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Batsányi-kilátó:  20 309 fő
Festetics-kilátó:   25 429 fő
Szigliget, Óvár-kilátó:  17 251 fő
Tihany, Őrtorony-kilátó:  46 465 fő
Balatonarács, Koloska-vadaspark:  16 099 fő
Összesen:  125 553 fő

Látogató számlálói adatai 
(2020.01–10.14-ig)

Ötven éve a jövőt építjük
Az emlékezés az önismeret szer-

ves része. Az emlékek segítenek ne-
künk, hogy a mulandót halhatatlan-
ná tegyük, hogy a mások számára 
jelentéktelen, vagy a sokak által el-
feledett emlékeket magunk számára 
örökre megőrizzük. Ötven éve alapí-
tották a Bakonyerdő Zrt.-t, a jubile-
um kapcsán a Huszárokelőpusztai 
Vendégháznál tartottunk ünnepsé-
get. A meghívottakat Varga László 
vezérigazgató köszöntötte.

Nagyobb hangsúly
a vagyongazdálkodáson
A parkettagyár kiválásának, vala-
mint a júliusi személyi változások 
következményeként új szervezeti 
és működési szabályzatot foga-
dott el a Bakonyerdő Zrt. felügye-
lőbizottsága.

A parkettagyár ez év elejével ki-
vált, ezzel párhuzamosan megszűnt a 
faipari termelési és kereskedelmi osz-
tály, már akkor feladatunk lett, hogy 
az erdőgazdaság szervezeti és műkö-
dési szabályzatát (SZMSZ) át kellett 
alakítani. Az erdőgazdaság tevékeny-
ségi körén belül a tényleges vagyon-
elemekkel történő gazdálkodásnak 

nagyobb hangsúlyt kellett adni. Az 
elmúlt időszak személyi változásai 
– különösen dr. Szekrényes Tamás 
termelési és kereskedelmi vezérigaz-
gató-helyettes közös megegyezéssel 
történő távozása – után ezt teljesen 
újra kellett gondolni. E folyamatnak 
az eredményként az erdőgazdaság fel-
ügyelőbizottsága augusztus 17-én el-
fogadta a Bakonyerdő Zrt. új SZMSZ-
ét, tájékoztatott a döntés hátteréről 
Varga László vezérigazgató, akit arra 
kértünk, nagy vonalakban ismertesse 
a változásokat.

2020. augusztus 17-től megszűnt 
a termelési és kereskedelmi vezérigaz-

gató-helyettesi beosztás, a jövőben a 
vezérigazgató alatt egy gazdasági ve-
zérigazgató-helyettes, valamint két 
főmérnök (vagyongazdálkodási, vala-
mint erdőgazdálkodási és természet-
védelmi) irányítja a cég tevékenységét 
vezető állású munkavállalóként.

A vagyongazdálkodási főmérnök 
Jagicza Attila lett, aki korábban a va-
gyongazdálkodási osztályt vezette. 
Irányítása alá került többek között a 
birtokügyi osztály, a műszaki és beru-
házási osztály, a közjóléti osztály, és 
hozzájuk csatlakozik Gerencsér Zol-
tán turisztikai főelőadó. 

Varga László szerint a birtoügyi 
osztály kialakítását nem kell magya-
rázni. Sok olyan ügy van, amit rend-
be kell tenni, főként a vagyonkezelési 
szerződésekkel kapcsolatban. Azoknál 
az ingatlanoknál, amelyek úgy épül-
tek meg az általunk vagyonkezelt te-
rületeken, hogy a földhivatalnál nem 
lettek bejegyezve, ezeknek most meg-
történik azok térképi elhelyezése, in-
gatlan nyilvántartási feltüntetése. Ezt 
követően megvásárolhatóak lesznek 
a földterületek, amelyeken az objek-
tumok állnak. Ezeknél az erdőgazda-
ságnak elővásárlási joga lesz. 

Hosszú távú emlék
Hazánk 2021-ben rendezi meg 
az Egy a természettel vadászati 
és természeti világkiállítást. En-
nek jegyében a Bakonyerdő Zrt. 
Csehbánya határában egy hektár 
emlék erdőt telepített. Az erdőt fő-
ként kocsányos és kocsánytalan 
tölgy fafajok alkotják.

„Az emberi nemnek hivatása nem 
rontás, pusztítás, megsemmisítés, ha-
nem, hogy munkálkodjon, alkosson, 
teremtsen.” Varga László vezérigazga-
tó ezzel a Gróf Széchenyi István-idé-
zettel köszöntötte az emlékerdő te-
lepítése kapcsán tartott ünnepség 
résztvevőit. 

Kifejtette, az 1971-es világkiállítás 
célja az volt, hogy a vadászat helyét 
meghatározza az emberi kultúrán és 
civilizáció belül. Sokoldalú és átfogó 
képet kívántak adni a kor vadászatá-
ról és vadgazdálkodásáról, érzékeltet-
ni az ember és a természet állandó 
kölcsönhatását, szerves kapcsolatá-
nak szükségességét.

Az Egy a természettel vadászati 
és természeti világkiállítás alkalmá-
ból a Bakonyerdő Zrt. által telepített 
emlékerdő a Magas-Bakony gyönyörű 
erdeinek ölelésében fekvő falu, Cseh-
bánya közelében található. Az egyhek-
táros emlékerdő faállományát főként 
kocsánytalan és kocsányos tölgy fafa-
jok alkotják, elegy fafajként közéjük 
mezei szil, hegyi juhar, barkóca ber-
kenye, vadkörte, vadalma társul. A 
több mint 11 ezer darab csemete el-
ültetésekor őshonos elegyes állomány 
létrehozására törekedtünk. Építkez-
ve a természetes folyamatokra, ezzel 
megsegítve a már erdősült részeket 
döntöttünk az érintett terület kivá-
lasztása mellett.  

Bors Richárd, az Egy a Természet-
tel Nonprofit Kft. szakmai igazgató-
ja elmondta, a 22 állami erdőgazda-
ság 1-1 hektár erdő telepítésével állít 
emléket a világkiállításnak. Az erdők 
a holnap emberét szolgálják. Az erdé-
szek pedig vigyáznak közös kincsünk-
re, örökségünkre. A világkiállításról 

szólva kifejtette, ez Magyarország 
promóciója is egyben, hiszen a ven-
dégeknek bemutatjuk az ország vadá-
szati és természeti értékeit.

Szentkirályi Alexandra kormány 
szóvivő elmondta: a kiállítás jelentős 
rendezvény, amire az egész világ oda-
figyel, ezért az esemény mögött hosz-
szú távú lehetőségek rejlenek. Az ide-
látogatók hazánk jó hírét viszik, ez a 
hírverés most nagyon jókor jön a ha-
zai turizmusnak. Az esemény minde-
mellett ráirányítja a figyelmet a kör-
nyezetvédelem fontosságára is.

Aláhúzta, az erdőtelepítés hosszú 
távon hagy emléket azon. Az emlék-
erdő ültetésével tisztelgünk az 1971-
es világkiállítás előtt, ugyanakkor üd-
vözöljük a 2021-es világkiállítást. 

