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Teljesültek a terveink
Ismét nyereséges, jó évet zárt az erdõgazdaság

Varga László, a Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója: stabilan tartható a vállalat eredményessége

A munkaerõhiány leküzdésé-
nek egyik útja a technológiai
fejlesztés. A vállalat a 2017-es
év tervezésénél arra fordította
a legnagyobb gondot, hogy a fa-
ipari üzemeknél milyen intéz-
kedésekre van szükség, ame-
lyek megalapozzák a tervezett
beruházások létjogosultságát.

Franciavágáson befejezõdött a
lamella – egysávos fedõréteg –
gyártó beruházás. A sorhoz de-
cemberben megérkezett az utol-
só gép is. A próbaüzem az elsõ

félévben történik, nyilatkozta Var-
ga László. Ez ad választ arra, hogy
a munkaidõ maximális kihaszná-
lása mellett az egysávos fedõré-
tegbõl milyen arányban keletkez-
nek az egyes minõségi választé-
kok. A 2017-es évre 50 ezer négy-
zetméter lamella termelését ter-
veztük. A fûrészüzem esetében
2017-re meghatározták azokat a
kulcsgépeket, amelyeknek a mun-
karend szerinti mûködését min-
denképpen biztosítani kell. Mire
jön a nyári leállás, feldolgozatlan
rönk nem marad.

Tavaly közel 27 ezer köbméter-
nyi faanyagot vágott fel az üzem,
az idei terv 20,5 ezer köbméter.
Mindezt a költségoptimalizálás, az
eredményesség és a minõségi ja-
vulás jegyében, a munkaidõ minél
nagyobb kihasználtsága mellett, a
felszabaduló létszámot Zalahaláp
termelésében tudjuk hasznosíta-
ni. Zalahalápon szeptemberre
megvalósul a fedõréteg-gyártósor
teljes megújítása. A sor meghatá-
rozója a kétszeres kapacitású gya-
lusor automata frízbeadagolóval
és különbözõ méretellenõrzõ

rendszerrel, egy nagyteljesítmé-
nyû szkenner, ami nagy pontos-
sággal válogatja szét a lamellákat.
Ez a kapacitásnövekedés biztosí-
tása mellett anyagtakarékosabb
készparketta-termelést tesz lehe-
tõvé, mivel csökken az egy-egy hi-
bás lamella okozta visszacsiszolá-
si feladat. Valamint le lehet rövi-
díteni a megrendeléstõl az érté-
kesítésig eltelt idõt. A lamellák vá-
logatása eddig kézzel történt. Az
itt dolgozó munkatársaknak ter-
mészetesen találnak helyet egy-
részt a lamellák rakatképzésénél,
illetve cégen belül más helyeken
fel tudják tölteni az elmúlt idõben
kilépett dolgozók helyét.

Tavaly 734 ezer négyzetméter
parketta készült, ebbõl a 720 ezer
négyzetmétert valamivel meghala-
dó mennyiséget tudtak értékesí-
teni. A jelenlegi technológiával és
létszámmal ez a teljesítmény jó-
nak értékelhetõ.

Mivel itt is a beruházásokon
van a hangsúly, idén a termelés
csökkenésével számolnak: 700
ezer négyzetméter gyártásával, a
készletekre tekintettel 750 ezer
négyzetméter eladásával tervezik
az évet. Az eddigiekhez képest na-
gyobb mennyiségben kívánnak
dielen (osztatlan) fedõrétegû és
kétsávos parkettát értékesíteni.
Mivel ezek magasabb áron adha-
tók el, ezért árbevétel tekinte-
tében magasabb az elvárás a tava-
lyinál.

(Folytatás a 3. oldalon, Javul a
minõség címmel.)

Elengedhetetlen a fejlesztés

A hagyományoknak megfele-
lõen a Bakonyerdõ Zrt. több
nemzetközi vadászati kiállítá-
son is képviseltette magát az
év elején.

Az állami tulajdonú erdõgaz-
daságok a külföldi kiállításokon a
magyar államot, vagyis a tulajdo-
nost képviselik. Ettõl függetlenül
a standon belül az egyes erdõgaz-
daságok elkülönülten vannak je-
len, csakúgy, mint a szakma ran-
gos hazai találkozóján, a Hung-
expo területén évente megrende-
zésre kerülõ FEHOVA kiállításon.

A dortmundi Jagd&Hund az
év elsõ, egyben meghatározó va-
dászati kiállítása Európában. Kol-
légáink fokozott érdeklõdésrõl
számoltak be mind az egyéni va-
dászatokat kedvelõ, mind pedig a
társasvadászatokat keresõ vadá-
szok részérõl.

A salzburgi Die Hohe Jagd
und Fischerei kiállítás elsõsorban
a régió, valamint Bajorország és
Szlovénia sport- és hivatásos va-
dászainak találkozóhelye. A bajor
és osztrák vendégek évek óta tö-
retlen érdeklõdést mutatnak a
magyarországi vadászati lehetõsé-
gek iránt.

Kedvezõ jelenség, hogy az
észak-európai országok vendég-
vadászai egyre nagyobb számban
választják szabadidejük eltöltésé-
hez erdõgazdaságunkat, elsõ-
sorban a nagyobb értékû, többna-
pos társasvadászatokat keresik,
de érkeznek finn, dán, svéd ven-
dégek trófeás vadak vadászatá-
ra is.

A budapesti kiállításon a ma-
gyar erdõgazdaságok jelenlétük-
kel hagyományosan az egységet is
szimbolizálják. A magyar vadászok
szívesen érkeznek cégünkhöz vad-
disznó és tarvad, valamint õzbak
vadászatára.

A külhoni és hazai vadászati
kiállításokon való rendszeres
megjelenésünknek köszönhetõen
vendégkörünk évrõl évre bõvül.

A vállalat területén évi 2000
feletti az elejtett vaddisznók szá-
ma. A gímszarvasbikánál a közép-
kategória, az 5–7 kiló körüli tró-
feasúly a jellemzõ. Ebbõl a kate-
góriából 200 körüli bikát lehet ér-
tékesíteni bõgésben. Szerencsére
megfelelõ a vendégvadászok szá-
ma. Egyelõre az látszik, hogy bel-
földrõl és külföldrõl fokozott ke-
reslet van a magyar vadászatok
iránt.

Kiállításokkal indult az év
Keresik a magyar vadászatokat

Belföldrõl és külföldrõl is fokozott az érdeklõdés a vadászatok iránt

A szárítót a közelmúltban adták át Zalahalápon, amely nagy kihasználtsággal mûködik

Ahogy csökken a munkanél-
küliségi ráta hazánkban, úgy
apad a közfoglalkoztatottak
száma is. Ez a tapasztalat a
Bakonyerdõ Zrt.-nél is. Mi
több, az átlaglétszám teljesí-
tése a program vége felé ha-
ladva egyre nagyobb nehéz-
séget okozott.

A Bakonyerdõ Zrt. az orszá-
gos közfoglalkoztatási program
indulása óta aktív résztvevõje
annak. A legutóbbi, immár egy
éven át tartó program febru-
ár 28-án zárult. A vállalatnál al-
kalmazott közmunkások túl-
nyomó részt közjóléti munká-
kat végeztek.

