Kilátóavató a Guggerhegyen

A budai Gugger-hegyen Barátossy Gábor elnök felavatta a Fridrich Lóránt által tervezett és 1929-ben Glück Frigyes
kezdeményezésére épített kilátót. Az elmúlt hetven év igencsak megviselte az
építményt. Ezért az FVM Erdészeti Hi-

vatala és a Pilisi Parkerdô Rt. támogatásával megújult a tájbaillô szép kilátó. Az
átadásra szervezett sajtótájékoztató
Zétényi Zoltán munkáját dicsére, mert
rövid órák alatt négy rádióadó adott hírt
az eseményrôl.

Gregus László Géza kiállítása
Gregus László Géza immár második
kiállítását rendezte a Kisalföld térségében készített természetfotóiból. A
mostaninak a Gyôri Nemzeti Színház
adott otthont. Ismét egy lehetôség,
mellyel élve szakmánk a szélesebb
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nyilvánosság elé lépett. Tudva egy
ilyen kiállítás anyagi szükségét, csak
gratulálhatunk Gregus László Géza erdômérnöknek, hogy vállalta a kultúrával foglalkozók nehéz és sokszor keserû munkáját.

A FAGOSZ Fûrészipari
Tagozatának állásfoglalása
A hazai fûrészüzemek a jelenlegi piaci
helyzetben 2001. IV. negyedévben és
2002-ben az alapanyag vásárlásoknál a
jelenlegi árszintet nem tudják elviselni. A
jelenlegi alapanyagárak és a további költségek szintje a lehetséges eladási árak és
mennyiségek mellett a hazai fûrészipar
további létét veszélyeztetik.
A piac értékelése:
Csökken a belföldi és a számunkra elérhetô exportpiac mérete, hiszen sem a hazai, sem a külföldi felvevôkör (bútoripar,
parkettagyártás stb.) nem képes eladásait
növelni. Ugyanakkor a vevôk vásárlási
osztály és méret összetétele a magasabb
minôségek és a nagyobb méretek felé tolódik, amivel párhuzamosan a gyengébb
méretek és minôségek kereslete sokszor
nemcsak csökken, hanem kiesik. Ugyanakkor csökkennek az eladási árak is, illetve szigorodnak az egyéb ármeghatározó
elemek (fizetési határidô, paritás stb.).
A környezô országok szállítói egyre
élesebb külsô versenyt támasztanak mind
a hazai, mind a külföldi piacainkon.
Mindezen feszültséget tetézte a Ft árfolyamának sávszélesítése, ami – leegyszerûsítve – éppen „csak” a nyereséget vitte el.
Már az idén nyáron voltak a fûrészüzemi körben üzembezárások, ugyanakkor
gyakoriak a különbözô formájú termelésvisszafogások.
Jelenleg a fûrészipari vállalkozások
nagy részénél a tartalékok felélése és a túlélésért való küzdelem folyik.
Ebben a helyzetben és piaci kilátások
mellett az egyedüli megoldásnak az látszik, hogy a fûrészüzemek idén utolsó
negyedévi és jövô évi alapanyag vásárlásuknál a beszerzési ár drasztikus csökkentésérôl kell, hogy tárgyaljanak szállítóikkal. Ezen ármérséklés mértékét a Tagozat választéktól és fafajtól függôen
10–20%-ban látja reálisnak.
Ugyanakkor a tagozat úgy érzékeli,
hogy a fûrésziparnak (TEÁOR 2010) a
szakhatóságok és egyéb állami tényezôk
közt évek óta nincs érdemi ágazati gazdája, felelôse, amely odafigyelne problémáira
és a számára lehetséges eszközökkel tenne valamit e szakterületért. Ez annyiból sajnálatos, hogy mindez természetesen
visszahat az erdôgazdálkodókra, valamint
befolyást gyakorol a parkettagyárak, a bútoripar és más, a fát késztermékké feldolgozó vállalkozások üzleti lehetôségeire is.
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