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A vendég diákokkal többek között Kemendy Géza, az erdei iskola
vezetõje, és Gombási Károly közjóléti elõadó foglalkozott

A Várpalotán megtartott
Veszprém megyei vadásznapon
több munkatársunk is elismerés-
ben részesült. A Hubertus-ke-
reszt arany fokozatát vehette át
Kovács András, aki 32 éve dolgozik
a vállalatnál, a Sümegi, majd a
Keszthelyi Erdészet területén er-
dészként és hivatásos vadászként.
Elsõ vadászengedélyét 1971-ben
szerezte meg. Munkáját az elmúlt
évtizedek alatt mindvégig nagy
gonddal, lelkiismeretesen végez-
te. Kollégái szeretik segítõkészsé-
géért, jó kedélyéért.

Ugyancsak a Hubertus-kereszt
arany fokozatát kapta Szekrényes
Tamás, a Balatonfüredi Erdészet
igazgatója, aki 2007 óta irányítja
az erdészet vadgazdálkodási tevé-
kenységét. Nagy szerepet vállalt az
erdészet vadászterületének kiala-
kításában, melyet létrehozásától
eredményesen mûködtet. Szak-
mai határozottságával, a vadásza-
tok precíz és szakszerû lebonyolí-
tásával elismerést és tiszteletet ví-
vott ki a vadász vendégek köré-
ben. Erdész-vadászként különös
figyelmet szentel a két ágazat össz-
hangja megteremtésének és fenn-
tartásának. 2010 óta az Országos
Magyar Vadászkamara Veszprém
Megyei Szervezetének hivatásos
vadász alelnöki teendõit is ellátja.

Szekrényes Tamás (jobbról) Oláh Csaba VKE-elnöktõl és Pap Gyula kamarai elnöktõl vette át a díjat

Kitüntetett kollégáink

A Hubertus-kereszt ezüst fo-
kozatát vehette át Berger Péter, a
Bakonybéli Erdészet erdõmûve-
lési mûszaki vezetõje, aki 2001 óta
irányítja az erdészet vadgazdálko-
dását. Nagy hangsúlyt fektet a

Bakonyi Tájvédelmi Körzetben
lévõ vadászterületen a természet-
védelmi szempontokat mesz-
szemenõen figyelembe vevõ vad-
állomány-szabályozás megterem-
tésére.

Tapasztalt, aktív vadász, hig-
gadt, türelmes stílusával megbe-
csülést vívott ki az erdõgazdaság,
a szakhatóságok, valamint az er-
dészet visszatérõ vadász vendége-
inek körében egyaránt.

Az Európai Növénytudományi
Szervezet (EPSO) azért hirdet-
te meg a napot, hogy ráirányít-
sa a közvélemény figyelmét a
növények szépségére és az
emberek életében betöltött
fontos szerepére.

Az Európai Növénytudományi
Társaság (EPSO) égisze alatt idén
elõször került megszervezésre a
nemzetközi Fascination of Plants
Day. A kezdeményezéshez 39 or-
szág csatlakozott és több mint 500
intézmény – botanikus kertektõl
a kutatóközpontokig – szervez
ezen a napon olyan különféle csa-
ládi, szakmai eseményeket, ame-
lyek szorosan kapcsolódnak a nö-
vényekhez a kutatáson, a mezõ-
gazdasági termelésen, a termé-
szet- és környezetvédelmen, az ok-
tatáson vagy a mûvészeten keresz-
tül. A nemzetközi növénynap kap-
csán vállalatunk ismét a természet-
be hívta a diákokat.

A Bakonyerdõ Zrt. mindig fon-
tosnak tartotta a fiatalok környe-

Nemzetközi
növénynap

zeti nevelését, ezért minden olyan
akcióhoz szívesen csatlakozott a
vállalat, amely azt a célt szolgálta,
hogy az ifjakkal megszerettessék
a természetet. Az elsõ nemzetkö-
zi növénynap alkalmából ismét
szélesre tárták a kupi Esterházy
Erdészeti Erdei Iskola kapuit, a
meghívást mintegy ötven pápai,
Pápa környéki általános iskolás
fogadta el.

Farkas Judit (pályázati és kom-
munikációs vezetõ) és Gombási
Károly (közjóléti elõadó) tartal-
mas programot szervezett részük-
re, így tartottak gombászati bemu-
tatót, ültettek fát és virágot, vé-
gigjárták a Tallós Pál tanösvényt,
de játékra is jutott idõ. Az elõadá-
sok során a növények hármas
funkciójára – gyógyászat, gazdál-
kodás, díszítõelem – is felhívták a
figyelmet.

A növények jelentõségét mi
sem bizonyítja jobban, mint hogy
az állatvilág és az emberiség táp-
lálékát – közvetlenül vagy közvet-
ve – biztosítják.

Elindult a brikettüzem

Közhelyszerû, de ettõl még
igaz: haladni kell a korral. Vállala-
tunk az elsõk között készíttette el
a saját honlapját, hogy látogató-
ink minden fontos információt
megtaláljanak velünk kapcsolat-
ban. Az internetes oldalt folyama-
tosan frissítettük, hogy minden
lényeges adat naprakészen ren-
delkezésre álljon.

Megújult vállalatunk honlapja
Az elmúlt idõszakban többször

is változott a honlap, most azon-
ban eljött az alaposabb frissítés
ideje.

