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A Bakonyerdõ Zrt. emlékke-
reszttel tiszteleg Kocziha Já-
nos erdõmérnök emléke elõtt.
A keresztet a szakember halá-
la helyén, annak 70. évforduló-
ján állították.

„Az erdõterület, ahol most ál-
lunk, a második világháború elõtt
a Gróf Esterházy Hitbizományi
Uradalom Pápa-Ugodi Erdõhiva-
talának erdõgondnokságához
tartozott. Ezek az erdõk – elsõ-
sorban tölgyesek és bükkösök – a
XX. század elsõ felében is az itt
élõ és dolgozó erdészek generá-
cióinak boldogulását jelentették.
A múlt emlékeinek, munka- és
életkörülményeinek felderítése
során természetes dolog megem-
lékezni azokról az erdészekrõl,
akik szolgálatukat még 1945 elõtt,
különbözõ uradalmakban kezd-
ték és a háború befejezése után is
folytatták.

Az õket követõ erdészgenerá-
ció sokat tanulhatott kitartó és
fegyelmezett munkájukból, pon-
tosságukból és az erdõ szere-
tetébõl, mert úgy szolgáltak, tisz-
tességgel és becsülettel”. Mindezt
Varga László, a Bakonyerdõ Zrt.
vezérigazgatója mondta, amikor
az erdõ mélyén köszöntötte az
ünnepség résztvevõit. Hozzátette,
a vállalat emlékkereszt állításával
tiszteleg az egykori erdõgondnok
Kocziha János erdõmérnök em-
léke elõtt.

Jelezte, a régi idõk erdészéle-
tére ma már csak néhány elhagya-
tott, többnyire romos erdészta-
nya, régi térképek, elnevezések
emlékeztetnek. Nagy részüknek
sajnos a nyoma sem látszik. Azon-
ban az emlékezés az, ami megkü-
lönböztet bennünket. Az emléke-
ink hangot adnak nekünk. Tanús-

Múltunk és jelenünk
Egy elfeledett erdõmérnök emlékére állítottunk keresztet

kodnak a múltról, hogy mások
tanulhassanak belõle, hogy ünne-
pelhessék sikereinket, és figyel-
meztetve legyenek a hibáinktól.
Sokféleképpen értelmezhetjük
törékeny létezésünket, sokféle-
képpen adhatunk neki jelentést,
de az emlékeink adják meg a cél-
jaink alapját és adnak hozzá ösz-
szefüggést. Az emlékek segítenek
nekünk, hogy a mulandót halha-
tatlanná tegyük, hogy a mások
számára jelentéktelen vagy a so-
kak által elfeledett emlékeket ma-
gunk számára örökre megõrizzük.
Múltunk a jelenünk, jelenünk a jö-
võnk!

Kocziha János életútját Dani
Ágnes ismertette. A szakember

Zernesten született 1886-ban, ma
ez Brassó megye. Erdõmérnöki
oklevelét 1913-ban szerezte Sel-
mecbányán. Zernesten kezdett el
dolgozni. 1921-ben már Fenyõfõn
teljesített szolgálatot a hitbizo-
mány alkalmazásában, erdõgond-
noki beosztásban. A birtokot gróf
Esterházy Tamás irányította 1945-
ig. Az uradalom akkori területe
56 ezer hold volt, amivel a Dunán-
túl második legnagyobb birtoká-
nak számított.

A családi visszaemlékezés
annyit õrzött meg Kocziha János
halálának körülményeirõl, hogy
1948. május 28-án is, amikor már
az akkori állami erdészetnek, a
MÁLLERD-nek az alkalmazásá-

Varga László, Dani Ágnes, Fodor Zoltán az avatón. Kocziha János halálának körülményei máig tisztázatlanok

ban állt, reggel elindult a munká-
ba, de késõ estig sem tért haza.
Felesége kerestetni kezdte, és
másnap az erdõ mélyén találták
meg, immár holtan.

Két évtizede a halálának helyé-
tõl pár száz méterre, a Csalános-
árok egyik szûk völgyében már ál-
lítottak egy Kocziha János-emlék-
oszlopot, amelyet azonban kikez-
dett az idõ vasfoga. A Bakonyerdõ
Zrt.-nek köszönhetõen újra áll a
kereszt, rajta Kocziha János ne-
vével, hirdeti a pontosan 70 évvel
ezelõtt elhunyt erdõmester em-
lékét.

A keresztet, mely Fodor Zol-
tán munkája, Rudi Péter plébános
szentelte fel.

Ilyen még nem volt az Év erdé-
sze szakmai verseny történe-
tében: Tóth Péter, a Bakony-
erdõ Zrt. erdésztechnikusa
megnyerte az országos döntõt.
A helyi selejtezõket is beszá-
mítva kollégánk több mint 200
erdész között lett a legjobb.

Nagy hagyománya van az Év
erdésze szakmai versenynek, ame-
lyet mindig összekapcsolnak az
Országos Erdészeti Egyesület
vándorgyûlésével. A kétnapos Év
Erdésze Verseny döntõjének idén
a DALERD Zrt. ad otthont Gyu-
lán, amely az OEE 149. Vándor-
gyûlésének kezdetével ért véget.
A bakonyerdõs kollégák mindig az
elsõ harmadban szoktak végezni,
idén azonban új fejezet kezdõdött
a versenyek történetében: Tóth
Péter, a Keszthelyi Erdészet kerü-
letvezetõ erdésze az élen végzett
az országos döntõben!

De haladjunk sorjában: A he-
lyi selejtezõket is számítva több
mint 200 erdész nevezett a ver-
senyre. A Bakonyerdõ Zrt. és az
OEE Pápai Helyi Csoportja má-
jus végén a Pápai Erdészet kupi
erdõtömbjében rendezte meg a
házi versenyt. A megmérettetésen
a Bakonyerdõ Zrt. 13 kerületve-
zetõ erdésze vett részt, akiket dr.
Szekrényes Tamás vezérigazgató-
helyettes köszöntött. A verseny-
zõk hét számban bizonyíthatták
felkészültségüket – számolt be az
eseményrõl dr. Patocskai Zoltán
erdõmûvelési osztályvezetõ.

Az összetett elméleti írásbeli
feladat során az erdõmûvelés, er-
dõhasználat, gépészet és bizton-
ságtechnika, erdészeti szakigazga-
tás és a természetvédelem téma-
körökbõl összeállított feladatsort
kellett megoldaniuk a versenyzõk-
nek. Ezt követték a felismerés-fel-
adatok, amelyek során összesen
60 erdei cserje- és fafaj téli és nyá-
ri hajtását, termését, erdei rova-
rokat, típusjelzõ lágyszárúakat,
ehetõ és mérgezõ gombákat, va-
dászható és védett madár- és em-
lõsfajok egyedeit kellett felismer-
ni preparátumról, illetve képek-

rõl. A vadászati témájú feladatban
a versenyzõknek szembecsléssel
meg kellett határozniuk négy tró-
feás vad erdõállományba kihelye-
zett trófeájának távolságát, kor-
osztályát, méretét (súly vagy átlag-
hossz) és lõhetõségét.

A jó hangulatú verseny
végén Váradi József erdõgazdálko-
dási fõmérnök adta át az okleve-
leket és a díjakat. Elsõ helyezett
lett Tóth Péter, a Keszthelyi Er-
dészet kerületvezetõ erdésze, aki
a maximálisan elérhetõ 748 pont-
ból 549 pontot ért el. Második
helyezést ért el Porpáczy András, a
Pápai Erdészet kerületvezetõ er-
désze 504 ponttal. Harmadik
Felhoffer Péter, a Bakony-
szentlászlói Erdészet kerületveze-
tõ erdésze 493 ponttal.

A gyulai országos döntõn 24-
en indulhattak, a 21 magyarorszá-
gi mellett három erdélyi kolléga,
köztük volt természetesen Tóth
Péter is. Az erdészek 13 verseny-
számban mérték össze tudásukat.
Nagyon kiegyenlített volt a me-
zõny, amit az is jelez, hogy mind-
egyik versenyszámot más-más er-
dész nyerte meg. Olyan feladata-
ik voltak, mint például összetett
szakmai írásbeli feladatsor, erdõ-
felújítás, körlapmérés, gyérítés-
jelölés, erdõkárbecslés, golyós lö-
vészet. Kollégánk a választékolást
„húzta be”.

Páratlan siker
Tóth Péter az év erdésze 2018-ban 

Tóth Péter az ünnepélyes
eredményhirdetésen

Fotó: Nagy László / Erdészeti Lapok / OEE

A Bakonyerdõ Zrt. ezúttal sem
maradt elismerés nélkül. A
XXII. Pápai Agrárexpón a válla-
lat vezérigazgatója a Veszprém
megyei önkormányzat díját ve-
hette át.

Miközben a mezõgazdaság sze-
replõi esõért fohászkodtak, a
XXII. Pápai Agrárexpó szervezõi
ennek elkerülése érdekében
mondtak imát. Az égiek mindkét
felet meghallgatták, így vegyes
megoldás született. A pénteki nyi-
tónapon több kisebb-nagyobb zá-
por ömlött az érdeklõdõk nyaká-
ba, viszont a gazdák boldogan
nyugtázták, hogy kiszáradt föld-
jeik végre májusi áldást kaptak. Az
expó második és harmadik napja
már napsütésben zajlott – a láto-
gatók legnagyobb örömére.

A rendezvényen állt elõször a
nyilvánosság elé az újonnan kine-
vezett agrárminiszter, dr. Nagy Ist-
ván. A tárcavezetõ összegezte,
hogy a következõ kormányzati cik-
lusban mire számíthatnak a me-

Különdíjat kaptunk az Agrárexpón
zõgazdasági szereplõk. Mint
mondta, minden minisztériumi,
kormányzati intézkedés közép-
pontjában a versenyképesség és a
hatékonyság növelésének elõsegí-
tése áll majd. Így a kiemelt felada-
tok közé tartozik az osztatlan kö-
zös tulajdoni forma megszünte-
tése, az öntözés, a vízgazdálkodás
fejlesztése – egyúttal az öntözött
területek számának növelése –,
valamint a közép- és felsõfokú
agrároktatás nívójának emelése.

A házigazda Gyõrffy Balázs ag-
rárkamarai elnök köszöntõjében
azt emelte ki, hogy a rendezvény –
amelynek három éve már ismét a
NAK a fõszervezõje – a térség ki-
emelt agrárszakmai találkozója
lett. Elfogadottságát pedig a mos-
tanira felsorakozott közel száz ki-
állító (köztük gépforgalmazók,
állattenyésztõk, élelmiszer-ipari
vállalkozások) is jelzi. Unger Ta-
más, Pápa alpolgármestere szerint
az Agrárexpó az egyik olyan helyi
esemény, amely meghatározza a
város arculatát, amely nélkül „a

pápai május elképzelhetetlen”.
A kiállítók közül ezúttal is többe-
ket díjaztak – köztük a Bakony-

erdõ Zrt.-t. Varga László vezérigaz-
gató a Veszprém megyei önkor-
mányzat díját vehette át Polgárdy

A bakonyerdõs házi verseny résztvevõi

Imre elnöktõl. – Különösen nagy
megtiszteltetés volt számunkra,
hogy az új agrárminiszter is jelen
volt az eseményen. Nagy István is
felfigyelhetett arra, hogy a Ba-
konyerdõ a szûkebb régióban nagy
elismertségnek örvend. Jó érzés
tudni, hogy a miniszter szerint az
agrárium nemcsak mezõgazda-
ságból, állattenyésztésbõl áll, ha-
nem az erdõgazdálkodás is a vi-
dék fejlõdését szolgálja. Ha kellõ-
en tudjuk hangsúlyozni, hogy a
vidéki munkaerõ megtartásában
milyen fontos szerepük van az er-
dészeti vállalkozásoknak, ezen-
belül az állami erdõgazdaságok-
nak, akkor még nagyobb figyelmet
kap a tevékenységünk – fogalmaz-
ta meg Varga László.

