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A nemzetközi gazdasági kör-
nyezet a 2011. év folyamán je-
lentõsen romlott. A világgazda-
ság növekedése mérséklõdött
2010-hez képest, és az elõre-
jelzések szerint 2012-ben to-
vábbi lassulás várható, ami a
magyar export növekedését is
visszafoghatja.

A belsõ fogyasztási kereslet
stagnál vagy tovább mérséklõdik.
A költségvetési törvény alapján az
állami fogyasztás jelentõsen visz-
szaesik. A lakossági fogyasztást a
kedvezõtlen piaci folyamatok szin-
tén korlátozzák.

A társasággal szemben a ne-
héz gazdasági helyzet közepette is
alapvetõ követelményként fogal-
mazódik meg a mûködõképesség
fenntartása, a foglalkoztatottság
szinten tartása, valamint a nyere-
séges gazdálkodás, a folyamatos
likviditás biztosítása. Mindezeket
Varga László vezérigazgató elõze-
tesen fogalmazta meg, mielõtt a
tavalyi év eredményeirõl, az idei
év feladatairól beszélgettünk vol-
na. A romló gazdasági környezet
ellenére a Bakonyerdõ Zrt. 2011-
ben 8,5 milliárd forintot megha-
ladó árbevétellel zárta az évet, ami
jelentõs fegyvertény. Az alaptevé-
kenységekbõl származó árbevéte-
len felül jelentõs tétel volt a de-
vecseri kárelhárítás, helyreállítás
során végzett munkából szárma-
zó bevétel is. A tavalyi éves ada-
tokhoz képest a bevételek alaku-

Kedvezõ piaci lehetõségek
Nehéz gazdasági, gazdálkodási körülmények között zárta az évet a társaság

Tavaly 1,16 milliárd forint volt a megvalósult beruházás, amit szinte
kizárólag saját erõbõl hajtott végre a társaság

lásában az export értékesítés ará-
nya tovább emelkedett. Az erdõ-
gazdálkodás súlya 46,2 százalék.
A fafeldolgozás aránya 40,9 szá-
zalék. A vadgazdálkodás árbevé-
telének aránya az elõzõ évit és a
tervezett szintet is kis mértékben
meghaladja. Az egyéb tevékeny-
ségek árbevételének súlya mind a
tervhez, mind az elõzõ évhez vi-
szonyítva csökkent az alacsonyabb
volumenû faanyag-felvásárlás mi-
att. A termelési költségek a ter-
vezettet nyolc százalékkal halad-
ták meg. A személyi jellegû költ-
ségek közel a terv szintjén, 99,6
százalékon alakultak.

Külön kiemelendõ, hogy 2011-
ben 1,16 milliárd forint volt a meg-

valósult beruházás, amit szinte ki-
zárólag saját erõbõl hajtott végre
a társaság. Ez ugyan jelentõsen
csökkentette a készpénzállo-
mányt, de a vállalat finanszírozá-
sa egy pillanatig sem forgott ve-
szélyben.

Sajnos az idei évben csak 8,2
milliárd forint árbevétel várható,
fogalmazta meg a célkitûzést a ve-
zérigazgató. Tervezéskor az árbe-
vétel csökkenése mellett a költség-
oldal 3,7 százalékos emelkedésé-
vel kalkuláltak. Elég csak az üzem-
anyag árának növekedésére gon-
dolni, ami minden termék, szol-
gáltatás árát befolyásolja. Fakiter-
melési lehetõségük közel 13 ezer
m3-rel csökken, ami csaknem 300

millió forint árbevétel-elmaradást
jelent, ugyanakkor az energiaárak
növekedése miatt a vállalkozói dí-
jak mindenképpen emelkedni
fognak.

Bérköltségben 163 millió forin-
tos növekedéssel számoltak, rész-
ben a tervezett létszámbõvítés,
valamint az adójogszabályok vál-
tozásának kompenzálása miatt.
Emellett az országos átlagbértõl
jelentõsen elmaradó jövedelmû
munkavállalói csoportoknál bér-
pótlék fizetését, illetve az elõzõ évit
meghaladó mozgóbér kifizetését
tervezik. A személyi jellegû ráfor-
dításokon belül jelentõs átcsopor-
tosítással számoltak a béren kívü-
li juttatások terhére.

A faipari árbevétel – fûrészáru,
illetve parketta – növekménye a
fentieket némiképp ellensúlyozza,
így 2,5 százalékos bõvüléssel ter-
veztek az exportárbevétel tekinte-
tében. Varga László leszögezte,
igyekeznek további ésszerûsítések-
kel, a munkaszervezésben lévõ tar-
talékok kihasználásával a költsé-
geik emelkedését minél kisebb
szintre szorítani.

 – A nehéz gazdasági helyzet
ellenére, intenzív piaci munkával
2012-re további bõvülést tervezünk
a parkettagyárban, a tavalyi 630
ezer négyzetméterrel szemben
legalább 650 ezret szeretnénk ér-
tékesíteni. A lefolytatott és a fo-
lyamatban lévõ tárgyalások
alapján ez reálisnak látszik.

Teljesen megújult
az erdei iskolánk

A megújult intézményt Varga László, dr. Szöllösi Jánosné
és Lasztovicza Jenõ együtt avatta fel. Jövõnek szóló beruházás

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc évfordulója, már-
cius 15-e alkalmából rendezett minisztériumi ünnepségen az Élet-
fa-emlékplakett ezüst fokozata kitüntetést adományozták Czebei
Sándornak, a Balatonfelvidéki Erdõ- és Fagazdaság nyugalma-
zott vezérigazgatójának az erdõgazdálkodás, illetve a fagazdálko-
dás területén hosszú idõn át végzett munkájáért. Az Életfa-em-
lékplakett bronz fokozata kitüntetést kapta Mogyorósi József, a
Bakonyerdõ Zrt. nyugalmazott osztályvezetõ-helyettese az
aprítéktermelés modernizálása területén hosszú idõn át végzett
munkájáért. A kitüntetést dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési mi-
nisztertõl vehették át. Gratulálunk!

Életfa-emlékplakett
A közelmúltban adták át a

2011-ben teljesen újjáépített Kis-
faludy kilátót, mely a Bakonyerdõ
Zrt. Monostorapáti Erdészetének
területén, a badacsonyi kirándu-
lóerdõben található.

Ezzel a turisták és a helyiek
régi álma vált valóra, hiszen a ko-
rábbi, nagyon rossz állapotú kilá-
tó helyett vörösfenyõbõl és acél-

Megújult a kilátó

ból készült el az új 18 méteres,
modern, tiszteletet parancsoló
építmény. Akik a Rózsakõhöz, a
Ranolder-kereszthez és más ne-
vezetes pontokhoz szeretnének
ellátogatni, hamarosan sokkal ké-
nyelmesebben tehetik ezt, mert a
kilátóhoz vezetõ utak és a hegy
más kilátópontjai, pihenõi is
megújulnak.

A turisták és a helyiek régi álma vált valóra a kilátó felújításával

A Bakonyerdõ Zrt. mint építtetõ
vezetésével, 22 állami erdõgaz-
daság összefogásával kápolna
épül Devecserben. A helyszín-
hez a város biztosít ingatlant té-
rítésmentesen.

Varga László vezérigazgató ar-
ról tájékoztatott, hogy már felvet-

Gyógyítják a lelkeket

A közelmúltben elhunyt Makovecz Imre
építész alaptervei szerint épül meg a kápolna

ték a kapcsolatot Turi
Attila Ybl-díjas épí-
tésszel, aki az új
devecseri lakópark
tervezésében orosz-
lánrészt vállalt.