Aki mostanában járt a
www.bakonyerdo.hu weboldalon,
láthatja a totális megújulást, új a
design, áttekinthetõbbé és fel-
használóbarátabbá vált inter-
netes oldalunk. A régi hagyomá-

nyos elemek, információk közül
sokat megõriztünk, de új anyagok-
kal, információkkal bõvültünk –
mindezt mai kör követelményei-
nek megfelelõ formában.

Friss, fontos és pontos – ahogy
azt látogatóink elvárják tõlünk!

Reméljük, hogy az új webol-
dal munkatársaink tetszését is el-
nyeri! Weibl László gyárigazgató mutatta be lapunknak a legújabb franciavágási terméket, a biobrikettet

A Bakonyerdõ Zrt. állandó
résztvevõje a pápai regionális
mezõgazdasági szakkiállítás és vá-
sárnak, amelyet ezúttal a szoká-
sosnál késõbb, május közepén
rendeztek meg. A XVI. Pápai

Elsõ díj az agrárexpón

Agrárexpón a szokásoknak meg-
felelõen értékelték a kiállítók tel-
jesítményét, s a legjobbakat díjaz-
ták is. Agrárgazdasági kategóriá-
ban elsõ díjjal tüntették ki vállala-
tunkat. A Veszprém Megyei Ag-

rárkamara vásári nagydíját az Ag-
rárexpón évrõl évre tapasztalt szín-
vonalas megjelenéséért, szép kivi-
telezésû standjáért ugyancsak a
Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari
Zrt. kapta meg.

A Franciavágási Fûrészüzem-
ben megkezdõdött a brikett
gyártása. Az új üzemrész ter-
melésének felfutását a fûtési
szezonra idõzítik.

A fûrészárugyártás technoló-
giai továbblépéseként a Francia-
vágási Fûrészüzemben már szárí-
tott, gyalult termékek is készülnek.
Ezek elõállításakor azonban gya-
luforgács és száraz fûrészpor is
képzõdik, amit mindenképpen
érdemes továbbhasznosítani. A
megoldást egy brikettáló gép te-
lepítése kínálta. Weibl László gyár-
egység-igazgató arról tájékozta-

tott, hogy már túljutottak a pró-
baüzemen, a rendszer finomhan-
golása zajlik. Az egész folyamatot
úgy kell elképzelni, hogy a fûrész-
gépektõl és a gyalugéptõl az elszí-
vórendszeren keresztül egy táro-
ló porsilóba kerül a gyaluforgács
és fûrészpor keveréke. Annak ér-
dekében, hogy ez az anyag minél
homogénebb legyen, egy finom
aprítón viszik keresztül. Ezt köve-
tõen egy ventilátor befújja a briket-
táló silótartályába. A hat centimé-
ter átmérõjû, henger alakú, 27
centiméteres hosszúságúra dara-
bolt brikett ragasztóanyag hozzá-
adása nélkül készül. A fában lévõ

kémiai anyagoknak köszönhetõ-
en a por hõ és nyomás hatására
összeáll.

A brikett fûtõértéke magasabb
a tûzifáénál. A keletkezõ minimá-
lis hamu pedig természetes trá-
gyaként felhasználható.

A beruházás a kiegészítõ gé-
pekkel, berendezésekkel együtt 72
millió forintba került. A folyama-
tos termelést az õszi fûtési szezon
elõtt indítják, amire alaposan fel-
készülnek. A piacfelmérés már
tavaly õsszel megkezdõdött. A
biobrikettet a felhasználók már
ismerik, szakembereink jó piaci
fogadtatásra számítanak.

A Befag-parketták mindig kiváltják a látogatók érdeklõdését. Állandóan tudunk újat mutatni a standnál
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A Bakonyerdõ Zrt. 2005-ben el-
határozta, hogy a Farkasgyepûi
Erdészetnél található, 1926-
ban Roth Gyula vezetésével lét-
rehozott kísérleti területen ket-
tõs funkciójú tanösvényt léte-
sít. A tanösvény egyrészt tör-
ténelmi emlékeket és a bako-
nyi táj szépségeit õrzõ, a mai
erdõgazdálkodást bemutató
helyszín a civil közönség részé-
re, másrészt emlékállítás tu-
dós erdészeink tiszteletére, il-
letve a szakma részére kuta-
tási célterület bemutatása ér-
dekében.

A Farkasgyepû környéki erdõk
története régmúltra nyúlik vissza.
Az elsõ erdõszervezeti feljegyzé-
sek a Bakonyi Erdõ-Ispánság ide-
jébõl maradtak fenn a XII–XIII.
századból, melynek székhelye a
Csehbánya közelében található
Hölgykõ várában volt. Az írásos
emlékek királyi birtokként említik
egészen a XIV. századig. Az erdõ-
birtok a XIV. században a vá-
roslõdi (leveldi) karthauziak tu-
lajdonába került. A török dúlás
idején a szerzetesek elmenekül-
tek, így a birtok a veszprémi püs-

pökséghez került, egészen az ál-
lamosításokig. Az elsõ üzemter-
vek az 1879-es erdõtörvény hatá-
sára 1881-ben készültek el.

