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A BEFAG Parkettagyár 40 éves
jubileumát a kollektíva közö-
sen, családi nappal egybeköt-
ve ünnepelte. Az idõjárás sem
tudott kifogni a jubilálókon.

Vannak még páran, akik emlé-
keznek a BEFAG Parkettagyár 40
évvel ezelõtti indulására, a fûrész-
üzemre, amellyel kezdetét vette a
faipari tevékenység a Bakonyerdõ
Zrt. jogelõdjénél. Többek között
ezeket az emlékeket, a gyár indu-
lását idézte fel Varga László vezér-
igazgató, amikor köszöntötte a 40
éves jubileum kapcsán megszer-
vezett családi nap résztvevõit.
Hangsúlyozta, több mérföldkövet
is megélt a gyár, folyamatosan
emeltek újabb és újabb épülete-
ket, állandóan korszerûsödött a
technológia. Az elkövetkezendõ
kettõ év szintén sorsforduló lesz
a gyár életében, hiszen milliárdos
nagyságrendû beruházásra készül
itt a vállalat vezetése.

Varga László hangsúlyozta, a
parkettagyár a Bakonyerdõ Zrt.
zászlóshajója. Volt idõszak, ami-
kor a munkahely megõrzését tûz-
ték ki célul, ma a 180 embert
foglalkoztató gyár esetében már
a munkaerõ megtartása a fela-
datuk.

Tapolca polgármestere, Dobó
Zoltán köszönetét fejezte ki a kol-
lektívának. Úgy vélte, a jó munka

A parkettagyár zászlóshajó
Családi nappal egybekötött jubileumi ünnepséget tartottak Zalahalápon

eredménye a világviszonylatban is
korszerû termék, amellyel öreg-
bítik a térség hírnevét.

A családi napot Somogyi Im-
re gyárigazgató nyitotta meg.

A szervezõk sokrétû progra-
mokkal készültek, ahol a fiatalok
és az idõsek egyaránt találtak ma-
guknak szórakoztató elfoglaltsá-

got. A gyermekeket többek között
aszfaltrajzverseny, arcfestés,
ugrálóvár, a Balaton-felvidéki Er-
dészeti Erdei Iskola, valamint
a Természet Háza színes foglalko-
zásai várták.

A felnõttek számára fõzõver-
senyt, bormustrát, sodrófa- és
gumicsizma-hajítást, parkettalera-

kó versenyt tartottak. Sokakat
vonzott a gyárlátogatás, amelynek
során a vendégek megtekinthet-
ték, miként is készül a BEFAG-
parketta.

A jó hangulatot az esõs idõjá-
rás sem tudta elrontani, minden-
ki elégedetten, élményekkel gaz-
dagodva térhetett haza.

A Balatonfüredi Erdészet mun-
katársai a nyár elején birtokba
vették a felújított székházat. A
hivatalos átadóünnepségre
még idén sort kerít a vállalat ve-
zetése.

Senki nem csodálkozott azon,
amikor a vállalat vezetése úgy dön-
tött, a szinte minden elemében
korszerûtlen Balatonfüredi Erdé-
szet irodaépületét átépítik. A
munka tavaly õsszel kezdõdött, s
az erdészet munkatársai a nyár
elején már vissza is költözhettek a

Birtokba vették az irodaházat
Minden elemében megújult a patinás villaépület

székházukba. Szinte rá sem ismer-
tek korábbi épületükre.

Varga László vezérigazgató el-
mondta, a ház minden elemében
megújult, mindössze a villasorba,
a városképhez illõ patinás külsõ
maradt meg, ezen kívül teljesen
átépíttették az erdészet székházát.
Természetesen korszerûsítették a
teljes közmûhálózatot is.

Az épület irodaházként és
apartmanházként is funkcionált,
a szállóvendégek rendszeresen az
erdészeti irodákon át közleked-
tek. A felújítással ennek is elejét

A királyi vad ünnepe
Ismét megrendezték a Sárosfõi Trófeamustrát

A trófeaszemlét Takács Szabolcs (jobbról) is megtekintette

A hagyományosnak mondható,
kétévente megrendezésre ke-
rülõ nyugdíjastalálkozót idén
szeptember végén tartották:
ezúttal a Balatonfüredi Erdé-
szetnél látták vendégül az egy-
kori kollégákat.

A száztizenegy megjelent nyug-
díjast a nemzeti park és a Ba-
konyerdõ Zrt. közötti jó kapcso-
lat jegyében a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park Levendula Ház Lá-
togatóközpontjában fogadták. Itt
elsõként a szervezést bonyolító
Stubán Zoltán, az OEE Pápai He-
lyi csoportjának titkára, majd Var-
ga László vezérigazgató és Szekré-
nyes Tamás, a házigazda erdészet
igazgatója, végül Vers József táj-
egységvezetõ köszöntötte a ven-
dégeket.

Varga László vezérigazgató
beszámolt az elmúlt két év fonto-
sabb, érdeklõdésre számot tartó,

vállalatot érintõ eseményeirõl is.
A 2011-ben Az év ökoturisztikai
létesítménye díjat elnyerõ látoga-
tóközpont megtekintése után a
közel ezeréves tihanyi apátsághoz
látogattak el. Balatonfüreden az
idén megújult erdészeti irodaépü-
letet is megmutatták az egykori
kollégáknak, melynek udvarán –
az idei szezon néhány gyöngy-
szemét felvillantva – egy gímtró-
fea-bemutatóval is kedveskedtek
a házigazdák. Az épületben a szál-
láshelyek is felújításra kerültek,
immár Bakonyerdõ Vendégház
néven várják a pihenni vágyókat.

A Koloska-völgybe megérkez-
ve a vadasparkot járták be, végül
estebéddel zárult a program a
Koloska Csárdában. A nap folya-
mán szerzett élmények és felidé-
zett emlékek mellett  Németh Sán-
dor itt kiosztott, Erdész voltam a
Bakonyban címû könyvét is ma-
gukkal vihették a résztvevõk.

Nyugdíjas-találkozó
Látogatóban az egykori kollégák

Munkaerõgondok

A nyugdíjas kollégákat ezúttal is élményekben gazdag nappal várta
egykori munkáltatójuk. Ajándék könyvvel térhettek haza

Az egyre égetõbb magyaror-
szági munkaerõhiány a Bakony-
erdõ Zrt.-t is elérte. A vállalatnál
kevesebb az alkalmazott, a dolgo-
zók egy része pár éven belül leszá-
mol. Idén átlagosan 612 munka-
vállaló foglalkoztatását vállaltuk,
a féléves beszámolónál viszont
azzal a ténnyel szembesültünk,
hogy a nyári dolgozói létszám 586
volt – vázolta a problémát Varga
László vezérigazgató. Hozzátette,

nagyon sok esetben, amikor alá-
írja a munkaügyi leszámolással
kapcsolatos papírokat, azt tapasz-
talja, hogy a pár éve nálunk mun-
kát vállaló emberek gondolják
meg magukat. Úgy látszik, nem
alakult ki bennük az a kötõdés, ami
a régebb óta itt dolgozó munka-
társaknál már megvan, így õk
könnyebben tudnak váltani.

