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Cuha-völgy és társai

Tisztítsuk meg az országot

Tűzifa a rászorulóknak

Jól rajtolt a Bakonyerdő
Egy jó kezdés kihatással van az
egész évre, hiszen nem a hátrányt
kell ledolgozni, hanem előnyből,
nyugodtabban gondolkodva megalapozott döntéseket hozva lehet
felépíteni az erdőgazdaság tevékenységét – fogalmazott az év első negyedét értékelve Varga László vezérigazgató.
Márpedig úgy tűnik, hogy jól rajtolt a Bakonyerdő Zrt., a cég helyze-

te és a likviditása is stabil. A Covid
helyzet megszorításai csak részben
érintették a társaság tevékenységét.
Az erdei választékok és fűrészárúértékesítések esetében megfelelő szerződésállománnyal rendelkeznek.Ös�szehasonlítva a tavalyi év első két
hónapjának árbevételét, idén 100100 millió forinttal meghaladták.
– A fahasználatok során közel 300
ezer m3 az idei évre tervezett fakitermelési feladat. Nagyon reméljük,

Varga László: a vírushelyzetet a vállalat is megszenvedte
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hogy április végéig mintegy 150155 ezer m3 nettó faanyagot ki tudunk termelni. Még kedvezőbb ez
a kép akkor, ha azt nézzük, hogy a
szállítások és az értékesítés is különösebb zökkenők nélkül haladt
– fogalmazott a vezérigazgató. Az
erdőgazdálkodásban, fafeldolgozásban jelentősen nem vetette vissza
a gazdálkodást a világjárvány, ahol
viszont kisebb visszaesést tapasztaltunk, az a vadgazdálkodás. A téli terelővadászatok esetében elmaradtak
a külföldi csoportok, a vaddisznóskerti hajtások sem hoztak az előző
évihez hasonló árbevételt, hiszen a
vaddisznóknál az afrikai sertéspestis
terjedésének megfékezése érdekében
kötelező létszámcsökkentés volt a
kiemelt feladatunk. A nagy árbevételt hozó vadászatok elmaradása 5060 millió forintos kiesést jelentett az
előző évhez képest.
Amikor, kicsit több mint egy éve
bejelentették az első járványügyi
korlátozást, borúsan ítélték meg a
fahasználat árbevételének alakulását: 2019-hez képest 700-800 milliós
árbevétel-elmaradást prognosztizáltak, végül „csak” 250 millióval lett
kevesebb.
Folytatás a 3. oldalon

Mint az élet más területén,
így a vadgazdálkodásban és vadászatban is egy különleges év volt
a 2020-as. Az ágazatot a humán
pandémia mellett egy folyamatosan közelítő másik súlyos megbetegedés, a vaddisznókat veszélyeztető afrikai sertéspestis is sújtotta.
A két vírus egyidejű kezelése, a
terjedésük ellenében hozott intézkedések gyökeresen felforgatták
a megszokott sémákat, vadászati módokat és időket, értékesítési
lehetőségeket. Ezen túlmenően
negatívan befolyásolta a vadhús
piac globális helyzetét is, hiszen
a felvevő országokban idényszerűen, több hónapra zártak be éttermek és szállodák, megfelezve-
harmadolva a vadhús értékesítési
árát pár hét alatt, tájékoztatott
Pölöskei Balázs vadászati osztályvezető.
A folyamatosan nyíló-záró határok mellett a külföldi bérvadászok
jelenléte csak időszakosan volt lehetséges. Betartva a szabályokat
olyan vendégkör-átszervezést kellett végrehajtani, amire idáig nem
volt példa. Pár héten belül kellett
a teljes külföldi bérvadász túlsúlyt
a kizárólag belföldi értékesítésre
átalakítani. Mindezt olyan környezetben, ahol a többi piaci szereplő
is hasonló lépéseket tett, gyakran
jelentősebb kedvezményekkel.
Ennek ellenére sikeresen értékesítettük mind a trófeás, mind
pedig a tarvad vaddisznó vadászatainkat, így csak elismeréssel tudok nyilatkozni a kollégák
munkájáról. A szeptember 1-én
életbe lépett határzárral 170 lekötött gímbika vadászatát kellett
újra értékesíteni, majd tettük ezt
újra, hasonló arányok mellett a
dámbikával, a terelő-hajtó vadászatokra pedig már elfogott a remény, hogy külföldi bérvadászoknak értékesítsünk. Ennek ellenére
mindegyik nagyvadfajunk trófeás
mennyiségét értékesítettük, a tarvad és vaddisznó esetében belföldi
bérvadászokkal és a szakszemélyzettel közösen teljesítettük az elő-
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írt elejtéseket. Vaddisznó esetében
ez egy átlagos évhez képest további 1000 darabbal nagyobb számot
jelentett, amelynek elérése tavas�szal még elképzelhetetlennek tűnt
úgy, hogy az ASP terjedésének
megakadályozásakor a 150 százalékára növelt feladat 2020-ban elvárás, és nem lehetőség volt.
Éppen ezért másként kell megközelíteni a tavalyi év értékelését,
hiszen nem lehet összehasonlítani
a fent vázolt vírus- és piaci környezetben egymást követő éveket,
ilyen „válságkezeléssel” eddig nem
volt dolgunk. A vadászati év végével azonban kijelenthetjük, hogy a
kollégák fegyelmezett munkája, a
hozott intézkedések és a kellő időben engedélyezett újszerű vadgazdálkodási módszerek és hasznosítási módok nemcsak gazdaságilag,
de szakmailag is meghozták az
eredményét.
Általánosságban elmondható,
hogy az ágazattól elvárt cél az,
hogy a nagyvad létszámát olyan
szinten tartsa, hogy az erdőgazdálkodást, az erdők jólétét az ne
veszélyeztesse, a vadállomány minősége pedig emellett lehetőleg
ne romoljon. Ehhez az előírt létszámszabályozást végre kell hajtani úgy, hogy gazdaságilag önállóan is életképes ágazat legyen.
Ezt a célt a tavalyi évben elértük,
teljesítettük az elvárásokat, és bár
kevesebb értékes trófeájú nagyvad esett, a korosbítás mindegyik
vadfajunkra ráfér, így joggal várhatjuk, hogy a következő években
további kiemelkedő sikereket érhetünk el.

