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A fehér kõtorony magánya

A tájegység szívét jelentõ magas fekvésû
és majd’ mindig szeles Tési-fennsík ter-
mékeny lösszel fedett karsztja rejti a Ba-
kony legmélyebb aknabarlangjait, zsom-
bolyait, de a környék szûk, szurdoksze-
rû mészkõvölgyeiben is számos kõfülke
vagy úgynevezett zsiványlik nyílik. 

A fennsík dél peremét az Öreg-
Futóné hegycsoportjának délkelet fe-
lé lealacsonyodó, erdõtakaróval borí-
tott mészkõbérc-sorozatai, kibillent
rétegfejei alkotják, melyek fokozatos
átmenetet jelentenek a Veszprém-
Várpalotai-fennsík kopárabb dolomi-
tos világa felé. 

A Thury család kõerõsségérõl mél-
tán országos hírû várpalotai vártól
északnyugat felé, szinte csak futamo-
dásnyira, de már a kelet-bakonyi er-
dõk mélyén, kiugró sziklabérc tete-
jén, magányos fehér kõtorony merede-
zik az ég felé. 

A térképet böngészve kissé rejtélyes-
nek tûnhet, hogy a kõromnak két neve is
van: Pusztapalota és Bátorkõ. Sõt! Hogy a
bizonytalanság még tovább fokozódjon,
a bakonyi várakat taglaló szakirodalom-
ban elmélyedve egy harmadik és egy
negyedik elnevezés is felbukkan, Ópa-
lota illetve Warad néven.

Meglehetõsen szokatlan, hogy az
erdeink mélyén megbújó nem kis
számú, érdekes történelmi szerepük
ellenére sokszor alig ismert középko-
ri kisváraink esetében ennyi névvál-
tozat forogjon közszájon. A történeti
tudományok iránt érdeklõdõk máris
szimatot foghatnak: valami rejtély hú-
zódik a háttérben.

Ahány várkutató, vártörténész, hely-
történész annyi elmélet született már en-
nek az elnevezésbeli torlódásnak a felol-
dására, de a kellõ részletességû terepi
felmérések, régészeti kutatások, tárgyi
leletek hiányában ezek alapvetõen el-
méleti fejtegetések szintjén maradnak. 

Az biztos, hogy Várpalota környé-
kén több középkori (kora Árpád-kori
vagy tatárjárás utáni) eredetû várunk is
emelkedett, ami nem csoda hiszen fon-
tos királyi birtok volt a Bakonyerdõ e
keleti tája, Székesfehérvártól és Veszp-
rémtõl is szinte látótávolságra. 

Valószínûleg más-más idõszakokban
és más-más funkciók ellátására építet-
ték fel õket, a vadászkastélytól az ura-
dalmi központig. Jó bizonyíték, hogy a
törökkori metszeteken a Thury-vár mö-
gött emelkedõ hegycsúcson minden
ábrázoláson jól látható egy másik erõs-

ség is, jelen esetben valószínûleg a
lombkoronák fölé emelkedõ fehér
kõtornyunk.

A fent vázolt történeti sokféleséget
nem is célom tovább boncolgatni, akit
érdekel bõséges szakirodalmi forrás áll
rendelkezésre. De elõre borítékolható,
hogy nem fog tisztán látni a kérdéskör-
ben, egyes helytörténészek határozott
kijelentései ellenére sem. De talán nem
is kell! 

Felvértezve a fenti ismeretekkel
e bakonyi várrom felkeresése so-

rán, inkább azt érdemes szem elõtt
tartani, hogy ha kellõen mélyre hajo-
lunk múltunk megismerése során, rá-
jövünk, hogy milyen gazdag a közép-
kori magyar történelem és milyen
magas kulturális és technikai színvo-
nalat valósítottak meg elõdeink, az

államalapítástól kezdõdõden vi-
szonylag rövid idõ alatt. Az, hogy
ennek nyomait ma már meglehetõ-
sen energiaigényes felkutatni és
nem lépegethetünk emlékeinek
épen maradt falai között, magunk-
ba szívva a korszak hangulatát, az
már egy másik hosszú történet kö-
vetkezménye.

