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A kísérletező erdőművelők Ősei nyomdokain halad Tóni bácsi kunyhója

 Folytatás a 3. oldalon 

Nehezedő körülmények
Köszönet a munkavállalók megértéséért!

Az erdőgazdaság vezetése – a fel-
ügyelő bizottsággal és a tulajdonos-
sal folyamatosan egyeztetve – időben 
meghozta azokat az intézkedéseket, 
amik megalapozták, hogy a Ba-
konyerdő Zrt. a járványhelyzet okoz-
ta gazdasági helyzetben is stabilan 
talpon tudjon maradni. Ehhez per-
sze kellett a munkatársaink többsé-
gének megértő hozzáállása is.

Eddig a faiparban már ismertük 
azt, hogy kínálati piacra kell dolgoz
nunk, így értékesítve a fűrészárut és 
parkettát. A tavalyi év közepétől vi

szont egyre inkább szembesültünk 
azzal, hogy az erdeinkből kitermelt 
választékokat is kínálati piacon kell 
eladni – mondta el helyzetértékelésé
ben Varga László vezérigazgató.

Az átlagár korábban minden vá
laszték tekintetében emelkedett, egy 
éve megtört, majd visszájára fordult. 
A 2020. évi gazdálkodási tervünket 
már ennek megfelelően kellett össze
állítanunk. Ekkor jött a koronavírus 
veszélyhelyzet, és még ráerősített a 
gazdasági nehézségeinkre. 

Az erdőgazdálkodást, az elsődle
ges, illetve a másodlagos faipart el

sősorban exportkitettségük nagyság
rendje szerint érintette a helyzet. A 
határok lezárása, a különféle karan
ténszabályok bevezetése miatt a ka
mionos értékesítések leálltak, részben 
csak a vagonos szállítások maradtak 
meg, ahol nem volt szükség szemé
lyes kíséretre.

Fontos, takarékos gazdálkodást 
célzó lépésekről kellett döntenünk. 
Egyes vásárlóink az addig meglévő 
átlagos 30 napos fizetési határidő
vel szemben 60 és 90 napos határ
időt kértek. Ezt a helyzetet nekünk 
is kezelnünk kellett. Felvettük a kap
csolatot az alapanyagbeszállító part
nereinkkel, és mi is kértük tőlük a 
hosszabb fizetési határidő elfogadá
sát. Egyes szolgáltatókkal csökkentett 
díjakban állapodtunk meg. 

Az előre tervezett fizikai bérfej
lesztést valamennyi dolgozó esetében 
2020. január 1től végrehajtottuk. A 
szellemi munkatársak bérfejlesztését, 
a hűségjutalom, a cafeteria és mun
karuha juttatás kifizetését a helyzet 
normalizálódásáig felfüggesztettük. 
A bérkiegészítést csak akkor és olyan 
módon tudjuk kifizetni, ahogy év vé
gével lehetőséget látunk rá. 

Varga László: a Bakonyerdő Zrt. megőrizte stabilitását

Fontos szempont volt a szakemberek megtartása

Május végén 500 kilógramm három-
nyaras pontyot tettünk a tóba

Önálló úton 
a parkettagyár

Nem a klasszikus módon kezdte 
meg önálló tevékenységét a Be-
fag Parketta Kft., hiszen nem a 
semmiből jöttek létre, hanem egy 
már működő egységet vettek át, 
amit zökkenőmentesen kellett to-
vábbvinni. Az indulást nehezítet-
te, hogy az ország „bekapta” a ko-
ronavírust.

Ahogy a vállalati újságunk előző 
számában már beszámoltunk róla, a 
Befag Parketta Kft. 2019. december 
6.val alakult meg és február 17tel 
kezdte meg önálló tevékenységét. Az 
indulásról és az azóta eltelt időszak
ról kérdeztük Pauer Károlyt, a Befag 
Kft. ügyvezetőjét

– Egy induló termelő vállalkozás 
általában nagy előkészítés után, foko

zatos és folyamatos felfutással szokta 
megkezdeni a tevékenységét. Nekünk 
nem ezt az utat kellett járnunk. Az 
előkészítés a mi esetünkben is külö
nös alaposságot és gondosságot igé
nyelt, de a kft.be egy működő közép
vállalati nagyságot kellett töretlenül 
beintegrálni – mondta Pauer Károly.

– Ehhez természetesen szüksé
günk volt a tulajdonos Bakonyerdő 
Zrt. alaposan előkészített döntései
re. Pénzbeni és nem pénzbeni apport 
keretében kerültek a parkettagyártási 
tevékenységhez szükséges pénzesz
közök, termelőeszközök és készletek 
a kft. tulajdonába. Mindezeket egyez
tetések, átgondolt értékelések ered
ményeként tudtuk biztosítani. 

Trianoni jelképek 
erdeinkben

Az erdészközösség példamuta
tóan állt talpra a trianoni békedik
tátum jelentette nemzeti tragédia 
után, és évtizedek során duplájára 
növelte az országterület erdősült
ségét.

Az 1920ban megkezdődött tria
noni békeszerződés területi rendel
kezései kedvezőtlen erdőgazdasági 
helyzetet teremtettek. Az 1920. jú
nius 4. Trianoni békediktátum alá
írása után, az országrészek elcsato
lásával hazánk elérte erdőterületei 
minimumát, erdeinknek 84 száza
lékát elveszítettük. Az ország erdő
sültsége 26ról 12 százalékra csök
kent: mindössze, 1,1 millió hektár 
erdőnk maradt, és ez az ország te
rületének csak 11,8 százalékát tette 

ki. Az elcsatolt területeken főként 
tűlevelű erdők, fenyvesek álltak. 