A város környezete amúgy is
agrárterület. Az alpolgármester is
utalt a vállalat kiemelt jelentõsé-
gére, közjóléti szerepvállalására.
Még tart az egyeztetés a Várkert-
be tervezett lombkorona-tanös-
vénnyel kapcsolatban, amely nem
mindennapi attrakció lesz.

Dr. Szekrényes Tamás, Polgárdy Imre és Varga László a Bakonyer-
dõ Zrt. standjánál

A tájegységi fõvadászok töb-
bek között felelõsek a vadásza-
ti jogszabályokban meghatáro-
zott, a hosszú távú tájegységi
vadgazdálkodási tervben rög-
zített és a vadászati igazgatás
által ellenõrzött szakszerû, tar-
tamos (fenntartható) vadgaz-
dálkodás érvényesítéséért.
Megyénk területén három táj-
egységi fõvadász állt mun-
kába.

A Vadászati Törvény módosí-
tásaként a Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium az Országos Vadgaz-
dálkodási Adattár statisztikai bá-
zisára alapozva kidolgozta és ren-
deletben hirdette ki a vadgazdál-
kodási tájegységek határait. Az
országban 52 tájegységet jelöltek
ki, melyek fenntartható és szak-
szerû vadgazdálkodással és vad-
védelemmel összefüggõ feladata-
it tájegységi fõvadászok látják el.

Folytatás a 2. oldalon.

Emelik
a szintet
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Mivel Pápa mellõl, Vanyoláról
származik, Waldinger Gergely
szeretett volna Veszprém me-
gyében dolgozni. Az egyetem
után mégis másfelé vitte a sors,
hogy aztán tíz év után hazatér-
jen. Ma õ Agár-tetõ erdõgond-
noka.

Waldinger Gergely 1981-ben,
Pápán született, és a Türr István
Gimnáziumban töltött évei után
2006-ban végzett Sopronban, az
erdõmérnöki karon. A diploma
megszerzését követõen Somogy
megyében, a kaposvári erdészeti
hatóságnál helyezkedett el mint
pályázati ügyintézõ, majd rövide-
sen ugyanitt az erdõtervezési fel-
adatok digitális térképi adattárá-
nak aktualizálása lett a feladata.
Bár az itt töltött másfél év alatt
sokat tanult, az irodai munka
nem elégítette ki, többet szeretett
volna terepen dolgozni, ezért igye-
kezett váltani.

2008 februárjában helyezkedett
el a Pilisi Parkerdõ Zrt. Szentend-
rei Erdészeténél, ahol erdõmûve-
lési mûszaki vezetõi feladatot ka-
pott, majd 2012-tõl ugyanitt az er-
dõgondnoki rendszer bevezetésé-
vel erdõgondnokként dolgozott.
Számos hasznos szakmai tapasz-
talatot gyûjtött a pilisi kocsányta-
lan tölgyesek természetes felújí-
tásával, illetve a fõváros és von-
záskörzetének erdõgazdálkodás-
ra kifejtett hatásával kapcsolato-
san. Szívesen gondol vissza az ott
töltött évekre.

A pápai gyökerek miatt azon-
ban többször kereste a lehetõsé-
get egy esetleges visszatérésre
Veszprém megyébe. Ez 2016. áp-
rilis végén sikerült, amikor is
a Balatonfüredi Erdészet mo-
nostorapáti részén találha-
tó Agár-tetõi Erdõgondnok-
ság erdõgondnokaként kapott
állást.

– Körülbelül háromezer-nyolc-
száz hektár erdõterület tartozik

Folytatás az 1. oldalról.
A tájegységi fõvadászok leg-

fontosabb célja, hogy a magyar
vadgazdálkodás szakmai szintjén
emeljenek egy hatékony szakta-
nácsadási és szakirányítási rend-
szeren keresztül. Többek között
felelõsek a vadászati jogszabályok-
ban meghatározott, a hosszú távú
tájegységi vadgazdálkodási terv-
ben rögzített és a vadászati igaz-
gatás által ellenõrzött szakszerû,
tartamos (fenntartható) vadgaz-
dálkodás érvényesítéséért.

Az egész rendszer fõ célja a
vadgazdálkodás minõségének
növelése: a fõvadászok segítséget
tudnak nyújtani minden vadgaz-
dálkodónak tevékenysége szak-
szerû ellátásához. A rendszert
az állami erdõgazdaságok is támo-
gatják, hiszen sok esetben az er-
dészeti társaságok biztosítanak
irodát a fõvadászok számára. Ezek
kiválasztásánál fontos szempont
volt a terület súlypontjának figye-
lembe vétele, illetve, hogy többen
is tudjanak egy helyen dolgozni.
Az egymás közötti tapasztalatcse-
re ugyanis nagyban segíti a rend-
szer hatékony mûködését.

Ismeretes, a tájegységi fõvadá-
szi rendszer 2017. március 1-jével
lépett hatályba. E nappal indul-
tak az új üzemtervi ciklusok is,
amelyek immár 20 évre szólnak.
Megyénkben 53 vadászatra jogo-
sult szervezetet jegyeztek be, ki-
lenc további vadászterület üzem-
terve pedig 2020–2025 között jár
le. Megyénkben három tájegysé-
get jelöltek ki a szakemberek: Mar-
cal-medence, Bakony, Balaton-
felvidék. A tájegységi fõvadászo-
kat arra kértük, mutatkozzanak be
lapunk olvasóinak, a Bakonyerdõ
Zrt. munkatársainak.

Surányi Péter (Balaton-felvidé-
ki tájegység): – Sopronban er-
désztechnikusként, majd a gödöl-
lõi Szent István Egyetemen vad-
gazdálkodási szakmérnökként vé-
geztem. Számos képzésen és tan-
folyamon vettem részt, melyek
hozzájárultak szaktudásom bõví-
téséhez. Több mint 15 éve vagyok
a szakma elkötelezettje. Magyar-
országon és Ausztriában sajátítot-

A fõvadászok emelik
a szakmai szintet

tam el a vadászati és a vadgazdál-
kodási szakterületek ismereteit.
Megtanultam a szabadterületi
vadgazdálkodást Magyarorszá-
gon, a zártkerti, valamint a magas
hegyi vadgazdálkodást Ausztriá-
ban.  Munkám során kiváló kap-
csolatot építettem ki az ágazatban
részt vevõkkel. Fontos célkitûzé-
sem volt, hogy megszerzett ta-
pasztalataimat Magyarországon
tudjam kamatoztatni és aktív
résztvevõje legyek a magyar vad-
gazdálkodás felfelé tartó ágának.

Takács András (Marcal-meden-
cei tájegység): – Alapvégzettségem
vadgazda mérnök. Oklevelemet a
Soproni Egyetemen szereztem
1997-ben. Környezetvédelmi szak-
mérnök kiegészítõ képesítésemet
szintén Sopronban kaptam meg
2002-ben. Öt évet dolgoztam hi-
vatásos vadászként egy nagyva-
das területen, itt szereztem meg a
munkakörömhöz elengedhetetle-
nül szükséges gyakorlatot. Nyolc
évet töltöttem el a közigazgatás-
ban a vadászati, illetve halászati
hatóságon. Számos egyéb kép-
zésen is részt vettem, többek kö-
zött megszereztem a vadhúsvizs-
gálói, valamint a kinológus szak-
bírói képesítést. Távlati célom a
tájegységen belül az apróvadál-
lomány megfelelõ szintre hozásá-
nak elõsegítése, a nagyvadállo-
mány minõségi javítása, az õzgaz-
dálkodás magasabb szintre eme-
lése.

Németh Attila (Bakonyi tájegy-
ség): – Édesapám 30 évet töltött
el hivatásos vadászként, így szüle-
tésem óta a vadászat és a vadgaz-
dálkodás határozza meg életem fõ
irányvonalát. Vadgazda mérnöki
diplomámat a soproni Nyugat-
Magyarországi Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának vadgazda mér-
nök szakán szereztem meg. Szak-
mai pályafutásomat hivatásos va-
dászként kezdtem, majd a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara vad-
gazdálkodási szakértõjeként dol-
goztam. Tájegységi fõvadászként
eltökélt szándékom, hogy a mél-
tán híres bakonyi vadászatot és
vadgazdálkodást még magasabb
színvonalra emeljem.

A jövõért dolgoznak
Bemutatjuk erdõgondnokainkat: Waldinger Gergely

hozzám, ahol napi szinten igyek-
szem megállni a helyem. Nagyon
más a terület, mások a viszonyok,
mint a Pilisben, de persze vannak
hasonló feladatok, problémák is.
Az erdõgondnoki feladatkör
nagyjából ugyanaz – az erdõmû-
velési, fakitermelési feladatokat
ugyanúgy meg kell oldani. A fõvá-
ros közelségébõl adódó turiszti-
kai terhelés, amely ott a minden-
napokban éreztette jelentõs ha-
tását, itt, a mûködési területemen
kevésbé számottevõ. A környezõ
lakosság tûzifaigénye viszont sok-
kal erõsebb hatást gyakorol az er-
dészet és ezáltal a saját minden-
napjaimra. Egyre jelentõsebb idõt
kell az adminisztrációs tevékeny-
ségekre is fordítanunk, ami, azt
gondolom, nem helyfüggõ, ha-
nem sajnos napjainkban tapasz-
talható tendencia.

Úgy fogalmazott, hogy egy-
szerre volt jó és furcsa érzés ha-
zajönni. A munkahelyváltás nem-
csak õt, hanem családját is ér-
zékenyen érintette, hiszen két
kislány édesapja. Idõbe telt, mi-
re megszokták az új környe-
zetet.

A szakmai kihívások azonnal
megtalálták a Bakonyerdõ Zrt.-
nél. A Balatonfüredi Erdészet új
struktúrájának kialakítása, az er-
dõgondnoki rendszer bevezetése,
az újabb tízéves erdõterv elõké-
születi munkái, a vadászterületek
átalakulásának elõszele a monos-
torapáti kollégáknak is rendkívül
komoly változást, sok feladatot je-
lentett.

Ez az átmeneti idõszak az egész
csapat számára nehéz, olykor meg-
terhelõ volt, de szerencsére ma
már túljutottak rajta, és többnyi-

re zökkenõmentes a munkavég-
zés. Az erdõgondnoki beosztás
alapvetõen széles spektrumú fel-
adatkör, melyben napi szinten kell
összehangolni az erdõ-felújítási,
fakitermelési, vadgazdálkodási
feladatokat. Ez sokszor nem
könnyû, és tovább nehezíti a ko-
moly adminisztrációs teher, iro-
dai papírmunka, mely olykor a
terepi, „tõmelletti” munkavégzés-
tõl veszi el az idõt.

