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Az almafa

A decemberi nap halvány színfoltot lehelt az égre, de feltámadt a pajkos szél és arca elé tolta a szürke felhőfátylat, így
hiába nyújtózkodtam, nem láttam, ahogyan eltűnik a horizonton.
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Családbarát munkahely lettünk
A Családbarát munkahely
pályázatot nyolcadik alkalommal hirdette meg az Emberi Erőforrások Minisztériuma. A kiírás célja egyebek
mellett olyan programok támogatása, melyek elősegítik a családi, magánéleti és
munkahelyi kötelezettségek
összehangolását. Idén a Bakonyerdő Zrt. is bekerült a
díjazottak közé!
Egyre több cég ismeri fel,
hogy a kiegyensúlyozott munkaerő hatékonyabb munkát
eredményez, a kiegyensúlyozottság záloga pedig a munka
és magánélet megfelelő gondozása, melyért maga a munkáltató is sokat tehet, közvetetten
pedig az egész társadalom számára hasznos, hiszen az értékteremtő munka és a családok
gyarapodása társadalmunk legfontosabb erőforrása.
Ma már versenyképességi
tényező a családbarát szellem
a munkaerőpiacon, keresettek azok a cégek, ahol tekintettel vannak a dolgozók családi életére – közölte az Emberi
Erőforrások Minisztériumának
család- és ifjúságügyért fele-

Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár, Kovács Zoltánné, dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár
lős államtitkára a Családbarát
munkahely pályázat díjátadó
ünnepségén. Jelezte, a pályázat
célja olyan munkahelyek kialakítását és fejlesztését megvalósító munkahelyi családbarát
programok támogatása, melyek
elősegítik a családi, magánéleti
és munkahelyi kötelezettségek
összehangolását. Az elismerést
Kovács Zoltánné gazdasági vezérigazgató-helyettes vette át.
A Bakonyerdő Erdészeti és
Faipari Zrt. munkavállalóinak
létszáma a pályázat beadásakor 575 fő volt. Ebből házas
245 személy, a munkavállalók gyermekeinek száma 504,
vagyis csaknem minden dolgozónkra jut egy gyermek.

Elkészült egy nagyon ös�szeszedett szakmai anyag,
amelyben bemutattuk eddigi
intézkedéseinket, programjainkat, törekvéseinket a témában. Emellett bemutattuk, mi
az, amivel tovább javíthatjuk
dolgozóink komfortérzetét, a
munkahelyi légkört, a munkahely iránti lojalitást; mit kell
tenni annak érdekében, hogy
munkavállalóink
számára
megkönnyítsük a mindennapok nehézségeinek, feladatainak a megoldását.
A jövő célkitűzései között
szerepel: A vállalat anyaságpolitikájának a kidolgozása és
megvalósítása. Babakelengyeprogram életre hívása. Játszó-

sarok kialakítása a Bakonyerdő Zrt. központi irodaházában.
Dolgozóink iskoláskorú gyermekeinek erdei iskolai foglalkoztató program szervezése a
szünidei időszakokban.
Varga László vezérigazgató örömmel nyugtázta a díj elnyerését. Hangsúlyozta, a Családbarát munkahely minősítés
nálunk nem csak azt jelenti,
hogy a kisgyermekes szülőket
munkaidő-kedvezménnyel segítjük. Erre akkor is számíthat
a kollégánk, ha idős szülőket
kell ápolnia.
Próbálunk olyan jó közösségeket kialakítani, ahol az emberek egymást helyettesítik, ha
valakinek halaszthatatlan elintéznivalója van. Segítjük a családosokat a mindennapi feladatok hatékony megoldásában,
a magánéletben és a munkahelyen egyaránt, mindezt úgy,
hogy a munkahelyi teljesítményük se szenvedjen csorbát, mi
több javuljon a munkavégzés
hatékonysága.
Varga László elmondta, a pályázat kidolgozásában az erdőgazdaság részéről Gerencsér
Zoltán vállalt oroszlánrészt.
Magát a pályázatot egy külső
személy, Csengei Ágota állította össze. Ő egyébként szintén
kötődik a vállalathoz, hiszen a
Keszthelyi Erdészet erdőgondnokának, Horváth Attilának a
felesége.

Szállingózni kezdtek az idei
első hópelyhek.
Leveleim már rég a hideg talajra fektették fakó arcukat, de
piros almáim még mindig ragaszkodón csüngtek rajtam s
nézték a hóesést. Nehéz volt
tartanom őket, de megérte.
Társaságukban sohasem unatkoztam.
A házban lakó emberek karácsonyra készülődtek. Nem tudtam, mire ez a nagy készülődés,
hiszen még jó néhány hét hátra
volt az ünnepig. Ahogy a tőlem
nem messzi, meleg fényű ablakokon bekukkantottam, láttam,
hogy koszorút készítenek, s új
karácsonyfadíszeket.
Nagyon szerettem volna fenyőfa lenni! Persze nem olyan
fenyő, amelyiket kiszakítva az
erdőből kivágnak. Olyan, amit
gyökerestől vesznek ki nagy
óvatossággal, és földdel teli
dézsába ültetnek. Az én családom, akik a házban laktak,
mindig ilyen karácsonyfát választottak, s tavasszal kiültették a kertbe.
A karácsonyi fenyőfát szépen
feldíszítették üveggömbökkel,
horgolt vagy szalmadíszekkel,
égőkkel. Az ünnepi fenyők általában nem vettek észre engem az ablakon keresztül, csak

sokkal később, amikor tavas�szal az udvaron nyújtóztatták
gyökereiket a lélegző talajban.
Almáim lassan lehullottak,
így teljesen üresen s szomorúan álltam a hóban, de még így
is szerettem a telet. Alig vártam
a karácsonyt, hogy figyelhessem a ház eseményit.
Eljött a várva várt reggel.
Köd ereszkedett a tájra, amiben kedvemre elbújhattam.
Mindig úgy gondoltam, hogy
a köd a közeli hegyek sóhaja,
a fehér sziklák lehelete. Főleg
azért szerettem, mert így én is
bújócskázhattam a gyerekekkel. A meleg ruhákba burkolt
kis piros arcok a hóban, a ködben alig találtak meg, s csengő
nevetéssel tapogatták maguk
előtt a szinte harapható, hideg
levegőt. Mikor végre megtaláltak, a nagyobbik ügyesen
felmászott rám, s madáretetőt
rakott az egyik erős ágamra,
a másikra egy kis odút. Belenyúlt a zsebébe. Kincset tartott
a markában: madáreleséget.
Napraforgómaggal tömte meg
az etetőt, faggyúgolyókat és
szalonnabőrt aggatott rám.
Nem irigyeltem többé a zöld
fenyőket. Saját díszeim voltak, s én voltam a madarak legszebb ünnepi ajándéka. Egyre
jöttek enni, néhányan az odúba költözve éjszakára is velem maradtak. Melegség járta
át szívemet, mert úgy éreztem,
adok valamit. Olyasmit, amit a
karácsonyfák adnak az embereknek.
Beesteledett. Az ég kitisztult,
és a ragyogó csillagok fénye
megszikráztatta a hóban mosolygó hóembert. Az ablakokból meleg, barátságos fények
szűrődtek ki.
Boldog voltam, mert láttam a családom, ahogyan az
ünnepi asztal körül ülve meg‑
gyújtják az utolsó gyertyát, a
karácsonyfa pedig alig észrevehetően intett nekem. Én is
visszaintettem.

Felemás évet zártunk
Miközben az erdőgazdálkodás rendkívül sikeres évet
tudhat maga mögött, a faipari export értékesítés alakulása miatt a BEFAG Parkettagyár teljesítménye jelentősen
elmaradt a várakozástól.

Megjött a Mikulás!
Mint minden évben, idén
is ellátogatott hozzánk a Mikulás. A központi irodaház
zsúfolásig telt aulájában a
gyermekek izgatottan várták
a „Nagyszakállút”. A várakozás perceit a Szó és Kép Színpad tagjai segítettek átvészelni, akik ünnepi mesejátékkal,
Mackó kalandjaival lepték
meg a lurkókat.
Aztán láss csodát! Nem hullott a pelyhes fehér hó, mégis
megérkezett a télapó. Rendhagyó helyre jött, és nem is csengettyűs szánon érkezett, de

nem bántuk, hogy „betévedt”
a vállalatunkhoz. Abban azonban tartotta magát a hagyományokhoz, hogy volt zsákjában
minden jó – ha nem is piros
alma, mogyoró, de sok-sok
ajándékcsomag. Mindenkihez
volt pár kedves szava, és hát
virgácsra sem volt szükség!
Az előadást és az ajándékosztást követően kinyílt a
nagy tárgyaló ajtaja, ahol forró csoki, üdítő, pogácsa várta
a résztvevőket, és kezdetét vehette a zenés, beszélgetős, játszós zsúr.