1950 után céltudatos erdőgaz
dálkodás eredményeként az ország 
erdeinek területe folyamatosan nö
vekedett, 1960ban már elérte a 14 
százalékot, 1980ra pedig a 17 szá
zalékot is meghaladta, 2004re mint
egy 1,8 millió hektár, az összterület 
19,7 százalékát foglalva el. Napjaink
ban országunk erdősültsége megha
ladja a 21 százalékot, területileg pe
dig a több mint 2 millió hektárt.

Az erdőterületek növekedését, a 
klímaváltozás hatásainak mérséklé
sét támogatva az Agrárminisztéri
um 2019 év őszén újabb Országfásí
tási mintaprogramot hirdetett.

Megújuló környezetben a Pisztrángos-tó
Németbánya település védelmét, 
valamint a szabadidő hasznos el-
töltését egyaránt szem előtt tart-
va újul meg a Pisztrángos-tó és 
környéke, amely 20 év után került 
vissza a Bakonyerdő Zrt. kezelésé-
be.

A Bittvapatak a Tustánárokban 
ered, és 18 kilométeren kanyarog, mi
előtt belefolyna a Marcalba. A 70es 
években a Tustánárki feltáró út épí
tése során merült fel az ötlet, hogy 
az árkon keresztül menő út megeme
lésével együtt egy gát is létesüljön, 
így vissza lehet duzzasztani a Bitvát. 

Így jött létre egy 0,6 hektáros vízfe
lület. Mivel hideg vízű tóról van szó, 
a hasznosítását pisztrángok nevelé
sével képzelték. Innen a neve: Piszt
rángostó, amelyet egyébként hiva
talosan Tustánárki tónak hívnak, 
tájékoztatott Korn Ignác, a Farkas
gyepűi Erdészet igazgatója. 

A tavat a környékbeli pecások
ból alakult Pisztrángostavi Horgász
egyesület vette át, amely húsz éven 
keresztül bérelte. Miután lejárt a ha
szonbérleti szerződés, a tó visszake
rült a Bakonyerdő Zrt.hez. 
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A fenyők elhelyezkedése Trianonra utal
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Fellner Zoltán sok segítséget kap a 
kollégáitól
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Innovatív és kísérletező erdőművelők
A kémiai anyagok, a növényvédő 
szerek alkalmazása az erdészetben 
egyesek számára elfogadhatatlan. 
Az erdőgazda, az erdőművelő 
azonban véleményünk szerint ma 
már nem mondhat le a korszerű 
növényvédő szerek alkalmazásá-
ról, elsősorban az erdőfelújítások 
során. 

Erdei munkára egyre kevesebben 
vállalkoznak, az élőmunka egyre 
drágább, meredek domb és hegyol
dalak ápolása géppel nem végezhető 
el, a gyomok visszaszorításának ide
je pedig meghatározott. A természe
tes folyamatokra alapozott erdőgaz
dálkodás során az ápolási feladatok 
mennyisége jelentősen csökkenthe
tő, de a feladatok egy részének elvég
zését nem lehet kiküszöbölni. Egyes 
munkaműveletekre élőmunka igé
nyétől, költségvonzatától eltekintve 
sem jelent jó megoldást a mechani
kai ápolás. Gondoljunk csak egy tér
beli rendet mellőző természetes úju
lat szederből vagy záródó cserjékből 
való kiápolására.

Ezért a természetvédelmi és gaz
dálkodási érdekek figyelembevéte

lével szükség van olyan vegyszeres 
növényvédelmi technológiákra, ame
lyek észszerű érvek alapján mind 
környezeti, mind ökonómiai vonat
kozásában biztosítják a hatékony 
vegyszeres gyomkorlátozási munká
latokat, az invazív fafajok elleni ha
tékony védekezést. 

Hoffmann Pál (mb. erdészeti igaz
gató, növényvédelmi szakmérnök, 
Keszthelyi Erdészet) és dr. Patocskai 
Zoltán (erdőművelési osztályvezető, 
növényvédelmi szakmérnök, köz
pont) ebben a cikkükben egy tere
pi kísérletet és előzetes eredményeit 
mutat be:

A Keszthelyi Erdészet területén a 
Zalaszántó 52 E erdőrészletben állí
tottunk be kísérletet. Az erdőrészlet
ben kefesűrű természetes újulat, KST 
(SZT) csemeték foltokban történő 
felszabadítása volt a feladat gyorsabb 
növekedésű, agresszívebb fás szárú 
vegetációból. Ezekben az erdőtípu
sokban kísérő fafajként természetes 
elegyként a gyertyán, a juhar, a hárs 
és magas kőris mindig megtalálható. 

2019. szeptember 17én végeztünk 
növényvédő szeres kísérletet. A Sav
vy nevű szert, amelynek hatóanyaga 
a metszulfuronmetil, kézi háti per
metezővel juttattuk ki. Adalékanya
got, tapadásfokozót nem kevertünk a 

szerhez. A metszulfuronmetil ható
anyag a HRAC „B”, acetolaktátszinte
táz működést gátló herbicidcsoporton 
belül a szulfonilkarbamid hatóanyag
csoportba tartozik.