Több mint 30 ezer csemete várja a tavaszt
Az Országfásítási Program első lépéseként a 2019–2020-as ültetési
szezonban a 22 állami erdőgazdaság saját területein több mint 550
hektár új erdőt telepített, 2 millió facsemetét és csaknem 100 tonna
makkot felhasználva.
Az erdőgazdaságok olyan mintaterületeket hoztak létre, ahol az
önkormányzatoknál vagy a magánterületeken dolgozó szakemberek is
megismerhetik a fásítások, erdőtelepítések folyamatát. A 86 községhatárban megvalósuló program évente
újabb nyolcezer tonna szén-dioxid
megkötésével járul hozzá a klímavédelemhez.
Az állami erdőgazdaságok a továbbiakban is minden évben újabb területeken telepítenek erdőt, miközben

szaktudásukat, kapacitásaikat felajánlják a Vidékfejlesztési Programra pályázatot benyújtó, megfelelő területtel rendelkező önkormányzatok
vagy éppen magántulajdonosok számára.
Az országfásítási mintaprogram
második lépéseként került sor az újszülöttek erdeje erdőtelepítési alprogramra, amely szerint minden megszületett gyermek után legalább tíz
facsemetét ültetnek el évente. Ennek
megvalósításáért az állami erdőgaz-

daságokkal együttműködve minden
megyében létrehozták az újszülöttek
erdejét, ami mintegy 1 millió facsemete elültetését és 150 hektár új erdő
kialakítását jelenti. A programot megyénként tervezik, kizárólag őshonos
célállománnyal.
Veszprém megyében több állami erdőgazdaság is tevékenykedik,
ezért egy közös egyeztetés után a Bakonyerdő Zrt. vállalta 2020. évben az
Újszülöttek erdeje telepítését. Ez azt
jelenti, hogy 2018. évben 2810 gyermek született, ezért minimum 28 100
darab facsemete elültetése volt a cél.
A Bakonyerdő Zrt. összesen közel
4,7 hektár őshonos fafajú erdőt telepített. Az erdőtelepítés Pápateszér

községhatárban valósult meg 2020.
őszén kocsányostölgy, mézgás éger,
korai juhar, madárcseresznye és va-

Az országos program nagy sikert aratott

dalma csemetékkel. Jelenleg már
31 520 darab csemete várja a földben
a tavaszt.
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Erdei szállásaink fejlesztése
Az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ támogatásával, a Téry
Ödön Nemzeti Turistaház-fejlesztési Program keretében a Bakonyerdő
Zrt. több szálláshelyén is fejlesztésre, korszerűsítésre került sor.
A Nemzeti Turistaház-fejlesztési
Program célja, hogy az ország aktívés ökoturisztikai szempontból vonzó
térségeiben bővítse a korszerű, jó minőségű, megfizethető szálláshelyek
számát, elsősorban meglévő, működő
épületek fejlesztése vagy felújítása által.
A megvalósult fejlesztések révén Társaságunk vendég- és kulcsosházai igazodni tudnak azokhoz – a használók által
megfogalmazott –, már-már elvárt igényekhez, hogy a kényelem biztosítása
mellett megmaradhasson az erdei élmény lehetősége is.
A Németbányai vendégház korszerűsítése során az energiahatékonyság javítása, a téli fűtési hőveszteség, a nyári
hőterhelés elkerülése, valamint a magasabb komfortfokozat biztosítása érdekében 2019-ben homlokzati hőszigetelést
és külső nyílászárócseréket hajtottunk
végre. A 2019. évi fejlesztés 4 millió forint támogatást kapott.
A Hubertlaki Kulcsosház szigetszerű napelemes rendszerrel és a ház víz
ellátásának kiegészítését szolgáló fúrt
kúttal bővült. Az épülethez kapcsolódó,
2019. április 8. – 2020. június 30. közötti időszakban lezajló fejlesztés, teljes
költségigénye 25 998 000 forint volt. A
felmerült költséghez az AOFK 23 millió forint támogatást adott. A fennmaradó összeget a Bakonyerdő Zrt. saját

forrásból egészítette ki. A fejlesztés két
ütemben zajlott. Első lépéseként 2019ben megépült a napelemes rendszer a
főépület északnyugati oldalán található
tisztásra. Ezt követően 2020-ban további fejlesztés során 122 m mély, a talajvizet acélcsővel kizáró fúrt kút telepítési munkálatai zajlottak. A megújuló
energia felhasználása és a megtermelt
energia tárolására kialakított akkumulá-

Zöld energia biztosítja a Hubertlaki
kulcsosház áramellátását is.

