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Eredményes évet 
hagyunk hátra
Az idei évben szinte minden más-
képp alakult, mint ahogyan ter-
veztük. Sokszor mondtuk már, 
hogy a következő év nehezebb 
lesz, de 2019 év végén még senki 
nem gondolta, hogy a 2020-as év 
ennyire megváltoztatja életünket.

Sajnos nem tudjuk azt monda-
ni, hogy 2021. január 1-től egy telje-
sen új év kezdődik, hiszen a vírus itt 
van köztünk, és nem tudjuk, meddig 
szedi tovább áldozatait, legyen szó 
emberéletről, vagy gazdasági válság-
helyzetről – adta meg az évzáró be-
szélgetésünk alaphangját Varga Lász-
ló. 

A vezérigazgató érzékeltette, az év 
során rengeteg, korábban nem ter-
vezett intézkedést kellett meghozni, 
amelyekkel a nehéz helyzet ellenére is 
sikerült megőrizni a Bakonyerdő Zrt. 
likviditását. Ezekről lapunk hasábjain 
rendszeresen beszámoltunk. De a faj-
súlyos döntések nem fejeződtek be a 
nyár folyamán. 

– Már év közben eldöntöttük, hogy 
kevesebb fűrészrönköt vásárolunk, de 
így is nagyon komoly fűrészáru kész-
let halmozódott fel Franciavágáson. 

Nem sikerült a rendelkezésre álló 
mennyiséget június végéig felvágni. 
Az alapanyagot nem tudtuk megfe-
lelő módon kezelni, értelemszerűen 
a rönkök állapotát sem sikerült meg-
őrizni. Úgy ítéltem meg – szemben 
a BEFAG Parkettagyárral –, hogy a 
Franciavágási Fűrészáru Gyár nem 
élt megfelelően a munkabértámoga-
tási lehetőséggel sem.

A Fűrészáru Gyár tevékenysé-
gét három évvel ezelőtt már górcső 

alá vette a Faforrás Kft., az idén is-
mét visszatértek egy helyzetelemzés-
re. A tanulmányokat összehasonlítva 
kiderült, az eredmények elmaradtak 
az elvárttól. Ráadásul az év során 
Franciavágás központi irányításában 
is változások történtek, így például 
Pauer Károly már a parkettagyárat 
irányítja, dr. Szekrényes Tamás pedig 
távozott a cégtől. Jelenleg Váradi Jó-
zsef főmérnök felügyelete alá tartozik 
a gyár, aki célratörőbben képzeli an-
nak működtetését. Mindezek együt-
tesen azt eredményezték, hogy 2020 
november 1-től Weibl László helyett 
Adamik Péter irányítja a gyárat. Az 
új igazgatótól azt várjuk, hogy tovább 
növelje a munkavégzés hatékonyságát 
a Franciavágási Fűrészáru Gyárban. 

A vezérigazgató hangsúlyozta, 
Weibl László az erdőgazdaságot rég-
óta, ráadásul több beosztásból isme-
rő, értékes szakember, ezért a mun-
kájára, szaktudására mindenképpen 
számítunk. A műszaki és beruházá-
si osztályon beruházási főelőadóként 
dolgozik tovább. Fontos, hogy ezen 
az osztályon legyen olyan gyakorla-
ti szakember, aki megoldást találhat 
olyan problémákra, amelyek a zalaha-
lápi, franciavágási beruházások kap-
csán felvetődnek

Adamik Pétertől a költségtakaré-
kos gazdálkodást, a termékszerkezet 
újragondolását kérik. Előrelépést vá-
runk, hogy a tölgy mellett a bükk is 
egyre hangsúlyosabb szerepet kapjon 
a fűrészáru feldolgozásban és értéke-
sítésben. Ugyanis bükkből jelentősebb 
mennyiségű alapanyag termelődik a  
vagyonkezelésünkben lévő erdőkben, 
mint tölgyből. A bükk fűrészáru piaci 
elhelyezésére biztató lehetőségek mu-
tatkoznak. 

Franciavágás kimagasló minőségű 
terméke a dealen fedőréteg, ami iránt 
több parkettagyártó is érdeklődik. 

Jól jártunk a makkal

Idén nagy mennyiségű makkot 
sikerült gyűjtetni az erdeink-
ből. Az összeszedett mennyiség 
elérte a 930 mázsát. Ennek a 
egy részét értékesítettük, a má-
sik részét magunk használtuk 
fel.

Ez év őszén a Bakonyerdő Zrt. 
makkgyűjtési felvásárlást tett köz-
zé. A felhívást a vállalat honlapján, 
valamint közösségi oldalunkon 
tettük közzé, de a szokásos módon 
helyben, a vállalat erdészeteinél is 
meghirdettük.

A felhívás hatására október-
ben – jellemzően Pápa, Devecser, 
Keszthely környékén – nagy erők-
kel kezdődött meg a makkgyűjtés. 
A végeredmény mindenkit megle-
pett, hiszen összesen 930 mázsa 
makkot gyűjtetett a részvénytár-
saság.

Ennek a mennyiségnek a legna-
gyobb része csermakk volt, amely-
ből térségenként eltérő, de közepes 
termést figyeltünk meg. A tavalyi 
évhez képest kevésbé tapasztal-
tuk a rovar- és gombakárosításo-
kat a makktételeken. 80 százalékos 
csíraképességet állapítottak meg a 
többszöri vizsgálatok, mindemel-
lett minőségileg is elfogadhatónak 
találták a kollégák a makktételeket.