Két parcellán két különböző dó
zisban juttattuk ki a szert. Az első 
parcella 60 g/ha dózisban kapott a 
szerből, a második parcella 100 g/ha 
dózisban. Szélcsendes időben végez
tük a kezeléseket, esőt 24 órán belül 
nem kapott a terület.

Eredmények: A szer talajon és le
vélen keresztül is felszívódik, jól irtja 
az invazív bálványfát és az akácot is. 
A magas aranyvessző, a szeder és a 
gyertyán, a kislevelű hárs és a ma
gas kőris fafajok a kezelések hatásá
ra nem hajtottak ki június 4éig. A 

KST csemeték mintegy 70 százaléka 
élt és jellemzően tünetmentes növe
kedést produkált. 30 százalékukon 
fitotoxicitás tünetei tapasztalhatóak, 
a csemeték élnek, de általában nem 
hajtottak ki, vagy jelentősen torzult 
növekedésük. Az elegyben található 
EF és NYI fafajokra nem volt hatás
sal a szer.

A kezelést sikeresnek értékeltük, 
de a kísérletben alkalmazott engedé
lyezési okiratban szereplő maximális 
60g/haos dózis, illetve az azt jelen
tősen meghaladó 100g/haos dózis 
helyett, az okiratban szereplő átlagos 
hatóanyag mennyiséget látjuk alkal
mazandónak, ősszel csökkentett dó
zissal (4050g/ha) tervezünk tovább 
kísérletezni. Ezen felül további szere

ket kívánunk kísérletbe és üzemi gya
korlatba vonni.

Ezek alapján a vegetációs időben 
több növényvédő szert is alkalmazha
tunk az erdősítések gyom alóli felsza
badítására, kiváltva ezzel a költséges 
és nehéz mechanikai ápolásokat.

Tapasztalatok alapján a több szem
pontból kívánatos természetes erdő
felújítás esetén, ha a megerősödött 
újulat felszabadításaként végezzük el 
a véghasználatot, és alakítjuk ki a vá
gástéri klímát, a lágyszárú ápolások 
jellemzően elhagyhatóak. Ilyenkor 

csak a védendő fafajoknál gyorsabb 
növekedésű, agresszívebb fás szárú
akra kell koncentrálni. Persze nem 
oldható meg mindig a természetes 
erdőfelújítás. Elég csak a szerkezetá
talakításokra gondolnunk. Ilyenkor, 
az erdőklímától drasztikusan külön
böző vágástéri környezetbe ültetett, 
vagy vetett csemeték esetében szüksé
ges a lágyszárúak elleni védekezés is.

Az egyszikűek ellen a Focus Ult
ra, a Select Super, a Fusilade For
te áll rendelkezésünkre. A kétszikű 
gyomok közül a Lontrel és a Savvy, 
Mezzo nevű szerek szükséghelyzeti 
engedélyek birtokában állnak a ren
delkezésünkre, amelyekkel a teljes 
területek kezelhetőek, anélkül hogy 
a KST, KTT, CS fafajaink ne élnék túl 

a kezeléseket. A kijuttatás időpontja 
és körülményei, a szer dózisa és az 
időjárás természetesen befolyásol
hatja a kezelések sikerét.

A jövő a drónos permetezőgépeké, 
amelyekkel költséghatékonyan (710 
eFt/ha), akár a 23 méteres sűrűségek 
is kezelhetőek lesznek. A technológia 
rendelkezésre áll, de a jogi szabályozás 
még rendezetlen. Azonban 12 éven 
belül ezek az akadályok is elhárulnak, 
és reményeink szerint kiválthatóak 
lesznek a kézi mechanikai ápolások. 
A jövő az innovatív erdőgondnokoké.

Bemutatjuk erdőgondnokainkat: Ősei nyomdokain halad
Fellner Zoltán nagy lehetőséget 
kapott, amikor másfél év gyakor-
nokoskodás után erdőgondnok-
nak javasolták. Még a tanulási 
folyamat elején van, de nagyon él-
vezi a kihívásokat és a bakonybéli 
kollégák támogatását.

– A szakmában dolgozók köré
ben sokan vannak olyanok, akiknek 
a felmenői között erdészek, erdő kö
zelében dolgozók találhatók. Nekem 
a dédpapám volt erdész. Jelenleg ab
ban a szerencsés helyzetben vagyok, 
hogy ugyanazon erdőket járhatom, 
mint egykoron dédpapám. Hiszen ő 
a kisszépalmai vadászházban élt, és a 
környező erdőkben volt erdőkerülő. 
Én pedig ezen erdőket kaptam meg 
a gondnokságom területéül – kezd
tük a beszélgetést Fellner Zoltánnal, 

a Bakonybéli Erdészet erdőgondno
kával.

Kiderült, a nagyszülei szintén itt 
dolgoztak, édesanyja ugyancsak a 
Bakonyerdő Zrt. alkalmazottja. Nem 
erőltette senki sem, hogy ő is ilyen 
pályán induljon, de valahogy magától 
is így alakult.