Elsõsorban turistautak, tan-
ösvények kijelölésében, karban-
tartásában, tûzpászták készíté-
sében, határjelek karbantartá-
sában, valamint az illegális sze-
métlerakók felszámolásában,
közjóléti eszközök kihelyezésé-
ben, karbantartásában számí-
tottak a munkájukra – tájékoz-
tatott Stubán Zoltán közjóléti
osztályvezetõ. Emellett az elõ-
zõ évihez hasonló mértékben az
erdõfelújításban is, elsõsorban
a gyomnövények visszaszorítá-
sában, valamint a talaj-elõkészí-
tésekben, makkvetésekben, be-
fejezett ápolásokban dolgoztak.
(Folytatás a 3. oldalon, Újabb...
címmel.)

Lassuló közfoglalkoztatás

A Bakonyerdõ Zrt. 2016-ban is
teljesítette az árbevételi és
eredményességi tervét. Az ár-
bevétel megközelítette a 9,3
milliárd forintot, az adózott ered-
mény pedig 264 millió forint volt.

Március végén került sor arra
a felügyelõbizottsági ülésre, amely
a végleges számok alapján jóvá-
hagyta a 2016-os évértékelõ beszá-
molót. A Bakonyerdõ Zrt. 2016-
ban is teljesítette az árbevételi és
eredményességi tervét. Az árbe-
vétel megközelítette a 9,3 milliárd
forintot, az adózott eredmény
pedig 264 millió forint volt, tájé-
koztatott Varga László.

A vezérigazgató elmondta, a
vállalat a hatékonyság jegyében
2015-tõl elkezdett egy szervezeti
átalakítássorozatot, amivel a
munkát eredményesebbé, szak-
szerûbbé tudják tenni. A közpon-
ton belül létrejött az erdõgazdál-
kodási fõmérnökség, az erdésze-
teknél a mûszaki vezetõk pedig er-
dõgondnokként folytatják a mun-
kájukat. Ez a gyakorlatban azt je-
lenti, hogy az erdõgazdálkodás
teljes folyamatát a hozzá tartozó
területen ugyanaz a személy vég-
zi. Ennek a szinkronját a központ-
ban úgy teremtették meg, hogy az
erdõhasználati és a felújítási mun-

kák tervezése, számonkérése, nyil-
vántartása, a hatósági bejelenté-
sek és a kitermelt faanyag értéke-
sítésének koordinálása a fõmér-
nökség irányításával történik.

Idén januártól jött létre a szak-
felügyeleti és üzemtervezési osz-
tály Jagicza Attila vezetésével, amely
a fõmérnökség mellett ugyancsak
az erdészetek munkáját segíti.

Az erdõtervezés jelenleg járá-
sokhoz kötött, és emiatt egy-egy
erdészetnek akár 3–4 erdõterve is
van. (Folytatás a 3. oldalon, A vál-
lalkozók... címmel.)

A Bakonyerdõ Zrt. a tiha-
nyi Õrtorony kilátó helyzeté-
vel kapcsolatban az alábbi köz-
leményt adja ki:

A Bakonyerdõ Zrt. közjó-
léti fejlesztéseinek keretein
belül, Tihany Község Önkor-
mányzatával szoros együttmû-
ködésben építtette meg a tiha-
nyi Apáti-hegyen az Õrtorony
kilátót.

A kilátó építése civil kezde-
ményezésként merült fel –  leg-
utóbb a Börzsöny Természet-
barát és Hegymászó Egyesület
részérõl –, melyet Tihany Köz-
ség Önkormányzata és a Ba-
konyerdõ Zrt. karolt fel.

A kilátó építési helyének ki-
választása és kialakítása a Ba-
laton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóságával közösen
történt.

Az építkezés a jogerõs épí-
tési engedély birtokában kez-
dõdött meg.

A kilátó a tervek szerint
épült meg, biztonságos, stati-
kailag stabil.

A jogerõs építési engedély
ellen nyújtott be kifogást egy
helyi civil szervezet (Sajkodért
Egyesület), melynek kapcsán
az építésügyi hatóság új enge-
délyeztetési eljárást rendelt el.
Ennek okán az újraindított el-
járás befejezéséig a kilátó nem
látogatható.

A kilátó a jogerõs engedély
birtokában lesz majd újra láto-
gatható.

A Bakonyerdõ Zrt. minden
rendelkezésére álló jogi lehe-
tõséget megragad, hogy ezen
engedély mielõbb megszület-
hessen.

Sajtóközlemény
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A Keszthelyi-hegy-
ség erdõs terüle-
tén, Vállustól délke-
letre az 2016 au-
gusztusában sike-
rült feltárni a romja-
it egy évszázadok-
kal ezelõtt elpusz-
tult pálos rendi ko-
lostornak, amelyet
csupán egy 1429-es
oklevél és egy 1978-
as régészeti tanul-
mány említ.

Erdeinkben gaz-
dag történelmi múl-
tunk sok-sok kisebb-
nagyobb gyöngysze-
me rejtõzik. Ezt felis-
merve évekkel ezelõtt
a Bakonyerdõ Zrt.
mûködési területére

volt. Az évszázadokkal ezelõtt el-
pusztult kolostor a Szentmiklós-
forrás melletti, ma erdõs terüle-
ten állt. A kolostor eredetét és
történetét egyelõre homály fedi.
Az egykori rendházat csupán
egyetlen, 1429-ben kelt oklevél
említi. A régészeti munkálatok
során megtalálták a kolostor ke-
leti falának csaknem 90 centimé-
teres vastag szakaszát, illetve a
rendházhoz tartozó egyhajós
templom támpillérekkel megerõ-
sített sokszögletû szentélyét.

 Elõkerült a sekrestyébõl nyí-
ló, kõbõl faragott vízelvezetõ vá-
lyú, de találtak kerámiatöredéke-
ket, faragott köveket és emberi
csontokat is. A kerengõ kutatása
során rábukkantak egy szerzetes

sírjára, de találtak egy horgot is,
ami megerõsíti, hogy a forrásnál
halastavat is létrehoztak az önel-
látásra berendezkedett szerzete-
sek. Az eddigi eredmények alap-
ján a kolostort a 14. század elsõ
felében alapíthatták, majd mint-
egy 150–200 évig lehetett haszná-
latban, s a 16. század elején pusz-
tulhatott el. A feltárást a vállusi
önkormányzat és több magánsze-
mély mellett a Bakonyerdõ Zrt. is
támogatta. A munkálatoknak az
anyagi források függvényében lesz
folytatásuk.  A távlati elképzelés
az, hogy a Kéktúra útvonalához
közel esõ romok bemutathatóvá
váljanak, mert ez turisztikai szem-
pontból is fontos lenne. (Kép és
szöveg: MTI)

Kutatják a múltunkat
Pálos rendi kolostor romjait tárják fel a Keszthelyi-hegységben

A régészek találtak egy fej nélküli emberi csontvázat

Vadászati szempontból a köze-
pesnél erõsebb évet zárt a
társaság. A jövõ is biztató, hi-
szen élénkül a kereslet, aminek
egyre nehezebben lehet eleget
tenni.