Az év végéhez közeledvén
arra kértük Varga Lászlót, hogy
röviden értékelje a 2018-as év
gazdasági teljesítményét. A vezérigazgató sikerekről és nehézségekről egyaránt számot
adott. Elmondta, az erdőgazdálkodás rendkívül sikeres évet
zárt 2018-ban. A fahasználat
jelentősen túltejesíti az eredménytervét, 4,4 milliárd forint
helyett 4,75 milliárd forint lesz
az ágazat árbevétele. A vadgazdálkodás várhatóan hozza a 400
millió forint körüli árbevételt. A
közjóléti bevételek ugyancsak
jobban alakultak a vártnál, ennek ellenére a közjóléti tevékenység az év végére 110–120
millió forint veszteséget mutat.

Ennek oka, hogy a számtalan
közjóléti objektumunk üzemeltetése, fenntartása jelentős költségbe kerül.
A faipari tevékenység teljesítménye elmaradt a várakozástól,
a BEFAG Parkettagyárral volt a
legtöbb problémánk. A Franciavágási Fűrészáru Gyárban a tervezettnél 500 köbméterrel több
faanyagot dolgozunk fel év
végéig, ezzel elérjük a 21 ezer
köbmétert. Az év végi készleteket úgy állítjuk be, hogy tele legyenek a szárítókamrák, és már

az év elejétől tudjunk szárított
fűrészárut értékesíteni.
A parkettagyárban az idei tervünk 700 ezer négyzetméter
parketta értékesítése volt, ezzel szemben 540 ezer négyzetmétert fogunk tudni eladni. Ma
ott tartunk, hogy a 150-160 ezer
négyzetméteres értékesítéssel
hazánk a legnagyobb felvevőpiac. Visszaesés kizárólag az
exportpiacokon történt. Ausztriában, Németországban jelentős az elmaradás. Az orosz és az
ukrán piacon a 2015-ös 111 ezer

négyzetméter tizedére csökkent
az eladás. Csalódást okozott
Kína, ahol a tervezett 70 ezer
négyzetméternek a fele sem
lesz meg.
A fentiek ismeretében év közben a késztermék készletünket
nem engedtük elszaladni, csak
akkora mennyiséget gyártottuk,
amit el is tudtunk adni. Ehhez
felül kellett vizsgálni az anyagbeszerzést, módosítani kellett a
beszerzési szerződéseinket.
A visszaesés okait természetesen megvizsgáljuk. A parkettánk
minősége ugyanolyan jó, mint
eddig. Remélem, csak átmeneti
nehézségekről van szó. A legnagyobb problémát az jelenti,
hogy csak egyféle méretben tudunk parkettát gyártani. Nagyon
hiányzik további 1–2 kiegészítő
méret, de ehhez olyan mértékű
beruházást kellene végrehajtanunk, amit sem önerőből, sem
pedig hitelfelvétellel nem tudunk megvalósítani.

Folytatás a 2. oldalon.
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Felidézték emlékeiket
Nyugdíjas kollégáinkat gazdag, érdekes programokkal,
sok szeretettel vártuk a hagyományos találkozóra. Élményekkel telve idős kollégáink
már most várják a következő
alkalmat.
Kitartást követel a vadász hivatás

Öröm volt együtt lenni
A megye vadásztársadalma számára fajsúlyos eseménnyé vált a hivatásos vadászok
emlékünnepsége.
Méltó körülmények között
jönnek össze a vadászok egy
főhajtásra, közös ünneplésre. Immár ötödik éve.
Az ősz színeiben pompázó bakonyi erdő, Fodor Zoltán
kopjafája, a vadászkürtök rezes
hangja méltó keretbe foglalja a
hivatásos vadászok hagyományos ünnepségét. A Veszprém
Megyei Vadászkamara, a Bakonyerdő Zrt. és a Verga Zrt.
összefogásának köszönhetően
immár ötödik alkalommal rendezik meg az eseményt a Hubertlaki Emlékhelynél. A rendezvény rangját mutatja, hogy
ezen megyei vezetők, az erdőgazdaságok munkatársai, a vadásztársadalom képviselői egyaránt jelen voltak. Idén Jámbor
László, az Országos Magyar Vadászkamara elnöke is jelenlétével tisztelte meg a rendezvényt.
A hivatásos vadászok áldozatos és felelősségteljes munkájáról beszélt köszöntőjében
Varga László, a Bakonyerdő
Zrt. vezérigazgatója. Úgy fogalmazott, hogy kihívásokkal,
nehézségekkel teli hivatás ez,
amely mindezek ellenére tele
van szépséggel. Az erdészek is
vallják, amit Vincent van Gogh
festőművész fogalmazott meg:
„Ha igazán szereted a természetet, mindenhol megtalálod a szépséget.” Szólt a Bakonyerdő Zrt. gazdálkodásáról
is, e tevékenység során az er-

dővagyon és az újulat védelme
a legfontosabb. Szükséges a
nagyvadállomány csökkentése
is, de csakis a minőség folyamatos fejlesztése mellett.
Ugron Ákos Gábor, a Verga
Veszprémi Erdőgazdaság Zrt.
vezérigazgatója ugyancsak a
hivatásos vadászok munkáját
értékelte.
Dr. Szekrényes Tamás, a
Veszprém megyei Vadászkamara hivatásos vadász alelnöke (egyben a Bakonyerdő Zrt.
termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettese) visszatekintett az év során elvégzett
feladatokra. Úgy fogalmazott,
hogy a vadászterületek kialakításával a vadásztársadalom
nagy munkát végzett. Mindez a
vadászati hatóság, a vadászkamara, a vadászatra jogosultak
rugalmas együttműködésének
köszönhetően zökkenőmentesen alakult. A kamara létrehozta az Országos Vadgazdálkodási Alapot, készülünk a 2021-es
vadászati világkiállításra.
Az emlékhely kopjafájának
felállítására Fodor Zoltán fafaragó művész emlékezett vis�sza. Örömmel nyugtázta, hogy
a hely népszerűvé vált a hivatásos vadászok körében.
Idén is a kopjafánál adták át
a Hubertlaki Kereszt kitüntetéseket, amellyel Csomor József, Tarrósi Attila és Mesterházi Lajos munkáját ismerték
el. Az emlékhelynél koszorút helyeztek el az OMVK és
a VMVK képviselői, a Bakonyerdő Zrt., valamint a Verga Zrt. vezetői.

templomot és a ciszterci atyák
középkortól napjainkig terjedő
mindennapjait, közben ámulva
néztük a csodálatos barokk művészettörténeti értékeket.
Ezt követően Csesznekre indultunk. A vár történetét „ideiglenes várkapitányunk”, Kovács
Attila ismertette, majd bevettük a
várat és gyönyörködtünk a csodálatos bakonyi tájban. A mászástól
kissé fáradtan ültünk ismét buszokra és irány Vinye. Itt részben a volt erdészeti épületben –
ma Kőpince fogadó –, részben
a Cuha patak völgyében induló

tanösvény kezdeténél folytattuk a
programot.
Délután érkeztünk a felújított
Hódoséri vadászházhoz, ahol
Varga László, dr. Szekrényes Tamás és Stubán Zoltán rögtönzött
trófeabemutatóval vártak bennünket. A vezérigazgató üdvözlő
szavai után néma főhajtással és
nevük felolvasásával tisztelegtünk azon kollégáink előtt, akik
az elmúlt két év alatt mentek el a
mindenélők útján. Rövid tájékoztatást kaptunk az erdőgazdaság
életéről, személyi változásairól és
eredményeiről.

A kiváló és bőséges ebéd közben folytak a baráti beszélgetések régi emlékekről, sztorikról,
unokákról. Nagyon jól éreztük
magunkat, köszönet érte az erdőgazdaság vezetőségének, a
házigazda erdészetnél dolgozó
kollégáinknak. Gazdag, érdekes
programok voltak, sok szeretetet
kaptunk. Szép időnk volt, igaz,
azt szokták mondani, hogy az
időjárást a vendég hozza – nos,
mi ezzel járultunk hozzá e gyönyörű naphoz! És nagyon várjuk a következőt nyugdíjasnapot
2020-ban.