– Már az egyetemen is az er-
dõmûvelés szakirányt választot-
tam, és ma is talán ez a terület áll
hozzám a legközelebb. Ebben a
szakmában a számos egyéb mel-
lett az egyik legszebb dolog, hogy
nemcsak a máért, hanem a jövõ-
ért is dolgozunk, hogy gyermeke-
ink, unokáink legalább ilyen vagy,
ha lehet, még szebb erdõkben
gyönyörködhessenek.

Waldinger Gergely tíz év után tért vissza Veszprém megyébe

Mozgalmas tavaszt tudhat
maga mögött a Természet Háza
Látogatóközpont. Március köze-
pén a II. Tapolca Expó vendégei
voltak. A Csermák József Rendez-
vénycsarnokban megrendezett
termelõi és kézmûves vásár a he-
lyi és a térségben élõ termelõk,
vállalkozók, iparmûvészek termé-
keinek kiállítása mellett a kisgyer-

mekes családok szórakoztatásáról
is szólt.

A Természet Háza standján a
kiállítás egy-egy játékos elemével
(például memóriajáték, madaras
kirakó), tájékoztató anyagokkal
várták az érdeklõdõket. A játéko-
kat kipróbáló gyermekek
Erdõbenõ zászlót kaptak aján-
dékba.

Az áprilisi Föld napi hétvégén
tartott Fenntarthatóság Minden-
KOR elnevezésû program a
veszprémi Kolostorok és Kertek
rendezvénytérre vonzotta az isko-
lás csapatokat és a családokat. A
szombati nap a gyermekcsopor-
tokról szólt: több ezer iskolás ér-
kezett a völgybe és próbálta ki a
kitelepülõ cégek, szervezetek,
múzeumok által kínált lehetõsé-
geket. A vasárnap a családi idõ-
töltésnek kedvezett: a vállalkozó
kedvû szülõk és csemetéik bekap-
csolódhattak a pecsétgyûjtõ játék-
ba, miközben számos érdekessé-
get tudhattak meg a fenntartha-
tóság témakörével kapcsolatban.

A résztvevõk általánosságban a
környezet- és természetvédelem-
rõl, a szelektív hulladékgyûjtésrõl
és az újrahasznosításról tájéko-
zódhattak, az új információkat já-
tékos módon ismerhették meg. A
látogatóközpont élõhelyes fest-
ményekkel, nagyvadakat bemuta-
tó kártyákkal, Erdõbenõ és pajtá-
sai nevû társasjátékkal hozta kö-
zelebb az erdõt és annak élõvilá-
gát az érdeklõdõkhöz. Idén még
több partner csatlakozott a kez-
deményezéshez, ráadásul az idõ
is kedvezett a rendezvény lebonyo-
lításához, a pecsétgyûjtésért ka-
pott ajándékok pedig még inkább
motiválták a kíváncsi látogatókat.

Látogatócsalogató programok
A Természet Háza tavaszi bemutatkozási lehetõségeirõl

A hatalmas tömeget vonzó esemény a múzeumok, kiállítások bemutat-
kozási lehetõsége

A Természet Háza munkatársai idén tavasszal is számos lehe-
tõséget kaptak, hogy bemutassák a Látogatóközpont kínálati
palettájának elemeit. Az óvodás és kisiskolás csoportok foga-
dása és foglalkoztatása, tematikus hetek szervezése mellett Csa-
li Nikolett és Sali Éva környékbeli és országos rendezvényeken
is képviselte a Bakonyerdõ Zrt.-t és annak gyenesdiási közjóléti
komplexumát.

Május közepén a Folly arboré-
tumba kapott meghívást a látoga-
tóközpont. A badacsonyörsi arbo-
rétum egy nyílt nap keretében
mutatta be látnivalóit, a progra-
mot pedig további kitelepülõkkel
tették változatossá a szervezõk. A
Természet Háza színezõkkel, fa-
játékokkal, újrahasznosított alap-
anyagokból készült játékokkal vár-
ta a legkisebbeket és szüleiket.

Az ugyancsak májusban meg-
tartott 23. Múzeumok majálisára
a Magyar Nemzeti Múzeumba
utazott Csali Nikolett és Sali Éva.
Az országos rendezvény idén csak
egynapos volt, azonban a látoga-
tók száma így is megközelítette a
12 ezret. A hatalmas tömeget von-
zó esemény a múzeumok, kiállítá-
sok remek bemutatkozási lehetõ-
sége. A látogatóközpont a tájé-
koztató anyagok mellett játékos

foglalkozásokkal várta a vendége-
ket, továbbá a Tudássétány játék-
ba is bekapcsolódott. A magyar
érdeklõdõk mellett sok külföldi
turista is felkereste a standot, so-
kan a Balaton mellett töltött nyá-
ri vakáció idején tervezik a látoga-
tóközpont és a mellette lévõ állat-
park felkeresését.

A rendezvényeken nemcsak
nézelõdõkkel és ideiglenes turis-
tákkal lehetett felvenni a kapcso-
latot, hanem számos pedagógust,
szállásadót és természetbarát kör
tagját is sikerült megszólítani. Ni-
kolett és Éva ezeken a kitelepülé-
seken is azon fáradozott, hogy a
látogatóközpont híre minél több
emberhez eljusson, bízva abban,
hogy közülük majd sokan szemé-
lyesen is felkeresik a létesítményt
és részt vesznek a szemléletformá-
ló programokon.

A Tapolca Expó a kisgyermekes családok szórakozta-
tásáról is szólt

A látogatóközpont élõhelyes festményekkel, nagyvadakat bemutató kártyákkal,
társasjátékkal hozta közelebb az erdõt és annak élõvilágát az érdeklõdõkhöz
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Hosszas elõkészítõ munka és
egyeztetés után április 19-én
Pacsán megalakult a Zalai
Dombvidék–Balaton Natúrpark
Egyesület. A vállalat segíti a
szervezet mûködését.

A Natúrpark-mozgalom Euró-
pában több mint 50 éves múltra
tekint vissza. Hazánkban jelenleg
nyolc mûködõ natúrpark van, to-
vábbi négy natúrparki jogcím ado-
mányozása várható az év elsõ fe-
lében. A natúrpark nem jelent
semmiféle jogi megkötést a táj-
használatban. A mozgalom inkább
figyelemfelhívó hatással bír a min-
ket körülvevõ természeti-közössé-
gi értékekre. Tevékenységi terüle-
tei a négypilléres modell alapján
a következõk:

1. A természeti és kulturális
örökség védelme: a táj és a kultu-
rális értékek gondozása, ápolása
és megõrzése.

2. Környezeti nevelés, szemlé-
letformálás: a helyi lakosság és a
natúrpark területére érkezõ láto-
gatók szemléletének formálása a
helyi  természeti és kulturális örök-
ségek, valamint a megõrzésükre
tett erõfeszítések bemutatásán
keresztül.

3. Vidékfejlesztés: a természe-
ti és kulturális örökségen, vala-
mint a táji adottságokon alapuló,
a táji értékeket a helyi közösségek
bevonásával megõrzõ, gyarapító
fejlesztések támogatása.

4. Turizmus és pihenés: a táj
szépségére, harmóniájára, termé-
szeti és kulturális adottságaira,
sajátos értékeire építõ és azt fenn-
tartó turisztikai és rekreációs kí-
nálat megfogalmazása, a gyógyu-
lást és pihenést elõsegítõ termék-
fejlesztés, desztinációépítés, tu-
risztikai piacra vitel, közös érté-
kesítés segítése, támogatása.

A Natúrpark-mozgalomban
való részvétel 2015-ben fogalma-
zódott meg elõször a térségben.
Zalaapátiban tartották elsõ ülé-

Támogatott
együttmûködés
Megalakult a Zalai Dombok–Balaton
Natúrpark Egyesület

A monostorapáti önkormányzat
dr. Kovacsics József professzor
kezdeményezésére Az elpusz-
tult falvakért Alapítvánnyal kar-
öltve 2005-ben emlékoszlopot
állított a monostor romjai mel-
lett. Ez évtõl az önkormányzat,
az egyház és a civil lakosság
együtt, szervezett keretek között
róhatta le tiszteletét itt élt elõdei
felé.

Monostorapáti keleti határában,
a Boncsos egyik oldalfennsíkján
találhatóak az egykori Almád falu
mellett épült bencés monostor
romjai. Bár a falu a török idõkben
elnéptelenedett, majd megsemmi-
sült, a „Barátok falva” nem merült
feledésbe. Legendák, szájról száj-
ra, nemzedékrõl nemzedékre ha-
gyományozódó történetek – a vö-
rös barátok bûnei miatt a mocsár-
ban elsüllyedt templomról, a
Nádastó-kút melletti kerek temp-
lomról, alagútról, amely a vázsonyi
várba vezet, a barátok betemetett
borospincéjérõl – maradtak fenn az
utókorra. A gyerekek oda-odajár-
tak abban a reményben, hogy ráta-
lálnak az alagútra vagy a pincére.
Volt, aki ásás közben megbolyga-
tott egy raj muslincát, és annyi-
ra meg volt gyõzõdve róla, hogy
a barátok pincéjének a közelében
jár, hogy még a borszagot is érezni
vélte.

Többen szilárdan hitték, hogy a
közelben található Szentkút vize
gyógyító hatással  bír. A betegeske-
dõ idõs embereknek gyakran kel-
lett „szentkúti vizet” hozni, amely-
nek elfogyasztása után megköny-
nyebbültek. Tavasszal, a hóvirág

kezdõdött az évek folyamán bo-
zóttal benõtt romterület kitisztí-
tása, rendbetétele azzal a távlati
céllal, hogy egy esetleges régészeti
feltárás lefolytatására alkalmassá
váljék a felszín. A terület a Szent-
kutat, a Bene-kutat, illetve a Ná-
dastó-kutat is beleértve a monos-
torapáti római katolikus egyház-
község tulajdonában van. Körü-
lötte a Bakonyerdõ Zrt. által ke-
zelt erdõk találhatók. Évrõl évre
önkéntesek kemény munkájának
köszönhetõen szépen haladtunk
a terület rendbetételével.

tudó, fõként idõs embereket a
helyszínre szállítja, amit minden-
ki nevében ezúton is szeretnénk
megköszönni.

Mára kijelenthetõ, a hely,
amely egykor a környék szellemi
és szakrális központja – a Szent-
kút egy ideig búcsújáró hely is –
volt, újra él. Bár az épületei elpusz-
tultak, egykori lakói elköltöztek, a
szellemét évszázadokon át meg-
õrizték Almád egykori, Monos-
torapátiba áttelepült lakóinak utó-
dai: a legendákban, a Szentkút
gyógyító vizében, az emberek em-
lékezetében.

2011 októberében az egykori
templom szentélyének a közelé-
ben egy keresztet állítottunk, ame-
lyet dr. Balázs Pál címzetes almádi
apát áldott meg a plébánosunk-
kal, Sándor atyával közösen celeb-
rált szentmise alkalmával.  Közel
500 év után tehát ismét misézünk
az egykori monostorban.  Az ala-
pítók csaknem 900 év eltelte után
tavaly a napba nézhettek, ahogy
Hangodi László a sírok feltárása
során találóan megfogalmazta.

Idén, illetve az elkövetkezõ
években szeretnénk befejezni a
templom feltárását, területén egy
romkert kialakítását tervezzük. A
monostor felszentelésének 900.
évében, 2021-ben, ünnepélyes ke-
retek között szeretnénk újrate-
metni az alapítók maradványait a
monostorapáti római katolikus
templomban.