torrendszer biztosítja az egész éven át
történő kihasználás lehetőségét. A kút
nagy biztonsággal, folyamatosan elérhetővé teszi a tisztított vizet.
A Bakonyi Kisbetyár Erdészeti Erdei
Iskola fejlesztésének kivitelezési munkái
március 31-én fejeződtek be. Az épület
az energiatakarékosság és költségcsökkentés jegyében elvégzett munkákkal
újult meg, ennek során a jelenlegi fűtési rendszer (cserépkályha) biztonságosabbá tétele, automatizálhatósága,
az épület energetikai korszerűsítése
(homlokzati hőszigetelés, nyílászárók
cseréje) megújuló energia felhasználásával valósult meg. Új eszközök beszerzésére is sor kerül, a szobákban teljes

Rönkház a fák rejtekében

egészében kicserélődtek a berendezési tárgyak, bútorok, az erdei iskolához
kapcsolódóan bővülnek a játszótéri elemek, az erdőpedagógiai foglakozások
alkalmával használt eszközök egy része
(távcső) is kibővül. Az AÖFK 57,4 M Ft
támogatását a Bakonyerdő Zrt. 4,5 M
Ft-tal egészítette ki.
A Hódoséri Vendégházhoz kapcsolódóan a környezettudatos szemléletet
támogatva az épületen a 2020. október 1–2020. december 31. közötti időszakban lezajló fejlesztéssel egy, a hálózatra termelő napelemes rendszer
került kiépítésre, aminek eredményeként a vendégház villamosenergia-fogyasztása csökkent. A projekt teljes
költségvetése: 11 millió 492 ezer forint.
A vendégházon 60 napelem segíti az
energiaellátást.
A turistaház-fejlesztési program ötödik helyszíne a Kis Rodostó Kulcsosház
lesz. A Badacsony hegy oldalában található, a bakancsos turizmus kedvelőinek
kialakított szálláshely vízellátása nem
megoldott. Az ivóvízellátás biztosítására 120 méter mély kút fúrása szerepel
a terveink között a szükséges gépészeti munkákkal, valamint egy zárt szen�nyvízgyűjtő akna megépítésével együtt.
A beruházást 2021. november 30-ig kívánjuk megvalósítani. A Kisfaludy Szálláshely-fejlesztési Konstrukció – magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek
fejlesztése elnevezésű pályázat támogatásával beltéri és kültéri eszközök,
úgymint bútor, komód, éjjeliszekrény,
lámpa, konyhatechnológiai eszközök,
porszívó, pad garnitúrákat szerztünk be
2 M Ft értékben.

A fenntarthatóság jegyében
2020. augusztus elsejétől a Soproni
Egyetem új struktúrában működik tovább. A hatékonyabb és korszerűbb felsőoktatás megvalósításáért az egyetem
alapítói és fenntartói jogai a közvetlen
állami fenntartás helyett kifejezetten
erre a célra létesített vagyonkezelő alapítványhoz került. A modellváltáson
áteső hat egyetem általános célja, hogy
az egyetemek a helyi társadalmi élet,
az értelmiségképzés és a gazdaságfejlesztés motorjaként, az igényekre rugalmasan reagálva biztosítsák a képzési, kutatási, innovációs, művészeti,
sport- és kulturális szolgáltatási hátteret régiójuk és az egész ország tovább
javuló versenyképességéhez.
Kiemelt cél, hogy az egyetemek
központi szerepet töltsenek be a kutatás-fejlesztésben és innovációban,
intézményközi, vállalati és nemzetközi kapcsolataik tovább erősödjenek.
A magyar egyetemek nemzetközi versenyképességének, oktatási színvonalának növelésével, minőségi képzési
infrastruktúrájának felépítésével Magyarország regionális tudásközponttá

válhat. Az egyetem új rektora prof. dr.
Fábián Attila.
Soproni Egyetem modellváltásának keretében a Tanulmányi Erdőgazdaság (Taeg Zrt.) 2021. januártól
átkerült a Soproni Egyetemért Alapítvány tulajdonába azzal a céllal,
hogy megfelelő gyakorlati lehetőséget
biztosítson a természeti erőforrások
fenntartható kezelésének oktatását
középpontba állító intézmény hallgatói számára.
A modellváltás következő lépéseként az Erdészeti Tudományos Intézet 2021. február 1-től kivált a megszűnő Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központból, és az egyetemhez csatlakozik. Az átalakulás célja a fenntarthatóságot előtérbe helyező zöld egyetem keretein belül az
egységes oktató-kutató bázis létrehozása. A 125 éves kutatási örökséggel
rendelkező Erdészeti Tudományos
Intézet mind a 100 munkatársa, kutatók és kutatásban dolgozó szakemberek az egyetem keretein belül folytatják pályafutásukat.

A Cuha-völgy és társai
A Bakancsos Barangolás Bakonytól a Balatonig elnevezésű
GINOP pályázat forrásaiból folyamatosan újulnak meg kirándulóerdeink berendezései, erdei
bútorgarnitúrák, tanösvénytáblák, tűzrakó helyek.

Döbrönte kiváló kiindulópontja számos bakonyi bakancsos túrának is. Kényelmes sétával elérhető például az Ödön-forrás, amely mellett évtizedekkel ezelőtt a képen szereplő rönkház bújt meg a sudár fák között. A vállalat tervei
között már régóta szerepel az Ödön-forrási rönkház felújítása.