(Folytatás a 2. oldalon Egyre nõ
a fluktuáció címmel.)

vették. Az épület hátsó traktusá-
ban ugyan hat apartmant is kiala-
kítottak, de ezek már önálló bejá-
rattal rendelkeznek. Az apartma-
nok mindegyikét vizesblokkal lát-
ták el. Az emelt szolgáltatási szín-
vonal eredményeként a szállásdí-
jakon is tudtak emelni, ami meg-
felel a füredi átlagáraknak.
Ugyanakkor a Bakonyerdõ mun-
katársai kedvezménnyel vehetik
igénybe a szobákat.

Varga László abban bízik, hogy
az apartmanok iránt egész éven
át lesz kereslet.

Varga László, Dobó Zoltán és Somogyi Imre együtt köszöntötte a gyári kollektívát

Szakács István személyé-
ben új tagja van a Bakony-
erdõ Zrt. felügyelõbizott-
ságának, aki Timár György
nyugdíjba vonulását követõ-
en tölti be a felelõsségtel-
jes posztot.

A Bakonyerdõ Zrt. felügye-
lõbizottságában a vállalat kol-
lektíváját két személy képviseli.
Egyikük, Timár György nyug-
állományba vonult, ezzel kike-
rült a bizottságból. Helyét Sza-

Új tag a felügyelõbizottságban
kács István, a Keszthelyi Erdészet
igazgatója foglalja el.

Varga László vezérigazgató sze-
rint Szakács István kiváló szakem-
ber, eddigi tevékenységével, pél-
damutató munkájával méltó a
tisztségre. Mivel a vállalatnál az er-
dõgazdálkodás és a faipar a két
meghatározó súllyal bíró ágazat,
ezért törekedtek arra, hogy mind-
két terület delegáljon egy-egy kép-
viselõt.

Szakács István fiatal kora óta
erdésznek készült. A Soproni Er-

dészeti Szakközépiskolát köve-
tõen a Soproni Erdészeti és Fa-
ipari Egyetem Erdõmérnöki
Karán szerzett diplomát 1979-
ben. 1979. szeptember  1-jén
állt munkába a BEFAG Parket-
tagyárban, az utolsó beosztá-
sa fûrészüzemi fõmûvezetõ
volt.  1984 március 1-jétõl a
Keszthelyi Erdészet erdõmû-
velési mûszaki vezetõjévé ne-
vezték ki. 1993 januárjától a
Keszthelyi Erdészet igazga-
tója.

A szarvasbõgési szezonban a
Bakonyerdõ Zrt. hét erdészete
területén 183 gímbikát lõttek,
ezeknek több mint a fele érmes
minõsítést kapott. A Sárosfõi
Trófeamustrán 126-ot mutat-
tak be.

Egyre több a kiállított agancs,
egyre több a vadászvendég, ami
nem véletlen, immár XI. alkalom-
mal adott otthont a Devecseri
Erdészet Sárosfõi Vadászháza a
hagyományos trófeamustrának. A
vadászház melletti területen 126
trófeát mutattak be az érdeklõdõ
vendégeknek.

Ez az esemény nem más, mint
tisztelet az elejtett vad elõtt. Az
erdõk királyi vadjának az ünnepe,
fogalmazta meg köszöntõjében
Varga László, a Bakonyerdõ Zrt.
vezérigazgatója. Hangsúlyozta,  az
ember, ha vadász, az élményt ke-
resi. És feladatának tekinti a ma-
gyar vadállomány minõségének
javítását.

A trófeamustrán megjelent
Takács Szabolcs Veszprém megyei
kormánymegbízott is, aki szintén
vadászember. Azt mondta, hogy
a trófeákat nézve bizakodó a jö-
võre nézve: a Bakonyerdõnél a vad
jó kezekben van, látszik a magas
színvonalú szakmai munka.

Pölöskei Balázs vadgazdálkodá-
si osztályvezetõ ebbéli beosztásá-
ban elõször üdvözölte a vendége-
ket. Elmondta, október 7-éig 183
gímbikát hoztak terítékre. Bírála-
ton 166 trófea esett át, eddig négy
arany, 25 ezüst és 51 bronz minõ-
sítést szereztek, de van még
éremvárományosuk. A mustrán
126 trófeát mutattak be.

A társaság idei eddigi legna-
gyobb bikája 10,54 kilogrammos,
amelyet a Balatonfüredi Erdészet
területén hoztak terítékre. Leg-
alább ilyen, ha nem értékesebb a
Bakonyszentlászlói Erdészet terü-
letén esett 10,11 kilós trófea. Erre
az erdészetre ugyanis a 6-7 kilós
bikák a jellemzõek, így ez igen ki-
ugró eredmény részükrõl.
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Az OEE Pápai Helyi Csoportja
a Balatonfüredi Erdészet ven-
déglátásában tartotta idei köz-
jóléti szakmai napját, ahol a
város és környéke gyöngysze-
meit járták be.

Az eredeti célkitûzésnek meg-
felelõen nemcsak az adott erdé-
szet közjóléti objektumaival, ha-
nem a mûködési területén talál-
ható egyéb kulturális látnivalók-
kal, nevezetességekkel is megis-
merkedtek, így Dörgicse három
középkori templomromának leg-
nagyobbikánál, az alsódörgicsei
Boldogasszony-templomromnál
indult a program, ahol a résztve-
võket festõi környezetben fogad-
ták az erdészet kollégái. A gyönyö-
rû balatoni panoráma és a szívé-
lyes fogadtatás megadta a nap
alaphangját.

Az üdvözlések után Vajai Dá-
niel erdõgondnok tartott mûvé-

Gyöngyszemek
Közjóléti szakmai nap Balatonfüreden és környékén

szettörténészeket is megszégyení-
tõ, színvonalas és informatív kis-
elõadást a XIII. században már
biztosan létezõ templomról, vala-
mint a másik kettõ, fel nem kere-
sett dörgicsei romról. Hallhattunk
a gályarab lutheránus papról,
Zsédenyi Istvánról, akit 1674-ben
hurcoltak el, de 1677-ben sikerült
hazakerülnie Dörgi-csére; legen-
dát a falu nevének eredetérõl, a
dörgicse nevû halról; valamint a
szõlõhegyek alatti beomlott, máig
fennmaradt vizes barlangról.