Monostorapáti lakossága min-
dig élõ kapcsolatban volt az erdõ-
vel. A községet körülölelõ erdõk
az államosítás elõtt többségében
a veszprémi püspökség kezelésé-
ben álltak. A faluban erdészet mû-
ködött, amely évtizedeken keresz-
tül a lakosság egyik fõ foglalkoz-
tatója volt. Nincs olyan család,
amelynek legalább egy tagja ne dol-
gozott volna az erdészeten, ha
máshogy nem, legalább nyári szün-
idõben. Örömmel láttuk az idei
szentmisén is a Bakonyerdõ aktív
és nyugállományú dolgozóit. Sze-
retettel várjuk õket ezután is!

Gulyás Erzsébet

süket, ahol Kis Gábor, a Herman
Ottó Intézet szakértõje tájékoz-
tatott a natúrparkokról – mond-
ta el lapunknak Gerencsér Zoltán
közjóléti fõelõadó. A találkozó
után többek között Pacsa, Nemes-
szentandrás, Nemessándorháza,
Nemesrádó, Söjtör, Tófej, Keszt-
hely, Gyenesdiás, Zalaapáti, Bó-
kaháza jelezte együttmûködési
hajlandóságát.

2016-ban újabb egyeztetõ fó-
rumra került sor, 2017-ben pedig
tájsétát rendeztek az õszi balato-
ni riviérán.

2018. március elsején a Zalai-
Balaton Natúrpark Egyesület
megalakulásával kapcsolatos
egyeztetõ ülést tartottak Gyenes-
diáson, a Bakonyerdõ Zrt. Termé-
szet Háza Látogatóközpontjában.
A jelenlevõk kifejezték közös aka-
ratukat, hogy megalakítják a Za-
lai-Balaton Natúrpark Egyesüle-
tet. Végül április 19-én Pacsán
megalakult a Zalai Dombvidék-
Balaton Natúrpark Egyesület. El-
nöke Róth Eszter (polgármester,
Bókaháza). Elnökségi tagok: Gál
Lajos, Kelemen Tamás, Dancs Lász-
ló és Horváth Zoltán (mindannyi-
an polgármesterek). Vállalatunk
a gyenesdiási Természet Háza
Ökocentrumát felajánlotta a szer-
vezet részére rendezvényei és köz-
gyûlései megtartására, ezzel is je-
lezve együttmûködési szándékát a
szervezet és az általa közvetített
üzenet mellett.

A natúrparki tevékenységek el-
látása az önkormányzatok tevé-
kenységi körébe is beletartozik. A
natúrparki együttmûködéseket
támogatni fogják a jövõben, illet-
ve jelenleg is futnak olyan pályá-
zati programok (például kerék-
párutak fejlesztése, operatív prog-
ramok, EFOP-, INTERREG-pá-
lyázatok), amelyekbõl a natúrpar-
kok is profitálhatnak. Az ezeken
a pályázatokon való elindulás ha-
tékonyabb egy közös szervezet
formájában.

Pünkösdhétfõ Almádon
Hagyománnyá vált az elõdeinkrõl való megemlékezés

Mára kijelenthetõ: a hely, ami egykoron a környék szellemi és szakrális központja volt, újra él

mot is elbontották, köveit elein-
te a vázsonyi vár megerõsítésé-
re, késõbb más építkezéseknél
használták fel.  Történetérõl bõ-
vebben Hangodi László Az almá-
di monostor címû monográfiá-
jában olvashat az érdeklõdõ.

2005-ben a helyi önkormány-
zat dr. Kovacsics József profesz-
szor kezdeményezésére Az el-
pusztult falvakért Alapítvánnyal
karöltve emlékoszlopot állított a
monostor romjai mellett. Ez volt
az elsõ év, amikor az önkor-
mányzat, az egyház és a civil la-

A templom feltárását összefogással folytatni kell, helyén romkert kialakítását tervezik

Már három ásatási szezonon vannak túl

nyílása idején – amíg még nem volt
tilos a gyûjtése – sokan kirándultak
fel ide, lévén ez a környék leggaz-
dagabb hóviráglelõhelye. De nem-
csak hóvirág, hanem kankalin,
pettyegetett tüdõfû és kányakörme
is nyílott-nyílik itt bõven. Emiatt ré-
gen az idõsek a Jóisten virágoskert-
jének is nevezték a helyet.

A Szûz Mária és a Mindenszen-
tek nevére benedikált monostort
1117-ben, apja szándékának eleget
téve alapította Bánd fia Atyusz. Ma-
gyarországon a XII. századig csak
királyok és egyházfõk, azaz érsekek
és püspökök, nagy ritkán magas vi-
lági méltóságok alapíthattak mo-
nostorokat. Ez a XII. században
megváltozott, immár világi fõurak
is felléptek mint alapítók. Almád
monostora az ország elsõ magán-
alapítású egyházai közé tartozik. Az
építkezés öt évig tartott, a monos-
tort 1121-ben szentelte fel Nána
veszprémi püspök. Az apátság a
XVI. század közepéig mûködött. Vi-
rágkorában a térség szellemi köz-
pontja, sõt hiteleshely volt.

Veszprém eleste (1552) után
megerõdítették, védelmi célokat
szolgált. Ennek bizonyítéka a 2015-
ben elõkerült, lõréssel ellátott fal,
amely elõtt még ma is észlelhetõk
az egykori rézsû maradványai. Ké-
sõbb az épületeket, majd a templo-

kosság együtt, szervezett keretek
között róhatta le tiszteletét itt élt
elõdei felé. A megemlékezést
pünkösdhétfõn rendezték, ha-
gyományteremtõ szándékkal, így
2005 óta Monostorapátiban
minden pünkösdhétfõ az elõ-
deinkrõl való megemlékezés
napja.

2011-ben civil kezdeménye-
zésre, amelynek elindítója
Hangodi László történész és je-
len cikk írója volt, Illés Sándor
helyi plébános támogatásával el-

2018-ra három
ásatási szezonon
vagyunk túl. A leg-
elsõ szenzációs le-
let egy hatkaréjos
rotunda volt,
amelyre senki nem
számított, mivel a
fellelt írott forrá-
sok nem tettek
róla említést. Ké-
sõbb sikerült meg-
határozni az egy-
kori templom he-
lyét. Tavaly pedig
megtaláltuk az ala-
pítók sírjait bolyga-
tatlan állapotban,
ami a hely kalan-
dos történelmé-
nek tükrében igazi
szenzációnak szá-
mít.

Idén május 21-
én több mint száz-
húszan gyûltünk

össze, hogy részt vegyünk a szo-
kásos megemlékezésen, illetve a
hozzá kapcsolódó szentmisén. A
szertartást Illés Sándor, Monos-
torapáti plébánosa celebrálta. A
gyönyörû természeti környezet-
hez szép tavaszi idõ társult, és ez
még inkább emlékezetessé tette
ezt az eseményt. A Bakonyerdõ
Zrt. területileg illetékes erdésze-
te minden évben segített abban,
hogy a megemlékezésen és a
szentmisén részt venni kívánó, de
a helyszínre gyalog feljönni nem

Csiszár Adrienn és Reviczky Gábor a bakonybéli Pörgöl-barlangban

Reviczky Gábor színmûvész a
hatfõs stábbal Szent György
napján érkezett meg Huszá-
rokelõpusztára a Reviczkyvel
az erdõben címû filmsorozat 8.
epizódjának forgatására.

A Bakonyról szóló rész elsõ
helyszíne a kevesek által ismert
bakonybéli Pörgöl-barlang. Itt a
nap háziasszonya, Csiszár Adrienn
erdei-iskola-vezetõ mesélte el a 24
méter hosszú, 14 védett denevér-
fajnak otthont adó rejtek törté-
netét. A következõ blokkban a ma
is fiatalos, közvetlen színmûvész
aktív szereplésével a Bakonyi
Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola
foglalkozásába, a vérebbemutató-
ba tekinthetnek be majd a nézõk.
Kihagyhatatlan a Magas-Bakony
bemutatásáról szól filmbõl az egy-
re ismertebb természeti látniva-

ló, a Hubertlaki Bakonyi  „gyilkos-
tó”. A nyolcvanas években mes-
terségesen kialakított élõhely mél-
tó környezetet teremtett a veszp-
rémi hivatásos vadászok emlékhe-
lyének. Létrehozásáról dr. Szek-
rényes Tamás vezérigazgató-he-
lyettessel beszélgetett Reviczky
Gábor. A forgatás Hubertlakon,
az Esterházyak, jelenleg kulcsos
házként mûködõ egykori vadász-
lakánál zárult, zárult, ahol Korn
Ignác erdészeti igazgató emléke-
zett meg az egykor híres ugodi,
táborhelyi hajtásokról és  Fuchs
Antal fõvadászról. A 26 perces fil-
met az Echo tv-n vetítik, késõbbi
idõpontban.

A beharangozó elõzetes az aláb-
bi linkre kattintva tekinthetõ meg:
http://hazaiva-dasz.hu/2018/05/26/
igy-keszul-reviczkyvel-az-erdoben-
a-bakonyban-werkfilm/.

Felfedezõúton a Bakonyban 
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„Indulj el egy úton…” – sokan
ismerjük ezt a szép, nagyon
mély szövegû csángó eredetû
népdalt. Ilyen érzései támad-
nak az egyszeri mérnöknek,
amikor manapság az elméle-
tek, irányok, tapasztalatok út-
vesztõjében körbetekint. No,
meg amikor látja a Dunántúl
így vagy úgy, díszbogártól vagy
gombától pusztuló, az északi
hegyek vihartól-jégtõl meg-
gyötört gótikus szálasait.

A Bakonyerdõ Zrt. erdõgaz-
dálkodási területein közel tízezer
hektár az az erdõ, ahol alkalmas
területet találunk akár az örök-
erdõ-gazdálkodás bevezetésére.
Ez azonban olyan lépték, mind
adminisztratív, mind gyakorlati
oldalról, hogy elsõként óvatosan,
elsõsorban a szemlélet, a jól is-
mert gyakorlati tapasztalatok
mentén kívánunk haladni, még
akkor is, ha a legutóbb zárult
farkasgyepûi erdõtervezési kör-
zet esetén a nem vágásos üzem-
módú erdõk – törvényi elõírás-
hoz viszonyított – aránya kétsze-
res – tájékoztatott Jagicza Attila
üzemtervezési és szakfelügyeleti
osztályvezetõ.

„Az erdõgazdálkodás termé-
ke az erdõ” (Váradi József fõ-
mérnök). Közhelyesnek tûnik, de
amikor iránymutatást kell adni a
munkatársaknak, hogy (az erdõ-
törvényt betartva, még a bejelen-
tés benyújtása elõtt) a nevelõvá-
gások jelölését milyen elvek sze-
rint végezzék, akkor egyszerû,
egyértelmû válaszokra van szük-
ség. Szerencsére semmi újat nem
kell kitalálni. Elõ kell venni az
1976-os szabványt, fel kell idézni
a tanulmányainkat, el kell menni
a Pilisbe, Türingiába, nem kell
idegenkedni a Pro Silva elveitõl,
el lehet töprengeni az égtájori-
entált erdõfelújítás bölcsessége-
in, aztán el kell indulni, jelölõ-
szalaggal, festékesflakonnal a
kézben.