Takács Szabolcs Veszprém megyei 
kormánymegbízott azt hangsúlyoz-
ta, hogy más a perspektívája, aki az 
erdő közelében, netán az erdőből él, 

és más annak, aki vendégként, tu-
ristaként jár az erdőkben. De mind-
két réteg elmondhatja, hogy az erdő 
meghatározó egy-egy ember életében, 
vágyik annak a közelségére. Mind-
annyian tenni akarnak a természet 
megértése, megvédése érdekében. 
A világkiállítás címe sem véletlenül 
hangsúlyozza, hogy legyünk harmó-
niában a természettel. Veszprém me-
gye jó helyzetben van, a területéből 
155 ezer hektár erdősült terület.

Dani Ágnes bemutatta a hely érde-
kességeit, felidézve a környék termé-
szeti látnivalót, történelmi nevezetes-
ségeit.

 Folytatás a 3. oldalon 

 Folytatás a 4. oldalon 
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Bemutatjuk erdőgondnokainkat

A helyére került
Tíz év irodai munka után „elnyer-
te jutalmát” Ther András, aki a 
nyugdíjba vonult Kovács Sándor 
területét vette át. 2016 nyara óta 
ő a Pápai Erdészet Somlótája er-
dőgondnokság erdőgondnoka. 

Akárcsak az erdőgondnokok több-
sége, Ther András is Sopronban vég-
zett erdőmérnökként, 2007-ben. Első 
munkahelye a Zala Megyei Mezőgaz-
dasági Szakigazgatási Hivatal Erdé-
szeti Igazgatósága volt. Erdőgazdál-
kodói nyilvántartásba vételi ügyek 
intézésével kezdte a munkát, ami 
nem a pályakezdők álma, hiszen elég-
gé perifériája a szakmájának. Sok 
választása azonban nem volt, mert 
nyelvvizsga hiányában nem vehette át 
a diplomáját. 

A hivatalban sikerült beleásnia ma-
gát a hazai bürokrácia útvesztőjébe, 
képbe került a közigazgatási eljárá-
sokkal és az erdészeti joggal. Munká-
ja során megismerkedett a térinfor-

matikával és az adatbázis-kezeléssel. 
Ennek köszönhetően később térin-
formatikus és adattár-karbantartó 
státuszt töltött be. E munkája révén 
részt vett a körzeti erdőtervezés te-
repi munkáiban is, ami már közelebb 
állt a szívéhez.

Mivel a Balaton-felvidékről szár-
mazik, közelebb akart dolgozni a 
szülőföldjéhez. Az otthoni erdőbir-
tokosságoknál nyugdíjazás során 
megüresedő állást ígértek neki, de 
a Bakonyerdő Zrt.-nél előbb adódott 
lehetőség. Jelentkezett a vállalat ál-
láshirdetésére, a térinformatikai is-
meretei felkeltették Varga László 
figyelmét. 2010. december 1-től a Ba-
konyerdő Zrt. ingatlangazdálkodási 
előadója lett. Ezt követően több po-
zíciót is betöltött, de arról, hogy még 
közel kerüljön a „tőmelletti” szakmá-
hoz, nem mondott le. Ez alatt az idő 

alatt kedves feladat is adódott számá-
ra: az új erdészeti szakmai rendszer 
(ESZR) bevezetésében való részvétel, 
amelynek a fejlesztői szakmai mun-
kacsoportjába is bekerült.

A Pápai Erdészet köztiszteletben 
álló erdőgondnoka, Kovács Sándor 
2016-ban, az év közepén nyugdíjba 
készült. Ezt a lehetőséget nem kíván-
ta elengedni. Meggyőzte a főnökeit 
arról, hogy nem fog hiányozni a köz-
pontból. Tavasztól egyre több napot 
töltött a kollégával. Mire Sándor au-
gusztustól a sétálóidejét töltötte, már 
megismerte a területet. Ezt követően 
nevezték ki a Somló-tája erdőgond-
nokság erdőgondnokának.

Ther András mosolyogva mond-
ta, „beérett, amire vágytam, végre a 
helyemre kerültem.” Ez a tíz év elég 
soknak tűnhet, de ez az időszak nem 
volt haszontalan számára. Olyan terü-
leteit ismerte meg a szakmának, amit 
önszorgalomból biztosan nem sajátí-
tott volna el.

Az erdőgondnoki munka maga a 
kihívás. Elsősorban fel kellet elevení-
tenie a Sopronban tanultakat, amely-
ben nagy segítségére voltak erdőmér-
nök és nem kevésbé erdész kollégái. 
Az erdőgondnoki feladatokkal ő már 
komplexen ismerkedett meg. Az iro-
dai munkát – a kollégáihoz hasonlóan 
– kevésbé szereti, de ez a terepi felada-
tokkal együtt szerves egységet alkot. 
Az ESZR folyamatos fejlesztését most 
már gyakorlati tapasztalataival tudja 
támogatni. 

Nagy kihívást jelent számára a 
készletkezelés jelenleg küszöbön ál-
ló korszerűsítése, valamint az örök-
erdő-gazdálkodás bevezetése. Az er-
dőgondnoki munka komplexitása 
és a folyamatos új kihívások teszik 
számára a mindennapokban is izgal-
massá ezt a munkakört, amelyet az-
óta is szeret.

Felújítás több területen
Teszér az erdészet egyik legna-
gyobb erdőművelési feladatokkal 
bíró kerülete. Az erdeifenyő nagy 
aránya a jövőre nézve komoly fel-
adatokat vetít előre.

A Bakonyszentlászlói Erdészet-
nél július első felében megrendezett 
szakmai napon az erdészet dolgo-
zói Teszér erdészkerület adottságai-
val, szépségeivel és a kihívásokkal teli 
szakmai munkával, az aktuális felada-
tokkal ismerkedtek meg.

A kerületet zömében Fenyőfő és 
Pápateszér községhatárok erdei alkot-
ják. Fő fafaja, több mint 50 százalékos 
területaránnyal az erdeifenyő, majd a 
cser és a tölgyek következnek 16–15 
százalékos területfoglalással. 

Az erdészet egyik legnagyobb er-
dőművelési feladatokkal bíró kerüle-
te. Folyamatban lévő erdőfelújításai 
mintegy 140 hektárt tesznek ki, az 
erdeifenyő nagy aránya pedig – a ter-
mőhely és klíma változása miatt – a 
jövőre nézve is komoly feladatokat ve-
tít előre. 

A nap kezdéseként a Fenyőfő 7 C 
erdőrészletben EF mesterséges erdő-
felújítást tekintettünk meg, melyet 
az erdészetnél egyelőre egyedüliként 
a pajor elleni vegyszeres öntözésre al-
kalmas „csöves technológiával” vég-
zünk. A jelenleg kétéves felújításban 
a tavaszi aszályos időjárás miatt nem 
teljes a siker, de a pajor károsítását az 
öntözéssel sikerült visszaszorítani. A 
technológiával a felújítás ideje és költ-

sége a hagyományos mesterséges fel-
újításhoz képest csökken, mindamel-
lett jelentős ráfordításai miatt csak a 
legszükségesebb esetekben tervezzük 
alkalmazni. A kerületben már szin-
tén van jó példa kisebb beavatkozást 
és kevesebb ráfordítást igénylő er-
dei fenyő főfafajú felújításra, melyet 
a természetes újulatra alapozva, az 
őshonos lomb elegyet megvédve és 
szükség esetén alátelepítéssel kiegé-
szítve valósítunk meg.

A Fenyőfő 11 F erdőrészletben egy 
– két éve egészségügyi okokból elren-
delt fakitermelést követő – akácfelújí-
tást néztünk meg, melyet égetéssel 
történő vágástakarítás után gyökér-
szaggatással végeztünk. Az egyhek-
táros, vadföld mellett lévő területet 
elektromos kerítéssel kell védenünk, 
az idei évi sikerességi határidő előírá-
sainak megfelel az erdősítésünk.

