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Már kilencedik éve folyamatos térsé-
günkben a havi klubnapok megtartása.
Tehát remélhetõleg jubilálhatunk. Az
elmúlt évi beszámoló nem az Erdészeti
Lapokban, hanem az interneten jelent
meg. A 2007.évi összejöveteleket rövi-
den az alábbiakban ismertetem megje-
gyezve, hogy egy-egy alkalommal 30-
60 fõ között volt a résztvevõk száma. 

Év elején Kecskeméten Kiss Béla ve-
zérigazgató nagy vonalakban tájékoztat-
ta a hallgatóságot a KEFAG helyzetérõl.
Korábban az évi mintegy 200 ezer m3 fát
ezer hektár területrõl (és elõhasználat-
ból), jelenleg pedig már 1400 hektárról
termeli az erdõgazdaság; ez mutatja az
erdõállományok állapotát. Sajnos nem
nagyon lehet távlatokban gondolkozni,
mert sok a bizonytalanság. Ugyanekkor
Koczka Zoltán csoporttitkár közölte,
hogy a június 22-23-i OEE vándorgyûlés
külsõ programja több választható hely-
színen lesz, a baráti találkozó valószínû-
leg Ballószög-Köncsögpusztán (utóbbi
még nem végleges), a közgyûlés pedig
Kecskeméten.

Februárban szintén a KEFAG köz-
pontban dr. Tóth József vetítettképes
elõadást tartott a behurcolt kártékony
rovarokról és megállapította, hogy vi-
lágviszonylatban ez jelenleg is tart és
sokszor kölcsönös az egyes országok
között. Ezután a KEFAG-ról készült tá-
jékoztató filmet mutatta be Koczka Zol-
tán kollégánk, majd az OEE tagdíjak
rendezésére  került sor.

Áprilisban Lakitelek-Tõserdõn Sódar
Pál volt vezérigazgató látta vendégül a
csoportot. Egyébként õ kezdeményezte
1998-ban az erdész klubnapokat és a
KEFAG-támogatást azóta is élvezzük.
Megemlékeztünk az újabb elhunytakról
(Horváth Zoltán, id.Nagy Lajos, Szabó
Elemér erdésztechnikusok), majd bejár-
tuk a Kiskunsági Nemzeti Park folyamat-
ban lévõ új tõserdei létesítményeit. Ez-
után Kiss Viktor a KNP alkalmazottja be-
mutatta a volt pártüdülõt, melyet a KNP
megvásárolt és erdei iskolává alakítása
most van folyamatban. Megemlítem,
hogy Kiss kolléga több éven át dolgozott
Németországban és Spanyolországban,
ahol kerecsensólymokat tenyésztettek
mesterséges megtermékenyítéssel arab
nyelvterületen való értékesítésre. 

Szintén tavasszal tiszteletbeli erdész ke-
rekegyházi tanyáján voltunk vendégek, de
elõbb Gyarmati Zoltán üllõi vállalkozó fa-
ipari üzemét látogattuk meg Alföldi kollé-
ga kalauzolásával. Évente mintegy 30 ezer

m3 faanyagot dolgoznak fel (fõleg nyárt és
fenyõt) rakodólap és raklapelem válasz-
tékká. Felvásárolt faanyaggal dolgoznak,
modern faipari gépekkel, 70 dolgozóval. A
hulladékot aprítéknak dolgozzák fel és
erõmûbe viszik. Exportra is szállítanak.

A nyár folyamán Izsákon Góhér Zol-
tán erdésztechnikus, erdõgazdálkodási
vállalkozó vendégei voltunk, aki 1000
hektár erdõterületen megbízott gazdál-
kodó, integrátorként pedig mintegy 1200
ha erdõt szakirányít, 10 fõt foglalkoztat.
Jól felszerelt gépparkkal rendelkezik, évi
100-200 hektár erdõtelepítést végez. Be-
jártuk az izsáki pusztai tölgyes parkerdõt,
majd szekerekkel a KNP-hez tartozó
Kolontót (ahol már csak kevés helyen
van víz). Közben egy 4 éves õzrágott ko-
csányostölgy-telepítést is láttunk, amit
ezért be fognak keríteni. Koczka Zoltán
kollégánk tájékoztatása: a vándorgyûlé-
sen 8 külsõ választható program lesz, a
baráti találkozó Kecskeméten a Vízmû-
dombnál nagy sátorban, a közgyûlés pe-
dig másnap a színházban.