A Keszthelyi Erdészetnél már
ígéretes kezdeményezésekre lát-
hatunk példát, más erdészetek-
tõl több munkatársunk jelezte
határozott érdeklõdését, tanul-
mányutakon sok jó példát láthat-
tunk, van, aki korábbi munkahe-
lyén már üzemszerûen végzett
olyan nevelõvágás-jelöléseket,
ahol az elsõdleges szempont:
melyik fát hagyjuk meg, melyiket
akarjuk nevelni-növelni!

A szakmai napokat az elméle-
ti alapozással kezdjük, ahol rövi-
den, nagyon gyakorlatiasan pró-

Erdei Vándor
A NFM és az Országos Erdé-
szeti Egyesület közösen; vala-
mint hozzájuk kapcsolódóan öt
erdõgazdaság, köztük a
Bakonyerdõ Zrt. is tagja a ván-
dortáborozást újra életre hívó
csapatnak. Idén 22 csoport
érkezik hozzánk.

Az erdõgazdaságunkhoz tarto-
zó útvonal a Bakonyban találha-
tó, a Bakonybéli Erdészet kezelé-
sében. A bakonybéli és far-
kasgyepûi területeken kitûzött
útvonal nagyjából 70 kilométer
hosszúságú. A vándortábor tema-
tikája szerint ezt a távot hét nap
alatt kell teljesíteni. A résztvevõk
ez idõ alatt három szálláshelyen
alszanak: Bakonybélben faházak-
ban; Huszárokelõpusztán  kiala-
kított sátortáborban; Hubertla-
kon pedig turistaházban és sát-
rakban. A programban részt ve-
võk étkeztetésérõl Huszárok-
elõpuszta gondoskodik mind a
három táborhelyen. A táborba 5–
12. osztályos gyermekek jöhetnek.
A vándortáborra kizárólag kép-
zett pedagógus jelentkezhet, vagy
olyan túravezetõ, aki az MTSZ
bronzjelvényével rendelkezik. A
programhoz kapcsolódóan az
NFM és az OEE kialakított egy
képzési rendszert, melyet a tava-
lyi 300 után idén is majdnem 300
pedagógus végzett el sikeresen,
hogy vándortáborozó csapatot ve-
zethessen. A képzés egynapos bu-
dapesti elméleti, valamint egy 3 na-
pos gyakorlati oktatást jelent. En-
nek az akkreditált pedagóguskép-
zésnek adott helyet májusban

H u s z á -
r o k e l õ -
p u s z t a ,
amit az
OEE-vel
közösen

szerveztünk. A
gyakorlati oktatás közben megta-
nulhatták, miképp kell értelmez-
ni a térképet; melyik turistajelzés
mit jelez. Jogi ismeretek, erdõpe-
dagógia, valamint erdészeti és geo-
lógiai ismeretek is szerepeltek a
„tantervben”. A képzés vizsgával
zárult, a résztvevõk tanúsítványt
kaptak.

A tavalyi tesztévet követõen
idén 22 csoport érkezik útvona-
lunkra. A táborozás alatt érintett
természeti vagy épített öröksége-
ink, programok: Kerteskõi-szur-
dok, Kõris-hegy – Vajda Péter ki-
látó, Odvaskõi barlang, Pannon
Csillagda, Táborhegy, Huszárok-
elõpuszta – Bakonyi Kisbetyár Er-
dészeti Erdei Iskola program,
Hubertlaki-tó, Szárhegyi kilátó,
Witt Lajos kilátópont. Reméljük,
a sikeres vándortáborokkal segít-
hetünk, javíthatunk az erdõgazda-
ságok, az erdészek megbecsülé-
sén. És a hozzánk érkezõ csopor-
toknak megmutathatjuk, hogy
milyen szép erdõket kezelünk.

Rögzített jelölési elvek
Törzskiválasztó gyérítés szakmai konzultációval egybekötve

A javafaként történõ kiválasztás során számtalan szempontot kell figyelembe venni

bálunk a feladathoz ismérveket
adni. Az elsõdleges kiválasztási
szempont: melyik faegyedeket
akarjuk meghagyni. Azért vágok,
hogy neveljek, növeljek. A legfon-
tosabb, hogy kiválasszuk a
javafáinkat a szükséges számban,
és ezeket ismerve, ezek érdeké-
ben jelöljük a kitermelendõ egye-
deket.

Mennyi javafa legyen? A tü-
ringiai, pilisi tapasztalatok alap-
ján 80–60–40 darab. Fiatalabb er-
dõben, ahol már 5–6 méter
ágtiszta törzs van, értékelhetõek
az egyedek növekedési, minõségi
jellemzõi, lehet akár 80 darab is,
idõsebb NFGY-korban elég a 40
darab. Ez 12–15 méterenként je-
lent egy javafát. Bükk esetében
nem hiba, ha egymás közvetlen
közelében akár több javafa is ta-
lálható.

A javafa-kiválasztást követõen
el kell dönteni, milyen módon
adjunk növõteret a korona ked-
vezõ fejlõdéséhez; melyek az el-
nyomó, zavaró egyedek, ezért a
kivágandó fák jelölése könnyen
végrehajtható. Egy belenyúlással
elegendõ a korona legfeljebb két-
harmadának felszabadítása.

A kivágandó egyedek megíté-
lése során figyelembe kell venni
a meghagyandó egyedeket, mind-
azokat, amelyek segítik (támaszt-
ják, árnyalják) a javafák törzsét,
vagy egyéb állományszerkezeti
szempontból szükségesek (II.

koronaszint kialakulása, erdõklí-
ma megõrzése, kedvezõtlen cser-
jésedés kialakulása, kedvezõ víz-
gazdálkodás fenntartása, újulati
szinttel kapcsolatos elképze-
lések).

Elegyes tölgyesekben a min-
denki által ismert, de feledni lát-
szó szabály: „Fedetlen fõvel, su-
bában.” Bükkös faállományok
növedékfokozó gyérítéseinek
esetén figyelembe kell venni a
megjelenõ újulati szintet. Ki kell
alakítani a megfelelõ közelítõ-
nyomhálózatatot.

A Keszthelyi Erdészet terüle-
tén a Zalaszántó 58D, 23F, Vállus
5B, 5C, 11B, 11D, Sümegcsehi 1B
erdõrészletekben már ilyen elvek
mentén történt a jelölés, a faki-
termelések egy részét, Hoffmann
Pál erdõgondnok iránymutatása-
ival már végrehajtották, kiváló
eredménnyel.

A Bakonyszentlászlói Erdé-
szet területén a Bakonyszentki-
rály 9A,11,68 hektáros erdõrész-
letben az erdészet és a központ
munkatársai együttesen hajtot-
ták végre a növedékfokozó gyé-
rítés jelölését egy elegyes, válto-
zó szerkezetû 74 éves bükkösben.
A fakitermelés kiválóan végrehaj-
tott, a terület jól példázza, hogy
milyen szerkezeti változás látha-
tó, ha a II. koronaszint kíméleté-
vel a felsõ szintben lévõ javafák
megsegítésével történik a gyé-
rítés.

A Balatonfüredi erdészet te-
rületén Waldinger Gergely erdõ-
gondnok és Somogyi József kerü-
letvezetõ javaslatára hajtottuk
végre közösen a törzskiválasztó
gyérítés jelölését az 51 éves bükk
fõfafajú, cser, tölgy elegyes, Mo-
nostorapáti 2E, 10,50 hektáros
erdõrészletben. A javafák száma
48 darab/hektár lett.

A kedvezõ tapasztalatok lát-
tán elhatároztuk, minden erdé-
szetnél lesz egy olyan szakmai
nap, ahol az arra alkalmas erdõ-
részletekben átbeszéljük a fõ el-
veket, majd a fõmérnökség és az
üzemtervezési és szakfelügyeleti
osztály által kijelölt, felmért min-
taterületen mindenki gyakorol-
hatja, megvitathatja a módszer
alkalmazását.

Az elsõ ilyen nap június ele-
jén volt a Balatonfüredi Erdészet-
nél. Dr. Szekrényes Tamás vezér-
igazgató-helyettes bevezetõ gon-
dolatait követõen ismertettük a
fõbb elveket, majd a Balaton-
csicsó 115A, 37 éves elegyes ko-
csánytalan tölgyes állományánál
a terepen elemeztük a kiválasz-
tás szempontjait. Mesterházy Jó-
zsef röviden mesélt az erdõrész-
let múltjáról, arról, hogy a ko-
csánytalan tölgyet hajdanán mi-
lyen nehézségekkel ültették, ápol-
ták. Vajai Dániel erdõgondnok jó
szemmel választotta ki mintának
az erdõrészletet, mert itt szemlé-
letesen elemezni tudtuk a javafás

jelölés kedvezõ hatását a tölgy fej-
lõdésére. Jól be lehetett mutatni,
hogy a törzskiválasztó gyérítések
nagy odafigyelést kívánnak, mert
ebben a nevelõvágásban megha-
tározó, javíthatatlan munkát vég-
zünk, mind a fõállomány fejlõdé-
sére nézve, mind a kedvezõ állo-
mányszerkezet kialakulása szem-
pontjából.

Ezt követõen a Balatoncsicsó
5D, 59 éves bükkösében elemez-
hettük, hogy még ebben a kor-
ban is érdemes a javafák kiválasz-
tását átgondolni, már figyelem-
be venni a megjelenõ bükk, hegyi
juhar újulatfoltokat. Mindezek
után a Balatoncsicsó 6C, 60 éves
bükk fõfafajú, gyertyán, cser, ko-
csánytalan tölgy, kislevelû hárs,
hegyi juhar, vadgyümölcs elegyes
erdõben sorszámoztunk, minõ-
sítettünk 100 darab mintafát egy
0,2 hektáros, vegyes szerkezetû
területen. A sorszámozott min-
tafáknál a munkatársaknak érté-
kelniük kellett minden egyedet.
Hibapont járt a javafajelölés el-
mulasztásáért – ahol egyértelmû
volt a kiválasztás szükségessége
–, továbbá olyan elnyomó egyed
meghagyásáért, ami ezen javafák
növekedését mindenképpen gá-
tolta, és olyan – elsõsorban gyer-
tyán – kivágásra jelöléséért, amely
állományszerkezeti szempontból
mindenképpen kívánatos.

Miután mindenki értékelte,
osztályozta a kijelölt fákat, közö-
sen jártuk be a területet, ahol a
legnagyobb szakmai konzultáció
kettõ javafánál alakult ki. Egy
kedvezõtlenebb növekedésû he-
gyi juhar és a mellette lévõ vitáli-
sabb kislevelû hárs, majd egy
fagylécmentes, kiváló növekedé-
sû, jó törzsalakú cser és a mellet-
te álló rosszabb törzsalakú, ugyan
rákos sebbel bíró, de madárcse-
resznye fafajú egyed javafaként
történõ kiválasztása során mutat-
kozott meg, hogy milyen sok
szempontot érdemes mérlegelni.

A csapat egy része kilenc
javafát választott, ez is mutatja,
hogy a 40–60 darab/hektár  jól al-
kalmazható irányszám ebben a
korban. A kitermelendõ fatérfo-
gat minden esetben magasabb,
mint az erdõtervi lehetõség, ezért
is üdvözlendõ az erdõtörvény
azon változása, hogy a fakiterme-
lési terv fatérfogata tájékoztató
jellegû adat, mert így lehetõség
nyílik egy szakmailag megalapo-
zott, jogszabálynak megfelelõ –
de bürokratikus erdõtervtõl el-
térõ eljárást nélkülözõ – végre-
hajtásra.