Zoltán Pápán érettségizett, majd 
a Soproni Egyetemen szerzett erdő
mérnöki diplomát 2018ban. Mivel 
Pápán él, szeretett volna a környé
ken elhelyezkedni. Szerencséje volt, 
hiszen felvételt nyert a Bakonyerdő 
Zrt.hez. Gyakornokként indult a pá
lyafutása, először a Bakonyszentlász
lói Erdészetnél ismerkedett meg az 
erdőgondnokok munkájával. Ezt kö
vetően a központban az üzemtervezé
si osztályhoz került. Mindkét gyakor
noki helyszínen sok olyan ismeretre 

tett szert, amit az egyetemen nem 
tanítottak. A következő állomás az 
erdőgazdálkodási főmérnökség volt, 
ahol a fahasználati és erdőművelési 
feladatokba nyert betekintést.

A Bakonybéli Erdészetnél a korábbi 
kettőből kialakítottak egy harmadik 
gondnokságot. Ez év májusától teljes 
munkakörben megkapta a Somhe
gyi erdőgondnokság vezetését, amit 
örömmel vállalt.

Ez a terület nagyjából 2800 hek
tár, főleg bakonyi bükkösökkel, de 
beékelődve ott vannak a szépalmai 
tölgyesek is. Az erdőterület teljes egé
szében védett terület. Úgy fogalma
zott, hogy nagy szakmai felelősséget 
és odafigyelést igénylő terület. A gaz
dasági érdekeket össze kell hangolni a 
természetvédelemmel és természete
sen mindazon tevékenységgel, melyet 

az erdők közjóléti funkciója elvárás
ként támaszt a szakma iránt. Kihívás 
számára a kőrispusztulás, a kollégá
ival együtt erre is megoldást kell ta
lálniuk. 

A munkakörben nagyon jól érzi 
magát, a közösség is befogadta, em
berileg is közel állnak hozzá. Nyilván 
még tanul, de sok segítséget kap a 
nagy szakmai tapasztalatokkal ren
delkező bakonybéli kollégáitól. Szeret
ne belemélyedni a munkába és minél 
többet kihozni belőle.

Zoltán a szabadidejében sem tud 
elszakadni az erdőtől, a természet
től: hobbiszinten természetfotózás
sal foglalkozik, madarászkodik. Így a 
munkája, a hobbija révén már elég 
otthonosan mozog a Pápa környéki 
erdőkben, különösen a Bakony erdő
ségeiben.

60 g/ha dózis hatása 2020. június 4-én, 
középen a kezelt sáv, kétoldalt a keze-
letlen terület

Kezelt területen viruló KST csemete a szenvedő GY, KH, MK között 2020. június 
4-én

100 g/ha dózis hatása a 2. parcellában, szeder, GY szenved, 
KST virul; kétoldalt a kezeletlen sáv látható

A gyertyán fafajok tünetei a kezelés hatására
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Nehezedő körülmények
A cafeteria elemek közül azonban 

április közepétől az illetményfát min
den munkatárs részére biztosítottuk.

Az erdőgazdaság tulajdonát képe
ző gépjárműveknél erdészetenként 
kisebb mértékben, a központ eseté
ben jelentősebben korlátoztuk a hasz
nálatot. Saját gépjármű hivatalos célú 
használatánál pedig azt kértük az er
dészeti igazgató uraktól, hogy a 2020. 
évi gazdálkodási tervünkbe is beépí
tett, átlagosan 15 százalékos csökken
tést hajtsák végre.

A közös teherviselés jegyében, a 
munkahelyek megőrzése érdekében 
 munkaszerződés módosítással – 
2020. május 1. és szeptember 30. kö
zött differenciált, 10 és 20 százalék 
között átmeneti bércsökkentést ve
zettünk be. Az intézkedés megértésre 
talált munkavállalóink körében. Ezzel 
hathatós segítséget nyújtottak ahhoz, 
hogy az erdőgazdaság talpon tudjon 
maradni.

A Befag Parkettagyár február 17
től önállóan végzi a tevékenységét. 
Mivel ez évben másfél hónapig az er
dőgazdaság keretein belül működött, 

és a vállalat száz százalékban erdő
gazdasági tulajdon, figyelni kellett ar
ra is, hogy ott milyen intézkedéseket 
hoznak. 

A központban bevezettük a home 
office munkarendet. Csak olyan be
ruházások megkezdését, folytatását 
engedélyeztük, amelyek erdőgazdál
kodásunk szempontjából halasztha
tatlanok voltak (például vadkerítés 
építés), vagy valamilyen támogatással 
érintettek, és ezekhez önerőt kellett 
biztosítani. Különféle beszerzéseket 
átmenetileg felfüggesztettünk. A ve
zetői, középvezetői beosztású kollégá

inkat a szükséges lépésekről tájékoz
tattuk. Egykét kivételtől eltekintve 
hatékonyan segítették a munkatársa
ik felé a kommunikációt.

A társadalmi szerepvállalást csök
kentettük, a sportegyesületekkel lejá
ró szerződéseket nem újítjuk meg. A 
társasági adó felajánlásunk keretében 
támogattuk a pápai sportegyesülete
ket. Bezártuk az erdei iskoláinkat, az 
erdei szálláshelyeinket. Azt tapasztal
tuk, hogy az erdei környezet jó lehe
tőséget biztosít arra, hogy az embe
rek a járvány ellenére kimozduljanak 
otthonaikból, ezért különféle tájékoz

tatókkal (Facebook, honlap), folyama
tosan frissülő hírekkel segítettük őket 
abban, hogy merre induljanak.