Az elmúlt hónapokban az egyik
kiemelt látogatottságú közkedvelt
kirándulóhely, a Cuha-völgy turisztikai berendezései nyertek új külsőt.
A munkálatok során a szurdokban
haladó tanösvény tábláinak tartószerkezetét javították, majd lefestették, a régi padok, asztalok megrongálódott elemeit kicserélték, de
megújulnak a környék természeti
adottságait bemutató faragott tájékoztató táblák is.
Több helyen, a patakon átvezető
gázlókon halad át a völgyben húzódó turistaút. A biztonságos gyalogos
átjutást a 9 darab gázlón a jövőben
kiépített „tipegők” kialakításával
igyekszünk megoldani.
Eközben a Bakony hegység másik
oldalán, Bakonybél közelében fekvő
Hubertlaki-tó környezetében is ki-

A Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. vállalati újságja • Felelős szerkesztő:
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A Cuha-völgy nagyon felkapott bakonyi turistacélpont

cserélődtek az idő vasfoga által megrongálódott erdei bútorgarnitúrák.
A munkálatok az elkövetkezendő
időszakban tovább folytatódnak a
Keszthelyi-hegységben és a Bakonyban is. Festetics turistautat alakítunk ki, melynek célja az országos
kék és a dunántúli piros jelzés ös�szekötése Nagymező és Vonyarcvashegy között. Felújításra vár a
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Farkasgyepű és Magyarpolány határában található Csurgó-kúti pihenő, a magyarpolányi Ödön-forrás és
környéke is.
A támogatásnak köszönhetően az említett helyszíneken az erdő látogatóit fogadó berendezések a
kor elvárásainak megfelelő módon,
hosszú távon, színvonalas kivitelben újulhatnak meg.

Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy az újságban megjelenő személyek személyes adatait az az Európai Unió 2016/679 számú általános adatvédelmi rendelet, a General Data Protect Regulation-t
(a továbbiakban GDPR, vagy Rendelet) valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) előírásainak
megfelelően kerülnek kezelésre. Az adatok kezelése az érintettek hozzájárulásával történik. Az érintettek felvilágosítást kérhetnek az általunk kezelt személyes adtok köréről, felhasználásuk
módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbítését, felhasználásuk korlátozását, törlését. Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak
helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével- törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Jogorvoslati lehetőséggel,
panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.
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Kitüntetett kollégáink
A közelmúltban állami elismerésben részesültek a Bakonyerdő munkatársai.
Dr. Nagy István, Magyarország
agrár
minisztere az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc Évfordulója,
március 15-e alkalmából Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozata kitüntetést
adományozott Fábián Béla nyugalmazott közgazdasági és munkaügyi
osztályvezető kollégának a belső szabályozás, anyagi ösztönzési rendszer
alkalmazása, valamint a munkaügy vezetése terén végzett kiváló munkájáért.

Az
Erdők
Világnapja,
március 21e alkalmából
Miniszteri Elismerő Oklevél
kitüntetést
adományozott Kovács Zoltánné gazdasági vezérigazgató-helyettesnek a
BEFAG Parkett Kft. alapítása során
a gazdasági tevékenységek területén
végzett kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként. A Bakonyerdő
Zrt. ezúton is gratulál kollégáinak!

Elhunyt lapunk egykori szerkesztője
Kilencvenhároméves korában elhunyt Balogh Ödön, a vállalati újság
egykori felelős szerkesztője. Balogh Ödön Kézdimárkosfalván született
1927-ben. Földrajz-történelem szakos tanárként végzett a Bólyai Tudományegyetemen. Románia több szerkesztőségében dolgozott újságíróként, hazánkban a Délmagyar, a Fejér megyei Hírlap munkatársa volt. A
Veszprém megyei Naplónál 18 évet húzott le kulturális rovatvezetőként.
Emellett több mint egy évtizeden át írta és szerkesztette a Bakonyerdő
vállalati újságot (akkor még BEFAG Híradó). Ott volt minden nagyobb
vállalati eseményen, tudósított ünnepekről, átadókról, nyugdíjas találkozókról, a vállalat életének minden fontos pillanatáról.
Nyugodjék békében!

Tűzifa a rászorulóknak

Február végégig minden család
megkapta az igényelt tűzifát; a
Szociális Tűzifa Prog
ramban az
állami erdőgazda
ságok 206 000
köbméter tűzifát jut
tattak a
rászoruló családok ré
szére, az
önkormányzatok közreműködé
sével.
A programot már kilenc éve hirdeti meg a kormány, azzal a céllal,
hogy a legrászorultabb családok átmeneti, kiegészítő támogatáshoz jussanak, így csökkenjen a háztartások
tüzelőanyag-költsége. Az ötezer főnél kisebb lakosságszámú települések önkormányzatai pályázhattak a
programon belül szociális célú tűzifa- vagy barnakőszén vásárlására. A
2020/2021-es szezonra összesen ötmilliárd forintot bocsátottak rendelkezésre, a Belügyminisztérium minden érvényes pályázatot elfogadott,
országszerte mintegy 2329 települé-

sen jutottak ingyenes tüzelőanyaghoz
a rászorulók.
A Bakonyerdő Zrt. február közepéig, több mint 140 település számára
biztosította az igényelt szociális tűzifa mennyiségét. 105 Veszprém megyei
önkormányzattal 4464 köbméter keménylomb és 39 köbméter lágylomb
tűzifára kötött szerződést. Volt olyan
önkormányzat, amely csaknem 400
köbméter tüzelőt vásárolt. Emellett
Társaságunk több – a működési területére eső – Zala és Győr-Moson-Sopron megyei településen is biztosította
a szociális tűzifát. Az igényeket cser,
bükk, gyertyán, tölgy, kőris, juhar, éger,
hárs fafajokból tudtuk kiszolgálni.
Az igényelt tűzifamennyiség 84
százalékát még tavalyi évben, a fennmaradó 16 százalékát február végéig
leszállítottuk. Már nyáron elkezdtük
a készletezést, így szárazabb tűzifát
tudtunk eljuttatni az önkormányzatok részére.