Varga László vezérigazgató, dr.
Szekrényes Tamás OEE helyi elnök és Stubán Zoltán OEE Pápai
Helyi csoport titkár meghívásának eleget téve október közepén
az egykori szellemi állományúak hagyományos nyugdíjas találkozóján vehettünk részt – kezdte élménybeszámolóját Győrke
Zsombor nyugdíjas „zoo igazgató”.
A reggeli gyülekezés Zircen,
az apátsági templomnál volt, ahol
a házigazda Bakonyszentlászlói
Erdészet igazgatója, Kovács Attila fogadta a csapatunkat. A köszöntőjét követően két részre oszlottunk, hiszen több mint 120-an
voltunk! Az első csoporttal a pincében üzemelő Apátsági Sörfőző
Manufaktúrát látogattuk meg. Itt
a fiatal sörfőző mester részletes
tájékoztatást adott a működésükről, és természetesen kóstoltunk
is. Megköszönve a bemutatót átvonultunk a Zirci Ciszterci Apátság templomába. Itt az idegenvezető részletesen bemutatta a Gazdag, érdekes programok voltak a nyugdíjas kollégák sok szeretetet kaptak

Felemás évet zártunk
Folytatás az 1. oldalról.
Az évben sokat dolgoztunk
azért, hogy új vevőket, új viszonteladókat találjunk Nyugat-Európában. Több olyan kereskedő
partnerrel tárgyaltunk, akik be
tudnák vezetni a termékeinket az
általuk ismert piacokon.
A termékskálát tovább csökkentjük. Meg kell határoznunk
fő termékeinket és azok termelésére kell koncentrálnunk! Ezek a
natúr olajos rusztikus parketták
lesznek. A kereskedelem elsődlegesen azt a feladatot kapja,
hogy ezekre stabilan piacot találjanak.

A háromsávos osztott fedőrétegű parketta helyett el kell mozdulni az egy fedőrétegű (dealen)
parketta irányába. Úgy tűnik,
ez utóbbira nagyobb a kereslet.
Közben megállapodtunk a Lockos illesztés licencét adó céggel.
A dealen parketta esetében a jövőben a G5-ös illesztési rendszerre térünk át, amivel mind a négy
oldalán össze lehet pattintani a
parkettát. A kedvező tapasztalatok birtokában lehet szó arról,
hogy mindegyik parkettára kiterjesztjük ezt az illesztési rendszert.
A vezérigazgató közölte, eddig minden évben a hannove-

ri Domotex kiállításon vettünk
részt, most oda csak tárgyalni
megyünk azokkal a partnerekkel, akik ezt a vásárt keresik fel.
A Bakonyerdő standját 2019. januárban a müncheni Bau kiállításra visszük. Azért választottuk az építőipari kiállítást, mert
szeretnénk nagyobb projektekbe bekerülni. A nagykereskedők
mellett ebbe az irányba próbálunk elmozdulni.
Elmondta, az éves árbevételi
tervünk 9,8 milliárd forint volt,
amiből 9,3 milliárd forint valósulhat meg. A költségek csökkentésével az eredményességi

elvárást sikerül teljesíteni, ami lehetővé teszi, hogy a dolgozók részére a bérkiegészítést a tervezett
mértékben ki tudjuk fizetni.
A jövő évi bérfejlesztésről
szólva Varga László kijelentette, 2019-ben átlagosan nyolc
százalékos keresettömeg növekedés várható. Az emelkedő
költségek mellett ennyit tudunk
kigazdálkodni.Tudni kell, hogy
az igénybevett szolgáltatások
közül a fakitermelő vállalkozók
minimum tíz százalékos, az erdőművelésben dolgozók 10–15
százalékos vállalkozói díj növelésre számíthatnak.

Rangja van a trófeaszemlének
A bemutatott trófeák har- egész megyét. 105 trófeát ve- megbeszélhették élményeiket,
Immár harminc vadászatra
A trófeamustrát Takács Szajogosult 105 trófeáját vehet- minc vadgazdálkodási egy- hettek szemügyre a látogatók, kicserélhették tapasztalatai- bolcs kormánymegbízott nyiték szemügyre a negyedik ségtől érkeztek, ők lefedték az és ezek láttán szakmázhattak, kat.
totta meg, aki hazajár a vadáVeszprém megyei trófeaszok közé, lévén, hogy ő maga
is aktív vadász. Úgy vélte, a
szemle résztvevői.
magyar vadászat felkerült a
szellemi, kulturális örökség
Egyre nagyobb népszerűségnemzeti jegyzékébe: „A soknek örvend a Veszprém megyei
trófeaszemle, amelyet immár
rétű magyarországi vadászanegyedik alkalommal tartott
ti szokás- és hagyományrendmeg a Veszprém Megyei Vaszer, a hazai vadgazdálkodás
szakmai színvonala, valamint
dászkamara. A helyszínt a Baa gazdag művészi és irodalmi
konyerdő Zrt. biztosította, az
természetábrázolás olyan szeleseményt hagyományosan Huszárokelőpusztán rendezték.
lemi kulturális örökséget képA résztvevőket Pap Gyula,
visel, amelynek megőrzése kia vadászkamara megyei elnöemelt feladata és kötelessége a
vadásztársadalomnak.”
ke köszöntötte. Beszédében kiBeszélt arról is, hogy a vadáemelte, egyre nagyobb sikere
van a megyei trófeaszemlének.
szati hatóság az esemény napjáReményének adott hangot,
ig 1.092 gímtrófeát bírált el, mehogy a következő években is
lyek közül tizenhét darab volt 10
olyan lendületes fejlődést mutat
kilogramm feletti. A legnagyobb
a rendezvény, mint eddig.
trófeasúly 13,13 kilogram volt.
A Bakonyerdő Zrt. ezúttal is méltó házigazdának bizonyult

A szakszerűtlen elejtések aránya
2,5 százalék körül alakult, amit
tovább lehet csökkenteni.
Az őzbakok között is volt pár
kiemelkedő példány. Idén hét
őzbak trófeájának a tömege haladta meg az 500 grammot. A
legnagyobb súlya 599 gramm
volt. Ez már kapitális példány,
pedig a megye nem az őzbakjairól híres.
Jánoska Ferenc, a Soproni
Egyetem Erdőmérnöki Vadgazdálkodási és Gerinces Állattani Intézet egyetemi docense
egy soproni kutatásba engedett bepillantást. Eszerint ők
fogcsiszolat alapján próbálják
meghatározni a gímszarvasok
pontos korát. Az ő szempontjukat összevetve a trófeabírálat
során meghatározott korral, az
látszik, hogy a két érték egyre
jobban közelít egymáshoz.
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A természet kihívta a szakmát
Agrárklíma II. záró konferencia Lakitelken

A hazai erdőtakarót a legszélesebb körben érintő termőhelyi (klimatikus, hidrológiai és talaj-) változások eddig
nem tapasztalt kihívást jelentenek a több mint 300 éve
megalkotott
tartamosság
célkitűzései szempontjából.
A változások nemcsak az
erdőgazdálkodás napi feladatait érintik, hanem hos�szabb távon kihatással lesznek a gazdálkodás céljaira, az
üzemtervezés mikéntjére, a
természetvédelemmel és az agrárszektorral fenntartott kapcsolatokra. Mindez szükségessé teszi a döntések minél
szélesebb alapokra helyezését,
a felkészülést egy nehezen előrelátható jövőre. Mindezek jegyében Felkészülés a változásokra címmel rendezték meg
2018. szeptember 17-én a Lakiteleki Népfőiskolán a hazai
agrárklíma-kutatás projektzáró
konferenciáját. A rendezvény
célja elsősorban a gazdálkodókat érdeklő új eredmények bemutatása volt. (Az eredmények
elolvashatók az Erdészeti Közlemények 2018. 8. évfolyam 1.
számában.)
Mátyás Csaba Tartamos erdőgazdálkodás és a klímaváltozás kihívása címmel tartotta
meg előadását. Elmondta, saját szakmai alapelveinket elődeink a tartamosság szilárd
alapkövére építhették. Ez meg-

Ha nem vesszük észre a természet figyelmeztetését, elbúcsúzhatunk a szép erdeinktől
rendülni látszik, és a természet
kihívta a szakmánkat egy soha
nem tapasztalt feladat megoldására. Felhívta a figyelmet,
hogy a kihívásban a pozitívumot keressük a sopánkodás helyett. Először is emlékeztetett
az időnként elfelejtett alázatra:
a természetben „nincsenek ingyen lakomák”. A klímaváltozás rákényszerít, hogy jobban
megismerjük az erdei életközösségeket, fafajaink képességeit és tűréshatárát. A gyorsuló éghajlatváltozás maga után
vonja a talaj és a hidrológiai
viszonyok változását, de fafajaink fatermési táblákban rög-

zített növekedési ütemének
változását is!
A termőhely-értékelés új
megközelítése az erdészeti szárazsági indexszel (FAI) – Führer Ernő ezt a témát járta körbe.
Elmondta, a klíma igen dinamikusan változó termőhelyi tényezővé vált, ezért szükséges
az erdészeti klímaosztályozás
átértékelése, az eddigieknél
tudományosabb, öko-fiziológiai alapokra helyezése. A klíma egzakt értékelése céljából
kidolgoztak egy olyan mutatószámot (erdészeti szárazsági
mutatószám – Forest Aridity
Index = FAI), amely alapján