A fenyőfői homokvidék után a 
pápateszéri erdőtömbben folyta-
tódott a nap, ahol zömében töl-
gyes állományok találhatók. A Pá-
pateszér 19 B erdőrészletben az idei 
évben sorra kerülő növedékfokozó 
gyérítés jelölését vitattuk meg 
egy mintaterületen. A jelölés 
hagyományos szemlélettel történt: a 
legértékesebb főfafaj (KST) ígéretes 
egyedeinek megsegítésével, a ritkább 
elegyfajok megóvásával, a kétszintes 
erdőszerkezet megtartásával az erdő-
nevelési szempontok érvényesülnek. 

A Pápateszér 18 A erdőrészletben 
egy jól sikerült, 2018 tavaszán elvég-

zett kocsányostölgy-makkvetéssel 
büszkélkedhettünk a kollégák előtt. 
Ez az eredmény a szerencsés időjá-
rási körülmények mellet az alapos 
terület előkészítésnek, a gondosan el-
végzett első kivitelnek, a jó minőségű 
feszített fonat kerítésnek, valamint 
többszöri vegyszeres és mechanikus 
ápolásnak egyaránt köszönhető. 

A Pápateszér 10 D KST főfafa-
jú erdőrészlet korábban is volt szak-
mai napok színhelye, ahol az erdé-
szeti hatósággal is folytattunk már 
szakmai vitákat a felújítási lehető-
ségek terén. Az erdőtervezés során 
a folyamatos részterületet leválaszt-
va az új részletre FVB lehetőség lett 
meghatározva, így a korábban zá-
ródásproblémák miatt nem engedé-
lyezett EÜ termelés helyett egy erő-
sebb bontást hajtottunk végre az 
állományban. A régi nagy területű 
magas panelkerítést hatékonyabb 
magas fonatra szűkítettük, a közepes 
makktermésnek köszönhetően az 
újulat szépen megjelent, így a termé-
szetes felújítás lehetősége már adott.

Utolsó szakmai megállónk a Pá-
pateszér 9 C KST erdőrészletben 
volt, ahol az egykor pásztásan elin-
dított felújítás történetét és aktuális 
feladatait ismertük meg. Az elavult 
kerítés cseréje, a már levágott pász-
ták pótlása és intenzív ápolása, vala-
mint az idős pászták újulatra törté-
nő termelése lehet a kulcsa a régóta 
húzódó felújítás belátható időn belüli 
befejezésének.  

A szépen megőrzött és felújított, 
magántulajdonban lévő Bögi-malom-
nál Milinszki Tibor kerületvezető er-
dész mesélt a Pápateszér környékén 
található patakokra és erekre egykor 
rátelepülő malmokról, melyekből egy 
időben 27 is működött. Láthattuk, 
hogy az erdész szívén viseli a helyi ér-
tékeket, a múltat megőrző emlékeket 
kerületében. 

Az ebédre az egykor a grófkisasz-
szonyok találkozóhelyéül szolgáló, 
banyafákkal körülvett Grófi fürdőnél 
kialakított pihenőhelyen került sor, 
ahol beszélgetéssel és anekdotázással 
zárult a nap.

Rosta Katalin erdőgondnok

Ther András, a Pápai Erdészet erdőgondnoka

Hasznos és eredményes, tapasztalatokban gazdag napon voltak túl a résztvevők

Fotók: Oláh Zoltán
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Jövőbeni célokról 
tanácskoztak
Elméletben és gyakorlatban egya-
ránt körbejárták az örökerdő ke-
zelését azok a szakemberek, akik 
részt vettek a Bakonyerdő Zrt.-nél 
tartott képzésen.

Az OEE Örökerdő Szakosztály és a 
Bakonyerdő Zrt. az örökerdő-kezelési 
terv készítése kapcsán akkreditált ki-
egészítő képzést tartott július köze-
pén. A kétnapos esemény helyszíne a 
Bakonyerdő Zrt. Huszárokelőpusztai 
Vendégháza és az erdőgazdaság te-
rülete volt. A képzésen 46-an vettek 
részt, őket Váradi József erdőgazdál-
kodási és természetvédelmi főmér-
nök köszöntötte.

Az első nap az elméleti ismereteké 
volt. Ódor Péter erdőökológus tartott 
érdekfeszítő előadást a mérsékelt övi 
erdőkben lejátszódó erdődinamikai 
folyamatokról, kitekintést adott a vi-
lág más kontinenseinek természetes 
erdődinamikai változásairól, a lék-
gazdálkodási kutatásairól és a holt-
fa szerepéről. Több hazai helyszínen 
végzett kutatásairól is beszámolt, is-
mertette a nemzetközi gyakorlati 
tapasztalatait az erdőkben folyó ter-

mészetvédelmi kezelésekről és azok 
hazai megvalósíthatóságáról.

A szakemberek megismerkedtek 
az örökerdő üzemmódú erdőkben 
„Az örökerdő-kezelési terv elkészíté-
séhez, a gazdálkodás hatósági ellenőr-
zéséhez, továbbá a körzeti erdőterve-
zés során az erdőtervek készítéséhez” 
nevű útmutatóval. Ennek tartalmát 
és gyakorlati használatát dr. Csépányi 
Péter, az OEE Örökerdő Szakosztály 
elnöke ismertette.

Horváth Iván, a Pro Silva Hunga-
ria Egyesület elnöke mutatta be Az 

örökerdő ismertetőjegyei című kiad-
ványt. Az erdész szakember számára 
az örökerdő erdőművelési elméleté-
nek megértése és alkalmazásának el-
sajátítása fontos feladat, amelyhez az 
útmutató nyújt támogatást részben 
érvrendszerként, részben elméleti tá-
maszként.

Másnap terepi bemutató követke-
zett, amelynek első helyszíne a Ba-
konybéli Erdészet Bakonybél 46 A 
erdőrészlete. Itt a közelítőnyomok 
kialakítását, a javafák kijelölésének 
szempontjait, a kivágandó fák ismér-
veit és a biotóp fák kijelölésének in-
dokait és érvrendszerét ismerhették 
meg a részvevők. A gyakorlati szak-
emberek számos kérdést tettek fel a 
helyszíni bemutató során. A szabá-
lyos közelítőnyomok kialakítását és 
egymástól való távolságát különbö-
ző állományokban eltérően célszerű 
kialakítani. Bükkös, fenyves állomá-
nyokban a fakitermelési technoló-
gia alapján 20 méterenként célszerű 
közelítőnyomokkal a finomfeltárást 
elvégezni az erdőben. A közelítő-
nyomok max. 3–3,5 méter szélesek 
legyenek, és mindenképpen időtál-

ló módon ki kell jelölni. A fakiter-
melések során a gépek csak ezeken 
a nyomokon közlekedhetnek. A töl-
gyes állományok esetén 35-40 méte-
renként célszerű kialakítani a közelí-
tőnyom-hálózatot, és a fakitermelés 
során olyan műszaki–technikai felté-
teleket kell teremteni, hogy a kíméle-
tes közelítés során az újulat és fiatal 
faegyedek ne sérüljenek.

