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A Lábodi Erdészet ismételt megalakítá-
sának éppen tízéves évfordulóján kap-
tam a hírt, hogy az erdészetet takaré-
kossági indokok és az egységes terület-
nagyság elérése miatt megszünteti a
SEFAG Rt. vezetése. Összesen negyven-
évi mûködés után novembertôl az erdé-
szeti épület is eladó.

Nem nagy ügy, lehet mondani, más-
hol is elôfordult már ilyen. Az élet megy
tovább.

Máté fiam három éves kora óta
igen szívesen és jó kedvvel jött velem
az erdôre. Az elsô idôkben az utunk
elején még a saját lábán, aztán a nya-
kamban vittem, majd a végén a kocsi
hátsó ülésén aludt hazáig. Most leg-
utóbb pedig már sokszor ô vitt magá-
val az erdôbe, munkaidô után vagy
hétvégén az ô kedvéért mentünk el.
Az elmúlt tíz évben a 6500 ha-os erdé-
szet minden érdekességét megismer-
te, megszerette.

Kiskorában a legfôbb látnivaló a
rinyaszentkirályi szarvasfarm volt, ahol
a szelíd szarvasborjú a kezébôl evett,
érthetô hát, hogy 1992-ben a kft.-vé tör-
tént alakítás után elszomorodott, hogy
többet oda nem mehetünk.

No de sebaj, a simongáti fagyárt-
mányüzemben a gépek igen izgalma-
sak voltak, ott sokáig vizsgálgattuk a
szalagfûrészek és fôleg a porelszívók
mûködését. Aztán még ugyanabban az
évben Simongát is privatizálásra ke-
rült, különben is a fûrészportól sokat
kellett dörzsölni a szemünket. Talál-
tunk hát újabb érdekességet, a
gyöngyöspusztai csemetekert a világ
legremekebb helye volt, különösen a
halastó, ahol szöcske volt a csali a pe-
cázáshoz. Az átalakulás ide is elért
1996-ban. Ekkor az én fiam elém állt és
megkérdezte, apa hát mi lesz itt, min-
den elmegy? A gyereknek gyorsan el-
múlik a bánata, örömét megtalálta a
Sziágyi Erdei Iskolában, amikor csak
lehetett, eljött oda velem és az iskolai
osztálytársaival is.

Amikor 2001. október elsején haza-
vittem a hírt az erdészet megszûnésérôl,
az elsô kérdése az volt, mi lesz az Erdei
Iskolával, Sziággyal, a legkedvencebb
hellyel az erdészet területén. Lányaim
szerint az volt a negyedik testvérük, jo-
gos volt tehát az aggódás. Egy legény-
ember azonban könnyen megérti, hogy
az utódok még nagyobb odafigyeléssel
foglalkoznak majd  vele.

Azt hittem, minden rendben van a fi-

am lelkében, hisz megbeszéltük azt is,
hogy az erdômûvelési osztályvezetôi
feladat, amit új beosztásként Kaposvá-
ron kaptam, az egyik legszebb munka
az erdôgazdaságnál.

Aztán a következô hétfôn olyan de-
fekt ért az erdôn, hogy a pótkereket gu-
mishoz kellett vinni, és anélkül tértem

haza. A fiam meglátta a terepjárót, szét-
tárta a tenyerét, majd csalódottan kér-
dezte: Apa, hát még a pótkereket is el-
vették tôled?

Az élet megy tovább.
De mi így éltük meg együtt az elmúlt

tíz évet.
Horváth József

A pótkerék

A találmány tárgya a fák tuskóval együtt
történô kitermelésére alkalmas hidrauli-
kus berendezés, amely erôgéphez el-
fordítható módon csatlakozó fafogó-
keretet, támasztókeretet, emelô-mun-
kahengert tartalmaz, a fafogókerethez
fafofógszerkezet van építve, amely a
fafogókarok közvetítésével megragadja
a fát, a fafogókerethez döntô-munka-
henger csatlakozik és a támasztókeret-
hez elforgatható módon támasztóhen-
ger van rögzítve, és a támasztókeret
csuklós megoldása esetén a támasztó-
keret két részének mozgatását állító-
szerkezet biztosítja, és a támasztókeret
valamelyik eleméhez a döntô-munka-
henger felsô része csatlakozik, és az
emelô-munkahenger másik vége a tá-
masztókerethez csatlakozik, vagy a tá-
masztókeret merev megoldása esetén
az állítószerkezet egyik vége ehhez, a
másik vége a döntô-munkahengerhez
csatlakozik, és az emelô-munkahenger
közvetlenül vagy csuklós erôátviteli
szerkezet közbeiktatásával a fafogó-
kerethez csatlakozik.

A találmány további tárgya eljárás
fák tuskóval együtt, a földbôl történô

kitermelésére, oly módon, hogy a fa
helyzeti energiájának változásából szár-
mazó mozgási energiát is felhasználják
a tuskó kiemelésének, a fa döntésének
végzésére úgy, hogy a fát a talajszint fö-
lött, de tömegközpontja alatt megfogva
és/vagy megtámasztva húzó- és/vagy
nyomóerôt gyakorolnak a fára.
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Eljárás és berendezés a fák
gyökeres kitermelésére


