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mely az egyik kiemelkedõ munkája volt
Gólya Jánosnak.

Dr. Jung László c. egyetemi tanár, a
FAGOSZ elnöke, a Magyar Fejlesztési
Bank Agrár és Turisztikai Befektetési
Igazgatóság ügyvezetõ igazgatója emlé-
kezõ beszédében kiemelte Gólya János
sokrétû tudását, mely áthatja az általa
oktatott generációk mindennapi tevé-
kenységét. Mai feladataink között ki-
emelkedõ fontosságúnak ítélte, hogy
jól hasznosítsuk erdeink faanyagát.
Szakszerû kitermeléssel óvjuk a sok év-

tizedig termett fa mûszaki állapotát,
majd a fafeldolgozás után a legmaga-
sabb értéken hasznosítsuk. Célunk,
hogy itthon kerüljön feldolgozásra a
nehéz munkával megtermelt faanyag. 

A rendezvényt megtisztelte Prof. dr.
Lakatos Ferenc, az Erdõmérnöki Kar dé-
kánja is. A baráti és szakmai beszélgetés-
re is módot nyújtó összejövetel közben
lehetõség nyílott Jung László ügyvezetõ
igazgatóval beszélni az erdõhasználat je-
lenlegi, nem túl kedvezõ helyzetérõl, ten-
nivalóiról. A javulás érdekében az Erdé-

szeti-mûszaki és Környezettechnikai Inté-
zettel történõ szakmai együttmûködésrõl,
a biztonsági szabályzat megújításáról és a
Fakitermelési Munkakultúra Alapítvány
további mûködtetésérõl – a FAGOSZ az
egyik alapítója az Alapítványnak – folytak
elõremutató tárgyalások. 

Kiemelkedõ erdõhasználati munká-
jának eredményein keresztül dr. Gólya
János tovább él köztünk.

Ormos Balázs
alelnök, Fakitermelési Munkakultúra

Alapítvány

Hivatalosan is átadták Nagyberkiben a
szalacskai hegyre vezetõ erdészeti utat.
A megújult létesítmény idõjárásbiztos
közlekedést tesz lehetõvé a két szom-
szédos település Nagyberki és Kercseli-
get lakosságának a külterületi birto-
kokhoz, de természetesen az üzemi
mezõ- és erdõgazdálkodásban is fontos
szerepet tölt be.

A beruházás Európai Uniós, nemzeti
és a SEFAG Zrt. saját forrása bevonásával
valósult meg több mint 108 millió forin-
tos költségvetéssel. A felújítás során 6,5
km-t meghaladó hosszúságban új pálya-
szerkezet készült. Az út mellett kialakí-
tották a szükséges vízelvezetõ rendsze-
reket és útcsatlakozási pontokat.

A megújult út fontos kultúrtörténeti
emlékhely közelében ér véget. A vas-
korból származó halomsírok egy része
viszonylag jó állapotban vészelte át az
évezredeket, látogatóságukat megköny-
nyíti a beruházás során megvalósított
közcélú fejlesztés. A beruházás többi
részei: 860 méter hosszú sétaút, pihe-
nõház, esõbeálló és tájékoztató táb-
lák.

Az út ünnepélyes átadása során Ge-
lencsér Attila, Somogy Megye Közgyû-
lésének elnöke kiemelte, hogy az ilyen
és hasonló beruházások segítik a mun-
kaerõ és a családok helyben maradását,
komfortosabbá teszik a vidéki életet.
Hozzátette: sajnos van már néhány tel-
jesen kihalt falu Somogyban. Azért van
szükség az ilyen mûszaki jellegû fejlesz-
tésekre, hogy több falu ne néptelened-
jen el a megyében.

Barkóczi István vezérigazgató avató
beszédében beszámolt a SEFAG Zrt. be-
ruházási tevékenységérõl, mely az utóbbi

években felívelõ pályán halad. 2014-ben
a beruházások összértéke 1,4 milliárd fo-
rint lesz, melybõl több mint fél milliárd fo-
rint közjóléti célokra fordítódik. Mint el-
mondta, a felújításnak több célja is van:
egyrészt az értékõrzés, mivel ezt az utat
szeretnénk a jövõben is használni. Más-
részt közcélú szerepet is betölt ez az út,
hisz könnyebben megközelíthetõek a
szalacskai, illetve a Kata-hegyi zártkertek
rajta.

Az ünnepélyes avatáson Nagy And-
rás, az MFB Zrt. Agrár Vagyonkezelési
Igazgatóság igazgatója is méltatta az
elért eredményeket, a hasonló jellegû
beruházások fontosságát.

A program kulturális részében Major
László, a Kaposvári Erdészet erdõmû-
velési ágazatvezetõje mutatta be a zseli-
ci erdõben rejtõzõ vaskori kelta halom-
sírok rövid történetét, keletkezésük és
fennmaradásuk körülményeit, és a jö-
võben megvalósuló közjóléti prog-
ramok terveit, melyben az új szalacskai
erdészeti út is nagy szerepet tölt be.

Forrás: Nagy László – OEE, SEFAG Zrt.,
Kép: Nagy László

Prof. dr. Horváth Béla és Nemes Zoltán Résztvevõk az emlékülésen

Erdészeti utat adtak át a Zselicben  

Németh Zsolt, Nagy András, Gelencsér
Attila, Barkóczi István az avatáson




