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Feketefenyő pusztulás erdeinkben Erdőgazdálkodási szakmai nap Erdei vándortáborok

Megőrizni értékeinket
Az elődeink nagyon sok értéket 
hagytak ránk, amit kötelessé-
günk megóvni. Úgy kell gazdál-
kodnunk, hogy ne legyen va-
gyonvesztés.

A mindig aktuális témáról, vagyon-
gazdálkodásról, beruházásokról, az 
objektumaink fenntartásáról Ja-
gicza Attila vagyongazdálkodási 
főmérnökkel beszélgetünk. A fő-
mérnök leszögezte, a helyzetünk 
kedvező, jó a hagyatékunk. 

Az ingatlanjainkról összességé-
ben elmondható, hogy nincsenek 
rossz állapotban. Az irodaépületek 
közül egyedül a Keszthelyi Erdé-
szet épülete szorul felújításra, ami 
azonban már halaszthatatlan. A 
tervezés megkezdődött, amint le-
het, elindul a felújítás. 

A Bakonyszentlászlói Erdészet 
felújítása ütemesen zajlik, lassan 
a végére érünk. A többi erdésze-
ti egység irodaépülete alapvetően 
rendben van. 

A főmérnök jelezte, az ingat-
lanok esetében egyfajta „tisztítás” 
történik. Azokat az ingatlano-
kat, melyekre nincs szükség, vagy 
rendkívül nagy lenne a felújításuk 
és kétséges a hasznosításuk, in-
kább értékesítjük. Az így befolyó 
összeget pedig ingatlan beruházá-
sokra, felújításokra, vásárlásokra 
fordítjuk. Alapelv, hogy úgy kell 
gazdálkodnunk, hogy ne legyen 
vagyonvesztés!

Ennek jegyében tavaly Pápán 
értékesítettünk egy nagy ingat-
lant, a befolyt összegből vásárol-
tuk meg Gyenesdiáson a Termé-
szet Házát körülvevő 1,5 hektáros 
területet. Ezzel további turiszti-
kai elképzeléseink vannak. A Téry 
Ödön Program támogatásával el is 
készült egy jurtatábor – kiemelten 
– a kerékpáros turisták számára.

Bőséggel van kilátónk, bemuta-
tóhelyünk, erdei pihenőhelyünk, 
ezért további túl nagy attrakciót 
nem tervezünk. Az is világosan lát-
szik, hogy a közjóléti beruházása-
ink esetében azokat a közjóléti/tu-
risztikai elemeket valósítjuk meg, 
ahol biztosítottnak látjuk az üze-
meltetés feltételeit. A már meglé-
vőkkel az a feladat, hogy ezeket mi-
nél gazdaságosabban, minél kisebb 
ráfordítással üzemeltessük. 

Vendégházaink esetében ugyan-
ez az irány. Azokat, amelyeket jel-
lemzően a méretből fakadóan 
mi kevésbé tudjuk gazdaságosan 
üzemeltetni, átadjuk egy magán-
személy vagy kisebb vállalkozás 
számára. A balatonfüredi vendég-
ház esetében is ilyen üzemeltetési 

megállapodást kötöttünk a közel-
múltban. A tulajdon a miénk, csak 
az üzemeltetésről mondtunk le 
meghatározott ideig!

Jagicza Attila elmondta, a válla-
latvezetés határozott lépéseket tesz 
a gépesítés irányába. Az erdőgaz-
dálkodásra, a faipari feldolgozásra 
egyaránt igaz, hogy csak előre me-
nekülhetünk. Azt a korábbi szem-
léletet, hogy minden feladatunkat 
vállalkozókkal oldjunk meg, a mai 
környezetben át kell értékelni. Ép-
pen ezért mi is elindulunk azon az 
úton, hogy saját gépeket vásáro-
lunk. A gépkezelői állomány ren-
delkezésre áll, ezt kihasználva fej-
lesztünk. Már meg is rendeltünk 
egy közepes méretű forwardert, 
amivel a jelenlegi gépünket kivált-
juk, és beszerzünk egy harvestert 
is. A jövőben kifejezetten azokat a 
gépeket fogjuk előtérbe helyezni, 
amikre az erdőnevelési feladataink-
hoz szükségünk van. 

A főmérnök beszélt arról is, 
hogy különösen a felépítményes 
ingatlanoknak – korábban erdei 
házak, szolgálati lakások, és sok 
erdőben található építménynek – 
rendezetlen az ingatlan-nyilván-
tartási helyzete. Nagy feladat, hogy 
ezeket rendezzük, és ez elsődlege-
sen a birtokügyi osztály feladatkö-
re. Az ingatlan beruházásaink ese-
tében is többször beleütközünk 
olyan elvarratlan tulajdoni szálak-
ba, amiket most végre rendbe kell 
tenni. Ezek olyan adminisztratív – 
szerteágazó, több hatóságon átíve-
lő – feladatok, amelyek nem látsza-
nak ugyan, de nagyon sok munka 
van velük. 

Jagicza Attila hangsúlyozta, tud-
juk, hogy a klímaváltozás megtör-
tént. Ennek következtében sokkal 
nagyobbak lesznek az extrémitá-
sok. Vélhetően nem lesz kevesebb 
csapadék, csak sokkal rövidebb idő 
alatt, és nagyobb mennyiségben 
érkezik. 

E folyamatra válaszul tavaly 
adtuk át a Pisztrángos-tónál a 
Németbánya település védelmét 
szolgáló beruházást. Azokon a he-
lyeken, ahol szükségesnek ítéljük 
tókákat, kisebb védműveket építe-
ni, ugyancsak élni fogunk a lehető-
séggel. Ez egy határozott irány ré-
szünkről. És ehhez pályázati forrás 
is rendelkezésre áll.

A szélsőséges csapadékmeny-
nyiség az erdei útjainkban is jelen-
tős károkat okoz. Ezek felújítására 
a tavalyi év eredményéből sikerült 
céltartalékot képezni. 

Szakmai nap Devecserben
A Bakonyerdő Zrt. és az OEE Pá-
pai Helyi Csoport erdőgazdálko-
dási szakmai napot tartott június 
második felében. A szakmai nap 
házigazdája a Devecseri Erdészet 
volt. Az eseményen a társaság er-
dészeteinek vezetői és erdőgond-
nokai vettek részt.

A program a Franciavágási Fűrész-
áru Gyárban kezdődött. Váradi Jó-
zsef erdőgazdálkodási és természet-
védelmi főmérnök, valamint Adamik 

Péter gyárigazgató köszöntötte a 
megjelenteket. A gyár működéséről, 
céljairól, jövőbeni feladataikról szól-
va elhangzott, minden olyan termék 
gyártását leállították, amely vesztesé-
get termelt. Mára elmondható, a gyár 
nyereségesen működik, 2,014 milliárd 
forint árbevételi tervvel, és 88 millió 
forint eredmény elvárással. A jelenle-
gi fapiaci viszonyok nagyban hozzá-
járultak az eredményes működéshez. 
Az éves termelési terv 19 200 köbmé-
ter fűrészrönk feldolgozása. 2022. év-

ben szélezett és szélezetlen fűrészárut 
és lamella alapanyagot állítanak elő 
tölgy, bükk, hárs és cser fafajokból.

A szakmai nap keretében a részt-
vevők megtekintették a rönktéren tá-
rolt máglyákat, a rönktárolásra hasz-
nált vizes medencéket, valamint a 
fűrészcsarnokot. Tapasztalatszerzés 
céljából az erdész kollégák feladata 
volt, hogy 2-2 db hosszában elvágott 
rönköt kézzel átrakjanak, és közben – 
a rönk belsejében – kívülről nem lát-
ható fahibákat keressenek. Tanulságos 
volt a feladat, mert a rönk palástján 
kívül nem látszódó faelváltozások a fa 
belsejében fahibaként jelennek meg, 
amely jelentős minőségromlást és ár-
bevétel-kiesést okoz a fűrészáru gyár-
tása során.