A tanösvény létrehozásával
emléket kívántunk állítani az 1926-
ban Roth Gyula vezetésével elin-
dított erdõfelújítási kísérleteknek
és az ezeket irányító, végzõ szak-
embereknek. A kísérletek eredmé-
nyét mutatja, hogy 1936-ban itt
rendezték a IX. IUFRO kong-
resszust. A kísérletek irányításá-
ban Roth Gyula legfõbb segítõje
– a teljesség igénye nélkül – Dobó
Jenõ és Magyar Pál volt. Az
erdõfelújítási kísérleteket az 1970-
es évektõl Mayer Antal professzor
élesztette újjá, melyrõl 1972-ben
a következõket írta: „…érdemes-
nek találtuk rekonstruálni a kísér-
leteket, és az eredményei mind a
gyérítés, mind a felújítás szem-
pontjából értékes adatokat és ta-
pasztalatokat adtak.”

A kísérletek fontosságát, szak-
mai magasszintûségét mi sem bi-
zonyítja jobban, mint hogy az
1973. évi IUFRO 1. sz. erdõmû-
velési konferencián is bemutatták.
Jelenleg a 145 hektáros területen
egy 70 év körüli szálas erdõállo-

mány található. Fõ fafaj a bükk, de
megtalálható a hegyi, a korai ju-
har, a magaskõris, a kislevelû hárs
és a madárcseresznye. Az elegy fa-
fajok fennmaradására a gyérítések

festõi szépségét is bemutassa. A
szép bükkös állományok, a cso-
dálatos völgyek, a völgyet átívelõ
fahíd látványa minden ide láto-
gatónak kellemes felüdülést

Roth Gyula tanösvény Farkasgyepûn

nyújt. A tanösvény mentén kétfé-
le ismertetõ táblát helyeztünk ki.
A hátizsákos turista jellel ellátot-
tak a laikusok számára nyújtanak
ismeretanyagot, a bagoly emblé-
másak tudományos ismeretanya-
got tartalmaznak. A tanösvény
elején, közepén és végén pihenõ-
helyeket alakítottunk ki, ahol le-
hetõség van a közepesen nehéz
út kipihenésére, piknikezésre. A

kiépített esõbeállók, tûz-rakó he-
lyek mind az ide látogatók kényel-
mét szolgálják. Hulladékgyûjtõket
azonban nem helyeztünk ki, ezzel
ösztönözve vendégeinket, hogy
barangolásuk alkalmával felesle-
gessé vált tárgyaikat, csomagoló-
anyagaikat a kirándulás végén vi-
gyék magukkal és azt lehetõség
szerint kijelölt szelektív gyûjtõk-
ben helyezzék el.

folyamán különö-
sen ügyeltek. A kí-
sérleti terület 1977-
ben természetvé-
delmi oltalom alá
került. A kísérletek
irányítását a mai
napig a Nyugat-
M a g y a r o r s z á g i
Egyetem Erdõ-
mérnöki Karának
erdõmûvelési tan-
széke végzi.

A tanösvényt
megközelíteni leg-
könnyebben a 83.
sz. útról, a Farkas-
gyepû–Városlõd
között található
autós pihenõtõl le-
het. A tanösvény ki-
alakítása a kísérleti
terület nagy részét
érinti, de a vonal-
vezetést igyekez-
tünk úgy tervezni,
hogy az a Bakony

A 2005-ben létrehozott erdei tanösvénnyel emléket kívántunk
állítani az 1926-ban Roth Gyula vezetésével elindított erdõfelújítási
kísérleteknek és az ezeket irányító, végzõ szakembereknek

Az erdészet alkalmazotti állománya
Erdészeti igazgató: Peer László,
erdõgondnokok: Czili Kármen, Farkas Sándor, Kovács Róbert;
kerületvezetõ erdészek: Gáti László (Kígyós), Gyabronka Tibor
(Tüskevár–Lovas), Jáger Ferenc (Kolontár), Csabai Zsolt (Szirt-
tetõ és széki vadászkerület), Lukács László (Zalaerdõd), Mohos
Kálmán (Berénd–Meggyes), Nagy Miklós (Csabrendek), Szom-
bathelyi Zoltán (Szék), Tükör László (Halomdomb);
beosztott erdész: Nagy Attila (Melegvíz);
kerületvezetõ vadász: Szabó Csaba (Melegvíz);
megbízott kerületvezetõ vadász: (fizikai) Humpók Imre (Kígyós);
MÁV-rakodókezelõ: Mátyus Árpád;
mûhelyvezetõ: Baki Dezsõ. Raktáros: Oláh László;
a sárosfõi vadászház gondnoka: Sándor Ferenc Lászlóné;
adminisztratív dolgozók: Strasszer Zoltánné (vezetõ könyvelõ);
Mátyus Árpádné (pénztáros), Laczkó Csabáné (bérelszámoló).

A másfél évvel ezelõtti vö-
rösiszap-katasztrófát követõ-
en az élet Devecserben is visz-
szatért a megszokott kerékvá-
gásba. Az erdészet munkatár-
sai alig várják, hogy visszaköl-
tözhessenek a régi telephe-
lyükön épülõ új irodaépületük-
be. Talán ezzel végleg maguk
mögött tudják hagyni a kálvá-
riát.