Gólyahír
Az elmúlt időszakban négy kollégánk
családja is bővült: Horváth Péter
kollégánk kislánya, Luca, 2020. november
25-én született. Verebélyi Marietta
kislánya, Dorka 2021. január 6-án, Hoffmann Pál kollégánk kislánya, Flóra
2021. január 20-án látta meg a napvilágot. Kincső, Fehér Tamás és Fehérné
Ravasz Ildikó kislánya 2021. február 6-án született.
Gratulálunk nekik! Jó egészséget kívánunk!
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Jól rajtolt a Bakonyerdő
Folytatás az 1. oldalról

A tűzifa értékesítéssel kapcsolatban
Varga László elmondta: a tél az utóbbi években enyhébb, nincs is szükség
annyi tűzifára, és eleve sokkal kevesebben választják a fatüzelést az épülő házaknál. A gáz ára is versenyképes jelenleg a tűzifa árával.
– Azt látjuk, hogy 2019-ben még
közel 60 ezer m3 volt a lakossági tűzifa értékesítés, ez már tavaly alig 35
ezer m3 volt, idén is ennyit terveztünk.
Ezen a télen kicsit talán többet kellett
fűteni, éjszakánként hűvösebb volt, és
a járványhelyzet miatt sokkal többen
kényszerültek otthon maradni. Mindezek mellett úgy vélem, mindig figyelni
kell arra, hogy a kereslet változása mivel van összefüggésben.
Mint ahogy a vezérigazgató elmondta: az elmúlt év második felében
már látták, hogy kialakulnak azok a
stabil piacok és árszintek, amin lehet
értékesíteni a faanyagot. Idei célként
azt fogalmazták meg, hogy ha 10 ezer
m3-rel több faanyagot értékesítenek,
akkor árbevételük megközelítheti az 5
milliárd forintot.
– A szerződéseket tavaly is megkötöttük, de a Covid-helyzet első hullámában szigorúbb intézkedéseket
hoztak a cégek, Ausztriában például
hetekre leállították a fűrészárú-termelést. Most a gazdaság életben tartása
is fontos cél, azt látjuk, hogy folyamatosan tudunk értékesíteni azoknak az
ausztriai gyáraknak, amelyek tavaly
szünetet tartottak. Kicsit kedvezőbb a
helyzet, Magyarországon is új piacokat
sikerült találni a sarangolt választékok
elhelyezésére, közülük az egyik legjelentősebb a dunaújvárosi papírgyár.
Jelenleg is zajlanak az egyeztetések a
Veoliával, a Pannon-Biomassza Kft.

tulajdonosával, áprilisig van szerződésünk, és igyekszünk megállapodni a
következő időszakra is.
A zalahalápi BEFAG Parkettagyár
mennyiségben kiváló negyedévet hozott, és tavaly is kis híján elérte az értékesítési tevékenység a kitűzött célt:
560 ezer négyzetméter helyett 550
ezer sikerült.
– Legnagyobb szomorúságunk,
hogy az új lakások építésénél a belső
berendezésekhez érve sok esetben elfogy a pénz, ezért a jó minőségű parketta értékesítése nem olyan egyszerű
itthon. Tavaly sem sikerült jelentősen
előre lépni abból az arányból, hogy 78
százalékot exportra, 22 százalékot pedig itthon tudtunk értékesíteni. A legfájóbb, hogy nagyon nehezen tudunk
bekerülni nagyberuházásokhoz, például iskola-, óvodafelújításokhoz köthető projektekbe. Jó lenne, ha itt is
jobban preferálnák a magyar terméket
– amit sok más termék esetében már
egyébként megtesznek – véli a vezérigazgató. A tavaly február 17-től önálló tevékenységet folytató parkettagyár
egyébként ki tudta használni az állam
által biztosított bértámogatási lehetőséget is, és a 103 ezer négyzetméteres
készletet is sikerült a kollégáknak 80
ezer alá csökkenteni. A 2021-es lesz az
első, teljesen önálló év, remélhetőleg a
mennyiség mellett az átlagárat is feljebb lehet majd tornázni.
Franciavágáson is új élet kezdődött,
változott a termékszerkezet is. Mint
ahogy Varga László elmondta: a dielen
fedőréteg termelést vélhetően beruházásokkal is segíteni kell, az önköltség
javulásához technológiai fejlesztések
szükségesek.
A pandémia miatt a közjóléti tevékenység nagyon korlátozottan tud
működni. Furcsa ellentmondás azon-