A terepi program ezután a Ba-
konyszentlászlói Erdészet Alízházi 
szálaló tömbjében folytatódott. Az er-
dészet 2008 óta kezeli a mintegy 236 

hektáros erdőtömb hegy- és dombvi-
déki bükköseit és cseres-kocsánytalan 
tölgyeseit a vágásos üzemmódból a 
szálaló üzemmódra való áttérésnek 
megfelelően. Az átalakítási időszak a 
vágásos erdők szálaló erdőalakra való 
átalakításának megkezdésétől a szála-
ló szerkezet kialakításáig tart. Az át-
alakítás időszakában az erdőtömbbe 
évenként kell belenyúlni, de az azo-
nos erdőrészletekbe csak ötévenként 
szabadott visszatérni.

Az átalakítási időszak felújítást se-
gítő szakaszában vannak az erdőrész-
letek, ahol a fő cél az újulatcsoportok 
megjelenésének és fejlődésének segí-
tése térben és időben váltakozva nyi-
tott lékekkel. A Bakonyszentlászló 43 

E és 45 D erdőrészletekben tekintet-
ték meg a résztvevők az eddigi mun-
kák eredményeit.

Egy ilyen felújult lékben tapasztal-
hatták: az örökerdő-kezelési útmuta-
tóban ismertetett önellenőrzési mód-
szer egyik lehetősége a koncentrikus 
mintakörös felvétel. A koncentrikus 
mintakörös önellenőrző eljárás cél-
ja az örökerdő-kezelési modellekben 
meghatározott célállapot paraméte-
reitől való eltérés időszakonkénti el-
lenőrzése.

A Bakonyszentlászló 45 D erdő-
részletben a javafák már korábban ki 
lettek jelölve. Itt körlapmérést végez-
tünk, majd megállapítottuk a körlap 
csökkentésének szükségességét. A ki-
vágandó fákat megjelölte az erdőgaz-
dálkodó, annak mennyisége és minő-
sége jól szolgálja a jövőbeni célokat.

A sikeres rendezvény végén rövid 
teszt kitöltésével kérdezték vissza a 
képzés szakmai anyagát. A rendez-
vényt baráti beszélgetéssel zárult.

Dr. Patocskai Zoltán

Az üzemtervezéssel kapcsolatos 
módosításokat, egyéb szakmai igé-
nyeket szintén kezeli az osztály. 

A közjóléti osztálynak a vagyon-
gazdálkodáshoz kerülését szintén in-
dokolja, hogy 3 GINOP-os pályáza-
tunk is fut, de eddig is nagyon sok 
közjóléti beruházást hajtottunk vég-
re, amik egyre javuló kiszolgálást biz-
tosítanak az erdőterületeinken. En-
nek is a vagyongazdálkodás részét 
kell képezni.

Az ökoturisztikai főelőadónak köz-
vetlenül a főmérnökhöz való kapcso-
lódását az magyarázza, hogy nemcsak 
megépíteni és műszakilag fenntartani 
kell a különböző építményeket, ha-
nem gazdaságosan üzemeltetni kell 
őket. Neki kell összefognia azokat a 
pályázati projekteket, amelyek a to-
vábbi fejlesztéseknek az irányítását 
jelenti. Rendszerben, egymást kiegé-
szítve, erősítve kell működniük a köz-
jóléti objektumoknak.

Váradi József maradt az erdőgaz-
dálkodási és természetvédelmi főmér-
nök, de hozzá került a Franciavágá-
si Fűrészárugyár. Kevesebb tölgyet 
akarunk feldolgozni. Bükk és kőris 
fafajból viszont növelni akarjuk a va-
gyonkezelt területen kitermelt fa fel-
dolgozásának mennyiségét. Ebből 
szeretnénk fűrészárut készíteni, és 
ennek az értékesítését meg kell olda-
ni.

A gazdasági vonal továbbra is Ko-
vács Zoltánné irányítása alá tartozik, 
ott különösebb változások nem voltak.

Jogszabályi kötelezettség volt a 
döntési útvonalak írásba foglalása és 
a megfeleltetési feladatok összefog-
lalása. Ezzel a munkával dr. Panyor 
Anett jogi és megfelelőségi osztály-
vezetőt bíztuk meg. Neki Németh 
Tamás, a kontrollingosztály vezetője 
nyújt segítséget.

„Amikor az osztályvezetőket, az 
erdészeti igazgatókat tájékoztattam 
az új SZMSZ-ről, úgy fogalmaztam, 
hogy egyre nehezebb helyzetben kell 
megvívni a napi küzdelmeket. Ponto-
san meg kell határozni, ki, miért és 
meddig felelős. A párhuzamos döntési 
vonalakat meg kell szüntetni, egyér-
telműen meg kell határozni a feladat- 
és a felelősségi köröket. A döntések-
kel nem szabad egymásra várni, mert 
sokszor az azonnali intézkedések a 
leghatékonyabbak. 

Az erdőgazdaságot olyan csapat-
hoz hasonlítottam, ahol a szilárd 
védelem az alapja mindennek, ez a 
gazdasági és működési háttér biztos 

megteremtése; a középpálya a va-
gyongazdálkodás; a támadósor pedig 
a hatékony gazdálkodás, miként lehet 
a meglévő erőforrásokból a maximá-
lis eredményt elérni.”

A vállalat háza táján más személyi 
változások is történtek. Varga Lász-
lóban már régebben felmerült, hogy 
az erdészeti igazgatókat kimozdítsa 
a meglévő komfortzónájukból. Érez-
zék a kihívásokat, hagyják hátra a na-
pi rutint. Ennek egyik módja, hogy 
néhány erdészeti igazgató helyet cse-
rél. E folyamatot felgyorsította, hogy 
Meinczinger József erdészeti igazgató 
közös megegyezéssel távozott a válla-
lattól. Kovács Attila eddig a Bakony-
szentlászlói Erdészet igazgatója volt, 
Bakonybélbe hazaköltözve az ottani 
erdészetet irányítja. Szórádi Zalán el-
lenőrzési osztályvezetőt – akinek ko-
rábban volt már bakonyszentlászlói 
beosztása – kinevezte a Bakonyszent-
lászlói Erdészet igazgatójává. 

A Devecseri Erdészet igen széles-
körű tevékenységet végez. Ott talál-
ható a központi javítóműhely; na-
gyon komoly csemetekert-fejlesztési 
projekt és hűtőház-felújítási beruhá-
zás zajlik; a halászati ágazat fejlesz-
tése is napirenden van; és ott van a 
vadászház is. Egy agilis, lendületes  
fiatalnak ez kellő kihívást jelent, 
ezért Nagy Gergely kapta meg a De-
vecseri Erdészet igazgatói pozícióját. 
Nem ismeretlen számára a terület, és  
Cságoly Imre erdőgondnok is vele 
tartott. Peer László pedig a Pápai Er-
dészetet irányítja. Vele együtt Farkas 
Sándor erdőgondnok is „átigazolt”. 
A frissítés mellett ezekkel a szemé-
lyi váltásokkal kialakulhat a tényle-
gesen működni képes erdőgondnoki 
rendszer mindkét erdészetnél, és éves 
szinten közel százezer kilométer re-
zsi kocsifutást takaríthat meg az er-
dőgazdaság.