Ami 2010. október 4-én Deve-
cserben történt, arra az egész vi-
lág felfigyelt. A vörösiszap-ka-
tasztrófa a Devecseri Erdészet
életét is megnehezítette, hiszen a
lúgos ár mindent vitt: irodaházat,
szolgálati lakásokat, rakodót. Ta-

Normalizálódott a helyzet Devecserben
A katasztrófa mély nyomot hagyott bennük

erdészet milliós károkat szenve-
dett el, több munkatársunk is
megsérült a katasztrófában. Dol-
gozóink részt vettek az újjáépítés-
ben, miközben az élet nem állha-
tott meg, az erdészet munkáját
fennakadás nélkül végeznünk kel-
lett továbbra is.

Peer László bevallotta, nagyon
kedves volt számukra a Torna-
parti erdészépület, aminek a le-
bontását szívszorongva követték.
A volt tsz-irodába költöztek, a bér-
leményben eltöltött másfél esz-
tendõ nem volt teljesen kényel-
mes, ezért már nagyon várják,
hogy visszaköltözhessenek a saját
irodaházukba, amelyet az õsz
folyamán szeretnének birtokba
venni.

A Devecseri Erdészet 21 köz-
séghatárban mintegy 9200 hektár
erdõt gondoz. Az erdészet na-
gyobb erdõtömbjei jól kezelt nagy-
birtokok voltak. A kolontári erdõ
nyugati fele, a Pápa – Devecser –
Ugod gróf Esterházy Hitbizomá-
nyi Uradalom, a káptalanfai és
devecseri erdõk a galántai és
fraknói Esterházy család birtoká-

ban voltak. A Királyi Közalapítvá-
nyi Erdõgondnokság kezelésében
volt a somlóvásárhelyi és ajka-
beréndi tömb. A felsõnyirádi erdõ
és a kolontári tömb keleti felét a
veszprémi püspökség, a tüskevári
erdõt a gyõri püspökség kezelte.
A zalaerdõdi tömb az Állami Kincs-
tár kezében volt. A Somló erdeje
és vára több gazdacserét követõen
az Erdõdy családhoz került, tájé-
koztatott az erdészeti igazgató.

A faállománytípusok közül a
legjelentõsebbek a cseresek (35
százalék) és a kocsányos tölgyesek
(27 százalék). A gyertyános-töl-
gyesek is komoly területi aránnyal
vannak jelen (15 százalék). Emlí-
tést érdemelnek az akácos (6 szá-
zalék) és az erdei fenyves állomá-
nyok. Az erdõállomány 97 száza-
léka a jó fatermõ képességû cso-
portba tartozik.

– Felújítási viszonyokban legin-
kább a természetes felújítási mó-
dok uralkodnak, tarvágást csak kis
mértékben végzünk – mondta Peer
László. – Fokozatos felújításainkat
részben egyenletes bontáson ala-
puló ernyõs módszerrel, másrészt
sávos (kulisszás) felújító vágással

végezzük el. A természetes felújí-
tott cseresek mellett a 2007. évi
jó kocsányostölgy-makktermést
követõen ma mintegy 70–80 hek-
tár gyönyörû kocsányos tölgy ter-
mészetes felújításnak is örven-
dezhetünk. A korábbiakban erõl-
tetett szerkezetátalakítások he-
lyett ma nagyobb jelentõséget tu-
lajdonítunk a természetes, ele-
gyes állományok kialakításának.

A mesterséges erdõsítéshez
szükséges csemete jelentõs részét
a nyírlaki és a sárosfõi csemete-
kertekben állítják elõ. Éves faki-
termelési feladatuk bruttó 50 000
köbméter.

A fûrészipari alapanyag 60
százaléka Franciavágásra kerül, a
fennmaradó mennyiséget a fa-
használati osztály szervezésében
értékesítik. A fakitermelést vál-
lalkozók végzik egy erdészeti
forwarder közremûködésével. A
szállítást szinte teljes egészében
az erdészet végzi két saját Mer-
cedes gépjármûvével.

A Devecseri Erdészet mûköd-
tet egy MÁV-rakodót, ami nem
mellékesen a Bakonyerdõ Zrt.
legjelentõsebb rakodója. 2010-

ben ez is a vörösiszap martaléká-
vá vált, de újjáépítették és korsze-
rûsítették.

A saját feladatok elvégzéséhez
szükséges géppark mellett van egy
Valtra T 191-es mûvelõ traktoruk,
amely a Devecseri Erdészet üze-
meltetésében az összes társerdé-
szetnél is dolgozik.

Devecseri sajátosság a ’80-as,
’90-es évekban a nagy aprítékter-
melõ géppark fenntartására épült
mûhelycsarnok és raktárépületek.
A javítóbázis elhelyezkedésénél és
adottságainál fogva alkalmas a
saját és társegységek gépeinek,
autóinak javítására és karbantar-
tási munkáira. Itt kialakításra ke-
rülnek központi anyagraktárak is.

Az erdészet 1993-ban vette ke-
zébe a vadászatot, és két lépcsõ-
ben kialakította 12 500 hektáros
vadászterületét, ahol az egyik leg-
nagyobb kilövési darabszámmal
(798) bírnak.

Minden évben esik aranyérmes
bika, kiváló a dámállományuk is.
Sárosfõn szép vadászház áll ren-
delkezésre, ahol az alkotóházzal
együtt akár 20 vendéget is el tud-
nak szállásolni.