Kocsányos tölgy makkból 
75,06, kocsánytalan tölgy makkból 
143,70, csertölgymakkból 711,375, 
és vöröstölgymakkból 0,49 má zsát 
tudtunk gyűjtetni, amit felvásá-
roltunk, és ennek egy részét to-
vábbértékesítettük.

A Bakonyerdő Zrt. az által a 
ősszel gyűjtetett 711,375 
mázsa csermakkból 
508 mázsát értékesí-

tett a Dalerd Zrt., Kaeg Zrt., Gyulaj 
Zrt., Sefag Zrt., Gemenc Zrt., Me-
csekerdő Zrt., Budapesti Erdőgaz-
daság Zrt. és több magánerdő gaz-
dálkodó részére.

Társaságunk saját igénye az 
idei őszi, jövő tavaszi  szezonban: 
csermakkból 98,11, kocsányos-
tölgy makkból 105,15, kocsányta-
lan tölgy makkból 129, vöröstölgy-
makkból 0,5 mázsa. Az országosan 
gyenge KST makktermés miatt a 
KST makknak csak egy részét tud-
tuk beszerezni, a maradék szaporí-
tóanyagot csemetével váltottuk ki. 
KTT és CST, VT makk igényünket a 
gyűjtésből sikeresen biztosítottuk.

Az idei év őszi erdősítési sze-
zonjában az erdőtelepítések és er-
dőfelújítások érdekében 340,26 
mázsa makk vetése és 480 630 da-
rab elültetése a feladat, ami 86 hek-
tár makkvetést és 52 hektár cseme-
teültetést jelent.

Az idei évben a Kaán Károly 
Országfásítási program keretében 
34,42 hektár erdőtelepítést végez-
tünk el. Ebből az újszülöttek erdeje 
4,66 hektár Pápateszér határában, 
önerdősült területek erdővé alakítá-
sa: 16,48 hektár Monoszló, Dörgicse 
és Magyarpolány térségében, vala-
mint 13,28 hektár erdőt telepítünk 
Hárskút és Döbrönte határában.

Magánszemélyek és önkormány-
zatok részére, partneri együttmű-
ködés során erdőgazdálkodási szol-
gáltatás keretében erdőtelepítéseket 
terveztünk mintegy 110 hektár 
mértékben Felsőörs, Vállus, Csesz-
nek községhatárokban magánsze-
mélyeknek és Devecser, Pápa ön-

kormányzatának.
Dr. Patocskai 

Zoltán

Visszafogott beruházások
A járványhelyzet miatt a beruházásokat is visszafogtuk, amiben az is 

közrejátszott, hogy a kivitelezési díjak és az építőanyagárak nem várt 
módon emelkedni kezdtek. Régóta tervezzük, hogy a Bakonybéli Erdé-
szet irodaház tetőterét beépítjük, ehhez kaptunk 50 millió forint tulaj-
donosi támogatást. Reméljük, hogy a közbeszerzés lefolytatása során 
nem lesz aránytalanul magas költségnövekedés.

A Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskola épületében fűtéskorszerű-
sítés zajlik a Téry Ödön Nemzeti Turisztikai-fejlesztési Program támo-
gatásából. A cserépkályhák helyett hőszivattyús fűtés lesz, és a bútor-
zatot is korszerűsítjük. A vendégházunk szomszédságában található a 
legmagasabb színvonalú vadászházunk, amelynek a konyhájában 40-50 
éves berendezések vannak. Az egyéb projektekre szánt fel nem használt 
tulajdonosi tőkejuttatásokból szeretnénk ide átcsoportosítani, és a mai 
kor igényeinek megfelelő konyhát kialakítani.

 Varga László vezérigazgató
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Racionalizálni a 
termékszerkezetet
A költséghatékony gazdálkodást és 
a termékszerkezet racionalizálá-
sát várják a Franciavágási Fűrész-
árugyár új igazgatójától, Adamik 
Pétertől.

Adamik Péter 2014 augusztusában 
érkezett Franciavágásra, Weibl László 
kérte fel arra, hogy művezetőként erő-
sítse a csapatot. Fél évvel később már 
megbízott fűrészüzem-vezetőként dol-
gozott, majd a termelésirányítás szer-
vezése, a karbantartás támogatása 
idegen nyelvvel is a feladatai közé tar-
tozott. 2020 novemberében nevezték ki 
a Franciavágási Fűrészárugyár igazga-
tójának. 

– Úgy érzem, tudatosan arra készül-
tünk mindketten, hogy Weibl László 
nyugdíjba vonulását követően váltani 
fogom. Ő tanított engem, én pedig ta-
nultam tőle. Sokat köszönhetek neki. 
Az élet úgy alakult, hogy ez a váltás ko-
rábban következett be. 

Amikor a felé irányuló elvárásokra 
kérdeztünk, Adamik Péter jelezte, a ter-
mékszerkezet átalakítását eszközként 
használjuk a költséghatékony, illetve az 
eredményjavító pozíciók megszerzésé-
hez. A termékszerkezet-váltás magával 
hozza a vevőkör átalakítását, illetve a 
technológiai átalakulást is. Ezekben a 
Bakonyerdő Zrt. vezetésének a támoga-
tását élvezzük. A cél: minél magasabb 
profit és minél jobb eredmény!