Októberben a Kunadacs-Csókás hor-
gásztói pihenõnél dr. Barányi László
legújabb Bedõ-díjas kollégánk vendé-
gül látta az erdész klubot.

Elõtte Kerekegyházán a volt homok-
fásítási kísérleti központban felavattuk
és megkoszorúztuk dr. Babos Imre em-
léktábláját. Ennek az intézménynek õ
volt az elsõ vezetõje. Itt Tóth József Ba-
bos Imre munkájáról, Barányi László
pedig Babos Imrérõl, mint emberrõl be-
szélt. Sipos Sándor emlékeztetett rá,
hogy mintegy 35 évvel ezelõtt mell-
szobrot kívántak emelni Babos Imrének
a kecskeméti ERTI székház elõtt, de ak-
kor ez politikai okból nem sikerült
(csak emléktábla lett). A szobrot jó len-
ne újra kezdeményezni, hiszen Babos
Imre egyik legnagyobb kortárs erdé-
szünk volt, tanítónk és nevelõnk. Bát-
ran állíthatnánk pl. Kaán Károly mellé.

Novemberben Bognár Gábor volt
csoporttitkárunk vendégei voltunk Bu-
gacon, Kaán Károly díja alkalmából. Itt
megkoszorúztuk dr. Horváth László em-
léktábláját, róla Beliczay István kollé-
gánk beszélt. Megnéztük az átrendezett
Alföldfásítási múzeumot, az alföldfásítók
fából faragott emlékmûvét, majd a kb.
250 millió forint beruházással átalakított
fûrészüzemet. Évi 28 ezer m3 alapanya-
got (fõleg nyárt és fenyõt) dolgoznak fel,
ebbõl 4000 m3 felvásárolt. Rakodólapot
gyártanak 51 % kihozatallal, a többi 49 %
a mohácsi farostlemez gyárba megy és

saját üzem fûtésére (szárítás is). Korsze-
rû gépek vannak az üzemben. Az erdé-
szet területe 16 ezer hektár, de ebbõl
elõreláthatólag kb. 2500 hektárt átadnak
a természetvédelemnek. 

Decemberben Kiss Béla vezérigazgató
2007-rõl adott rövid tájékoztatást Kecske-
méten. Rajkai fûrészüzemet eladták, de e
nélkül is nagyjából elérték a tervezett fû-
részipari eredményt: 90 ezer m3 faanya-
got dolgoznak fel, mintegy 2,5 milliárd
forint termelési értékben. Az erdõfelújítás
értékének csak 57 %-át kapták meg. 300
hektár tûzkár volt, ezért részbeni térítést
kaptak,, de ennek felújítási költsége a
következõ években fog jelentkezni. Az
eredmény folyó évben teljesíthetõ lesz.
Sok bizonytalanság van, ezért nehéz elõ-
re, fõként távlatokban tervezni. KEFAG-
küldöttség volt 15 fõvel Kínában, Pekin-
gen kívül szintén repülõvel Sanghájban
és Tibetben is. Az útról vetített képekkel
számoltak be Koczka Zoltán, Almási Já-
nos és Kiss Béla tagtársaink.

Köszönet a szervezõknek és a
KEFAG-nak a sikeres klubnapokért és a
további évekre ígért támogatásért.

Sipos Sándor
ny. erdõmérnök 

Hasalok a
fûben 2007
A bírálóbizottság értékelte a 2007-ben
beérkezett pályamunkákat. 

A pályázók névsora: Fázsi László,
Katona Csaba, Koncsek János, Ksuz Szil-
via, Lacza Júlia, Németh Gábor, Szilágyi
József, Szujkó Imréné dr., Terebesi József,
Török István, Varga Dóra, Varga Lajos.

A pályázók könyvjutalmat nyertek,
melyet postán küldünk el.
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