Pölöskei Balázs Farkas 2016.
április 15-étõl dolgozik a Ba-
konyerdõ Zrt.-nél, hivatalosan
szeptember 1-jétõl vette át a vad-
gazdálkodási osztályvezetõi beosz-
tást Korn Ignáctól. A fiatalember
Budapesten született 1977-ben, de
a család a bakonyi régióból szár-
mazik, s most is itt élnek. A Gö-
döllõi Agrártudományi Egyete-
men szerzett okleveles agrármér-
nöki diplomát vadgazda mérnök
szakirányon. Ezt követõen maradt
Gödöllõn, és a vadgazdálkodási
szakmérnöki végzettséget is ab-
szolválta.

A Tapolcai-medence Vadász-
társaságnál kezdett dolgozni.
2002-ben került a Bakonyvad Kft.-
hez, amely egy húszezer hektáros
vadászati egység a megyehatáron.
Itt fõvadászként kezdett, majd ki-
nevezték ügyvezetõnek. Területü-
kön mind az öt nagyfaj megtalál-
ható volt.

Az utóbbi tíz évben egy tized-
akkora vadászterület tartozott
hozzá, mint jelenleg. Hiába volt a
teljes folyamatra – az elejétõl a
végéig – rálátása, a munkahelyvál-
tást kihívásként élte meg, mondta
el lapunknak. Szerencsére „csak”
folytatni kellett az elõd által vég-
zett munkát. Ehhez egy nagyon jól
szervezett apparátust is kapott,
amelyre mindig tud támaszkodni.

Amikor „átigazolt” a Bakony-
erdõ Zrt.-hez, az elõzõ vadászati
üzemtervi ciklust lezáró terület

átalakítási tárgyalások már javá-
ban zajlottak. Ezekbõl elõdjével
együtt kivette a részét. Sok mun-
kát rótt rájuk az átalakítás. Meg-
jegyezte, sokat kell még tanulnia,
mert még nem ismeri annyira a
területet, mint az elõdje, de a hely-
zet minden nappal javul.

A vadászati évrõl szólva kifej-
tette, a gímszarvasszezon jól sike-
rült, ami nem feltétlenül a darab-
számokban mutatkozott meg,
sokkal inkább a súlyokban, minõ-
ségben. Ezt követte a terelõ haj-
tóvadászati szezon, ami úgyszin-
tén eredményes volt. Az elõzõ év-
rõl átnyúló lemaradást a kemény
télben tartott vadászatokkal kom-
penzálni tudták. Az összes nagy-
faj esetében – egy terület kivételé-
vel – teljesítették a terveiket, olyan
értékesítési arányban, ahogy sze-
rették volna.

Élénkülõ kereslet
Jól sikerült a vadászati szezon, nõ a vendégek száma

Szarvasbõgéskor átlagosan 200 darab gímbika elejtésével lehet számolni a Bakonyerdõ Zrt.-nél

A Magas-Bakony közkedvelt
kirándulóhelye, a Cuha völgye
közelében lévõ Hódoséri ven-
dégház a felújítási munkákat
követõen ismét megnyitotta
kapuit.

A fejlesztési, korszerûsítési
munkák során kialakított modern,
komfortos szálláshely három da-
rab egyágyas és hét darab két-
ágyas, önálló fürdõszobával ren-
delkezõ – pótágyazható – szobá-
val nyújt szálláslehetõséget a va-
dász- és turistavendégeknek. A
fõépület melletti két faház korsze-

rûsítése korábban megvalósult,
ezekben két-két szobában össze-
sen nyolc férõhely található. Az
ide érkezõk számára a szállás mel-
lett az étkezési lehetõség is bizto-
sított.

A Bakonyerdõ Zrt. a beruhá-
zás során továbbá felújította a
konyhát, valamint egy faszerkeze-
tû bõvítménnyel étkezõ, társalgó
funkcióval növelte a földszint alap-
területét. A falak hõszigetelésével
az épület energiatakarékossága is
javult.

A felújítással egyidejûleg a va-
dászházi bekötõút térvilágításá-

nak kiépítése is megvalósult kor-
szerû, napelemes LED-es kande-
láberek telepítésével.

A társaság a beruházásra kö-
zel 200 millió forintot fordított,
melynek egy részét tõkeemelésbõl
finanszírozta.

Az építõmesteri munkák kivi-
telezõje az Euro Generál Zrt., a
belsõépítészeti tervezõ és kivite-
lezõ az Árkossy Bútor Kft. volt.

A konyhatechnológiát az
Agrikon-Alfa Kft. szállította,
a bekötõút térvilágításának kivi-
telezését a Quality House Kft. vé-
gezte el.

Nyitva a Hódoséri vendégház

A fejlesztés nyomán korszerûen kialakított modern, komfortos szálláshely jött létre

2016-ban azokon a vadászte-
rületeken történt meg az új  te-
rület kialakítása, ahol a ha-
szonbérleti jogviszony, illetve a
vadgazdálkodási terv 2017.
február 28-áig volt érvényes. A
Bakonyerdõ Zrt. jelenleg hat
vadászterülettel rendelkezik.

A módosított vadászati tör-
vénynek nagyon fontos eleme a
vadgazdálkodási tájegységek át-
alakítása; megyénkben három
vadgazdálkodási tájegység jött lét-
re. Ezek határvonalai némikép-
pen befolyásolták az ezek men-
tén elhelyezkedõ vadásztársaság-
ok területét –  tájékoztatott Var-
ga László vezérigazgató az új va-
dászterületek kialakításával kap-
csolatban.

A Bakonyerdõ Zrt. törekedett
arra, hogy azokon a területeken,
amelyek eddig földtulajdonosi kö-
zösség formájában mûködtek és
szakmai irányítójuk a vállalat volt,
továbbra is az erdõgazdaság gaz-
dálkodhasson, de már haszon-
bérlõként.

Az állami erdõgazdaságok va-
gyonkezelési szerzõdése elõírja,
hogy minden olyan területen, ahol
az állami tulajdon aránya megha-
ladja az 50 százalékot, törekedje-
nek arra, hogy megszerezzék a
vadászati jogot.

A vezérigazgató jelezte, ott is
közremûködtek, ahol 20 százalé-
kot meghaladó volt a Magyar Ál-
lam tulajdonosi részaránya, így
több mint 32 földtulajdonosi gyû-
lésen képviselte társaságunk az
állami érdekeket. Ahol a korábbi
vadásztársaság tevékenységével

elégedettek voltak, ott támogat-
ták az õ elképzeléseiket.

