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XIV. Trófeaszemle
Megdőlt a megyei súlyrekord

A csodálatos őszi idő és a 
sárosfői vadászház is mél-
tó alkalmat biztosított a 
Bakonyerdő Zrt. XIV. Tró-
feamustrájának, melyre 
az idén is nagyon sokan 
voltak kíváncsiak. A tár-
saság nevéhez fűződik a 
megyei súlyrekord meg-
döntése is egy 13,73 kg-
os gím bika elejtésével.

„Természet. Egy csodála-
tos dolog. Nem beszél, ezért 
soha nem hazudik. Nem 
ígér, mégis mindent odaad 
magából. Nem szól, mégis 
többet elmond annál, mint 
amit ember valaha elmond-
hatott.” – idézte a Tüske-
várból Fekete István szavait 
Varga László. A Bakonyer-
dő Zrt. vezérigazgatója sze-
rint ezek a szavak elmond-
ják a természetnek azt a 
szépségét, amiben a magyar 
erdő- és vadgazdálkodásban 
dolgozók nap mint nap vé-
gezhetik a tevékenységü-

ket és azt a munkát, ami az 
erdő és a vad egyensúlyának 
megteremtését szolgálja. 

– A Bakonyerdő Zrt. há-
rom évvel ezelőtt elhatá-
rozta, hogy igyekszik egy 
új úton elindulni: inkább 
kevesebb létszámban pró-
bál szeptemberben terítékre 
hozni az erdők királyából, de 
ez legyen szakmailag kifogá-

solhatatlan. Javítsuk tovább 
azt a szakmai munkát, amit 
elkezdtünk – emelte ki a ve-
zérigazgató.

– Számadás ez a mai nap 
az idei szeptemberről. Az itt 
kiállított trófeák nem kerül-
tek volna a birtokunkba, ha 
az ezt megelőző 5-10-15 év-
ben nem úgy gazdálkodunk, 
ahogy ezt tettük. Felelősség-
teljes, előremutató gazdálko-
dással sikerült az idén ilyen 
trófeákat szemlére bocsájta-
ni – hangsúlyozta Pölöskei 
Balázs. A vadgazdálkodási 
osztályvezető értékelésében 
elmondta: szerencsés volt az 
időjárás, az elmúlt tíz év leg-
szebb, legkiegyensúlyozot-
tabb szeptemberén vagyunk 
túl, a Bakonyerdő területén 
mintegy 150 vendégvadász 
141 szarvasbikát ejtett el.  
A megyei súlyrekordot is itt 
döntötték meg egy 13,73 
dkg-os gím bika elejtésével, 
de kimagasló értéket értek 
el idén az érmes arányban 

is. Hetvenkét érmes trófeát 
hoztak terítékre, ebből négy 
arany-, tizenhat ezüst-, öt-
venkét bronz érmes. – Ma-
gas szám, ám nem érdemes 
messzemenő következtetést 
levonni. Célunk az, hogy ne 
egy-egy kiugró évben tud-
junk ilyen eredményeket 
produkálni, hanem hosz-
szú távon tudjunk ilyen mi-
nőségben teljesíteni – tette 
hozzá a szakember.

Nemcsak a pontos és 
szakszerű feladatellátásért, 
a mindig magas színvona-
lú szakmai háttér biztosítá-
sáért gratulált a Bakonyer-
dő Zrt.-nek Takács Szabolcs 
kormánymegbízott, hanem 
azért is, mert a vadászati 
közösségeket felkarolja és a 
vadászati hagyományokat 
ápolja. Kifejtette: nemcsak 
az a lényeg, hogy a vadászok 
beszéljenek egymással, ha-
nem az is, hogy a vadászat-
ban kevésbé jártas emberek-
nél felhívják a figyelmet a 
vadászat gazdasági értékei-
re és kulturális jelentőségé-
re. – Tudjuk régóta, hogy a 
vadászat nemcsak szenve-
dély, hanem tudatos, precíz 
vadgazdálkodást is jelent, 
ebben kiemelkedő a Ba-
konyerdő Zrt. tevékenysége.

A kormánymegbízott el-
mondta: fontos, hogy a ha-
zai fizető vendégek száma 
megnőtt, a szűk keresztmet-
szetet ezúttal külföldiek je-
lentették. Idén összesen 551 
trófeát hoztak be a megyéből 
a hivatalhoz, a trófeák mére-
tét tekintve pedig kiemelke-
dőbb volt a tavalyinál. 

A Bakonyerdő területén 150 vendégvadász 141 szarvasbi-
kát ejtett el

Takács Szabolcs kormánymegbízott a vadászati hagyo-
mányok ápolásáért is gratulált a Bakonyerdő Zrt-nek

Közös faültetés a Balatoni Csillagösvény missziós körúton
Idén hetedik alkalommal 
szervezték meg a Bala-
toni Csillagösvény misz-
sziós körutat, melyhez a 
Bakonyerdő Zrt. ezúttal is 
csatlakozott. 

A korábbi évekhez hason-
lóan Böjte Csaba ferences 
rendi szerzetes a Marosszé-
ki Kodály Zoltán Gyermek-
kar közreműködésével július 
11-én a balatonfüredi Kolos-
ka-völgyben immár negyedik 
alkalommal celebrált szabad-
téri szentmisét. Böjte Csaba 
három évvel ezelőtt ajándé-
kozott Gyermek Jézus-szob-
rot a Bakonyerdő Zrt. részére 
azzal a céllal, hogy legyen egy 

olyan hely Magyarországon, 
ahová a szülők elmehetnek 

és imádkozhatnak gyermeke-
ikért. Csaknem kétezren vet-

tek részt a szentmisén, ahol 
Csaba testvér beszédében 
hangsúlyozta, mennyire fon-
tos a természet és az ember 
harmóniája. Méltatta az er-
dészek munkáját és kiemel-
te, milyen nélkülözhetetlen 
szerepet töltenek be a min-
dennapi életünkben.

Zambó Péter földügye-
kért felelős államtitkár, Varga 
László, a Bakonyerdő Zrt. ve-
zérigazgatója és Böjte Csaba 
ferences rendi szerzetes kö-
zösen ültetett el két tiszafát a 
Gyermek Jézus-szobor mellé, 
a növekedés és a halhatatlan-
ság jelképeként.

Forrás: AM Sajtóiroda
Fotó: Mesterházi József

Érték és Minőség 
Nagydíjas a bakonyi 

fűrészelt lamella
Az idén 60 pályázó 67 pályázata – köztük a Bakonyerdő 

Zrt. Franciavágási Fűrészáru Gyárának terméke – kapta 
meg az Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet szep-
tember 10-én a Gazdaság ünnepén az Országház Felső-
ház termében megrendezett ünnepségen.