– Mivel már régebb óta itt dolgo-
zom, alakult ki kép arról, hogy mit csi-
nálnék másként. Kialakult egy több-
frontos változtatási elképzelés, ami 
érinti a termékszerkezetet, a termelési 
adminisztrációt és számvitelt, valamint 
a technológiát és gépészetet. A termék-
szerkezetet átalakítani és nagy részben 
egyszerűsíteni szeretnénk, ez befolyá-
solja a technológiát, és segíteni fogja a 
számvitelt és a digitális termelésirányí-
tás bevezetését. 

A gyár életében annyi változás tör-
tént még, hogy a kereskedelmi munka 
immár az egység irányítása alá került. 
Prugberger Csilla személyében ügyes 
és agilis kereskedő dolgozik Francia-
vágáson. Gosztola Júlia a központból 
került ki főkönyvelő beosztásba. Olyan 
csapat áll rendelkezésre, amelyre lehet 

támaszkodnia a franciavágási menedzs-
mentnek.

A termékszerkezet egyszerűsítése 
2017-ben elkezdődött, de ezt folytat-
ni kell. Ha kisebb méretű alkatrésze-
ket gyártunk, akkor egy köbméternyi 
anyaggal a fajlagos munka sokkal na-
gyobb. Ezért az apróbb termékek he-
lyett a nagyobb termékek irányába kí-
vánunk elmenni. 

Stratégiai termékünk a fűrészelt 
furnér, amely a parkettagyártás alap-
anyagaként szolgál, eddig célzottan a 
BEFAG Parkett Kft. részére gyártottuk 
a 2,21 méter hosszú, négy milliméter 
vastag falemezeket. Ezeknek nagyon 
magas a minőségi igényük és a tech-
nológiai fegyelmük. Erre olyan szintű 
piaci igény van, hogy az eddig lefolyta-
tott üzleti tárgyalások eredményeként 
a 2020-as mennyiségnél jelentősen töb-
bet tudunk majd értékesíteni. Éppen 
ezért ennek a kapacitását tovább nö-
veljük.

Bükkpiacunkat újabb vásárlókkal 
szeretnénk bővíteni. Kínában óriási a 
felvevőigény. A másik célállomás a Kö-
zel-Kelet, ahol Egyiptom hatalmas fa-
mennyiséget vásárolna.

– Több pozíciónak a feladata jött 
össze ebben a két hónapban, emiatt jó 
nagy leterheltséget érzek. Élvezem ezt 
az állapotot! Duplaakkora fordulatszá-
mon kell menni, de bírom ezt a pör-
gést. Tetszik nagyon. Az év utolsó két 
hónapjában jelentős piaci igény mutat-
kozott a termékeink iránt, ami nem-
csak rám, hanem az egész csapatra 
pluszfeladatokat rótt. És ez a készlet-
gazdálkodásnak is jót tett. 

– Mivel lennél elégedett 2021. de-
cember 31-én?

– Mivel a fafeldolgozásnak hosszú 
termékciklusai vannak, a kereskedelmi 
kapcsolatok is viszonylag lassan érnek 
be. 2-3 év kell egy teljes struktúraváltás-
hoz. A jelentős eredményjavulás mel-
lett azzal lennék leginkább elégedett, 
ha a piaci átalakulást igénylő folyama-
tok letisztulnának, látnánk, hogy hova 
tartunk. Az eddigi vevőkörből ki tudjuk 
emelni azokat a partnereket, akik nem 
fizetik meg az árat, és helyettük olyan 
stabil vevőket szerezzünk, akik viszont 
többet fizetnek a fűrészáruért.

Életfa a bükkösökért
Az igazi erdész szakmai munkát 
csak főállásban, teljes munkaidő-
ben tud végezni. Ez Sipos Péter 
nyugalmazott erdészeti igazgató 
hitvallása, aki a forradalom kap-
csán rendezett ünnepségen az 
Életfa Emlékplakett bronz foko-
zatát kapta.

Az agrártársadalom 1956-ban is ki-
állt magáért – kitüntetéseket adtak át 
október 23. alkalmából. Az ünnepsé-
gen Farkas Sándor miniszterhelyettes 
felhívta a figyelmet arra, hogy 1956 
hagyatéka nemcsak a történelem-
könyvekben és levéltárakban található 
meg, hanem azoknak a szakemberek-
nek a munkájában is, akik ma átvehe-
tik a kiemelkedő munkásságukat elis-
merő kitüntetéseket.  Ez az elismerés 
nemcsak a díjazottaknak nagy érték, 
hanem az egész agrárium számára 
komoly sikert jelent, mivel az egyéni 
teljesítmény, az alázat és a szorgalom 

jó példáját mutatja fel a társadalom 
egésze előtt.

Nagy István agrárminiszter az 
Életfa Emlékplakett bronz fokozatát 
adományozta Sipos Péter Tamásnak, 
a Bakonyerdő Zrt. nyugalmazott er-
dészeti igazgatójának a bakonyi bük-
kösök természetes felújításának beve-
zetése, az ugodi vadászhagyományok 
sikeres folytatása érdekében végzett 
több mint három évtizedes munká-
jáért.