Az õ pályája jelen-
tõsen összefonódik
tanítójának, Mako-
vecz Imrének szemé-
lyével, munkásságá-
val, a devecseri kápol-
na megálmodásánál
is Makovecz alapter-
veire hagyatkozott,
munkáján az elhunyt
építész stílusjegyei
azonnal felismer-
hetõk.

Turi Attila A mi er-
dõnk címû lapban
úgy nyilatkozott,
hogy a 2010. október
4-ei vörösiszap-ka-
tasztrófa elvitte az
emberek értékeit, ott-
honát. A tragédia
után megnyugtató,
szilárd téglafalak kel-

lettek az embereknek. Az új lakó-
parkkal szerencsére új életet is
kezdhettek.

De nem csak a fizikai világot,
hanem az emberek lelkét is újjá
kell építeni, ebben segíthet a
Devecserbe tervezett kis kápolna,
amelyet a tervek szerint október
4-én szentelnek fel.

Balaton-felvidéki Erdészeti Er-
dei Iskolánk fejlesztésével az
volt a célunk, hogy a környeze-
ti nevelés színterét erõsítsük,
az erdei iskolai foglalkozások
eszköztárát gazdagítsuk, emel-
lett a programszolgáltatás mi-
nõségét emeljük. A beruházás-
hoz uniós pályázati támogatást
kaptunk.

A szél kihívásaira a fák a gyö-
kerükkel képesek válaszolni. Ha
gyermekeink az õket körülölelõ
világban felfedezhetik, megismer-
hetik gyökereiket, állíthatom, ké-
pesek lesznek megfelelni a mai vi-
lág számtalan próbatételének. Az
erdei iskolákban a gyerekek felfe-
dezhetik környezetüket, megis-
merhetik a természet értékeit.
Mindezeket Varga László, a
Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója
mondta, amikor ünnepélyes kö-
rülmények között felavatta telje-
sen megújult Balaton-felvidéki Er-
dészeti Erdei Iskolánkat.

Beszédében hangsúlyozta, a
fejlesztéssel az volt a célunk, hogy
a környezeti nevelés színterét erõ-
sítsük, az erdei iskolai foglalkozá-
sok eszköztárát gazdagítsuk,
emellett a programszolgáltatás
minõségét emeljük.

Köszöntõjében dr. Szöllösi
Jánosné, a tulajdonosi jogokat
gyakorló MFB Kockázatkezelési
Fõigazgatóság ügyvezetõ igazga-
tója, a Bakonyerdõ Zrt. felügye-
lõbizottságának tagja méltatta a
társaság sokrétû és eredményes
tevékenységét. Szerinte önmagá-
ért beszél, hogy tavaly 2870 óvo-
dás és iskolás járt ebben az erdei
iskolában. Szülõként mondta, ide
õ is szívesen hozná a gyermekét.

Lasztovicza Jenõ, a megyei köz-
gyûlés elnöke azt hangsúlyozta,
hogy a beruházás a jövõnek szól,
ez nagyon jó iskola ahhoz, hogy a
gyermekek megtanulják tisztelni
egymást és a környezetüket.

A tapolcai Batsányi általános
iskola diákjai rendszeresen meg-
fordulnak az erdei iskolában, ami
nem a véletlen mûve. Bajner Imre
igazgató elmondta, 2004-ben kö-
töttek bázisiskolai megállapodást
a társasággal, amit 2010-ben ma-
gasabb szintre emeltek. Tapaszta-
lata szerint amit a gyermekeik itt

megtanulhatnak, arra másutt nem
tehetnek szert. Személyes élmé-
nyeirõl is beszélt, édesapja egyko-
ron a Monostorapáti Erdészet
igazgatója volt, s gyermekkorában
már akkor is járt itt, amikor még
szolgálati lakáként funkcionáltak
az épületek.

Az esemény jelentõségét mu-
tatta az is, hogy az iskolát dr. Márfi
Gyula, a veszprémi fõegyházme-
gye érseke is megáldotta. Szívbõl
dicsérte társaságunkat.

A Környezet és Energia Ope-
ratív Program erdei iskolák és óvo-
dák infrastrukturális fejlesztése
alprogramjából a Bakonyerdõ
Zrt. Balaton-felvidéki Erdészeti
Erdei Iskolája több mint 58 millió
forint támogatást nyert. A beru-
házás teljes költsége majd 65 mil-
lió forint volt, a hiányzó összeget
a társaság önerõbõl biztosította.

A projektet Farkas Zsuzsanna,
az erdei iskola vezetõje mutatta
be. A szállóépület tetõterében az
erdei iskola új moduljaihoz kap-
csolódóan három szenzitív él-
ménytermet alakítottunk ki. Az
épületben akadálymentesített
szállás, fürdõ, WC ugyancsak
megtalálható. A környezetbarát
energiafelhasználás érdekében a
szállóépületbe napkollektoros
rendszert és pelletkazánt telepí-
tettünk. A nagy létszámú gyerek-
csoportok és iskolai osztályok szín-
vonalas oktatásának érdekében az
erdei iskola területének északke-
leti részén egy új, 40 ifjú befoga-
dására alkalmas közösségi termet
építettünk.

A projekt keretében új eszkö-
zöket is beszereztünk, melyek
mind a terepi és beltéri oktatások
során, illetve szemléltetésként já-
rulnak hozzá a színvonalas, kor-
szerû és interaktív erdei iskolai ok-
tatáshoz. A fejlesztés révén új ok-
tatási segédanyagokat hoztunk
létre, megújul és kibõvül az erdei
iskola minõsített erdei iskolai
programja is, új iskolai modulok
kidolgozásával pedig egy új erdei
óvodai programunk is létrejön.

Az iskola terepi oktatói tovább-
képzések keretében tudták elsa-
játítani a kibõvített erdei iskolai
program elemeit, valamint új, él-
ményorientált pedagógiai mód-
szereket ismerhettek meg.
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A növekedést továbbra is az ex-
port biztosítja, ezen belül elsõsor-
ban Kelet-Európa, Ausztria, de
Norvégiában, illetve Németor-
szágban, Lengyelországban is jó
esélyek mutatkoznak. Kedvezõ
piaci lehetõségek mutatkoztak a
hannoveri vásáron, illetve a
moszkvai tárgyaláson is. Az orosz
partner áremelési elképzelésein-
ket elfogadva az elõzõ évi mennyi-
ség dupláját vásárolná. A növe-
kedés lehetõségének megterem-
téséhez szükség volt a tavaly vég-
rehajtott beruházásra, fogalma-
zott a vezérigazgató. Franciavágá-
son a tavalyihoz hasonló mennyi-
ségû, 21–22 ezer köbméternyi fát
kell felfûrészelni, értékesíteni. A
lehetõségeket azonban továbbra
is leginkább a tölgyrönk beszerzé-
se határozza meg.

Beruházásokra idén 840 mil-
lió forintot fordít a vállalat. Fran-
ciavágáson csarnokbõvítéssel járó,
300 millió forintos nagyságrendû
beruházással szélesség- és hosz-
szúságoptimalizáló berendezés és
brikettgyártó gép üzembe állításá-
val szeretnék az eredményességet
javítani. Az is cél, hogy a fûrész-
üzem minél több parkettafedõ-
réteg-alapanyagot tudjon termel-
ni. Ehhez pályázati forrásra is szá-
mít a cégvezetés. A parkettagyár-
ban 40–45 millió forintos költség-

gel olyan technológiai rend kiala-
kítását tervezik (HOMAG áthe-
lyezése), amivel a felesleges
anyagmozgatás csökkenthetõ. A
Devecseri Erdészet irodaházát a
vörösiszap katasztrófa miatt szük-
séges újraépíteni. Ennek a jogerõs
építési engedélye már megvan, a
beruházást a kártérítésbõl kíván-
ják finanszírozni. Az új épületet
idén október 4-én szeretnék is át-
adni.