ban, hogy míg az erdei iskolákban és
az erdei szálláshelyeken nem lehet vendéget fogadni, az emberek a biztonságot keresve szinte mindenhol nagy
létszámban keresik fel a Bakonyerdő
által vagyonkezelt erdőterületeket. Ez
is ráirányította a figyelmet arra, hogy
a különösen népszerű kirándulóhelyeiken (többek között a Bakonyi Gyilkos-tó környéke, Hubertlak, Huszárokelőpuszta, Cuha-völgy, Kőris-hegy)
a parkolási helyzetet meg kell oldani.
Úgy tűnik, hogy erre akár pályázati lehetőség is kínálkozik a jövőben.
– Meg kell találnunk azokat a helyeket, ahol a látogatók biztonságosan
el tudják helyezni az autóikat, ahonnan többféle útvonalat, érdekességet,
látnivalót tudunk javasolni tájékoztató táblák segítségével. Addig vagyunk
urai a helyzetnek, amíg ezt mi tudjuk irányítani. Állami erdőterületeken a látogatás mindenki számára
engedélyezett gyalog és kerékpárral,
de fontos az, hogy segítsük a tájékozódásban őket, ezzel irányítva kirándulásaikat, és az esetleges veszélyekre
is felhívjuk a figyelmet! A másik fontos dolog, hogy egy-egy ilyen hétvégi
fokozottabb igénybevétel után a kollégáinknak össze kell gyűjteni, a lerakóhelyekről pedig elszállítani a szemetet. Hisz annál kiábrándítóbb látvány
nincs, amikor erdeinkben, a kirándulóhelyeken halmokban áll a szemét. Igyekszünk felhívni a látogatók
figyelmét, hogy vigyék haza a kirándulásaik során keletkezett szemetet és
ne hagyják az erdőben. Véleményem
szerint a közjóléti feladataink tudatos
irányításával, a különböző megkeresések, észrevételek azonnali megválaszolásával az erdészekről kialakult
negatív kép is jobb irányba befolyásolható – fogalmazott Varga László.

Facsemeték felajánlása önkormányzatoknak
Már egyetlen fa elültetésével, kisebb facsoportok létrehozásával,
a belterületi fásítással hozzájárulunk közös céljaink eléréséhez: az
egészségesebb környezet megteremtéséhez, az élhetőbb települések kialakításához és a klímaváltozás hatásainak enyhítéséhez.
Ezt a célt szolgálja az Agrárminisztérium Országfásítási Program keretében meghirdetett Településfásítási
Programja, emellett a Vidékfejlesztési
Program, a Klíma- és Természetvédelmi Akcióterv, valamint az Éghajlatváltozási Cselekvési Terv is. A Településfásítási Program célja elsősorban
a közterületek, valamint az óvoda- és
iskolaudvarok, oktatási és önkormányzati intézmények területének fásítása
Ezen célok megvalósításához a társadalmi felelősségvállalás jegyében a
Bakonyerdő Zrt. is csatlakozni kívánt,
ezért 2021. tavaszán 2 és 3 éves erdeifenyő csemetéket adományozott a működési területén található települések
önkormányzatainak, közintézményeknek és egy alapítványnak. Erdőgazdaságunk nyírlaki csemetekertjéből apró

Csemete átadás Csabrendeken

magokból, több éves gondos nevelés
után kerültek ki a felajánlott kis facsemeték.
Társaságunk a lehetőségről levélben tájékoztatta az érintett települések önkormányzatát, akik az általuk
igényelt csemete mennyiségét megküldték számunkra. Több mint 30

település élt a lehetőséggel és a rendelkezésre álló 38 000 csemetéből közel húszezer kis fácska került átadásra
az elmúlt napokban. A kisebb (50 darabos) és a nagyobb (1000, 2000 vagy
akár 6000 darabos) mennyiségeket erdész kollégáink személyesen szállították le.
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Elment egy egyéniség
Tili Attila, vagy ahogy gyerekkora óta ismerte mindenki, Ales
elment. Túl gyorsan! Épp hogy
betöltötted az ötvenet! Hogy
törhet derékba egy ilyen erős és
fiatal fa?
Kicsit ocsúdva előtörnek belőlünk
az emlékek. A hétköznapi találkozások az erdőn vagy épp az irodában,
amelyek sokszor tudtak olyan színesek lenni, mint a jeles napok az összetartások alkalmával, mert igazi egyéniség voltál sajátos megjelenéseddel,
nagy hangoddal, vidám természeteddel és határtalan jószívűségeddel!
Egyszerre voltál harsány és félszeg,
józan paraszti észjárásodból és szókimondó stílusodból fakadó bölcs és
humoros elszólásaid rendesen megmozgatták rekeszizmainkat.
1970. 07. 04-én születtél Devecserben, harmadik gyermekként. Az általános iskolát Noszlopon végezted. Kicsi korodtól fogva csodálója voltál a
természetnek, ezért hamar eldöntötted, hogy erdész leszel.
1988. 06. 20-án szereztél érettségit és erdőgazdálkodási szakképesítést a soproni Róth Gyula Erdészeti
Technikumban, 1988.08.01-től lettél a
BEFAG dolgozója, mint fakitermelő,
közben 1989. 06. 20-án megszerezted
a technikusi minősítést.

