Ökoturisztikai központ
Alexandra-pusztán

Új ökoturisztikai központot, illetve
vadászházat avatott november 17-én
a Sefag Zrt. a Csokonyavisonta melletti Alexandra-puszta közelében. A
ház tíz szobájában huszonkét szállóvendég számára van hely. Az igényes kialakítású létesítmény huszonnégy fõs étteremmel és ötven
fõs konferenciateremmel is rendelkezik. E két helyiség egybenyitásával
80-100 fõ helyezhetõ el, ezáltal a
szállóvendégeken kívül családok,
munkahelyi közösségek számára is
szervezhetnek programokat. A ház a
konferencia-turizmus speciális elvárásait is tudja biztosítani.
Újdonság a Sefag hasonló létesítményei között, hogy az üzemeltetés
teljes mértékben vállalkozói formában történik.
A Lábod Rt. 2004-es beolvasztásakor a
Sefag Zrt. a Csokonyavisonta környéki
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vadászterülettel jutott a rinyatamási vadászkastély birtokába. Ahogy Barkóczi
István vezérigazgató az új létesítmény
avatáskor elmondta, a kastély olyan állapotban volt, hogy el kellett gondolkodni
azon, milyen módon tudják felújítani.
2006-ban Carlo Benetton, a Drava Bt. tulajdonosa megkereste cégüket azzal,
hogy szeretné a rinyatamási kastélyt
megvásárolni. Az ezt követõ tárgyalásokon olyan megállapodás született, hogy
a vevõ alapterületében és funkciójában
azonos létesítményt fog megépíteni, az
általuk kiválasztott területen.
Az új létesítményt Barkóczi István
vezérigazgató és Carlo Benetton adta át
a vendégeknek. Az avatóünnepségen
megjelent dr. Gyenesei István országgyûlési képviselõ, Karvalics Ottó a megyei önkormányzat képviselõje, Csík
László polgármester, valamint a tervezõ
és a kivitelezõ cég képviselõi.
Alexandra-puszta Csokonyavisontá-

tól keletre, mintegy három kilométerre
található. Közel két évszázados múltja
úgy indult, hogy az 1800-as évek elején
a tulajdonos, Széchenyi Imre az egykori
juhhodályok helyén gazdasági épületeket építtetett és az új helységet feleségérõl nevezte el. Komolyabb fejlõdésnek
azonban csak késõbb, a század vége felé indult, amikor Széchenyi Endre további épületekkel – egyebek között hat,
összesen harminchat lakásos cselédházzal és iskolával – gazdagította a pusztát.
A pusztai iskolának késõbb, bár két közeli kisebb puszta iskolásaival együtt,
százhúsz tanulója is volt.
Még egy érdekes adalék: a gyorsan
fejlõdõ gazdasági központot a környék
már nem tudta elegendõ munkaerõvel
ellátni, ezért a tulajdonos a Heves megyei Csányból tucatnyi cigánycsaládot
telepíttetett ide. A cigányok az erdei
munkákat (fakitermelés, hamuzsírfõzés, szénégetés) végezték és az ott felszabaduló helybeli munkásokat a mezõgazdaságban, illetve a termények feldolgozásában foglalkoztatta.
Kép és szöveg: Detrich Miklós

(Folytatás a 373. oldalról)
lületek viaszolása és/vagy olajozása. A
viaszolás elõtt fontos a finom, szálirányú csiszolás. A biofelület-kezelés is
összekapcsolható természetesen elõzetes pácolással. Acéltárgyakkal való
érintkezéskor (nedvességi hatás mellett) az égerfa foltosodik.

Felhasználási területei
Ma az éger igen keresett fafajjá vált a
bútorgyártásban. Az éger fûrészáruból
meleg színû, hangulatos kisbútorokat,
konyhákat, sõt lakószobákat is készítenek. Kedvelt fafaj a belsõépítészetben is
(pl. falburkolatok).
Fontos felhasználási terület a ceruzagyártás és egyéb tömegcikkeket, dísztárgyakat, sõt öntõmintákat is készítenek égerbõl. A vékonyabb, rövidebb
választékokat forgácslemezek, farostlemezek gyártására használják, de ezek
papíripari célra is hasznosíthatók. Az
éger kültéri és vízépítészeti hasznosítása ma háttérbe szorult a bútoripari és
belsõépítészeti felhasználással szemben. Az éger természetesen ma is fontos
fafaj a furnér- és rétegeltlemez-gyártásban. A könnyen megmunkálható, meleg színû, környezetbarát faanyagot adó
égernek az erdõgazdálkodásban való
további felkarolása, szélesebb elterjesztése termõhelyén feltétlenül indokolt!

Erdészeti Lapok CXLIV. évf. 12. szám (2009. december)