Az Érték és Minőség Nagydíj címet az elmúlt évhez 
képest 31 százalékkal több pályázat érdemelte ki. A díja-
zottak között megtalálható kis- és középvállalkozó, nagy-
vállalkozás, szabadalmakkal rendelkező egyéni vállalkozó 
is. Az alapítók és a kiírók tanácsa külön elismerésben ré-
szesített kiemelkedő pályázatokat.

Mint ahogy Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség 
Nagydíj pályázati rendszer alapítója fogalmazott: a gazda-
sági életben egyre fontosabb a szerepük azoknak a meg-
különböztető jeleknek, védjegyeknek, amelyek kiemelke-
dő eredményekre, teljesítményekre hívják fel a figyelmet.

Társaságunk a bakonyi fűrészelt lamella termékével pá-
lyázott a díjra, melyet sikeresen el is nyert. A félkész ter-
mék egy formatizált, mart felületű sík falap, mely meg-
jelenésében tükrözi a fa természetes rajzolatát, egyedivé 
téve ezáltal a termék minden darabját. Felhasználásának 
csak a fantázia és az ízlés szab határt. A parkettagyár-
tás mellett lehetőség rejlik benne a bútor- és épületaszta-
los-ipar számára, valamint a mai modern belsőépítészet 
kellékei között is helyet kap.

Az elismerő oklevelet és „trófeát” dr. Szekrényes Tamás 
termelési és kereskedelmi vezérigazgató-helyettes vehette 
át Farkas Sándortól, az Agrárminisztérium miniszterhe-
lyettesétől.Társaságunk a díj elnyerésével az Érték és Mi-
nőség Nagydíj kitüntető cím mellett a Tanúsító Védjegy 
használatát is megkapta, melyek együttesen megtestesí-
tik és kifejezik Magyarország elismerését és elkötelezett-
ségét a valódi értékek iránt.

Böjte atya szerint fontos a természet és az ember har-
móniája

Franciavágási Fűrészáru Gyár

Örökerdő- 
gazdálkodás

Terepi bemutatóval és jelölési gyakorlattal egybekö-
tött szakmai napot tartott társaságunk június 19-én 
és 20-án a Bakonybéli és Farkasgyepűi Erdészet terü-
letén. A Türingiai Állami Erdészet munkatársai immár 
sokadik alkalommal látogattak hazánkba, hogy bemu-
tassák örökerdő-gazdálkodási gyakorlatukat.

Az első – sajtónyilvános – 
napon nagy számban érkez-
tek a társ erdőgazdaságok 
kollégái az ország egész te-
rületéről, valamint elfogadta 
meghívásunkat dr. Csépányi 
Péter, az Agrárminisztérium 
erdőgazdálkodási főosztály-
vezetője és a helyi hatóság 
munkatársai is. A második 
napon a Bakonyerdő Zrt. er-
dészeti igazgatói, erdőgond-
nokai, kerületvezető és be-
osztott erdészei, valamint a 
központi osztályok dolgozói 
vettek részt.

A szakmai napok forga-
tókönyve mindkét napon 
hasonlóképpen zajlott. A 
vezetőség megnyitója és 
köszöntő beszéde után dr. 
Andreas Niepagen, a Türin-

giai Állami Erdészet vezető-
je mutatta be az örök erdő-
gazdálkodás céljait, elméleti 
alapjait, pl. hogy milyen 
alapelveknek kell megfe-
lelni a gazdálkodás során 
vagy milyen szempontokat 
kell figyelembe venni a ja-
vafák kiválasztásakor. Az 
előadás közben sok kérdés 
felmerült, amire a tényle-
ges – szakmai érdeklődést 
kielégítő – válaszokat a gya-
korlati bemutató alatt kap-
tuk meg. A résztvevők cso-
portokra oszlottak, így míg 
az egyik csoport gyakorol-
hatta a közelítőnyom-kijelö-
lés módszerét, addig a másik 
megismerkedett a javafa-ki-
választás szempontjaival.

(Folytatás a 2. oldalon)
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Örökerdő- 
gazdálkodás

(Folytatás az 1. oldalról)

De mit is értünk öröker-
dő-gazdálkodás alatt? 

Egy olyan erdőgazdálko-
dási formát, amely során a 
célunk, hogy több fafajból 
álló, változatos szerkezetű, 
többkorú erdőt alakítsunk 
ki, ami a változatosság el-
lenére mégis állandó, és 
ezzel megvalósul a folya-
matos erdőborítás. Tehát 
az erdőt sosem vágjuk le 
teljes egészében, nem tör-
ténik véghasználati fakiter-
melés, csupán szálanként 
veszünk ki egy-egy fát. Ez-
által a talaj védelme és a 
kedvező belső klimatikus 
viszonyok folyamatosan 
biztosítva vannak. 

A gazdálkodás alapelve, 
hogy szabályos időközön-
ként történnek a fakiter-
melések (5-10 év), és a je-
lölést úgy végezzük, hogy 
a jól teljesítő fákat (javafa) 
megtartjuk és elősegítjük 
a vastagodást, a gyengébb 
és a javafákat elnyomó 
egyedeket kivágjuk. 

Miért van szükség a kö-
zelítőnyomokra?

A térbeli rend, a szabá-
lyos közelítőnyom-hálózat 
megléte alapfeltétele az 
örökerdő-gazdálkodásnak. 
Mivel a fahasználatok so-
rán a gépek mindig ugyan-
azon a kijelölt nyomon ha-
ladnak, nem járják össze az 
erdőterületet, nem tömö-
rítik a talajt, és nem okoz-
nak kárt az álló fákban, va-
lamint az újulatban. 

A bemutatón egymástól 
20 méterre történt a 4 mé-
ter széles közelítőnyomok 
kimérése (tehát a közelítő-
nyomok középvonala egy-
mástól 24 méterre volt), 
és az abba beleeső fák ki-
jelölése. A meglévő út (kö-
zépvonalának) irányszögét 
alapul véve, azzal párhu-
zamosan jelöltük ki a nyo-

mokat. A közelítőnyomok 
kijelölésének mindig az 
első lépésnek kell lenni, 
hiszen nem érdemes addig 
javafákat választani, míg 
nem tudjuk, hogy azok 
hogyan fognak elhelyez-
kedni a közelítőnyomhoz 
képest.

Mi alapján választom ki 
a javafát?

