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2009. október 28-án adta át az erdõláto-
gató közönségnek a Hajagi Véderdõ EBT
a de minimis támogatási forrásból az er-
dõbirtokosság területén, Szentgál köz-
séghatárban létesített Óriás pöfeteg tan-
ösvényt, mely nevét a sziklák közt gya-
kran fellelhetõ jóízû gombáról kapta. A
meghívottak a környezõ városok turistái
és a közeli települések önkormányzatai,
iskolái voltak. A szervezõk nagy örömére
szolgált, hogy megjelent a Veszprém Me-
gyei Természetbarát Szövetség elnöke,
Mag Éva, a Veszprém Városi Természet-
barát Szövetség elnökhelyettese, Kovács
Lajos, aki a Veszprémi Építõk Természet-
barát Egyesületet is képviselte. Az érdek-
lõdõk nagyobb részét az ajkai Bánki Do-
nát Természetbarát Egyesület tagsága tet-
te ki, akiket Káldi Géza aranyjelvényes
túravezetõ, elnök vezetett. Herend város
önkormányzata, a természetvédelmi és
az erdészeti hatóság is képviseltette ma-
gát. Az ide látogatókat barátságos tábor-
tûz, egyszerû vendéglátás fogadta.

A megjelenteket dr. Markó Lászlóné,
az erdõbirtokosság elnöke köszöntötte.
Röviden bemutatta az erdõbirtokosságot
és elmondta, hogy a legfõbb célkitûzésük
ezen a vadregényes erdõterületen a XXI.
század elvárásainak megfelelõen az erdõ
védõ hatásainak és közcélú szolgáltatása-
inak biztosítása. Ezért a szállást is nyújtó
faházukban nyáron erdei tábor mûködik.
Az ide látogatókat saját turistaút-hálózat
segíti abban, hogy minél jobban megis-
merjék a Bakony harmadik legmagasabb
hegyét, a 646 méter magas Középsõ- vagy
Fekete-Hajagot. Táblán látható és nyom-
tatott térképek mutatják a séták és túrák
útvonalait, melyeket végigjárva megis-

merhetjük a hajagi erdõ képét, a védett,
hatalmas barkócaberkenye fát, a Gombás-
barlangot, a sziklaalakzatokat és az erdei
emlékhelyeket. A környék iskolái, óvodái
jól eltölthetnek itt egy vagy néhány napot,
hiszen nemcsak szállás, de foglalkoztató
helyiség is rendelkezésre áll.

Az üdvözlés után dr. Péti Miklós
vezette végig az érdeklõdõket a Ha-

jag geológiáját, erdõállományait és
azok kezelését, fafajait, állatvilágát,
cserjéit, lágyszárúit, gombáit és az er-
dei házirendet is bemutató hat állo-
másos tanösvényen. A séta résztvevõi
nagy érdeklõdéssel szemlélték a Ba-
konyban is páratlan terület érdekes-
ségeit.

Bús Mária

Tanösvényavatás a Hajagban

Eladó egy STEYER 19S24/K35/4x4 típusú,
1990/09 évjáratú, három oldalra billenthetõ platójú,

terepváltós, összkerékhajtású, Hiab071 daruval
szerelt (+ kanállal ) teherautó.

Hathengeres dízelmotor, 9726 köbcenti, 182 kW, jó
állapotú gumik, fiatal akkumulátorok, magyar rend-
szám, törzskönyv, daruvizsga, szerviz, 330 000 km. 

Irányár: 4,2 M Ft+áfa
Megtekinthetõ: 2000 Szentendre, Kõzúzó utca 5/a
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