A vezérigazgató közölte, a meg
hozott intézkedéseknek köszönhető
en a Bakonyerdő Zrt. pénzügyi hely
zete stabil maradt. Olyannyira, hogy 
az enyhülő szigor nyomán felülvizs
gáltuk korábbi döntéseinket, így a 
legalacsonyabb kereseti kategóriába 
tartozók, ahol 10 és 13 százalékos 
bércsökkentést alkalmaztunk, május 
1től visszamenőleges hatállyal meg
kapták a kiesett keresetüket. Ezzel 
kapcsolatban még további kedvező 
döntések várhatók a közeljövőben.

A veszély elmúltával kezd normali
zálódni az élet, május 15től megnyi
tottuk állatparkjainkat, június 2től 
az erdei vendégházainkat, június 
15től pedig a Természet Házát is. A 
faipari üzemekben június végétől je
lentősebb létszámmal kívánjuk igény
be venni a munkabér támogatást.

A vadászati ágazatban a vaddisz
nóállomány hatóságok által előírt 
diagnosztikai gyérítéséhez kértünk 
maximális hozzáállást erdészvadász 
szakszemélyzetünktől, mert a ve
szélyhelyzet ideje alatt csak a csomag
szerződésekkel rendelkező vadászok 
számára tettük lehetővé a vadászatot, 
kísért vendégeket csak június 15től 
fogadunk megint.

Varga László hangsúlyozta, fo
lyamatosan figyeljük a gazdálkodá
si helyzetünket. Elképzelhető, hogy 
az év második felére egy módosított 
tervet kell kidolgozni, amelyet min
den körülmény figyelembevételével 
kell megalkotnunk. A járványhelyzet 
ráerősített arra, hogy több gazdaság
védelmi intézkedést az év végéig fenn 
kell tartani.

 Folytatás az 1. oldalról 

 Folytatás az 1. oldalról 

 Folytatás az 1. oldalról 

Önálló úton a parkettagyár
Nagyon lényeges szempont volt, 

hogy a régi szakembergárdát egyben 
tartva, azok érdekeit is figyelembe vé
ve, a munkaszerződéseik az új vállal
kozásban jogfolytonosan biztosítottak 
legyenek.

A tevékenység megkezdésénél el
sődleges cél volt, hogy a váltás elle
nére a korábbi beszállítói és a vevői 
partnerkörben tartsuk meg a bizal
mat. Az év elején még zrt.re kötött 
szerződéseket a kft.re adaptáltuk, 
azokat a partnerekkel egyeztetve új
rakötöttük, sok esetben háromolda
lú megegyezésekkel rögzítettük. De 
ugyanígy kellett a közüzemi szolgál
tatóknál is eljárni. 

Az ügyvezető elmondta, a tevé
kenység megkezdésével egyidőben 
azokat a munkákat is el kellett vé
gezniük, amik átkerültek az anyacég
től, így például a belföldi és a külföl
di számlák kiállítása, banki kezelések, 
valamint a megnövekedett postázási 
és iktatási feladatok ellátása. A koráb
bi raktári nyilvántartásokkal kapcso
latos feladatok megduplázódtak, mi

vel a zrtben is maradtak készletek 
(melyek nem kerültek az apportba). 
Ezek a korábbi rutinfeladatok most 
hatalmas odafigyelést és precizitást 
igényelnek az érintett területeken 
dolgozóktól.

– Az induláshoz, az év eleji fel
adatok elvégzésében nagy támoga

tást kaptunk az anyacég vezetésétől, 
a gazdasági, a személyzeti és az in
formatika területétől. Kollégáim is fel 
tudtak nőni az új feladathoz, sokat 
dolgoztak a Befag Parketta Kft. jövője 
érdekében. Név szerint fel kellene so
rolni mindannyiukat, de nem teszem. 
Egy embert azonban ki kell emelnem: 
Mód Erzsébet gazdasági vezetőt. Az 
irányításával újjáalakult a csoport, és 
az adminisztrációban dolgozó régi, 
rutinos kollégák oroszlánrészt vállal
tak a zökkenőmentesség megterem
tésébe.

– Az év első három hónapjának 
adatai azt igazolták, hogy a terme
lés és a kereskedelem teljesítménye 
nem érezte meg a változást. Az elő
ző évekhez viszonyítva jobban indult 
az év és bizakodóan tekintettünk a 
folytatásra is. Sajnos azonban a ko
ronavírus átírta a reményeinket. Ter
mékeink értékesítési iránya 80 száza
lékában export. Ahogy a vírus időben 
és országonként terjedt (Kína, majd 
Európa), úgy csökkent a kereslet, a 
határzárlatok és a fuvarozási korlá
tok hatására visszaestek a kiszállítá
sok. 

– Húsvétot követően az időarányos 
szabadságok kiadásával négynapos 
munkahétre álltunk át, ami napjainkig 
tart. Erre az időszakra arányos mun
kaidő és bérmegállapodásokat kötöt
tünk. Munkatársaink megértették és 
elfogadták a helyzetet. A nehéz hóna
pok áthidalására dolgozóink jelentős 
részére élünk a kormányzat által biz
tosított bértámogatás pályázati lehető
ségével. 