A türingiai szakemberek 
négy pontot vesznek figye-
lembe a kiválasztás során: 
1. vitalitás; 2. minőség; 3. 
eloszlás; 4. elegyfajok pár-
tolása. Adott állomány 
esetében először megha-
tározom, hogy mi számít 
értékfafajnak, és a javafát 
ezek közül választom ki. 
Ezenkívül a javafa nagy 
koronával rendelkezzen, 
egészséges, szépalakú, jó 
törzsminőségű legyen. Ál-
lománytól függően egy-
mástól 13-16 méterre (40-
60 db/ha) jelöljük ki őket. 
Kivágandó fának pedig 
azokat a szomszédos fákat 
választjuk ki, amelyek a 
javafa számára konkuren-
ciát jelentenek, annak nö-
vekedését gátolják, illetve 
a későbbiekben a célátmé-
rőt elért egyedeket vesz-
szük még ki.

Természetesen nem 
egyetlen jó megoldás van 
a jelölést tekintve, ez már 
a bemutatón is kiderült.

A szakmai napokon a 
kollégák a tartalmas előa-
dáson felül ténylegesen 
gyakorolhatták a közelítő-
nyom-kijelölést és a javafa-
kiválasztást két különböző 
korú és fafajösszetételű 
erdőben. A résztvevők sze-
rint jó kezdeményezés az 
örökerdő-gazdálkodás irá-
nyába elmozdulni, és ilyen 
jellegű szakmai napot tar-
tani, amiből többre lenne 
szükség az ország egész 
területén. 

Gombási Mónika

Az innovatív erdész nyugdíjasként is aktív
Az Imre-majori és a cuhai 
erdőben végzett kiemel-
kedő, igényes és innova-
tív szakmai munkája el-
ismeréseként az Életfa 
emlékplakett bronz fo-
kozatát vehette át Kasza 
László nyugalmazott ke-
rületvezető erdész kollé-
gánk.

Nyugdíjas kollégánk, Ka-
sza László a napokban ün-
nepelte 70. születésnapját. 
Az általános iskolát követő-
en Szőcsénypusztán tanult 
erdészeti szakmunkásnak. 
Erdésztechnikusi képesítést 
1977-ben kapott. A kezde-
tektől fogva érdeklődött az 
erdővédelem és az erdészeti 
szaporítóanyag-termesztés 
iránt, így 1982-ben megsze-

rezte az erdészeti növényvé-
delmi szakképesítést.

Szakmai pályafutását a 
HM Verga Zirci Erdésze-
ténél kezdte, ahol később 
kerületvezető erdész kine-
vezést is kapott. 1982. jú-
lius közepén került a Ba-
laton-felvidéki Erdő- és 
Fafeldolgozó Gazdaság Ba-
konyszentlászlói Erdésze-
téhez, ahol az Imre-majori, 
majd a Cuhai erdészkerüle-
tet vezette. 

Az Imre-majori körárnyé-
kos csemetekertben főként 
bükk, tölgy és cser cseme-
te termesztéssel foglalko-
zott. A részben itt szerzett 
tapasztalatok alapján fogott 
bele a kimondottan sok oda-
figyelést igénylő közönséges 
diócsemete termesztésébe 

is, amit a mai napig folytat. 
Rendszeresen és precízen 
végezte a maggyűjtési fel-
adatokat, a kerületében lévő 

szelídgesztenyésben évente 
több mázsa szaporítóanya-
got gyűjtetett, szelídgeszte-
nye-ültetvényt hozott létre. 

Az erdészet Imre-majori ka-
rácsonyfatelepét szintén ő 
létesítette.

Kiemelkedő munkát vég-
zett a fahasználat terén is. 
Erdőfelújításai példaértékű-
ek, az aprítéktermeléssel 
érintett erdőrészletekben 
végzett természetes felújí-
tásai a mai napig dicsérik 
munkáját.

Naprakészen eligazodott 
a folyamatosan változó nö-
vényvédőszer-hatóanyagok 
között, figyelemmel kísérte 
a kórokozó láncolatokat, a 
fafajok leromlásos megbete-
gedéseit. 

Mikroporlasztású, kevés 
víz felhasználású, kistrak-
torra szerelhető permete-
zőgépet készített. Ugyan-
csak jó műszaki érzékét 

bizonyítja az általa alkotott, 
adapteres fűkaszára szerelt, 
ültetőtányért készítő kisgép.

Folyamatosan gondolko-
dó, megoldásokat kereső, 
innovatív, vállalkozó kedvű 
erdészként dolgozott. Érde-
kelték a gombák, gyógynö-
vények, gyógyteák, melyek 
téren is alapos tudásra tett 
szert.    

2010 decemberében vonult 
nyugállományba, azonban a 
mai napig aktív. Mamutfe-
nyő-csemetéket, ag ro fó liás 
növényeket (áfonya, tuja) 
termel mikroöntö zéses 
tech nológiával. 

Kasza László a több évti-
zedes sikeres munkássága 
nyomán méltán érdemel-
te ki az Életfa emlékplakett 
bronz fokozatát.

Türelmesnek kell lenni
A természet és a gazdasá-
gi érdek összehangolása, 
ez jelenti az erdőgondno-
ki munka legnagyobb ki-
hívását. Mindezt úgy kell 
végezni, hogy az utókor 
is büszke legyen a rájuk 
örökített erdőállomány-
ra, vélte Vajai Dániel erdő-
gondnok.

Vadász családból szárma-
zik, így amikor a továbbta-
nulás szóba került, neki nem 
is volt más gondolata, mint 
ez a pálya. A családtagok 
ugyancsak támogatták, így 
aztán még könnyebb szívvel 
adta be a jelentkezését.  Va-
jai Dániel 2015-ben végzett 
erdőmérnökként a sopro-
ni egyetemen. A természet 
sokszínűsége szintén sze-
repet játszott a pályaválasz-
tásában. Úgy fogalmazott: 
ritka az olyan munkakör, 
amely nem csak az irodához 
köti, hanem ki lehet menni 
a szabadba. 

Mivel a Balaton a szíve 
csücske, ezért nem volt kér-
dés, hogy a térségben ke-
res munkát. Szerencsésnek 
mondhatja magát, hogy vé-
gül a szülővárosa – Balato-
nalmádi - közelében találta 
meg a munkáltatóját. 2015-
ben kezdett a Monostorapáti 

Erdészetnél, mint erdőmér-
nök gyakornok. 2016 ta-
vaszán, a két erdészet ösz-
szevonása után nevezték ki 
a balatoncsicsói erdőgond-
nokság erdőgondnokának. 
A munkakör nagyon tetszik 
neki, maga szervezi a napja-
it, nyilván a főnöke irányítá-
sával. De nem nyolc órát kell 
ülnie egy irodában.