A következõ helyszín a felújí-
tott és részben átépített Balaton-
füredi Erdészet irodaháza, vala-
mint a Bakonyerdõ Vendégház
volt. Az igényesen, szépen elvég-
zett felújítás méltán nyerte el a
résztvevõk tetszését. A társaságot
a vendégmarasztaló helyszínrõl a
következõ napirendi pontként
tervezett sétához kisebb erõszak-
kal lehetett csak rábírni...

Az alsódörgicsei Boldogasszony-templomromnál indult a közjóléti szakmai nap programja

A tavalyi sikert követõen idén
újra vajdasági gyerekeket foga-
dott a vállalat. A húszfõs cso-
port tagjai az egy hét során be-
barangolták a Bakonyalját és a
Balaton-felvidéket.

A tavalyi évhez hasonlóan idén
nyáron ismét vendégül láttuk a
vajdasági Kishegyes Ady Endre
Kísérleti Általános Iskolájának
diákjait. 18 diák és kettõ kísérõ

érkezett, a gyerekek közül többen
tavaly is jártak nálunk, alig várták,
hogy újra jöhessenek.

A szervezõk – Istvánffy Alexand-
ra és Csiszár Adrienn – ezúttal is
tartalmas programot állítottak
össze. Gondoskodtak róla, hogy
az egy hét alatt sorra érjék õket a
feledhetetlen élmények. Termé-
szetesen jártak a Bakonyerdõ er-
dészeti erdei iskoláiban, Balaton-
csicsón és a Bakonyi Kisbetyárban,

Örömmel jöttek vissza
A diákokkal a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolában Csiszár Adrienn (jobbról) iskolavezetõ foglalkozott

ahol különféle foglalkozásokon
vehettek részt. Nem maradtak ki
a kirándulások sem, meglátogat-
ták a Bakonyi Természettudomá-
nyi Múzeumot, a zirci apátsági ar-
borétumot. Strandoltak a pápai
fürdõben, a Balatonnál. A Pan-
non Csillagdában éjszakai csillag-
vizsgáló programon vettek részt.

Az egy hét úgy eltelt, hogy szin-
te észre sem vették. Jó volt látni a
felhõtlen gyermekarcokat!

Szépséges kedvenceink
Pásztorkutyák vették be a Sárosfõi Vadászház környékét

A kiállítás megrendezése már hagyomány Devecser életében

(Folytatás az 1. oldalról.)
Néhány tízezer forintos kü-

lönbségek miatt keresnek másik
munkahelyet.

A vállalat vezetésének feltett
célja, hogy a munkatársakat meg-
próbálják megtartani. Elsõsorban
azokat a munkavállalókat kell tud-
ni itt tartani, akik már régebb óta
itt dolgoznak, de nem mondha-
tunk le az újakról sem.

Azok a faipari beruházások,
amiket elterveztünk, a segítsé-
günkre tudnak lenni a létszámhi-
ány orvoslásában, mert ha meg-
újul a technika, technológia, ak-
kor alacsonyabb létszám mellett is
akár többet lehet teljesíteni, több
parkettát és több fûrészárut tu-
dunk termelni.

Jelezte, 2010-ben, a válság utá-
ni években az volt az útravaló, hogy
õrizzük meg a munkahelyeket.
Nyilvánvalóan azért is kezdtünk
fejlesztésekbe a két gyárban, hogy
a nálunk dolgozók részére mun-
kát tudjunk biztosítani. A környe-
zetünkben, Pápa, Tapolca környé-
kén sok kis-, és középvállalkozás
kapott uniós segítséget munka-
hely megtartásra és munkahely-
teremtésre. Azt tapasztaljuk, hogy
ezek a vállalkozások végrehajtot-
ták a mûszaki fejlesztéseket, elér-
tek abba a stádiumba, hogy mind-
ezt el kell kezdeni mûködtetni,
amihez emberre van szükség. Ez

az igény megjelent a munkaerõpi-
acon, aminek munkabérfelhajtó
hatása van. Egyre magasabb mun-
kabért kell(ene) fizetni.

A Bakonyerdõ Zrt. egyrészt
érzelmileg próbál motivációt keres-
ni. Ezt a célt szolgálta az idén 40
éves jubileumát ünneplõ BEFAG
Parkettagyár családi napja. Ezzel
a rendezvénnyel is szerettük volna
a dolgozók kötõdését erõsíteni.
Érezzék, hogy az erdõgazdaság
vezetése nagyra értékeli a munká-
jukat.

Elkészült és a felügyelõbizott-
ság elfogadta a vállalat féléves be-
számolóját. Az 5,23 milliárd forin-
tos féléves árbevétel és az ered-
mény feljogosít minket arra, hogy
úgy gondoljuk, az idei tervünket
teljesíteni tudjuk. Ennek köszön-
hetõen július elsejétõl visszamenõ-
leg négyszázalékos bérfejlesztést
hajtunk végre a fizikai és szellemi
dolgozók között egyaránt. A fizi-
kai munkatársak számára a
mozgóbér egy részét alapbéresítik,
ezzel is növelve az anyagi biztonsá-
gukat. Az erdészek részére a négy-
százalékos alapbéremelésen túl az
úgynevezett kerületi pótlékot is
megemelték 10 000 forinttal, ami
nagyon jelentõs segítség. Próbál-
ták az õ munkájukat ezzel is elis-
merni. Varga László hangsúlyoz-
ta, minderre az eddigi jó teljesít-
mény alapján nyílt lehetõség.

Egyre nõ a fluktuáció
A munkaerõgondokon a köz-

foglalkoztatás egyre kevésbé se-
gít, a közfoglalkoztatottak létszá-
ma évrõl évre csökken. Három
évvel ezelõtt 500, aztán 400 volt
az átlagos létszámuk. Ezzel szem-
ben ebben az évben mindössze
250 személy közfoglalkoztatását
vállaltuk, mert ez a realitás. Sze-
rencsére sikerült megtartani azt
a magot, akik szívesen dolgoznak
az erdeinkben, ugyanakkor sike-
rült kiszûrni azokat a közfoglal-
koztatottakat, akik csak kényszer-
bõl jöttek és a csoportra bomlasz-
tó hatással voltak. Véleménye
szerint ez a 250 ember közel olyan
értékû munkát fog elvégezni az
év végére, mint amikor 400-an
voltak.  Õk szívesen jönnek, dol-
gozni akarnak, jól érzik magukat
az erdõn és a vállalat segítségére
vannak. Nem ritka az az eset,
amikor a vállalkozók és a közfog-
lalkoztatottak egymás közelében,
egymás után végzik a tevékeny-
ségeket. Ha valaki a vállalkozás-
ból kiesik valamilyen okból, ak-
kor egyre jellemzõbb, hogy a
bakonyerdõs közfoglalkoztatotti
törzsgárdából töltik fel a megüre-
sedett helyeket. Így megvalósul
az a vezérelv is, hogy a közfoglal-
koztatottak ténylegesen visszake-
rüljenek a termelõmunka világá-
ba. Ha nem is nálunk, de rajtunk
keresztül máshol.