Franciavágás után a képzés a Deve-
cseri Erdészet területén folytatódott, 
ahol Nagy Gergely erdészeti igazgató 
segítségével a Széki-erdőben az erdő-
gazdálkodási beavatkozások sikereit 
tanulmányozták a kollégák.

A 2003. évben indult erdészeti be-
avatkozások és erdőtervezések során 
jellemzően egykorú, egy tömbben ta-
lálható, nagy területű erdőrészletek 
(10-15 ha) voltak a jellemzőek (Ajka 
62, 63, 68, 69-es tagok). 

A fedőréteggyártásban nagy potenciál rejlik

A szakmai napot a Franciavágási Fűrészáru Gyárban kezdték

Lépést tartunk az inflációval
Sikeres és eredményes évet zárt 
a Bakonyerdő Zrt. 2021-ben. A jó 
gazdálkodás eredményei a mun-
katársak megbecsülésén is érződ-
nek, emelkedik az alapbér, bővül a 
Cafeteria juttatás.

A tavalyi évben szakmai feladatainkat 
maradéktalanul végre tudtuk hajta-
ni. A Bakonyerdő Zrt. – a parketta-
gyárral együtt – 11,3 milliárd forintos 
konszolidált árbevételt ért el, kezdte 
a legfontosabb adatokkal Varga László 
vezérigazgató. 

 Folytatás a 3. oldalon 
Varga László vezérigazgató

 Folytatás a 3. oldalon 

 Folytatás a 2. oldalon 
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Ez a karbantartási munka szintén 
elkezdődött.  Erre a jövőben még na-
gyobb hangsúlyt fektetünk.

Továbbra is azt várja el az egy-
ségek vezetőitől, hogy a karbantar-
tásra és az állagmegóvásra sokkal 
nagyobb hangsúlyt helyezzenek. 
Példaként említette, hogy egy pad-
kázás, ároktisztítás sokkal kisebb 
költség, mint egy szétmosott út 
helyreállítása. Az elődeink nagyon 

sok értéket hagytak ránk, amit kö-
telességünk megóvni.

Évek óta tervezett a Sárosfői tó-
rendszer felújítása. Ezzel hogy ál-
lunk? – kérdeztük. A folyamat el-
indult. Amint a vízjogi engedély a 
birtokunkba kerül, kezdődik a terve-
zés. Szakemberekkel több alkalommal 
bejártuk a területet. Egy kisebb tó 
menthetetlen, egyik sorsa kétséges, 

négy állapota az előzetes tanulmány 
szerint visszaállítható.

Nagyon rossz állapotban vannak a 
földművek, a zsilipek, átereszek, illet-
ve a tavakban vissza kell szorítani a 
megjelent és káros növényzetet. Mi-
vel ez védett természeti terület, a be-
ruházást úgy közelítenénk meg, hogy 
szolgálja az élőhelyfejlesztést (főleg 
az itt előforduló sas miatt lett védett 
a terület), a vadászházhoz közelebb 
eső területeken pedig a halgazdálko-
dást. Ha teljes mértékű felújításban 

gondolkodunk, akkor ez a beruházás 
nagyságrendjében 0,5-1 milliárd fo-
rint között lesz. Abban bízunk, élő-
helyfejlesztésre lesz pályázati forrás.

És ehhez a beruházáshoz társí-
tanánk egy hátizsákos – nem bent-
lakásos – erdei iskolát, kiemelve a 
halgazdálkodást, illetve az Eszter-
házy-örökség fenntartását, beszélt a 
tervekről a főmérnök.

A gazdálkodás eredményeként át-
lagosan 14 százalékos alapbéremelést 
hajthattunk végre, cafeteriában 250 
ezer forintot SZÉP-kártyára utaltunk 
az illetményfa mellett, és 15-20 szá-
zalékkal megemelt kerettel kiadtuk 
az új munkaruha szabályzatot is. Var-
ga László úgy látja, van remény arra, 
hogy az idei évre betervezett bérkiegé-
szítést maradéktalanul ki tudjuk fizet-
ni. Az egyéb juttatási szabályzatainkat 
(lakbértámogatás, védőszemüvegre ad-
ható összeg, temetkezési segély, és a 
többi) is felül kívánjuk vizsgálni. Mind-
ezekkel együtt úgy gondolom, most 
még lépést tartunk az inflációval.

Elmondta, a járványt követően so-
kan bizonytalanok voltak, hogy a Co-
vid milyen hatással volt az egészség-
ügyi állapotukra. Ezért meghatározott 
kritériumok alapján több mint 200 fi-
zikai és szellemi dolgozónak 145 ezer 
forint értékű általános egészségügyi 
szűrőcsomagot ajánlottunk fel. A vizs-
gálati eredményt a dolgozók titkosan 
kezelhetik. Az orvosi team vállalta, ha 
valakinél valami gyanú felmerül, azzal 
külön konzultációt végeznek. Mind-
ez azt jelenti, hogy a vállalat hosszú 
távon számol a munkavállalóival és 
igyekszik megbecsülni őket. 

A vezérigazgató jelezte, az első 
félévi mutatóik ugyancsak jók. Mivel 
mindenki szerette volna bebiztosítani 
magát faanyagból, ezért az orosz-uk-
rán háború kitörése után üzleti part-
nereink jelezték, hogy akár magasabb 
árat is hajlandóak fizetni az év kez-
detén megkötött szerződéses áraknál. 

Az erdei választékok, a fűrészáru és 
a parketta értékesítési piacán hiány 
alakult ki. Keresetté váltak a terméke-
ink. Szerencsére a fizetési fegyelem is 
megfelelő. Ennek köszönhetően a Ba-
konyerdő Zrt. jelentős likvid pénzállo-
mánnyal rendelkezik.

Varga László közölte, a háború 
következménye az is, hogy – látva a 
földgáz körüli problémákat – nagyon 
élénk kereslet alakult ki a tűzifa iránt. 
Erre az évre 35 ezer köbméter lakos-
sági tűzifa értékesítését terveztük, de 
fél év alatt már 30 ezer köbmétert le-
kötöttek, így az éves mennyiség je-
lentősen meghaladhatja a tervezet-
tet. Mivel a munkatársaink számára 
is biztosítjuk az illetményfát, az igé-
nyek kielégítése komoly feladat lesz 
számunkra. Ezért nyárra, ahol nincs 
természetvédelmi korlátozás, és tűzi-
fát adó állományok vannak, fakiter-
melési bejelentéseket tettünk.

A kormány már meghirdette az 
idei évi szociális tűzifa programot, a 
Bakonyerdő Zrt.-nek arra is tartalékot 
kell képeznie. 

A BEFAG parkettagyár – annak el-
lenére, hogy fedőrétegben erősen ki-
tett az ukrán piacnak – első öt hóna-
pi számai szintén bizakodásra adnak 
okot. Ugyanakkor azt látni kell, a je-
lenlegi inflációs környezetben az em-
berek könnyebben fogják elhalasztani a 
lakásfelújítást – köztük a parkettacse-
rét. Itt fogjuk először elérni az áremel-
kedés plafonját, a kereslet csökkenése 
pedig hatással lesz a parkettagyári ki-
bocsátásra is. Ez visszaszabályoz fűrész - 
ipari alapanyagokra, ez pedig az erdei 
választékok árára is kihat.

Úgy véljük, először az áremelke-
dés üteme fog lassulni, vagy stagnálni 
már az év végén. Az sem kizárható, 
hogy jövőre már újra egy kínálati pi-
acon kell értékesíteni a termékeinket. 
Ugyanakkor a költségnövekedés nem 
fog megállni, például a fakitermelő, 
erdőművelő és szállítási vállalkozások 
esetében. Vélhetően egy év múlva ar-
ról fogunk beszélni, hogy sokkal job-
ban oda kell figyelni költségtakarékos 
gazdálkodásra. 