- A csicsói részt eddig 
nem nagyon ismertem. Bi-
zony, nagyon meglepőd-
tem, amikor láttam, hogy 
a Balaton-felvidéken milyen 
erdőállományok vannak! 
Mint egy utolsó déli-bakonyi 
nyúlvány. Aki végig megy 

a tóparton, nem ilyen állo-
mányokhoz szokott. És ha 
elfordulunk, alig öt kilo-
méterre meg ott a Balaton. 
Fantasztikus!

Ennek az erdőállomány-
nak a kezelése nagy felelős-
ség. Hiszen amit ránk hagy-
tak az elődeink, azt legalább 
ilyen minőségben kell to-
vábbörökíteni, fogalmazta 
meg. Fizikailag, szellemileg 
nem kis munka volt, amit 
ott létrehoztak. Vannak a 
területen telepített, 100-
110 éves tölgyesek, ami ha-
talmas értéket képvisel. Mi 
is ilyet szeretnénk átadni. 
A legjobb tudásunk szerint 
dolgozunk ennek érdekében 
– alkalmazkodva a jelenlegi 
gazdasági elvárásokhoz, az 
ökológiai változásokhoz, klí-
maváltozáshoz, amelyeknek 
érezhető hatásai vannak.

A csicsói területen az er-
dőgazdálkodás a fő tevé-
kenység, vadásztatással nem 
foglalkoznak, azonban fő-
ként a téli vadászatok során 
besegít a másik erdőgond-
nokságnak. Azt is nagyon 
élvezi.

Dániel elmondta, a Bala-
ton-felvidéken kiemelt jelen-
tősége van a társadalom felé 
történő nyitásnak, a közjó-
léti funkciónak. Az erdészet 

területén több túraútvonal 
fut keresztül, emiatt nagy 
a nyomás rajtuk. A turista-
forgalmat szabályozni kell. 
Eközben nagy hangsúlyt 
fektetnek arra is, hogy meg-
értessék a laikusokkal, az er-
désztől nem kell félteni az 
erdőt, hisz ő maga is óvja 
és vigyáz rá. Ezt erősíti az 
örökerdő mozgalom, vagy a 
javafás erdőkezelés. Ez nem 
mindenhol alkalmazható 
ugyan, de jó módszer arra, 
hogy bemutassák a nagykö-
zönségnek, hogy milyen tü-
relmet és precizitást igényel 
az erdész munkája. Ez per-
sze egy hosszú folyamat. Mi-
vel az erdő is lassan nő, van 
időnk ezzel foglalkozni, tet-
te hozzá.

Munkája során követi az 
erdei folyamatokat, az er-
dőgondnokság területén 90 
százalékban természetes fel-
újítással dolgoznak. Türel-
mesnek kell lenni! Van egy 
tempó, amit a természet 
diktál, és van egy tempó, 
amit a gazdaság diktál, ezt a 
kettőt kell összhangba hoz-
ni. Ez ebben a kihívás, ami 
egyben a legnagyobb kihívás 
is: szakmailag olyan dönté-
seket hozni, ami nem csor-
bítja a gazdasági érdekeket, 
és fordítva. 

Erdővarázs 2019 – Fókuszban a fenntartható erdőgazdálkodás
Huszonkét magyarorszá-
gi erdőgazdaság részvé-
telével tizenöt tematikus 
sátorban volt látható az 
erdők varázslatos világa 
az ERDŐVARÁZS Csalá-
di Nap rendezvénysoro-
zaton, melyet idén szep-
temberben már negyedik 
alkalommal rendeztek 
meg. 

A korábbi évekhez hason-
lóan a Bakonyerdő Zrt. a 
„Fától a Z-ig” tematika men-
tén állította össze program-
ját. A tematika lényege, hogy 
fenntartható módon hogyan 
jutunk el a fától a készter-
mékig és mit jelent a tarta-

mos erdőgazdálkodás. Két 
napra megtelt gyerekzsivaj-
jal és érdeklődők sokaságá-
val a főváros szívében lévő 
Szabadság tér. Az előzetes 
regisztrációk alapján 700 
gyermek szervezett keretek 
között, iskolai programként 
érkezett a rendezvényre, 
mely minden kísérőprog-
ramjával együtt ingyenesen 
volt látogatható. 

Az érdeklődők megismer-
kedhettek az erdészek mun-
kájával, a fenntartható kör-
nyezet érdekében végzett 
erdőgazdálkodással és az 
ahhoz szorosan kapcsolódó 
oktató-nevelő munka min-
dennapjaival.

Az idei rendezvény közép-
ponti témája a „Fásítás és 
fenntartható erdőgazdálko-
dás” volt. Ezen témavezetés 
kapcsán állították össze az 
erdőgazdaságok programja-
ikat. 

Az Erdővarázsra kilátoga-
tott Nagy István agrármi-
niszter, Zambó Péter föld-
ügyekért felelős államtitkár 
és Szentgyörgyvölgyi Péter 
V. kerületi polgármester is.

A tematikus programokon 
túlmenően az idén is szá-
mos kísérő program, kon-
cert színesítette a kétnapos 
rendezvényt, ezzel igazán 
tartalmas időtöltést kínált 
minden korosztály számára.

Vajai Dánielnek a Balaton 
a szíve csücske

Huszonkét erdőgazdaság 
vett részt a programon

Kasza László (jobbra) az Életfa emlékplakett bronz foko-
zatát vehette át Nagy István agrárminisztertől
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Bakonyiak a Kőszegi-hegységben
Szakmai kirándulást tett a Ba-
konyerdő Zrt. és az OEE Pápai 
Helyi Csoportja a Szombathelyi 
Erdészeti Zrt.-hez,  ahol Kőszeg-
gel és a Kőszegi-hegységgel is-
merkedtünk meg.

Bakó Csaba vezérigazgató-helyet-
tes, erdőgazdálkodási igazgató, a 
Szombathelyi Helyi Csoport elnöke 
köszöntötte csapatunkat a Hét-for-
rásnál. Bevezetőjében röviden is-
mertette a Szombathelyi Erdészeti 
Zrt. szerkezeti felépítését, majd bő-
vebben beszélt a Szombathelyi Er-
dészeti Igazgatóság sajátosságairól. 
Információt kaphattunk a működé-
si területükre jellemző állománytí-
pusokról, az erdő- és vadgazdálko-
dás keretszámairól. Természetesen 
mindezt impozáns környezetben, a 
hét vezérről elnevezett forrás me-
seszépen kialakított pihenőjében. A 
kőszegi hegyvidék egyik legújabb, 
felújított forrásfoglalása a Hét-for-
rás, mely mai arculatát 2016-ban 
nyerte el, nagy megelégedésére az 
ide látogató laikusoknak és szak-
mabelieknek egyaránt.