A Pápateszér környéki erdõ-
ket járva régi korok emlékét õrzõ
famatuzsálemekre bukkanha-
tunk. Az évszázados „banyafák”
az egykor az Esterházy család
kezelésében lévõ legeltetett terü-
letekrõl maradhattak fenn.

A legeltetés egészen az 1900-
as évek elejéig folyt, majd nem-
csak a legelõerdõ jellegû, de a
szántóföldként hasznosított te-
rületek egy részét is beerdõsí-
tették.

A Sáros-ér által átszelt, for-
rásokban, vizekben gazdag vidé-
ken gyönyörû kocsányostölgy-ál-
lományok nõttek fel. Érdekesség,
hogy a település környékének vi-
zein az 1950-es évekig 26 malom
mûködött, s az egykori Grófi-
fürdõ vizét ma is több forrás táp-
lálja.

A pápateszéri erdõkben mára
mindössze hat banyafa (négy
csertölgy és két kocsányos tölgy)
maradt meg hírmondónak, me-
lyek a több mint húsz éve az itte-
ni erdõket kezelõ Milinszki Tibor
kerületvezetõ erdész buzgalmá-
ra helyi védettség alá kerültek.

Több száz éves csertölgy a Pápa-
teszér 14 C erdõrészletben

Védett banyafák

Az Erdélyi Érchegység ölelé-
sében, a Maros partján magaso-
dó marosillyei Veres Bástya –
mely egyben Bethlen Gábor er-
délyi fejedelem szülõhelye – szé-
pülését a Bakonyerdõ Zrt. évek
óta segíti és nyomon követi.
Munkatársaink a közelmúltban
szintén ott jártak –  számolt be
róla  Istvánffy Alexandra vadásza-
ti vezetõ üzletkötõ. Az impozáns
reneszánsz épület egyik, mára

Szépülõ Veres Bástya
történeti kiállítóhellyé kiépült
helységében a Dévai Szent Fe-
renc Alapítvány kérésére a meg-
romlott állagú parketta felújítá-
sát vállalta cégünk. Kollégánk,
Németh Ferenc segítségével 80
négyzetméter parkettát sikerült
lerakni. A megújult bemutatóter-
met, a május közepén immáron
tizedik alkalommal megrendezett
Dél-Erdélyi Szövetség Napja al-
kalmából adták át.

Vállalatunk segítségével készült el a parkettázás

Évrõl évre egyre nagyobb a
sikere, visszhangja a várpa-
lotai vadász gyermeknap-
nak. Az esemény tömegeket
vonz, felnõtteket és gyerme-
keket egyaránt.

A vadász gyermeknap so-
kakban értelmezési nehézséget
okoz: a vadászok gyermekeinek
szerveznek rendezvényt, vagy a
gyermekek számára hoztak
össze egy vadásznapot? Igazá-
ból ez egy olyan gyermeknap,
amit a megye vadászai, vadász-
szervezetei támogatnak: a
Bakonyerdõ Zrt., a Verga Zrt.,
a Veszprém Megyei Vadászka-
mara – adta meg a választ a kér-
désre Varga László vezérigaz-
gató.

A város önkormányzatával
közösen a megye vadászai, va-
dászszervezetei biztosítják a
rendezvény anyagi feltételeit.
Nekik köszönhetõ, hogy a gyer-

Vadászok színes
gyermeknapja

mekek részére felállított játé-
kokat (ugrálóvár és a többi) in-
gyenesen vehetik igénybe.

Az eseményen a két Veszp-
rém megyei állami erdõgazda-
ság erdei iskolái ismeretter-
jesztõ játékokat mutattak be.
A várban pedig diorámákon
keresztül pillanthattak be az
erdõk élõvilágába. Az ifjakat
megpróbálták közel hozni a va-
dászathoz, a természethez. A
vadászok együttesen tesznek
azért, hogy a tevékenységük-
rõl pozitív kép alakuljon ki a
közvéleményben.

A napi programot még szí-
nesebbé tette, hogy a környék-
beli vadásztársaságok fõzõver-
seny keretében is megmutat-
ták tudományukat. A Bede
Róbert vezette zsûri döntése
alapján a verseny fõdíját – nem
mellékesen – a Bakonyerdõ
Zrt. Balatonfüredi Erdészet
csapata nyerte meg.
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Gyerekcsapatokkal telt meg
május végén a Sárosfõi alko-
tóház és vadászház környéke,
amikor 150 gyermek és kísé-
rõ tanáraik részére termé-
szetismereti akadályversenyt
szervezett a Bakonyerdõ Zrt.
Devecseri Erdészete.

Az akadályversenyen iskolai
pályázat jóvoltából vehettek részt
a gyermekek.

Három környékbeli iskolából
érkeztek diákok, 3–8. osztályos
korosztályban, összesen 15 csa-
pat, 10-10 fõs létszámokkal – tá-
jékoztatott Farkas Zsuzsanna köz-
jóléti és erdészeti tervezési erdõ-
gondnok. A résztvevõk: Pápai
Erkel Ferenc Ének-zenei Általá-
nos Iskola, Pápai Weöres Sán-
dor Általános Iskola, Devecseri
Gárdonyi Géza Általános Iskola
és AMI, mindegyik 5-5 csapatot
indított.

Az akadályverseny köszöntõ-
vel, majd az erdei házirend és az
útvonal ismertetésével kezdõ-
dött. Miután mindenki megkap-
ta túraútlevelét, a csapatok idõ-
eltolódással indultak el a hat ál-

Gyerekek vették be a vadászházat
lomásból álló természetismereti
vetélkedõre. A témákat tekintve
volt növényfelismerés, szelektív
hulladékgyûjtés, vadgazdálko-
dás, vadnyom- és trófeafelisme-
rés, természetvédelmi kérdések,
vizes élõhelyek kérdésköre és er-
dészeti, erdõgazdálkodást érin-
tõ témájú feladatok.

Az állomások programvezetõ-
je Torma Dániel, Gáti László, Sali
Éva, Szabó Csaba, Csiszár Adrienn,
Gerencsér Zoltán és Kemendy
Géza kollégánk volt. A csapatok
koordinálását Farkas Zsuzsanna
és Buzás Richárd végezte. A túra
során elfáradt csapatokat ebéd-
del és ásványvízzel vendégeltük
meg. Az ebédet a vadászházi
kolléganõk készítették: Bódis
Zsuzsanna, Kiss Viola és Nagy
Gézáné.

A gyerekek nagyon ügyesek és
tájékozottak voltak. Szoros ered-
mények után a következõ helye-
zések alakultak ki: 1. Pápai Erkel
Ferenc Ének-zenei Általános Is-
kola 4. a osztály, 2. Pápai Erkel 5.
z osztály és a 7. z osztály, 3. Pápai
Weöres Sándor Általános Isko-
la 6. b osztály.Iskolai pályázatnak köszönhetõen érkeztek gyerekek Sárosfõre

Éremesõ hullott a gyenesdiási
hivatásos vadászok szakmai
versenyén a Bakonyerdõ Zrt.
munkatársaira, ugyanis kollé-
gáink az elsõ kettõ helyet be-
gyûjtötték.

A hivatásos vadászok szakmai
versenyére Gyenesdiásra a Zala
megyei hivatásosok és Veszprém
megyébõl a Bakonyerdõ Zrt. hi-
vatásos vadászai jöttek el. A meg-
mérettetés mellett sokkal inkább
a szakmai kapcsolatok kialakítá-
sa volt a fõ cél – számolt be a ver-
senyrõl Keczeli Zoltán.

A megnyitóünnepségen dr.
Szekrényes Tamás, a Bakonyerdõ
Zrt. vezérigazgató-helyettese és
dr. Nádor László, a Zala Megyei
Vadászkamara elnöke köszöntöt-
te a résztvevõket. Jó volt tapasz-
talni, hogy minden résztvevõ tra-

Az elsõ kettõ helyet itthon tartottuk
A versenyen a szakmai kapcsolatok kialakítása volt a fõ cél

dicionálisan zöldbe öltözve jelent
meg, habár a versenykiírás nem
is írta elõ, így mindenki stíluso-
san hallgatta a versenyt megelõ-
zõ biztató szavakat. A megméret-
tetés teszt kitöltésével kezdõdött,
melyre csupán 25 perc állt ren-
delkezésre. A további elméleti és
gyakorlati feladatokkal hat kü-
lönbözõ helyszínen várták a fel-
készült próbázókat. Talán az egyik
leglátványosabb feladat a sörétes
fegyverekkel adódott, mely során
25 lõszer felhasználásával kellett
20 darab levegõben repülõ anyag-
galambot, illetve földön guruló
„nyúl”-korongot eltalálni négy
különbözõ lõállásból.

A következõ fegyveres feladat
a távcsöves golyósfegyverrel tör-
ténõ, lassan, illetve gyorsan futó
vaddisznót ábrázoló céltábla el-
találása volt. A jó találatokat vi-

deokamerán keresztül nézhették
a versenyzõk és a kollégáik. 10-es
lövés esetén minden alkalommal
elismerõ moraj hallatszott a né-
zõk felõl, amely a rátermett ver-
senyzõben tovább fokozta az iz-
galmat.

Szép feladat volt a bokrok ta-
karásában fellelhetõ trófeák el-
bírálása, fõleg úgy, hogy a távol-
ságukat is meg kellett becsülni-
ük. Természetesen a csapdázás
rejtelmeire, a vadon élõ állatok
számára fontos takarmánynövé-
nyek ismeretére és madárhan-
gok felismerésére is kíváncsiak
voltak a neves bírák.

A sokrétû feladatok összesí-
tését követõen délutánra kiala-
kult az érmesek sorrendje. A részt
vevõ három állami erdõgazdaság
22 munkatársa közül nyolcan
képviselték a Bakonyerdõ Zrt-t.

A legtöbb érem is a kollégáink-
nak jutott. Végeredmény: 1. Sza-
bó Csaba, 2. Csomor József, 3. Hor-
váth József (Zalaerdõ Zrt. Lenti
Erdészet).

Az eredményhirdetést köve-
tõen dr. Nádor László méltatta a
versenyzõk tudását, sportszerû-
ségét, fegyelmezettségét, vala-
mint az egész rendezvény színvo-
nalát, megköszönte a szervezõk
és közremûködõk munkáját.
Mint fogalmazott: ez egyben jó
felkészülés is volt az országos baj-
nokságra, melyet heteken belül
Galgamácsán rendeznek, ahol
Zala megyét Horváth József kép-
viseli. A BEFAG Keszthelyi Er-
dész Lövészklub a továbbjutó ré-
szére felajánlotta, hogy a sörétes
és a nagygolyós fegyverrel való
gyakorláshoz teljes körû segítsé-
get nyújt.

A résztvevõk tudása, sportszerûsége, fegyelmezettsége példaértékû volt. Gyenesdiás jó helyszínnek bizonyult

A bükk elegyes tölgyes állo-
mányok átalakító üzemmódú
kezelése, a közjóléti fejleszté-
sek egyaránt szóba kerültek
az OEE Pápai Helyi csoportja
legutóbbi tapasztalatcseréjén
az Ipoly Erdõ Zrt.-nél.

Az OEE Pápai Helyi csoport-
ja szervezésében június elején
kétnapos szakmai tanulmányút-
ra és tapasztalatcserére került sor
a Bakonyerdõ Zrt. támogatásá-
val az Ipoly Erdõ Zrt. és az OEE
Balassagyarmati Helyi Csoport
lebonyolításában.