A Covid-járvány újabb erősödé-
se kihat az erdőgazdaság működésé-
re is, fogalmazott a vezérigazgató. A 
legutóbbi vezérigazgatói értekezleten 
ezt már többen is jelezték. Ma az lát-
szik, a Bakonyerdő Zrt. elmarad a tu-
lajdonos által elvárt eredménytől, de 
eredményesen fogunk gazdálkodni. A 
vállalat konszolidált (BEFAG Parket-
tagyár Kft.-vel együtt) eredmény ter-
ve 200 millió forint helyett 150 millió 
forint körül várható. Emellett pozitív 
eredmény, hogy a parkettagyár folya-
matosan likvid, mindig eleget tudtak 
tenni a fizetési kötelezettségeiknek. 
Van remény arra is, hogy a tavalyi 
szinten – 500–520 ezer négyzetméter 
parkettát – értékesítsenek.

Nagyobb hangsúly
a vagyongazdálkodáson

 Folytatás az 1. oldalról 

Az örökerdő ismertetőjegyei című PSH 
kiadvány

Javafa jelölés és körlap mérés a Bakonyszentlászló 45 D erdőrészletben

Dr. Csépányi Péter előadást tart Terepi bemutató a Bakonyszentlászló 43 E erdőrészletben
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Ötven éve a jövőt építjük

–  Ötven év egy erdő életében is 
jelentős időszak, egy vállalat, egy er-
dőgazdaság szempontjából pedig tel-
jes korszak. Ez alatt az ötven év alatt 
erdészek, erdőmérnökök, két kezük-
kel dolgozó erdei és faipari munká-
sok, gazdasági szakemberek munkál-
kodtak azon, hogy erdőgazdaságunk 
egyet jelentsen az értékteremtő, ha-
gyományőrző, ugyanakkor innovatív, 
a jövő tekintetében megoldásokat ke-
reső és nyújtó vállalkozás képével – 
hangsúlyozta Varga László vezérigaz-
gató, amikor köszöntötte a jubileumi 
ünnepség résztvevőit. 

Jelezte, ötven év alatt terméket-
len kopárokat tettünk erdős területté, 
idegenhonos fafajokból álló erdőket 
pedig őshonos fafajokból álló állomá-
nyokká alakítottunk. Magas színvo-
nalon gazdálkodva jelentős lépéseket 
tettünk a természetközeli erdőgaz-

dálkodás terén, hogy az egyre gyak-
rabban előforduló természeti kataszt-
rófák – széldöntések, fenyő és lombos 
fafajok száradása – mellett is szaksze-
rűen, természetbarát módon kezeljük 
a ránk bízott erdővagyont és vadál-

lományt. Folyamatosan keressük és 
alkalmazzuk a költségtakarékosabb 
erdőfelújítási és erdőnevelési módsze-
reket. 

Ötven év alatt felépítettünk egy 
olyan közjóléti-turisztikai hálózatot, 
amely ma hazánk egyik leglátoga-
tottabb rekreációs és turisztikai cél-
pontjává vált. Nemcsak védjük a ter-
mészetet, de megőrizzük történelmi 
emlékeinket, erdei vendégházaink he-
lyet adnak a túrázó, pihenni, kikap-
csolódni vágyó embereknek, erdei is-
koláinkba, állat- és vadasparkjainkba 
hívjuk a felnövekvő generációkat.

Ötven év alatt a fűrészipari és par-
kettagyártási technológiák folyamatos 
fejlesztését megalapozó beruházások 
több száz dolgozó munkahelyének 
megőrzését biztosították a válságok-
kal talán legnagyobb mértékben súj-
tott fafeldolgozói ágazatban. 

Dr. Kovács Zoltán országgyűlé-
si képviselő gratulált a jubileumhoz. 

Köszönetét fejezte ki azért, amit a 
Bakonyerdő Zrt. a város és a térség 
támogatásáért tesz. Mint mondta, a 
vállalatnál mindig segítőkészséget 
tapasztalt. Leszögezte: a vállalattal 
szemben elvárás a felelős és fenntart-
ható erdőgazdálkodás, aminek eleget 
is tesz. A Bakonyerdő Zrt. a jövőt épí-
ti. Működési területe (Balaton-part, 
Bakony, Kisalföld) mindenkinek tar-
togat szépségeket, ékköve az ország-
nak. Ez egyben jó érzés, ugyanakkor 
felelősség is a vállalat számára.

A magyar erdők kalandra hívnak. 
A Bakony hazánk legszebb természeti 
értékeit rejti, méltán keresett turisz-

tikai célpont, hangsúlyozta köszön-
tőjében Szentpéteri Sándor erdőkért 
felelős helyettes államtitkár. Leszö-
gezte, a Bakonyerdő Zrt. ötven éve a 
jó gazda gondosságával bánik a reá 
bízott erdővagyonnal, törekszenek az 
ember és a környezet harmóniájának 
a megteremtésére. Közjóléti beruhá-
zásaikkal hozzájárulnak a szabadidő 
hasznos eltöltéséhez. Úgy vélte, az 
ötven éves jubileum különleges alka-
lom. Ez a Bakonyerdő Zrt. életében 
50 éves értékteremtést, értékmegőr-
zést, valamint fél évszázad szakmai 
gondoskodást jelent.

Varga László az ünnepségen em-
lékplakettet adott át Németh Sán-

dor Miklósnak, aki feldolgozta a Ba-
konyerdő Zrt. ötvenéves történetét. A 
jubileum kapcsán a parkban emlék-
táblát avattak, valamint a vendégek-
kel fákat ültettek.

Mint ismert, a Magasbakonyi Álla-
mi Erdőgazdaság, a Keszthelyi Állami 
Erdőgazdaság és a Budapesti Fűrész-, 
Lemez- és Hordóipari Vállalat Vinye-
sándor-majori Fűrészüzemének ösz-
szevonásával 1970. január 1-ével jött 
létre a Balatonfelvidéki Erdő- és Fa-
feldolgozó Gazdaság (BEFAG), amely-
nek központja Keszthely volt. A tár-
saság 1993-ban részvénytársasággá 
alakult. Egyszemélyi tulajdonos a 

Magyar Állam, képviselője az Állami 
Vagyonkezelő Társaság. Az új elne-
vezés BEFAG Rt. A részvénytársaság 
központja 2001. július elsejével átköl-
tözött Pápára, és sor került a névvál-
tozásra is, Bakonyerdő Erdészeti és 
Faipari Részvénytársaság, amihez ma 
már a „zártkörűen működő” jelző is 
csatlakozik.

Az ötvenéves jubileumi ünnepsé-
get tavasszal, nyugdíjas találkozóval 
egybekötött családi nappal kívántuk 
megtartani, de a járvány közbeszólt. 
Az ősz sem volt kegyes hozzánk, így 
szűk körben emlékeztünk. Ha a jár-
ványhelyzet lehetővé teszi, sort kerí-
tünk egy nagyszabású ünnepségre is!

 Folytatás az 1. oldalról 

A programból a faültetés sem maradhatott ki. Öt földlabdás csemete került a földbe, amely jó eséllyel hosszú évekig emlékezteti a parkban sétálókat a fél évszázados jubileumra

Emlékplakettet vehetett át nyugdíjas kollégánk, Németh Sándor Miklós

A jubileum kapcsán a meghívott vendégekkel együtt a parkban emléktáblát avattak
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Rendhagyó trófeaszemle a szokott helyszínen
A nemzetközi seregszemle helyett 
idén mindössze csak a bakonyer-
dős kollégák tudtak eszmecserét 
folytatni a Sárosfőn bemutatott 
trófeák gyűrűjében.

– Az idei év bővelkedett a meglepe-
tésekben, sajnos negatív értelemben. 
A vadászati szezon sem úgy alakult, 
ahogy terveztük. Ezzel együtt sem 
akartuk megszakítani a hagyományo-
kat, ezért, ha szűk körben is, de meg-
tartjuk a trófeaszemlét.