Második állomásunk a közel-
múltban felújított Óház kilátó volt. 

Ferenczi Tamás erdészeti igazgató 
ismertette csoportunkkal a kilátó 
történetét. Az Óház-tetőn 609 mé-
teres magasságban állt az egyko-
ri Felső vár, mely védelmi funkci-
ót látott el. Felsétálva a vár helyén 
állított, az eredeti épületre hason-
lító kilátóban csodaszép látvány-
ban gyönyörködhettünk. A Schne-
eberg csúcsától az erdészszíveknek 

kedves Soproni-hegyvidéken át a 
Fertő vizének csillogása tűnik fel a 
nézelődőnek, de a Ság és a Somló 
bazaltsapkái is szembetűnőek.

A Kőszegi-hegység szerpentinje-
in buszozva az erdők történetével 
is megismerkedhettünk, valamint 
az igazgatóság bükkgazdálkodásá-
nak bevált szokásait hasonlíthat-
tuk össze a Bakonyban alkalmazott 

módszerekkel. Szó esett a tájra jel-
lemző szelídgesztenye előfordulásá-
ról, melynek a felújítások és nevelő-
vágások során a helyi kollégák nagy 
figyelmet szentelnek, hogy a felté-
telezhetőleg rómaiak által betelepí-
tett fafajt megőrizhessék.

Az „erdészkedést” félbeszakítva 
az erdőben megbúvó Stájer-házak-
hoz ér kez tünk. Manapság erdé-
szeti erdei iskola és vele szorosan 
összefüggő szállás és rendezvény-
terem is megtalálható a felújított 
épület-együttesben. Egykor erdő- 
őrök, valamint vadászok szállás-
helyeként is üzemelt, manapság – 
többek között – a kőszegi erdészek 
életét és tevékenységét bemutató 
múzeum várja az ide látogatót.

A Velem község felett magasodó 
Szent Vid-hegy messziről vonz-
za a tekintet, hiszen egy fehérre 
meszelt, piros tetejű kápolna díszlik 
az erdővel körülvett környezetben. 
A nagy népszerűségnek örvendő ki-
rándulópont őrzi az Országos Kék 
Túra indulását jelző emlékoszlopot, 
a környék régészeti jelentőségét 
megfogalmazó táblákat. Az erdő-
gazdaság a kápolna környezetének 
rendezésével, a kültéri ülőgarnitú-

rák karbantartásával kínál kitűnő 
kikapcsolódási lehetőséget az év-
százados bükkfák árnyékában.

Napirendi pontunkban Kőszeg 
városának megismerése követke-
zett. Mára eme város büszkélked-
het országunk műemlékekben 
leggazdagabb városa címével. Az 
idegenvezetés során a nagy múltú 
település néhány híres épületével is-
merkedhettünk csak meg, ami nem 
is csoda, hiszen egy ilyen gazdag 
kultúrával rendelkező városra nem 
elegendő az egyórás városnézés. A 
séta során – a teljesség igénye nél-
kül – megtekinthettük a Hősök tor-
nyát, a Városháza, a Tábornokház, 
a Lábasház díszes épületeit, meg-
csodálhattuk a Jézus szíve-templom 
freskóit.

Az egész napos kirándulást egy 
estebéd zárta, mely remek ételek és 
italok mellett, kitűnő hangulatban, 
baráti beszélgetésekkel telt.

A tartalmas, szakmai és kulturá-
lis élményekben egyaránt gazdag 
nap után búcsúztunk vendéglátó-
inktól, megköszönve a vendégsze-
retetet, a vendéglátást.

Szöveg és kép:
Fellner Zoltán

Telt ház a bakonyi erdei 
vándortáboron

Kortárs magyar író volt a meglepetésvendég
Huszonhat időpontban 
huszonhat csoport keres-
te fel idén a vadregényes 
Bakonyt és ismerte meg 
a Kerteskői szurdokot, a 
Kőris-hegyet, Huszáro-
kelőpusztát, Hubertlakot, 
a Hubertlaki tavat és a 
Witt-kilátópontot az erdei 
vándortáborokon. Össze-
sen 647 gyermek és kísé-
rőik járták végig az útvo-
nalat, s hogy a számoknál 
maradjunk: mintegy 
45 290 km-t tettek meg a 
táborozási időszak alatt.

Idén is vegyes volt az ér-
deklődés a vándortáborozás 
iránt, általános iskolások és 
középiskolás diákok is je-
lentkeztek hozzánk. Ország-
szerte érdekeltek vagyunk, 
ugyanis Szegedről, Debre-
cenből is érkeztek csopor-
tok.

A programok sorát szí-
nesítette az OEE kezdemé-
nyezése, amelyben neves 

művészek látogattak el a 
vándortáborok helyszíneire. 
A Bakonyba Grecsó Kriszti-
án magyar író látogatott el. 
Egy teljes napot töltött el az 
éppen aktuális csoporttal. A 
találkozás meglepetésszerű 
volt a táborozóknak, hiszen 
az kifejezetten terepi körül-
mények között történt, a 
Kőrishegyi kilátó tövében. 
A felérkező csoport tagjai, 
meglepetésünkre, egyből 

felismerték Krisztiánt, aki 
nagyon hamar megtalálta a 
gyerekekkel a közös hangot. 

A tervezett „szabadté-
ri irodalomóra” helyett egy 
izgalmas baráti beszélge-
tés kezdődött a gyerekek-
kel és kísérőikkel. Krisztián 
nagyon örült a lehetőség-
nek, ki is fejtette, hogy falu-
si gyerekként meglehetősen 
közel áll a természethez, és 
korábban maga is vezetett 
vándortáborokat, még ré-
gen, a „hőskorban”. A Kő-
rishegyről, amely a tábor 
egyik legizgalmasabb, legka-

landosabb szakasza, együtt 
mentek le az Odvaskői-bar-
langhoz. A nap végén Krisz-
tián nagy lelkesedéssel, bár 
kissé fáradtan mesélte el él-
ményeit. Szemmel látható-
an nagyon mély benyomást 
tett rá a gyerekekkel töltött 
kalandos túranap.

Idén az Országos Erdésze-
ti Egyesület által a sajtó szá-
mára szervezett nyílt nap 
házigazdája is a bakonyi er-
dei vándortábor volt július 
derekán. A mintegy tizenöt 

különböző média képvise-
letében megjelent újságíró, 
rádiós részére bemutattuk 
a vándortábor útvonalát, a 
huszárokelőpusztai és a hu-
bertlaki táborhelyet, a prog-
ramokat, a vándortáborozás 
varázsát. A Kőris-hegyen ta-
lálkoztak az egyik vándortá-
boros csoporttal, beszélget-
tek a gyerekekkel és számos 
riportot készítettek. A saj-
tó munkatársai mindeköz-
ben betekintést nyerhettek 
a Bakonyerdő Zrt. által foly-
tatott természetközeli er-
dőgazdálkodás rejtelmeibe 

is, megismerkedve az örö-
kerdő-gazdálkodás irányába 
tett lépéseinkkel.    