Pauer Károly jelezte, az év első fe
lében tapasztalt nehézségek ellenére 
az év második felére már bizakodással 
tekint, a korlátozások megszűnésé
vel a piacok újranyitását várja. Ennek 
már biztató jeleit tapasztalja! – Ugyan 
az éves tervszámainkat sajnos teljesí
teni nem tudjuk, de azért dolgozunk, 
hogy ez 90 százalék körül meg tud
jon valósulni. Az elmúlt nehéz idő
szakban tett fontos intézkedéseink 
eredményei közül kiemelendő, hogy a 
vevőinket a pontos és időben történt 
kiszolgálásunkkal megtartottuk, vala
mint a tapasztalt dolgozóinkat meg
nyertük céljainkhoz. Úgy gondolom, 
ha a folyamat nem törik meg, akkor 
ez az év jó alapot teremt a jövőnek.

Megújuló környezetben a tó

A terület a tévé híradásaiban is elő
kelő helyre került, amikor 2018. au
gusztus 11én néhány óra leforgása 
alatt közel 80 milliméternyi csapadék 
esett a környéken. Ennek következ
tében jelentősen megnőtt a Bitva, il
letve a Jágerréti patak vízhozama, és 
a kiöntött víz Németbányán több in
gatlanban is jelentős kárt tett, illetve 
életmentő beavatkozásra is szükség 
volt. Ettől kezdve a falu lakossága ve
szélyhelyzetet látott abban, hogy a 
„fejük fölött” van egy tó. Korn Ignác 
hangsúlyozta, mindez ráirányította a 
figyelmet arra, hogy a település védel
mét meg kell oldani az egyre szélső
ségesebbé váló időjárási viszonyok kö
zött. 

Az eseményt követően a Veszprém 
Megyei Védelmi Bizottság németbá
nyai kihelyezett ülésén határozottan 
megfogalmazódott, hogy a tó első
sorban településvédelmet szolgáljon, 
és havaria helyzetekben puffertáro
zóként működjön. Első intézkedés
ként 70 centivel visszaengedtük a 
tó vízszintjét a bukószínt alá. A vil
lámárvíz során a gát megsuvadt, ez 

statikai problémát ugyan nem oko
zott, de helyre kellett állítani. Ezt 
meg is tettük.

A Soproni Egyetem Vízgazdálko
dási Intézetét felkértük egy alapos 
vizsgálatra. Megállapították, hogy a 
gát állapota megfelel az előírásoknak. 
Amennyiben azonban a tározó kapa
citását növelni szeretnénk, akkor cél
szerű megerősíteni a gát védett oldali 
részét. Ezt megterveztettük, a víz
ügyi igazgatóságtól pedig megkaptuk 
rá az engedélyt. A gabion falas kiviteli 
terv már elkészült. 

Ezzel párhuzamosan a Jáger réti 
vízgyűjtő területen is létesítünk egy 
szárazgátat. Ezzel jelentősen nő az 
ideiglenesen tárolható víz mennyisé
ge. Mindkét beruházás Németbánya 
védelmét szolgálja. Ezeket idén ter
vezzük megvalósítani, amihez jelen
tős tulajdonosi támogatást is kap
tunk.

Az erdészeti igazgató leszögezte, a 
tó elsődleges funkciója a település vé
delme. Ugyanakkor a terület szépsége 
nagyon sok turistát vonz, horgászo
kat, kirándulókat egyaránt. A horgá
szati lehetőség érdekében pedig kidol
goztak egy helyi horgászrendet. 

Ennek során az állami erdőgazdasá
gok 550 hektár új erdőt telepítettek. A 
Bakonyerdő Zrt. 34 hektár erdő telepí
tését vállalta fel, mely az idei év tavaszá
ra meg is valósult.

Nemcsak a magyarság, de az erdész 
szakma is megérezte a békediktátum 
hatását. Az erdészközösség példamuta
tóan állt talpra a nemzeti tragédia után, 
és évtizedek során duplájára növelte az 
ország területének erdősültségét.

Ennek állítottunk emléket, amikor 
a 34 hektár újonnan telepített erdők 
mindegyikébe megjelenítettük a tria
noni jelképek egyikét. A terület adott
ságaitól függően a nagy Magyarország 
vagy a hármashalom kettős kereszt 
jelképek kitűzése után erdeifenyőcse
metéket ültettünk a lombos fafajokból 
álló telepítések soraiba. A kis fenyőcse
meték ültetésének helyét a levegőből 
szemlélve kirajzolódnak a jelképek. Pá
pasalamon, Porva, Bakonyszücs és Ber
hida község határában több mint 1600 
darab erdeifenyőcsemetét ültettünk el, 
melyek néhány év múlva madártávlat
ból is jól felismerhető módon őrzik a 
múlt emlékeit.

Pauer Károly ügyvezető igazgató

A Pisztrángos-tavon Korn Ignác kalauzolta lapunkat

Trianoni jelképek
 Folytatás az 1. oldalról 
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Fellendülőben az erdei turizmus
Elkezdődtek a belföldi foglalá-
sok és nagyon sokan készülnek 
a nyárra. A veszélyhelyzet során 
hozott óvintézkedések szigorítá-
sával egy időre az erdei iskolák, 
erdei szálláshelyek is bezárták ka-
puikat, június másodikától azon-
ban újra várják a vendégeket.