Az évkezdésrõl szólva kedvezõ
fejleményekrõl beszélt a vezérigaz-
gató. A fakitermelésben sikerült
kihasználni a téli idõjárás biztosí-
totta kedvezõ körülményeket, így
reményeik szerint az év elsõ há-
rom hónapjában az éves mennyi-
ség 60–65 százalékát sikerül kiter-
melni.

Biztatóan alakult a parketta-
gyártás is, amely mindkét hónap-
ban meghaladta a 63 ezer négy-
zetmétert. És ami még ennél is
fontosabb, február végéig több
mint százezer négyzetmétert sike-
rült értékesíteni, szemben a tava-
lyi hetvenezerrel. Ha a piac erre
lehetõséget ad, plusz mûszakok
beállításával akár az évi 700 ezer
négyzetméter is elérhetõ. Kiemel-
ten fontos célunk, hogy a külön-
leges felületû, prémium minõsé-
gû parketták aránya meghaladja
a jelenlegi 10–15 százalékos rész-
arányt.

Kedvezõ piaci lehetõségek
(Folytatás az 1. oldalról.)

Lapunk hasábjain bemutatjuk
vállalatunk közjóléti helyeit.
Utunk Gombási Károly közjólé-
ti elõadó segítségével ezúttal
Pápateszérre visz minket, ahol
a Grófi-fürdõ található.

A Grófi-fürdõ a Bakonyszent-
lászlói Erdészet területén találha-
tó, Pápateszér határában, a 14 E
erdõrészletben. A fürdõt 1910
körül az Esterházy család építtet-
te, medencéjét két forrás táplál-
ta. A medencétõl délnyugati
irányban mintegy öt méter távol-
ságban kutat is fúrtak, mely elsõ-
sorban a lovak szomjoltására szol-
gált. Így tudták a nagy nyári me-
legben egész napon át itt tölteni
az idejüket. Az idõsek elmondása
szerint a fürdõ a grófkisasszo-
nyok kedvelt szórakozóhelyéül
szolgált. A terület ekkor Ester-
házy hitbizományi erdõbirtok volt.

A második világháború a für-
dõ életében is változást hozott. Az
államosítás után a falu lakosságá-
nak lehetõsége nyílt kirándulni a
korábban számukra titokzatos
helyre, melyet nagyon megszeret-
tek. Ezután itt tartották ünnepé-
lyeiket, majálisaikat. Akkor még a
Magas-bakonyi Állami Erdõgaz-
dasághoz, illetve jogutódjaihoz
tartozott a terület, melynek máig
is nagy a látogatottsága. A Grófi-

fürdõt a község lakossága és a
környéken túrázók is szívesen lá-
togatják. Vendégeikkel szeretnek
ide kirándulni, büszkén mutatják
meg a nevezetes történelmi he-
lyet. A szépen felújított objektum
lehetõséget nyújt kisebb szabad-
téri rendezvények lebonyolításá-
ra, piknikezésre, aktív pihenésre.
Iskolások által is rendszeresen
látogatott kirándulóhely. Miköz-
ben az erdõ életét tanulmányoz-
zák, kicsit bepillantanak a törté-

Kedvelt kirándulóhely a pápateszéri Grófi-fürdõ

Egy kellemes kirándulóhely: a Grófi-fürdõ

A Monostorapáti Erdészet
három nagy részre tagozódik,
mondta Farkas Attila erdészeti
igazgató, aki különösen büszke
az évszázados erdészeti
épületre (balra lent).
Területük látnivalókban
bõvelkedik, itt van például
a felújítás alatt álló dabosi
templomrom (jobbra fent),
a Vendel-forrás (jobbra), ami
egyik munkatársukról kapta
a nevét, vagy a magház

Erdészeti igazgató: Farkas Attila.
Erdõmûvelési és vadgazdálkodási mûszaki vezetõ: Kercselics

Balázs.
Kerületvezetõ erdészek: Mesterházi József (Balatoncsicsó),

Simon György (Zánka), Somogyi József (Hegyesd), ifj. Somo-
gyi József (Sáska), Süle József (Diszel), Takács Károly (Felsõer-
dõ), Takács Péter (Szentjakabfa), Tóth Ferenc (Molyhos), Csurgó
Csaba (MÁV-rakodó kezelõ).

Vezetõ könyvelõ: Varga Jánosné; pénztáros: Oravecz Tiborné;
hivatalsegéd: Molnárné Bors Mária; raktárkezelõ: Molnár Lász-
ló; szerelõ: Takács Tibor; erdészeti vegyes munkások: Fekete
Róbert, Kékesi Károly, Oravecz Tibor.

Az erdészet alkalmazotti állománya

A Monostorapáti Erdészet te-
rületének 23,7 százaléka védel-
mi rendeltetésû. Az erdészet-
hez tartozó kiemelt természet-
védelmi területeken – Bada-
csony, Szent György-hegy, Szig-
liget, Káli-medence – a Balaton-
felvidéki Nemzeti Parkkal kar-
öltve végzik tevékenységüket.

A Monostorapáti Erdészet
kezelésében levõ terület 6166 hek-
tár, amelybõl 5600 hektár erdõ.
Erdõterületük három nagy rész-
re tagolódik, melybõl a legnagyobb
az agár-tetõi erdõtömb (3500 hek-
tár), ahol az erdészet 7350 hektá-
ros vadászterülete is található. Az
ehhez kapcsolódó monostorapá-
ti – tapolca–diszeli erdõkkel együt-
tesen már majd 4500 hektárt tesz
ki. A másik nagy egység a
Szentjakabfa–Balatoncsicsó–
Vigántpetend háromszögben fek-
szik, az ezerhektáros tömb köze-
pén található az erdészeti erdei
iskola. A harmadik rész a Bala-
ton-parti üdülõterületekhez tar-
tozó erdõk: ezek Balatonszepezd,
Badacsony, Salföld, Szigliget, a
Szent György-hegy erdei. Az er-
dészet kezelésében lévõ erdõk
összesen 27 községhatárban talál-
hatók, tájékoztatott Farkas Attila
erdészeti igazgató.

Az erdészet fõ fafaja a cseres,
ez 43,2 százalékot tesz ki, a bükk
és a tölgy szinte ugyanolyan arányt
képvisel (16,5 és 16,4 százalék),
14,7 százalék a fenyõ. Erdeik ren-
deltetésük szempontjából is vál-
tozatosak, mivel 61,6 százalékuk

Természeti kincsek
végtelen tárháza
Bemutatjuk egységeinket: Monostorapáti Erdészet

(3450 hektár) elsõdlegesen gaz-
dasági jelentõségû, 37,9 százalék
(2124 hektár) védelmi rendelte-
tésû, 0,5 százalék (26 hektár) köz-
jóléti rendeltetésû. Üzemmód

szerint az erdõk 89 százaléka vá-
gásos, hat százaléka szálaló és öt
százaléka faanyagtermelést nem
szolgáló.

Farkas Attila elmondta, az er-
dõfelújítás 90 százaléka természe-
tes úton történik. Az erdõfelújítás
költsége az elmúlt évek átlagában
35–40 millió forintot tett ki. Az
üzemtervi elõírások alapján az át-
lagos nettó fakitermelés évi 20–21
ezer köbméter. A kitermelt nettó
fatömeg 80 százaléka sarangolt
választék, ami meghatározza az
erdészet nyereségtermelõ képes-
ségét.