Ez a mai kedvező likviditási hely-
zet lehetőséget biztosít arra, hogy a 
termelés biztonságát szolgáló beruhá-
zásainkat, vagy a gyorsan megtérü-
lő, költségcsökkentő fejlesztéseinket 
végrehajtsuk. Varga László példaként 
említette a járműpark tudatos átala-
kítását. Fakitermelő gépet – harves-
tert – és forwardert is vásárolunk.  
A meglévő teherautók mellé jövő év 
közepén újabb kettő faanyagszállító 
járművet állítunk munkába.

A villamos energia esetében az egy 
évvel ezelőtti után most ismét nagyon 
jelentős áremelkedés lesz. Ezért Fran-
ciavágáson 500 kW-os napelemparkot 
létesítünk. Ezzel az ott felhasznált 
éves mennyiség 30–40 százaléka ki-
váltható. A további költségcsökkentés 
érdekében kazáncserét is tervezünk. 
Ezeket addig kell meglépni, amíg van 
rá anyagi fedezetünk.

Az idei év tulajdonosi elvárásáról 
szólva elmondta, a Bakonyerdő Zrt. 
cégcsoport tervezett árbevétele 12,5 
milliárd forint. Azonban, látva az el-
ső féléves számainkat, ez az összeg 
megközelítheti akár a 14 milliárd fo-
rintot is.

Jagicza Attila

Megőrizni értékeinket
 Folytatás az 1. oldalról 
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Feketefenyő pusztulás erdeinkben
A Bakonyerdő Zrt. kezelésében 
lévő erdőterületeken, főként Ba-
latonfüred és Csopak település 
határában fokozódó feketefenyő 
pusztulás tapasztalható.

A kár elsősorban a szélsőséges termő-
helyeken, az igen sekély termőrétegű 
váztalajokon álló fenyvesekben jel-
lemző. Tipikus tünet a hajtások, ágak, 
koronarészek vagy az egész korona 
vörösödése, az érintett részek elhalá-
sa. A kárkép kialakulása folyamatos, a 
kár idei tetőzése augusztusra várha-
tó. A károsítás tér- és időbeli lefolyása 
alapvetően függ a csapadék mennyi-
ségétől és eloszlásától.

A feketefenyő (Pinus nigra) a fe-
nyőfélék családjába tartozó örökzöld 
növény, különlegessége tűlevélzeté-
nek sötét színe, erről kapta nevét is. 
A többi fenyővel ellentétben egyene-
sen kedveli a meszes talajt, ezért elő-
fordulási helyei közt szerepelnek a 
közép- és dél-európai mészkőhegy-
ségek, a Balkán nyugati részén is 
megtalálható nagyobb, összefüggő 

területeken, de a mai Magyarország 
területén nem őshonos. Utóbbi tény 
ellenére a hazai viszonyokkal jól ki-
jön, ezért lehetett sikeres a betelepí-
tése az 1800-as évek második felében. 
A honosítás a Festetics család nevé-
hez fűződik, ők telepítették az első 
példányokat, így a Keszthely környé-
ki vidéken már jó ideje élnek fekete-
fenyők, a kopár, dolomitos sziklákat 
népesítik be. De a Mecsekben, Vértes-
ben, Budapest környékén, tulajdon-
képpen a Dunántúl teljes területén 
elterjedt faj. Az Alföldön is találni be-
lőlük, ide azért kerültek, mert a fe-
ketefenyő eredményesen köti meg a 
meszes, homokos talajt. 

A mostani tömeges pusztulás nem 
új jelenség, többször következett már 
be hasonló esemény, a múlt század 
közepén a Mecsekben, egy bő évtized-
del később a Dunántúli-középhegy-
ségben, majd a 

‚
90-es évek fordulóján 

pár év alatt az egész ország területén 
jelentős feketefenyő pusztulás volt 
megfigyelhető. A legutolsó, mostanra 
tetőző fapusztulás jó fél éve indult el, 

az aszályos nyári időszak megviselte a 
fákat, majd, ahogy régebben is, a for-
ró, száraz hónapok után elkezdődött 
a levelek vörösödése, száradása, és az 
érintett fák többsége hamar elhalt.  
A történtekben ugyanakkor nem csu-
pán az aszály a ludas, hanem a haj-
tás- és tűbetegségeket okozó gombák  
játsszák a főszerepet, amelyek a fia-
tal és az idősebb tűket is fertőzik. Így 
a tűvörösödés május végétől őszig 

megfigyelhető, és a fakorona teljes el-
halásával is járhat. 

A gyenge termőhelyen álló feny-
vesek a megelőző időszak aszályos 
időjárása hatására gyengültségi álla-
potba kerültek, ami kedvez a biotikus 
erdőkárok kialakulásának. Az elsődle-
ges adatok alapján a fenyőpusztulást 
különböző gombakárosítók váltották 
ki. A leírtakból következik, hogy a 
károsítás megelőzésére, illetve mér-

séklésére alapvetően nincs lehetőség. 
Az érintett erdőket 40-50 évvel ez-
előtt telepítették, a települések és a 
talaj védelme, illetve a lakott területek 
lőtértől való elválasztása érdekében. 
Az eltelt évtizedek alatt az erdőkben 
spontán megjelentek a termőhely-
nek megfelelő őshonos lombos fafa-
jok (például virágos kőris, molyhos 
tölgy, cser, sajmeggy, vadkörte), amik 
a fenyő visszaszorulásával párhuza-
mosan biztosítják a folyamatos erdő-
borítást.

A fenyőpusztulás ismételten fel-
hívja a figyelmet arra, hogy környe-
zetünk változásai, elsősorban az át-
lagtól jelentősen eltérő meleg, száraz 
időjárási események jelentős hatással 
vannak erdeink egészségi állapotá-
ra. A szárazság által kiváltott stressz 
olyan élettani folyamatokat eredmé-
nyez, amelyek negatív hatásait már 
korábban is tapasztaltuk, de a jövő-
ben ezek gyakorisága és intenzitása 
várhatóan növekedni fog.

Kép és szöveg: 
dr. Patocskai Zoltán

Lépést tartunk az inflációval
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Az erdőtervezés után az erdészet a 
kisebb erdőrészletek kialakítására és az 
erdőtömb korának elnyújtására töre-
kedve kezdett a termeléseknek. A terü-
let jó termőhelyen áll, üde vízgazdál-
kodású tölgyes erdőtípusokat tart fenn.

A termeléseket kulisszás felújító 
vágásokkal, egy famagasság széles te-
rületen egy beavatkozással elvégzett 
fakitermelésekkel, majd mesterséges 
erdőfelújítással sikeresen végezte el. 
Sem aszály, sem pajorkár nem volt 
jelentősebb mértékben jellemző a te-
rületen. A térbeli rend, a gépesíthe-
tő munkafolyamatok lehetővé tették, 
hogy az erdősítések 6-7 év alatt befe-
jezhető műszaki készültségi állapot-
ba kerüljenek. A korábbi gyertyán ele-
gyes cseres-tölgyes állományok helyett 
elegyes-kocsányos tölgyes állományok 
jöttek létre, jellemzően 5-10 hektáros 
erdőrészletek kialakításával, és mára 
az erdőtömb korosztálya változatos, 
az 1 éves erdősítéstől a 20 éves korú 

befejezett erdőig minden korosztály 
megtalálható a területen. A sikeres fel-
újításokról minden kolléga meggyő-
ződhetett.

A program az Ajka 43 A erdőrész-
letben folytatódott, ahol a B. L. Agro-
kem Kft. és a WohnderDrone Kft. tar-
tott drónos permetezési bemutatót. 
Bebizonyosodott, hogy a fakitermelé-
sek végrehajtásának ellenőrzésében, az 
erdőfelújítások ápolása, a gyomirtás és 
inváziós fajok elleni védelemben, va-
lamint a növény-egészségügyi állapo-
tok nyomon követésében a gazdálko-
dók hasznára válik a dróntechnológia. 
A permetező drónok a precízebb per-
metezés végrehajtásában, a növény-
védőszer felhasználás csökkentésében 
és a meg nem közelíthető helyek nö-
vényvédelmében is úttörő szerepet kell 
kapjanak. Ezekkel a képességekkel a 
gazdaságosabb munkavégzés, a kör-
nyezetterhelés csökkentése válik lehe-
tővé. Az erdőtervezésben és felügyeleti 
munkák végrehajtásában a monitoring 
drónoknak jut egyre nagyobb szerep.