A földtulajdonosi közösségek
összehívása, a vadászterületek ki-
alakítása a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium kontrollja mellett zaj-
lott. A Bakonyerdõ Zrt. haszon-
bérletébe kerülõ területeken az
FM állami földekért felelõs állam-
titkárság erdészeti és vadgazdál-
kodási fõosztály nyilatkozott ar-
ról, hogy ki legyen a haszonbérlõ
személye, s mekkora legyen a ha-
szonbérleti díj mértéke. A vadász-
területek kialakítása a kormány-
hivatal iránymutatása mellett zök-
kenõmentesen zajlott, ezek elfo-
gadása szinte teljes konszenzuson
alapult.

Pölöskei Balázs vadászati osz-
tályvezetõ hozzátette, a Bakony-
erdõ Zrt.-nek jelenleg hat üzemi
vadászterülete van. Összevonták
a korábbi Füredi és a Dörgicse
FTK-kat, ez balatonfüredi vadász-
terület néven mûködik tovább. A
korábbi monostorapáti vadászte-
rület pedig Agár-tetõ vadászte-
rület lett. A Keszthelyi Erdé-
szet sarvalyi területén kapták meg
a tulajdonosijog-gyakorló hoz-
zájárulását. Ezen túl még ott van-
nak a sárosfõi, a bakonyi,
a bakonyszentlászlói vadászterü-
letek.

A szervezeti felépítésben annyi
a változás, hogy míg korábban a
földtulajdonosi közösség gyako-
rolta a vadászati jogot, addig most
a Bakonyerdõ Zrt. a vadászatra
jogosult. Emiatt a vadászati osz-
tály feladata növekszik, hiszen
eddig az erdészetek igazgatói vol-
tak a földtulajdonosi közösségek

képviselõi, mostantól az osztály
végzi az ügyintézést.

Immár húsz évre szól a vadá-
szati jog. A Bakonyerdõ Zrt.-nél
is ebben gondolkodnak, de úgy,
hogy a hétéves ellenõrzési ciklu-
soknak meg tudjanak felelni. Egy
húszéves ciklusban könnyebb az
erdõ–vad összhangjának megte-
remtése, mint rövidebb interval-
lumban. Azzal lehet számolni,
hogy egy 20 éves ciklus alatt több-
ször éri el az érett kort a trófeás
vad, így azok selejtezésével lehet
segíteni a populációkat.

Ez óriási lehetõség a gímszar-
vas tekintetében, a rövidebb élet-
ciklusú vadfajok esetében pedig
szintén további gazdálkodási lehe-
tõséget nyújt. A minõségi vadgaz-
dálkodás a fõ cél, erre a hosszabb
üzemtervi ciklussal kaptak lehetõ-
séget. Átlagában a jelenleginél
több vadat nem kívánnak tartani.
Lokálisan, bizonyos faj esetében
lehet nagyobb a vadlétszám, más-
hol pedig drasztikusan kevesebb.
Elkezdõdött a gímszarvasbikák te-
rületenkénti felmérése, amibõl
az adott területre vonatkozó
érettségi kort próbálják meghatá-
rozni.

Mint ahogy a mezõgazdaság-
ban, úgy az erdõgazdálkodásban
is egyre inkább elaprózódtak a
tulajdonok. Megváltozott a vetés-
szerkezet, ezzel nõtt a vad átlag-
testsúlya, a trófea tömege, ezzel
párhuzamosan emelkedik a vad-
kár mértéke és a vadkár elleni vé-
dekezésre szánt költséghányad is.
Ezt a helyzetet a fent vázoltak tük-
rében kell vizsgálni, vélekedett az
osztályvezetõ.

Új idõszámítás kezdõdik
A vadászterületek kialakítása zökkenõmentesen zajlott

A Bakonyerdõ Zrt. a mûkö-
dési területén található vala-
mennyi olyan önkormányzattal
felvette a kapcsolatot, amely
részt vehetett a szociális tûzifa-
programban.

Több mint 140 településsel
kötöttek szerzõdést, tájékozta-
tott Varga László, a vállalat ve-

Van igény a szociális tûzifára
zérigazgatója. Az önkormányza-
tok nemcsak a Belügyminisztéri-
um által biztosított mennyiséget
vették igénybe, hanem esetenként
azon felül is vásároltak, így össze-
sen közel 5700 köbméter szociális
tûzifát szállítottak le határidõre.

Hozzátette, a fa nagyobb részét
már tavaly átvehették az önkor-

mányzatok. Bár a vállalat árjegy-
zéki árai magasabbak a Bel-
ügyminisztérium által nyúj-
tott köbméterenkénti 15 ezer
forintos támogatásnál, a prog-
ram keretében igényelt mennyi-
séget mégis ezen az áron adták
át, ezzel támogatva a rászoru-
lókat.

több ütemben közjóléti fejlesztési
tervet készítettünk középkori tör-
ténelmi emlékeinkrõl. A tervek
alapján négy helyszínen – Salföld,
Sáska-Dabos, Szigliget, Sáska-
Bakonyszentjakab – végeztünk ré-
gészeti ásatásokat és állagmegóvá-
si munkákat. Ezek közül a salföldi
és a bakonyszentjakabi kolostort
a pálos rend alapította.

Idén augusztusban a Keszthe-
lyi-hegységben a Vállus község ha-
tárában található szentmiklóskúti
pálos kolostorrom részbeni ré-
gészeti feltárására került sor. A
munkát a Göcseji és a Balatoni
Múzeum munkatársai pécsi ré-
gészhallgatók segítségével végez-
ték. Az ásatás vezetõje Simmer
Lívia, a Göcseji Múzeum régésze
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Javul a minõség
Elkezdõdött a középrétegsor-beruházás. Bontják a csarnok padozatát

A vállalkozók árat emeltek

A dealen fedõréteggel Franciavágás látja el Zalahalápot. Nõ az egyrétegû parketta részaránya

Földmûvelésügyi Miniszteri El-
ismerõ Oklevelet vehetett át
Berger Péter, aki a Bakonybéli
Erdészet erdõgondnokaként
teremti meg az erdõmûvelés
és a fahasználat összhangját,
irányítja a kiváló minõségû ter-
mészetes felújítások létreho-
zását. Alapelvének tekinti a Pro
Silva-szemléletû, folyamatos
erdõborítás kialakítására tö-
rekvõ erdõgazdálkodást.

Berger Péter okleveles erdõmér-
nök 2001-ben, a diploma meg-
szerzése után a Bakonyerdõ Zrt.
Bakonybéli Erdészeténél kezdett
dolgozni, féléves gyakornoki idõ-
szakot követõen erdõmûvelési
mûszaki vezetõként. 2014. szep-
tember 1-jétõl mint erdõgondnok
áll alkalmazásban és irányítja a
Tisztavízi erdõgondnokságban
folyó szakmai munkát.

Az elmúlt években az erdészet
több mint 30 hektáron végzett õs-
honos fafajokkal erdõtelepítést: a
tervek összeállításában aktív sze-
repet vállalt, a kivitelezés munká-
latait irányította. A turisztikailag
frekventált, közjóléti szerepe mi-
att jelentõs Gerence-völgyi kirán-
dulóerdõ berendezéseinek fejlesz-
tését, karbantartását, üzemelteté-
sét irányítja. Munkája során részt
vett a Bakonybéli Erdészet Kur-
ta-völgyeki kísérleti erdejének ki-
alakításában.

