
A SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. – ha-
gyományainak megfelelõen – idén is ki-
tüntette az arra érdemes munkatársait. A
cég vezetése által 1992-ben alapított „So-
mogyi Erdõkért” kitüntetést – amely egy
arany pecsétgyûrûben ölt testet – min-
den évben hárman kapják meg, akik –
többnyire egy élet munkájával – sokat
tettek a somogyi erdõkért. Az idei arany-
gyûrûs kitüntetéseket Barkóczi István
vezérigazgató Valent Sándor kerületve-
zetõ erdésznek (Szántódi Erdészet), Hor-
váth József kereskedelmi osztályveze-
tõnek, valamint Koleszár István a Társa-
ság igazgatósága elnökének adta át.
(lásd fotón balról jobbra). A cég 1997-
ben egy másik kitüntetést is alapított,
amelyre minden szervezeti egység egy-
egy dolgozóját terjesztheti fel, amely
elismerõ oklevéllel és pénzjutalommal

jár. A 2009. év kitüntetettjei: Szabó Ta-
más Zoltán erdõmûvelési ágazatvezetõ
(Marcali Erdészet), Spingár László kerü-
letvezetõ erdész ( Iharosi Erdészet), Rus-
ka Istvánné adminisztrátor (Zselici Erdé-
szet), Tanits Tiborné fõkönyvelõ (Nagy-
bajomi Erdészet), Kovács István rakodó
kezelõ erdész (Szántódi Erdészet), Zar-
ka György kerületvezetõ erdész (Lábodi
Vadászerdészet), Flender Mihály kerü-
letvezetõ erdész (Barcsi Erdészet) dr. Bí-
ró Boglárka erdõmûvelési ágazatvezetõ
(Kaposvári Erdészet), valamint Bencs
László (Központ).

A kitüntetéseket az Október 23-i ün-
nepség keretében adták át, amelyen az
ünnepi megemlékezést Spingár Péter
osztályvezetõ tartotta. Az ünnepség az
erdészhimnusz hangjaival ért véget. 
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ménye, és a ropolyi várra több gondot
nem fordítottak. Napjainkban vadász-
ház áll a több száz éves település ma-
radványain.

A Zselici erdészet ropolyi tanpályája a
Soproni és baktalórántházi után harma-
dikként valósult meg Magyarországon.

Az avatóünnepség 2009. október 27-
én a szakhatóságok, tervezõk, kivitele-
zõk, vállalkozók, üzleti partnerek, társ er-
dészeti társaságok és oktatási intézmé-
nyek képviselõinek jelenlétében történt.

Pintér Ottó erdészeti igazgató meg-
nyitó beszédét követõen a tanpálya
„szalagfáját” az igazgató és Merczel Ist-
ván projekt menedzser vágta át motor-
fûrésszel.

A tanpálya komplexumot dr. Gólya
János mutatta be az 50 fõs ünneplõ kö-
zönségnek. A magyar fakitermelõ válo-
gatott tagjai a fakitermelõ pályán a szere-
lés, a kombinált- és lánckímélõ darabo-
lás, a döntés, valamint a gallyazás mûve-
leteit ismertették rendkívül látványosan,
versenyszerû körülmények között. A
projekt munkabiztonsági jelentõségét Ju-
hász Zoltán, az OMMF Kaposvári kiren-
deltségének szaktanácsadója emelte ki. A
Husqvarna motorfûrészek munka- és
környezetvédelmi technikai és technoló-
giai megoldásairól Pinczés Péter üzletkö-
tõ tartott rövid elõadást. Az avatóünnep-
ség végén a vendéglátók helyi specialitá-
sokkal kínálták meg a résztvevõket.

Az átadott tanpálya várja a régió szak-
iskolai tanulóit, vállalkozóit, szak- és
munkabiztonsági oktatóit, valamint min-
den érdeklõdõt a fahasználat mûveletei-
nek gyakorlása céljából.

Merczel István
Fotó: Pápai Gábor

A SEFAG Zrt. – csatlakozva az Európai
Erdõk hete programsorozatához, vala-
mint a cég két évtizedes hagyományai-
hoz – fotókiállításra hívta jelenlegi és

nyugdíjas munkatársait. Az idei kiállító
Zvonimir Ištvan horvát erdõmérnök, a
Repaši Erdészet igazgatója, akivel az ed-
digi szakmai és baráti kapcsolat immár a

mûvészet területé-
re is kiterjedt. Az
1966-ban született,
1993-ban Zágráb-
ban erdõmérnöki
diplomát szerzett
fotós a fényképe-
zéssel 1994 óta
foglalkozik. A je-
lenlegi tárlat pálya-
futásának hetedik
önálló kiállítása, de
ezenkívül mintegy

ötven alkalommal mutatták be képeit
Horvátországban és külföldön. Legu-
tóbb az Erdõ az erdész szemével címû
nemzetközi pályázat nagydíját nyerte el.

A kiállítás képeit Bõhm István termé-
szetfotós, a Sefag nyugdíjas fõvadásza
ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe. A
megnyitót követõen az alkotó egy
olyan képet adományozott a rendezõk-
nek, amelynek az eredetije jelenleg egy
koreai kiállításon szerepel, ahol díjat is
nyert vele. A képet Barkóczi István ve-
zérigazgató vette át.

A kiállítás nyilvános volt, a rendezõk
szívesen fogadták az iskolásokat és a
város lakóit.
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