A Bakonyerdõ Zrt. és a Kelet-
Magyarországi Ebtenyésztõk
Egyesülete ismét a Sárosfõi
Vadászháznál szervezte meg a
Juhász- és pásztorkutyák nem-
zeti kiállítását. Egy komondor
vitte el a fõdíjat.

A kiállítás megrendezése már
hagyományosnak számít Devecser
életében. Újabban a Bakonyerdõ
Zrt. Sárosfõi Vadásszháza ad ott-
hont a seregszemlének. A kitûnõ
környezet vonzó az ebtenyésztõk
számára. Idén nyolc osztályban
168 kutya mutatkozott be. A ma-
gyar ebtenyésztõk mellett az An-
gol és Ausztrál Pásztorkutya Klub
is képviseltette magát.

– Eb a vadász kutya nélkül, hi-
szen az erdészek, vadászok mun-
káját nagyban segíti egy négylábú
társ – hangsúlyozta a házigazda
Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója.

V. Németh Zsolt környezet-
ügyért, agrárfejlesztésért, hunga-
rikumokért felelõs államtitkár a
rendezvény megnyitóján elmond-
ta, hogy õ is kutyatulajdonos, ko-
rábban kuvasza és komondo-
ra volt, most egy puli és egy mudi
gazdája. Megemlítette, a rendez-
vény arra is alkalmat ad, hogy
a tenyésztõk átbeszéljék, mit lehet
tenni a kiváló magyar fajták fenn-
maradása, népszerûsítése érde-
kében.

A kutyakiállítás délutánján
megjelent a fõvédnök Simicskó Ist-

ván honvédelmi miniszter is. Kö-
szöntõjében a felelõs kutyatartás-
ra hívta fel a figyelmet. A fajtacso-

Erdei
fagykárok

Április végén és május elején a
Bakonyerdõ Zrt. teljes területét
érintve jelentõs mértékben károsí-
tott a fellépõ fagy. Az erdészeti szak-
személyzet összesen 4180 hektárnyi
– fiatalosokat és idõsebb állományo-
kat egyaránt érintõ – fagykárról
adott jelentést, de elsõsorban a ked-
vezõ, csapadékos idõjárásnak kö-
szönhetõen az erdõk zöme szeren-
csére kiheverte a károsítást. Mennyi-
ségi kárunk összesen 39 hektáron
keletkezett, ahol a szükséges erdõ-
sítési feladatokat a következõ idõ-
szakban fogjuk elvégezni.

A Keszthelyi Erdészet területén is komoly károkat észlelt
Hoffmann Pál erdõgondnok

A csoport a Bodorka Balatoni
Vízivilág Látogatóközpontot is
megtekintette. A 17 akváriumban
összesen 36 féle hal úszkál. Meg-
lepetés programként az 1867-ben
alapított Balatonfüredi Yacht
Klubbal ismerkedtek meg. A riói
olimpián idén Vadnai Benjamin
képviselte a klubot. A zsúfolásig
tele, 160 férõhelyes kikötõben ké-
pet kaphattak a Balatonon hasz-
nálatos vitorlások sokszínûségé-
rõl. Az erdészetre visszasétálva
útjuk a barokk belvároson át ve-
zetett.

A befejezõ program a Koloska-
völgyi Vadaspark megtekintése
volt. Itt megtapasztalhatták, hogy
az elmúlt évek jótékony hatással
voltak a vadszaporulatra, Böbe, a
gímtehén büszkén sétált a kerítés
mentén az almákra várva népes
családja élén, valamint, hogy az
apróvadak közül a foglyok „meg-
szöktek”, röpdéjük üres.

portok gyõztesei között egy ko-
mondort választottak a legszebb
magyar pásztorkutyának.
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A Bakonyerdõ Zrt., a Pilisi Park-
erdõ Zrt. és a Budapesti Erdõ-
gazdaság munkatársai közös
tanulmányúton vettek részt Né-
metországban és Ausztriában
az örökerdõ-gazdálkodás téma-
körében. Az öt nap során gyö-
nyörû erdõket láttak és számos
szakmai tapasztalattal gazda-
godtak.

A szakmai és kulturális program
nagy része Thüringiában zajlott, a
Thüringen Forst, az Erfurt-Will-
rodei és a Heldburgi Erdészetnél,
két nap pedig Bajorországban, az
Ebrachi Erdészet területén.

Erdeiket 20–40 éve kezdték az
örökerdõ-gazdálkodás elvei szerint
kezelni, mára – tulajdoni formától
függetlenül szinte mindenhol – a
folyamatos erdõborítás elvei szerint
gazdálkodnak.

Gehrenben Hagen Dargel, a
Thüringai Erdészeti Egyesület el-
nöke fogadta a csapatot, aki bemu-
tatta az erdészetet, az erdõfeltárá-
si koncepciójukat és a faanyag-fel-
vételezési rendszerüket.

Az autóra szerelt Scale nevû di-
gitális kamera rendszer lefényké-
pezi a sarangolt faanyagot, majd a
digitalizált fényképen egy számító-
gépes szoftver segítségével a felvé-
telezést végzõ berajzolja a sarang/
máglya széleit. Ezt követõen a szoft-
ver számolja a fatömeget és felvé-
teli lapot készít, GPS-koordinátát
mér és feltölti egy online adatbá-
zisba, ahonnan az erdõgazdaság le
tudja kérni a készletet. Az 1,2 mil-
lió köbméter éves termelésük 70
százalékát ezzel a módszerrel rög-
zítik és tartják számon. Naponta
frissítik az adatokat, ami hatalmas
piaci elõnyt jelent az értékesítések
során. A faanyag-felvételezés költ-
ségét ezzel a felére tudták csökken-
teni a hagyományos kézi felvétele-
zéshez képest.

A magyar kollégák is láthatták
és kipróbálhatták az örökerdõ je-
lölési és kezelési feladatait, amelyet
az Erfurt-Willrodei Erdészet kerü-

Tanulmányúton Thüringiában
Az újulatot ért vadrágás mértéke maximum egy százalék

letvezetõ kollégája mutatott be.
Az örökerdõ-gazdálkodás folya-
matos erdõborítást tesz lehetõ-
vé, amit törzskiválasztó gyérítés
korban kezdenek el lombos- és
fenyõállományokban.