A Pro Silva-szemléleten alapu-
ló erdõgazdálkodást munkája so-
rán következetesen alkalmazza.
Kerületvezetõ kollégáinak szak-
mai napokon, mintaterületeken a
gyakorlatban mutatja be a kialakí-
táshoz szükséges erdészeti be-
avatkozásokat, a szemlélet iránt
fogékonnyá téve õket és segíten-
dõ az elsajátítást.

Rendszeresen házigazdája er-
dészeti oktatási intézmények hall-
gatói és egyéb szakmai érdeklõ-
désû csoportok tanulmányútjai-
nak, melyek során a Magas-Bako-
nyi Tájvédelmi Körzetben terepi
bemutatón ismerteti a termé-
szetközeli erdõgazdálkodás új
szemléletének elsõ kézzel fogha-
tó eredményeit.

2001 óta tagja az Országos Er-
dészeti Egyesületnek, melynek
életében aktív szerepet vállal: a
szakmai programok résztvevõje és
szervezõje, valamint 2014 óta a
Pápai Helyi Csoport küldöttje.
2006 óta pártoló tagja a Pro Silva
Hungariae Egyesületnek.

Nagy teherbírású, munkájára
igényes, megbízható munkaerõ,
akitõl nemcsak erdõgondnok kol-
légái kérnek sok esetben tanácsot,
de akire fõnökei is bármikor tá-
maszkodhatnak, és akinek vélemé-
nyét szakmai kérdésekben a köz-
ponti osztályok is gyakran kikérik.

A magyar erdõk érdekében a
Keszthelyi Erdészet területén
végzett több mint három évti-
zedes munkája elismeréséül
Szakács Istvánt az erdõk világ-
napja alkalmából Pro Silva
Hungariae Emlékplakett elis-
merésben részesítették.

Szakács István több mint három
évtizedes szakmai életútja össze-
fonódik a Balaton-felvidék erdei-
vel, a térségben folyó erdõgazdál-
kodással. A változatos természet-
földrajzi adottságokkal és erdõ-
állományokkal rendelkezõ Keszt-
helyi Erdészet összetett tevékeny-
ségét magas színvonalon irányít-

mai napig dolgozik. A nagy kiter-
jedésû, változatos természetföld-
rajzi adottságú erdészet megisme-
rése önmagában sem kis feladat,
melyet a területet folyamatosan,
szabadidejét sem kímélve járó
Szakács István rövid idõ alatt
„megoldott”. Ez az alaposság er-
dészetvezetõi beosztásában is vé-
gigkísérte s jellemezi ma – a
megnövekedett adminisztrációs
feladatok pontos végrehajtása
mellett – is.  Ennek köszönhetõ,
hogy az erdészet nagy s az évek
során tovább növekvõ területét er-
dõrészlet és annak története
szintjén ismeri.

A Keszthelyi-hegységben
2011-ben kezdõdõ nagy területû
erdõpusztulás miatti egészségügyi
fakitermelések jelentõs többletfel-
adatot hoztak az erdészet számá-
ra: irányítása alatt – a turisztikai-
lag frekventált Balaton-parti terü-
leten – a közel 200 ezer köbméter
faanyag rövid idõ alatt történõ
letermeléséhez szükséges vállalko-
zók megszervezése, a hatósági
ügyintézés és a mindennapi mun-
ka gördülékenyen zajlott.

Az utóbbi évek megnövekedett
közjóléti feladataiban is jelentõs
szerepet vállal, hiszen a Bakony-
erdõ Zrt. erdészetei közül Keszt-
hely végzi a legjelentõsebb közjó-
léti tevékenységet. Az erdészethez
tartozik a gyenesdiási lõtér is,
amely a patinás BEFAG Erdész
Lövészklubnak ad otthon, ahol
több olimpikon és világbajnok is
nevelkedett. Erdész-vadászként
különös figyelmet szentel az erdõ-
és vadgazdálkodás összhangja
megteremtésének és fenntartásá-
nak. Vadgazdálkodási területen ki-
fejtett munkája elismeréseként
2013-ban elnyerte a Hubertusz
Kereszt kitüntetés arany fokoza-
tát. 1969 óta tagja az Országos
Erdészeti Egyesületnek, melynek
életében aktív szerepet vállal.
Munkáját mindig tisztességgel,
maximális teljesítményre töreked-
ve végzi, amit munkatársaitól is
elvár. Szakmai tapasztalatával, tu-
dásával és lelkiismeretes hozzáál-
lásával hozzájárul a Bakonyerdõ
Zrt. elõmeneteléhez és mintául
szolgál a fiatalabb munkatársak,
beosztottak számára.A kitüntetettek egy csoportja. A hátsó sorban Szakács István és Berger Péter

Megbízható, nagy
teherbírású munkaerõ
Miniszteri Elismerõ Oklevélben részesült Berger Péter

Letette a névjegyét
Pro Silva Hungariae Emlékplakettet adományoztak Szakács Istvánnak

ja, vezetése alatt gördülékenyen
zajlott az elmúlt évek országosan
is nagy jelentõségû erdõpusztu-
lásának kárfelszámolása, továbbá
több kiemelt közjóléti fejlesztés is,
amivel elévülhetetlen érdemeket
szerzett a környezeti nevelés és a
környezettudatosság növelése te-
rületén. 1979-ben végzett Sopron-
ban az erdõmérnöki karon, azóta
a Bakonyerdõ Zrt., illetve jogelõd-
jei alkalmazásában áll. A vállalat
Tapolcai Parkettagyárában kez-
dett dolgozni, majd 1984-ben a
Keszthelyi Erdészethez került er-
dõmûvelési mûszaki vezetõnek.
1993-ban kinevezték az erdészet
igazgatójává, amely beosztásban a

(Folytatás az 1. oldalról.)
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fõs átlaglétszámot vállalt,
amit öt személlyel megha-
ladva sikerült teljesíteni.
Ehhez azonban újabb és
újabb munkaerõigényeket
kellett eljuttatni a Veszprém
Megyei Kormányhivatal
Foglalkoztatási Fõosztályá-
hoz, ugyanis nagymértékû
volt a fluktuáció. Az átlag-
létszám teljesítése a prog-
ram vége felé haladva egyre
nagyobb nehézséget oko-
zott. A program finanszíro-
zásához 322 millió forint ál-
lami támogatás társult,
emellé 56 millió forint ön-
részt biztosított a vállalat.

Az erdészeteknél össze-
sen 350-en fordultak meg
hosszabb-rövidebb idõre. A
korábbi problémák, ha nem
is akkora mértékben, de
most is jelen voltak.

Egyrészt sok volt a tartó-
san keresõképtelen, más-
részt a hivatal kevés mun-
kanélkülit tudott kiközvetí-
teni, ezek egy része meg sem
jelent, mások orvosilag al-
kalmatlanok voltak, de a fel-
vettek közül sem állt mun-
kába mindenki.

Összességében elmond-
ható, hogy a programban
elõírtak teljesítése különö-
sebb fennakadás nélkül,
rendben zajlott.