Újdonság, hogy idén már 
online felület segítségével 
tudtuk meg, hogy a távozó 
csoportjainknak a táboro-
zásról milyen benyomásaik 
voltak. Elmondhatjuk, hogy 
ezúttal is sok szép, kedves és 
pozitív visszajelzés érkezett. 
Jövőre ismét várjuk a hoz-
zánk érkező csoportokat.

Ha nyár, akkor erdei ván-
dortábor!

Tartalmas, szakmai és kulturális élményekben gazdag nap volt 

Pedagógus-erdész 
párok találkozója 

Az Országos Erdészeti Egyesület Pápai Helyi Csoportja 
és a Bakonyerdő Zrt. Pápai Erdészete júliusban rendezte 
meg az erdész-pedagógus párok XII. találkozóját, aminek 
a Pápai Erdészet adott otthont. 

A találkozók története 2005 
óta íródik, az akkori hagyo-
mányteremtő gondolatok 
máig érvényesek: alkalmat 
adni egy meghitt, családias 
rendezvényen a két meghatá-
rozó társadalmi rétegnek. A 
cél és a szándék nem válto-
zott: ebben az értékromboló, 
rohanó világban szeretnénk 
egy kicsit megállni, erőt me-
ríteni, bemutatni a cég jövőt 
formáló elképzeléseit, az er-
dészek pedig a pedagógusok 
elvárásait, ötleteit. 

A megjelent tizenhat párt 
Nagy Gergely, a házigaz-
da Pápai Erdészet igazgató-
ja köszöntötte az idén gyö-
nyörűen megújult erdészeti 
irodaépületben. Ismertette 
az erdészet munkáját, a napi 
tervezett programot, majd 
végigsétálva az épületen mu-
tatta be az irodaházat.

Pápa város egyik kiemelke-
dő pontja az Öreg-hegy. A 8,5 
hektáros bekerített területet 
ma a Hagyományok Hegye 
Egyesület kezeli és működte-
ti. Elnökük, Tóth Kálmán be-
szélt az egyesület programja-

iról, bemutatta a Bakonyerdő 
Zrt. által épített Öreg-hegyi 
kilátót. A pápai városnézés 
első állomása az Esterházy- 
kastély volt. Itt megismer-
kedhettek a résztvevők a kas-
tély építésének történetével, 
ezután pedig a Református 
Ótemplom következett. Majd 
Tapolcafőn Horváth Endre, a 
helyi Kertbarátkör alapítója 
és tiszteletbeli elnöke fogadta 
a társaságot. A 2009-ben ala-
kult egyesület hozta létre a 
600 m hosszú Tapolca Forrás 
Tanösvényt, valamint meg-
építette a Forrásfői kutat. A 
résztvevők elsétáltak a szin-
tén az egyesület által meg-
tisztított, Európában is egye-
dülálló Örvény-tóhoz, majd 
megtekintették a tapolcafői 
vízbázis területét.

Az időutazás Döbröntén, a 
Himfy család Szarvaskői vá-
rának romjainál folytatódott. 
A tartalmas nap zárására a 
kupi erdészházban került sor. 
Köszönet illeti a Pápai Er-
dészetet a vendéglátásért, a 
gondosan összeállított prog-
ramért. 

Nyáron közel négyezer gyermek és kísérőtanár járta végig 
az eddig meglévő öt útvonalat

Idén a sajtó számára szervezett nyílt nap házigazdája is a 
bakonyi vándortábor volt

A Bakonyba Grecsó Kriszti-
án kortárs magyar író láto-
gatott el

Tartalmas programot biztosított a Pápai Erdészet
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Változások a dolgozói létszámában 2019. június 18-tól szeptember 20-ig
Belépők, szellemiek: 

Kardosné Fekete Alexandra, 
Balatonfüred, 2019.08.12; 
Somogyi Balázs, Balaton-
füred, 2019.09.01; Gajda-
csik-Németh Krisztina, 
Bakonybél, 2019.09.16. Fi-
zikaiak: Szabó Ottó László, 
Pápa, 2019.07.10, Jáchym 
György, BEFAG Parketta-
gyár, 2019.07.15; Szabó Pé-
ter, Franciavágási Fűrészá-
ru Gyár, 2019.07.17; Tóth 
Anita, Franciavágási Fűré-
száru Gyár, 2019.07.25; He-
gedüs Anett, Franciavágási 
Fűrészáru Gyár, 2019.08.01; 
Major Lászlóné, Francia-
vágási Fűrészáru Gyár, 
2019.09.16

Kilépők, szellemiek: Ja-
kócs Mihály, BEFAG Par-
kettagyár, 2019.07.31; Lóth 
Barbara, BEFAG Parket-
tagyár, 2019.08.07; Hüll 
Lászlóné, Bakonybél, 
2019.08.31. Fizikaiak: Kis 
Attila, Pápa, 2019.06.28, 
Takácsné Nyári Katalin, 
Franciavágási Fűrészáru 
Gyár, 2019.07.05; Strom-
merné Mezőfi Noémi, 
Franciavágási Fűrészá-
ru Gyár, 2019.07.14; Mol-
nár Attila, BEFAG Parket-
tagyár, 2019.07.31; Minda 
Éva, BEFAG Parkettagyár, 
2019.08.30; Böröczki Géza, 
Franciavágási Fűrészáru 
Gyár, 2019.09.18; Sztanek 

Ferenc, Franciavágási Fű-
részáru Gyár, 2019.09.20.