Nagy László 
Képek: varak.hu, OSZK Képtár,

G.Tamás/Flickr
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A Keleti-Bakony jellegzetes közép-dunántúli karsztvidék, mely a Zirci-me-
dencétõl a távoli földtörténeti korok során mélybe zökkent Móri-árokig, a
Vértes nyugati határáig húzódik. Táblaszerû hegyrögein triászkori mészkõ
és dolomit sasbércek sorakoznak, melyeket párhuzamosan futó völgyek vá-
lasztanak el egymástól. 



Az Országos Erdészeti Egyesületben fennálló tagságot 2012-tõl tagsági
kártya igazolja. Az OEE-kártya tulajdonosa egyre több kedvezményt
vehet igénybe a különbözõ vásárlási lehetõségektõl kezdve a vadász-
házi szállásokig. Az aktuálisan elérhetõ kedvezmények listája a
www.oee.hu oldalon olvasható, évente egy alkalommal az Erdészeti
Lapok is közli.
Az Egyesület vezetése a kártya használatára biztat minden
egyesületi tagot! A kedvezményrendszer igazi értékét, minél széle-
sebb körû elfogadottságát a rendszeres kártyahasználat alapozza meg.
A kártya névre szól, sorszámmal és vonalkóddal van ellátva, az Egye-
sület titkársága évente érvényesíti. A 2017-re szóló érvényesítõ matri-
cákat azok a tagok kapják meg az Erdészeti Lapokon keresztül, akik
eleget tettek az adott évre vonatkozó tagdíjfizetési kötelezettségüknek. 

A kedvezményrendszerrel és a tagsági kártyával kapcsolatos 
bármely kérdésben felvilágosítás kérhetõ az Egyesület titkárságán 
(titkarsag@oee.hu, 06 1 201 6293) vagy a helyi csoport titkároknál.

HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!HASZNÁLJA TAGSÁGI KÁRTYÁJÁT!
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Telepítésre ösztönöz az 
erdõtörvény módosítása

Ülésezett az Országgyûlés Mezõgazdasá-
gi Bizottságának Erdészeti Albizottsága

A megváltozott jogi és gazdasági kör-
nyezet indokolja a 2009-es erdõtör-
vény módosítását, amely telepítésre
ösztönzi a tulajdonosokat – közölte az
Országgyûlés Mezõgazdasági Bizott-
ság Erdészeti Albizottságának ülésén
az albizottság elnöke. Gyõrffy Balázs
kiemelte: a többhónapos társadalmi
vita eredményeként szakmailag meg-
alapozott módosító javaslat kerül a
honatyák elé. A mostani stratégia
alapján Magyarország erdõsültségét 27
százalékra kívánják emelni (a mostani
erdõsültség valamivel 20 százalék fe-
lett van az országban). A jelenlegi te-
lepítési ütem azonban ezt a szándékot
nem támasztja alá. Ezért a módosítás a
gazdasági érdekeket is szem elõtt tart-
va kívánja ösztönözni a tulajdonoso-
kat, mindenekelõtt a magán-erdõgaz-
dálkodókat a telepítésre. Bitay Márton
Örs, a Földmûvelésügyi Minisztérium
állami földekért felelõs államtitkára a
parlament elõtt lévõ jogszabályjavaslat
ismertetésekor kitért rá: a módosítás-
sal nem kívánták újraírni a magyar er-
dõgazdálkodás szabályrendszerét.
Csak olyan változásokra tettek javasla-
tot, amelyeket a változó körülmények
miatt – gyakorlati tapasztalatok alap-
ján – a régebbi szabályozásokban új-

ragondolandónak ítéltek a szakembe-
rek. A gazdasági érdekeket szolgáló
erdõknél – például az energiacélú ül-
tetvények esetében – a gazdasági
szempontok kerültek elõtérbe. Azok-
nál az erdõknél viszont, ahol a termé-
szeti állapot megõrzése a fontos – pél-
dául a magyarországi õshonos fafajok
egészségi állapotának megõrzése, az
erdõ szerkezetének a megóvása a cél
–, az elsõdleges szempont a természet
védelme maradt.