A vadászati feladatok mellett
– egyedüliként a Bakonyerdõn
belül – halászati feladatot is vé-
geznek, amelyben a hagyományos
tavi ponty, amúr, kárász, csuka
mellett újraindult a pisztrángte-
nyésztés is. Szeretnék felújítani az
elöregedett, feliszapolódott tó-
rendszert, amelyhez pályázni pró-
bálnak az önerõ mellé.

A sárosfõi vadászház mellett
található az alkotóházuk, amely
alkalmas kutatásra, pihenésre, ki-
rándulásra. Tartottak itt már ma-
darász-, gyûrûzõ-, festõtábort,
fogadtak erdészeti tudományos
intézettõl érkezõ vendégeket, az
épület gyakori célpontja közeli is-
koláknak, óvodáknak is.

Az erdészet területén egy táj-
védelmi körzet (Somló) és négy
természetvédelmi terület (deve-
cseri Széki-erdõ, Sárosfõ, nyirádi
Sár-álló, Darvastó) van. Az erdé-
szet területéhez közeli kedvelt ki-
rándulóhelyek: devecseri kastély,
sümegi vár, sümegi püspöki palo-
ta, Somló vára, Somló – Szent Ist-
ván-kilátó, a Somló három kápol-
nája, nagykeszi templomrom
(XIII. sz.).

Épül az új irodaház
(balra fent). A Somló-
tetõ kezelését, séta-
utak rendezését,
padok mindenkori
elhelyezését, felújítását
az erdészet évtizedek
óta magára vállalta
(jobbra fent). Kis
ékszerdoboz a Sárosfõi
Vadászház (balra).
Újraéledt a pisztrángos
telep (jobbra)

lán senki nem csodálkozik azon,
hogy Peer László erdészeti igazga-
tóval a nehézségek felidézésével
kezdtük a beszélgetést.

– A tragédia alapvetõen változ-
tatta meg mindennapjainkat. Az

Peer László
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Vonzották a feladatok, ame-
lyekben kihívást talált. A Zala-
halápról búcsúzó Várkonyi Gá-
bor jó szívvel emlékezik vissza
a parkettagyárban töltött négy
esztendõre.

Valamivel több mint négy teljes
évet töltött a Zalahalápi Parket-
tagyár élén Várkonyi Gábor, aki
2008. január 1-jétõl irányította
az üzemet egészen a 2011. decem-
ber 31-ei távozásáig. A vezetõ a
konkurenciától igazolt át vállala-
tunkhoz, de nem bánta meg a
döntését.

– Ha visszatekintek a 35–40 év
munkával töltött idõszakomra,
azt kell mondjam, három olyan
munkahelyem is volt, ahol külö-
nösen jól éreztem maga. Ezek
egyike az utolsó munkahelyem, a
Bakonyerdõ Zrt. – vallotta be
Várkonyi Gábor. Számára nagyon
kedves és emlékezetes volt az itt
töltött négy év.

Pedig, ha visszagondolunk,
pont a válság kitörésekor vette
kézbe a kormányrudat, s hát vall-
juk be, nem volt egyszerû ez az
idõszak, elég, ha csak az elbocsá-
tásokra, a csökkentett mûszakok-
ra gondolunk.

– Úgy látszik, engem mindig
megtalálnak az ilyen feladatok,
vagy én vonzom a nehézségeket –
mosolyodott el a felvetésre.
Visszapörgetve az emlékeit, kifej-

Halápra jó szívvel emlékezik
tette, a számára kedves helye-
ken viszonylag rövid idõt töltött,
ugyanakkor mindhárom munka-
helyen nem kis feladatokkal kel-
lett szembesülnie.

Zalahalápon az elsõ három
évben a meglévõ gyárból egy telje-
sen újat kellett csinálni. A folya-
matosan megújuló technológia
mellett erõteljes szemléletváltást
kellett végrehajtani. Várkonyi
Gábor korábban magántulajdonú
cégnél töltött el tíz évet, ott meg-
tanulta, miként kell felépíteni egy
hatékonyan, a piaci kihívásokra
azonnal válaszolni tudó szerve-
zetet.

Ezt a gondolkodásmódot kí-
vánta átadni zalahalápi kollégái-
nak. Ezek már önmagában is kihí-
vást jelentõ feladatok, de Halápon
mindezt tetézte, hogy a válság mi-
att száz embertõl el kellett búcsúz-
ni. Sajnálta a munkatársakat, de
a talpon maradás, a piaci helyzet
megszilárdítása érdekében nem
volt más választás. Ezekkel együtt
is jó szívvel emlékezik.

Bevallotta, félt tõle, hogy ne-
héz lesz, ha végleg leteszi a „lan-
tot”, de aztán feltalálta magát.
Úgy fogalmazott, hogy a kertben,
a szõlõben mindig talál magának
elfoglaltságot, és az unokák sem
hagyják békén.

Egyszóval valószínûleg a nyug-
díjas mindennapjai is aktívan tel-
nek majd.Kihívásokkal teli hónapokat töltött Zalahalápon Várkonyi Gábor

Egyes adatok szerint kis-Ma-
gyarország területérõl 1942-
ben tûnt el az aranysakál, ek-
kor lõtték ki az utolsó kóborló
példányt. Kiirtásának elsõren-
dû oka az volt, hogy egyértel-
mûen káros állatnak hitték és
tûzzel-vassal irtották.