1993. 11. 01-től szerencsét próbáltál a Dobai Tsz fűrészüzemében, de 1995. 01. 02-án visszatértél a
BEFAG-hoz. A noszlopi fakitermelő brigádban dolgoztál, nyomokat
hagyva az ottani erdőkben, de még
mélyebbeket a helyi kerületvezető erdészekben, akik azóta is emlegetik a
sok-sok vidám pillanatot.
Nagy munkabírásod, határozott
fellépésed és emberséges természeted
már fakitermelőként megmutatkozott, ezért 1998. 06. 01-től beosztott
erdész lettél Becse kerületben, Pálla
Tibi bácsi kezei alatt, hogy nyugdíjba
vonulását követően, 1999. 09. 01-től
átvedd tőle a kerületvezetői feladatokat.
Nagy feladatok vártak rád már az
első években, 20 hektáros cseres tarvágások, amelyeket mesterséges erdősítés követett, és amelyek nagy
munkaszervezést igényeltek. Ebben
nagy segítségedre volt közvetlen, de
tekintélyt parancsoló természeted.
Ugyanekkor készült kerületedben egy
nagy beruházás, a becsei új út, amelyre nagy szükség volt a megnövekedett
szállítási feladatok miatt.
1997. 03. 01-től kezdve alakultak
üzemi vadászterületek a részvénytársaságnál, amelyből a Pápai Erdészet is
részesült. Ez komoly plusz feladatokat
rótt az akkori kollektívára, amelyből

Tili Attila (1970–2021)

te nagyon szívesen vetted ki a részed.
Ma már megmosolyogjuk, de igazi
hőskor volt ez, amikor a svájci vendégvadászokat kombi Wartburggal és
Trabantokkal kísértétek. Bár a gímbika vadásztatást évekig nehezítette,
hogy a szarvasbőgés egy időre esett a
noszlopi búcsúval, te nem ismertél lehetetlent: ha egy elejtett bikát terítékre kellet hozni, képes voltál akár 200
méterről egyedül kihúzni a sűrűből.

Te azt is bebizonyítottad, hogy egy
kombi Wartburggal 10 nagyvadat is el
lehet szállítani a hűtőházba!
Elmaradhatatlan résztvevője voltál
erdészeti rendezvényeinknek, kirándulások, összetartások, mulatozások
oszlopos tagja, sok humor forrása,
gyakran célpontja. Igazi mókamester
voltál. Az emelkedett pillanatokban a
nótázások mellett megörvendeztettél
minket gyermekkorodban tanult szavalatokkal, amelyeket mindig pontosan és hibátlanul idéztél kifogástalan
előadásoddal. Ha puszta szeretetből
meglapogattál, döngött az ember háta, ha meg is öleltél, ropogtak a csontjaink! A disznóvágásokat különösen
szeretted, amelyekből böllérként is kivetted a részed, mindig büszkén mesélted, hogy hányadikon vagy már túl
az adott szezonban.
Van egy mondás: „élni tudni annyi,
hogy nevetni a halálon…és meghalni
a nevetéstől.” A mondás második részét rengeteget gyakoroltuk együtt,
de távozásoddal nemcsak a mosoly
fagyott le az arcunkról, hanem olyan
űrt hagytál magad után, amit nem
tudom, hogy valaha be lehet-e tölteni.
Örök lenyomatot hagytál a Pápai
Erdészet életében, emléked kegyelettel, és a gyász elmúltával majd rád jellemző vidámsággal őrizzük! Nyugodj
békében, Attila!

Tisztítsuk meg az országot
A Tisztítsuk meg az Országot elnevezésű, nagyszabású együttműködéssel a program résztvevői kísérletet tesznek az évtizedek alatt jogellenes hulladéklerakások eredményeként az erdőkben, a folyók, a nemzeti
parkok területén, a vasúti és közúti létesítmények mentén, valamint az
önkormányzati közterületeken fellelhető hulladékok összegyűjtésére.
A megvalósításban közreműködik a
MÁV Zrt., a Magyar Közút Zrt., az állami erdőgazdaságok és a nemzeti park
igazgatóságok, az Országos Vízügyi
Főigazgatóság és az önkormányzatok.
A program 2020 októberében kezdődött meg a HulladékRadar elnevezésű mobil applikáció elindításával. A
programhoz kapcsolódóan kifejlesztett applikáción keresztül a lakosság
mobiltelefon segítségével bejelentheti, GPS-koordináták megadásával
megközelítő pontosággal megjelölheti az általa észlelt illegális hulladéklerakó helyeket. A bejelentett in-

formációk megérkeznek az illetékes
hatóságokhoz. A beérkezett adatokat
a területileg illetékes erdőgazdaság,
önkormányzat, nemzeti park igazgatóság közvetlenül is, folyamatos időközönként megkapja.
Nagyon népszerű a HulladékRadar applikáció, amelynek a segítségével bárki bejelentheti az illegális hulladéklerakóhelyeket. Már több mint
10 000 regisztrált felhasználója van
az applikációnak, és több mint hat
ezer bejelentés érkezett. Ezek száma
a hidegebb idő beköszöntével sem
csökkent jelentősen.