A szakmai nap az Ajka 44 A, 44 C 
erdőrészletekben folytatódott. A ko-
rábbi tölgy gazdálkodás ismertetése, 
az abiotikus és biotikus erdőkárok, 
vadkárok bemutatása került teríték-
re. A terület termőhelyi adottságai a 
talajvízszint süllyedésének következ-
tében megváltoztak. A helyszínen jól 
beállt erdősítést láthattak, amely mö-
gött 15-20 év iszonyatos költsége és 
munkája van. 

A Sárosfői Vendégházban Nagy  
Gergely vetített előadás formájában 
mutatta be a Sárosfői halastavakat.

Erdőgazdálkodási aktualitások 
címmel Patocskai Zoltán hívta fel a fi-
gyelmet az ágazatunkat érintő EU-s 
jogszabályokra és rendeletekre. A jö-
vőbeni trendek egyre inkább arra mu-
tatnak, hogy még zöldebbé kell válnia 
az ágazatunknak, a fakitermeléseket 
a folyamatos erdőborítást szolgáló 

üzemmódok minél nagyobb arányú 
elterjedése mellett kell tervezni és 
végrehajtani. A társadalmunk nem 
csak elsősorban a faanyag folyamatos 
biztosítása céljából, hanem az erdők 
fenntartása és megőrzése érdekében 
számít majd az erdészekre, az erdész 
szakmára és az erdészetekre.

Az EU és a Magyar Kormány szá-
mos ösztönző rendszert működtet a 
céljai megvalósításához. A Közös Ag-
rárpolitika (KAP) kialakítása során a 
Vidékfejlesztési Programban 12 jog-
címre pályázhatnak a magán és álla-
mi erdőgazdálkodók, ezekre a lehető-
ségekre hívta fel az erdőgondnokok és 
erdészeti igazgatók figyelmét az osz-
tályvezető.

A szakmai nap zárása a Káptalan-
fa 63 TI részletben egy vidékfejleszté-
si pályázat Tisztások helyreállítása és 
fenntartása jogcímében szereplő te-
rület bemutatása volt. 

Társaságunk a szakmai napot az 
NFK hozzájárulásával választható kie-
gészítő képzésként akkreditáltatta.

A drónok egyre inkább nélkülözhetetlenné válnak az erdőgazdálkodásban

Erdőgazdálkodási szakmai nap
 Folytatás az 1. oldalról 

Szélirányban Franciavágáson
Jó irányba állították Francivágá-
son a vitorlákat. A profiltisztítás 
jól sikerült, a fűrészárugyár árbe-
vétele jelentősen emelkedett.

A másfél évvel ezelőtt elhatározott 
termékszerkezet és profilváltás Fran-
ciavágáson 95 százalékban megtör-
tént, kezdtük a beszélgetést Adamik 
Péter gyárigazgatóval. 

Az apróválasztékok termelése tel-
jesen megszűnt, a fő termékvonal a 
szélezetlen fűrészáru termelés, vala-
mint a lamellagyártás. Ennek követ-
keztében a vevőkör teljesen átalakult. 
Természetesen továbbra is preferált 
a hazai piac, de az export tekinteté-
ben is jelentős eredményeket értünk 
el a fűrészáru területén. Jól és idő-
ben fizető partnereket sikerült találni. 
Adamik Péter közölte, a lamellagyár-
tás, vagyis a parketagyártás fedőréte-
geként ismert fűrészelt furnér ter-
melését felfutattuk. Továbbra is ezzel 
szeretnénk előre menni, mert profitá-
bilis termékről van szó. Van még mit 
tanulnunk, hiszen a magasabb terme-
lés napi szinten kihívásokat támaszt 

a gyár elé, de ezekkel megbirkózunk, 
mondta. 

Tavasszal a legnagyobb akadályt a 
munkaerő hiánya jelentette. Ma ott 
tartunk, hogy a szűkösen elégséges 
létszám rendelkezésre áll. Jelenleg 
63 fizikai munkavállaló van, de nem 
mondtunk le a számuk bővítéséről. 

Az apróbb beruházásainkkal a na-
pi tevékenységünket szeretnénk ha-
tékonyabbá, a gyárat pedig vonzób-
bá tenni a munkavállalók számára. 
Így például – még ha plusz teher is – 

gondoskodunk a dolgozóink munká-
ba szállításáról. Emellett olyan szin-
tű bérfejlesztés volt a gyárban, ami a 
környékbeli bérszínvonalhoz képest 
már versenyképes. 

Az alapanyag minőségben és 
mennyiségben is rendelkezésre áll. A 
Bakonyerdő Zrt. és a társerdőgazdasá-
gok is a fűrészüzem mögé álltak. Ez 
abból is látszik, hogy már túl vagyunk 
az erős tavaszi szezonon és még min-
dig jól van alapanyagunk. 

A termékszerkezet letisztításá-
val a pénzügyi eredményeinket is ja-
vítottuk, ami segítette a beruházási 
igényeink megvalósítását is. Francia-
vágáson jelentős költséghányad az 
energiaköltség, ezért ezen csökkente-
ni kell. A vagyongazdálkodási főmér-
nök egyetértésével az egyik fontos 
fejlesztésünk egy napelempark létre-
hozása lesz, amivel az emelkedő vil-
lamosenergia-árakat tudnánk ellen-
súlyozni. Emellett – szintén nagyobb 
projektként – egy kazánrekonstrukci-
ót készítünk elő. 

Ugyanakkor el kell indulni az auto-
matizálás irányába is. Azokban a gyár-
tási, technológiai folyamatokban, ahol 
a fizikai munkaerőtől függ a termelés 
nagysága, üteme, ezeken a pontokon 
robotokat kell alkalmaznunk. Az em-
bernek pedig felügyelő funkciót kell 
ellátnia. 

Adamik Péter elmondta, a gazda-
sági környezet támogatott minket, a 
profilváltással jó hullámban kapcso-
lódtunk a piaci folyamatokhoz. A ta-
valyi év hasonló időszakához képest 
jelentősen nőtt a Franciavágási Fű-
részáru Gyár árbevétele, emiatt op-
timistán tekintünk a jövőbe, azzal 
együtt is, hogy arra számítunk, ez a 
túldimenzionált fejlődés szép lassan 
le fog lassulni.

Látogatás az ártérben
A Bakonybéli Erdészet kollektívája 

június közepén a Gemenc Zrt. Szek-
szárdi Erdészeténél tett látogatást. 

A meleg nyári napon mintegy há-
rom óra alatt ért a bakonybéli „csa-
pat” Keselyűsre, ahol a házigazda, Si-
pos Sándor erdészeti igazgató, Kaitz 
Zoltán és Túri István műszaki vezető 
köszöntötték az erdészet kollektívá-
ját. A frissítő után buszra szálltak, és 
a Sió árvízkapujához indultak, ahol a 
műtárgy történetével, jelentőségével 
ismerkedhettek meg,

A tájékoztató után a Keselyűsi Ven-
dégházban Sipos Sándor erdészetveze-
tő tartott rövid ismertetőt. A Szekszár-
di Erdészet teljes egészében a Duna és 
a Sió árterében gazdálkodik 7555 hek-
tár állami tulajdonú területen. Az er-
dészet illetékességi területébe tartozik 
a gemenci erdőtömb, hazánk legna-
gyobb, természeti értékekben bővel-
kedő ártéri erdeje. A területek a Duna 
jobb partján helyezkednek el a Közép- 
és Alsó-Duna ártéri erdőgazdasági 
táj részeként, a Sió torkolatától Báta 
község határáig kilenc község határát 
érintve. Az ártér a víz által szállított 
hordalékból épül fel, talaja mégis igen 
változatos. 

Az erdészet megfelelő termőhelyi 
adottságok esetén a természetes fel-
újításokat helyezi előtérbe. A Dunán 

egyre gyakrabban levonuló árvizek az 
erdőgazdálkodási munkákat nagyban 
befolyásolják.