most már mért, egzakt meteorológiai adatokkal tudjuk az
erdészeti gyakorlatban alkalmazott klímakategóriákat jellemezni, térben lehatárolni és
a változásokat nyomon követni. Erre támaszkodva pedig kifejleszthető egy olyan Erdészeti Döntéstámogató Rendszer
(eDTR), melynek gyakorlati alkalmazásával az erdőgazdálkodás bizonyos kompromisszumok árán képes lesz a
jövőbeni klímaváltozás kihívásainak megfelelni, ugyanis 2050-re hazánkban is meg
fog jelenni a SZTYEP erdészeti klímakategória. (Az eDTR
elérhető a www. agrarklima2.
nyme.hu /dtr/ honlapon.)
Bidló András–Czimber Kornél az Egyes termőhelytípus
változatokon alkalmazható célállományok és azok várható
növekedése című táblázat (Járó-tábla) továbbfejlesztéséről
tartott előadásokat. A kutatás
során sor került a célállomány
tábla bővítésére az új termőhelytípus-változatokra történt
fafajjavaslatok megadásával.
Borovics Attila (NAIK ERTI):
A szaporítóanyag-választás új
szempontjai és döntéstámogatása című előadásában a szaporítóanyag-választás fontosságára
hívta fel a figyelmet, és bemutatott egy online rendszert, amely
a szaporítóanyag-választásban
segítheti a gazdálkodókat.
dr. Patocskai Zoltán
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Csökkenteni a károkat
Vadföldművelésünk több lépcsőben átalakult
A vadállomány takarmányozása, ezen keresztül a vad környezetére gyakorolt esetleges káros hatásának csökkentése
egyik alapvető feladata a vadgazdálkodónak.
A Bakonyerdő Zrt. vagyonkezelésében lévő közel 63 ezer
hektár területből 730 hektáron végez területalapú támogatásra jogosító tevékenységet, ami a vadföldgazdálkodása gerincét adja. Ezenkívül az erdőt behálózó utak és nyiladékok, rakodók és turista pihenőhelyek kaszálásával biztosítja a vad
számára szükséges vadlegelőt. A támogatási rendszer szabta
helyes mezőgazdasági gyakorlat előírásai, a védett gyepek és
Natura 2000 védelem alatt álló területek művelése folyamatos
figyelmet igényel, ezért 2017-től ennek adminisztratív munkáját Hárshegyi-Tóth Eszter végzi. Segítségével állapítjuk
meg a támogatható területek vetésforgóját, nitrogénfelhasználását, vegyszerezését, vezetjük a gazdálkodási naplót.
A vadállomány takarmányozása, ezen keresztül a vad környezetére gyakorolt esetleges káros hatások csökkentése
egyik alapvető feladata a vadgazdálkodónak, amit helyes vadföldgazdálkodással tud hatékonyabbá tenni. Csülkös vadjaink
táplálkozásuk során mindenképpen jól fognak lakni, a kérdés,
hogy mivel és hogy kinek a területén, valamint ez kinek men�nyibe fog kerülni. Éppen ezért indult 2017-ben a rendelkezésre álló területek átgondolása, vadföldművelésünk több lépcsőben történő átalakítása. A mozaikosan elhelyezkedő, gyakran
szerény adottságú vadföldjeinkre komoly költséggel kialakított monokultúrák helyett több évre tervezett herefüves keverékeket, lucernát vetettünk, legelőket újítottunk fel, mellőztük
a kapás növények jelenlétét. A gabonafélék arányát igyekeztünk a talajadottsághoz, munkaszervezéshez, a vad igényeihez
igazítani.
Terveink szerint a fokozatos átalakítással, a vetésszerkezet
helyes választásával nemcsak jó kondíciójú vadállományt tudunk fenntartani, de csökkenteni tudjuk a vadkárok mellett a
kiegészítő takarmányozásra fordított költségeinket is. A vadlegelő keverékek tavalyi első telepítései utáni kedvezőtlen időjárás nem sok jóval kecsegtetett. Az idei csapadékos télvégének
és tavasznak köszönhetően azonban az átfekvő magok kicsíráztak, és soha nem látott zöldtömeggel árasztották a vadföldeket.
A vad hamar felfedezte, és a komoly terhelés ellenére is kedvezőek az első kaszálás eredményei, olyannyira, hogy a téli szálastakarmány biztosítottnak látszik ezeken a területeken.

Erdőgazdálkodási tanulmányút a Zalaerdő Zrt.-nél
A Bakonyerdő Zrt. területén is több éve pusztulnak a lucfenyvesek. Az elegyetlen lucfenyves állományainkat lombos
állományokká kívánjuk átalakítani, jellemzően elegyes tölgyesekké. A zalai tanulmányút ezen problémakör körüljárását és a jó tapasztalatok átvételét, valamint a jövőbeni döntések előkészítését célozta.
A Bakonyerdő Zrt. erdőgazdálkodási munkacsoportja és
a Bakonybéli és Farkasgyepűi
Erdészet mérnökei szakmai tanulmányúton vettek rész a Zalaerdő Zrt. Lenti és Letenyei
Erdészeténél szeptember végén. A tanulmányút témája a
klímaváltozás hatására bekövetkezett lucfenyvespusztulás
és kárfelszámolás volt. Minderről dr. Patocskai Zoltán erdőművelési osztályvezető számolt be lapunknak.
A Zalaerdő Zrt. területén
a 2010–18. évben több mint
1.600 hektár lucfenyőállomány
pusztult el szúkárosítás miatt.
Ezek a fenyvesek az 1970–’80as években keletkeztek az országos fenyvesítési program
során, jellemzően elegyetlen
lucfenyvesek és erdeifenyvesek formájában. A 2001-es
évekig nem volt probléma a
lucfenyvesekkel. A 2001 utáni szélsőséges aszályok és az
ezt követő rovar- és gombakárok miatt a kárláncolat olyan
nagy mértékű és intenzitású
volt, hogy hagyományos módszerekkel az értékmentés és a
veszteségek mérséklése csak
igen nehézkesen ment volna
végbe, ezért a Zalaerdő Zrt.

jelentős gépberuházást hajtott
végre. Mára a kárfelszámolások a vége felé járnak, és az ezzel járó fahasználati és erdőfelújítási tapasztalataikat szívesen
megosztották velünk.
A Lenti Erdészetnél Kovács
Ferenc vezérigazgató-helyettes fogadott minket, és napi
gazdálkodásukról adott rövid
összefoglalót, majd ismertette
a programot. A terepi helyszínekre az erdészet szakemberei kalauzoltak bennünket. Az
erdőgazdálkodás ma nagy élő
munkaigényű, nehéz terepen,
megterhelő fizikai munkavégzéssel zajlik, amire egyre nehezebb munkavállalókat találni, ezért a munkaerő hiányát a
gépesíthető munkák kiváltásával kívánják megoldani az erdőgazdaságok.
Molnár György erdőművelési ágazatvezető kíséretében
a Csesztreg 25 D erdőrészlet
harveszteres termelését tekintettük meg. Az erdőrészletben
egy 32 éves, elegyetlen erdeifenyves áll, amelyben törzskiválasztó gyérítést végzett a
Sampro-Rosenlew 1046 Pro
harveszter. A kisméretű többműveletes fakitermelő gép
gyérítésekben, esetleg gyen-

A gyérítésekben alkalmazható gép bemutatója is szerepelt a programban
gébb állományokban véghasználatban is alkalmazható. Viszonylag kis össz
tömegének
köszönhetően (9.500 kg, csak
4 db gumikerekes járószerkezettel rendelkezik. Egy 84 kw
teljesítményű, 500 Nm nyomatékú SISU 44 CTA Common Rail motor található a
gépben. A daru Kesla 671H
tilt típusú és 7 m gémkinyúlással dolgozik, amelyen egy
Kesla RH 18 +FR 21 rotátor
van rögzítve. Ennek megfele-

lően az állományban 14 méterenként 3 m széles közelítő
nyomokat vág. A gép teljesítménye 6–11 m3/óra. A darura szerelhető harveszterfejek
száma elég nagy, de összességében elmondható róluk, hogy
maximálisan 32 centiméter
törzsátmérőjű állományok kitermeléséhez alkalmazhatóak. Ezt követően a Csesztreg
23 A erdőrészletet tekintettük
meg, amelyben 2017. évben
dolgozott a harveszter, és már

jól látható, hogy milyen állománykép alakul ki a 14 m-es
közelítőnyomok kivágása és a
gép munkájának hatására.
A Letenyei Erdészetnél a
Tormafölde 3A és B erdőrészletet vettük szemügyre. A 3 B
erdőrészletben már a 2006–
2008. években is történt egészségügyi fakitermelés. LF, SF,
DF is volt az erdőrészletben,
2013-ban tömeges szúkár (betűző szú) lépett fel mindkét erdőrészletben. A TRV fakiter-

melés 2013-ban megtörtént.
Az I. kivitelt 2014-ben végezték csemetével kézi pásztás talaj-előkészítés után. Az
I. kivitel jól sikerült, csak 10%
pótlásra volt szükség fekete
dió és vadkörte csemetékkel.
Az ápolások kézzel és adapterrel történtek, a 2–3. években
kétszer, utána egyszer évente.
Lisztharmat ellen nem védekeznek.
A Kiscsehi 12 E 6, 92 hektáros területű erdőrészletben már
29 éves kora előtt is tapasztaltak szúkárt a lucfenyőállományban, ám amikor nagyobb
foltokban is elkezdődött az állomány száradása, az üzemtervi előírásban is szereplő tarvágás mellett döntöttek a zalai
kollégák. Hektáronként 386 m3
fatömeget vágtak le harveszterrel. 2016. évben mulcsozóval átjárták a területet, és
a tuskókat, ágakat lemarták a
földfelszínig. A sorok kijelölése végett és a talaj-előkészítésre altalajlazítót használtak.
A terület bekerítése után makkvetést ősszel 4 q/ha KTT makkal végezték. A makkvetést
vegyszerezték. A sorközápolást a mulcsozásnak köszönhetően kistraktoros szárzúzóval
végezték, évente két alkalommal. A sorokat kézi szerszámmal bontják ki. Az első kivitel
jól sikerült, pótolni alig kellett.
A küldöttségünk itt a kistraktoros sorközápolást is megtekinthette.
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Harmóniában
a jogszabályokkal
Bemutatkozik
Borcsa-Bodolayné Holl Katalin