Sipos Péter a soproni Erdészeti és 
Faipari Egyetemet 1974-ben végezte 
el. 1974–1977-ig a Vértesi Erdőgaz-
daság Kisbéri Erdészetén előbb gya-
kornok, majd erdőművelési műszaki 
vezető. 1977–1979-ig a bakonyszent-
királyi Váralja Mgtsz erdészeti és 
faipari főágazatvezetője. 1979-től már 
a Balaton-felvidéki Erdő- és Fafeldol-
gozó Gazdaság (BEFAG) alkalmazott-
ja. 1984-ig a Farkasgyepűi Erdészeten 
erdőművelési műszaki vezető, 1984–

1992-ig a BEFAG keszthelyi központ-
jában fahasználati előadó, majd pá-
lyafutása megkoronázásaként a nagy 
hagyományokkal bíró Ugodi Erdésze-
ten lett erdészeti igazgató 1992-től 
nyugdíjba vonulásáig, 2008. év végéig.

34 éves szakmai pályafutása alatt 
az erdőgazdálkodás nagy változáso-
kon ment keresztül. Ennek megfele-
lően több erdőfelújítási, fahasználati 
technológiát kellett elsajátítania, al-
kalmaznia, illetve bevezetnie.

Az Ugodi Erdészet volt a Ba-
konyerdő utolsó hagyományos erdé-
szete, ahol csemetekert, mezőgazda-
ság, üzemi vadászterület, fogatüzem, 
MÁV-rakodó, vadászház, vendégház 
volt sokféle erdőgazdasági géppel, 
adapterrel, és ehhez műszaki vezetők, 
erdész, hivatásos vadász, MÁV-rakodó-
kezelő, fogatgazda, vadászházi gond-
nok, fizikai dolgozók álltak alkalma-
zásban.

Erdészetvezetői beosztása alatt 
fontosnak tartotta a jó munkahelyi 
légkör megteremtését, ahol minden 
dolgozó – a fakitermelőtől kezdve az 
erdőmérnökig – munkáját a legjobb 
tudása szerint, jól képzett, lelkiisme-
retes erdészek, műszaki vezetők irá-
nyításával végzi. 

Hitvallása volt, hogy igazi erdész 
szakmai munkát csak főállásban, tel-
jes munkaidőben lehet végezni. A jó 
szakmai munka alapja a stabil, évti-
zedekig a kerületében dolgozó erdész, 
erdőművelési műszaki vezető és az 
erdőművelési beállítottságú fahaszná-
lati műszaki vezető. 

Stubán Zoltán

Fásítjuk az országot
Közel ötszáz településen ültetnek 
fákat országszerte idén ősszel és 
jövő tavasszal az Országfásítási 
Program részeként meghirdetett 
Településfásítási Programban. A 
Bakonyerdő Zrt. működési terüle-
ténterületén a pályázott települé-
sek közül 11 helyszínen volt ősz-
szel ültetés.

Nyár elején hirdetett az Agrármi-
nisztérium 500 millió forintos keret-
összeggel Településfásítási Programot 
a 10 ezres lélekszámúnál kisebb tele-
püléseknek. A közterületek, óvoda- 
és iskolaudvarok, oktatási és önkor-
mányzati intézmények fásítását célzó 
programra országszerte 475 település 
pályázott sikeresen.

Összesen 12 ezer, belterületen el-
ültethető fát igényelhettek a falvak. 
19 fafaj közül választhattak legalább 
tíz, de legfeljebb 30 faegyedet. Az ül-
tetéseket idén ősszel és jövő tavasszal 
végzik el. A fák ültetése során az Or-
szágos Erdészeti Egyesület helyi cso-
portjának egy-egy tagja, az illetékes 

erdészetek munkatársai segítették a 
munkák szakszerű megvalósulását, 
segítették a fák szakszerű elülteté-
sét. A delegált erdész magával vitte a 
helyi csoport titkároknak eljuttatott 
logózott „kordonszalagot”, és segí-
tette azok felhelyezését az elültetett 
fák karói köré. A Bakonyerdő Zrt. 
működési területén 11 településen 
voltak jelen kollégáink (Rezi, Malom-
sok, Gyenesdiás, Csabrendek, Szen-

timrefalva, Veszprémgalsa, Pápako-
vácsi, Farkasgyepű, Homokbödöge, 
Béb, Nagygyimót). 185 facsemete – 
többek között hársak, kőrisek, kör-
ték, platánok – zöldítik a jövőben a 
településeket.

Az Agrárminisztérium összehan-
golt fásítási és erdősítési programjai-
nak célja, hogy 2030-ra az ország te-
rületének 27 százalékát tegyék ki az 
erdővel és fával borított térségek.

A fásítással a tízezres lélekszámnál kisebb településekre koncentréltak

Sipos Péter Farkas Sándortól vette át az elismerést FOTÓ: PELSŐCZY CSABA
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A fejlesztés iránya az kell legyen, 
hogy ne csak gerendából tudjunk le-
szeletelni a lamellákat, hanem pal-
lóból és fűrészáruból is képesek le-
gyünk erre.

Nagyon átgondolt termékkialakí-
tásra van szükség. Meg kell határozni 
azokat a méreteket, amiből a legjobb 
hatékonysággal tudunk termelni. A 
direkt parkettfríz termelést pedig 
visszafogjuk, a parkettagyár részére 
is piaci alapon értékesíti termékeit a 
fűrészárugyár. 

Annak ellenére, hogy a faipar ne-
héz helyzetben van, látunk biztató je-
leket, mert a szélezetlen tölgy és bükk 
fűrészáru készleteket jelentősen sike-
rült csökkenteni.