A tanulmányút során a részt-
vevõk megtekintették az Ipoly
Erdõ Királyréti Erdészeténél
Ruff János erdészetvezetõ útmu-
tatása mellett a folyamatban lévõ
közjóléti fejlesztéseket (fogadó-
létesítmény, kisvasút), valamint a
saját fejlesztésû, Vili napelemes
kisvasúti motorkocsit.

Barton Zsolt erdészetvezetõ
helyettes kalauzolásával találkoz-
hattak a Börzsöny bükkös régió-
jában az elmúlt évek sorozatos tö-
réskáraival és ezek felújításával,
majd egy kalandos hegyi trakto-
rozás keretében tovább utaztak a
Börzsöny legmagasabb csúcsára,
a 939 méter magas Csóványos-
ra, a nemrég épített Csóványosi
kilátóhoz, ahonnan kivételes pa-

Mindig lehet és érdemes tanulni másoktól

Látnivalókban nem volt hiány
noráma tárult a résztvevõk sze-
me elé. Végül bükk elegyes töl-
gyes állományok átalakító üzem-
módú kezelésérõl hallhattak Var-
ga Zoltán erdészetvezetõtõl.

A vacsora és a szállás az Ipoly
Erdõ Zrt. Tóviki vendégházá-
ban volt.

Másnap a szakmai programot
a Váci Erdészet Katalinpusztai Ki-
ránduló Központjának bejárása
zárta, ahol Dobó István, az Erdé-
szet vezetõje mutatta be röviden
az új turisztikai beruházásokat
(erdei iskola, szálláshely, kerti
vasút, vadaspark és a többi), s
avatott be lelkes elhivatottsággal
a központban folyó oktatási-ne-
velési programba.

A tanulmányutat a világhírû
õslénytani lelõhely, az Ipoly-
tarnóci Õsmaradványok Termé-
szetvédelmi Terület, az „õsvilági
Pompeji”, a társaságot mindvé-
gig lekötõ, szuggesztív idegenve-
zetés mellett történõ megtekin-
tése, majd hazafelé a nap zárása-
ként a világörökség részét képe-
zõ hollókõi ófaluban tett séta szí-
nesítette.

Köszönet illeti az Ipoly Erdõ
Zrt. felkészült munkatársait a
szervezésért, a színvonalas prog-
ramért, valamint a Bakonyerdõ
Zrt. és az Ipoly Erdõ Zrt. vezeté-
sét a támogatásért.

A Bakonyerdõ Zrt. Pápai
Erdészete immáron negyedik
alkalommal rendezte meg az
alsó tagozatos kisiskolásoknak
meghirdetett Fekete István
Természetismereti Terepi Ver-
senyt. A hagyományosan a
madarak és fák napjára idõzí-
tett megmérettetésre összesen
hét általános iskola kilenc csa-
pata jelentkezett.

A verseny során a csapatok-
nak Döbrönte faluból indulva
egy öt kilométeres túrát kel-
lett teljesíteniük a Magyar-
polányi-erdõn. Az útvonal
mentén hat állomáson, erdész
kollégák segítségével kellett
természetismereti, környe-
zetvédelmi, illetve a névadó író
életére és munkásságára vo-
natkozó kérdésekre válaszol-

Lutra az élen
niuk, és feladatokat megol-
daniuk.

A ragyogó tavaszi idõben le-
bonyolított versengés megle-
põen szoros eredményt hozott,
amely a diákok alapos felkészü-
lését dicsérte.  A képzeletbeli
dobogón sorrendben a pápai
Gyurátz Ferenc Evangélikus
Általános Iskola Lutra, a
Magyarpolányi Kerek Nap Né-
met Nemzetiségi Nyelvoktató
Általános Iskola Éremvadá-
szok és a Noszlopi Német Nem-
zetiségi Nyelvoktató Általános
Iskola Vándorsólymok csapa-
ta végzett.

A gyõztesek könyv- és DVD-
jutalomban részesültek, de
minden résztvevõ élményekkel
és újabb ismeretekkel gazda-
godva térhetett haza.

A Construma otthonteremté-
si csokor több mint 44 ezer
bruttó négyzetméteren, 14 or-
szág közel 600 kiállítójával
több mint 46 ezer szakmai és
építkezésben érdekelt részt-
vevõt vonzott, ahonnan a Ba-
konyerdõ Zrt. díjjal tért haza.

2017-ben az építõipar adta a
magyar GDP bõvülésének több
mint egy ötödét, ráadásul a szek-
tor csaknem 30 százalékkal nõtt
az elõzõ évhez képest.

Az építõiparban a foglalkoz-
tatottak száma mára meghalad-
ta a 300 ezret, és az ágazat telje-
sítménye idén elérheti a 3000
milliárd forintot. Ez a növekedés,
fejlõdés maximálisan látható volt
a kiállításon, jól tükrözte a kiállí-
tói megjelenések igényessége,
színvonala, látványossága is.
Dinamikus növekedési pályára

állt a hazai lakáspiac is.
A kormány intézkedése-
inek köszönhetõen
2016-ban indult meg a
tömeges vállalkozói la-
kásépítés, 2017-re pedig
a lakásforgalom ismét
közelít a válság elõtti
szinthez. A kialakuló ár-
versenyt azonban nega-
tívan befolyásolja az
alapanyagköltségek
emelkedése és a munka-
erõhiány.

A Construma kiállí-
tás állandó résztvevõje a
Bakonyerdõ Zrt. No-
vákné Szõke Anett mar-
ketingvezetõ idei tapasz-
talatairól beszélt:

– Kiállítási standun-
kat a 2018-as évtõl meg-
újítottuk. Elsõdleges cé-
lunk az volt,hogy a tava-

lyi évben Magyar Termék Nagy-
díjat nyert készolajos parkettára
felhívjuk a látogatók figyel-
mét. Az alapstand szerkezetét
meghagytuk, a parkettákat me-
legebb tónusúra cseréltük, ami
jobban elnyerte a közönség tet-
szését.

Nagystand kategóriájában az
Otthon design 2018 legszebb
stand díjat sikerült megszerezni.
Évek óta részt veszünk a Const-
ruma kiállításon, hogy miért most
nyertünk? Talán éppen a mó-
dosítás miatt. Az érdeklõdõk-
nek volt módjuk megtekinteni a
termékeket, ugyanakkor tárgya-
lások lebonyolítására is volt lehe-
tõség.

A díjon felül azért is sikeres
volt a kiállítás, mert közvetlen ér-
tékesítés is történt, elfekvõ kész-
leteinkbõl elég sokat el tudtunk
adni.

Legszebb stand díjat nyertünk a Construmán

A Befag Parketta standja
és a díj
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Személyügyi hírek

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Milyen programokat terveznek a nyárra?

Peka Barbara Pálmai Ferenc Farkas Józsefné

Véget ért az iskolai tanév, már a
gyermekes családok is tervez-
hetik a nyarat. Kollégáink több-
sége ez idõ tájt veszi ki éves
szabadságát – hisz mindenkire
ráfér a pihenés. Azt kérdeztük
munkatársainktól, hogy milyen
programokat, elfoglaltságot
terveznek a nyárra.

Peka Barbara: – Idén nem ter-
veztem nyaralást, mert a házban,
ahol lakom, felújítás lesz. Már el-
kezdtük a szüleimmel, apránként
haladunk elõre. Az idei nyár a fel-
újítás miatt különleges lesz, de
alapesetben évente elmegyek a
Balatonhoz, szeretem a strando-
lást. Ha van rá lehetõség, egy-egy
külföldi utat is be szoktunk iktat-
ni a barátokkal. Azért, ha emel-
lett lesz némi idõm, szívesen csob-
bannék a Balatonban a barátok-
kal, esetleg kerékpárra pattanhat-
nánk. Ha összejön, a családdal is

szívesen megyek el egy hosszú
hétvégére. Szintén van munka a
hegyen, igaz, az más jellegû, mint
amit a munkahelyen végzek. A
hegyen szoktunk a barátokkal sü-
tögetni, azt is nagyon szeretem.

Pálmai Ferenc: – Visegrádra
megyünk nyáron, ahol néhány éj-
szakát fogunk eltölteni. A család-
dal már régóta tervezzük, hogy
megnézzük a Duna-kanyart és
környékét alaposabban. Tudom,
hogy érdekesen hangzik, mivel mi
a Balaton partján élünk, a tóban
már csak ritkán fürdünk. Ez már
nem újdonság számunkra. Van
olyan nyár, hogy csak sétálni me-
gyünk ki a partra. Mi jobban sze-
retjük a termálvizet, ezért elsõsor-
ban ilyen programokat tervezünk:
Kehidakustány, Zalakaros. Ezek
a helyek autóval gyorsan elérhe-
tõk. A biciklizés is kedvelt idõtöl-
tés. Mivel kicsik a gyerekek, elsõ-
sorban a faluban kerekezünk,

nagy forgalomba még nem me-
részkedünk. A családi házban, a
ház körül is van munka, rengeteg.
Mindennapos a karbantartás, a
felújítás, ezeket is tervbe vettük.

Farkas Józsefné: – Szokássá vált
nálunk, hogy 2-3 napra elme-
gyünk nyaralni, inkább országon
belül. Voltunk távolabbi helyeken,
mint például Gyulán. Egyébként
mi a családdal minden évben be-
iktatunk valamilyen fürdõzést.
Lehet szó akár Balatonfüredrõl
vagy Zalakarosról, mindkettõt
szeretjük. Idén azonban nem ter-
veztünk elõre nyaralást, majd az
akkori hangulatban eldöntjük,
merre vesszük az irányt. Mivel a
ház körül is van munka, jól be kell
osztani az idõt, az energiát. Egy
családi házban mindig van ten-
nivaló, korszerûsítés, felújítás, új
burkolat, éppen most végeztünk
a festéssel. A gyerekeim már na-
gyok, õk külön tervezik a nya-
ralást.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói
létszámában március 20-tól jú-
nius 15-ig az alábbi változások
voltak:

Belépõk, szellemiek: Stilet Ta-
más (Farkasgyepû, 04. 01.), Bencs
Csaba (Franciavágási Fûrészáru
Gyár, 04. 03.), Bajner Szabolcs
(BEFAG Parkettagyár, 05. 14.)

Belépõk, fizikaiak: Decsi Lász-
ló Gábor (BEFAG Parkettagyár,
04. 05.), Kis Attila (Pápa, 04. 09.),
Major István Péter (BEFAG Par-
kettagyár, 04. 16.), Nagy-Balázsné
Bálint Beáta (Keszthely, 04. 16.),
Katona Ferenc Imre (Keszthely,
05. 02.), Maurer László (Francia-
vágási Fûrészáru Gyár, 05. 07.),
Simonics Imre (Franciavágási
Fûrészáru Gyár, 05. 07.),
Simonics Szilvia (Franciavágási
Fûrészáru Gyár, 05. 28.), Kuti
Gábor Zoltán (Balatonfüred, 06.
01.), Németh Imre (Balatonfüred,
06. 01.), Soós József Sándor (Ba-
latonfüred, 06. 01.), Mrena Jó-
zsef (Farkasgyepû, 06. 11.)

Kilépõk, szellemiek: Sipos La-
jos (BEFAG Parkettagyár, 04.
06.), Gyimóthy Róbert (Far-
kasgyepû, 04. 30.)