Az Agrárminisztérium március 
17től elrendelte a társaság közjólé
ti tevékenysége keretében működte
tett erdei szálláshely, erdészeti erdei 
iskolák működtetésének szünetelte
tését, a közjóléti turisztikai közpon
tok, múzeumok, kiállítások látogatási 
tilalmát. A látogatási tilalom kiterjedt 
a közjóléti programok, tömegturiszti
kai szolgáltatások, valamint az alkal
mi rendezvény megtartására is. 

A veszélyhelyzeti korlátozások 
enyhülésének köszönhetően május 
15ével megnyitotta kapuit a Festetics 

Imre Állatpark, június 2ával kinyitot
tak az erdei iskolák és vendégházak, 
június 15ével a Természet Háza is is
mét látogatható.

A tavasztól szeptemberig tartó idő
szakban az erdei iskoláink jellemző
en telt házzal üzemelnek, az iskolás 
és óvodás gyermekcsoportok mellett 
számos család, baráti társaság, vala

mint természetkedvelő veszi igénybe 
a szolgáltatásainkat. Azonban az idei 
tavaszi hónapok nem a zsibongásról 
szóltak; a csend és a várakozás vette 
át a helyét.

Bízva abban, hogy a nyári időszak
ban már visszatérhetünk a megszo
kott kerékvágásba, kollégáink folytat

ták az elkezdett munkálatokat. Ennek 
köszönhetően megújultak a Gerence 
völgy erdei bútorgarnitúrái, a Bala
tonfelvidéki Erdészeti Erdei Iskola 
tűzrakó helyei a körülöttük található 
padokkal. Pályázati és saját forrásokra 
alapozva a Természet Háza és a Fes
tetics Imre Állatpark játszótéri elemei 

kicserélődtek, az állatpark karámjait 
korszerűsítették. 

Több száz darabból álló ásványki
állítással bővült a látogatóközpon
tunk kínálata. Június 19én pedig az 
első „erdei vándorok” is megérkeztek 
Bakonybélbe. Az erdei vándortábor
nak helyet adó Bakonyban augusztus 
18ával bezárólag több mint 500 gyer
kőc indul majd útnak, hogy megis
merje és felfedezze erdeinket.

Szálláshelyeinken és erdei isko
láinkban is beindultak a foglalások, 
több tábor is szerveződik. Akik tavasz
szal lemaradtak az erdei iskola élmé
nyéről, igyekeznek az őszi hónapokat 
kihasználni és átcsoportosítani a le
foglalt helyeiket. Ezen rövid időszak 
tapasztalatai azt mutatják, hogy va
lóban reménykedhetünk abban, hogy 
újra beköszöntenek a mozgalmas, 
zsibongós hétköznapok szálláshelye
inken.

Megkérdeztük munkatársainkat: Miként viselték a változásokat?
Azt mondják a hozzáértők, hogy 
a koronavírus-járványt követően 
az élet már nem lesz ugyanolyan, 
mint előtte volt. Erről csak né-
hány év múlva bizonyosodhatunk 
meg. Azt azonban már most állít-
hatjuk, sok ember élete állt egyik 
pillanatról a másikra a feje tete-
jére. Azt kérdeztük a munkatár-
sainktól, hogy a Covid-19 milyen 
változásokat hozott az életében.

• Csima Zsuzsanna (Farkasgyepű):
– Ez nagyon új helyzet volt szá

momra, a vírushelyzet miatt sok 
minden megváltozott. Én a munkám 
során nagyon sokat nyomtatok, így 
amikor elindult a home office, ne
kem innen egy „kisebb irodát” kellett 
hazavinnem, mert otthon ugyanezek 
a feltételek nem voltak biztosítottak, 
mint a Farakasgyepűi Erdészetnél. A 
legfontosabb egy nagyobb kapacitá
sú nyomtató volt. Az is furcsa volt, 
hogy a kollégák nem voltak ott kö
rülöttem.

A lányom, Sára novemberben lesz 
hatéves. Ő egész nap velem volt. Min

dig jöttek a kérdései, amikre választ 
várt. Nehéz időszak van mögöttem, 
hiszen a könyvelés nehéz munkakör 
ahhoz, hogy a lányomra és a mun
kámra egyaránt tudjak koncentrálni, 
és a munkát is pontosan el tudjam 
végezni.

Amikor a helyzet normalizálódott, 
könnyen vissza lehetett zökkenni a 

hétköznapokba. Délelőtt munkavég
zés van az erdészetnél, délutántól pe
dig a kislányommal foglalkozom. És 
ez így a jó.
• Kovács Béla (Központ)

– A lehetőséget kihasználva, 
amennyiben az időjárás engedte, fő
ként terepi munkákkal töltöttem a 
munkaidőmet.  Az adatok feldolgo
zása pedig a korábbiakkal ellentétben 

nem a központban, hanem odahaza 
történt. Az erdőben nyugodt volt az 
élet. 

Egyébként érdekes volt megta
pasztalni az erdő háborítatlanságát. A 
vad is sokkal nyugodtabb volt, látha
tóan kevesebb zavarást észleltek, sok
kal inkább lehetett szembesülni az er
dei élővilággal.

