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A Mecseki Erdészeti Rt. lesz az egyik
alapanyag beszállítója a pécsi Pannon-
power Rt. biomassza energiatermelô
programjának. Az országos erdészeti cé-
gekhez hasonlóan a faágazat mellett a
baranyai vállalatnál is kiemelt hangsúlyt
kap a vadgazdálkodás rendezése.

A végsô aláírásra váró szerzôdés sze-
rint a Mecseki Erdészeti Rt. évi 80 ezer
tonna alapanyagot szállít majd a
Pannonpower Rt. biomasszával mûkö-
dô új erômûvi blokkja számára. A bara-
nyai erdészeten kívül a Somogyi Erdé-
szeti Rt. és néhány kisebb erdôgazda-
ság hasonló szerzôdés aláírására készül
az energetikai céggel, amelynek évente
mintegy 310 ezer tonna faanyagra lesz
szüksége a blokk üzemeltetéséhez.

– Számunkra konkrét gazdasági elô-
nyöket is tartalmaz a megállapodás, hi-
szen az erômû számára szállított fa ára
7000 forint/köbméter, míg a farostfáért
jelenleg 5500 forintot fizetnek köbmé-
terenként. Ugyancsak nem mellékes,
hogy az elsô lépcsôben 10 évre szóló
szerzôdés hosszú távon piacot biztosít
az erdeinkben kitermelt fa számára – tá-
jékoztatott az újdonságról dr. Papp Ti-
vadar, a Mecseki Erdészeti Rt. termelé-
si vezérigazgató-helyettese.

A beszállítói szerzôdés kapcsolódik
a Pannonpower Rt. erômû-beruházási
projektjéhez, amelynek keretében egy
gázüzemû és a biomassza üzemû blokk
kiépítésére is sor kerül. A várhatóan
2004-ben termelésbe álló új egységek
közül az utóbbi úgynevezett „zöld ára-
mot” állít majd elô.

Magyarországon a biomassza hasz-
nosítása jelenleg 4,5 százalékos szere-
pet kap az energia-elôállításban. Miután
az európai uniós átlag ennek megköze-
lítôen háromszorosa, komoly áttörésre
lehet számítani ezen a téren, ugyanis
napjainkban a fa az egyetlen újrater-
melhetô energiaforrás.

A Mecseki Erdészeti Rt. – de a többi
erdôgazdálkodással foglalkozó cég –
számára is komoly kihívást jelent annak
a kettôsségnek a kezelése, amelyet a
Nemzeti Földalapról szóló 2001. évi tör-
vény eredményezett. A jogszabály a vé-
dett, illetve a védendô területek kivéte-
lével a Nemzeti Földalapba sorolja a ko-
rábban a Kincstár kezelésében lévô föl-
deket, amelyek értékesítési formája el-
adás vagy haszonbérlet is lehet. Bara-
nyában a közeljövôben levédendô tér-
ségekkel együtt megközelítôleg 50-50

százalék az eredményérdekelt gazdál-
kodásra kijelölt, illetve a védett terüle-
tek aránya, de a Gemenc, illetve a Mát-
ra térségében az utóbbi kategória elér-
heti a 70–80 százalékot is. Szakemberek
szerint a tulajdonviszonyok tisztázása, a
természetközeli és eredményérdekelt
tevékenység összehangolása mellett az
ágazat számára a hosszú távra szóló va-

gyonérdekelt gazdálkodás kialakítása
lehet az optimális.

Turós László tájékoztatási igazgató a
hazai erdôgazdálkodást és agráriumot
fenyegetô komoly problémára is felhív-
ta a figyelmet. Baranyában a térség
eltartóképességének négyszeresére te-
hetô a szarvasok és a vaddisznók szá-
ma, és az arányok országosan sem job-
bak. Különösen riasztó a nagyvadaknak
a nyugati országrészben tapasztalt kon-
centrálódása.

(Népújság)
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Zsilvölgyi László erdômérnök-hall-
gató,

Dr. Proszt János professzor úr emlé-
kére, kémia tárgyból nyújtott kiváló tel-
jesítményéért
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okleveles erdômérnökök:
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Mayer György, Molnár István, Pechtol
István.

Aranyoklevélben részesülô okle-
veles erdômérnökök:

Bárdfalvy Ferenc, Búzási László, Cebe
Zoltán, Chrenóczy Nagy László, Csepregi
János, Csima István, dr. Dallos József,
Daróczi Ambrus, Dvorszki József, Haják
Gyula, Horváth Zoltán, Hulják József, Já-
rási Lôrinc, dr. Juhász Imre, dr. Király
László, László György, dr. Marjai Zoltán,
dr. Marschall Gyula, Mester György, Mé-
száros Gyula, Nagy József, Nagy Zoltán,
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ván, Sôth Ervin, Szepesi András, Tenkely
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Tanévnyitó

Az Egri Erdészet a valaha is közter-
mesztésben állt (álló), eltûnôben lé-
vô, de még fellelhetô almafajtákból
gyûjteményt kíván létrehozni. Ezek
legtöbbje ma már csak erdészházak
udvarán, kertjében található meg.
Kérünk mindenkit, aki ritkább alma
jelenlétérôl tud, jelezze ezt
Garamszegi István felé a 36/410-
734-es telefonon.

Ambíciózus, elsôéves-levelezôs
vadgazdamérnök hallgató igen jó
számítógépes ismeretekkel erdészeti
vonalon megbízható, szakirányú, il-
letve más természetû, hosszú távú
munkahelyet keres. Garai Gergely.
Tel.: 06-20-540-5358

1 éves fehérnyár csemete
eladó három méretben 4-25
milliméterig. Ár megegyezés

szerint megtekintés után.
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