Az erdészet 1997 óta 7351 hek-
táros vadászterületen, társult for-
mában folytat vadászati tevékeny-
séget. A vadászterület Sáska–Mo-

nostorapáti–Hegyesd–Nyirád–
Szõc–Taliándörögd–Tapolca–
Zalahaláp körben helyezkedik
el. Éves kilövési tervük 370–400
nagyvad. Mivel egy pályázattal is
finanszírozott beruházás keretén
belül sikerült egy 430 hektáros
vaddisznóskertet létesíteni a va-
dászterületen, 2003-tól 80–90
darab élõ vaddisznót fognak be.
A vaddisznóskert mûködéséhez
elengedhetetlen feltétel, hogy a

dence – a Balaton-felvidéki Nem-
zeti Park Igazgatósággal karöltve
végzik aktuális munkáikat. Gaz-
dálkodásuk egyik alapelve, hogy
természeti kincseinket megõriz-
zék, helyreállítsák és úgy adják át
a jövõ nemzedéknek.

Az erdészet kezelésében lévõ
négy jelentõsebb történelmi em-
lék – a salföldi pálos kolostorrom,
a dabosi pusztatemplom, a szigli-
geti úgynevezett Óvár és a ba-
konyszentjakabi pálos kolostor-
rom – történelmünk XII–XIV.
századi emléke. Ezeken kívül az er-
dészet földrajzi területén még sok
állami és magántulajdonban lévõ
templomrom és várrom találha-
tó, melyekre hasznosítási terv ké-
szült annak érdekében, hogy a je-
lentõsebb romok kulturált kirán-
dulóhellyé válhassanak. Az erdé-
szet maga is különbözõ pályáza-
tokat nyújtott be a területén talál-
ható források, kolostorromok és
különféle természeti értékek
megóvására. Jelenleg a Sáska–
Dabos XIII. századi templomrom
állagmegóvásának második üteme
folyik.

három kankertben utánpótlást
neveljenek, melyeket egyéni és tár-
sas kerti vadászatokon hasznosí-
tanak.

Az erdészeti igazgató jelezte, a
kezelésük alá tartozó terület 23,7
százaléka védelmi rendeltetésû,
ami nagyban meghatározza tevé-
kenységüket. Az erdészethez tar-
tozó kiemelt természetvédelmi
területeken – Badacsony, Szent
György-hegy, Szigliget, Káli-me-

nelembe. A környezeti nevelés
szempontjából ugyancsak nélkü-
lözhetetlen a természettel való ta-
lálkozás, melynek legjobb színhe-
lye az erdõ, ahol bepillanthatnak
az erdõgazdálkodási, a természet-
védelmi tevékenységbe. Az objek-
tum megközelíthetõ Pápateszér
községen keresztül. A a Markovics
út közepe táján a Petõfi utcára kell
kanyarodni, a Tabán, majd a Dó-
zsa György utcán kell keresztülha-
ladni a falu szélétõl mintegy há-

rom kilométerre fekvõ fürdõig.
Az elsõ szakasz köves és homo-
kos burkolatú, idõjárástól füg-
getlen, a továbbiakban pedig idõ-
járástól függõ erdészeti út, az
úgynevezett Grófi út vezet oda.
Ez utóbbi szakasz az erdészet ke-
zelésében van. Az út bal oldalán
magántulajdonban lévõ földek és
nyáras erdõ, jobb oldalán a Ba-
konyszentlászlói Erdészet fiatal
és idõs cseres-kocsányos tölgyes
állományai húzódnak.
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A vadászati szezon február
utolsó napjával véget ért. Kife-
jezetten jó évet zárt a Bakony-
erdõ Zrt. mind a terítékadatok,
de különösen az ágazat ered-
ményét illetõen.

A szabad területû nagyvadki-
lövési terv 4300 nagyvad volt, amit
50 darabbal sikerül túlteljesíteni,
mindezt úgy, hogy száz darabbal
kevesebb vaddisznót lõttek, de ezt
pótolták gím- és dámelejtéssel,
tájékoztatott Korn Ignác vadásza-
ti osztályvezetõ. A téli selejtezé-
sekkel együtt a Bakonyerdõ Zrt.
vadászterületein 280 gímbika ke-
rült terítékre, ez azonos a terv elõ-
írásaival. Egy darab tíz kiló feletti
bika esett, amit a Devecseri Erdé-
szet területén magyar vendég lõtt.
A trófea súlya 10,12 kilogramm
volt, aranyérmes.

Hasonlóan jó eredménnyel
zárult az októberi dámbarcogás,
ugyan a tervtõl tíz bikával elma-
radtak, de év végéig 48 bikát lõt-
tek. Ezek egyharmada három kiló
feletti volt, ami jó eredménynek
mondható. A legnagyobb 4,05 ki-
logrammos, amit a Farkasgyepûi
Erdészet területén lõttek. A sá-
rosfõi területen pedig 3,8 kilo-
grammos került puskavégre.

A tél folyamán 54 fizetõ haj-
tást szerveztek vendégeik részére,
ezeken összesen ezer nagyvad ke-
rült terítékre, aminek a fele vad-
disznó volt. A korábbi években is
hasonló mennyiségû nagyvad-te-
relõvadászatot tartottak. A kilõtt
vaddisznók száma ugyan csök-
kent, ugyanakkor az egy alkalom-
ra jutó terítékszám jóval nagyobb

Jól sikerült vadászszezon

A kiváló makktermés jótékony hatással volt a szaporulatra is

Most jött el
a váltás ideje
Harmadszorra már nem mondott nemet

Somogyi Imre

Weibl Lászlót ismerõs közeg fogadta Franciavágáson

Régi ismerõs tért vissza Fran-
ciavágásra. Weibl László szin-
te napra pontosan majd kilenc
év kitérõ után vállalta el ismét
a fûrészüzem vezetését.

Sokan ismerõsként üdvözölték
Franciavágáson Weibl Lászlót, aki
2011. szeptember 1-jétõl dolgozik
ismét a fûrészüzemben. Neki
egyébként ez volt az elsõ munka-
helye, 1983-ban kezdett dolgozni
Franciavágáson, s 2002 októberé-
ig majd két évtizedet húzott le ott,
és a Fûrész- és Falemezgyár igaz-
gatójaként távozott. Az elmúlt ki-
lenc évben három helyen dolgo-
zott, természetesen a faiparban.
Visszatérése után egy hónapot
együtt voltak az elõzõ vezetõvel,
Somogyi Imrével, hivatalosan ok-
tóber 1-jétõl vezeti az üzemet.

Amikor a tapasztalatairól kér-
deztük, elárulta, távolléte alatt
valamelyest megváltozott az üzem.
A lemezgyártás megszûnt Fran-
ciavágáson, a megmaradó fûrész-
ipar is kissé átalakult, technológi-
ában, termékgyártásban egyaránt.
Míg korábban csak fûrészelt ter-
mékek gyártása folyt, mára gya-

Visszatért a régi vezetõ
lult termékek gyártásával bõvült a
kör. Növekedett a fûrészáru-szá-
rító kapacitás is, ami egy ciklus-
ban 650 m3 fûrészelt termék egy-
idejû leszárítását jelenti. Új gõzö-
lõk telepítésével a legõzölhetõ
választékok mennyisége cikluson-
ként elérheti a 80–100 m3-t.
Kazáncsere szintén történt, ma
két kazánnal mûködik a techno-
lógia a biztonságos üzemvitel ér-
dekében.

Megemlítette, hogy a rönkfel-
vágó kapacitás ugyancsak
megnövekedett, két rönkhasító
szalagfûrésszel és egy keretfû-
résszel dolgoznak. Jelezte, a rönk-
felvágó kapacitás több mint 30 ezer
m3-re adna lehetõséget, de a pia-
ci helyzet miatt jelenleg 22 ezer
m3-es rönkfeldolgozás folyik.
Ezzel meg is határozta feladatai
irányát.