A kollektíva egész éves áldozatvál-
lalását a vezetés, a tulajdonos is érté-
keli. A szeptemberi felügyelő bizott-
sági ülésen engedélyt kaptunk arra, 
hogy a szellemi dolgozók esetében 
is megtörténjen a bérfejlesztés, ami 
január 1-ig visszamenőleg 4,6 száza-
lékos volt. Így a Bakonyerdő Zrt.-nél 
a teljes állományt tekintve átlagosan 
5,5 százalékos bérfejlesztés valósult 
meg. A járvány miatt az év során a 
szakszemélyzeti egyenruha kifizeté-
sét nem engedélyeztük. November 
elejétől kezdve az idei évi tervnek 
megfelelően mindenki megkapta a 
ruhavásárlási lehetőséget.

Egy nyári döntés értelmében a ta-
valyi nagyságrendben használtuk ki a 
cafetéria keretet. Most úgy látjuk, a 
tulajdonos által elvárt eredményt tel-
jesítve a szellemi és fizikai dolgozók 
részére bérkiegészítést is tudunk még 
karácsony előtt fizetni. 

Az év során folyamatosan készül-
tek azok az árbevételi előremetszé-
sek, amik alapján láthattuk, miként 
alakul az előttünk álló 1–2 hónap.

Rendkívül sok csermakkot tudtak 
begyűjteni az erdészetek, amit aztán 
gyorsan és jó áron értékesítettünk 
is. Több magánszemély, magán erdő-
gazdálkodó, de hét társ-erdőgazda-
ság is a Bakonyerdő Zrt.-től szerezte 
be a csermakkot. A következő erdő-
sítési szezonra a makkvetéssel törté-
nő erdősítések 90 százalékát mi is el 
tudtuk végezni. Kocsánytalan tölgy-
ből szintén jelentősebb mennyiséget 
gyűjtöttek a kollégák. Mindez kima-
gasló dolog volt.

Varga László közölte, az összes fa-
használati értékesítési nehézség elle-
nére az év végén megmozdult a piac. 
A tavalyi fahasználati árbevétel 4,96 
milliárd volt, idénre 4,72 milliárdot 
terveztünk. Volt olyan időszaka az év-

nek, amikor úgy láttuk, akár 600 mil-
lió forinttal is elmaradhatunk az éves 
tervhez képest. A nyáron már bizta-
tóbb számok jöttek. Ha az időjárás ke-
gyes lesz hozzánk, és az értékesítési 
tevékenységet tudjuk folytatni, az idei 
fahasználati árbevételi tervet akár si-
kerülhet megközelíteni, ami minden 
reményünket felülmúlja.

Tavaly – a járványhelyzet előtt – 
523 ezer négyzetméter parkettát ad-
tunk el. Idén minden remény megvan 
az 540 ezer négyzetméter értékesíté-
sére. És már januárra is itt van több 
mint 25 ezer négyzetméter megren-
delés! 

Azt gondolom, a sok bizonytalan-
ság ellenére a Bakonyerdő helyt tu-
dott állni ebben a nehéz helyzetben. 
Gyorsan hoztunk helyes, hatékony 
döntéseket, folyamatosan elemez-
tük a kialakuló helyzeteket és igye-
keztünk alkalmazkodni az adott kö-
rülményekhez. Az azonnali reagálási 
képesség szükségessége végigkísérte 
az egész évünket. Úgy gondolom, a 
maga területén mindenki megtette a 
magáét.

A fentiek tükrében van remény ar-
ra, hogy a 21 állami erdőgazdaság kö-
zött a Bakonyerdő Zrt. teljesítménye 
továbbra is az első harmadban legyen. 

Nem tudom, mit hoz a 2021-es év, 
de bízom benne, hogy sok minden 
megoldódik. Vélhetően már semmi 
nem lesz olyan, mint volt, de remé-
lem, a rosszból tanulunk, a jóból pe-
dig erőt tudunk meríteni.

Virtuális valóság a Természet Házában

A Festetics-örökség bemutatását és 
hálózatba kapcsolását célzó termék- 
és infrastruktúra-fejlesztési pályázat 
részeként VirtualReality (VR)  rend-
szert építettünk ki a Természet Háza 
Látogatóközpontban.

A GINOP-7.1.9-17. jelű pályázati 
felhívásra a Magyar Turisztikai Ügy-
nökség vezetésével 2018-ban kon-
zorcium jött létre és adott be közös 
pályázatot, melynek célja, hogy a 
keszthelyi régiót méltó módon nép-
szerűsítő, egységes turisztikai szem-
lélet induljon el.

A konzorciumhoz olyan szolgál-
tatók, önkormányzatok csatlakoztak, 
akik valamilyen szinten foglalkoznak, 
foglalkoztak a Festeticsek örökségé-
nek és hagyományainak ápolásával.

A konzorciumban a Bakonyerdő 
Zrt. is aktívan részt vesz. A pályázat 
egyik projektjeként Virtual Reality 

(VR) rendszert építettünk ki a Termé-
szet Háza Látogatóközpontban.

