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1862-BEN

Elismerések a nemzeti ünnep alkalmából

A köztársasági elnök március 15-e alkalmával a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI
ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE polgári tagozat kitüntetésben részesítette a
magyar erdõk minõségének megõrzése
és fejlesztése érdekében végzett munkássága elismeréseként Barkóczi István okl. erdõmérnököt, a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. vezérigazgatóját.
* * *
A Pro Silva Hungariae – Magyar Erdõkért díjban azok a szakemberek részesülnek, akik több évtizedes munkájukkal az erdõgazdálkodás, vadgazdálkodás és fafeldolgozás területén értek
el kimagasló eredményeket. A kitüntetéseket Gráf József miniszter adta át
Kiss Jánosnak,
az MgSZH Hajdú-Bihar Megyei Erdészeti Igazgatóság igazgatójának,

Dr. Magas Lászlónak, a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. vezérigazgatójának,

Vaspöri Ferencnek, a Veszprém Megyei MgSzH Erdészeti Igazgatóság igazgatójának.
Példamutatóan végzett eredményes
szakmai munkássága elismeréséül Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetésben
részesítette:
Dézsma Györgyöt, az MgSzH Központ
Erdészeti Igazgatóság osztályvezetõjét,
Kauzli Dezsõt, a Veszprém Megyei
MgSzH, Erdészeti Igazgatóság fõerdõfelügyelõjét.
(ForestPress)
Fotó: Greguss László Géza

Emlékmûavató Kaszón

Bensõséges keretek között, több mint
száz résztvevõvel avatták föl az Öreg
Hivatásos Vadászok Baráti Köre által
kezdeményezett emlékmûvet, melyet
az egykor Kaszón élõ és dolgozó, a helyi vadgazdálkodásért sokat tevõ Pitonyák János, Vogel Heinrich és dr. Kiss
István tiszteletére állítottak. Tamás János, a HM Kaszó Zrt. vezérigazgatója
avatóbeszédében kiemelte, hogy az
emlékmûvel a múltat idézik, melynek
eredménye erõt kell, hogy adjon a jövõ
feladatainak sikeréhez. Azonosulnunk
kell a Baráti Kör alapgondolatával, éppúgy, mint a Hubertus-kereszt szentelé-

sével, az emlékfa és a Hohenlohe herceg kútjának felállításával. A mai ünnepély méltó folytatása e folyamatnak,
melyben az emlékhelyek nemcsak a
nagyszerû szakmai tettekre emlékeztetnek, hanem az elmúlásra is figyelmeztetnek. Ezeknek a szimbólumoknak az együttesébõl áll össze a kép,
melyre az itt dolgozók joggal lehetnek
büszkék.
Az ünnepség hangulatát a Czindery
Szépmíves Céh mûsora színesítette. Az
egykori vadászati igazgató, dr. Galamb
Gábor visszaemlékezése után rokonok,
kollégák, barátok helyeztek el koszorút
az emlékfánál.
Kép és szöveg: Pápai Gábor

A harmadik oldal
A fapiacon ami biztos: a folytonos változás.
Az akác mára a hazai erdõk 23%-a, ami a kontinensen egyedülálló. Számos kültéri célra keresett sok országban, sõt bútor, parketta és más termékeknek is anyaga lett.
Megoldották a szárítását, ragasztását, gõzölését. Persze továbbra is kedvelt tûzifa. Sokaknak ad munkát, megélhetést az erdõn és az iparban.
A 60-as évek végétõl sok nemesnyár-ültetvény jött létre.
Ezek rönkjére alapozva a 70-es években indult erõs fejlõdésnek a hazai raklapgyártás, amely mára már koncentráltabb, valódi iparrá vált, évente több százezer köbméter
fát dolgoz fel.
Fenyõigényünk 90%-át importáljuk. A KGST idõkben
ez fõleg szovjet áru volt, mára a közelebbi források a meghatározóak. Rönk alig jön, helyette a fûrészáru a jellemzõ, illetve RR tartó, ablakléc és más elõgyártmány. A fenyõt
vágó fûrészüzemekbõl csak néhány maradt meg. A lakásépítések terén terjed a könnyûszerkezetes, fenyõvázas, falemez burkolatú, vagy gerendaszerkezetû megoldás. A
csökkenõ építési kedv idején e megoldás részaránya és darabszáma is nõ.
A jelen évezred újdonsága a különféle, mezõgazdaságból és erdõbõl származó növényi anyagok elégetésébõl
származó villamos energia, aminek erõmûvi fája 2002-tõl
4-5 év alatt egymillió köbméteres mértékben és áremelkedést hozva átrendezte a hazai fapiacot. A kemény rostfa-,
papírfaexport jelentõs része itthon maradt, sok kivágásból,
szerfából, C rönkbõl erõmûvi fa lett. A parkettfríz-kínálat
csökkent, a rönk-, a rostfaárak emelkedtek. Éppen létrejött
az új egyensúly, mikor tavaly beütött a krach. Mára az
erõmûvi fa és a lakossági tûzifa maradt meg két biztos
pontnak a hengeresfa-piacon.
A válsággal az építés minden faterméke (építõfa, falemez, parketta, ablak, ajtó) és a bútor iránt is drasztikusan
visszaesett a kereslet. Raklap és láda is kevésbé fogy. A hazai furnérgyártás két helyen megszûnt, ezek furnérrönkkereslete is eltûnt. A falemezgyárak idõszakosan mûködnek, rostfaigényük nagyon visszafogott. A papírfaexport
döcög. A parkettagyárak kapacitásuk alatt termelnek. A
keménylombos fûrészáru, így ennek rönkkereslete sem a
régi. Nagy kérdés: milyen áron és mennyiségben lehet az
elmúlt szezon fakészleteit elhelyezni? Semmi jele, hogy ebben õszre változás lenne.
Öröm olyan cégvezetõvel beszélni, aki képes tartani a
szintet, sõt fejleszteni tud. Sok találékonyságra lesz szükség a közeljövõ túléléséhez.
Mõcsényi Miklós
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