Hosszú szakmai pályafutás
A Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott kerületvezető erdésze, Hegyi Károly életkora és
hosszú, eredményes szakmai
pályafutása alkalmából Életfa
emlékplakett bronz fokozata
elismerésben részesült.
Hegyi Károlyt az erdő szeretete már gyermekkorától elkísérte. Lakóhelyéről, Somlójenőről iskolai szünetekben erdőre
járt dolgozni a Lovas-Tüskevári
kerületbe. Katonai bevonulásáig időszaki dolgozóként alkalmazták a Devecseri Erdészetnél. A Balaton-felvidéki Erdő
és Fafeldolgozó Gazdaságnál
1971. június 14-én állt munkába. Első munkaköre rakodógépkezelő, majd Zil tehergépkocsi
vezető, illetve személyszállító
Robur autóbusz-vezető.
Sokoldalúságának köszönhetően több, különféle munkakörben is helytállt, és hamar kiderült az erdő iránti szeretete,

Már az egyetemet követően is a Bakonyerdő Zrt.-nél
kívánt elhelyezkedni, de az
élet másfele vitte. Kisebb
kitérő után azonban elérte
célját, immár a vállalat alkalmazottja.
Az erdőmérnöki diplomát
2009-ben Sopronban szerezte meg Borcsa-Bodolayné
Holl Katalin. Ezt követően
nappali tagozatos doktorandusz volt Sopronban, de a
disszertációt nem írta meg. A
diplomamunkáját a Balatonfüredi Erdészetnél készítette
el. Másodéves egyetemista
korától minden nyári gyakorlatát ott töltötte.
– Miután lediplomáztam,
szerettem volna elhelyezkedni a vállalatnál, méghozzá a
párommal együtt, aki szintén
erdőmérnök, de kettőnknek
nem tudtak állást kínálni –
utalt vissza arra az időre.
A férje a nagymarosi erdészetnél kapott munkát, ő
pedig követte. A fővárosban
helyezkedett el az erdészeti
hatóságnál, ahol pályázatkezelési és támogatási ügyintéző volt. Úgy kerültek ismét a
Bakonyerdő Zrt. „közelébe”,
hogy a férje kapott egy kihagyhatatlan munkalehetőséget a környéken, így Pápán
telepedtek le. Katalin nyolc
hónapig még távmunkában
az FM-ben dolgozott, erdészeti igazgatási feladatokat
végzett. 2017. július 2-től
kapott munkát a Bakonyerdő
Zrt. központjában.
Elmesélte, majdnem tíz év
munkatapasztalat volt a háta
mögött, mégis félt és izgult,
amikor „felvételizett”. Régi
vágya válhatott valóra.
– Sosem dolgoztam rossz
helyen. Mindig szerettem ott
lenni, ahol éppen alkalmazott
voltam. Amikor azonban ide
kerültem, és Váradi József főmérnökkel leültem beszélni,
annak szinte minden pillanatára emlékszem. Ő azt mondta nekem, hogy ezen a munkahelyen első a család, második
a becsület, harmadik pedig a

közösség és a lojalitás. Bevallom, meg voltam hatva:
úristen, hazaértem! Mindez
nagyon pozitív és mély benyomás volt számomra. Nem
véletlenül vagyunk családbarát munkahely!
Erdőgazdálkodási előadó
munkakört tölt be a vállalatnál. A hatósággal való kommunikáció,
kapcsolattartás, az erdészeti információs
rendszer kezelése a feladata.
Neki kell megkönnyíteni az
erdőgondnokok feladatait.
Ami néha sikerül, néha nem
– mondta mosolyogva.
Az első pápai időszakban
nehézséget okozott számára,
hogy gazdálkodó fejjel kellett gondolkodni. Még erősen
élt benne a hatósági munka,
az a fajta követelményrendszer. De reméli, mára már alkalmazkodott a rendszerhez.
Bevallotta, beleszokott az
irodai munkába. 5–6 évvel
ezelőtt még csábította a terepi munka, ma azonban már
nem vállalna erdőgondnokságot. Szereti azt, amit csinál, szeret benti erdész lenni.
Nagyon jó barátságban van a
jogszabályokkal, az erdővel,
ezt próbálja egyensúlyban
tartani. Kijelentette, nagyon
jól érzi magát a központban.
A munkahelyen igazi közösség alakult ki. Fiatal a csapat,
jó a vezetőség.Örömmel dolgozik itt.
– Mi lesz a félbehagyott
doktorival?
– A félbehagyott doktori energetikai ültetvényekről
szól. Amíg az erdészeti hatóságnál voltam, minden megvalósult ültetvényről volt információm. Utána készült az
ültetvények telepítéséhez és
fenntartásához egy jogszabály, aminek a megalkotásában szintén részt vettem.
Most már tényleg csak an�nyi hiányzik, hogy leüljek
és megírjam a disszertációm.
Úgy érzem, a helyzet még
nem érett meg ehhez… Nyilván szeretném megcsinálni,
hiszen sok időm és energiám
van benne.
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Az Életfa emlékplakett bronz fokozatát kapta Hegyi Károly
tisztelete, aminek köszönhetően, az erdőgazdaság támogatásával munka mellett elvégezte
a Roth Gyula Erdészeti Szakközépiskolát. 1986-ban letette – szintén munka mellett – a
technikusi minősítő vizsgát is.
1985. október 1-től beosztott
erdészként dolgozott, majd
1987. február 1-től kerületvezető erdész kinevezést kapott

a Csalit-Meggyes kerületben.
1991 májusától a kolontári kerületben volt kerületvezető erdész.
Kerületében akác, cseres, kocsányos tölgyes állományokat
kezelt. Az akácosokból a sarj
felújítások mellett cseres-tölgyes állományúvá történő szerkezetátalakításokat is végzett.
A mesterséges kocsányos töl-

gyeken felül sikeres cseres, illetve cseres-tölgyes természetes felújítások kerültek ki a keze
közül. Mind a terepi, mind az
adminisztrációs
feladatokat
gyorsan, alaposan és precízen
oldotta meg, munkájában az
erdészek között rendre az első
volt.
A rábízott munkákat, feladatokat igényesen, megbízhatóan,
kezdeményező hozzáállással
végezte. Vadászatokon a hajtások aktív résztvevője volt.
Negyvennégy év munkaviszony után 2010. július 12-én
vonult nyugdíjba, 62 évesen. Az
erdőtől, az erdészettől nem vált
el teljesen, 2012–16. között a
Bakonyerdő Zrt. Devecseri Erdészeténél a közfoglalkoztatottak munkáját felügyelte.
Hegyi Károly 44 éven át végzett kiemelkedő, igényes és
precíz szakmai munkája elismeréseként vehette át az Életfa
emlékplakett bronz fokozatát.