Nyugdíjazás, szellemi-
ek: Bircherné Stenger Éva, 
Bakonybél, 2019.07.30. 
Fizikaiak: Kamarás Fe-
renc, BEFAG Parkettagyár, 
2019.08.18

Hűségjutalmasok, szel-
lemiek: Csurgó Gábor, 
Keszthely, 15 év; Babják Ta-
más, Pápa, 20 év; Vizi Nor-
bert, Farkasgyepű, 20 év; 
Gáti László, Devecser, 25 
év; Csabai Zsolt, Devecser, 
30 év; Németh Ferenc, BE-
FAG Parkettagyár, 30 év; 
Weibl Lászlóné Balog Eme-
se, Központ, 35 év; Szi-Fe-
renc László, Keszthely, 35 

év; Erdélyi Gyula, Bakony-
szentlászló, 35 év; Balogh 
Ernő, Balatonfüred, 45 év; 
Horváth Róbert Gábor, Far-
kasgyepű, 45 év. Fizikai-
ak: Véber György, Bakony-
bél, 30 év; Major Zoltánné, 
BEFAG Parkettagyár, 30 év; 
Heiter Imréné, BEFAG Par-
kettagyár, 30 év; Berzsenyi 
Tamás, Devecser, 35 év; Bol-
dizsár Dezsőné, Franciavá-
gási Fűrészáru Gyár, 35 év; 
Buti Gábor, Franciavágási 
Fűrészáru Gyár, 35 év; Süle 
Erzsébet, BEFAG Parketta-
gyár, 35 év; Gecző István, 
Balatonfüred, 40 év; Hor-
váth Ildikó, Franciavágási 
Fűrészáru Gyár, 40 év

Európa-bajnokság
az új csarnokban

A Bakonyerdő Zrt. volt a 
házigazdája a júniusban 
megrendezett Futócéllö-
vő Európa-bajnokságnak.

A Természet Házában 
ünnepélyes keretek között 
zajlott a megnyitó ünnep-
ség, ahol Varga László ve-
zérigazgató beszédében 
kihangsúlyozta, hogy a Ba-
konyerdő Zrt. által felújított 
sportlőtéren igyekeznek 
olyan jó és korszerű felté-
teleket biztosítani, hogy a 
sportolók a legjobb eredmé-
nyeket érhessék el. 

A létesítményben új vi-
zesblokk, biztonságos rak-
tár került kialakításra. Pad-
lózata teljes felületében 
puha gumiborítást kapott, 
így védekezve a csúszások 
és a leeső tárgyak sérülé-
se ellen, tetőszerkezetének 

kialakítása biztosítja a fo-
lyamatos légáramlást, a lő-
állások pedig egy biztonsá-
gos golyófogót kaptak, ami 
a hangot is nagymértékben 
csökkenti. 

Hab a tortán, hogy a lőté-
ren működő egyesület spor-
tolója, Major Veronika nagy 
fölénnyel megnyerte a 40 lö-
véses vegyes versenyszámot, 
és ezzel Európa-csúcsot lőtt! 
Az olimpiai kvótával már 
rendelkező Veronikának épp 
ez lett a 10. kontinensbajno-
ki címe a három világbajno-
ki címe között.

A verseny végén elutazó 
versenyzők, szakvezetők, 
vendégek egyöntetűen el-
ismerően szóltak a szerve-
zésről és a csodálatos sport-
lőtérről, mely visszavár 
mindenkit.

Keczeli Zoltán

Juhász- és pásztorkutyák versengtek
Hetedik alkalommal rendezték meg a juhász- és pász-

torkutyák CAC Kiállítását a Devecseri Erdészet Sárosfői 
Vadászházánál a Bakonyerdő Zrt. és a Magyar Ebtenyész-
tők Országos Egyesületeinek Szövetsége szervezésében 
augusztusban. A megmérettetésen kétszázhúsz eb, a ta-
valyinál hat fajtával több, összesen 34 lépett a bírálók elé.

„A kutya egyedüliként megkapta az emlősállatok között 
a családhoz tartozó jelzőt, illetve tudományos nevén Ca-
nis lupus familiarist. Az egyetlen önzetlen barát, akire az 
ember szert tehet ebben a világban, az a kutyája. Ő az, aki 
mellette áll jóban-rosszban, egészségben-betegségben. Ott 
alszik a hideg földön, ahol a barátságtalan szelek fújnak, 
s ádázul zuhog a hó, csak hogy gazdája oldalán lehessen. 
Megnyalja a kezet, amiben nincs élelem, amit felajánlhat-
na. Mikor minden barát eltűnik, ő marad. Ha elmúlik a 
gazdagság vagy a hírnév szertefoszlik, ő olyan hűséges 
marad szeretetében, ahogy a nap kitart útján az égen.” 
– fogalmazott megnyitójában Varga László, a Bakonyerdő 
Zrt. vezérigazgatója, az esemény fővédnöke.

A megnyitó után Vinnai András ismertette a rendez-
vény technikai részleteit és bemutatta a bírókat. A ren-
dezvény egyik főszervezője, Udvardiné Lukács Ilona, a 
Hungária Komondor Klub és a Magyar Ebtenyésztők 
Országos Egyesületeinek Szövetsége vezetőségi tagja a 
magyar pásztor- és juhászkutyákat bírálta. Az angol és 
ausztrál pásztorkutyák Muzslai Ildikó előtt mérettettek 
meg. Miklós Levente ringjében többek között megfordult 
svájci fehér juhászkutya, csehszlovák farkaskutya, német 
és horvát, valamint lengyel alföldi juhászkutya. A vezető 
bírálói teendői közben Vinnai András a délorosz juhász-
kutyákra, kaukázusi juhászkutyákra, nagy svájci havasi 
kutyákra összpontosított.

A kutyák gazdájuk felvezetésében mutatkoztak be. A 
látványos Best in Show-ban a fajta- és a csoportgyőztesek 
vonultak fel, 16 kategóriában mutatták meg magukat a 
kutyusok gazdáikkal együtt. A verseny mellett volt ter-
mészetismereti játszóház, népi fajátékok, arcfestés, tűz-
oltóautó-bemutató, rendőrautó-bemutató, könyvbemu-
tató, felolvasás és Dog dancing Show is.

Lőképzés Gyenesdiáson
Idén tizennegyedik alka-
lommal szerveztük meg a 
hivatásos szakszemélyzet 
részére  a BEFAG lövész-
klub közreműködésével 
az általános lőelméleti és 
gyakorlati képzést a gye-
nesdiási lőtér területén. 

Az időpont kiválasztását 
mindig a vadászati idény 
kezdetéhez igazítjuk, hisz 
szeptembertől indul a hiva-
talos vadászati szezon, ami 
a szakszemélyzettől pon-
tos és fegyelmezett munkát 
vár el. Az oktatás célja a va-
dászfegyver, mint veszélyes 
munkaeszköz biztonságos 
használatának felelevenítése 
elméleti és gyakorlati szin-
ten. A képzésen ötvenegyen 
vettek részt.

A program regisztrációval, 
majd dr. Szekrényes Tamás 
vezérigazgató-helyettes kö-
szöntőjével kezdődött. Ezu-
tán Pölöskei Balázs osztály-
vezető rövid tájékoztatót 
tartott a kezdődő vadászé-
vad teendőiről, az idei szar-
vasvadászat várható ered-
ményeiről, az országban 

jelenlévő afrikai sertéspes-
tisről. Ezt követte Keczeli 
Zoltán elméleti oktatása a 
sörétes és golyós lőfegyve-
rek biztonságos kezeléséről, 
sportszerű használatáról. 