A kutyafélék családjában a
Canis nem 3 (néha 4) faját neve-
zik sakálnak, ezek egyike a mi
„nádi farkasunk” is (Arany János:
Toldi). Szinonim nevei még a to-
portyánféreg és a csikasz. Az
aranysakál Európa délkeleti ré-
szén, Észak-Afrikában és Ázsia
mediterrán jellegû vidékein él. Jel-
lemzõen a síkságok, dombokkal
tarkított vidékek lakója. Kedveli a
bokorerdõket, aljnövényzettel sû-
rûn benõtt bozótos, illetve ned-
ves területeket, de kifejezetten
száraz, homokos élõhelyeken is
elõfordul. Csak ott él meg, ahol

A toportyán visszatér
során megnövekedett ugar, illet-
ve az itt elszaporodott rágcsálók-
kal, a kedvezõvé vált élõhelyekkel
magyarázható. A délrõl terjeszke-
dõ aranysakál mára már Veszp-
rém megyében is kicsi, de stabil
populációval rendelkezik. Becsült
létszáma 2011-ben a megyében 50
példány volt, melybõl hatot lelõt-
tek a vadászok. Megjelent a Ba-
konyerdõ Zrt. vadászterületein is,
jelezték már Pápa, Devecser és
Nagyvázsony környékérõl, de el-
ejtésre még nem került.

A táplálékvizsgálatok eredmé-
nye alapján 77 százalékban kisem-
lõsöket fogyaszt (mezei pocok,
egerek, hörcsögök), ezzel komoly
gazdasági hasznot is hajt. Mezei
nyúl egy százalékban, fácán 0,4
százalékban, egyéb kistestû madár
0,5 százalékban szerepelt az étlap-
jukon. A falkában történõ vadá-
szat során õzgidákat, vadmalaco-
kat, szarvasborjút, sebzett vadat
elejthetnek, ezzel is szabályozva a
túlszaporodott vadállományt. A
fogyasztott nagyvad fõként vad-
disznó (6,5 százalék), illetve szar-
vasféle (2,4 százalék), melyek egy
része dögfogyasztás. A dögfo-
gyasztás elsõsorban a téli idõszak-
ra jellemzõ. Táplálékát gyümöl-
csökkel, növényi részekkel, gom-
bákkal, rovarokkal is kiegészíti.
Kimutatható károkat a vadgazdál-
kodásban eddig nem okozott.

Az aranysakáltól senkinek
nem kell tartania, mivel a rókánál
is rejtõzködõbb életet él, gyorsan
és takarásban mozog. Általában
kerüli az embert és az ember lak-
ta területeket, így megpillantani
közülük egyet is inkább szerencsé-
nek számít. Leginkább jellegzetes
vonító hangjáról tudhatjuk, hogy
a területen jelen van. Magyaror-
szágon nem védett, vadászati idé-
nye június 1-je és február 28-a kö-
zött van.

Várjuk a kollégák jelzéseit,
hogy hol látták, hallották az arany-
sakált, valamint az esetleges terí-
tékre kerülését.

Az Országos Erdészeti Egye-
sület (OEE) pápai helyi csoport-
ja gazdag programtervet állí-
tott össze erre az évre.

Az OEE pápai helyi csoportjá-
nak elsõ idei rendezvénye a Mo-
nostorapáti Erdészet területén
volt, ahol a történelmi emlékek
nyomában jártak. Megtekintették
a részvénytársaság kezelésében
lévõ, rendbe tett salföldi és dabosi
templomromot, a feltárásra váró
bakonyszentjakabi kolostorromot
és a szigligeti óvárat. A bakonyi
bükkgazdálkodást s annak helyi
specialitásait Bakonybélben mu-
tatták be a zalaegerszegi helyi cso-
port szakembereinek. Még május-
ban Pápán tartott elõadást Pápai
Gábor, az Erdészeti Lapok fõszer-
kesztõje az idén 150 éves „Er-
dõszeti lapokról”.

Szintén május 24-én rendezték
meg immár harmadik alkalommal
a termõhelyes szakmai napot a
soproni egyetem oktatói segítsé-
gével. Az öt talajszelvényt a Pápai
Erdészet noszlopi erdõtömbjében
állták körül és elemezték ki.

Az év további részére is tartal-
mas programokat terveznek. Jú-

Mozgalmasan telik az idei év
lius elején az erdész–pedagógus
párok hatodik találkozójára kerül
sor, ezúttal Bakonybélben. A De-
vecseri Erdészetnél szeretnék le-
bonyolítani az immár hagyomá-
nyos erdõmûvelõi szakmai napot,
növényvédelmi problémákat állít-
va a középpontba. Augusztus vé-
gén kétnapos tanulmányútra ké-
szülnek az Egererdõ Zrt.-hez,
ahol megismerkednek szakmai
munkájukkal, a természeti és kul-
turális látnivalókkal. A kétévente
megrendezésre kerülõ alkalma-
zotti („szellemi”) nyugdíjas-talál-
kozó házigazdája ezúttal a Keszt-
helyi Erdészet és a Zalahalápi Par-
kettagyár lesz. Terveznek még er-
dõvédelmi szakmai napot a Keszt-
helyi Erdészet területén szakava-
tott oktató vezetésével, valamint
kulturális elõadást Pápán a ma-
gyarság történetérõl, szellemi
örökségérõl.