Tudományos munkásság fiatalon
A Magyar Tudományos Akadémia védnöksége alatt a Német-Magyar Társaság (Deutsch-Ungarische-Gesellschaft)
2018-ban 13. alkalommal hirdette meg a Wolfgang Kessler díjat, a két díjazott egyike
Gombási Mónika volt.
A Német–Magyar Társaság az MTA Agrártudományok
Osztályával közösen alapította meg a Wolfgang Kessler agrárkutatási díjat azzal a céllal,
hogy az agrár- és élelmiszer-tudományok területén MSc- és
PhD-kategóriában minden évben elismerje egy-egy fiatal
magyar szakember kutatómunkáját. Az MSc-kategória nyertese kollégánk, Gombási Mónika
okleveles erdőmérnök volt, aki
a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán végzett 2018-ban.
A nyertes diplomamunka címe
„A talaj vízháztartásának és újnyárfa klónok biomassza produkciójának vizsgálata klón-

kísérletben“. A bírálóbizottság
értékelése szerint gondosan ös�szeállított, szépen kivitelezett,
nagy volumenű összehasonlító
munka, gazdaságilag hasznosítható eredményekkel. Szlovákiában az IKEA gyár 4.000 hektár
nemesnyár ültetvénytelepítését tűzte ki célul, saját faanyag
megtermelése céljából. Ebbe a
munkába kapcsolódott be Gombási Mónika.
A talajok vízháztartásának
modellezése során megvizsgálta, hogy a hidrológiai viszonyok,a talaj fizikai félesége és
vízháztartása miként befolyásolják a különböző klónok karódugványainak megeredését és
növekedését. Kitért olyan vizsgálatokra is, mint a hidegtűrés,
a fagyrezisztencia, illetve, hogy
mely nyárklónok alkalmasak a
legnagyobb biomasszaprodukcióra, melyek mutatják a telepítést követően a legintenzívebb
magassági és átmérőnövekedést, valamint melyek azok a

Agrárkutatási díjat vehetett át Gombási Mónika
 (Fotó: MTA, Szigeti Tamás)
vízháztartási modell számára
releváns paraméterek, amelyek
jelentősen befolyásolják a nyárak vízfogyasztását és szervesanyag-produkcióját. A klónkísérletben tízféle nemesnyár
klóntvizsgált ötszörös ismétlésben. Terepi mérések során ös�szesen 1.500 egyed magassági

és tőkerület értékeit határozta meg, melyek közül három
klón kiemelkedően teljesített,
kettő viszont gyengén eredt és
növekedett. Ezen klónok alkalmazására Magyarországon is
lehetőség van, így eredményei
hazánk számára is jelentőséggel bírnak.

Nyitott szemmel járja az erdőt
A Veszprém megyei Vadászkamara Hubertlaki Kereszt
kitüntetésében idén Csomor
József részesült.
Immár hagyomány, hogy
évente elismerik a hosszú időn
át kiváló munkát végzett hivatásos vadászok teljesítményét.
A hubertlaki hivatásos vadász
emlékműnél november elején
tartott ünnepségen vehette át
a Veszprém Megyei Vadászkamara Hubertlaki Kereszt kitüntetését Csomor József.
Kollégánk 1987. óta dolgozik a Bakonyerdő Zrt.-nél kerületvezető erdészként, majd
2004 óta hivatásos vadász munkakörben.
Vadgazdálkodási
feladatai mellett sem felejtette el erdész indíttatását, nyitott
szemmel járja az erdőt. Humora, nyugalma átsegít a vadásztatás nehézségein, optimizmusa
megragadja a vadászvendége-

Hubertlaki Kereszt kitüntetésben részesült Csomor József
ket is. Az olyan érdeklődő kérdésekre, mint hogy „Mennyi
vad van a területén?” a rá jellemző lakonikus nyugalommal
válaszol: „éppen elég”. Többen

kifejezetten őt kérik vadászkísérőnek, még akkor is, ha a
Magas-Bakonyban esetenként
több időt, kitartást és fáradalmat kíván egy-egy vad elejtése.

Kiváló kapcsolatot ápol az
erdőgazdaság munkatársaival,
korrekt hozzáállásával megbecsülést vívott ki a Bakonybéli Erdészet vadászterületén
a mezőgazdasági termelőkkel
ugyanúgy, mint az érintett falvak lakosságával. Munkatársai
körében megbecsülését egy –
Bakonybélben azóta már szállóigévé vált – mondat jellemzi talán a legjobban: Hivatásos
vadásszá történt kinevezése
során egy erdész kolléga, aki
talán szintén számított a pozícióra a következőképp fakadt
ki: „Csak azt nem értem, miért pont a Csomor Józsit választották, hiszen ő erdésznek
is jó volt!” Azóta eltelt 14 év.
Munkájával igazolta, hogy érdemes volt néhai Balogh József erdészetvezető bizalmára.
A kitüntetést Varga Lászlótól, a
Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatójától vehette át.
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A jövő már
elkezdődött
A klímaváltozása hatásai, megoldási javaslatok, a munkaerőhiány és az invazív növények okozta kihívások egyaránt
szóba kerültek a három Veszprém megyei helyi csoport közös rendezvényén..

Sikerrel zárult

Az Országos Erdészeti Egyesület és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tavaly öt erdőgazdaság bevonásával újra útjára
indította a vándortáborozást.

A tavalyi év tesztidőszaka
után (3 csoport) az idei évben
erdőgazdaságunk összesen 20
csoportot fogadott. A jelentkező
csoportok tagjai nagy százalékban az általános iskolás korosztályból kerültek ki, de voltak az

útvonalon középiskolás csapatok is. Létszámot tekintve 442
személyt (gyerekeket és kísérőiket) fogadtunk.
Az országos program zárását követően kiderült, összesen
mintegy 150 ezer kilométert
gyalogoltak a résztvevők a kijelölt túraútvonalakon, ez a Bakonyerdő Zrt. erdeiben körülbelül 31 ezer km-t jelent.
Csiszár Adrienn, a Bakonyi
Kisbetyár Erdészeti Erdei Is-

kola vezetője szerint ez a program nagyban segíteni és javítani tudja az erdészekről és
vadászokról kialakított képet.
Ezt a célkitűzést az idén is sikerült elérni. Az ide látogató
csoportoknak
megmutatták,
hogy az erdészek az erdőben
nem irtják, hanem segítik erdeink fejlődését, gyarapodását. A
vadászati programunk bemutatásával a vadgazdálkodással
kapcsolatban is javult a kép a

gyerekekben és kísérőikben.
Számukra is nyilvánvalóvá
vált, hogy az elejtett vad képe
nem vadorzást, hanem felelős
vadgazdálkodást jelent, fogalmazott.
Jól vizsgázott az útvonal, tartalmasak voltak a szervezett
programok, kiválóak a táborhelyeink. Ennek ellenére levonjuk
a tanulságot: javítunk, amin csak
lehet! És ha nyár, akkor vándortábor 2019-ben is!

megemlékezve a nagy háborúban és az ágfalvi csatában elesett hallgatókról is.
Az árkádsori koszorúzásokat
követően a 61 küldött megválasztotta a következő négy évre
az OEE vezetőségét. 60 szavazattal – 2010 után immár a
harmadik ciklusban – Zambó
Pétert választották elnöknek.
A régi-új elnök által felkért általános alelnök Kiss László,
technikus alelnök Andrésiné
dr. Ambrus Ildikó, magánerdős alelnök Pintér Csaba, az
Erdészeti Lapok Szerkesztőbizottságának elnöke Haraszti
Gyula. Az elnökség a hat régió képviselővel egészül ki.
A Nyugat-dunántúli régiót továbbra is Köveskuti Zoltán
képviseli az elnökségben. Az
ellenőrző bizottság elnöke ismét Bak Julianna lett.

A szavazatok számlálása
közben dr. Oroszi Sándor mutatta be A Magyar Erdőgazdálkodás Képes Története könyvsorozat most megjelent III.
kötetét, melyben az 1945-1990
közötti időszak került feldolgozásra.
A küldöttek megszavazták a
2019. évi tagdíjat: aktív dolgozó – 10.000 Ft/év; nyugdíjas –
4.000 Ft/év; kedvezményes –
1.600 Ft/év.
Szentpéteri Sándor ügyvezető igazgató bejelentette, hogy
az Országos Erdészbál 2019.
február 9-én lesz Siófokon a
Hotel Azúrban.
(A küldöttgyűlésről bővebben az egyesület honlapján
lehet informálódni (www.oee.
hu). (forrás: OEE Fotó: AM/
Krasznai-Nehrebeczky Mária)

Töretlen a bizalom
Ismét Zambó Pétert választották elnöknek
Immár a harmadik elnöki ciklusát kezdheti meg Zambó
Péter. 61-ből küldöttből 60
támogatásával választották
elnöknek az Országos Erdészeti Egyesület ünnepi küldöttgyűlésén.
Az Országos Erdészeti Egyesület ünnepélyes keretek között
november végén tartotta tisztújító küldöttgyűlését az Agrárminisztérium Darányi Ignác
termében. A négyévente esedékes országos választások
záróeseménye a tisztújítás, új
elnökségről ellenőrző bizottságról döntenek.
A küldöttgyűlésen dr. Bitay
Márton Örs földügyekért felelős államtitkár (AM) tartott beszédet, melyben hangsúlyozta
a kormányzat és az OEE közötti szoros együttműködést
és összefogást több fontos kérdésben is. Elmondta, hogy az
egyesület az agrárium legrégebbi és legnagyobb társadalmi szervezete, a 4500 erdészeti
szakember közel 80 százaléka egyesületi tag. Kiemelte, a
trianoni diktátum legnagyobb

vesztese az erdészeti ágazat
volt, Magyarország a történelmi erdőterületének 84 százalékát veszítette el, de az erdészeknek köszönhetően azóta az
erdők területe megduplázódott.
Jelenleg Magyarország termőterületének negyede erdő, mely
a második legnagyobb művelési ág. Hangsúlyozta, hogy a
magyar erdővagyon az Alaptörvényben rögzített nemzeti
kincs.
Zambó Péter, az OEE leköszönő elnöke értékelte az eltelt négyéves elnökségi ciklust,
felidézve a jelentős egyesületi
rendezvényeket, külön kiemelve a 2016-ban Erdélyben tartott jubileumi vándorgyűlést,
amikor is ezer magyar erdész
találkozott, ünnepelt és emlékezett meg Kálnokon Bedő Albertről.
A küldöttgyűlésen résztvevők előadást hallhattak a 100
éve elhunyt Bedő Albertről, illetve a Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskola, az
erdészeti felsőoktatás Magyarországra való menekülésének
100. évfordulója alkalmából,