Az sem okozott gondot, amikor 
vissza kellett térni a központba, az 
élet mindössze annyiban változott, 
hogy ismét számolni kell a bejárásra 
szánt idővel. 
• Csiszár Adrienn (Bakonybél)

– A koronavírusjárvány miatt az 
erdei szálláshelyeink, az erdei iskolá
ink bezártak, gyermekcsoportok nem 
érkeztek, így a munkám lecsökkent. 
Az erdészvégzettségemnek köszön
hetően a kollégáimmal együtt vá
gásjelöléssel töltöttem az időt. Mivel 
korábban már végeztem ilyen tevé
kenységet, a feladat ismerős volt szá
momra, de még így is tanultam új 
dolgokat, újfajta vágásjelölési módo
kat. Szakmailag jó lehetőségként él
tem meg ezt az időszakot.

Június 2. óta már nyitva van a Ba
konyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Isko
lánk. Június második felében elindul
tak a Vándortáboraink, szerencsére 
lesznek nyári táboraink, úgyhogy 
szép és mozgalmas nyárnak nézünk 
elébe. Mindezek ellenére ez az év ko
rántsem lesz olyan, mint a tavalyi 
volt, az ősz is gyengébbnek ígérkezik 
az előzőnél. De a 2021et illetően bi
zakodó vagyok!

Személyi változások
A Bakonyerdő Zrt. Dolgozói lét-
számában 2020. március 11-től 
2020. június 22-ig az alábbi válto-
zások voltak:

Belépők, szellemiek: Horváth Jó
zsefné (Befag Parkettagyár, 06. 22.). 
Belépők, fizikaiak: Béres Bálint (Be
fag Parkettagyár, 03. 16.), Pozsgainé 
Révész Dóra (Bakonybél, 06. 17.). 

Kilépők, szellemiek: Gerencsér 
Gyöngyi (Befag Parkettagyár, 04. 30.), 
Városi Pál (Befag Parkettagyár, 05. 04.). 
Kilépők, fizikaiak: Gál Istvánné, Ko
vács Zsolt (mindkettő Befag Parketta
gyár, 03. 13.),  Kecskésné Pucsek Judit 
(Bakonybél, 03. 16.), Bíró Imre (Befag 

Parkettagyár, 03. 20.), Orbán Viktória 
(Befag Parkettagyár, 03. 30.), Molnár 
Benjámin Zoltán (Devecser, 03. 31.), 
Tollár Nikolett (Pápa, 03. 31.), Danka 
Enikő (Befag Parkettagyár, 03. 31.), 
Tóth Edgár (Franciavágási Fűrészáru 
Gyár, 04. 03.), Koval Máté Ádám (Be
fag Parkettagyár, 04. 07.), Obermajer 
Bence (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 
06. 04.), Móczik Richárd (Franciavágási 
Fűrészáru Gyár, 06. 09.) Simonics Szil
via (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 06. 
14.), Tóth Anita (Franciavágási Fűré
száru Gyár, 06. 15.)

Nyugdíjazás, szellemiek: Ferenczi 
János (Befag Parkettagyár, 03. 22.), 
Hosszuné Varga Erzsébet (központ, 

03. 30.), Péter Andrásné (Franciavá
gási Fűrészáru Gyár, 05. 31.). Nyug-
díjazás, fizikaiak: Szőcze Sándorné 
(Befag Parkettagyár, 04. 20.), Miklós 
Tibor (Bakonybél, 06. 02.), Pupos Mik
lósné (Befag Parkettagyár, 06. 09.)

Elhunyt, szellemi: Supán Gyula 
(Farkasgyepű, 05. 07.).

Hűségjutalmasok, szellemiek, 15 
év: Gulyás Erzsébet Andrea (Befag 
Parkettagyár). Hűségjutalmasok, fi-
zikaiak, 35 év: Miklós Tibor (Bakony
bél). 25 év: Gutmájer Viktória (Befag 
Parkettagyár). 20 év: Nagy Gézáné 
(Devecser). 15 év: Lelkes József (Köz
pont), Szőcze Sándorné (Befag Par
kettagyár)

Tóni bácsi kunyhója
A 70-es években épült szentgáli 
menedékház felett eljárt az idő, 
és most Majer Antal erdészp-
rofesszorra is emlékezve meg-
újult.

A Hajagi Természetvédő és Sza
badidő Egyesület (HATESZ) az Em
ber az Erdőért – 2020 emlékév ke
retében felújítja a Szentgáli Tiszafás 
nyugati oldalán, gyönyörű helyen 
található menedékházat, melyet a 
100 éve született Majer Antal er
dészprofesszorról neveztek el.

A kunyhó a tanösvény hosszab
bik részén található, egy sziklaki
szögellésen, nagyszerű kilátással 
a Cinca völgyére és a 440 méteres 

Balogszeg hegy védett területére. A 
70es években épült házikó felett el
járt az idő és most, Majer Antal er
dészprofesszorra is emlékezve – aki 
sokat tett a tiszafák kutatásáért és 
az erdészszakma képzéséért – újí
tották fel. A HATESZ Egyesület ja
vaslatára a Veszprémi Erdőgazda
ság Zrt. cserepet, míg a Bakonyerdő 
Zrt. faanyagot biztosított a közössé
gi munkával megújuló erdei pihe
nőházhoz.

Májusban önkéntesek közremű
ködésével csatárláncba állva juttat
ták fel a tetőcserepeket a nehezen 
megközelíthető házikóhoz, mely
nek teteje egy szentgáli ácsmester 
segítségével újult meg.

Természet Háza udvarán található 
játszótér

Jólesik kiülni a tűz köré


