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A MEGOSZ október 5-i szakmai talál-
kozóján nemcsak az erdészeti támo-
gatások, és az iparifa ültetvények
álltak a középpontban, hanem az er-
dészeti gépek is. Valtra traktorokat,
Seppi erdészeti zúzót, Palfinger-Ep-
silon erdészeti darut és STIHL motor-
fûrészeket láthattak a magánerdõ-
sök a gyakorlatban.

A rendezvény házigazdája a Valkon
2007. Kft. volt, így a kecskeméti cég er-
dészeti gépei nélkül nem is lett volna
teljes a szakmai nap. Kecskeméti Sán-
dor, a Valkon Kft. ügyvezetõje megnyi-
tó köszöntõjében méltatta a MEGOSZ
nagyrendezvényét. Kifejtette; hogy nem
sok olyan szervezet van az országban,
amelyik évrõl évre ehhez hasonló szak-
mai napot tud tartani.

A Valkon Kft. gépeit késõbb Jócsák
Attila, a cég erõgépkereskedelmi ve-
zetõje mutatta be – elõbb elméletben,
majd a gyakorlatban is. A kecskeméti
vállalkozás nem csak erdészeti gépek
forgalmazásával foglalkozik. A Valtra

traktorok mellett olyan mezõgazdasá-
gi márkákat találunk náluk, mint a
Krone, amely kifejezetten szálastakar-
mány-betakarításra gyárt gépeket. De
említhetnénk az angol Simba talajmû-
velõ eszközöket, vagy a Regent és a
Gaspardo mezõgazdasági gépeket. Az
erõgépek tekintetében eddig csak a
Valtra név fonódott össze a Valkon
Kft.-vel, 2013 szeptemberétõl azon-
ban a Challenger márka hivatalos ma-
gyarországi importõre is a kecskeméti
cég lett – közölte elõadásában Jócsák
Attila.

Komoly termékpalettával készült az
Andreas STIHL Kft. is. Az újdonságok
mellett a már jól bevált termékeket is

bemutatták az ér-
deklõdõknek. Az
egyik friss fejlesz-
tés a STIHL MS 150
TC, amely a leg-
könnyebb egyke-
zes motorfûrész a
világon; üresen
mindössze 2,6 ki-
logrammot nyom.
A másik újdonság
a STIHL MS 261,
amely a jól ismert
és igen népszerû
MS 260 széria új
generációja. Ez
egy nagyon sokol-
dalú benzines mo-
torfûrész a közép-
sõ teljesítmény-osztályból. Takarékos,
környezetkímélõ üzemeltetésû, ala-
csony vibrációjú. Univerzálisan használ-
ható a nevelõvágásokban, a gazdasá-
gokban és a tûzifa-darabolás terén is.
Ugyancsak újításnak számít a STIHL
gépek esetében az M-TRONIC elektro-

nikus motorvezérlés, amely valamennyi
üzemállapotban szabályozza a gyújtási
idõt és az üzemanyag-adagolást, a hõ-
mérséklettõl és más paraméterektõl füg-
gõen.
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MAGÁNERDÕBEN

Az idén Székelyudvarhelyen került sor
a XIII. Erdészeti Szakkonferenciára az
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság Erdészeti Szakosztálya rende-
zésében. Szakács Sándor, a szakosztály
elnöke már október 5-én, a MEGOSZ
kecskeméti nagyrendezvényén jelezte
köszöntõjében, hogy rövidesen meg-
történik az erdélyi és az anyaországi
magánerdõsök együttmûködésének
aláírása. Erre a székelyudvarhelyi kon-
ferencia nyújtott kiváló keretet, ahol ok-
tóber 19-én került sor a Székelyföldi
Magánerdõtulajdonosok és Erdõgazdál-
kodók Szövetsége (APAPET), illetve a

Magán Erdõtulajdonosok és Gazdálko-
dók Országos Szövetsége (MEGOSZ)
közötti együttmûködési megállapodás
megkötésére. A szerzõdésben, amelyet
az APAPET részérõl dr. Melles Elõd el-
nök és Sándor Alpár ügyvezetõ elnök,
míg a MEGOSZ részérõl dr. Sárvári Já-
nos ügyvezetõ elnök láttak el kézje-
gyükkel, a felek rögzítik, hogy megálla-
podásuk célja a két országban tevé-
kenykedõ magánerdõs szakemberek,
erdõtulajdonosok és gazdálkodók kö-
zötti szakmai kapcsolatok kialakítása,
mindennapi tevékenységük kölcsönös
megismerése. Ennek érdekében szak-
mai rendezvényeket szerveznek, közös
cikkeket, tanulmányokat publikálnak,
tanulmányutakat és szakmai konzultá-
ciókat terveznek, feltárják a közös pá-
lyázatok benyújtásának lehetõségeit és
az uniós törvénykezés területén közö-
sen lobbiznak a szerzõdõ felek érdeke-
inek megfelelõen.
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