Borovics Attila formabontó előadásában néhol vitába
szállt az előtte szólóval, illetve
kiegészítette az ott elhangzottakat. Véleménye szerint nincs
idő várni, a meglévő adatokra
alapozva meg kell változtatni

tartotta meg közös rendezvényét. Ezúttal a Verga Zrt. és helyi csoportja volt a házigazda a
Bakony Zöld Szíve Központban Alsóperén. A nagyszámú
érdeklődőt Ugron Ákos Gábor, a VERGA Zrt. vezérigazgatója és Szedlák Tibor, a helyi
csoport elnöke fogadta. A nap
során négy előadás hangzott el.
Prof. dr. Bidló András felvázolt több klímajövőképet. Egy
optimistát, amikor is az átlaghőmérséklet csak 1,5 Celsius-fokkal emelkedik. Ekkor
2050-re nullára kéne csökkenteni a szén-dioxid-kibocsátást.
A pesszimista forgatókönyv
szerint akár 4 Celsius-fokkal is
emelkedhet az átlaghőmérséklet, ekkor vissza kell adni az
erdőmérnöki diplomát és más
szakma után kell nézni…
A klímamodellek szerint nőni fog a jövőben a szikes talajok területe, lebomlásnak indul a tőzeg, ezáltal
nő a szén-dioxid-kibocsátás.
Megváltozik a víz körforgása, csökken a talajvízszint. Tovább nő a forró napok száma,
a csapadékeloszlás szélsőségesebb lesz, összességében
jelentősen változnak a termőhelyi viszonyok. Hazai fafajaink zöme szárazsági határon

a klímabesorolásokat, váltani
kell a júliusi 14 órás légnedvességi adatokról az erdészeti aszályossági indexre (FAI),
új szaporítóanyag körzet meghatározás kell és élnünk kell a
klímarezisztens fafajok alkalmazásával „amikor a legjobb
gyakorlatok már nem elégségesek”, mert „a jövő már elkezdődött”. Felhívta ő is a figyelmet
a döntéstámogató rendszerre a
www.ertigis.hu oldalon.
Szidonya István részletesen
felvázolta a munkaerőhiány
kialakulásának okait, és felújítási módonként technológiai
javaslatokat tett az alkalmazandó gépesítési és vegyszerezési eljárásokra. Kiemelte
a művelőösvény fontosságát,
a foltkezelés kombinálását az
ápolással, injektálással, szükség esetén többszöri visszatéréssel. Beszélt a 3–5 éves
vállalkozói szerződések, a
regionális innovációs összefogások és a magasabb vállalkozói díjak szerepéről a
munkaerőhiány megoldására.
Szabó Károly a lézer
szkennelés segítségével létrehozható borított felszínmodellek alkalmazására példákat
mutatott be több kapuvári erdőrészletben, mely segítségé-

Fotók: Harhai László

Az utolsó csoport, az Óbudai Árpád Gimnázium és a székesfehérvári Németh László Általános Iskola közös csoportjának alkotása
a Szárhegyi kilátónál

Az OEE Pápai helyi csoportja, az OEE Veszprémi
FM helyi csoportja és az OEE
Veszprémi Verga helyi csoportja a 2014-ben elindított hagyománynak megfelelően idén
immár negyedik alkalommal

Elkél a segítség
A szeretet ünnepéhez közeledvén felerősödnek a társadalmi különbségek. Az erős erős marad,
de az elesett még elesettebbnek
látszik. Ilyenkor mutatkozik meg
igazán a nemes jellem, aki tud ad,
segít másoknak, önzetlenül.
A Bakonyerdő Zrt.-re mindig
is jellemző volt a segítőkészség.
Ez az egész év során tetten érhető, az adventi időszakban azonban még hangsúlyosabban. Nem
az első eset, hogy egészségügyi
intézményt támogatunk, így történt ez a közelmúltban is. A pápai
Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért

Alapítvány részére a Bakonyerdő Zrt. egymillió forint pénzbeni
adományt juttatott el orvosi gépek, műszerek, infrastruktúra beszerzésére.

Keszthelyen is nemes ügy
mellé álltunk. Ruzsics Ferenc
polgármester egyedülálló felhívást tett közzé. Kezdeményezésére Keszthely főterén, a plé-

bániatemplom előtt hatalmas
adventi koszorú épült, méghozzá tűzifából. Nemcsak ebben
volt rendhagyó a felhívás: a fa
koszorú alapanyagát az ünnepek után a rászoruló családok
között osztják majd szét. Varga
László, a Bakonyerdő Zrt. vezérigazgatója is ott volt a gyertyagyújtáson, ahol hangsúlyozta, a vállalat örömmel segített.
Amikor kiderült, milyen jó céllal fordultak hozzájuk faanyagért, nem volt kérdés, hogy
segítenek az óriás koszorú elkészítésében.

Érdekes és aktuális előadások várták a résztvevőket
van jelenleg is. Új klímával, a
sztyep klímával is számolnunk
kell, és új termőhelyekkel, melyekre nincs őshonos fafajunk.
Az agrárklíma projekt keretén
belül elkészült egy döntéstámogató rendszer a megfelelő
fafaj választásához, mely az
egyetem honlapjáról mindenki számára elérhető (http://agrarklima2.nyme.hu/dtr/).

vel a magassági változások
meghatározhatóak, valamint
a faállományok fakészlete is
vizsgálható. A Szombathelyi
Zrt.-nél a száradó lucfenyvesek megtervezésének pontosítására és a vagyonkezelésben
lévő erdők fatömegének becslésére alkalmazták az UAV
technológiát (drón) és dolgoztak ki eljárást.
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Bővült a család

Az elmúlt időszakban több kollégánknak is gyermekáldásban volt része. Öröm, ha ilyen hírekről itt is be tudunk
számolni.
Fülöp András György (Bakonybél) és Koltai Szandra Eszter
kisfia Fülöp Zsigmond (született: 2018. 11. 08)
Rujzam Mónika (Farkasgyepű) és Krámli Zoltán kislánya
Krámli Hédi Fanni (2018. 04. 17.)
Bakos József (Franciavágás) és Cseke Krisztina kisfia Bakos
Ádám (2018. 02. 13.)
Szabó Zoltán (Franciavágás) és Verebélyi Marietta (Franciavágás) kislánya Szabó Rebeka (2018. 05. 06.)
Pallanki Gyula (Zalahaláp) és Hadnagy Krisztina kislánya
Pallanki Lilien (2018. 05. 28.)
Fehér Tamás (Központ) és Fehérné Ravasz Ildikó (Központ)
kisfia Fehér Soma (2018. 04. 22.)
Ther András (Pápa) és Ther Csilla (Központ) kisfia Ther
Lőrinc (2018. 02. 12.)
Butiné Kerkuska Szilvia (Központ) és Buti Tamás kislánya
Buti Dorina (2018. 02. 27.)
Sindler-Szabó Adrienn (Központ) és Sindler Péter kisfia Sindler Olivér (2018. 07. 29.)
Bán Gábor (Központ) és Bánné Czili Kármen (Devecser)
kisfia Bán Zsigmond (2018. 03. 30.)
Nagyné Gyimóthy Kitti (Központ) és Nagy Róbert kislánya
Nagy Emília (2018. 04. 19.)
A szülőknek szívből gratulálunk!

Önzetlenségből jeles
zását látja el. A Bakonyerdő
Zrt. munkatársainak a gyermekei közül többen ezekben
a csoportszobákban játszanak
nap mint nap.

Vállalatunk már többször bizonyította, hogy a társadalmi felelősségvállalás nálunk
nem holmi szlogen, hanem
egyfajta hitvallás. A Bakonyerdő Zrt. a lehetőségeihez mérten segítséget nyújt
rendezvények megszervezéséhez, kiadványok megjelenéséhez, netán felújításhoz.
Ez utóbbira éppen Tapolcán
volt példa.

