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újítást cser és kocsányos tölgy makkve-
téssel végzik. A jövõben elegyes állo-
mány létrehozásával, alsó lombkorona-
szint kialakításával próbálják megelõzni
a károk bekövetkezését. 

Ezt követõen a kellemes délutáni
napsütésben, Aszitó kerületben egy
14,7 hektáros cser fõfafajú erdõrészlet-
ben a felújítóvágások különbözõ fázi-
saival, az alkalmazott technológiával és
a kivitelezés helyi sajátosságaival is-
merkedtünk meg. 

A 2003-ban egyenletesen megbontott
erdõ egy-egy részterületét 2006-ban és
2007-ben sávos módszerrel vágták le,

majd ezzel a technológiával 2012-ben
és 2014-ben tovább folytatták a fokoza-
tos felújítóvágás végvágását. Az idei év-
ben kerül sor a fennmaradt állomány ki-
termelésére, miután egyes, korábban
véghasznált sávokban már befejezett
korúvá vált a természetes újulat. 

A természetes erdõfelújítási módsze-
reket egyre szélesebb körben alkal-
mazza az erdõgazdaság, különösen te-
lepülések közelében, ahol a tájkép
hirtelen megváltozása nagyobb figyel-
met kaphat. Az üdülõturizmusáról is
híres Kaszó település körül elhelyez-
kedõ Baláta erdészkerületben éppen

ezért szintén ezzel az eljárással dolgoz-
nak. Az általunk megtekintett erdõrész-
letben a természetes újulatot helyen-
ként pásztás makkvetéssel egészítik ki. 

Végezetül a KASZÓ Zrt. idei évben
átadott nagyszabású, méreteit tekintve
országosan egyedülálló közjóléti beru-
házását, a Lombkorona tanösvényt jár-
tuk be Kiss Gáspár Levente mûszaki
igazgató vezetésével, aki a tervezés-ki-
vitelezés egyes fázisait, az alkalmazott
sajátos megoldásokat és a látnivalókat
olyan szakszerûen és érdekfeszítõen
mutatta be, hogy igazán maradandó él-
ményben volt részünk, mire végigjár-
tuk a több mint 120 méter hosszú fá-
ból készült létesítményt. A terepi
programok után a hangulatos kaszói
Fõherceg fogadóban elköltött bõséges
vacsora közben jókedvû, baráti beszél-
getéssel zárult a tartalmas szakmai-ba-
ráti találkozónk.

Köszönjük vendéglátóinknak, hogy
a változatosan összeállított szakmai és
kulturális programokon mindvégig
gondoskodtak a kitûnõ hangulatról, és
az idei egyesületi vándorgyûlés után is-
mét megtapasztalhattuk a kaszói kollé-
gák vendégszeretetét.
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Az OEE Bajai Helyi Csoportja a Gemenc Zrt. üzemi baleset-
ben elhunyt dolgozói tiszteletére emlékparkot hozott létre
harminc évvel ezelõtt. A jubileumi megemlékezést novem-
ber 7-én tartották a bokodi úti parkerdõben.

1986-ban végzetes baleset történt ezen a helyen. Egy autó-
daru gémje nagyfeszültségû vezetékhez ért, a sofõrt halálos
áramütés érte. Elhunyt barátja elõtt tisztelegve a kerületve-
zetõ erdész a következõ tavaszon betonból elkészítette a
darus kocsi kicsinyített mását. Az erdõgazdaság akkori igaz-
gatója, Papp László megnézte a munkát, és felkérte Varga

Rudolf kerületvezetõ erdészt, hogy készítsen egy emlékmû-
vet az erdõgazdaság balesetben meghalt dolgozói tiszteleté-
re, emlékére.

Hogyan lehet egy szakma emlékezetét ébren tartani? Ho-
gyan emlékezhetünk – és emlékeztethetünk – mi, erdészek
elõdeinkre, köztük azokra, akik az erdõért végzett munka
közben a legtöbbet: az életüket veszítették?

A fenti kérdések fogalmazódtak meg Rudi bácsiban, vé-
gül arra az elhatározásra jutott, hogy ez az emlékmû nem
lehet más, mint egy derékba tört faóriás, szimbolizálva a
munkahelyet, s az erejük teljében derékba tört életeket. A szo-
bor anyaga, a beton az idõtállóság mellett megjeleníti a ha-
lál ridegségét is. 

Az emlékmûvet 1987-ben, közvetlenül halottak napja
elõtt avatták fel az erdõgazdaságnál dolgozó kollégák, mun-
kások, barátok, s a halottak hozzátartozói jelenlétében.

Csonka Tibor, a Gemenci Erdõ- és Vadgazdaság Zrt. ve-
zérigazgatójának kezdeményezésére és anyagi támogatásá-
val az Országos Erdészeti Egyesület Bajai Helyi Csoportja a
harmincéves jubileum emlékére felújíttatta az emlékhelyet,
így 2017-ben méltó környezetben hallgathattuk id. Varga
Rudolf nyugalmazott kerületvezetõ erdész megható és el-
gondolkodtató ünnepi beszédét. 
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