A közfoglalkoztatottak
jelentõsebb probléma nél-
kül elvégezték a tervezett
munkamûveleteket. 2017.
március elsején megkezdõ-
dött az újabb egyéves prog-
ram, amiben már csak 152
személy átlagos foglalkozta-
tását vállalták, ami a 2014.
augusztusi rekordhoz ké-
pest – ekkor 571 közfoglal-
koztatott állt alkalmazásban
– jelentõs visszaesés, de a
jelenlegi munkaügyi helyzet,
mikor is egyre kevesebb a
kiközvetíthetõ és valóban
dolgozni akaró álláskeresõ,
ezt a létszámot indokolja.

Újabb
program
egy évre

(Folytatás az 1. oldalról.)
Ennek kezelése központi segít-

séget igényel. Az erdészeti szak-
mai rendszer – összekapcsolva a
libra könyvviteli rendszerrel –
olyan állapotban van, hogy abból
közvetlenül nagyon sok informá-
ció lekérdezhetõ, ezzel is hatéko-
nyabbá válik a munkavégzés.

Az egyes ágazatokról szólva
Varga László közölte, a fakiterme-
lési tervet hajszálpontosan telje-
sítették, nettó 271 ezer köbméter
faanyagot termeltek ki, ami 22
ezer köbméterrel kevesebb a 2015.

évi mennyiségnél. A Keszthelyi-
hegységben történt fenyõpusztu-
lás miatt 2013–15 között az átla-
gosnál jelentõsen magasabb faki-
termelés történt. Az elkövetkezen-
dõ években pedig az akkori több-
let-fakitermeléseket próbálják
megtakarítani. Ezzel szinkronban
az erdõsítések, erdõfelújítások te-
rén az utóbbi évek legteljesebb
mûszaki átvétele történt meg. Így
az elvégzendõ erdõfelújítási fel-
adatokról 2017-re nagyon megala-
pozott bejelentést tudtak készíte-
ni a hatóság számára.

A vezérigazgató megjegyezte,
2017-ben jelentõsen nõtt a mini-
málbér és a garantált bérmini-
mum. A Bakonyerdõ által foglal-
koztatott vállalkozók is árat emel-
tek. A magasabb juttatás miatt idén
5–6 százalékos fakitermelõi vállal-
kozói díjnövekménnyel számol-
nak. Az erdõfelújításban alkalma-
zott vállalkozói díjak pedig akár
25–30 százalékkal is emelkedhet-
nek. Jelezte, fogynak a fakiterme-
lésben, még inkább az erdõfelújí-
tásban foglalkoztatható vállalko-
zók. Ugyanakkor szeretnének a

helyben élõknek stabil jövedelmet
biztosítani, úgy, hogy a vállalat is
biztonsággal meg tudja oldani fel-
adatait.

Megyénkben az országban a
harmadik legalacsonyabb a mun-
kanélküliségi ráta, ezért aztán köz-
munkásokat is elég nehéz találni,
akik besegítenek az erdõfelújítás-
ban. A márciusban induló köz-
munkaprogramban a Bakonyerdõ
Zrt.-nél 152 fõ közmunkással szá-
molnak. Ez a létszám 350-nel ke-
vesebb, mint három éve. A köz-
munkások elsõsorban a közjóléti
berendezések karbantartását,
azok tisztán tartását fogják elvé-
gezni.

A vadászati ágazat a kilövése-
ket tekintve kiemelkedõ évet zárt,
és különösen örvendetes, hogy
2017-ben bizonyosan tovább emel-
kedhet a fizetõvendéggel elejten-
dõ vad létszáma.

A faipar az elvárthoz képest
valamelyest gyengébben teljesített.
Az árbevételi terv ugyan teljesült,
de a költségek kissé elszaladtak,
és a készletek is magasabbak an-
nál, mint amit az év elején megha-
tároztak. A fizikai dolgozók hiá-
nya leginkább a faipari üzemek-
ben érhetõ tetten. Ezért aztán el-
engedhetetlen a technológiai fej-
lesztés.

Varga László közölte, a rész-
vénytársaság árbevételét az elõzõ
évhez hasonlóan 9,3 milliárd fo-
rinttal tervezték, és úgy látják, tart-
ható az ehhez tartozó 250 millió
forintos adózott eredmény is.

(Folytatás az 1. oldalról.)
A BEFAG parkettagyárból ed-

dig 85 százalékban háromsávos
parkettát értékesítettek, ennek a
részaránya idén közel tíz százalék-
kal csökken. Minden remény
megvan arra, hogy eredményes
évet zárjon a parkettagyár is.

A 2017-es év eredményességé-
nek az ismeretében lehet dönteni
a további fejlesztések nagyság-
rendjérõl. A vezérigazgató hang-
súlyozta, alapítói határozat és en-
gedély is van arra, hogy megkezd-
jék a présberuházást, az eszköz-
beszerzés a tulajdonos által enge-
délyezett. A beruházáshoz hitel-
felvételi lehetõség is biztosított
számukra. Ugyanakkor a terve-
zett prést, valamint az ezzel együtt

járó középrétegsor-beruházást
úgy fogják elvégezni, hogy a vár-
ható termelésnövekedés és a ter-
mékszerkezetben beálló változá-
sok biztosítsák a felvett hitelek ma-
radéktalan visszafizetését.

Varga László jelezte, a beszer-
zés folyamatának nyomon köve-
tése érdekében teljes dokumen-
táltság és ügyvédi jelenlét szüksé-
ges. Az esetleges hitelfelvételt is
ügyvédi iroda jelenlétében kíván-
ják levezényelni, amit egyébként
felügyelõbizottsági határozat ír
elõ számukra. A tervezett nagy-
beruházás során minden olyan
biztosítékot igénybe kívánnak ven-
ni, ami mellet a vállalat megnyug-
tató módon tudja végrehajtani a
fejlesztést.
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Várták már a tavaszt, a jó idõt?

Jerem Kálmánné Lakatos Zoltán Horváth Diána

Vége a szürke, egyhangú, hideg
téli napoknak. Mára végérvé-
nyesen megérkezett a tavasz:
nemcsak a naptár jelzi ezt, ha-
nem az idõjárás is, hétágra süt
a nap, öröm kint lenni a szabad
levegõn. Zalahalápi kollégáin-
kat is arról kérdeztük, hogy
várták-e már a jó idõt.

– Örülök neki, hogy végre meg-
érkezett a tavasz, ez a tél kicsit
hosszúra nyúlt – mondta Jerem
Kálmánné. Tapolca mellett, a
Szent György-hegyen van szõlõ-
jük, és a tõkék mellett persze gyü-
mölcsfáik is vannak. A terület kora
tavasztól késõ õszig ad elfoglalt-
ságot számukra. Munka pedig van

bõven. A család minden tagja dol-
gozik, a picije és a nagyja egyaránt
– fogalmazott. Élvezik, hogy
együtt lehet a család, hogy segít-
hetnek a szülõknek, õ maga a kerti
munkát is szereti. Szívesen van a
szõlõben, bár bort nem fogyaszt.

