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Az Európai Erdõk Hete rendezvénysor-
ozat keretében Nagykanizsán a Magyar
Plakát Házban a zalai erdõk szépségé-
rõl nyílt fotókiállítás. A megnyitójára ér-
kezõ vendégeket Varga Attila, a helyi
csoport titkára köszöntötte. A kiállítást –
a helyi iskola tanulóinak kulturális mû-
sora után – Rosta Gyula a Zalaerdõ Zrt.
vezérigazgatója nyitotta meg.  

Az erdõgazdaság arra törekszik, hogy
a lakossággal, a fiatalokkal, tanulókkal
megismertesse a természet szépségeit, a
gyönyörû erdõket. A természetfotók esz-
közével a széles közönség – különösen
a fiatalabb korosztály – gondolkodását
környezettudatosabbá, a meglévõ érté-
keket jobban becsülõvé válhat. 

A közönség a fotókat OEE 142. zala-
egerszegi vándorgyûlésén már láthatta.
Az akkori szavazás alapján, a helyezet-
tek tiszteletdíjukat most vehették át. 

Az elsõ helyezést Pintér Csaba „Más-
nap” címû fotója, a második helyezést
Léránt János „Mesevölgy” címû alkotása,
a harmadik helyezést megosztva Jakabfi
Ferenc „Obornaki hajnal” (lásd címlap)
és Vaski László „Haraszti” címû fotója
nyerte el.

Szakács László

Zalai erdõk szépsége, fotókiállítás
Nagykanizsán

Fekete István nyomában

Ötödik alkalommal került megren-
dezésre a Fekete István nyomában
elnevezésû természetismereti, élet-
rajzi, terepi akadályverseny.

Közel 30 csapat mérte össze tudását
az író kezdõ gazdászéveinek vidékén,
Bakóca és Alsókövesd környékén. A fel-
sõ tagozatosok Bakócáról indultak, a cél
Nagymátén, a Fekete István Füvészkert-
ben volt. A Fekete István Emlékösvény 5
kilométeres szakaszán a növény- és ál-
latfajok felismerése, a természetjárással,
természetvédelemmel, erdõ- és vadgaz-
dálkodással kapcsolatos feladatok mel-
lett az író életével, különösen a környék-
hez kötõdõ emlékeivel, írásaival is tisztá-
ban kellett lenniük a versenyzõknek.

A verseny szervezõi: a Mecsekerdõ
Zrt. Sásdi Erdészete, a Duna-Dráva Nem-
zeti Park Igazgatóság, az ajkai Fekete Ist-
ván Irodalmi Társaság és a dombóvári
Fekete István Kulturális Egyesület.

Pintér Ottó
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Megjelent az elsõ erdõtervrendelet 

Megkezdõdik a körzeti erdõtervezés.
Hosszú elõkészítõ munka és egyezteté-
si folyamat után, megjelent a vidékfej-
lesztési miniszter 96/2011. (X. 17.) VM
sz. rendelete, a 2011. évi körzeti erdõ-
tervezésre vonatkozó tervezési alapel-
vekrõl, valamint az érintett körzeti er-
dõtervek alapján folytatott erdõgazdál-
kodásról. A rendelet az elsõ ún. erdõ-
tervrendelet, ami megjelent a 2009. évi
XXXVII. törvény (új Erdõtörvény) ha-
tályba lépése óta - a törvény, és a kör-
zeti erdõterv készítésének szabályairól
szóló, 11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
elõírásai nyomán. E jogszabály alapján
(mely 15 erdõtervezési körzetet érint az
országban kialakított 150 körzetbõl),
most indulhat meg elõször az új Erdõ-
törvény szerint való erdõtervezés. A je-
lenlegi körzeti erdõtervezés alá vont er-
dõtervezési körzetek: Budapesti, Pilis-
Visegrádi, Kab-hegyi, Alpokaljai, Gyön-
gyös-Pinka menti, Nagykanizsai, Ka-
szói, Gemenci, Sásdi, Harkakötönyi,
Hajdúhát-Bihari, Bánhorváti, Erdõbé-
nyei, Parádi, Kemencei. A rendelet tar-
talma várhatóan precedens értékû lesz,
azaz egyfajta mintául fog szolgálni az
ezután évrõl-évre kiadandó, a többi er-

dõtervezési körzetet ütemezetten érintõ
erdõterv-rendeletekhez.

(OEE online)

Az MFB biztosítja dolgozóit

Négy évre 520 millió forintért biztosítja a
cégcsoportja 13 ezer dolgozóját az MFB az
Allianznál. A Magyar Fejlesztési Bank
(MFB) Zrt. csoportos élet-, baleset- és
egészségbiztosítási szerzõdést kötött az ál-
tala tulajdonolt és tulajdonosi joggyakorlá-
sa körébe tartozó gazdálkodó szervezetek
13 ezer dolgozójára (a létszám plusz ötven
százalékkal bõvülhet) – derül ki az MFB
közbeszerzési tájékoztatójából, amely az
uniós közbeszerzési értesítõben jelent
meg. A szerzõdés határozatlan idõre szól,
éves díja 127,6 millió forint. A nyílt eljárá-
son hét ajánlat érkezett, közülük a nyertes
az Allianz Hungária Zrt.-é lett. A bank a
szerzõdés értékét elõzetesen, négy évre
számolva, 520 millió forintra becsülte. A
gyõztesen kívül ajánlatot adott még be az
Union Vienna Insurance Group, a Signal,
a Groupama Garancia, a CIG Pannónia,
az MKB Életbiztosító, valamint a Generali-
Providencia. A szeptember közepén kivá-
lasztott biztosítóval szeptember 28-án már
szerzõdést is kötötték.

(Napi)

Emléktábla-avatás 
a Mecsekben

Három civil szervezet összefogásával
és a Mecsekerdõ Zrt. anyagi támogatá-
sával megújult Pécs egyik kedvelt ki-
rándulóhelye, a Tripammer-fánál lévõ
emlékhely. A bekerített kocsányos
tölgy Tripammer Károly, Pécs szabad
királyi város egykori erdõmesterének
emlékét õrzi. A Mecsek Egyesület, a
Baranya Megyei Természetbarát Szö-
vetség és az Országos Erdészeti Egye-
sület Baranya Megyei Helyi Csoportja
közösen újította fel a tölgy környeze-
tét és állított egy új emlékoszlopot. A
fából faragott oszlop Baumann József,
a Mecsek Egyesület tagjának alkotása,
akinek nevéhez számos mecseki for-
rás felújítása fûzõdik. A Tripammer-fa
a turisták kedvelt pihenõhelye 1958-
ban az erdészszakma éves seregszem-
léjének számító Országos Erdészeti
Egyesület Vándorgyûlésének egyik
helyszíne volt. 1986-ban Rockenbauer
Pál és társai az „… És még egymillió lé-
pés” címû film forgatócsoportjával jár-
tak itt, 2010-ben pedig az Országos Er-
dészeti Egyesület az „Év erdésze” cí-
mû versenyének helyszíne volt…

(ForestPress) 