A koncepció lényege: nincs
véghasználat, nincs tarvágás;
elsõ lépés az erdõfeltárás és kö-
zelítõ nyomhálózat kialakítása,
majd hektáronként 50 darab
javafa kijelölése és intenzív va-
dászat! A javafák jelölésének
szempontjai, hogy erdõrészle-
tenként minimum négy fafaj le-
gyen, a fa egészséges, törzse
egyenes, hengeres, és a fának ki-
magasló/uralkodó szintben kell
lennie az állományban. Ha ez
megtörtént, minden további be-
avatkozást a javafák érdekében
tesznek, általában ötévente nyúl-
nak bele az állományba és 30–40

köbmétert vesznek ki hektáron-
ként. A javafákat meghatározott
átmérõig hagyják vastagodni. Ha
elérték a vágásérett méreteket,
akkor termelik ki. Felújítási terü-
let nem keletkezik, a kitermelt és
akár 200 négyzetméter lombko-
rona-felületet is elérõ és leárnya-
ló koronával bíró 150–180 éves fa
alatt és helyén spontán megjele-
nik az újulat, mert a hatal-
mas fényélvezõ korona sok mak-
kot terem.

A legjellemzõbb technológia a
harveszteres termelés forwarde-
res közelítéssel, de a motorfûrész
és a lovas közelítés is gyakran elõ-
fordul. Az újulat érdekében mi-
nimális szinten tartják a vadállo-
mányt. A területen gímszarvas,
vaddisznó és õz él. Ezekbõl éven-
te 100 hektáron 15–18 darabot lõ-
nek ki. Vadkármonitoring-rend-

A résztvevõk a steigerwaldi lombkorona-tanösvényen. Hasznos ismeretekkel gazdagodtak

szert mûködtetnek, 100 méteres
újulatsávban mérik fel fafajonként
a rágott és ép csemeték számát.
Elmondásuk szerint akkor van
megfelelõ szinten a vadállomány,
ha az újulatot ért vadrágás mér-
téke maximum egy százalék! Ke-
mény munkájuk bizonyítéka, hogy
mindenütt rengeteg tölgycseme-
te volt (minimum 40 darab négy-
zetméterenként).

Egységes természetvédelmi
kezelési és közjóléti koncepcióval
és kommunikációval lépnek fel a
lakosság felé. Ennek alappillérei:
az erdõrezervátumok kialakítása
és kutatása nagyobb területeken;
az álló és fekvõ holtfa, korona-
anyag meghagyása a gazdasági
célú erdõkben is; az ökológiailag
védett területek hálózatának ki-
alakítása és fenntartása; és az irá-
nyított turizmus.

A Koloska-völgy adott ott-
hont a IV. Balatoni Csillagös-
vény Missziós Körút egyik ál-
lomásának, ahol Böjte Csaba fe-
rences szerzetes celebrált
szentmisét a marosszéki Ko-
dály Zoltán Gyermekkar köz-
remûködésével.

Megtisztelõnek és egyben
meghatónak találtuk, amikor a
Dévai Szent Ferenc Alapítvány
megkereste a vállalatot a prog-
ram szervezésével. A Balaton-
füredi Erdészetünk területén
található Koloska-völgy gyö-
nyörû helyszínt biztosított a
Böjte Csaba által celebrált
szentmiséhez, a feltöltõdés-
hez. A három éve indult körút
– melyet Böjte Csaba indított
útjára – nyújtott segítséget az
„imából és éneklésbõl épült”
Marianum-ház felépítéséhez.
Az idei évben a ház berende-
zésére gyûjtöttek a Balaton
környékén. 

Böjte Csaba szavaival élve
felemelõ élmény volt a szabad-
téri szentmise és a „természet
katedrálisa”. Olyannyira meg-
tetszett neki a helyszín, hogy
úgy gondolta, a völgyben a
gyermektelen házaspárok vagy
párok részére zarándokhelyet
kellene kialakítani. Van neki
egy gyermek Jézus-szobra. Ha
a Bakonyerdõ Zrt. egy kis ká-
polnát vagy szentélyt építene
fából a völgyben, õ ezt a szob-

rot felajánlja, és itt elhelyezhet-
nék. Azok a házaspárok, akik
gyereket szeretnének, ide elza-
rándokolva fohászkodhatná-
nak a gyermekáldásért, és re-
ményei szerint az imájuk meg-
hallgatásra találna.

Varga László vezérigazgató
arról tájékoztatott, hogy az ügy
annyira elõrehaladott, hogy
Böjte atya az ötletét tartalma-
zó levelét már elküldte Márfi
Gyula érseknek is, aki szintén
támogatja a kezdeményezést.

A vállalat is felkarolta az öt-
letet. Egy mértéktartó kis ká-
polna épülhetne a völgyben.
Elõtte nyilván helyet kell bizto-
sítani, hogy a párok le tudja-
nak ülni, térdelni. Azt is sze-
retnék elérni, hogy Böjte atya
minden évben visszatérjen ide
s tartson itt szentmisét, ezzel
is segítve a zarándokhely kiala-
kulását. A kápolnát úgy kell ki-
alakítani, hogy a környezete
erre alkalmas legyen.

A tervezés folyamatban van.
Az elõzetes becslések alapján
pár millió forintból megvaló-
sítható az elképzelés. Ha min-
den a tervek szerint alakul,
jövõ júliusban Böjte atya és
Márfi érsek úr együtt avathat-
ja fel a kápolnát. A kápolná-
nál, illetve a természet kated-
rálisánál fohászkodók lelkileg
feltöltõdve tudnának távozni a
Koloska-völgybõl.

Szentmise a természet
katedrálisában
Zarándokhely lehet a Koloska-völgy

A jubileumi, X. erdész–pedagó-
gus párok találkozója idén „nem-
zetközivé” terebélyesedett, hi-
szen a nyár közepi összejövete-
len a megye másik erdõgazda-
sága, a Verga Zrt. fogadta az ér-
deklõdõ párokat.

A jubileumi erdész–pedagógus
párok találkozóján a pápai helyi
csoportot 12 pár képviselte. A vár-
palotai Zöld Tanodában Szedlák
Tibor, a Verga Zrt. termelési vezér-

Tizedik évében a találkozó
Ezúttal a szomszédos Verga fogadta az erdész–pedagógus párokat

igazgató-helyettese – akinek szin-
tén pedagógus a felesége – mu-
tatta be az erdõgazdaságot, na-
gyobb teret szánva az elmúlt évek
közjóléti fejlesztéseinek.

A 36 195 hektár erdõvel borí-
tott terület mellett meghatáro-
zó a lõtér nagysága, a dolomit-
bánya. Vadászatban kiemelendõ
a muflonkosok jó minõsége és
egyedszáma. Az utóbbi évek köz-
jóléti fejlesztései szinte véget
nem érõ felsorolása közben

meggyõzõdhettek róla, hogy a jó
ötletek, kezdeményezések felka-
rolása mellett egy-egy objektum
létrehozása nemcsak pénzkérdés,
de rengeteg elõkészítést, hatósá-
gi egyeztetést, tervezést, majd igé-
nyes kivitelezést igényel. A turis-
taházak kihasználtságáról elhang-
zott, hogy az meglehetõsen ala-
csony.