Lakatos Zoltán szerint ugyan-
csak hosszú volt a tél. Most, hogy
megjött a jó idõ, kezdõdnek a kerti
munkák. Jó nagy kertjük van, így
a feladat is adott. A kerti munkát
nem nagyon élvezi, de muszáj csi-
nálni. Szerencsére a család segít.
Ugyancsak örömteli, hogy minden
megterem, ami az asztalra kell. A
tavaszi idõ csábítja kirándulásra is,
de a kert az elsõdleges, azért arra
most nincs ideje.

– Van egy hatéves kislányom,
vele különösen nehéz volt, hogy
ilyen sokáig volt hideg, emiatt az-
tán keveset voltunk a levegõn.
Most azonban vége a „szobafog-
ságnak” – közölte Horváth Diána.
Miután megérkezett a tavasz, na-
gyon sok idõt töltenek odakint,
gyakorlatilag mûszak után egé-
szen estig kint vannak az udvaron.
A papának köszönhetõen van
homokozó, hinta is a ház mellett,
de a játszótéren is gyakran meg-
fordulnak. Diána elmondta, õ szí-
vesen kirándulna az erdõben, de
a kislánya ott fél, ezért ezt mellõ-
zik. Viszont a Malom-tónál vagy a
Balatonon sûrûn megfordulnak,
etetik a madarakat.

Az Országos Erdészeti
Egyesület éves szavazásán a
termésérõl sokaknak ismerõs
fafajunk – az egykoron gyü-
mölcséért és faanyagáért egy-
aránt közkedvelt – vadalma
gyõzedelmeskedett és lett a
2017-es év fája. 

A vadalmafára, a magyar
erdõk ritka különlegességére
leginkább rövid ideig, mind-
össze egy hétig tartó virágzá-
sakor, esetleg termésérése-
kor figyelünk fel, egyébként
rejtve marad a szemünk elõl.
Hazánkban a síkvidékektõl a
középhegységekig egyaránt
megtalálja létfeltételeit, azon-
ban a faj mindenütt ritka, kis
számú, sokszor csak egyetlen
egyedet számláló populációi
vannak jelen, emiatt veszé-
lyeztetett fajnak számít. Ter-
mése a vadgazdálkodónak ki-

Munkában
a rangerek

Magyarország északi tájain vé-
gighaladó, az Írott-kõtõl Hollóhá-
záig tartó folyamatos turistaútja
az Országos Kéktúra, mely 1100
kilométerével hazánk s egyben
Európa elsõ hosszú távú turista-
útja. Az Országos Kéktúra a Dél-
Dunántúli Kéktúrával, illetve az
Alföldi Kéktúrával kiegészülve al-
kotja az Országos Kékkört. E 2575
kilométeres – természeti és kul-
túrtörténeti látnivalókban gazdag
– országos szakaszegyüttes nyom-
vonalának minõségbiztosítására
és fenntartására hozták létre a
Kékkör Ranger Hálózatot.

Tavaly május óta a Magyar Ter-
mészetjáró Szövetséggel (MTSZ)
kötött együttmûködési megálla-
podás értelmében a Bakonyerdõ
Zrt. feladata az erdõgazdaság il-
letékességi területén lévõ nyom-
vonal felügyelete, fenntartásának,
turisták általi látogathatóságának
biztosítása. A rangerek a kerület-
vezetõ erdészek közül kerülnek ki.
A ranger tiszte, hogy márciustól
novemberig havonta bejárja a
Kékkör nyomvonalát, az esetleges
rendellenességeket kiszûrje, majd
az MTSZ felé jelentse; a saját ha-
táskörében javítható hibát elhárít-
sa, vagy, ha erre nincs lehetõsége,
az illetékeseket értesítse. A beje-
lentéseket a Természetjárók Tér-
informatikai Rendszerébe (TTR)
rögzítik. Bejelentések érkeztek
már többek között kidõlt fa, ille-
gális szemételhelyezés, járhatatlan
út és  útjelzés hiánya miatt is.

A látogatottság örvendetesen
nõtt az elõzõ esztendõhöz ké-
pest: nyitvatartási idõben (áp-
rilis 1. és október 30. között)
több mint 17 000 vendéget fo-
gadott a Festetics Imre Állat-
park. A rekordot augusztus 11–
13-a között állították be, e há-
rom nap alatt összesen 1099-
en keresték fel a parkot. Az év
során többször regisztráltak
magas látogatottsági adatokat.

A kisgyermekes családok és
külföldi nyaralóvendégek mellett
számos diák- és gyerekcsoport lá-
togatta meg a parkot, különöskép-
pen a Természet Házával közösen
lebonyolított programok (példá-
ul Erdõk Hete, Zöld Hetek ren-
dezvénysorozat) alkalmával.

Azonban nem csak a kikapcso-
lódás vágya vezérelte a nebulókat!
Ahogy az már megszokottá vált, a
keszthelyi Farkas Edit szakközép-
iskola tanulói számára több ízben
is gyakorlati óra, illetve szakmai
vizsga színhelyéül szolgált a park,
mi több: néhány diák itt teljesítet-
te kötelezõ négyhetes nyári gya-
korlatát. A park munkatársai bol-
dogan tapasztalták, hogy tartal-
mas élményekkel tudták színesí-
teni az osztálykirándulások, tere-
pi foglalkozások és nyári táborok
programját. Különös örömet je-
lentett számukra, amikor szelle-
mi vagy testi fogyatékkal élõ gyer-
mekeknek, felnõtteknek szerez-
hettek vidám pillanatokat. Kétség-
telen, hogy a csemegét kolduló
kecskesereg bárki arcára mosolyt
varázsol!

Hát igen, vendégeik és négylá-
bú lakóik körében egyaránt töret-
len népszerûségnek örvend az ál-
latok etetésére szolgáló Bubu-cse-
mege, amelybõl több mint egy ton-
na fogyott el a szezon során. A
pénztár október végi zárása után
érkezõ látogatók nemegyszer
egyenesen csalódottságukat fejez-
ték ki amiatt, hogy nem vásárol-
hattak állateleséget.

Az elõzõ esztendõkhöz hason-
lóan a park idén is „téli álomra
szenderült”. A téli hónapok alatt
mindössze 10 és 15 óra közöttvolt

megtekinthetõ az állatsereglet, té-
rítésmentesen.

A tavalyihoz hasonlóan idén is
igyekeztek csökkenteni az állo-
mányt. Az egyedszámot össz-
hangba kell hozni a rendelkezés-
re álló területnagysággal, elsõsor-
ban a szaporulat, illetve a kiöre-
gedõ tenyészállatok értékesítésén
keresztül. Összességében elmond-
ható, az eladás kielégítõ ütemben
haladt: október közepétõl tizen-
négy mangalica, három szür-
kemarha, egy szamárcsikó, tíz juh
és kettõ bivaly talált új gazdára,
de a további értékesítésre szánt
állatok iránt is mutatkozik érdek-
lõdés. A bivalycsalád legfiatalabb
tagja, az idén augusztusban szü-
letett üszõborjú várhatóan a Bu-
dakeszi Va-daspark lakója lesz.