Belépők,
szellemiek:
Schiefer Richárd (Pápa, 10.
01, Csima Zsuzsanna (Farkasgyepű, 11. 12.), Schrauf
Rolandné (Központ, 11. 14.),

Balogh Zsuzsanna Eszter
(BEFAG Parkettagyár, 11.
29.).
Belépők, fizikaiak: Zábrák
Gyula (Balatonfüred, 10. 01.),
Rab Tamás (Balatonfüred, 10.
15.), Magyar Lajos (BEFAG
Parkettagyár, 11. 05.).
Kilépők, szellemiek: Milics
Norbert (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 10. 31.), Bajner

Szabolcs (BEFAG Parkettagyár, 11. 10.).
Kilépők, fizikaiak: Varró László Pál (09. 21.), Varró Sándorné (09. 24.), Kocsis Renáta (10. 24.), Magyar
Miklós (mind BEFAG Parkettagyár, 10. 26.).
Nyugdíjazás,
fizikaiak:
Varga Ottó (Keszthely, 09.
23.).

Hűségjutalmasok, szellemiek. 40 év: Varró János (Balatonfüred).
30 év: Firtl László (Bakonybél)
20 év: Takács Péter (Bakonyszentlászló)
Hűségjutalmasok, fizikaiak.
30 év: Izsa Ferenc (Farkasgyepű), Tóth Károlyné (BEFAG Parkettagyár)

Tallós Pál természetismereti terepi verseny

A Pápai Erdészetnél a XXII.
Erdők Hete keretében felső tagozatos általános iskolások
számára ismét megrendeztük
a Tallós Pál természetismereti
terepi versenyt. 50 éve hunyt
el Tallós Pál, a versenyt ötödik alkalommal szerveztük. A
felhívásra tíz oktatási intézmény 14 csapata jelentkezett.
A közelebbi települések (Pápa,
Nagyalásony, Marcaltő, Magyarpolány) iskolái mellett
idén érkezett csapat Litérről és
Sárvárról is. A versenyt megtisztelte jelenlétével a verseny
névadójának családja: felesé-

ge, leánya, két unokája és egy
dédunokája is.
A résztvevőket Nagy Gergely,
a Pápai Erdészet igazgatója,
majd Gyenes Viktor iskolaigazgató, földrajztanár köszöntötte.
Elmondták, a verseny célja kimozdítani a gyerekeket a virtuális világból, megismertetni
az erdővel, természettel, kinn a
terepen, erdészek segítségével.
Emellett fedezzék fel a Kupi-erdő természeti értékeit, elevenítsék fel az eddig tanultakat, bővítsék a tudásukat és nem utolsó
sorban ismerjék és ápolják Tallós Pál munkásságát.
A vetélkedés során a háromfős
csapatoknak a Kupi-erdőn kitűzött, közel négy kilométer hos�szú útvonal mentén elhelyezett
állomásokon kellett természet
ismerettel, természet- és kör-

ték. A parkettázást Boldizsár
Péter, Szalai József, Steiner
Zsolt végezte. Az új padozatú termeket boldogan vették
birtokba a lurkók.

nyezetvédelemmel, az erdővel,
valamint Tallós Pál életével kapcsolatos feladatokat megoldani.
A versenyt a pápai Szent István Római Katolikus Általános Iskola Titkos küldetés nevű
csapata nyerte meg, ugyanezen
intézmény Erdei manók csapata végzett a második helyen, a
harmadik helyet a szintén pápai
Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola Vadvirágok csapata szerezte meg.
***
Tallós Pál 1931-ben született Pozsonyban. Elemi iskolai
tanulmányait Pápán fejezte be.
Itt is érettségizett kitűnő eredménnyel. Eredetileg pedagóguspályára készült, de a biológia
iránti érdeklődése Sopronba, az
Erdőmérnöki Főiskola irányába vitte. Már középiskolás ko-

A növekvő erdők
nyomában
A XXII. Erdők Hete rendezvénysorozat
országszerte
mintegy 60 helyszínen, 150
programmal várta a magyar
erdők iránt érdeklődőket.

dőtelepítések eredményeként az
elmúlt évszázadban csaknem
megduplázódott Magyarország
erdőterülete. Ezt a kevesek által
ismert folyamatot követi végig
az Országos Erdészeti Egyesület ismeretterjesztő filmje, amit
„A növekvő erdők nyomában”
címmel mutatnak be. A film ingyenesen megtekinthető az interneten.
Az Erdők Hete keretében erdészeteink is több rendezvényt
szerveztek. A kupi erdőn az V.
Tallós Pál természetismereti terepi vetélkedőt tartották, a versenyről külön írásban számolunk be.

A minden év 40. hetében szervezett Erdők Hetét az Országos
Erdészeti Egyesület indította útjára, hogy minél szélesebb körben ismertesse meg az ország
legfontosabb természeti örökségének számító erdők értékeit. Az idei rendezvénysorozatot
Nagy István agrárminiszter Visegrádon, a 30 éves jubileumát
rában madarászott és botanizált. ünneplő Madas László ErdészeMesteri kézügyességgel rajzolt ti Erdei Iskolában nyitotta meg.
– képzőművészeti tehetségét
szüleitől örökölte.
Diplomaszerzését követően
a Magas-bakonyi Állami Erdőgazdaságnál dolgozott, majd
1957-től az Erdészeti Tudományos Intézetnél folytatta munkáját. Egyaránt érdeklődött a
botanika és a zoológia iránt. Az
1950-es években kutatásait a
Bakonyalja területére összpontosította. Számos ritka növényés lepkefaj előfordulását írta le a Két iskolánk ismét megkapta a minősítést
térségből.
A sors iróniája, hogy a pápai
Az Erdők Hete eseményei
A Kisbetyár Erdészeti Erdei
piacon figyelt fel a virágárus as�- nagyban alapoznak az erdésze- Iskola környékbeli óvodásokszonyok által árult, akkor még ti erdei iskolák módszertanára, nak, iskolásoknak szervezett
kárpáti sáfránynak leírt halvány amelyek közül több intézmény programot, mely során rövid sésáfrányra, amelynek lelőhelye a az Erdők Hetén vette át az Or- tát téve fedezték fel a Bakony
környékbeliek számára régóta szágos Erdészeti Egyesület mi- élővilágát, játékos feladatok,
ismert volt. Tevékeny szerepet nősítő oklevelét, amely az ott bemutató során ismerkedtek
vállalt az erdészeti fénycsapda- folyó oktató-nevelő munka el- meg az erdőgazdálkodással.
hálózat kiépítésében. Zeneértő ismerése és garanciája is egyA Természet Háza Látogaés zeneileg is művelt ember volt, ben. Ezen iskolák között volt tóközpontba a tematikus héten
egyetemista korában népdalokat a Bakonyi Kisbetyár és a Ba- kedvezménnyel érkező gyergyűjtött.
laton-felvidéki Erdészeti Erdei mekcsoportok játszva fedezték
1968 januárjában, alig 37 éve- Iskola. E tanúsítvány alapján fel a Keszthelyi-hegység élővisen, egy egyszerű vakbélgyulla- 2018-2021 között jogosultak lágát. 2018. október 1–-5. között
használni a „minősített erdésze- 650 fő kereste fel a Természet
dás miatt vesztette életét.
Házát. A látogatók közel egyTallós Pál emlékét családja, ti erdei iskola” címet és logót.
barátai és munkájának maraA XXII. Erdők Hete témája harmada óvodás gyermekekből
dandó eredményei mellett egy a magyar erdőterület növeke- tevődött össze. A csoportok a
róla elnevezett orchidea és egy désének bemutatása a trianoni környező megyék településeiről
bagolylepke taxon is őrzi. A Ba- időszaktól napjainkig. Az Al- érkeztek. Az idei Erdők Hete is
konyerdő Zrt. által a kupi erdő- föld-fásítási program, majd a szép élményekkel gazdagodva
ben (halvány sáfrány lelőhelye) kopár- és hullámtér-fásítások, zárult, a gyermekcsoportok új iskialakított Tallós Pál tanösvény a zöldövezeti erdőtelepítések, meretekkel és motiváltan távozés a 90-es évek óta a magán er- tak a Természet Házából.
is tisztelgés munkássága előtt.

Felfedezték az erdő titkait
Tanösvénnyel, valamint természetismereti terepi versennyel tisztelgünk az ötven
éve elhunyt Tallós Pál munkássága előtt.

A vállalatnak köszönhetően
a korszerűtlen, elhasználódott
burkolatottermészetes alapanyagú antibakteriális BEFAG készparkettára cserél-

A Ringató Bölcsőde csoportszobáinak padlóburkolata erősen elhasználódott, ezért azok
cseréje szükségessé vált, első
körben legalább kettő helyiségben, összesen 110 négyzetméter területen. A gyermekek
védelme érdekében szerettek
volna megfelelő padozatot kialakítani.A vállalathoz beérkezett kérés meghallgatásra
talált. A kedvező döntést segítette, hogy a Ringató Bölcsőde
62 kisgyermek nappali gondo-

Személyi változások
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói
létszámában 2018. szeptember 17-től 2018. november 30-ig az alábbi változások voltak:

2018. DECEMBER