Kilépõk, fizikaiak: ifj.
Szelencsik Zoltán (Franciavágási

Fûrészáru Gyár, 04. 13.),
Herczeg Tamásné (Keszthely, 04.
15.), Juhász Mónika (Franci-
avágási Fûrészáru Gyár, 05.
31.), Dombóvári Attila (Fran-
ciavágási Fûrészáru Gyár,
06. 04.)

Nyugdíjazás, fizikaiak: Sárfi
Béla (Franciavágási Fûrészáru
Gyár, 05. 11.), Vincze György
(BEFAG Parkettagyár, 05. 15.),
Ekbauer István (BEFAG Parket-
tagyár, 06. 01.), Kecskeméti And-
rás (Franciavágási Fûrész-
áru Gyár, 06. 03.), Kocsis
Sándorné (BEFAG Parketta-
gyár, 06. 08.)

Hûségjutalmasok, fizikaiak:
40 év: Nagy Ferenc (BEFAG

Parkettagyár)
38 év: Ekbauer István,

Kapcsándi Géza (Farkasgyepû)
35 év: Kiss József (Franciavá-

gási Fûrészáru Gyár), Magyar
Lászlóné (BEFAG Parketta-
gyár), Scheck Judit (Franciavá-
gási Fûrészáru Gyár)

33 év: Vincze György
30 év: Máté Zsoltné, Tihanyiné

Bodó Mária (mindkettõ BEFAG
Parkettagyár)

20 év: Kerbel Sándor (BEFAG
Parkettagyár)

Itt a nyár, sokan már megter-
vezték, merre veszik az útjukat
a nyaralásuk alatt. A vállalat is
segít abban, hogy a kikapcso-
lódás feledhetetlen legyen.

Ha a Bakony vagy a Balaton az
úti cél, netán erdei környezetben,
vagy éppen a tengerparton sze-
retnék kipihenni az év fáradalma-
it, a Bakonyerdõ Zrt. mindegyik
irányban tud segítséget nyújtani a
kollégáknak.

Munkatársaink részére to-
vábbra is rendelkezésre áll az
olaszországi nyaralás, a Cavallino
településen található Darisi kem-
pingben négy lakókocsi áll rendel-
kezésükre. Ezt a lehetõséget 1989
óta biztosítja a vállalat. A lakóko-
csikat tíznapos ciklusokban, júni-
us közepétõl szeptember közepé-
ig lehet igénybe venni.

Ez a kemping nagyon kedvezõ
lehetõséget biztosít azok számá-

Bakony, Balaton, tenger
ra, akik önellátással el tudják kép-
zelni a nyaralásukat. A tenger las-
san mélyülõ, így a kisgyermekes
családok számára ideális. A kem-
ping nem nagy, családbarát, nem
kell attól félni, hogy a gyermekek
elkeverednek. A vízpart közel van
a lakóegységekhez. Ideálisak a fel-
tételek a kikapcsolódáshoz, a nya-
raláshoz. A hely népszerûségét
jelzi, hogy kollégáink közül nagyon
sokan visszatérõ vendégek itt.
Nyugdíjas kollégák is szívesen vi-
szik ide az unokáikat.

Az elõzõ évi látogatottsággal
nem lehettünk elégedettek, ezért
Balatonfüreden csökkentettük az
apartmanok árát. Munkatársaink
ebbõl a díjszabásból továbbra is
jelentõs kedvezményt kapnak, ha
a Balatonnál kívánják eltölteni a
nyári szabadságukat. Öt kétágyas
és egy egyágyas szálláslehetõség
áll a rendelkezésükre. Itt is önel-
látásra kell berendezkedni. Aki

szeretne a magyar tenger mellett
nyaralni, ne hagyja ki az élménye-
ket. Füred az északi part fõváro-
sa, a Balaton pedig egyre több att-
rakciót kínál.

Mindezek mellett munkatársa-
ink rendelkezésére áll kettõ héví-
zi vendégszoba, ahol négy ember
elhelyezése biztosítható. Ezeket
télen-nyáron igénybe lehet venni.
A felújításukat már tervbe vette a
vállalat vezetése.

A foglalásokból az látszik, hogy
munkatársaink nemcsak külföld-
re járnak szívesen, hanem egyre
többen veszik igénybe a Bakony-
erdõ Zrt. erdei vendégházait, így
például a sárosfõit, a huszá-
rokelõpusztait, a németbányait, a
hódosérit.

A vadászati szezonon kívül ter-
mészetesen az itteni szálláslehe-
tõségekhez is kedvezményekkel
juthatnak hozzá.

Az ország állami erdõgazdasá-
gainak szálláshelyeit egy könyvbe
összegyûjtötték. Aki hazánkon
belül erdei környezetben kíván ki-
kapcsolódni, ebben bizonyosan
talál az igényszintjének megfelelõ
szálláslehetõséget. Az erdei szál-
láshelyek címe és a legfontosabb
adatok a www.erdeiszallas.hu
honlapon is megtalálhatóak.

A Honvédelmi Sportszövetség,
a Magyar Sportlövõk Szövetsé-
ge és a BEFAG Keszthelyi Er-
dész Lövészklub összefogásá-
val a nyári szünidõben a zánkai
Erzsébet Tábor lakói sportlövõ
bemutatón is részt vehetnek
állandó programként.

A program iránti érdeklõdést
jelzi, hogy már az elsõ napoktól
kígyózó sorban álltak a 10–16 éves
lányok és fiúk, akik szerettek vol-
na többet megtudni a sportlövé-
szet rejtelmeirõl.

A BEFAG Keszthelyi Erdész
Lövészklub által bemutatott fegy-
verek a legújabb technikát képvi-

A lövészettel ismerkednek
a gyerekek a szünidõben

Az elsõ naptól kezdve fokozott érdeklõdés mutatkozott a kitelepülés iránt

selték. A fegyverek csövét itt nem
hagyja el lövedék, hanem csupán
egy ártalmatlan, gyenge lézerfény
jön ki a fegyverbõl, és egy speciá-
lis, ezt a fényt érzékelõ céltáblán
mutatja meg magát. A kiértéke-
lést aztán a gép kijelzõjén azon-
nal, tizedmilliméteres pontosság-
gal láthatják a lövõk és kísérõik.
Egy 10,9-es tökéletes találat ese-
tén hangos tetszésnyilvánításban
tört ki a gyerekcsapat.

A korszerû és biztonságos lö-
vészet ideje alatt a keszthelyi lö-
vészklub képviseletében a sokszo-
ros világ- és Európa-bajnok Ma-
jor Veronika sportlövõ nyújtott
segítséget a minél jobb találatok

elérése érdekében. Keczeli Zoltán
edzõ is elégedetten nyilatkozott az
eddigi tapasztalatokról: már több
mint 200 fiatal állt lõállásba külön
a pisztoly és külön a puskás fegy-
verekhez.

Komoly ismeretanyagot tud-
tunk átadni részükre, rengeteg
kérdésre válaszoltunk, illetve sa-
ját magunk számára is értékes in-
formációkat szereztünk egyesüle-
tünk további munkájához.

A szóban forgó lövészetek al-
kalmával egyesületünk azon tag-
jai jöhetnek el a táborba segíteni,
akik részt vettek már lövészetve-
zetõi tanfolyamon és egyben ered-
ményes sportlövõk is.

Tóth Jenõnek nagy álma volt,
hogy erdész lehessen. Gyerek-
korában édesapjával együtt jár-
ta az erdõt, amibe már akkor
beleszeretett. Önéletrajzának
utolsó bekezdése, amely szak-
mai életének hitvallása is lett:
„én is édesapám becsületes
munkáját akarom tovább foly-
tatni, és nyomdokaiba lépve
szintén erdészként akarom szol-
gálni hazámat”

Tóth Jenõ a soproni Erdé-
szeti Technikumban végezte
szakmai tanulmányait. Techni-
kumi évei alatt már részt vett lö-
vészversenyen, az akkori NDK-
ban egy nemzetközi erdészver-
senyen az elõkelõ 13. helyezést
szerezte meg. 1969. augusztus

A Bakonyerdõ Zrt. a vállalati
lövészklub közremûködésével im-
már 23. alkalommal rendezte meg
a Magyar Erdõgazdálkodásban
Dolgozók Vadász Többtusa
Lõbajnokság fordulóját. A május-
ban tartott verseny célja az állami
erdõgazdálkodási részvénytársa-
ságok szakemberei számára a fegy-
ver mint munkaeszköz minél
vadásziasabb, etikusabb és bizton-
ságosabb használatának gyakorlá-
sa, a hivatásos vadászok lõtudá-

Többtusa-lõbajnokság
sának fejlesztése, valamint a lö-
vészsport népszerûsítése, a va-
dászkultúra ápolása. Ugyanakkor
szándék volt az erdész-, vadász-
barátságok elmélyítése és verseny-
zési lehetõség biztosítása. A ver-
senykiírásnak megfelelõen 15
csapat nevezett az izgalmasnak
ígérkezõ napra, ahol 50 darab
gyorsított korongvadászat, 10 lö-
vés futóvad, 10 szabadkezi állócél
és 10 egylábú lõbotról tett 0,22 lf
lövésben mérték össze tudásukat.

A résztvevõk lelkesedését a reg-
geli zivatar, majd az azt követõ fül-
ledt idõ sem tudta elvenni, és a
kialakult eredménynek együtt
örültünk. Az élen a Gemenc, a
Nefag és a Zalaerdõ Zrt. végzett
csapatban, míg egyéniben Pap
Norbert, ifj. Gróf András és Györök
Lajos állhatott dobogóra. A Ba-
konyerdõ Zrt. csapata a 6. helyen
végzett, míg legeredményesebb
egyéni indulónk Vizi Norbert a 11.
helyet szerezte meg.

Elhunyt erdész kollégánk, a sportlövõ klub egykori elnöke, Tóth Jenõ
1-jén lett a Keszthelyi Erdészet
munkatársa mint beosztott er-
dész. Aktív lövészsportolói pálya-
futását így az MHSZ Keszthelyi
Erdész Lövészklubnál folytatta.
Egy év elteltével már minõsített
futóvadlövõ versenyezõként állt a
lõállásokba. 1970-ben megrende-
zett üzemek közötti kispuska cél-
lövõ verseny egyéni elsõ helyezett
lett. Szerette a pontos fegyvere-
ket, a vadászatot, de legalább
annyira a sportlövõ versenyeket.

1989. évben a sportlövõ egye-
sület közgyûlése egyhangúlag
megválasztotta klubelnöknek.
2009. december 30-án nyugállo-
mányba vonult, de munkája mel-
lett még évtizedig töltötte be a
BEFAG Erdész Lövészklub elnö-

ki teendõit. 28 éven keresztül
bábáskodott az egyesület felett
és építette ki úgy a sportlõte-
ret, hogy azon különbözõ va-
dászszámokat is lehessen lõni,
mint például a futó róka, futó
nyúl, 100 méteres nagykaliberû
belövõpálya, különbözõ ko-
rong lövésének a lehetõsége.
Szakmai munkája mellett ki-
emelkedõ tehetsége volt a szak-
mai, baráti kapcsolatok építé-
sében határainkon belül és kí-
vül is. Nevéhez fûzõdik a Ma-
gyar Erdõgazdálkodásban
Dolgozók Vadász Többtusa
Lõbajnokságának kitalálása,
létrehozása.

Maradjon meg emlékeze-
tünkben!