A megmérettetésen ötven-
egy résztvevő tizenkét csa-
patban indult, gyorsított ko-
rongvadászatban, gyors és 
lassú futó vad, illetve álló-
cél lövészetben mérték ösz-
sze gyakorlati tudásukat. A 
képzés sportszerűen zajlott, 
minden résztvevő élvezetes 
és izgalmas keretek között 

tudta kamatoztatni a sok év 
alatt megszerzett lőkészsé-
gét mindkét fegyvernemben.

A lövészet kiértékelése az 
előző évtől eltérően több ka-
tegóriában történt: egyéni 
férfi, illetve női, csapat, va-
lamint az  országos lőver-
senyeken rendszeresen sze-
replők (Bakonyerdő csapata) 
kategóriájában. Idén először 
az erdészeti igazgatók külön 
csapatot alkotva vettek részt 
a képzésen.

Eredmények: Egyéni nők: 
I. hely: Gosztola Julianna 

(Központ); II. hely: Rosta 
Katalin (Bakonyszentlász-
ló); III. hely: Mozdény Viktó-
ria (Balatonfüred) Férfiak: I. 
hely:  Csillag Zsolt (Bakony-
szentlászló); II. hely:  Tóth 
Péter (Keszthely); III. hely: 
ifj. Somogyi József (Bala-
tonfüred). Csapat: I. hely: 
Keszthelyi Erdészet I. csapat 
(Benkő László, Varga Lajos, 
Tóth Péter); II. hely: Farkas-
gyepűi Erdészet (Vizi Nor-
bert, Rujzam Antal, Horváth 
Róbert); III. hely: Balatonfü-
redi erdészet II. csapat (Fe-
kete Róbert, Kovács Ferenc, 
Tóth Ferenc); Igazgatók 
egyéni: I. hely: Némethi Kál-
mán (Balatonfüred); II. hely: 
Meinczinger József (Bakony-
bél); III hely: Korn Ignác 
(Farkasgyepű) 

A rendszeresen verse-
nyeken szerepelő kollégák 
közt: I. hely: Fekete Róbert 
(Balatonfüred); II.hely: Vizi 
Norbert (Farkasgyepű); III. 
hely: Benkő László (Keszt-
hely). Gratulálunk minden 
résztvevőnek és különösen a 
győzteseknek!  G K.

MEGKÉRDEZTÜK KOLLÉGÁINKAT: Milyen volt az idei szarvasbőgés?
A szeptemberi szarvas-
bőgést követően idén 
már XIV. alkalommal ke-
rült sor a sárosfői trófea-
mustrára. Kollégáinkat az 
idei tapasztalatokról kér-
deztük.

Babják Ta más: – Elég ne-
hezen indult az idei bőgés 
a Pápai Erdészet területén. 
Nem volt túl hosszú, és ezen 
a 7000 hektáros területen is 
egyenlőtlen volt az erőssége. 
– A déli területrészünkön, 
amik jó bőgőhelyek, a meg-
szokotthoz hasonlóan ko-
rábban is indult, intenzívebb 
is volt és tovább is tartott, 
míg az északi oldalon a 

kupi erdő-
ben – ahol 
a nagybika 
is elesett –, 
ott vonta-
tottabban 
indult, ke-
vésbé volt 
intenzív és 
rövidebb is 

volt, mint a másik terület-
részen. Ez javarészt abból 
is adódik, hogy más a terü-
let jellege, egy zárt erdőről 
beszélünk – ennek ellenére 
mégis ott esett az idei tró-
feaaszemle rekordere, mely-
nek 13,73 kg a bírálati súlya, 
234,59 pontot kapott, tehát 
magasan aranyérmes. 
A pápai erdészet fővadásza 
érdekességként még hozzá-
tette: ugyanazon a lucerna-
földön 11 kg-os, ezüstérmes 
trófeájú bika is esett, a többi 
viszont a náluk általános 5-8 
kg közötti volt az összesen 
elesett huszonegy bikából. 

Vizi Norbert: – Nálunk, a 
Farkasgyepűi Erdészet te-
rületén öt-hat nappal ko-
rábban kezdődött az idei 
főbőgés, mint ahogy meg-
szoktuk. Már 10-én nagyon 
jó bőgés volt, ez azt is hoz-
ta magával, hogy ennyivel 
korábban, azaz szeptember 
20. körül vége is lett a fő-
bőgési időszaknak. Nagyon 

szép időt 
fogtunk ki, 
ez nagyban 
hozzájárult 
az erdészet 
sikerességé-
hez. 

A főva-
dász el-
m o n d -

ta: harmincegy gím bikát 
hoztak terítékre ez alatt az 
időszak alatt, összesen egy 
vendégük távozott bika nél-
kül. A trófeasúlyok kellemes 
meglepetést hoztak, a ba-
konyi területeken nem szo-
kott túl gyakran nagy súlyú 
agancs keletkezni, de idén 
jó fajsúlyú állománnyal gaz-
dálkodtak. 

Hári László: – Nagyon jól 
sikerült a szezon az elejtett 
bikák mennyiségét és minő-
ségét tekintve egyaránt, 28 
bikával zártuk a szezont a 
füredi területen. Kiemelke-
dő bikák estek a területen 
– három aranyérmes vitte 

a prímet szeptemberben. Jó 
és ügyes vendégeink voltak, 
az időjárás is nekünk kedve-
zett. 

– Abban is szerencsénk 
volt, hogy a vendégeink kö-
zött többen is voltak, akik 
másod-harmadbikát is elej-
tettek, amellyel az állomány 
korosztályi kilövésünket is 
tudtuk segíteni azzal, hogy 

selejt fiatal-
korú álla-
tok is estek 
a középvé-
dettek mel-
lett. 

A főva-
d á s z t ó l 
m e g t u d -
tuk: a leg-
n a g y o b b 

egy 11,04-es aranyérmes bika 
volt, de lett 10,32-es és 9,99-
es is. A szakember szerint 
nem szokott ennyi nagybika 
esni egy évben, ezért min-
den bizonnyal az idei év ki-
emelkedőnek fog számítani 
még a következő években is.

A megmérettetésen ötvenegy résztvevő tizenkét csapatban 
vett részt

A sportlőtéren korszerű feltételeket tudnak biztosítani

Július 19-én született meg 
kollégánk Szép Szilárd és  
Velekei Regina kisfia  
Szép Marcell Dorián. 
Gratulálunk!