Az erdõk hetére kiemelt ren-
dezvénysorozattal készülnek az
erdei iskolák, alkotóház szervezé-
sében. Részt vesznek továbbá az
OEE kiemelt országos rendezvé-
nyein, mint a 143. erdészeti ván-
dorgyûlésen Miskolcon vagy az
erdésznõk találkozóján.

A Bakonyerdõ Zrt. és az Or-
szágos Erdészeti Egyesület kétna-
pos sajtókirándulást szervezett az
országos és helyi média képvise-
lõi részére május 22–23-án, mely-
nek helyszínei a Bakonyerdõ Zrt.
közjóléti létesítményei, erdei és
faipari üzemei voltak. A program
többek között tartalmazott zala-
halápi parkettagyári és franciavá-
gási fûrészüzemi látogatást, a
dabosi pusztatemplomrom, a
kapolcsi vízimalom, a Balaton-fel-
vidéki Erdészeti Erdei Iskola, va-
lamint a Bakonyi Kisbetyár Erdé-
szeti Erdei Iskola megtekintését
is. A kis csapat Bakonybélben

meglátogatta a Szent-kutat, gyö-
nyörködhetett a kõris-hegyi kilá-
tóról eléjük táruló látványban, és
a Bakonyerdõ Zrt. magas-bako-
nyi területeinek bükkgazdálkodá-
sát ismerhette meg.

A szállást a Devecseri Erdészet
Sárosfõi Vadászháza biztosította,
ahol a résztvevõk betekintést nyer-
hettek a sárosfõi halastavak gaz-
dálkodásába, megismerhették a
hidegágyas csemetetermesztést és
az alkotóházat.

Vendégeink tartalmas és
tanulságos napokat töltöttek
a Bakonyban

Vállalatunk vendégei voltak az erdészettel foglalkozó sajtómunkások

A Balaton-felvidéki és a
kupi után megnyitotta ka-
puit a Bakonyerdõ Zrt. har-
madik erdei iskolája, a Ba-
konyi Kisbetyár.

A Bakonyi Kisbetyár Erdé-
szeti Erdei Iskolát Ugod-
Huszárokelõ-pusztán, a Ba-
kony északi lábánál található,
a hajdani betyárok búvóhe-
lyeként elhíresült Gerence-
patak völgyében alakították
ki. A négyhektáros, szépen
kezelt park rejti az üdülõhá-
zat, egyben az erdei iskola
épületét. Az intézményben
májustól fogadják az óvodá-
sokat és az iskolásokat.

A környék olyan termé-
szeti kincseket rejt, mint pél-
dául a bakonyi Gyilkos-tó, az
Odvaskõ-barlang, a kõris-he-
gyi kilátó, forrasztókõi egzó-
takert, Gerence-völgyi kirán-
dulóerdõ, Pannon Csillagda,
Bakonyi Erdõk Háza, tehát
lesz miben merítkezniük az
ifjaknak.

Varga László vezérigazga-
tó elmondta: „az erdei isko-
lákban a gyerekek felfedezhe-
tik környezetüket. Az ilyen in-
tézmény lehetõséget teremt
a tantárgyi tudás elmélyítésé-
re, gyakorlati felhasználásá-
ra. A gyerekek játszva szerez-
hetnek természeti ismerete-
ket. Ezzel is elõsegíthetjük egy
olyan új generáció felnövését,
amely szakít a múlt termé-
szetromboló módszereivel és
kíméli, védi a Föld még meg-
maradt természeti értékeit”.

Itt a harmadik
Az ENSZ 47. közgyûlése 1992-
ben nyilvánította március 22-ét
a víz világnapjává, és 1994 óta
világszerte próbálják felhívni a
figyelmet vízkészletünk fontos-
ságára.

Ehhez a megmozduláshoz már
évek óta csatlakozik a Bakonyerdõ
Zrt. is, hiszen számunkra is rend-
kívül fontos a víz és a vizes élõhe-
lyek megmentése, fenntartása.

Az elmúlt évek hagyományai-
nak megfelelõen több helyszínen
– Balatonfüreden, Farkasgyepûn,
Pápán és Bakonyszentlászlón –
saját programjainkkal fogadtuk az
érdeklõdõket.

A Bakonyszentlászlói Erdészet
a Cuha-völgyi Parkerdõ területén
szervezett iskolai nyílt napot a helyi

A víz világnapja
általános iskola alsó tagozatos ta-
nulói részére.

A Cuha völgye közkedvelt ki-
rándulóhely, az ország számos
helyérõl érkeznek ide turisták
egész évben. Vinyétõl Porva–
Csesznekig gyalogosan 11-szer
kelhetünk át a patakon, mely he-
lyenként nagy kihívást jelent. Saj-
nos a száraz idõszakban a patak
szinte teljesen kiszárad.

Az erdei tanösvényen faragott
táblák segítenek a fák, cserjék
megismerésében. A meredek, szik-
lás hegyoldalak számos élõlény-
nek nyújtanak otthont. Számos

látnivalóban bõvelkedik a kör-
nyék, például a Kõpince-forrás,
Zsivány-barlang, a viadukt. A for-
rás vize nagyon egészséges, a
megfáradt kirándulók meleg nyá-
ri napokon szívesen oltják vele
szomjukat.

