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Különös mûalkotással találkozhat feb-
ruár eleje óta a látogató a SEFAG Zrt.
Marcali Erdészetének parkjában: egy
kopjafa, és elõtte egy nyitott könyv,
melynek „lapjain” apró réztáblákon ne-
vek olvashatók. A szoborkompozíció —
Csináth Lajos fafaragó mester alkotása
— Somogy emblematikus fájából, egy
másfél évszázados kocsányos tölgybõl
készült. Abból a fafajból, amely az erõt,
a kitartást, a hosszú életet jelképezi. És
amely az Év fája 2015-ben.

Az emlékmû felavatására összegyûlt
több mint félszáz résztvevõ – hozzátar-
tozók, családtagok, kollégák – jelenlé-
tében Borosán István, az erdészet igaz-
gatója tartott ünnepi beszédet. „Emlé-
kezni jöttünk össze ma. Emlékezni
azokra a kerületvezetõ erdészekre, mû-
szaki vezetõkre, igazgatókra, akik a je-
lenlegi Marcali Erdészetnél és elõdjei-
nél – jelesül a tapsonyi, a somogyvári,
és a szõlõsgyöröki erdészeteknél – dol-
goztak, és már nincsenek közöttünk.

Azokra az egykori kollégáinkra, akik
becsülettel, legjobb tudásuk szerint dol-
goztak, óvták, kezelték a gondjaikra bí-
zott erdõállományokat, gondoskodtak
családjukról, nevelték gyerekeiket.

Szerettem volna az alkalomhoz illõ
megjelenítést találni – remélem sikerült.
Az itt látható nyitott könyv egy szolgálati
naplót jelképez. Azt az okmányt, amellyel
mindannyian találkoztak, ahova az er-
dész napi munkája rögzítésre került. Most
azonban a könyv „lapjain” volt kollégáink
nevei olvashatók, elhalálozásuk sorrend-
jében. Köztük két volt erdészetvezetõ,
négy mûszaki vezetõ és harmincöt egy-
kori kerületvezetõ erdész.

Ezen emlékmû felavatásával régi vá-
gyam teljesült. Vallom, hogy azok a kö-
zösségek erõsek, akik emlékezni tud-
nak elõdeikre!”

Az avató szavak után Mihalics Gyula
nyugalmazott fõerdész – akinek elévül-
hetetlen érdemei vannak a nevek és
adataik felkutatásban – felolvasta a ha-
lottak neveit, majd Barkóczi István ve-
zérigazgató és Borosán István megko-
szorúzták az emlékmûvet.

Az ünnepi megemlékezés végén Su-
dár János plébános megszentelte az
emlékmûvet, majd a jelenlévõk elhe-
lyezték rajta a megemlékezés zöld
ágait.
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Emlékezés az elõdökre

A lehullott nagy mennyiségû téli csapa-
dék hátráltatja a fakitermelést Somogy
megye erdõterületeinek jelentõs ré-
szén. Sok területen sem vágni, sem
szállítani nem tudnak. Kaszó környékén
több helyütt méteres mélységû kis ta-
vak alakultak ki ott, ahol erdészeti
szállító útnak kellene lennie. A sár és a
víz miatt sem az emberek, sem a nehéz
munkagépek nem tudják megközelíteni
a vágásterületeket, a rakodókat.

A laposabb, égeres termõhelyeken a
legrosszabb a helyzet, ott egyáltalán
nem lehet fát termelni, mert elsüllyed-
nek a gépeink. Ha pedig mégis rámen-
nénk az átázott földre, hatalmas károkat
okoznánk a talajban – mondta el Ve-
reczkey Márton, a Kaszó Zrt. kereske-
delmi osztályvezetõje. 

A  Mecsekerdõ Zrt. somogyi terüle-
tén is hasonló a helyzet. A sok csapa-
dék nemcsak a fakitermelést, hanem az
erdõtelepítési munkálatokat is hátráltat-
ja, pedig a csemeteültetést már kezdeni
lehetne, hiszen áprilisban sokszor nem
alkalmas rá az idõjárás a hirtelen betörõ
tavaszi felmelegedések miatt.

A stabilizált, épített erdei utak, meg-
felelõ vízelvezetéssel jól járhatók, de a
többi szakaszon a hóolvadás és a sok
csapadék megnehezítette a közleke-
dést, gyakran akadályozva az erdõgaz-
dálkodási munkákat – mondta Ihárosi
Péter, a SEFAG Zrt. osztályvezetõ-he-
lyettese. Bár az erdõkben jelentõs a tû-
réshatár a környezeti tényezõkkel
szemben, az újraerdõsítési szezonban a
nagy víz már gondot fog okozni: akadá-
lyozza az ültetési munkálatokat, s nem
tesz jót a csemetéknek.

A  sok csapadék a SEFAG Zrt. keze-
lési területén is hátráltatja a munkát, de
ez nem olyan mértékû, hogy bármelyik
területen árfelhajtó készlethiány alakul-
jon ki. A sok esõ nehezíti a munkaszer-
vezést, így az idei fahasználati ütem-
tervhez képest jelentõs az elmaradás.
Ezeket a problémákat azonban gyakor-
lottan kezeli az erdõgazdaság. Komoly

gond, hogy a fahasználatokat végzõ
vállalkozói réteg, illetve a vágástakarí-
tásban résztvevõk számára a munka
szünetel. Ez akár egzisztenciális nehéz-
ségekhez is vezethet, hiszen az erdõ-
használati munkákat végzõk jellemzõ-
en tõkeszegények. 

Februárban a csapadék hátráltatta a fa-
használati ütemterv teljesítését, március
végétõl azonban a zöldhatóság által meg-
állapított tenyészidõszaki korlátozás miatt
válik megközelíthetetlenné erdeink nagy
része, növelve az erdõgazdálkodási mun-
kákból élõ vállalkozók gondjait. 

A szociális tûzifa program rá háruló
részét a SEFAG Zrt. már maradéktalanul
teljesítette, az önkormányzatok igénye-
it kielégítette. Elsõdleges szempont
volt, hogy a rászorulók mielõbb, még a
fûtési szezon kezdetén megkapják a tû-
zifát. Ennek érdekében már tavaly, a
jogszabályi környezet megteremtésekor
felvették a kapcsolatot az önkormány-
zatokkal, összegyûjtötték az igényeket
és a szociális tûzifa kiadása, elsõbbsé-
get élvezve, a már kitermelt és készlete-
zett tûzifából történt.
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