A létszámleépítésre irányuló
törekvések ellenére is bõvül a csa-
pat. Október elején például szo-
katlanul idõzített gyermekáldás
köszöntött a dámcsaládra. A zord-
ra forduló idõjárás miatt eleinte
aggódtak a csöppség egészségé-
ért, azonban szerencsére felesle-
gesen: ma már virgonc vágtájában,
játékos szökdécseléseiben gyö-
nyörködhetnek. Mindeközben –
szintén a dámok jóvoltából – még
egy õszi kuriózum „szórakoztat-
ta” a vendégeket, mégpedig a
barcogás. Október elejétõl a rang-
idõs dámbika sokszor naphosz-
szat hallatott jellegzetes, reszelõs
„röffentései” az egész parkot be-
zengték.

Az õsz személyi változásokat is
hozott. A Természet Háza és a
Festetics Imre Állatpark élén
Szentes Szilárd ökoturisztikai ve-
zetõ helyét Sali Éva foglalta el, aki
lelkesen vetette bele magát a meg-
érdemelt pozícióval járó új kihí-
vások és feladatok özönébe. Az
Állatpark napi munkáinak és ad-
minisztratív teendõinek koordi-
nációjával pedig a korábban állat-
gondozóként, majd – az elmúlt
esztendõ során – ökoturisztikai
munkatársként dolgozó Debre-
czeni Évát bízta meg a vezetõség.

Kibontakozóban vannak a jövõ
évi szezonra vonatkozó tervek is.
Ezek között hangsúlyos szerepet
kap a Természet Háza és az állat-
park közötti együttmûködés erõ-
sítése. Lehetõség szerint mind
több rendezvényen fog osztozni a
két létesítmény, illetve igyekeznek
összehangolni a marketinget is.
Utóbbi részeként az informatikus
kollégákkal együttmûködve sze-
retnének „életet lehelni” a park
Facebook-oldalába, illetve web-
lapjába.

Az állatparkban további szak-
anyagokat, tájékoztató táblákat
kívánnak kihelyezni, valamint az
erdei és haszonállatokkal kapcso-
latos, célzottan ide szervezett
programokat, foglalkozásokat
szeretnének tartani. Mindemellett
fontos a látogatóbarát, rendezett,
esztétikus környezet folyamatos
fenntartása, így a jövõben erre is
kiemelt figyelmet fordítanak.

Napjainkban a vadalmának az
erdei biodiverzitás fenntartásában
van fontos szerepe, számos élõ-
lény kötõdik hozzá.

A vállalatnál évtizedes hagyo-
mánya van a nõnapi megemléke-
zésnek. Ezt a napot idén is sike-
rült feledhetetlenné tenni. A Pá-
pai és Devecseri Erdészet hölgyei
a balatonfürediekkel kiegészülve
együtt töltötték ezt a szép napot.
A találkozás Monostorapátiban,

az irodaépületében volt, innen a
Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei
Iskolába buszoztak tovább, majd
Tihanyba, utána pedig Balatonfü-
redre mentek. Ez utóbbi helyen
megtekintették a megújult iroda-
házat és a Bakonyerdõ Vendég-
házát.

A napot a Koczor pincében
zárták. A bakonybéli kollégák Ta-
tára, illetve az alcsútdobozi arbo-
rétumba vitték a hölgyeket. A köz-
pont nõi munkatársai Bakony-
bélben jártak, a Szent-kút, a Csil-
lagda, az apátság, és az erdészet
meglátogatása volt a programban.
A keszthelyiek Badacsony hegyre
tettek kirándulást.

Minden egységben megkö-
szöntötték a hölgy munkatársakat.

Gondoltak a nõkre
Munkatársnõink kirándulással tölthették az ünnepnapot

A vadalma
a 2017-es év fája

tûnõ takarmányt szolgáltat, külö-
nösen a szarvas és a vaddisznó
kedveli, de a madarak és a kisem-
lõsök is szívesen fogyasztják.

A vadalmafa a magyar erdõk ritka
különlegessége

Nõtt a látogatottság
Eredményes évet tudhat maga mögött a Festetics Imre Állatpark

Minden korosztálynak tartalmas idõtöltést kínál az állatpark

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói

létszámában 2016. december 1-
jétõl 2017. március 10-éig az
alábbi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Bíró Já-
nos (Központ, 01. 16.), Ka-
mondi Viktória (Központ, 03.
01.), Németh Istvánné (Keszt-
hely, 01. 01.).

Belépõk, fizikaiak: Boldizsár
Dezsõ (Franciavágási Fûrészáru
Gyár, 02. 07.), Borbás Tamás
(BEFAG Parkettagyár, 02. 01.),
Egervölgyi Tamás (BEFAG Par-
kettagyár, 02. 01.), Farkas
Józsefné (BEFAG Parkettagyár,
01. 09.), Horváth Zoltán (Fran-
ciavágás Fûrészáru Gyár, 01.
09.), Kálmánné Kovács Judit
(BEFAG Parkettagyár, 01. 09.),
Kondor Szabolcs (BEFAG Par-
kettagyár, 01. 25.), Németh
Roxána (Franciavágási Fûrész-
áru Gyár, 01. 23.), Pappné Dö-
mötör Judit (BEFAG Parketta-
gyár, 03. 13.), Pócza Antal
(Franciavágási Fûrészáru Gyár,
02. 06.), Varga Tibor Attila
(Franciavágási Fûrészáru Gyár,
02. 01.).

Kilépõk, szellemiek: Farnadi
Annamária (Keszthely, 01. 01.),
Hajdu Ferenc (központ, 12. 31.),
Pósa Piroska (központ, 02. 28.),

Rékasi Csaba (Keszthely, 03.
06.), Süle József (Balatonfüred,
02. 22.).

Kilépõk, fizikaiak: Eigner Ba-
lázs (Franciavágás Fûrészáru
Gyár, 01. 31.), Frank Ottó (Fran-
ciavágási Fûrészáru Gyár, 12.
19.), Major Dávid (BEFAG Par-
kettagyár, 01. 31.), Mezei József
(Franciavágási Fûrészáru Gyár,
01. 31.), Nedvesi Imre Zoltán
(Franciavágási Fûrészáru Gyár,
03. 13.), Németh László
(Bakonyszentlászló, 02. 15.),
Putz Péter (Franciavágási Fû-
részáru Gyár, 02. 03.).

Nyugdíjazás: Csomor
Istvánné (BEFAG Parketta-
gyár, 02. 15.), Szabó Ferencné
(Franciavágási Fûrészáru Gyár,
01. 20.).

Hûségjutalmasok, szelle-
miek:

35 év: Lukács László (De-
vecser);

20 év: Patyi Ernõ (Farkas-
gyepû).

Hûségjutalmasok, fizikaiak:
40 év: Szente István (BEFAG

Parkettagyár);
35 év: Baranyai Mária (Fran-

ciavágási Fûrészáru Gyár);
20 év: Horváth Zoltánné

(Franciavágási Fûrészáru Gyár).