A gyáregység-igazgató el-
mondta, jelentõsen megnõtt a
tölgy fafaj iránti igény. Ennek egy

részét a saját erdészeti beszállítás-
ból, a nagyobb részét azonban fel-
vásárlásból biztosítják. A felvásá-

hogy a két faipari üzem között jó
és szoros legyen a munkakapcso-
lat. Erõsíteni kell beszállítói pozí-

ciójukat mind a parkettagyár felé,
mind pedig a külsõ vevõk irányá-
ba. Kiindulási alap a vevõkör meg-
tartása, amit lehetõség szerint
bõvíteni kell, ezen munkálkodnak
a központtal együtt. A beszállító-
vá válás érdekében igyekszik a ki-
lenc év alatt megszerzett kapcso-
latait is felhasználni.

Az üzemnek lehetõség szerint
törekednie kell kapacitása kihasz-
nálására, mert a fajlagos költsé-
geket csak így tudja csökkenteni,
fogalmazta meg. Mindenképpen
erõsíteni kívánja a minõségi ter-
melést az üzemben, ehhez a ter-
mékek gyártástechnológiáját
a legoptimálisabban kell megter-
vezni.

A megmunkálás elsõ lépése a
rönkfeldolgozás, ami meghatáro-
zó a végtermék minõségét tekint-
ve, ezért különösen nagy hang-
súlyt kell fektetni a hengeres fa
feldolgozását végzõ gépek mûsza-
ki állapotára. A piacon csak ver-
senyképes, jó minõségû termék-
kel jelenhetnek meg.

Nagyon fontos, hogy a kollé-
gáival együtt gondolkodjanak az
üzem további mûködésével kap-

csolatban. Erõsíteni szeretné a
szakmaiságot, ezért tervezi, hogy
kisebb szakmai képzésre is sort ke-
rít, hiszen a technológiák is fej-
lõdnek.

Weibl László kifejtette, idén két
beruházás lesz a fûrészüzemben.
Az egyik a fabrikettgyártás, amely
folyamatban van, ez új termékük
lesz. A termelés a tervek alapján
április 15-étõl indul.

A másik beruházás a svédpad-
ló-alapanyaggyártó sor beépítése,
ezt a rönkfeldolgozó csarnok foly-
tatásaként kívánják megvalósíta-
ni. Remélte, hogy ehhez minden
jóváhagyást megkapnak.

Elmondta, középvezetõi szin-
ten két olyan kolléga van, akikkel
korábban együtt dolgozott, a fizi-
kaiak 80 százalékát ugyancsak is-
merte, ez megkönnyítette a vissza-
térését.

– Személy szerint nagyon örü-
lök annak, hogy vissza tudtam jön-
ni a Bakonyerdõhöz. Itt lett belõ-
lem faiparos. Remélem, a koráb-
ban itt s a kilenc év alatt máshol
szerzett tapasztalatokat összevet-
ve eredményes munkát tudok vé-
gezni.

rolt mennyiség
7700 m3, amibõl
7000 m3 a tölgy.
A tölgy mellett
meghatározó fa-
faj továbbra is a
bükk, amibõl
8000 m3-t dol-
goznak fel, ez ki-
zárólag a Ba-
konyerdõ saját
erdeibõl szár-
mazik. Szeret-
nék, ha a bükk
piaca is növe-
kedne, hiszen a
parkettagyártás-
nál ugyancsak a
tölgy felé toló-
dott a vevõi
igény.

K i f e j t e t t e ,
arra törekszik,

A Magyar Fejlesztési Bank tu-
lajdonosi joggyakorlása alatt
mûködõ 22 állami erdõgazda-
ság idén is kiveszi részét az
országos közmunkaprogra-
mokból. Az erdõgazdaságok
erejükhöz, lehetõségeikhez
mérten kapcsolódtak a prog-
ramhoz, amely február 1-je és
december 31-e között tart.

Folytatva az elmúlt évek hagyo-
mányait, az állami erdõgazdasá-
gok 2012-ben is kiveszik részüket
a szociális problémák megoldását
segítõ közfoglalkoztatási prog-
ramból. Megyénk meghatározó
erdõgazdasága, a Bakonyerdõ
Zrt. ugyancsak bekapcsolódott a
programba. Ezen idõszak alatt az
erdõgazdaság nyolc erdészete az
elõzõ évekhez képest jelentõsen
több, összesen 485 embert alkal-
maz éves átlagban. Ehhez a Bel-
ügyminisztérium 609 millió forint
támogatást nyújt, amit 22 millió
forint saját forrással egészít ki a
társaság.

Az igényelt támogatás nagy ré-
szét a közfoglalkoztatottak mun-
kabére és járulékai teszik ki, akik-
nek minden feltétel adott (orvosi
vizsgálat, munkaruha, védõfelsze-
relés, kullancsoltás, szerszámok,
munkásszállítás), hogy hasznos
munkát végezhessenek

A program keretében köz-
hasznú, közcélt szolgáló, zömében
közjóléti és erdõmûvelési munká-
kat végeznek el a közfoglalkozta-
tottak, akik több mint 80 telepü-
lésrõl lettek felvéve. 

Az év során többek között az
erdészek szakirányítása mellett
elsõsorban parlagfû és más gyom-
növények irtását, illegális hulla-
déklerakók megszüntetését, erdé-
szeti sétautak és tanösvények, va-
lamint közjóléti eszközök karban-
tartását végzik. Ezenkívül különö-
sebb szaktudást nem igénylõ mun-
kák, mint a turistautak tisztítása,
az átereszek javítása, a határjelek
és a tûzpászták karbantartása is a
közmunkások feladata lesz.

A program része a Veszprém

Országos közfoglalkoztatási program

Megyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központjával közösen szer-
vezett képzés, mely során 15-en
vesznek részt park- és erdõápolá-
si kisgépkezelõ és 15-en motorfû-
rész-kezelõi tanfolyamon. A meg-
szerzett képzettséggel a program
zárása után is jó eséllyel tudnak
erdei munkát vállalni.

Az ország 22 állami erdõgaz-
dasága összesen 7741 közmunkást
foglalkoztat. A Belügyminisztéri-
um 9,43 milliárd forint támoga-
tást ad, amihez az erdõgazdasá-
gok saját forrásaikból 431,5 millió
forintot tesznek hozzá. Így a prog-
ram teljes költsége megközelíti a
tízmilliárd forintot.

A program keretében mindegyik erdészetnél közhasznú, közcélt
szolgáló, zömében közjóléti és erdõmûvelési munkákat végeznek

volt, mint egy évvel korábban.
A kerti vadászatok esetében száz
darabbal elmaradtak a tervezett
terítékhez képest, ami jórészt a
válságnak tudható be. A nagyterí-
tékû kerti vadászatok terén vissza-
esett a kereslet, a tízmillió forin-
tot meghaladó vadászatok ma már
egyre nehezebben értékesíthetõ-
ek. Európa nyugati részében a
zártterületek iránti ellenszenv is
érzékelhetõ, ami szintén kihat a
vadászok magatartására.

A tulajdonos elvárása az, hogy
a bérvadászati hányad minél ma-
gasabb legyen. Annak érdekében,
hogy a tarvadat a lehetõ legna-
gyobb mértékben fizetõ vendégek-
kel lövessék meg, csak nagyvad-
terelõvadászatokat szerveztek.
Nem csökkent az osztrák és a né-
met vendégek érdeklõdése annak
ellenére sem, hogy ebbõl náluk is

sok van, ráadásul nem egy eset-
ben akár ingyen is kilõhetik, még-
is eljönnek a Bakonyerdõhöz s
vásárolnak hajtóvadászatokat,
mert egészen más hangulatú,
szervezésû vadászatokon vehet-
nek részt.