Az erdészet tolnai csemetekertjé-
ben évente 70-80 ezer db csemetét ne-
velnek, jellemzően fűz és nemes nyár 
gyökeres, illetve karó dugványt.

Éves fakitermelésük mintegy brut-
tó 50 ezer köbméter, melynek jelen-
tős része a területen még meglévő 
nemesnyár, illetve kocsányos tölgy állo-
mányokból származik. A faanyag szál-
lítását nagyrészt teherautókkal végzik, 
ebben viszont jelentős korlátozást je-
lent, hogy a töltéseken csak komoly 
súlykorlátozással lehet közlekedni. Ér-
dekesség, hogy az elmúlt években még 
uszállyal és keskeny nyomtávú vasúton 
is szállították a faanyagot, ezek a szál-
lítási módok azonban a Veránka-szi-
get faállományainak csökkenésével, az 
emelkedő költségek és a szakemberhi-
ány miatt egyre jobban háttérbe szo-
rulnak. Az utolsó hajóskapitány pár 
éve végleg befejezte a munkát, helyére 
azóta sem találni embert.

Pörbölyről kisvasúton utazva bete-
kintést kaptak a Szekszárdi Erdészet 
gazdálkodásába. Útjuk során főként az 
erdészet faállomány-gazdálkodásával, 
ezzel kapcsolatosan pedig a természet-
védelmi vonatkozásokkal is megismer-
kedhettek. 

Most nem a víz az úr… 

Adamik Péter
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A jövő erdeiért
ma kell cselekednünk!
Az erdők kezelésének fontosságára hívja fel a figyelmet az erdészeti 
szakmát összefogó Országos Erdészeti Egyesület 152. vándorgyűlése. 
A Pilisi Parkerdő Zrt.-nél tartott szakmai rendezvényen a megszólalók 
kiemelték az erdőgazdálkodásban rejlő lehetőségeket, melyek érdemi 
választ tudnak adni a klímaváltozás, az energia- és alapanyag-ellátás, 
a biodiverzitás növelésének kérdéseire és az egészségmegőrzéssel kap-
csolatos igényekre.

A vándorgyűlésen jelen lévő közel 700 
szakember kilenc terepi programon 
tekintette át a városi erdőkezelés, a 

természetközeli erdőgazdálkodás és 
az erdei ökoturisztika gyakorlati ered-
ményeit.

A mostani vándorgyűlés újabb 
mérföldkő a magyarországi erdőgaz-
dálkodásban zajló paradigmaváltás-
ban. A hazai és európai erdészeknek 
minél gyorsabb választ kell találniuk 
az olyan globális problémákra, mint 

az egyre súlyosabb következmények-
kel járó klímaváltozás vagy az idegen-
honos és inváziós fajok elterjedése.

A globális környezeti kihívások 
mellett a fokozódó társadalmi elvá-
rásokra is reagál a hazai erdőgazdál-
kodás. Ez elsősorban az erdők rekre-
ációs funkcióinak erősítését, az erdei 
ökoszisztéma-szolgáltatások fenntar-
tását jelenti. Így az erdészeti ágazat 
mint a körforgásos gazdaság össze-
tett rendszereket kezelő kulcsszerep-

lője képes proaktívan hozzájárulni az 
ország és az Európai Unió által vállalt 
klímacélok eléréséhez, valamint a bio-
diverzitás megőrzéséhez.

Nagy István agrárminiszter az ál-
lami erdőgazdaságokban végzett 
munka eredményét, a kormány tö-
rekvéseivel összhangban lévő köz-
célú feladatok ellátásának értékét 
emelte ki: „Az erdőgazdaságok éves 
szinten 100 milliárd forintos kiadás-
ra termelik meg a fedezetet, amely-
ből fenntartható módon kezelik az 
erdőket, ökoturisztikai infrastruktú-
rát működtetnek, közfoglalkoztatási, 
szociális tüzelőanyag és fásítási kez-
deményezésekben vesznek részt, ter-
mészetvédelmi programokat valósíta-
nak meg. Az állami erdőgazdaságok 
hálózata jól működő rendszer, amely-
nek alapjaiban történő megváltozta-
tását semmi sem indokolja.”

„Az erdőgazdálkodás Magyaror-
szágon nem problémaforrás, hanem 
a megoldás része” – mondta Zambó 
Péter erdőkért és földügyekért felelős 
államtitkár az eseményen. „A 21. szá-
zadi társadalom számára a hazai és az 
európai erdőgazdálkodás üzenete, sőt 
évszázados tapasztalata, hogy a ter-
mészeti erőforrások közül az erdő az, 
amelyik fenntartható módon meg-
újítható. Az erdei ökoszisztéma szol-
gáltatásai azok, amelyekről nem kell 
és nem szabad lemondania a társada-
lomnak” – fogalmazott.

Kép és szöveg: OEE

Változatos a  
korosztály-összetétel
A Bakonyszentlászlói Erdészet 
szakszemélyzete június közepén 
kétnapos tanulmányút keretében 
az Egererdő Zrt. Mátrafüredi Er-
dészetéhez látogatott. A progra-
mot az NFK szakmai rendezvény-
ként akkreditálta, így a résztvevők 
kreditpontokat is gyűjtöttek.

Az erdészet épületénél Dudás Béla er-
dészetvezető fogadta a csoportot. A 
terepi bemutató első helyszíne a mát-
raházi hotelek mellett található, turis-
ták által látogatott erdőterületen volt, 
ahol az erdészet nagy sikerrel folytat 
szálalóvágásos erdőfelújítást. A ko-
csánytalan tölgyes erdőkben nyitott 
kis méretű lékekben gyönyörű újulat-
foltokat láthattunk. A felújítást hosz-
szan elnyújtják, az elsődleges cél itt 
nem az iparifa termelés, hanem az 
idős fák minél további fenntartása. A 
Kékestető felé vezető út mellett örök-
erdő üzemmódban kezelt erdőkben 
„Pro Silva szemlélettel” és „thüringiai 
módszerrel” megkezdett használatok 
jelölését mutatta be Reményfy Rita 
fahasználati műszaki vezető. A körül-
belül 70 éve egyben levágott területen 

most a változatos korosztály-összeté-
tel kialakítása a cél, az akkor szálan-
ként meghagyott idős egyedek pedig 
biotóp faként színesítik az állományt. 

A Szalajka-ház felé vezető úton töl-
gyes természetes felújításoknál tettük 
az utolsó terepi megállónkat, majd a 
nap zárásaként dr. Csóka György er-
dő-egészségügy témában tartott gon-
dolatserkentő előadását, valamint dr. 
Koltay András kórokozókat, benne 
az újonnan megjelent baktériumos 
tölgyelhalást felvillantó bemutatóját 
hallgattuk meg.

Másnapi programunk Gyöngyöso-
roszi térségébe vezetett, ahol a Nitro-
kémia Zrt. Szárazvölgyi zagytározó-
jánál kaphattunk képet a térségben 
egykor folyó bányászati tevékenység-
ről és a vállalat alapvető tevékenységé-
ről, melyek elsősorban bányabezárási, 
tájrendezési valamint kármentesítési 
feladatok. Papp Zoltán projektvezető 
érdekes előadásban ismertette az el-
sősorban ólom és cinkérc termelésére 
kialakított gyöngyösoroszi ércbánya 
történetét, majd a bányabezárási kon-
cepciót és az aktuális feladatokat. 

Rosta Katalin

Megtisztelő vele dolgozni
Az Országos Erdészeti Egyesület 
elismerő oklevelében részesült 
Vaskó Ferenc kollégánk, a Ba-
konybéli Erdészet kerületvezető 
erdésze.

Vaskó Ferenc családjában első generá-
ciós erdészként képviseli a szakmát. A 
soproni Roth Gyula Erdészeti Szakkö-
zépiskolában 1977-ben erdésztechni-
kus minősítést szerzett. 1977. augusz-
tus 1-én állt munkába a Balatonfüredi 
Erdészetnél. 1982-ben csatlakozott az 
Ugodi Erdészet szakmai stábjához, 
ahol kerületvezető erdészi státuszba 
került. Az erdészet 2008. december 
31-i megszűnéséig a Nagysaroki er-
dészkerületet, majd 2009. január 1-től 
a jogutód Bakonybéli Erdészet Róka-
pusztai erdészkerületét vezeti.