Varga László is éreztette, hiányzik 
az a pezsgés, ami a korábbi bemutató-
kat jellemezte, amikor hazai és külföldi 
vadászok elevenítették fel élményeiket. 
A mostani eseményen csak az erdőgaz-
daság kollégái lehettek jelen, hogy ki-
cseréljék tapasztalataikat. A Covid tá-
vol tartotta a vendégvadászokat.

A rendhagyó trófeaszemlén a ve-
zérigazgató elmondta, a gímszar-

vas-vadászatra sok osztrák és német 
vendégvadász jelentkezett. Néhány 
vendégnek augusztus végén még si-
került beutaznia, de aztán a járvány-
helyzet miatt ezek a vendégvadásza-
tok meghiúsultak. Hangsúlyozta, 
minden helyzetre lehet megfelelően 
reagálni. Az élet azt hozta, hogy egy 
évet korosbodhat a trófeás vad állo-
mánya. Jövőre meglesz ennek a ho-
zadéka. Fogjuk fel ezt úgy, hogy be-
fektetünk a jövőbe. A trófeaszemle 
pedig lehetőséget ad a kötetlen szak-
mai beszélgetésekre.

Hozzátette, a vaddisznó diagnosz-
tikai célú elejtése jóval meghaladja a 
legmerészebb számításainkat is. En-
nek ellenére, amennyiben meg tud-
juk tartani a vaddisznó terelő és haj-
tóvadászatokat, lesz elegendő disznó, 
hogy ezek eredménnyel záruljanak. 
A hajtásnapok le vannak kötve, tehát 
ezen nem múlik.

– Magunk maradtunk, de szakmai 
körben vagyunk – célzott a kialakult 
helyzetre Pölöskei Balázs vadászati 
osztályvezető. Szakmai szempontból 
a szarvasbőgés gyengére sikerült, de 
vadgazdálkodási szempontból a kö-
vetkező év jó lehetőségekkel kecseg-
tet. Legalább volt idő megfigyelni az 
ígéretes gímbikákat.

A trófeaszemlén jelenlévő Takács 
Szabolcs szerint is rendkívülinek 
mondható vadászati idény volt az 
idei, hiszen a gímbikák elejtői kéthar-
mad részben külföldi vadászok, akik 
idén távol maradtak. Ez év szeptem-
berében a kormányhivatal illetékes 
osztályánál 345 gímtrófeát bíráltak, 
ebből 14 darab volt tíz kilogramm fe-
lett. 13 kapott arany minősítést. Idén 
megdőlt a megyei rekord, a Sümegen 
ejtett trófea 14,04 kilogrammot nyo-
mott.

xyA járványhelyzet szakmai eszmecserévé változtatta a seregszemlét

A professzorra emlékeztek
Száz éve született dr. Majer Antal 
erdőmérnök, aki a Soproni Egye-
temen az erdőműveléstan egye-
temi tanáraként oktatta a jövő 
generációit. Emellett erdőesztéti-
kával foglalkozott, hogy tanítvá-
nyai lelkébe beleplántálja az er-
dőkbeli számlálhatatlan szépség 
tiszteletét és szeretetét. 

Dr. Majer Antal erdészprofesszor 
emléke előtt tisztelgett a szakma. 
Varga László vezérigazgató maga is a 
tanítványai közé tartozott, így szemé-
lyesen tapasztalhatta meg a profesz-
szor szakmai tudását, az erdők iránti 
elkötelezettségét, emberségét.

A Forrasztókői egzótakertben, 
szakmai körben tartott ünnepségen 
idézték fel munkásságát. Nem véletle-
nül választották a bakonyi helyszínt, 
hiszen az egzótakert létrehozásában 
Majer Antal aktív szerepet vállalt. 
Ebbéli tevékenységét Varga László 
idézte fel:

A telepítés 1954-ben kezdődött 
Majer Antal vezetésével, aki akkor az  
ERTI ugodi kísérleti állomásának a ve-
zetője volt. Rajta kívül Márkus László 
és a volt Ugodi Erdészet szakemberei 
(Weibl Elemér erdészetvezető, Berger 
György erdőművelési vezető, Csombó 

György kerületvezető erdész) tettek 
sokat a kert létrehozásáért. 

A professzor nyugdíjas éveiben is 
szívesen látogatta a kertet. Végső bú-
csút 1992-ben tett látogatásakor vett 
tőle. Utolsó látogatásának emlékét 
kedvelt kilátóján, a forrasztókőn el-
helyezett emléktábla őrzi. 1995-ben 
hunyt el.

Dr. Majer Antal életútját dr. Laka-
tos Ferenc (SOE EMK Erdőművelési 
és Erdővédelmi Intézet igazgatója) 
idézte fel, aki beosztása szerint a pro-
fesszor utódának tekintheti magát. 
Elmondta, a professzor mint gyakor-
lati szakember, másrészt mint tudós 
kutató, harmadrészt pedig mint ra-
gyogó oktató tette le a névjegyét. 

A nagyhírű veszprémi piarista 
gimnáziumban Majer Antal fogé-
konysága elsősorban a matematika és 
a fizika iránt nyilvánult meg, de Rédei 
Dezső földrajz-biológia szakos tanár 
hatására érdeklődése egyre inkább a 
botanika felé fordult. Érettségi után 
felvételt nyert Sopronba a József Ná-
dor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre, ahol 1944-ben jeles ered-
ménnyel szerzett erdőmérnöki okle-
velet. Friss diplomásként elég sokol-
dalú szakmai gyakorlatot szerzett, 
végül 1953. nyarán a kutatómunka 

mellett döntött, s az Erdészeti Tu-
dományos Intézet munkatársa lett. 
1961-ben az alma mater hívó szavára 
Sopronba ment és 1985. évi nyugdíj-
ba vonulásáig az Erdőművelési Tan-
széket vezette. 

Iskolateremtő egyéniség és szenve-
délyes kutató, oktató volt. Meggyőző-
dése szerint a szakmai gyakorlati és 
tudományos tevékenységet nem lehet 
szétválasztani. Kutató tevékenységét 
a Bakonyban kezdte: célja a bükkösök 
természetes felújításának ökológiai 
alapokra helyezése volt. Szerinte két 
szép, felemelő hivatás van az életben: 
az emberek és az erdő nevelése. Szá-
mára mindkettő megadatott. Előadá-
saiból sugárzott az erdő és a termé-
szet szeretete. 

Török András (az egykori Állami 
Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazga-
tóságának munkatársa) elmondhatta 
magáról, hogy az egykori hallgatóból 
a professzor barátjává vált. Személyes 
hangvételű beszédben mutatta meg 
dr. Majer Antal személyiségét, ember-
ségét, szaktudását. 

„Egyetemi éveim egyik meghatáro-
zó élménye volt, amikor a professzor 
megkért: végezzem el a forrasztókői 
egzótakert fafajainak magassági és vas-
tagsági növekedésvizsgálatát. A feladat 
különleges fontosságát jelezte, hogy a 
helyszínre ő maga kísért el. Közel állt 
hozzá ez a táj, ez kitetszett minden 
mondatából. Nem csoda, hiszen innen 
indult pályája, itt jegyezte el magát az 
erdőkutatással örök életre.”