A bérvadászati hányad emel-
kedésének, valamint a forint gyen-
gébb árfolyamának köszönhetõ-
en a vadászati tevékenység 70 mil-
lió forinttal nagyobb árbevételt és
40 millió forinttal nagyobb ered-
ményt hozott az elõirányzottnál.

Korn Ignác érdekességként
megjegyezte, nyáron, amikor a
mezõgazdasági károk történtek,
viszonylag sok vaddisznót láttak
a területeiken, ezért a személyzet
részére felemelték a vadkárelhá-
rító vadászatokon lõhetõ vaddisz-
nó felsõ súlyhatárát 75 kilo-
grammra. Amikor azonban meg-

kezdõdött a vaddisznóhajtás sze-
zonja, a vártnál jóval kevesebb
disznót sikerült egy-egy hajtásban
megmozgatni. Ennek oka az lehet,
hogy a kifejezetten jó õszi makk-
termés következtében az állomány
szétterült a területen, keveset
mozgott, etetéssel sem volt kon-
centrálható egy-egy hajtandó te-
rületre. A jó makktermés mellett
a tél folyamán összesen 1400 ton-
na takarmányt hordtak ki az er-
deikbe, amibõl 700 tonna volt a
siló, 600 tonna szemes-, 100 ton-
na szálas takarmányt juttattak ki.
Ez utóbbival azt tapasztalták, hogy
csak magas hóállás esetén veszi fel
a vad.

Az osztályvezetõ szólt arról is,
hogy februártól április elejéig az
agancsozók nemegyszer kutyákkal
járják a területeket azzal a céllal,
hogy a bikacsapatot megugraszt-
va könnyebben jussanak elhullaj-
tott agancshoz. Nem is gondolnak
arra, ezzel milyen károkat okoz-
hatnak. Már február elején meg-
kezdõdött a vaddisznók malaco-
zása, s a rendkívüli hideg idõjá-
rásban akár egy kutya vagy egy
nagyhangú quados kiugraszthat-
ja a vacokból a malacozó kocát, és
ha az csak fél nap után tér vissza,
akkor abban a rendkívüli hideg-
ben kihûl az alom s elpusztul a
szaporulat. Az agancsozás egyéb-
ként tilos tevékenység, csak a va-
dászatra jogosult engedélyével le-
het mûvelni, ilyen engedélyt vi-
szont a Bakonyerdõ Zrt. nem
adott ki! Kérte, hogy a természet-
járók is csak gyalogosan, a kijelölt
turistaútvonalakon közlekedjenek
ebben az idõszakban.

Többször is kapacitálták Somo-
gyi Imrét arra, hogy térjen visz-
sza korábbi munkahelyére,
Zalahalápra, ám elutasította
a felkérést. Harmadszorra
azonban igent mondott, s jó ér-
zéssel jött vissza a parketta-
gyárba.

Az új parkettagyári igazgató,
Somogyi Imre korábban már dol-
gozott Zalahalápon. Bõ egy évti-
zedet volt távol, onnan került a
keszthelyi, majd a pápai központ-
ba, végül a franciavágási fûrész-
üzemet vezette. Zalahaláppal so-
sem szakadt meg a kapcsolata,
hiszen Franciavágásról beszállítói
voltak a parkettagyárnak. Nem
idegen a környezet sem számára,
a gyár munkatársainak 85–90 szá-
zaléka régi ismerõse. „Bár kicsit
õszebbek lettek, velem együtt” –
jegyezte meg mosolyogva. Jó ér-
zéssel jött vissza.

Imrét már korábban is felkér-
ték a posztra, de akkor még nem
vállalta. Miért?

– Korábban úgy éreztem, sok
tennivalót hagynék félbe Francia-
vágáson. Másrészt mindenki elõtt
ismert az a létszámleépítés, amit
Franciavágáson végrehajtottam,
Zalahalápon ugyanezt még egy-
szer nagyon nehezen tudtam vol-
na megtenni. Amikor tavaly a har-
madik felkérést megkaptam, úgy
éreztem, most jött el a váltás ide-
je. Szükségem volt új impulzusok-
ra, új kihívásokra, új tevékenység-
re, hogy kiszakadjak a tízéves ot-
tani napi darálóból. Persze itt is
lesz feladat bõven! A döntésben
az is közrejátszott, hogy Monos-
torapátiban élek, ami Zalahaláp-
tól 15, míg Franciavágástól 80 ki-
lométerre van. Az utazás napi 2,5
órát vett el az életembõl. Még a
mai napig is furcsa, hogy 15 per-
cen belül itt vagyok!

A parkettagyár az elmúlt tíz
évben rengeteget fejlõdött. Már
kívülrõl is szembeötlõ, hogy ren-
dezett a terület, az épületek fel-
újítottak, karbantartottak. A gyár-
egység belülrõl pedig, gépileg, az
eszközállományát tekintve még
inkább megújult. Ennek köszön-
hetõen sokkal hatékonyabb lett a
termelés. Az új felületkezelõ gép-
sort pedig õsszel avatták.

Somogyi Imre elmondta, az új
gép akár 25 féle felületkezezési
módot is tud – mint például ola-
jozott, strukturált, lakkozott,
antibakteriális bevonatú, matt –,
ezekbõl a kereskedelemmel közö-
sen egyelõre 16 féle terméket vá-
lasztottak ki, aminek a kétharma-
da teljesen új felületkezelési mód,
így korábban nem volt Halápon.

A piacszerzés a központ feladata.
Szoros az összhang velük, hiszen
azt kell termelni, amit el lehet
adni, Kovács Miklós csapata pedig
azt próbálja eladni, amit gyárta-
nak. Bizonyos határokon belül az
arányokat tudják változtatni. Az
új gépsorral az átállások is sokkal
gyorsabban végrehajthatóak, mint
korábban, de azért a 300 négyzet-
méter alatti gyártás nem opti-
mális.

Az igazgató megemlítette, az
idei év úgy indult, ahogy a tavalyi
befejezõdött, a termelés szem-
pontjából kimért volt minden
perc – az a kellemesebb, amikor
azon kell gondolkozni, hogy hét-
végén dolgozzanak-e. Januárban
majdnem rekordot termeltek, a
február szintén nagyon jó lett. Ha
így haladnak, akár az éves 700 ezer
négyzetméter is meglehet!

Márciusban a végmegmunká-
ló és a csomagológép áthelyezése
miatt a késztermék kibocsátása
ugyan kevesebb lesz, de közben a
félkészgyártás ugyanúgy folyik to-
vább. Ezt a hátrányt hétvégenként
be kell hozniuk. A régi gépek át-
helyezésével, amelyek illeszked-
nek az új lakkozóhoz, nem kell egy
szövevényes, 3–400 méteres útvo-
nalon szállítani a félkész termé-
ket. A felesleges gyártási utak
megszüntetésével a parkettát
szinte egy soron készre tudják
majd gyártani, ezzel további ter-
melékenységnövekedés, költség-
csökkentés, valamint minõségja-
vulás érhetõ el, és a kiszolgálás-
ban is nagyobb rugalmasságot
eredményez.

A korábbi gyárigazgatót,
Várkonyi Gábort a cég tanácsadó-
ként foglalkoztatja tovább, tapasz-
talatával, rutinjával segíti Somo-
gyi Imre munkáját.



A Bakonyerdõ
Erdészeti

és Faipari Zrt.
üzemi lapja

Felelõs szerkesztõ
Farkas Judit

pályázati
és kommunikációs

vezetõ

Kiadja
a Bakonyerdõ Zrt., Pápa

Felelõs kiadó:
Varga László
vezérigazgató

Nyomtatás:
Pápai Nyomda Kft.