A Farkasgyepűi Erdészet munkatársai a 83-as út mellett „takarítottak”

A bejelentések a Bakonyerdő Zrt.hez is folyamatosan érkeznek az illegálisan lerakott hulladékokról. A területileg illetékes erdészet terepi szemle
során felméri az érintett helyszínen,
hogy valóban van-e hulladék a jelentett területen, majd a felmérés után
felszámolja a hulladéklerakót.
Az elmúlt időszakban a bejelentések alapján, illetve munkatársaink folyamatos munkájának köszönhetően
több száz köbméter hulladékot szállítottak el erdészeteink, megszabadítva
erdeinket a javarészt háztartási vegyes
hulladéktól, építési törmeléktől, autógumiktól és veszélyes hulladéktól. Ez
év márciusában a Balatonfüredi Erdészet munkatársai mintegy hat kilométer hosszan a 73-as út két oldalán
az út mellett és a bejárókban felhalmozott szemetet, illetve a környező
települések határában bejelentett hulladékkupacokat számolták fel.
A Farkasgyepűi Erdészet munkatársai mintegy tíz kilométer hosszan
a 83-as számú főút 0 és 10-es kilométerszelvénye között gyűjtötték össze
az elszórt szemetet. Az összegyűjtött
szemét elszállításában a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pápai Mérnökségének munkatársai voltak segítségükre.
Keszthelyi Erdészet területén is folyamatos a hulladékmentesítés.
Erdészeteink civil egyesületek szemétszedési akcióit is támogatják. A
Hajagi Természetvédő és Szabadidő
Egyesület (HATESZ) és a farkasgyepűi
civil önkéntesek gyűjtőmunkája során keletkezett 50 zsák szemét el-

A balatonfüredi kollégáknál is akad
munka

szállításában a Farkasgyepűi Erdészet
működött közre, míg a Cuha patak
völgyének megtisztítására irányuló
kezdeményezést a Bakonyszentlászlói
Erdészet a szükséges eszközök biztosításával segítette.
A Bakony és a Balaton-felvidék erdeinek az illegálisan elhelyezett hulladéktól vagy a gyakorta elszórt, a kirándulások alkalmával hátrahagyott
szeméttől való megtisztítása egész
évben folyamatos feladatot jelent erdőgazdaságunk számára. Tapasztalataink is azt igazolják, hogy tisztább
környezet nem a különböző akciók,
takarító kampányok eredményeként
születik. A megelőzésre kell hosszabb
távon a hangsúlyt fektetnünk, hogy
elejét vegyük az erdeinket fullasztó
szemétáradatnak.

Személyi
hírek
A Bakonyerdő Zrt. dolgozói létszámában 2020. 12. 01-től
2021. 03. 19-ig az alábbi változások történtek:
Belépők, szellemiek: Weiland
Krisztián (Franciavágási Fűrész
áru Gyár, 01. 04.), Bolla Zoltán
(Farkasgyepű, 03. 01.), Kiss Bálint (Farkasgyepű, 03. 01.), Majorosi Vanda (Farkasgyepű, 03. 01.).
Belépők, fizikaiak: Horváth
Gyula (Farkasgyepű, 01. 01.), Pacsai László Tamás (BEFAG Parkettagyár, 01. 04.), Berki Gedeon
(Franciavágási Fűrészáru Gyár,
01. 11.), Vass Pál (Devecser, 01.
11.), Lukács Mónika (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 01. 12.),
Bertalan Máté (Bakonybél, 01.
13.), Dely István (Franciavágási
Fűrészáru Gyár, 01. 19.), Fraller
Ágoston (BEFAG Parkettagyár,
02. 08.), Kárpi Róbert (BEFAG
Parkettagyár, 02. 08.), Péter Krisztián (Franciavágási Fűrészáru
Gyár, 02. 09.), Kamarás Ferencné (BEFAG Parkettagyár, 02. 15.),
Capári Péter Zoltán (Devecser, 03.
01.), Szabó Péter (Franciavágási
Fűrészáru Gyár, 03. 01.), Hegedűs Mátyás (BEFAG Parkettagyár,
03. 01.), Németh Attila (BEFAG
Parkettagyár, 03. 08.), Dely András (BEFAG Parkettagyár, 03.
16.), Papp Ferenc (BEFAG Parkettagyár, 03. 16.), Kardos Bence
(Franciavágási Fűrészáru Gyár,
03. 17.), Török Péter (Franciavágási Fűrészáru Gyár, 03. 18.)
Kilépők, szellemiek: Bencs
Csaba (Franciavágási Fűrészáru
Gyár, 12. 31.)
Kilépők, fizikaiak: Egyed István (BEFAG Parkettagyár, 01.
05.), Velekei István (BEFAG Parkettagyár, 02. 15.), Gutmájer
Viktória (BEFAG Parkettagyár,
02. 07.), Bózsa Zsoltné (BEFAG
Parkettagyár, 02. 16.), Varga Attila (BEFAG Parkettagyár, 02.
17.), Péter Márk (Franciavágási
Fűrészáru Gyár, 02. 25.), Zsebők
István (BEFAG Parkettagyár, 02.
28.), Vörösné Lovász Erika (BEFAG Parkettagyár, 03. 05.)
Nyugdíjazás, szellemiek: Szalai Jánosné (BEFAG Parkettagyár,
03. 04.)
Nyugdíjazás, fizikaiak: Humpók Imre (Devecser, 01. 17.), Partos László (Devecser, 01. 18.)
Elhunyt, szellemiek: Tili Attila (Pápa, 01. 14.)
Hűségjutalmasok, szellemiek: 45 év Albrecht László (Bakonybél); 38 év Szalai Jánosné
(BEFAG Parkettagyár); 35 év Takács Tibor (Balatonfüred); 20 év
Horváth Karolina (központ).
Hűségjutalmasok, fizikaiak:
45 év Kormányos Mihály (BEFAG Parkettagyár); 35 év Németh
György (Franciavágási Fűrészáru
Gyár); 30 év Román András (BEFAG Parkettagyár); 25 év Kankó
György (BEFAG Parkettagyár)