A diplomamunkája elkészítésekor 
is igénybe vette a professzor segítsé-
gét. „A sors kegyes ajándékaként a 
kapcsolatom utána sem szakadt meg 
vele”. Legtöbbször Arácson, az ősi bir-
tokon találkoztak. 

„Visszaemlékezve felejthetetlen, 
szuggesztív hangvételű előadásaira, 
bennem mindig azt az érzést keltette, 
hogy ő az, aki mindent tud az erdő-
ről, erről a csodálatos, misztikus vi-
lágról.” 

A forrasztókőn elhelyezett emléktáblánál két egykori tanítvány: Török András és 
Varga László

Közelebb az ügyfelekhez

Kihelyezett trófeaszemléket tart 
a kormányhivatal, ehhez pedig a 
Farkasgyepűi Erdészet biztosítja a 
helyet. Ezzel egyszerűbbé válik a 
vadászvendégek trófea-bemutatási 
kötelezettsége.

Együttműködést kötött a Bakony-
erdő Zrt. és a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal. A megállapodás szerint a 
Bakonyerdő Zrt. a Farkasgyepűi Erdé-
szeténél biztosítja a vadászati hatóság 
részére a kihelyezett trófeabírálat lehe-
tőségét. A dokumentumot a szarvas-
bőgési szezon kezdetén írta alá Takács 
Szabolcs kormánymegbízott és Varga 
László vezérigazgató.

– Ezzel az együttműködési megál-
lapodással régóta adósak vagyunk, fo-
galmazta meg a szerződés aláírásakor 
Takács Szabolcs. A Veszprém Megyei 
Kormányhivatal a Bakonyerdő Zrt.-vel 
régóta tart fenn nagyon szoros mun-
kakapcsolatot. Mindkét fél úgy érezte, 
mindezt jó lenne írásban is rögzíteni. 

A törvény erejénél fogva a trófeás 
vadat kötelező bírálatra bemutatni. 
Ezt a tevékenységet a kormányhiva-
tal illetékes osztálya végzi. Korábban 
a Bakonyerdő Zrt. Veszprémbe vitte a 
trófeáit bírálatra. Az ügyfélbarát kor-
mányhivatal e megállapodás értelmé-
ben kihelyezett trófeabírálatokat fog 
végezni a Farkasgyepűi Erdészetnél, 
ahol négy erdészettől (pápai, devecse-
ri, farkasgyepűi és bakonybéli) szárma-
zó gím-, és dámbikák trófeabírálatára  

kerül sor. A terepen dolgozó szakembe-
rek szakmai tapasztalatcserét folytat-
hatnak a hatósági munkát végzőkkel, 
ami elősegítheti a szakmai színvonal 
emelését. 

Varga László úgy vélte, nagy meg-
tiszteltetés a Bakonyerdő Zrt. számá-
ra, hogy most éppen a vadgazdálko-
dás területén tud felmutatni szorosabb 
kapcsolatot a hatósággal. A kihelyezett 
trófeaszemlével az erdőgazdaság meg-
kapta a bizalmat és a lehetőséget. Ez 
a bizalom kötelez arra, hogy továbbra 
is fegyelmezetten lássuk el azt a vadá-
szati tevékenységet, amit ránk bízott 
a tulajdonosi joggyakorló. Ő is a szak-
mai együttműködés fontosságát hang-
súlyozta, a kihelyezett trófeabírálat 
egyben lehetőséget teremt a vadász-
tatásban részt vevő szakszemélyzet 
szakmai tapasztalatszerzésére, és al-
kalmat ad a helyszíni konzultációra is.

A Bakonyerdő Zrt. összesen mint-
egy 63 ezer hektár földrajzilag változa-
tos és vadban gazdag vadászterületen 
gazdálkodik. Az eredményes vadgaz-
dálkodás feltétele a folyamatos élőhely-
védelem, ezért az erdő és a benne élő 
vadállomány egyensúlyának megte-
remtése kiemelten fontos feladat.

A kihelyezett trófeabírálattal egy-
szerűbbé válik az ügyfelek gím- és 
dámtrófea-bemutatási kötelezettsége, 
ez megkönnyíti és eredményesebbé 
teszi a részt vevő vadászati hatóságok 
trófeabírálati kötelezettségének teljesí-
tését is.
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Személyi 
változások
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói lét-
számában 2020. június 23. és 
szeptember 20. között az alábbi 
változások voltak:

Belépők, fizikaiak: Rinkó Csa-
ba (BEFAG Parkettagyár, 08. 03.), 
Fincza Attiláné (Devecser, 09. 01.), 
Tollár Nikolett (Pápa, 09. 01.).

Kilépők, szellemiek: Torma Dá-
niel (Devecser, 07. 09.), Szekrényes 
Balázs (Bakonybél központ, 07. 
10.), dr. Szekrényes Tamás (Köz-
pont, 07. 10.), Meinczinger József 
(Bakonybél, 07. 22.), Buti Gábor-
né (Pápa, 07. 31.), Mészáros Judit 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 08. 
14.), Molnárné Tokay Katalin (Ba-
konybél, 08. 15.), Vizeli Károly Pé-
ter (BEFAG Parkettagyár, 08. 17.).

Kilépők, fizikaiak: Fletcherné 
Berta Terézia (Devecser, 06. 25.), 
Takács Károly Zoltán (Francia-
vágási Fűrészáru Gyár, 07. 09.), 
Hadnagy Andrásné (BEFAG Par-
kettagyár, 07. 24.), Péter Krisztián 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 07. 
30.), Decsi László Gábor (BEFAG 
Parkettagyár, 08. 05.), Nagy Sán-
dor (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
08. 13.), Novák Zsolt (Franciavágá-
si Fűrészáru Gyár, 08. 13.), Péter 
Sándor (Franciavágási Fűrészáru 
Gyár, 08. 13.), Szabó Péter (Fran-
ciavágási Fűrészáru Gyár, 08. 16.), 
Németh Imre (Franciavágási Fű-
részáru Gyár, 08. 19.), Bogdán La-
jos (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
09. 07.), Nyári Gyula (BEFAG Par-
kettagyár, 09. 14.), Hegedűs Anett 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár, 09. 
20.).

Nyugdíjazás, szellemiek: Ba-
logh Ernő (Balatonfüred, 06. 29.), 
Zolnay Lászlóné (BEFAG Parketta-
gyár, 09. 18.).

Elhunyt: Göncz András (Deve-
cser, 09. 09.).

Hűségjutalmasok, szellemiek:
45 év: Hutter Bertalan (Bakony-

szentlászló),
40 év: Papp Zoltán (Bakonybél),
35 év: Kozma Tibor, Milinszki 

Tibor, Németh Jenőné (mind Ba-
konyszentlászló), Somogyi József 
(Pápa), Zolnay Lászlóné (BEFAG 
Parkettagyár),

30 év: Matyasovszky József (Ba-
konybél).

Hűségjutalmasok, fizikaiak: 
25 év: Lunk Róbert (Bakony-

szentlászló), 
20 év: Benkő Tünde (Balatonfü-

red).

Nagy siker az Erdei Vándortábor
Idén is nagy népszerűségnek örvendett, sikerrel zárult az Országos Er-
dészeti Egyesület által koordinált Erdei Vándortábor Program, amire 
– a vírushelyzettől függetlenül – a tavalyinál is több résztvevő jelentke-
zett. A június közepe és augusztus második fele közötti időszakban ha-
zánk erdeibe közel 4000 diák és kísérőik indultak táborozni, csaknem 
160 csoportban, 9 útvonalon, egy hét alatt átlagosan 50-90 kilométert 
megtéve. A Bakonyerdő Zrt.-nél 20 csoport fordult meg.

