A Csongrád megyei HCs. életébõl…
2009. december 02-én, szerdán kirándultunk Csongrádra. Házigazdánk és a
helyi programok szervezõje Losonczi
Zoltán tagtársuk volt.
Az Õ szervezésével és kalauzolása
mellett városnézésre, majd szakmai és
kulturális programra kerül sor. Nem árt
néha, hogy a Csoport együtt legyen.
Ezen a kiránduláson 27-en vettünk
részt.
A városnézés az Erdély egyes részeire jellemzõ stílusban épült Városházán
kezdõdött. A szépen rendben tartott
épület magán viseli valamikori polgármesterének keze nyomát. Piroska János emlékének tisztelegve állandó kiállítás van festményeibõl. Dr. Piroska János festõmûvészt akvarelljei, tájképei
és csendéletei tették híressé, és aki a 30as években a város polgármestereként
jelentõs, a város mai arculatát is megha-

tározó építõ munkát végzett. A következõ helyszín a Városházával szemben
álló Nagyboldogasszony római katolikus templom volt. Itt orgonazenét hallgattunk és megcsodáltuk a két éve egy
hívõ által adományozott kristálycsillárt.
Kibuszoztunk a történelmi belvároson
keresztül a Körös-torokba, a város üdülõövezetébe.
A városnézés után a Diána Felnõttképzõ Intézetben Wass Albert erdélyi
író, költõ életérõl és mûveirõl tartott ismertetõt dr. Hovorka Istvánné tagtársunk. Szavalatot mondott Pozsár Ferenc elõadómûvész.
A kulturális programok mellett szakmai programra is sor került. Derzsi Miklós a „Tisza Faaprítékot Termelõk Termelõi Csoportja Szövetkezet” igazgatóság elnöke elõadást tartott a szövetkezet tevékenységérõl és a megújuló

Közmunkások az erdõkben
Immár hagyomány, hogy amikor beköszönt a tavasz, sok munkanélküli jut feladathoz.
Jó kezdeményezésnek bizonyult a
közmunka program, hisz egyrészt országosan sok ezer embernek ad – ha
idõlegesen is – megélhetést, másrészt
pedig a cégeknél is elkél a dolgos kéz.
Így történik ez a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.-nél is, ahol hosszú
évek óta tavasztól õszig közmunkásokat foglalkoztatnak. Az idén, április 27én indult a program és október 26-ig
tart. Tehát fél éven át alkalmaznak átlagosan csaknem kétszáz embert, akikbõl
hetvenheten rendelkezésre állási támogatásra jogosultak, hatvankilencen pedig roma származásúak.
A közmunkásokat huszonhét JászNagykun-Szolnok és Pest megyei településrõl vették fel. S ami külön elõny,
hogy közülük tizenhárman motorfûrészkezelõi, tizenhatan pedig erdei melléktermékgyûjtõ és -hasznosító képzésben
vesznek részt. Vagyis tanulnak, s így
esélyük lehet arra, hogy esetleg a NEFAG Zrt.-nél véglegesen is elhelyezkedhessenek.
Persze a többiek sem fognak unatkozni, hisz akad feladat bõven. Így az új
erdõsítések ápolása, kapálása, tõrevágása, egyszálazása csaknem 2500 hektáron rájuk vár. De el kell végezniük
205 hektár erdõ nyesését, 74 hektáron a
76

sarjak leverését, 10 hektáron a vágás takarítását, s építeniük kell 5000 folyóméter vadkárelhárító kerítést. S az utak
karbantartása, a szemét összegyûjtése is
a feladataik közé tartozik.
S ezzel még mindig nincs vége a felsorolásnak, mert néhány ezer órát felemésztenek a csemetekerti, a parkerdõfenntartási munkák, valamint a közjóléti eszközök karbantartása.

Új belépõk
Zalaegerszegi Helyi Csoport:
Gyõrvári Attila egyéb felsõfok, Oszkó
Dániel tanuló, Molnárné Vitális
Anikó erdõmérnök, Vas László egyéb
felsõfok, Kósa Gyula erdésztechnikus, Csóbor Ákos erdõmérnök; Veszprém FVM Helyi Csoport: Fülöp Tímea erdõmérnök; Egyéni tag: Pláser Lajos egyéb felsõfok, Margittai
Endre erdõmérnök; Soproni Helyi
Csoport: Rétfalvi Lajos faipari mérnök; Kecskeméti Helyi Csoport:
Szegedi Máté egyéb felsõfok, Dunai
Veronika egyéb felsõfok, Dobrosi Dénes erdõmérnök, Kiss Réka Mária;
Miskolci Helyi Csoport: Kurucz
Gábor erdõmérnök, Horváth Zsuzsanna erdõmérnök, Bors László erdõmérnök; Visegrádi Helyi Csoport: Limp Gábor erdõmérnök

energia elõállításához szükséges faültetvényekrõl. Egyúttal meghívta az érdeklõdõket 2010 tavaszán Piricsére
energiatermelés céljára telepített faültetvény bemutatására.
Ebéd és borozás – mert Csongrád
elismert borvidék is egyben – közben jó
hangulatú beszélgetés kezdõdött.
Érdekességként megnézhettük Losonczi Áron üvegbeton mintadarabjait
is.
A kirándulás tanulságaként elmondhatjuk, hogy az egyesületi élet mozgatója a helyi kis közösségek összetartása
és tagjainak aktív részvétele a csoport
életében. A távoli tájak megismerése
mellett nagyon fontos a lakóhelyeink
értékének ismerete is és az ezen munkálkodó emberek megbecsülése
Sere Ferenc
Helyi Csoport titkára
Ezeket a feladatokat a közmunkások
a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.hez tartozó erdõkben, negyvennégy település határában végzik el.
S ami egyáltalán nem lényegtelen: a
programban részt vevõ emberek napi
nyolcórás munkájukért a minimálbérnek megfelelõ 71 500 forintot kapnak
havonta. A NEFAG Zrt. a program keretében ellátja õket a szükséges munkaés védõruhával is. A program lejárta
után lehetõség van továbbfoglalkoztatásra is, amivel élni is szoktak az arra érdemes közmunkások.
Nagy Tibor
NEFAG Zrt.

Ezek a japánok!
Az elkövetkezendõ 10 évben a jelenlegi
24 százalékosról 50 százalékosra szándékozik fejleszteni a japán kormány az ország önellátó képességét faanyagból. A
faanyagtermelés költségeinek csökkentéséhez erdészeti feltáró utak építését
szorgalmazza.
Az új terv célja, hogy élénkítse az erdészeti ágazatot és munkalehetõséget
teremtsen a hegyi falvakban. Az úthálózat sûrûségét a telepített erdei kétharmadán a fejlett erdõgazdálkodásáról ismert
Németország erdészeti úthálózatához
hasonlóan, 100 méter per hektárra akarja fejleszteni.
(ForestPress)
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