Pápa

4. oldal 2012. MÁRCIUSBAKONYERDÕ

Bár idén nem volt hosszú a tél,
de pár hétig fogcsikorgató hi-
deg volt, repkedtek a mínu-
szok. Munkatársainktól azt
kérdeztük, hogy viselték a te-
let, a hideget.

– A telet összességében szere-
tem, bár az igazi tél idén késõn
jött el. Sajnos idõhiány miatt nem
tudtam kiélvezi a téli lehetõsége-
ket, jobbára csak a meleg szobá-
ból néztem a szép hóesést – mond-
ta a központban dolgozó Boldizsár
Nikolett. Hozzátette, most inkább
nosztalgiázott. Gyermekkorában
Bakonyjákón sokat szánkóztak, a

Boldizsár Nikolett Pál Éva Szelencsik Tamás

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Hogy viselte a kemény telet?

családdal, csapatostul, amit na-
gyon tudott élvezni.

Nem szereti a telet Pál Éva, aki
szintén a pápai központ munka-
társa, inkább csak elfogadja, hogy
van ilyen évszak is, a nyarakkal vi-
szont sokkal nagyobb barátságban
van. A téli havazást inkább a fû-
tött szobából nézte. Ami viszont a
tél mellett szól, hogy igazán ilyen-
kor esik jól az embernek egy jó kis
wellness, vagy egy kis téli „nyara-
lás” valami meleg helyen. De az
igazi, ha itt a nyár!

– A telet szeretem, de amikor
mínusz 15 fokban a szabad téren
kellett dolgozni, az nem volt olyan

kellemes sem nekem, sem pedig a
munkatársaimnak – vallotta meg
Szelencsik Tamás, aki a franciavá-
gási fûrészüzemben dolgozik. A
vevõk kiszolgálása fõként a sza-
badban történik, ezért elkerülhe-
tetlen volt a fagyoskodás, amit szí-
vesen kihagyott volna.

Két kisfia viszont élvezte a te-
let, a havat, Tamás pedig vigyázó
szemekkel figyelt rájuk, nehogy ba-
juk essék. A nyár a tél ellentéte,
ezért neki igazából a tavasz és az
õsz jön be. Ekkor sokat lehet
a családdal kirándulni, s a mun-
kavégzési körülmények is sokkal
jobbak.

A megyei vadászkamara és a
megye két állami erdõgazda-
sága összefogásával, február-
ban nívós körülmények között
rendezték meg az elsõ megyei
erdész–vadász bált.

A Veszprém Megyei Vadászka-
mara megalakulását követõen
azonnal életre hívta a megyei va-
dászbált, amely több mint egy év-
tizeden keresztül nagy siker mel-
lett zajlott. 13 év után azonban el-
jött az ideje az újításnak, ehhez a
Bakonyerdõ Zrt., illetve a HM

Ismét jól sikerült a bál

A nagy érdeklõdés mellett zajló bálon a hangulatra, a mûsorra, az étkekre nem lehetett panasz

Verga Zrt. „személyében” társak-
ra is találtak. Mindezt Pap Gyula
mondta, amikor a sümegi Hotel
Kapitányban köszöntötte az I.
Veszprém megyei erdész–vadász
bál résztvevõit.

A Bakonyerdõ Zrt. vezérigaz-
gatója, Varga László szerint még
nem volt példa arra, hogy erdõ-
gazdálkodók és vadásztársaságok
közösen, együtt ünnepeljenek.
Úgy fogalmazott, hogy a kezde-
ményezésbõl hagyományt kell te-
remteni. Az est elmélyíti az er-
dész–vadász barátságot is. A szer-

vezõk örömmel tapasztalhatták,
hogy az összefogás már itt is ered-
ményt hozott, hiszen a bálon majd
300 résztvevõt köszönthettek!

A hagyományoknak megfele-
lõen ezúttal is kitûnõ éteksor ke-
rült az asztalokra, amihez Egly
Márk borász csinált étvágygerjesz-
tõt, miközben bemutatta a süme-
gi Palota Pincészet borait. A han-
gulatról Éles István és Bach Szilvia
humorista gondoskodott, ezúttal
dalokban mondták el poénjaikat.
A talpalávalót a Change Show és
Tánczenekar szolgáltatta.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2011.
december 7-e és 2012. március 14-e között az aláb-
bi változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Ther Csilla (központ, 01.
02.), Szabó Márton (Balatonüred, 01. 02.), Lunk
Eszter (Bakonybél, 01. 02.), Vitéz Bernadett (köz-
pont, 01. 18.), Csollány Lászlóné (Bakonyszent-
lászló, 01. 23.), Magyari Réka (Zalahaláp, 02. 01.),
Czili Kármen (Devecser, 02. 06.), Rosta Katalin
(központ, 02. 13.), Iván Andrea (központ, 02. 13.),
Jung László (központ, 03. 01.).

Belépõk, fizikaiak: Marton Gábor (Zalahaláp,
12. 12.), Straub Jánosné (Farkasgyepû, 12. 09.),
Gábriel Zoltán (Franciavágás, 01. 09.), Kovács
László (Devecser, 01. 02.), Markos Zoltán
(Devecser, 01. 03.), Kis Kádi Róbert (Bakonybél,
01. 02.), Farkas Sándor (Pápa, 01. 02.), Somlai
Lászlóné (Pápa, 01. 03.), Barcza Dénes (Devecser,
02. 01.), Péter Sándorné (Franciavágás, 02. 13.),
Petõ Zsolt (Zalahaláp, 02. 20.), Drabos István
(Franciavágás, 02. 15.), Gazdig Árpád (Francia-
vágás, 02. 15.), Tuba Imre (Zalahaláp, 02. 27.),
Doroszi Ákos (Zalahaláp, 03. 05.).

Személyügyi hírek
Kilépõk, szellemiek: Vitéz Bernadett (köz-

pont, 01. 31.), Saarnit-Kasza Viktória (központ,
01. 15.).

Kilépõk, fizikaiak: Straub Jánosné (Far-
kasgyepû, 12. 28.), Péter Krisztián (Franciavágás,
01. 03.), Petõ Zsolt (Zalahaláp, 02. 22.), Kama-
rás Ferenc (Zalahaláp, 02. 01.), Nagy József
(Zalahaláp, 02. 01.).

Nyugdíjazás, szellemiek: Molnár Ferencné
(Bakonyszentlászló, 02. 29.), Bali Istvánné (köz-
pont, 02. 21.).

Nyugdíjazás, fizikaiak: Novák Károlyné (Fran-
ciavágás, 03. 08.).

Hûségjutalomban részesültek: Molnár Fe-
rencné (Bakonyszentlászló, 39 éves, nyugdí-
jazása alkalmából), Scheibenhoffer János
(Bakonybél, 20 éves), Badics Ferenc (Francia-
vágás, 30 éves), Baranyai Mária (Franciavágás,
30 éves), Kálovics Ferencné (Franciavágás,
25 éves), Szente István (Zalahaláp, 35 éves),
Csomor István (Zalahaláp, 38 éves, nyugdíjazása
alkalmából).

A Bakonyerdõ Zrt. a társerdõ-
gazdaságokkal közösen az év
elsõ hónapjaiban két külföldi és
egy hazai vadászati kiállításon
mutatta be az érdeklõdõ sport-
vadászoknak nagyvadvadá-
szati lehetõségeit.