A vándortáborozás során a diákok 
– felső tagozatosok, illetve középis-
kolások – az erdővel együtt élve, sze-
mélyes élményeken keresztül ismer-
kedhettek meg a Bakony  természeti 
kincseivel és kulturális értékeivel. 

Az év első felében kialakult jár-
ványügyi helyzet (iskolák bezárása, 
kijárási korlátozás, csoportosulások 
kerülése) nagyban megnehezítette a 
nyárra tervezett, immáron 4. éve meg-
tartandó Erdei Vándortábor program 
szervezését is. Május végén azonban 
zöld utat kaptunk, így június közepé-
től nem volt akadálya a bentlakásos 
táborok megtartásának. 

Országszerte 9 útvonalon június 
17-tel indult el a program. A bakonyi 
vándortábor két nappal később fogad-
ta első csoportját. A táborozás rendje 

a korábbi évekhez hasonlóan alakult, 
7 napot és 6 éjszakát töltöttek nálunk 
a gyerekcsoportok. Egy hét alatt Ba-

konybélből indulva csillagtúrákat tet-
tek a Borostyán-kúthoz, a Kerteskői 
szurdokba, a Kőris-hegyre, az Odvas-
kő-barlangba, a Pannon Csillagdába, 
majd ezt követően költöztek tovább 
Huszárokelőpusztára, innen Hubert-
lakra. Utolsó napokon a Hubertlaki 
tóval, a Szárhegyi kilátóval és a Witt 
Lajos kilátóponttal ismerkedtek meg.

Úgy gondoltuk, hogy az idei más, 
visszafogottabb lesz. Szerencsére 

a digitális oktatás és a hosszú idő, 
amit a gyerekek távol az iskolatár-
saiktól töltöttek, egy jó lehetőséget 
adott az Erdei Vándortábor prog-
ramnak, ahol biztonságos keretek 
között, a természetben tölthették 
szabadidejüket. A sajátos egészség-
ügyi helyzetre tekintettel a táboro-
zás fókuszában lévő zöld szemlélet-
formálás mellett kiemelt figyelmet 
fordítottunk a járványügyi szabá-
lyok maradéktalan betartására, a tá-
borozók biztonságára.

Az idei évben mind a kilenc útvo-
nalon faültetéssel kezdődött a prog-
ram, ez nálunk sem volt másképp. A 
Csepregről érkező Dr. Csepregi Hor-
váth János Általános Iskola diákjaival 
és kísérőivel a pihenőnapjukon Hu-
szárokelőpusztán egy bibircses nyírt 
ültettünk el. 

Végül összesen 20 csoport járta vé-
gig a bakonyi útvonalunkat, a diákok 
ötszázan voltak, és a 2 hónap alatt 35 
ezer kilométert tettek meg a Bakony-
ban.

Ha nyár, akkor Erdei Vándortábor!
Csiszár Adrienn

Extrém távok,  
extrém vállalás

Több mint 12 óra egyhuzamban 
a versenypályán. Az emberfeletti 
feladatot három kollégánk teljesí-
tette, akik abszolválták a Extreme-
Man elnevezésű XXX. Hosszútávú 
Triatlon Országos Bajnokságot.

Más a strand felé vette az irányt 
augusztus 8-án, a Bakonyerdei Trió 
azonban Nagyatádra igyekezett, az 
ott megrendezett ExtremeMan el-
nevezésű XXX. Hosszútávú Triat-
lon Országos bajnokságra. Az ötlet 
spontán született három, sportot 
és a kihívásokat kedvelő, küzdő-
szellemmel felvértezett kolléga fe-
jében. A cél a teljesítés és a tisztes 

helytállás volt, hiszen aki ismeri ezt 
a verseny, azt tudja, hogy valóban 
extrém vállalás egy hobbisportoló 
számára a legforróbb nyári meleg-
ben extra távokon, az ország leg-
jobb triatlonversenyzőivel rajthoz 
állni. 

Reggel 9-kor a csapatok számára 
is elindult az „év leghosszabb nap-
ja”. Dr. Patocskai Zoltán erdőmű-
velési osztályvezetőt 3,8 kilométer 
úszás után Szelestei Péter informa-
tikai osztályvezető váltotta, aki bi-
ciklijén 90 kilométert megtéve ért 
be Nagyatád városába, ahol még to-
vábbi 90 kilométer várt rá. A 180 
kilométer bicikliút megtétele után 
Pétert Patocskai-Lunk Eszter kom-
munikációs vezető váltotta, aki 42 
kilométeres maratoni távot lefut-
va este 9 után ért célba. A csapat 
12:22:06 perc alatt teljesítette a vál-
lalt feladatot. Elmondták, rengeteg 
élménnyel, sok tapasztalattal, és 
önismerettel gazdagodtak.

Köszönik minden kollégának, 
barátnak, ismerősnek, aki izgult 
értük, követte őket, szurkolt nekik, 
biztatta és bátorította őket. Mert az 
út maga a cél….

Színesedő erdők
a Balaton-felvidéken

Az elmúlt időszakban a Bakonyer-
dő Zrt. – GINOP pályázati forrás-
ból – több fejlesztést is megvalósí-
tott a kezelésében lévő erdőkben. 

A „Balaton madártávlatból” projekt 
keretében a szigligeti Óvár kilátó és a 
Keszthelyi-hegységben található Bat-
sányi kilátó környezete is megújult, 
a gyönyörű balatoni panoráma mel-
lett játékos elemek teszik színesebbé 

a szabadban töltött időt. A fejlesz-
tésnek köszönhetően a látogatók in-
teraktív formában ismerkedhetnek a 
Balaton természeti értékeivel, fotófal 
mögé bújva pedig a helyszínhez kö-
tődő legendás történet részeseként is 
megörökíthetik magukat.

Felújítva várja a kirándulókat a 
Balatonfüred közelében fekvő Kolos-
ka-völgyi pihenőhely is. A munkála-
tok során lecserélték a régi padokat 
és asztalokat, a tanösvény, valamint 
az erdei tornapálya megrongálódott 
elemeit, de megújultak a környék 
természeti adottságait bemutató tá-
jékoztató táblák is. A forrás és a kis 
tó környezete is megszépült, a szak-
emberek a betegségben elpusztult fák 
kivágásával pedig a balesetveszélyt is 
elhárították. A közelben továbbra is 
ingyenesen látogatható a Koloska-völ-
gyi vadaspark és a Recsek-hegyi Nosz-
lopy Gáspár kilátó. Ez a beruházás a 
„Bakancsos Barangolás Bakonytól a 
Balatonig” témájú programban való-
sult meg, melynek keretein belül újul 
meg a közeljövőben többek között a 
Cuha-völgyi kirándulóerdő is.Szigligeti Óvár kilátó

Megújult a Balatonfüred közelében fekvő Koloska-völgyi pihenőhely is

Gólyahír
Az elmúlt időszakban az alábbi gyermekekkel gyarapodott  
a bakonyerdős család: 2020. május 25-én született Göncz 
Mátyás a Befag Parkett Kft. dolgozójának Göncz Tamásnak 
a kisfia; 2020. szeptember 9-én született meg Bán Gábor 
(központ) kisfia Bán Boldizsár.

Gratulálunk nekik! Jó egészséget kívánunk!

Akinek ez volt az első faültetése, örök élmény marad