Védett terület kettõ található
a zrt. területén, a Szentgáli Tisza-
fás (212 hektár) és a Kelet-

Bakony egyik szurdokvölgye, a
háborítatlan Burok-völgy (1211
hektár).

Onofer Attila, az erdei iskola
vezetõje elmondta, az alig több
mint két éve létrehozott Zöld Ta-
nodában a tanterem és a két 12
ágyas szoba mellett tanári szobá-
kat is kialakítottak. Ars poeticá-
juk, hogy a városlakó nebulók
elõbb a közvetlen lakókörnyeze-
tüket ismerjék meg.

A város közepén található
Thury-várat a csoport tárlatveze-
téssel tekintette meg. A szépen
felújított erõdítményben tanulsá-
gos animációs filmet is megnéz-
tek a török idõkrõl. Elgondolkod-
tató, hogy Thury Györgyrõl, Vár-
palotáról, de sok más esemény-
rõl, hõsrõl, a példaképekrõl nincs
film a felnövekvõ nemzedékek szá-
mára.

A 11 hektár kiterjedésû bántai
Fenyves-tavat, mely egy 36 méter
mély bányató, két éve vette keze-
lésbe a Verga Zrt. Hangulatos fa-
házikókban meg is lehet szállni a
partján.

Kialakulásáról, a környék bio-
lógiai rekultivációjáról és ide fû-
zõdõ horgászélményeirõl Nagy
Zoltán erdõfelügyelõ mesélt.

A vendéglátást és programot
Stubán Zoltán, a Pápai HCS elnö-
ke köszönte meg, egyben jelezve,
hogy a következõ, Bakonyerdõ
területén tartandó programra
várják a Verga Zrt. erdész–peda-
gógus párjait.A festõi szépségû, kristálytiszta vizû bántai Fenyves-tó lenyûgözte a csoport tagjait

Magyarország egyik legjelentõ-
sebb hordógyártója a Trust
Hungary Zrt., piaci részesedé-
se 20 százalék körüli. A Ba-
konyerdõ Zrt. egyik régi part-
nerérõl van szó, ahol vállala-
tunk munkatársai a cég donga-
gyártó üzemében és hordógyá-
rában szakmai tanulmányúton
vettek részt Szigetváron.

A Trust Hungary Zrt. már
majd 25 éve gyárt hordókat, éves
termelése meghaladja a 20 000
darabot. A szigetvári telephelyen
Hajdú László, a dongagyár üzem-
vezetõje elõször a rönkteret mu-
tatta be, ahol a feldolgozásra váró
faanyagot tárolják és kezelik úgy,
hogy az minél tovább megõrizze
minõségét. A rönköket országon-
ként és tájegységenként is elkülö-
nítve tárolják.

Röviden bemutatták a donga-
gyártás folyamatát a rönkök fel-
darabolásától, a hasításon, fûré-
szelésen át egészen a minõségi
osztályozásig, amíg raklapokra
kerül a kész donga.

A becefai telephelyen Pálvölgyi
Zsolt, a hordógyár igazgatója ve-
zette körbe a vendégeket. El-
mondta, a gyárból beérkezõ don-
gát úgy tárolják és érlelik, hogy a

A gyárban meg tudják mondani az alapanyag származási helyét

Tájegységenként tárolnak
Tanulmányút a Trust Hungary Zrt. gyáregységeiben

késztermékre ragasztott vonalkód
alapján meg tudják mondani az
alapanyag származási helyét és
érlelési idejét, valamint a gyártás
során alkalmazott különbözõ ke-
zelési módokat. Ugyanis a vevõ
maga szabhatja meg, hogy hon-
nan származó, mennyi hónapig
érlelt faanyagból, milyen fokú ke-
zeléssel készült hordót szeretne
vásárolni.

A gyárban megtekintették a
hordógyártó sor mûveleteit, a
dongák összeillesztésétõl a kész-
termék csomagolásáig. Ezenkívül
még a különbözõ mértékben pör-
költ facsipszek és egyéb termékek
gyártósorát is bemutatták.

A részletes ismertetõ után a
hordókat használat közben is
szemrevételezhették a cég egyik
partnerénél, a villányi Bock Pin-
cészetben. A napközben tapasz-
taltakat a siklósi Kalmár Pincében
vitathatták meg.

Az ilyen tanulmányutak ki-
emelkedõ fontosságúak, mivel
elõsegítik partnereinkkel a még
szorosabb együttmûködést, az in-
formációk egyeztetését, valamint
nekünk is célszerû látni, hogy az
általunk kivágott fából hogyan
tudják elõállítani ezeket a minõ-
ségi magyar termékeket.
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MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Ferenci János emlékezett a nap-
ra, amikor elõször átlépte a gyár-
kaput: 1974. május 8-át írtak: – Ez
a gyõzelem napja, azért is emlék-
szem rá ilyen pontosan. Hú, de
fiatalok voltunk akkor! El sem hi-
szem! Tele voltunk energiával, len-
dülettel. Rengeteget kísérletez-
tünk, ahogy alakult a technológia.
Ahogy így végiggondolom, ma
már rá sem lehetne ismerni az
akkori gyárra. Ez idõ alatt legalább
három új üzem épült, 10–15 éven-
te technológiát váltottunk. Folya-
matosan fejleszteni kell és kellett,
hogy a gyár termelékenységben,
hatékonyságban, automatizált-
ságban tartani tudja a lépést a vi-
lágszínvonallal. Ez pedig sok-sok
kihívást jelentett a mindennapok-
ban. De ez így volt jó! Szeretek itt
dolgozni!

Pupos Gyuláné 30 évet dolgo-
zott a gyárban, 2011-ben ment
nyugdíjba. Egyik barátnõje, volt
kolléganõje hívta meg a családi
napra. Nagy mosolygások köze-

Mi jut eszébe a parkettagyárról?

Ferenci János Pupos Gyuláné Nagy Károly

pette, vidáman nosztalgiázott. –
Ide mindig szívesen jövök vissza.
Minden szép, minden jó volt. A
gyár biztosította mindenkinek a
megélhetést. A présen dolgoztam.
Voltak könnyebb és nehezebb idõ-
szakok is az életünkben, de mi vé-
gig kitartottunk.