A fejlesztés konkrét célja az volt, 
hogy a látogatóközpont kiállítási 
attrakcióinak fejlesztésével a látoga-
tókat olyan élményekhez tudjuk jut-
tatni, amelyek a mai világban már 
nem tapasztalhatók meg, történelmi 
múltjukból adódóan. A virtuális va-
lóságot megidéző korszerű eszközök 
lehetőségeit kihasználva látogatóin-
kat a Festeticsek mindennapjainak 
egyes részletével ismertethetjük meg. 
Ehhez szolgál segítségül a korszerű 
3D animációs technika és a VR-rend-
szerek személyes élményt garantáló 

lehetősége. A rendszer több elemből 
épül fel, a teret egy szoba mére-
tű helyiség kialakítása biztosítja. A 
VR-szemüveg felvétele után bepillan-
tást nyerhetünk a Festeticsek korabeli 
bognárműhelyben, kovácsműhelyben 
dolgozók munkájába és konyhájának 
világába. Mi magunk is megélhet-
jük a műhelyekben egykor végzett 
munkafolyamatokat. Kovácsolhatunk 
patkót és patkolhatunk lovat, készít-
hetünk kocsikereket és süthetünk ke-
nyeret, kovászból, kézi dagasztással. 
Az élmény egy megrajzolt, elképzelt 
világban játszódik, ahol mi magunk 
vagyunk az események szereplői.

Eredményes évet zártunk

A termékszerkezet racionalizálásától az eredmények javulását várjuk

 Folytatás az 1. oldalról 

Mi fán terem az erdő?
Az Országos Erdészeti Egyesület 
az Agrárminisztérium támogatá-
sával „Mi fán terem az erdő?” cím-
mel indított három héten át tar-
tó, szakembereket megszólaltató 
kampányt. 

A kezdeményezés egyik célja az er-
dő ökoszisztéma-szolgáltatásainak – 
klímavédelem; erdőesztétika; élőhely 
és körforgás; biodiverzitás; megújuló 
termékek; kultúra és kikapcsolódás 
– bemutatása volt. Másrészt a szerve-
zők rá szerettek volna mutatni, hogy 
az erdők több szempontból nélkülöz-
hetetlen szerepet töltenek be életünk-
ben, mert szinte semmi más nincs a 
világon, ami annyi mindent tudna ad-
ni az embernek, mint az erdő.

A kampány során erdő és biodiver-
zitás kapcsolatát prof. dr. Fábián Atti-
la, a Soproni Egyetem általános rek-
torhelyettese mutatta be, aki szerint 
napjaink egyik legfontosabb feladata 
az erdei ökoszisztéma komplexitá-

sának, összetettségének megőrzése. 
Akkor cselekszünk jól, ha tudatosan 
gazdálkodunk az erdővel, nem telepí-
tünk bele olyan idegen fajokat – nö-
vényeket és állatokat –, amelyek felbo-
rítják az eredeti rendjét. A professzor 
kiemeli, szükség van olyan erdőkre 
is, amelyek a génmegőrzést szolgál-
ják, mivel ezek egyfajta mintául szol-
gálhatnak a jövő generációi számára.  
Feladatunk, hogy jól sáfárkodjunk 
a természettel, ne használjuk ki, ne 
használjuk el, adjuk tovább a követke-
ző nemzedékeknek.

A fa az emberiség építészeti kul-
túrájának és ipari működésének ma 
is az egyik legalapvetőbb nyersanya-
ga. Koncz Antal a Pilisi Parkerdő Zrt. 

nyugalmazott erdésze a kampány 
ötödik témája kapcsán a fáról mint 
megújuló alapanyagról beszél. Véle-
ménye szerint a fa az egyik legtisz-
tább nyersanyag, ami a bölcsőtől a 
koporsóig elkíséri az embert. Az er-
dő nemcsak fát és munkát ad, hanem 
élelemmel is ellát. Génmanipulációtól 
és vegyszerektől mentes gyümölcsök-
kel, gyógynövényekkel, fűszernövé-
nyekkel, gombákkal és vadhússal is. 
Az egészséget szolgáló bio „termé-
kek” pedig – bizonyos korlátok között 
– bárki számára elérhetőek, csak nyi-
tott szemmel kell járni az erdőben.   

Az emberből a városiasodás dacá-
ra sem tűnt el az igény a természe-
teshez való kötődésre, vélekedik Né-
meth Csaba, a Magyar Természetjáró 
Szövetség szakmai vezetője, a  kam-
pány utolsó témájáról – az erdő kul-
túrában és kikapcsolódásban betöltött 
szerepéről – mondja el gondolatait. 
Eszerint az erdő szerepet játszott és 
játszik ma is az emberiség fejlődésé-

ben, illetve kultúránk alakításában. 
Hozzájárul ahhoz is, hogy kiegyensú-
lyozottabban, testi-lelki szempontból 
egészségesebben élhessünk. Az erdő 
segít számunkra eltávolodni stresz-
szes, gondokkal teli hétköznapjaink-
tól, gyönyörködtet bennünket és se-
gít abban, hogy valódi értékeinkhez 
kapcsolódjunk.

A kampány témája szorosan kap-
csolódik az Országfásítási program-
hoz, amelynek célja a meglévő erdő-
terület minőségi megőrzése és a fával 
borított területek jelentős gyarapí-
tása. A tematikája, hat kisfilmje, va-
lamint az oktatást segítő, letölthető 
plakátjai a http://mifanterem.oee.hu 
weboldalon elérhetőek.