Már az Ugodi Erdészetnél végzett 
munkája során is közismert volt meg-
bízhatósága, precizitása. Alaposságá-
nak, lelkiismeretességének köszönhe-
tően több alkalommal bíztak rá külön 
feladatot, sajátja mellett szomszédos 
erdészkerületek (Kőgunyhói, Molnár-
kúti kerületek) vagy a speciális szak-
tudást igénylő huszárokelőpusztai 
csemetekert ideiglenes vezetését. Irá-

nyítása alatt működött hosszabb ideig 
a Hubertlaki karácsonyfatelep, és bár 
tevékenységének fókusza az erdőgaz-
dálkodás, a gyökeresi vadföldek kiala-
kításában aktívan részt vett.

Kerülete szinte teljes egészében 
Natura 2000 védettség alatt áll. A vé-
dettséggel járó korlátozásokat mindig 
nyomon követi, a munkák megszer-
vezésénél maradéktalanul szem előtt 
tartja. A Rókapusztai kerületben a kö-
zel 40 hektárnyi erdőtelepítés szak-
szerű kiviteleztetése, nevelése is az 
irányítása alatt történt meg. 

Vaskó Ferenc kerületvezetői felada-
tait minden tekintetben mintaszerű-
en, példamutatóan végzi. Minden rá 
bízott erdőrészlet esetében szakmai-
lag kitűnő vízióval rendelkezik. 

Hozzáállása, segítőkészsége, em-
beri tulajdonságai és rendelkezésre 
állása kiemeli az átlagos munkaválla-
lók sorából. Az erdő irányába mutató 
érdeklődése, már-már fanatizmusa a 
magyar erdészeti társadalom kiváló-
ságai közé emelte! Megbízható, sza-
vahihető és mindenekelőtt szerethető 
kolléga, megtisztelő vele dolgozni!

Precíz vadász
Nimród érem kitüntetésben ré-
szesült Vizi Norbert kollégánk, 
aki 1999 óta dolgozik a Ba-
konyerdő Zrt. Farkasgyepű Erdé-
szeténél. 

A 25. Pápai Agrárexpo keretében meg-
rendezett nagyszabású megyei va-
dásznap idén is alkalmat teremtett a 
kiváló teljesítményt nyújtó vadásztár-
sak munkájának elismerésére.

Vizi Norbert az elmúlt 23 év so-
rán – a szakmai ranglétrát végigjár-
va – beosztott erdészként, majd ke-
rületvezető erdészként dolgozott, 
2016 óta fővadászként irányítja a 
Farkasgyepűi Erdészet vadgazdálko-
dási tevékenységét. Erdész-vadász-
ként különös figyelmet szentel a két 
ágazat összhangjának megteremtésé-
re. Szakmai felkészültségével, határo-
zottságával, a vadászatok precíz lebo-
nyolításával elismerést és tiszteletet 
vívott ki magának a vadászvendégek 
körében. 

Az erdészet vadföld-gazdálkodá-
sának átalakításával, dámszarvasál-
lományának szakszerű selejtezésen 
alapuló apasztásával a dámállomány 
jelentős minőségi javulását sikerült 
elérnie. Aktív szerepet vállal a Veszp-
rém Megyei Vadászkamara és a Sop-
roni Egyetem Vadgazdálkodási és 
Vadbiológiai Intézetének az erdészet 
területén futó muflonkutatási pro-
jektjében. Kiváló golyó- és koronglö-
vő, a Bakonyerdő Zrt. lövészcsapatá-
nak oszlopos tagja.

Vizi Norbert megérdemelten kap-
ta meg a Magyar Vadászok Országos 
Szövetsége által 1969-ben alapított 
Nimród érem kitüntetést.

Varga László vezérigazgató a zászlóval. A 2023. évi vándorgyűlés házigazdája a 
Bakonyerdő Zrt. lesz

A kitüntetés átadására a gödöllői kastélyban, az Országos Erdészeti Egyesület  
152. vándorgyűlésének alkalmával került sor

Vizi Norbert
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A dobogó harmadik fokán a csapatunk

Tóth Ferenc kerületvezető erdész

Összemérték tudásukat
Ezúttal is kitűnő hangulat és ki-
váló szervezés mellett, szakmai 
továbbképzéssel egybekötve tar-
tottuk meg Az év erdésze verseny 
házi fordulóját Sárosfőn.

Az év erdésze versenyt az erdőgaz-
dálkodásban aktívan dolgozó, közép-
fokú végzettségű erdész szakemberek 
számára hirdeti meg minden évben 
az Országos Erdészeti Egyesület. Az 
országos megmérettetésen összesen 
mintegy 200-an indulnak, közülük 
erdőgazdaságonként a legjobb jut az 
országos döntőbe.

A Bakonyerdő Zrt. háziversenyét 
Sárosfőn tartották, ahol a hét erdé-
szet tizenhárom kerületvezető erdé-
sze mérte össze tudását. A több témát 
felölelő elméleti feladatsor kitöltése és 
egy komplex felismerési feladat után 
terepi versenyszámok következtek. A 
feladatok szorosan kapcsolódtak az 
országos megmérettetés várható ver-
senyszámaihoz.

Váradi József erdőgazdálkodási és 
természetvédelmi főmérnök elmond-
ta, a résztvevők többféle verseny-
számban bizonyíthatták felkészültsé-
güket, így például volt elméleti feladat 
(írásos teszt); növény- és állatfaj-felis-
merés. Ezt a napi gyakorlathoz szo-
rosan kapcsolódó erdei feladatok (fa-
anyag felvételezés, állománleírás, 
mérés, kárfelmérés, és a többi) követ-
ték. Az erdészek vadászati tevékeny-
ségei közül a trófeabírálat is megje-
lent a feladatok között. 

A főmérnök úgy vélte, ez az alka-
lom nem csupán egy verseny! Nagyra 
értékelte, hogy ennyien összejönnek, 
versenyzők, kísérőik, szakszemély-
zet. Több mint százan! Nem véletlen, 
hogy már a tavalyi versenynapot egy-
fajta erdészünnepként (szakmai talál-
kozóként) aposztrofálták. Idén a déle-
lőtti versenyt követően délután ismét 
érdekes, izgalmas, aktuális szakmai 
kérdéseket jártak körbe. 

Váradi József az elmúlt tíz év gaz-
dálkodásáról beszélt, az összefüggé-
sekről, a változásokról. Vajai Dániel 
fahasználati előadó az örökerdő-gaz-
dálkodás lehetőségeiről tartott gon-
dolatébresztő előadást. Kovács Béla 
természetvédelmi főelőadó a klíma-
változás várható hatásairól és követ-
kezményeiről beszélt. Farkas Zsu-
zsanna csemetekert-vezető pedig 
szakmai túrára kalauzolta az érdeklő-
dőket a sárosfői csemetekertbe.

A tartalmas, jó hangulatú szakmai 
továbbképzés eredményhirdetéssel 
zárult. Eredmények, egyéni: 1. Tóth 
Ferenc (Balatonfüred), 2. Felhoffer 
Péter (Bakonyszentlászló), 3. Papp 
Armand (Farkasgyepű). Csapatban: 
1. Bakonyszentlászló (Felhoffer Péter, 
Torkos Péter), 2. Farkasgyepű (Papp 
Armand, Czigler Tibor), 3. Balatonfü-
red (Tóth Ferenc, Szántó László). 

Az Országos Erdészeti Egyesület ál-
tal kiírt Év erdésze verseny 2022. évi 
országos döntőjének házigazdája a Pi-
lisi Parkerdő Zrt. volt, ahol 20 verseny-
ző mérte össze tudását. A versenyen a 
Bakonyerdő Zrt.-ét Tóth Ferenc kerü-
letvezető erdész képviselte, aki össze-
tettben a nyolcadik helyezést érte el. 
Gratulálunk a szép eredményhez!

