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A Pilisi Parkerdő Zrt. heti hírei turisták, erdőben sétálók, kerékpáros kirándulók és a
pilisi erdők szerelmesei számára
2013. október 3.

Nem várt hideg köszöntött be, ezért nagyon sokan kezdenek fűteni tűzifával. Nekik adunk
jó tanácsokat és azoknak is, akik tűzifát készülnek vásárolni. Örömteli esemény volt ezen
a héten a legendás Kőhegyi Menedékház születésnapi ünnepsége Szentendrén, de a
kirándulóknak is fontos információt adunk, hogy a Budapest Rallye idején melyik
útvonalat kerüljék el, ha nem akarnak útlezárásokkal találkozni.
A téli fűtés legkézenfekvőbb anyagát mindig is az erdei fa szolgáltatta. Az pedig, hogy
hazánkban nem fogy az erdőterület, azt támasztja alá, hogy megújuló energiaforrást használunk.
Ráadásul környezetkímélő módon, mert az erdőből származó fahasábok elégetése is lehet
korszerű, sőt gazdaságos megoldása otthonaink fűtésének.
A kivágott fa víztartalma igen magas, ezért a tűzifát érdemes legalább egy, de akár két évvel a
fűtési idény előtt beszerezni, hogy fűtőértéke a lehető legnagyobb legyen. Egy köbméter földgáz
fűtőértéke körülbelül 3 kilogramm tűzifáéval egyenértékű.
Legkisebb szállítási költséggel a lakóhelyünk közelében található erdőgazdaságoktól beszerzett
tüzelő esetében számolhatunk. Az erdészeteknél vásárolt tűzifa térfogatának pontosságában
soha nem fogunk csalódni és a kényelmesebb vásárlók ma már több erdőgazdaságnál
hozzájuthatnak az ún. kalodás vagy hálós tűzifához is. Ráadásul az erdészeteknél kivágott anyag
hosszú távú, szabályozott tervezésen alapuló, fenntartható gazdálkodásból származik, és mindig
kapunk a vásárláskor számlát!
Sajnos újabban elég sok olyan álhirdetés jelenik meg, ahol a vevők bizalmát úgy akarják elnyerni,
hogy erdészettől származónak tüntetik fel az eladó fát. Ezért javasoljuk, hogy a szállítójegy vagy
számla alapján mindig gondosan ellenőrizzék, honnan származik a tűzifa. A számla vagy más
bizonylatok nélkül vásárolt fa akár bűncselekményből is származhat, így az addig olcsónak
tűnő, de valójában „fekete” fával könnyen kerülhetünk kellemetlen helyzetbe. Az esetlegesen
számla nélkül történő vásárlással emellett nagy eséllyel hozzájárulunk az illegális
fakitermelésekhez, amelyek évente több százezer köbméternyi faanyagot tüntetnek el a magyar
erdőkből. Fontos azt is tudni, hogy a száradás miatt a tűzifa súlya folyamatosan változik, a
nagyon könnyűeké még inkább csökken, így a súlyegységben eladott tűzifával néhány kereskedő
tisztességtelenül is eljárhat.
(forrás: A mi erdőnk 2012/1. szám)

Egy jeles évfordulót is ünnepelhettünk, mert a „HÓD” Honismereti Túraegylet és a Magyar
Turista Egyesület Szentendrei Osztálya szeptember 28-án ünnepelte a Kőhegyi Menedékház
fennállásának 80. évfordulóját. Beck László, a „HÓD” HTE vezetője bemutatta az alkalomra
megjelent „A Kőhegyi Menedékház története 1933-2013” című kötetet illetve megnyitotta a
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menedékház 80 éves történetéről rendezett kiállítást. A menedékház mindennapjairól beszédet
mondott Schramkó Péter, a Kőhegyi Menedékház vezetője is. A Pilisi Parkerdő Zrt. a
közeljövőben tervezi felújítani a házat.
Az autósportok szerelmesei is kijönnek a Pilisbe, mert Budapest Rallye néven október 5-én
rendezik meg a rallye bajnokság 5. futamát a főváros környékén.
A mai napon hivatalosan közzétett útvonal szerint a Szentendréről Visegrádra vezető, és a
Pilismarótot Pilisszentlélekkel összekötő, kerékpározásra kijelölt erdei utakat is érinti az
októberi 5-i Budapest Rallye. A verseny alatt az utak és a mellettük található pihenőhelyek nem
látogathatóak.
Érintett útvonalak, lezárás időtartama:
Szentendre, Pap-rét, Telgárthy-rét erdei út, valamint Panoráma-út a Fellegvárig
2013. október 5. 06:00 órától – várhatóan 19:00 óráig.
Pilismarót – Pilisszentlélek erdei út (Hoffmanni út)
2013. október 5. 06:00 órától – várhatóan 20:00 óráig.
Visegrádot érintő lezárások:
A 2013. október 5-én a Visegrád, Patak Park Hotel és Fellegvár közötti útszakasz (Panoráma út),
valamint a Patak Park Hoteltől a Telgárthy-rét és Kaán-forrás felé vezető út a lebonyolítás miatt
teljes egészében le lesz zárva. A Fellegvár a lezárás ideje alatt is megközelíthető a Mogyoróhegy
felé vezető út (nyári feljáró) irányából, a 11-es úton lévő felhajtóról.
Térkép az útvonalakról a Budapest Rallye honlapján (www.budapestrallye.hu) megtekinthető.
A Budapest Rallye szervezőbizottsága kéri az érintett utakon kerékpározni, kirándulni vágyókat,
hogy a fenti időpontokban más útvonalat válasszanak!
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