Európa legrangosabb és egy-
ben legnagyobb szakkiállításán, a
dortmundi Jagd und Hund vadá-
szati és horgászati kiállításon a
2012-ben 34 országból érkezett
686 kiállító, mintegy 48 000 négy-
zetméteren, hat kiállítócsarnok-
ban mutatta be termék- és szol-
gáltatáskínálatát. Az impozáns
számadatokat a vendégek is érté-
kelték, a kiállításra Európa legkü-
lönbözõbb országaiból érkeztek
látogatók, mintegy 72 000-en. A
magyarországi vadászatok iránt
élénk érdeklõdést mutató külho-

Moszkvától Dortmundig
ni vadászok többek között Belgi-
umból, Hollandiából, Dániából,
Luxemburgból,  Angliából, Cseh-
országból és természetesen a ki-
állításnak otthont adó Németor-
szágból érkeztek. Az országunk
szinte teljes vadászati kínálatát be-
mutató közös, 11 állami erdõgaz-
daságot felsorakoztató standon a
hatnapos kiállítás alatt a legna-
gyobb érdeklõdés a Bakonyerdõ
Zrt. pultjánál a társasvadászatok,
valamint a gímbikavadászatok
iránt volt. Az oroszországi Safari
Hunting kiállításon elsõ alkalom-
mal – új piacszerzés reményében
– állítottunk ki február végén. A
számos érdeklõdõ ellenére ez egy
nehezen megnyíló piac. Elsõsor-
ban saját országukat, az orosz
mentalitást, valamint a magyar
vadászati kínálatot behatóan is-
merõ vadászatszervezõ cégek,

Elõzetesen talán a Motax Autó
Pápa KC legoptimistább szur-
kolói sem számítottak arra, mi-
szerint kedvenceik ilyen pará-
désan szerepelnek majd a zaj-
ló NB II-es férfi kosárlabda-baj-
nokság nyugati csoportjában.
Az NB I/B-s sorozattól az idény
elõtt – kényszerbõl – elköszö-
nõ, a mezõny legtöbb saját ne-
velésû játékosát adó együttes
jelenleg úgy „horgonyoz” a ta-
bella harmadik helyén, hogy a
kiírásban éppen annyi pontot
hullajtottak, mint a listavezetõ
szombathelyiek.

Tavaly nyáron valahol a pápai
kosárlabdázás jövõje – mûködé-
se, egyáltalán a léte – kérdõjele-
zõdött meg, mikor a pénzcsapok
drasztikusan elzáródtak. A város
(sport)büdzséjébõl 2011-ben
négymillió forinttal részesülõ egye-
sület annak ellenére került poko-
lian nehéz helyzetbe, hogy az itte-
ni kosarasgyermekek, illetve szü-
leik addig – s persze azóta is – ren-
geteget tettek szeretett sportágu-
kért. Sokan és sokat dolgoztak,
mindhiába, hiszen mûhelyük so-
sem volt még olyan kilátástalan
(anyagi) szituációban, mint akkor-
tájt: egyszerûen nem tehettek
mást, mint életben maradni.

Szerencsére nem adták fel vál-
lalt küzdelmüket. A harmadosz-
tályba visszalépõ klub építhetett
hazánk legjobbjai között számon
tartott korosztályos csapataira, a
sanyarú pillanatokban onnan töl-
tötték fel a felnõttkeret öltözõjét.
A nagyoknál csak három olyan
sportoló pattogtat, aki nem pá-
pai illetõségû. Vajda Balázs edzõ
alakulata többek között a II. Ba-
logh József-emléktorna (a névadó
a kör hajdani elnöke és vezetõsé-
gi tagja volt) ezüstérmes csatáival
hangolt az idei évadra, ahol mind-
járt az elsõ mérkõzésén vereséget

Újabb gyõzelmekkel
készülnek a bajnokságra

szenvedett, ám azt követõen pom-
pás menetelésbe kezdett; azóta
képtelen kikapni, õszi meglepõ és
egyetlen zakójukhoz tizenegy dia-
dalt passzítottak hozzá. Elõfordult,
hogy nehezebben vették az aka-
dályokat, máskor viszont könnye-
dén. Odahaza hét–nulla, míg ide-
genben négy–egy a gyõzelmi-vere-
ség mutatójuk. „Blokkjukban” a
második legkevesebb pontot kap-
ták és a negyedik legtöbb pontot
dobták.

A Bogdán Erik, Horváth Attila,
Fülöp András, Perger Bálint, Szeke-
res Péter, Viant Zsolt, Sömenek
Martin és Csapai Péter nevével fém-
jelzett gárda masszívan tartja ma-
gát ahhoz, amit elöljáróik elvár-
nak tõlük: vagyis, hogy „bizonyít-
ványosztáskor” a dobogón zárja-
nak. Ilyenformán cél mostani be-
sorolásuk megtartása, veretlensé-
gi szériájuk tovább nyújtása.

Általában lendületesen, takti-
kusan, magabiztosan, összesze-
detten és szellemesen „vitézked-
nek”, nagy akarásuk nem akadá-
lyozza meg õket abban, hogy idõ-
rõl idõre ötletes támadásokat ve-
zessenek. A bajnokság elõtt meg-
erõsített és ily módon jó játékerõt
képviselõ ellenfelekkel szemben is
kézben tartják az összecsapások
irányítását, kontrollálják a törté-
néseket.

Ám, mint minden csapat éle-
tében, a Magyar Kupa második
körébe jutott pápaiéban is vannak
kisebb-nagyobb rövidzárlatok. Fi-
gyelmetlenségeik idején válnak
párharcaik küzdelmessé. Ha kap-
kodnak, nem viszik végig a figurá-
kat, sok az eladott labdájuk, egy
szóval pontatlanok. Olyankor ve-
szik igazán hasznát Sömenek és
Viant palánkok alatt összeszedett
lepattanóinak, Fülöp éleslátásá-
nak és a megyeszékhelyrõl vissza-
tért pápai nevelésû Bogdán trip-
láinak. Utóbbi jelenlétével tovább

nõttek variációs lehetõségeik. Ha
álmosan kezdenek s nehezen len-
dülnek játékba, ha szellõsen vé-
dekeznek, ha kihagyják a lehe-
tõségeiket, ha nem megfelelõ a
ritmusuk és labdákat adnak el, il-
letve hengerlés helyett a gólcsen-
det választják, akkor szakvezetõ-
jük idõkéréssel próbálja rendezni
a sorokat.

A pápaiak a folytatásban is el-
kényeztetnék a fellépéseikre kilá-
togatókat. Ehhez nem készülnek
mással, mint gyõzelmekkel. A hoz-
záállásukkal nem lehet probléma.
A kitartó és lelkes nézõk pedig
mindehhez hozzátehetik azt a bi-
zonyos pluszt.

A Motax Autó Pápa Kosárlabda Club csapata. Nagy célokat tûztek maguk elé a bajnokságban

egyéni vállalkozások mutattak ér-
deklõdést erdõgazdaságunk vadá-
szati lehetõségei iránt.

A hazai FEHOVA kiállítás im-
pozáns, a 22 állami erdõgazdaság
teljes vadászati-turisztikai kínála-
tát bemutató 670 négyzetméteres
közös standján a nagyközönség az
erdészeteket szimbolikusan, mint
tisztást határoló erdõt láthatta. A
négy évszak szerint tematikusan
felállított standokon cégünk a ta-
vasz–nyár szimbolika keretében a
szezonindító õzbakvadászatok
mellett egyéb nagyvad egyéni és
társasvadászatokat kínált a bérva-
dászoknak, nyári pihenési lehetõ-
séget vadászházainkban a család-
tagoknak, illetve turistáknak. Az
eredményes vásári részvételnek
köszönhetõen jövõre is tervezünk
külföldi és hazai kiállításokon való
megjelenést.