Muzsikált a bakonyi erdő
Folytatódott a „Muzsikál az erdő” országjárása, a 19. éve zajló 
program első alkalommal látogatott Sümeg és a Bakony térségé-
be. Sümegen a Püspöki Palota Kertben, Sarvalyon és Hubertlakon 
csendültek fel a dallamok, ahol az ébredező tavaszi erdő várta a mű-
vészeteket kedvelő családokat, természetjárókat a Bakonyi bükkö-
sök mélyén.

 „Muzsikál az erdő – ahol az erdő és a 
zene összefonódik. Jókedv, erdei érté-
kek, művészetek, barátság, testi-lelki 
feltöltődés” jelmondatával zajlottak a 
programok a Bakonyerdő Zrt. által ke-
zelt erdőkben, ahol a terület házigaz-
dájaként Varga László vezérigazgató 
kiemelte, szívesen látják a túrázó-
kat, mert az erdő minden évszakban 
és napszakban más arcát mutatja. 
Hangsúlyozta, az erdők szakszerű ke-
zelése, a fenntartható gazdálkodás, a 
munkahelyek megőrzése, a társadal-
mi igények kielégítése mellett kiemel-
ten fontos az erdők közjóléti szerepe. 

Az erdőgazdaság az elmúlt időszak-
ban több kedvelt kirándulóhelyet újí-
tott fel és bővítette funkcióját, hogy a 
természet kedvelői kulturált környe-
zetben tölthessék szabadidejüket. 

Az érdeklődők szakvezetéses er-
dei sétán és geológiai túrán is részt 
vehettek, ahol a bakonyi erdők érté-
keivel, földtörténetével, a fenntartha-
tó erdőgazdálkodással ismerkedtek. 
Huszárokelőpusztáról minden órá-
ban kisvonat szállította az érdeklődő-
ket a hubertlaki erdei tisztáson álló 
kulcsosházhoz, ahol felnőtteknek és 
gyerekeknek szóló színes programok 

közül válogathattak. Az Erdészeti 
Tudományos Intézet igazgatója, Bo-
rovics Attila tartott előadást a fenn-
tarthatóság és a klímaváltozás hatá-
sairól és következményeiről.

A programhelyszínt körülvevő fák 
adták a keretet az előzetesen meghir-
detett fotó- és gyermekrajzpályázat 
alkotásainak bemutatásához. Klasz-
szikus zenei koncertet adott a bako-
nyi Gyilkos-tó melletti erdei környe-
zetben a Corpus Harsona Quartett és 
Szokolay Dongó Balázs Vasvári Csaba 
színművész közreműködésével.

Romsics Imre néprajzkutató né-
pi kultúráról szóló ízes ismertetője, 
a kalocsai ruhákból álló erdei népvi-
selet-bemutatót követően, a nap zá-
rásaként a fenyőkkel övezett erdei 
pihenőhelyen fergeteges hangulatú 
koncertet adott Csík János és a Mez-
zo, énekelt Szabó Kocsis Zsuzsanna.

Kiélezett verseny a sportlövőknél
Korán kezdődött a sportlövészeti 
bajnokság sorozata az idei évben. A 
Zalaerdő Zrt. volt házigazdája a Ma-
gyar Erdőgazdálkodásban Dolgozók 
Vadász Többtusa Lőbajnokság nyitó 
fordulójának Soholláron. A hűvös áp-
rilisi idő ellenére nagy mezőny gyűlt 

össze, ami előrevetítette az idei soro-
zat várható képét. A kétéves Covid- 
korlátozás rövidített bajnokságok, 
az országos felkészülési versenyek 
és nemzetközi lőbajnokságok részle-
ges hiányát hozta, így a sportolók az 
idei évre nagy várakozással tekintet-

tek. Korábban felbomlóban lévő csa-
patok álltak újra össze, vagy alakultak 
új csapatok olyan erdőgazdaságok-
nál, ahol az elmúlt két évben alig 
volt érdeklődés. Így bővült az indulói 
létszám, a dobogóért folytatott küz-
delem pedig erősödött. Az ötfordulós-
ra tervezett sorozat három fordulója 
alapján csapatunk még a dobogón áll, 
a hátralévő két forduló fogja eldönte-
ni az idei versenyt. Természetesen az 
idei évben is célunk az első háromba 
bekerülni, de, látva az idei év eddigi 
versenyeit, tényleg csak a pillanatnyi 
felkészültség, koncentrálás és termé-
szetesen egy kis szerencse is szüksé-
geltetik majd ehhez. Csapatunk 2., 5., 
3. helyen zárt eddig ebben a sorozat-
ban, a további regionális versenyeken 
is dobogós helyen végezve. A felké-
szülés jelenleg is zajlik, próbálunk a 
somogyi és gemenci fordulókra úgy 
felkészülni, hogy szép eredménnyel 
zárjuk az idei évet is. 

Pölöskei Balázs

Programajánló
2022. július 14.   Balatonfüred, IX. Balatoni Csillagösvény  

Missziós körút. Böjte Csaba testvér miséje  
a Koloska-völgyben.

2022. augusztus 13.  Éjszakai csillagles vezetett túra (Gyenesdiás, 
Nagymező kirándulóközpont). A túra  
a Festetics Imre Élményközpontból indul.                  

2022. augusztus 21.  Méhes-Mézes Nap. Méhész előadása: Minden, 
amit a méhekről tudni lehet…                

2022. szeptember 10.  III. Csodaszarvas Családi Nap. Egész napos 
családi rendezvény, programokkal.              

2022. szeptember 18.  Szarvasbőgés hallgató program a Vadaspark-
ban. Nagyvadbemutató, vezetett túrák. 

2022. szeptember 22–23.   Erdésznők országos találkozója. 
2022. szeptember 30.  Erdők Hete nyitórendezvénye, Dunántúli Erdei 

Iskolák Nyílt Napja a Balaton-felvidéki Erdé-
szeti Erdei Iskolában

2022. október 8.  Állatok Világnapja. (Bemutatkoznak  
az Állatpark állatai). Madárvonulás – előadás. 
Madárbemutató.

2022. október 16.  „Kovászos” nap. A kenyérkészítés ABC-je        
2022. november 12.  Ludas nap. Márton napja, népszokások.

Részletes információ a Festetics Imre Élményközpont programjairól: 
termeszthaza@bakonyerdo.hu; Varga Péterné Judit: +36-30/268-8916

A zenészek nem verték fel az erdő csendjét. Visszavárjuk őket!  Fotó: Csóka György
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Személyi 
változások
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói 
létszámában 2022. 03. 24-től 
2022. 06. 24-ig az alábbi válto-
zások voltak:

Belépők, szellemiek: Papp 
Marcell (Devecser), Gáspár Barna-
bás, Kotroczó Zsolt József (Keszt-
hely).

Belépők, fizikaiak: Heincz Do-
minika, Sárközi Árpád (Keszt-
hely), Lloyd Matthew Craig, László 
Árpád Imre, Szántai Zsolt, Magyar 
Dénes, Gyurka Evelin, Kerekes Bí-
borka Boglárka, Murányi Attila 
István (BEFAG Parkett Kft.), Gár-
dos László, Novák Ákos, Horváth 
Tibor (Bakonybél), Paulics László 
József, Ilyés Ferenc, Kovács Mik-
lós, Lőrincz László, Péter István, 
Benedek András, Kántor Szimo-
netta, Szabó Zoltán, Müller Tamás 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár).

Kilépők, szellemiek: Weiland 
Krisztián (Franciavágási Fűrész-
áru Gyár), Meinczinger Gergő 
(Keszthely), Horváth Ákos (Bala-
tonfüred).

Kilépők, fizikaiak: Nagy Nor-
bert, Hadnagy Szilvia, Csider Ti-
bor, Fekete László, Papp László 
(BEFAG Parkett Kft.), Szelencsik 
Zoltán, Berki Arnold Szilveszter, 
Berki Richárd Béla (Franciavágá-
si Fűrészáru Gyár), Bercsik Pé-
ter (Balatonfüred), Bertalan Máté 
(Bakonybél).