Nagyon rossz volt, amikor a
gazdasági válságot követõen
mindössze heti három napot kel-
lett dolgoznunk, embert próbáló
hónapok voltak azok. 2011-ben
mentem nyugdíjba. Elõször na-
gyon hiányzott a gyár, a munka-
társak, nehezen tudtam átállni a
nyugdíjaséletre, de aztán belerá-
zódtam. Ma már újra jól érzem
magam a bõrömben, a hívó szóra
pedig örömmel jöttem. Jó újra
látni az egykori kollégákat.

Majd napra pontosan 40 évet
dolgozott a parkettagyárban Nagy
Károly, aki idén júliusban vonult
nyugállományba. Ismeri a gyár
szinte minden területét. Õ is csak
a szépre kívánt emlékezni. – A mai

világban egy helyen eltölteni 40
évet nem számít korszerûnek.
Mondhatjuk úgy, hogy az egész
életemet itt töltöttem. Nyugdíja-
zásomig különféle beosztásokban
dolgoztam. A gyárral együtt éltem
meg a sikereket, a nehézségeket.
Mindenbõl kijutott.

Az indulás volt a legnehezebb,
hiszen senki nem volt birtokában
a tudásnak, hogyan is kell jó mi-
nõségû parkettát gyártani. De az-
tán belejöttünk, elsajátítottuk a
technológiát. Fiatalok voltunk,
tele tettvággyal, a munka pedig
kihívással. Nem volt olyan, hogy
nem tudjuk, akarjuk megoldani!
Ma már csak a szépre emlékezem!
De nem azért, mert az idõ elho-
mályosítja a kudarcokat, hanem
azért, mert én tényleg szerettem
itt dolgozni! Jól éreztem magam.

Remélem, a jelenlegi kollektí-
va megalapozta a gyár jövõjét. Bí-
zom benne, további sikeres és
eredményes évtizedek várnak a
gyár munkatársaira.

Idén is Gyenesdiáson találkoz-
tak az erdészetek, gyáregységek és
a központ lövészei a szokásos éves
lõgyakorlaton.  A Balatonfüredi
Erdészet két csapattal, többi er-
dészetünk egy-egy csapattal, gyár-
egységeink egy közös csapattal, a
központ pedig két csapattal mé-
rette meg magát. Az indulók
futóvad-, bukócél-, valamint ko-
rongvadászat versenyszámokban
mérték össze tudásukat.

Eredmények, férfi egyéni:
1. Szabó Csaba, Devecser (289),
2. Nagy Attila, Devecser (229),
3. Némethi Kálmán, Balatonfüred
(217).

Nõi egyéni:  1. Mozdény Viktó-
ria, Balatonfüred (156), 2. Horváth
Eszter, Balatonfüred (115), 3. Ros-
ta Katalin, Központ (82).

Férfi csapat: 1. Devecseri Er-
dészet (818, Humpók Imre, Nagy
Attila, Nagy Gábor, Szabó Csaba),
2. Keszthelyi Erdészet (684, Hor-
váth Attila, Könczöl Zsolt, Rékasi
Csaba, Tóth Péter), 3. Bakonybéli
Erdészet (670, Csomor József, ifj.
Horváth Róbert, Hüll László, Koller
Szilárd).

Versenyzõk: 1. Vizi Norbert,
Farkasgyepû (288), 2. Fülöp And-
rás, Farkasgyepû (275), 3. Fekete
Róbert, Balatonfüred (274).

Jubileumi sportnapok

Idei fotópályázatunkra is ren-
geteg szebbnél szebb fotó érkezett.
Rendhagyó, Éléskamra címû pá-
lyázatunkra  olyan képeket vár-
tunk, melyek természetes elõfor-
dulásukban örökítik meg a termé-
szet által nyújtott alapanyagokat.
A természet éléskamrája meg-
számlálhatatlanul sok fogyasztás-
ra alkalmas alapanyagot biztosít
számunkra, csak gyõzzük észre-
venni. Pályázóink bebizonyították,

A természet éléskamrája

A díjnyertes alkotás

Lõgyarkolat Gyenesen

Az indulók futóvad-, bukócél-, valamint korongvadászat versenyszámokban mérték össze tudásukat

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói
létszámában 2016. június 11-
tõl 2016. szeptember 20-ig
az alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek:
 Váradiné Juhász Katalin

(Farkasgyepû 08. 01.), Gurdon
Dániel (Farkasgyepû 09. 01.),
Horváth Martin (Bakonybél 09.
01.), Milics Norbert (Központ
09. 01.), Supán Ákos (Far-
kasgyepû 09. 01.),  Szolnoki
Gergely (Bakonyszentlászló
09. 01.)

Belépõk, fizikaiak:
Papp Tibor (Franciavágási

Fûrészárugyár 06. 13.), Horváth
Barnabás Bendegúz (Devecser
06. 16.), Boldizsár József (BE-
FAG Parkettagyár 06. 22.),
Novák Miklós (Balatonfüred 07.
01.), Hegyi Zsolt (BEFAG Par-
kettagyár 08. 02.), Dégi Edina
(BEFAG Parkettagyár 09. 01.),
Horváth Károlyné (BEFAG
Parkettagyár 09. 01.), Kardos
Dóra (BEFAG Parkettagyár 09.
01.), Kajdi Gyõzõ (BEFAG Par-
kettagyár 09. 05.), Küronya
Bencéné Béresi Éva (Balaton-
füred 09. 15.), Futó Andrea
(BEFAG Parkettagyár 09. 19.),

Tóth János (BEFAG Parkettagyár
09. 19.)

Kilépõk, szellemiek:
Sóki Alexandra Kinga (Köz-

pont 07. 18.), Szemerédi Katalin
(Keszthely 07. 24.)

Kilépõk, fizikaiak:
Somlai Lászlóné (Pápa 08.

03.), Badics Ferenc (Franciavágá-
si Fûrészárugyár 08. 15.), Tóth
Krisztina (BEFAG Parkettagyár
08. 19.), Horváth Zsolt (BEFAG
Parkettagyár 08. 31.), Jáchym
György (BEFAG Parkettagyár 09.
06.), ifj. Papp Károly (BEFAG
Parkettagyár 09. 09.), Tóth Tímea
(BEFAG Parkettagyár 09. 09.),
Szórádi Géza (Bakonybél 10. 18.)

Nyugdíjazások:
Molnár Lászlóné (Központ 09.

05.), Szilvási Zoltánné (Farkas-
gyepû 09. 30.), Kovács Sándor
(Pápa 10. 12.), Timár György (Far-
kasgyepû 11. 30.), Nagy Csaba Ti-
bor (BEFAG Parkettagyár 08. 23.)