Közbeszólt a Covid 19
Készültünk, terveztünk, hogy a 2020-as évből is a legjobbakat hoz-

zuk ki, de közbeszólt a Covid 19 vírus, amire nem számítottunk. A ví-
rus sok mindenre megtanított bennünket, például miként lehet egyik 
napról a másikra megoldani, hogy otthonról dolgozzunk; milyen fon-
tos a folyamatos fertőtlenítés; mennyire kell vigyáznunk magunkra és 
másokra. Maszkot viselünk, és bármennyire vigyáztunk, mégis vannak, 
akik elkapták a vírust. Minden nehézség ellenére azonban a Bakonyer-
dő Zrt. eredményes tevékenységgel zárja az évet, amelynek hátterében 
nagyon sok munka, és a kollektíva minden tagjának áldozatvállalása áll. 
Köszönet érte!
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Jelentős volt a csukaállomány
A Sárosfői Halastavak lehalászá-
sára november közepén került 
sor. Az idei lehalászás fő célja a 
tavakban található halállomány 
felmérése volt.

A tórendszer erősen leromlott álla-
pota miatt haltelepítés évek óta nem 
történt, a halászati tevékenység az el-
múlt években a pisztrángtenyészté-
sen kívül csak a szükséges karbantar-
tások elvégzésére korlátozódott.  

A halállomány felmérésének ered-
ménye nagyjából egybeesett az elő-
zetes várakozásokkal. A tavak jelen-
tős csukaállománnyal rendelkeztek, 
ebből a halfajból több mint hat má-
zsa került partra. Mindhárom tóban 
szép számmal láttunk csukaivadékot, 
emellett elegendő mennyiségű, táplá-
lékul szolgáló apróhal is rendelkezés-

re áll, így jövőre is számíthatunk erre 
a közkedvelt ragadozóhalra.

Kellemes meglepetést okozott 
az amur, ebből a halfajból ugyan-

is több mint 20 mázsát halásztunk 
le, tíz kilogramm fölötti átlagsúly-
lyal. Akadt köztük néhány kapitá-
lis, 20 kilogramm fölötti példány is! 
Pontyból összesen 3,5 mázsát fog-
tunk vissza, viszonylag kevés, de 
szép, 8-10 kilogrammos példányokat 
is. Említést érdemel még a compó, 
amely halfaj az iszapos, nádas-hí-
náros vízben igazán jól érzi magát, 
méretes példányain kívül egyik tó-
ban jelentős mennyiségű ivadékával 
is találkoztunk.

A lehalászott tételekből a csukát 
teljes egészében, az amurt részben 
értékesítjük. Halasítást is tervezünk, 
jövőre kétnyaras pontyot telepítünk, 
amely táplálkozásával (túrásával) se-
gíthet az iszap és a vízi növényzet 
visszaszorításában.

Nagy Gergő

Országos 
madárodú program
Az Egy a Természettel Nonprofit 
Kft. a környezettudatos gondol-
kodásmód és szemléletformálás 
érdekében akcióprogramot hir-
detett a megyei vadászkamarák, 
az állami erdőgazdaságok és a 
hazai nemzeti parkok részvéte-
lével. 

Az „Egy a Természettel” logóval 
ellátott madárodúk kétféle méretű 
nyílással készültek, így a kisebb kék 
cinege, barátcinege és fenyvescine-
ge, valamint a kicsivel nagyobb mé-
retű színcinege, csuszka és mezei 
veréb is be tud költözni. Országosan 
3500 madárodút és 350 madárete-
tőt osztottak ki a megyei vadászka-
marák az állami erdőgazdaságok és 
a hazai nemzeti parkok között.

Társaságunkhoz megérkezett 60 
madárodú és hat etető, ezek az erdei 
iskolák, a Természet Háza Látogató-
központ és a Sárosfői Alkotóház ud-
varán várják tollas vendégeinket. 

Elsőként a Bakonyi Kisbetyár Er-
dészeti Erdei Iskolában kerültek ki 
madárodúk, lelkes iskolások segít-

ségével. A bakonybéli Szent Gellért 
Tagiskola 3. és 4. osztályos tanu-
lói és kísérő pedagógusai látogat-
tak el az erdei iskolába. A madaras 
program előadással és beszélgetés-
sel indult téli madárvendégeinkről, 
etetésükről, majd megkeresték a 
madárodúk számára megfelelő he-
lyet az iskola parkjában.

Mindegyik odút egy-egy gyer-
mek örökbe fogadhatta, és névre 
szólóan kerültek ki a helyükre.

Személyi 
hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói 
létszámában 2020. 09. 21. és 
11. 30. között az alábbi válto-
zások történtek:

Belépők, szellemiek: Hoffner 
Tamás (Bakonyszentlászló, 11. 
01.).

Belépők, fizikaiak: Molnár 
Benjámin Zoltán (Devecser, 11. 
02.), Nagy István (Devecser, 11. 
03.).

Kilépők, szellemiek: Keczeli 
Zoltán (Keszthely, 09. 30.).

Kilépők, fizikaiak: Pozsgai-
né Révész Dóra (Bakonybél, 09. 
30.), Szabó Zoltán (Franciavágá-
si Fűrészáru Gyár, 10. 04.), Papp 
Zoltán (BEFAG Parkettagyár, 10. 
22.), Vámosi Tímea (BEFAG Par-
kettagyár, 10. 22.).