Elhunyt, fizikaiak: Klesitz Vil-
mos (Bakonybél), Milinszki Jenő 
(Franciavágási Fűrészáru Gyár).

Nyugdíjazás, szellemiek: Kiss 
László (Farkasgyepű).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Heiter 
Imréné, Szalai Tünde, Vadnainé 
Fekete Erika Erzsébet (BEFAG 
Parkett Kft.), Imre Csaba András 
(Devecser).

Hűségjutalmasok, szellemiek: 
Hári László (Balatonfüred) Hercz 
Attila (Pápa), Felhoffer Péter (Ba-
konyszentlászló), Mátyus Árpád 
Devecser.

Hűségjutalmasok, fizikaiak: 
Király Sándor (Balatonfüred), 
Molnár Ferenc, Szabó Terézia Esz-
ter (BEFAG Parkett Kft.).

Balaton-felvidéken is 
erdei vándorok járnak
A nagy sikerrel működő Bakonyi 
Erdei Vándortábor megszokott 
helyszíne mellett az erdőgazda-
ságunk idén nyáron már a Bala-
ton-felvidéken is várja a vándortá-
boros csoportokat a Balatonfüredi 
Erdészet közreműködésével. Je-
lenleg két gyalogos útvonal-
lal csatlakozunk a programhoz. 

Az új útvonal a Balaton-felvidék 
természeti értékei mellett a legfon-
tosabb kultúrtörténeti látnivalókat 
is összefűzi. Ebben az évben már a 
Balaton-felvidékre is érkeznek fel-
ső tagozatos és középiskolás diákok: 
Monostorapátin, Bakonyszentjaka-
bon és Monoszlón keresztül jutnak 
el Zánkára, 70–78 kilométer hosszú 
gyalogút során. 

A hétnapos programon Monostor-
apátiból, az Eger-patak völgyéből in-
dulnak az erdei vándorok. Meghódít-
ják a hegyesdi várromot, ahonnan 
megcsodálják a tanúhegyeket, majd 
az almádi romtemplomon át érkez-
nek a Balaton-felvidéki Erdészeti 
Erdei Iskolába. Célba veszik a nagy-
vázsonyi Kinizsi-várat, felkeresik a 

Szent Mihály pálos kolostor romjait. 
Bejárják az Öreg bükk tanösvényt, 
majd útjukat a Balaton felé folytat-
ják, Zánkán jó idő esetén strandolás-
sal töltődnek fel. Mielőtt hazaindul-
nának, még felkeresik a bazaltvulkán 
Hegyestűt, sétálnak az egykori krá-
terben, majd Zánkán elbúcsúznak 
egymástól.

A tábor során minden szálláshe-
lyen, a monostorapáti sportpályán, a 
Balaton-felvidéki Erdészeti Erdei Is-
kolánál, valamint a monoszlói temp-
lomkertben is telepített sátortábor 
várja a csoportokat. Az Erdei Vándor-
táborok ökológiai lábnyomának csök-
kentése érdekében ez az útvonal cso-
magszállítás-mentes, ami azt jelenti, 

hogy a diákok a hét nap folyamán ma-
guk cipelik a csomagjaikat a megje-
lölt úti célok között.

Az idei nyár a kezdet, a tapaszta-
latgyűjtés időszaka, hogy jövőre a 
két hónapnyi időintervallumban több 
mint 400 diák fedezhesse majd fel a 
Balaton-felvidéket az Erdei Vándortá-
borok alkalmával.

Egy kis Bakony, egy kis Balaton
Az Országos Kerékpáros Vándor-
tábor program lelkes résztvevői 
hétnapos, 216 kilométert felöle-
lő kerékpártúra során felfedezik 
az északi part elbűvölő dombvi-
dékét, és az időjárástól függően, 
akár többször is lubickolhatnak a 
Balatonban. 

A bringások bejárják a különleges 
hangulatú Káli-medencét, megcso-
dálják a kőtengereket, és szép pano-
rámával tárul eléjük a Balaton. A Ba-
laton-felvidéki Nemzeti Park tájain, a 
Keszthelyi-hegységben és a tó part-
ján sok érdekes, értékes és élménydús 
hely várja a túrázókat, akik a nap vé-
gén a szálláshelyre visszatérve készül-
hetnek a másnapi kalandra. A Keszt-
helyi-hegységben található Festetics 
Imre Élményközpont is egy célpont, 
mely tartalmas időtöltést és két éj-
szakára szállást biztosít a drótszama-

ras vándorok számára. Az elmúlt év 
tapasztalatai arra inspirálták erdő-
gazdaságunkat, hogy a táborhely fej-
lesztésével, jurták telepítésével egy él-
ményszerű, tájba és környezetbe illő, 
a hely jellegéhez és szellemiségéhez is 
igazodó megoldást találjon a táboro-
zók kényelmének mind teljesebb ki-
szolgálására.

A szálláshely fejlesztés megvaló-
sítására a Téry Ödön Nemzeti Turis-
taház-fejlesztési Program keretében, 
az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési 
Központ Nonprofit Korlátolt Felelős-
ségű Társaság – a Miniszterelnöki Ka-
binetiroda felhatalmazása alapján – a 
Bakonyerdő Zrt. részére 13 millió fo-
rint költségvetési támogatást biztosí-
tott.

A Festetics Imre Élményközpont 
udvarán a három évszakos használatú 
jurtatáborban hat darab 6 méter át-
mérőjű, dupla hőszigeteléssel készült, 

Atilla típusú jurtát telepítettünk. A 
sátrak elsősorban alvási funkcióra ké-
szültek, egyenként hat-hat férőhellyel 
rendelkeznek, egy-egy fa bejárati aj-
tajuk és egy-egy előregyártott, hőszi-
getelt ablakuk van. A kötélzet termé-
szetes kender. A sátrak homlokzati 
felületeit és a tetőt is halványszürke 
poliészter ponyva takarja. A jurták-
ban a lámpatestek és a konnektorok 
működését az élményközpont elekt-
romos rendszerére való csatlakozás 
biztosítja.

Az élményközpont oktatási-neve-
lési célokat szolgáló tevékenysége a 
szálláshellyel bővülve további lehető-
séget biztosít a környezeti nevelést se-
gítő, bentlakásos programok megva-
lósulásához. A jövőbeni tervek között 
szerepel, hogy kerékpáros, gyalogos 
turisták számára az elkövetkezendő 
években szálláshelyként is szolgálhas-
sanak az elkészült jurták.

Állati 
élmények
A bringás vándorokon túl az idei 
évben számos programon vár-
ták és várják az érdeklődőket a 
Festetics Imre Élményközpont 
lelkes munkatársai. Tematikus 
témanapok, családi és sport nap, 
kézműves napok, augusztusban 
pedig táborok színesítik az in-
tézmény programkínálatát. 

A nyár folyamán több alka-
kommal szorgoskodtak kis ina-
sok az élményközpontban. A 
népszerű „Kis inas” program 
keretében a gyerekek kipróbál-
hatják, milyen az állatgondozó 
egy napja, az állatok etetésével, 
a lakhelyük takarításával, bepil-
lantást nyernek és saját élményt 
gyűjtenek a gondos és felelős ál-
lattartás mindennapjaiba. 

Az aktuális programokról az 
intézmény folyamatosan frissülő 
Facebook-oldalán, és honlapján 
tájékozódhatnak az érdeklődők.

Nyári reggeli panoráma az Eötvös Károly kilátóból

Kis inasok az élményközpontban

Épülő jurtatábor a Balaton-felvidéken

Gólyahír
A Bakonyerdő család egy újabb 
taggal bővült az elmúlt idő-
szakban. 2022. 04. 13-án szü-
letett meg Nagyné Gyimóthy 
Kitti kolléganő kislánya, Nagy 
Rebeka.

Gratulálunk és  
jó egészséget kívánunk!