Hûségjutalmasok,
szellemiek:

40 éves: Mesterházi József (Ba-
latonfüred), Jáger Ferenc (Deve-
cser), Gombási Károly (Központ)

35 éves: Fliszár Jenõ (Keszt-
hely), Steiner Zsolt (Központ),
Gyimóthy Károly (Központ),
Zolnay Lászlóné (BEFAG Par-
kettagyár), Timár György (Far-
kasgyepû)

30 éves: Kemendy Géza (Pá-
pa), Farner Györgyné (Francia-
vágási Fûrészárugyár), Gyab-
ronka Tibor (Devecser)

25 éves: Torkos Péter (Ba-
konyszentlászló)

Hûségjutalmasok,
fizikaiak:

40 éves: Prém Béla (Francia-
vágási Fûrészárugyár), Mol-
nár István (BEFAG Parketta-
gyár)

30 éves: Frank Ferencné
(Franciavágási Fûrészárugyár),
Bózsa Zsoltné (BEFAG Parket-
tagyár), Fekete Róbert (Bala-
tonfüred), Németh János
(Franciavágási Fûrészárugyár)

25 éves: Bakó Zsolt (BEFAG
Parkettagyár), Halász Zoltán
(BEFAG Parkettagyár), Osvald
István (BEFAG Parkettagyár),
Tamásné Ürmös Andrea
(Franciavágási Fûrészárugyár)

20 éves: Szalai Balázs (Fran-
ciavágási Fûrészárugyár),
Fischer Lajos (Keszthely)

Töretlenül fejlõdik, fokozatosan
javul a teljesítménye és a for-
maidõzítésével sincs problé-
ma, nyáron a németországi
Suhlban harmadszor lett juni-
or világbajnok Major Veronika,
a BEFAG Keszthelyi Erdész Lö-
vészklub csillaga.

A kitûnõség elõször hét évvel
ezelõtt találkozott a sportlövészet-
tel és varázsütésre robbant be a
szakágba. Már az elsõ gyakorlá-
sok alkalmával kiderült, hogy van
affinitása a sportághoz, jól áll a
kezében a fegyver, ezért hát gyor-
san ráköszöntek a sikerek. Öt esz-
tendeje országos bajnok lett a ser-
dülõk és a juniorok mezõnyében,
aztán idõvel a nemzetközi poron-
don is remek eredményeket ért
el. Késõbb helyet kapott a korosz-
tályos válogatottakban, és a nem-
zeti gárda tagjaként a határon túli
viadalokról is elvétve tér haza üres
kézzel.

A világszínvonalú fegyverrel
rendelkezõ, hatszoros Eb-elsõ
esélyesként érkezett a fegyver-
gyártásáról híres németországi
városba, ahol az ISSF sportági
vb-t rendezték. Az eseményt re-
kordlétszám mellett bonyolították
le, vagyis rendkívül erõs mezõny

gyûlt össze. A korábbi gyõri kon-
tinensvetélkedõn öt medált nyert
sportoló az úgynevezett lassú so-
rozat után még csak negyedik volt,
majd a másnapi folytatásra ren-
det tett a fejében. A gyors viadal
záró tíz lövését 98 köregységgel
fejezte be, így már éllovasként vár-
hatta az éremcsatákat. A 20+20
lövéses szám elõdöntõjében az
ukrán Julija Timoskót múlta felül,
a fináléban pedig a roppant ve-
szélyes kínai Ke Luqit. Így az iga-
zán szép jövõ elõtt álló fiatal a
2014-es granadai diadala után is-
mét vb-aranynak örülhetett. Új-
fent bebizonyosodott: kivételes ér-
zéke van a lövészethez, nemcsak
tudja, hogy mit kell csinálni, ha-
nem meg is valósítja azt.

Keczeli Zoltán – a Bakonyerdõ
Zrt. által több mint fél évszázada
támogatott egyesület kiváló álla-
mi edzõnek is megválasztott fõ-
trénere – már többször elmondta
a tanítványáról, hogy örömteli vele
a közös munka, hiszen azon túl,
hogy megfogadja a tanácsokat,
szorgalmas is, és tökéletes ideg-
rendszerrel megáldott. A sporto-
ló mindenütt a tõle elvárt muta-
tókat hozza – ne csodálkozzunk,
ha idõvel a felnõtteknél is csúcsra
lövi magát.

Töretlenül fejlõdik
Újabb aranyérem került Major Veronika nyakába

Idén huszadik alkalommal ren-
dezték meg augusztus végén
az Országos Erdészeti és Fa-
ipari Sportnapokat, a részvéte-
lért ezúttal egészen Egerig kel-
lett utaznunk. Csapatverseny-
ben nem sikerült a dobogóra
kerülni.

A  sportnapokon az alábbi
eredményeket érték el kollégáink:

Bowling: nõi egyéni: 6. Boldi-
zsár Nikoletta; nõi csapat: 4. Boldi-
zsár Nikoletta, Gosztola Júlia, Sza-
bó Adrienn, 6. Fellner Tamásné,
Göncz Vivien, Pál Éva.

Darts: nõi egyéni: 1. Horváth
Eszter, 4. Gosztola Júlia, 6. Pál Éva.

Dobócsillag: 1. dr. Patocskai
Zoltán.

Futás:  nõi 800 m: 4. Szabó
Adrienn; férfi 100 m: 6. Gergál
Sándor.

Íjászat:  nõi reflex: 1. Horváth
Eszter; férfi csigás: 2. Nagy Attila.

Labdarúgás: 5. Bakonyerdõ
Zrt. (Bán Gábor, Farkas Bálint,
Gergál Sándor, Hipság István,
Hoffmann Pál Sándor, Horváth
Róbert, Hüll László, Juhász Balázs,
dr. Patocskai Zoltán, Pilise Zsolt,
Takács László).

Lövészet: nõi egyéni: 5. Hor-
váth Eszter; nõi csapat: 2.
Gosztola Júlia, Horváth Eszter,
Túri Diána.

Sakk: nõi: 4. Máté Zsoltné.
STIHL favágás: 4. Ther And-

rás, Hüll László.
Streetball: 4. Boldizsár Nikolett,

Fehér Tamás, Fódi Balázs, Németh
Tamás.

Tarokk: 4. Ther András.
Összetettben a házigazdák di-

adalmaskodtak. Vállalatunk csa-
patát  idén éppen csak letaszítot-
ták a dobogóról, így a Bakony-
erdõ képviselõi a negyedik helyen
végeztek.

Majd jövõre…

hogy a rég elfeledett – anyáink ál-
tal használt – élelmiszereket még
mindig fellelhetjük közvetlen kör-
nyezetünkben. A pályázatok kö-
zül a zsûri az alábbi megörökített
pillanatokat díjazta: 1. helyezett:
Halminé Jozefa (Mákmezõn), 2.
helyezett: Bagi István (Ízletes kucs-
magomba zsákmány), 3. helyezett:
Marton Ágota (Erdei málna). Kü-
löndíjat kapott: Bucsányi Endre
(Illat és játék).