Hűségjutalmasok, szellemiek
45 év: Varga István (Bakony-

szentlászló).
40 év: Bukta László (Pápa).
35 év: Gábriel Béla (Francia-

vágási Fűrészáru Gyár), Peer 
László (Pápa), Szabó Zoltán (Far-
kasgyepű),  Szántó László (Bala-
tonfüred), Simon György (Bala-
tonfüred).

30 év: Farkas Sándor Csaba 
(Pápa), Stubán Zoltán (központ).

25 év: Supán Gyuláné (Ba-
konybél), Tóth Ferenc (BEFAG 
Parkettagyár).

20 év: Horváth Róbert (Far-
kasgyepű), Nagy Gergely (Deve-
cser), Szelencsik Tamás (Francia-
vágási Fűrészáru Gyár), Novákné 
Szőke Anett (központ).

15 év: Tóth Péter Attila (Bala-
tonfüred).

Hűségjutalmasok, fizikaiak
40 év: Csizmadia Imre, Papp 

Márta (mindkettő BEFAG Par-
kettagyár).

35 év: Szalai József (BEFAG 
Parkettagyár).

30 év: Kovács Jenő, Schön-
bauer László, Tóth Lajos János, 
Varga Ferenc (BEFAG Parketta-
gyár).

25 év: Börcsök Attila, Csabi 
Csaba (BEFAG Parkettagyár), Ür-
mös Tibor (Franciavágási Fűré-
száru Gyár).

20 év: Mayer Csaba (BEFAG 
Parkettagyár).

15 év: Farkas Józsefné, Papp 
László, Tímár Krisztián Ferenc 
(mind BEFAG Parkettagyár).

A lehalászott csukák a karácsonyi asztalra kerülnek

Elsőként a Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei Iskolában kerültek ki madá-
rodúk

Gólyahír
Az elmúlt időszakban az alábbi 
gyermekekkel gyarapodott a ba-
konyerdős család: 

2020. szeptember 16-án született 
Kaufmann Marcell, a Franciavágási 
Fűrészáru Gyár dolgozójának, Kauf-
mann Gyulának a kisfia. 

2020. október 21-én született 
meg Jung Zelma, a központ dol-
gozóinak, Jung-Göncz Viviennek 
és Jung Lászlónak a kislánya. 

2020. november 17-én született 
Kardos Boldizsár, a Balatonfüredi 
Erdészet munkatársának, Kardosné 
Fekete Alexandrának a kisfia. 

2020. november 22-én született 
meg ifj. Ther András, a Pápai Erdé-
szet erdőgondokának, Ther András-
nak a kisfia.

Legyen bakonyi  
a karácsonyfa!
Kiskereskedelmi cél-
lal jelenleg három 
erdészetünknél ter-

melünk kará-
csonyfának való 
fenyőfát: Bakony-

szent lász lón , 
Farkasgyepűn 
és Keszthelyen. 
A vágott kará-

csonyfa mellett 
zöldgally-vásár-

lási lehetőséget biztosítunk 
koszorú- és virágkötők számára.

A Bakonyerdő Zrt. öt évvel ezelőtt 
tíz karácsonyfatelepet működtetett, 
de az évek során ezek száma folyama-
tosan csökkent. Az üzemtervezések 
során tervszerű, szakmailag megfon-
tolt tevékenység volt a kertek fokoza-
tos áttervezése, valamint azok meg-
szüntetése. 

 A minőségi karácsonyfa-alap-
anyag termelés szempontjából fontos 
a munkák koncentrált, intenzív mó-
don történő elvégzése. A jó minőségű, 
piac képes fenyőfák termelése során 
intenzív ápolást, tápanyag-utánpót-
lást és növényvédelmet, valamint 
metszéseket kell alkalmaznunk, hi-
szen esztétikailag szép áru termelé-
se a cél.

Jelenleg három erdészetnél terme-
lünk karácsonyfának való fenyőfát, 

Bakonyszentlászlón, Farkasgyepűn és 
Keszthelyen. 

A három kiválasztott terület gép-
járművekkel könnyen megközelít-
hető, vagyonvédelme megoldható és 
termőhelyileg is alkalmas vágott ka-
rácsonyfa termelésére. Luc-, ezüst-, 
duglász- és jegenyefenyő fafajokkal 
rendelkezünk. Tervezzük, hogy fo-
lyamatosan megújítjuk kertjeinket, a 
kivágott fák helyére iskolázott cseme-
téket ültetünk az évente ismétlődő 
ünnepekre történő termelés biztosí-
tása érdekében.

A karácsonyfának való fenyőfák 
nevelése során kiskereskedelemi cé-
lokra állítunk elő 1–2000 fát saját, 
illetve reprezentatív felhasználással, 
helybeli értékesítéssel. A vágott ka-
rácsonyfa mellett, zöldgally-vásárlási 
lehetőséget biztosítunk koszorú- és 
virágkötők számára. Jövőbeni célunk 
a fák intenzív nevelése által a maga-
sabb szintű minőség és az ezerdara-
bos mennyiség folyamatos előállításá-
nak biztosítása.

Társaságunk a karácsony előtti 
időszakban közel 300 fát adományoz 
települések önkormányzatának, egy-
házaknak, nevelési és oktatási intéz-
ményeknek. Az idei évben Keszthely 
12 méter magas fáját is a Bakonyerdő 
Zrt. adományozta az ünnepekre, a vá-
ros és az oda érkező turisták megelé-
gedésére.