Forrás: MTI, hirado.hu
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szakmai/te-

lepites_osztonoz_erdotorveny_modositas



Kormányhatározat született az
elsõ Nemzeti Tájstratégia 

elfogadásáról

Kulturális, ökológiai, környezeti, szociá-
lis, gazdasági közérdek tájaink védelme

A Kormány 1128/2017. (III. 20.)
Korm. határozatával elfogadta hazánk
elsõ – 2017–2026 idõszakra vonatkozó
– Nemzeti Tájstratégiáját. A természeti
és kulturális örökségnek alapvetõ ele-
me a táj, amely elõsegíti a helyi kultu-
rális fejlõdést, továbbá hozzájárul az
emberek jóllétéhez, valamint jelentõs
szerepet játszik a nemzeti és helyi
identitás kialakulásában és megerõsí-
tésében. A Nemzeti Tájstratégia az Eu-
rópa Tanács Európai Táj Egyezmé-
nyének szellemiségét idézi, ennek

megfelelõen a védelem-kezelés-tervezés
hármas eszközrendszerét alkalmazva
határozza meg a célokat és feladato-
kat. A Nemzeti Tájstratégia megalkotása
és végrehajtása során kiemelt szándék
és cél, hogy a táj védelme, kezelése,
tervezése társadalmilag elfogadott
közügy legyen.

Forrás: FM Sajtóiroda
http://www.oee.hu/hirek/agazati-szak-

mai/kormanyhatarozat_nemzeti_tajstrategia



Fejlesztési terv jelent meg a
mezõgépgyártásra

Az erdészeti gépesítés is a kiemelt célok
között van

Kutatóközpont létrehozásával, informa-
tikai fejlesztésekkel, valamint a megfele-
lõ képzés, forgalmazási irányok kialakí-
tásával fejleszti a kormány a hazai me-
zõgépgyártást, a részletekrõl szóló hatá-
rozat megjelent a Magyar Közlönyben.
Fontos része a stratégiának egy olyan
pályázati rendszer kidolgozása, amely
elõtérbe helyezi a hazai gyártmányú
géprendszereket, mindezt úgy, hogy
versenyképesebbek legyenek a hazai
gazdálkodók számára az egyéb rend-
szerekkel szemben. Kiemelten a talaj-
mûvelésben, a labortechnikai eszközök-
nél, a vetés, a gyümölcstermesztés, az
állattartás, valamint az erdészet terüle-
tén használatos gépfejlesztésekre és
gyártmányokra vonatkozóan.

Forrás: Magyar Idõk
http://www.oee.hu/hirek/agazati-

szakmai/fejlesztesi_terv_me-

zogepgyartas



ANDREAS STIHL KFT.  
2051 Biatorbágy-Budapark, Paul Hartmann u. 4.
Telefon: (+36-23) 418-054
Akciós termékek: stihlnemzedekek.hu 
Általános információk: stihl.hu
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„Amikor csak tehetem, a szabadidőmet a Balaton északi partján, nyugodt környezetben töltöm.
Ilyenkor igyekszem kizárni magam körül a külvilágot. A STIHL akkus gépeit a fotózás kedvéért
vettem először a kezembe, de azonnal olyan érzésem támadt, mintha évek óta velük dolgoznék.
Kedvenc akkus szegélynyíróm nemcsak könnyű, kényelmes és környezetbarát,
de a gondolataimat is segít elterelni. Mielőtt lemerülne, teljesen feltölt energiával.
Én ezért ragaszkodom a STIHL akkus gépeihez.”

Az akció időtartama: 2017. április 1. – május 31. sTihl Fsa 45 szegélynyíró

39 900 Ft
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szivós Márton
világbajnok vízilabdázó
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