniben 402 ponttal a
negyedik lett.

Adni jó…
Az elmúlt öt évben a Ba-

konyerdõ Zrt. egymilliárd forin-
tot költött közjóléti és turisztikai
fejlesztésekre. Ezt az idei évben is
folytatja a vállalat, hiszen kívül-
belül megújul a Bakonyszent-
lászlói Erdészet Hódoséri Ven-
dégháza. Korábban a faházak,
most pedig a fõépület teljes körû
felújítására kerül sor. A felújítás
során a még jó állapotú, de cseré-
re váró bútorokat karitatív célok-
ra ajánlotta fel a társaság. E cél-
ból megkeresték a Veszprém-Fõ-
egyházmegyei Karitászt, a Pápai
Református Gyülekezetet és a
pápai Kánaán-Ház Anya- és Le-
ányotthont fenntartó baptista
gyülekezetet, felajánlva nekik a ház
bútorzatát. A bútorok között vol-
tak ágyak, asztalok, székek és szek-
rények, de egyéb háztartási gépek
– például gáztûzhely – is gazdára
találtak. Nagy öröm, hogy segít-
hettünk. Mert adni jó!

Szeressük a szakunkat hûséggel!
A jubiláló egyesület Erdélyben tartotta meg 147. vándorgyûlését

Gyalogtúra az Egyeskõhöz. A szervezõk a terepi programok során
a fenntartható erdõgazdálkodás helyi gyakorlatára és a térségbeli
kulturális örökségre irányították a figyelmet

Az Országos Erdészeti Egye-
sület 147. vándorgyûlését június
végén tartották meg Erdélyben,
Székelyföldön, több mint ezer
résztvevõvel. A 150 éves egyesület
szervezésében 1898 után másod-
szor jöhettek össze a Kárpát-me-
dence magyar erdészei erre a tör-
ténelmi ihletettségû, gyönyörû
tájra, ezúttal határátlépéssel ne-
hezítve.

A rendezvény központi helyszí-
ne (regisztráció, szállás, baráti ta-
lálkozó) a gyógyvize mellett med-
véirõl híres Tusnádfürdõ volt. Az
ünnepi közgyûlést Bedõ Albert egy-
kori országos fõerdõmester és
államtitkár szülõfalujában, Sepsi-
köröspatakon rendezték. A köz-
gyûlésen megjelent és beszédet
mondott Áder János köztársasági
elnök, Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes, valamint Fazekas
Sándor földmûvelésügyi miniszter
is. A rendezvényt Bálint Benczédi
Ferenc, Erdély unitárius püspöke

áldotta meg. A közgyûlést köve-
tõen a tisztelgõ erdészek elzarán-
dokoltak Kálnokra, ahol elõbb
megkoszorúzták Bedõ Albert fõ-
téren álló szobrát, majd felkeres-
ték az unitárius temetõben Bedõ

Albert nyughelyét is. A szervezõk
a vándorgyûlés legfõbb üzeneté-
nek a legnagyobb magyar erdész
idõtálló gondolatát választották,
mely szerint: „Szeressük hazánkat,
nemzetünket és szakunkat hûség-

gel, egyetértéssel és összetartozás-
sal”.  Ennek jegyében állították
össze a 11 terepi programot, mely-
nek során a fenntartható erdõ-
gazdálkodás helyi gyakorlatára és
a térségbeli kulturális örökségre
koncentrálva Háromszék, Erdõ-
vidék, Brassó és Csíkszereda kör-
nyékének szakmai és kulturális
látnivalóit mutatták be. A vendég-
látók jellemzõen magánerdésze-
tek voltak, illetve egy-egy program
erejéig a Brassói Egyetem, vala-
mint egy államerdészet. A prog-
ramok alatt lehetõség volt megis-
merkedni a helyi, székely erdészek-
kel, akik a magyarországitól jelen-
tõsen eltérõ természeti adottsá-
gú erdõkben dolgoznak.

Az OEE Pápai Helyi Csoport-
ját 32 személy képviselte a vándor-
gyûlésen. A csoport útközben
Marosillyén megtekintette Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem szü-
lõházát, valamint Déván a felújí-
tás alatt álló nevezetes várat.