Noha a Föld felszínének 70 szá-
zalékát víz borítja, az édesvíz csu-
pán kettõ százalékát teszi ki, ami
az emberek számára nélkülözhe-
tetlen az élethez.

Fontos hogy a gyerekeket arra
neveljük, ne pazarolják az értékes
vizet és védjék természeti értéke-
inket!

Mesterházy Józsefnek sikerült
lencsevégre kapnia egy példányt

nincs farkas, a rókának konkuren-
se, azt kiszoríthatja területérõl.
Kotorékban vagy föld felett készí-
tett vacokban, családban él, 3–5
(néha 8) kölyköt vet, s jellemzõen
falkában vadászik. Hazánkban a
90-es évek elején történt újbóli
megtelepedése a rendszerváltás

Személyügyi hírek
A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2012.

március 15-étõl 2012. június 14-éig az alábbi vál-
tozások voltak:

Belépõk, fizikaiak: Szabó Árpád (Franciavá-
gás, 05. 01.), Fódi Zoltán (Franciavágás, 05. 01.),
Györke Zsombor (Keszthely, 05. 01.), Bauer Il-
dikó (Bakonybél, 05. 04.), Rékasi Csaba (Keszt-
hely, 05. 15.), Cseh Eszter (Zalahaláp, 05. 08.).

Fizikaiak: Novák Péter (Franciavágás, 03. 20.),
Németh Jenõ (Bakonyszentlászló, 04. 02.), Antal
Béláné (Zalahaláp, 04. 10.), Tóth Krisztina
(Zalahaláp, 04. 16.), Horváth Gabriella (Zala-
haláp, 04. 16.), Babics Mátyás, Eigner János, Pé-
ter Sándor, Pintér Attila, Prém Zoltán, Simon
Tibor, Strommer Attila, Farner György, Szabó
Ferenc, Szabó Imre, Szabó Zoltán, Szalai Balázs,
Fülöp Ferenc, Karvas Zoltán, Kecskeméti And-
rás, Milinszki Jenõ, Németh György, Németh Já-
nos, Péter András (mind Franciavágás, mind 05.
01.), Heincz István (Keszthely, 05. 01.), Lakatos
Martin Dániel (Zalahaláp, 05. 14.), Janzsó Ro-

land (Devecser, 05. 15.), Szabó József (Keszthely,
05. 24.), Erdélyiné Salamon Szilvia (Keszthely, 05.
26.), Bakos Judit (Keszthely, 05. 26.), Reidmár
László (Franciavágás, 05. 03.).

Kilépõk, szellemiek: Várkonyi Gábor (Zala-
haláp, 03. 31.), Magyari Réka (Zalahaláp, 04. 27.).

Kilépõk, fizikaiak: Soós Zoltán (Franciavágás,
05. 25., elhunyt), Töreki Menyhért (Zalahaláp,
05. 31.), Kamarásné Kõvári Ildikó (Zalahaláp,
03. 30.), Farkas Zsolt (Franciavágás, 03. 31.)

Nyugdíjazás, fizikaiak: Novák Károlyné (Fran-
ciavágás, 03. 08.), Csomor István (Zalahaláp,
06. 26.

Hûségjutalomban részesültek, fizikaiak: Ko-
vács András (Keszthely, 35 éves), Végh László
(Balatonfüred, 35 éves), Szalai Jánosné
(Zalahaláp, 30 éves).

Fizikai: Molnár Ferenc (Zalahaláp, 25 éves),
Molnár József (Zalahaláp, 35 éves), Papp Zoltán
(Zalahaláp, 25 éves), Szabó Terézia (Zalahaláp,
30 éves).
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Keszthelyen õshonos magyar fajokkal várjuk az érdeklõdõket

Könczöl Zsolt Erdélyiné Salamon Szilvia Varga István

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szól a létesítményhez?

Megnyitása óta nagy a forga-
lom a Festetics Imre Állatpark-
ban, különösen hétvégenként sok
az érdeklõdõ. A parkban megszó-
lítottuk Könczöl Zsoltot, aki még
az építésben is segédkezett: „Nagy
munka volt, de két hónap alatt
elkészült az állatpark”. Szerinte
nagyon jó volt a fogadtatása, nyi-
táskor rettentõen sokan voltak, a
telep az újdonság erejével hatott.
Úgy nyilatkozott, szükség van egy
ilyen állatparkra, az embereknek
nem kell Veszprémbe menniük,
hogy az állatok közelébe kerülje-
nek, itt is megismerkedhetnek
egy-két különlegességgel és ritkán
látható fajjal.

– A környékbeliek már tudják,
hogy itt vagyunk. Sikeres volt a

propaganda, ennek is köszönhe-
tõ, hogy nyitáskor megrohamoz-
tak bennünket – mondta a pénz-
táros, Erdélyiné Salamon Szilvia.
Több iskolás- és óvodáscsoport
járt már a telepen, a gyermekek
aztán odahaza elmesélték élmé-
nyeiket, majd a szülõvel, nagyszü-
lõvel visszatértek. Még nincs itt a
fõszezon, de a hazai vendégeken
kívül már a német turisták is ráta-
láltak az állatparkra. Megfordul-
tak itt szálláskiadók, nyaralótulaj-
donosok, akik vittek magukkal
prospektusokat, vélhetõ, hogy
ezzel is növelni lehet a vendégfor-
galmat.

A Balatonnál töltött pár napot
Varga István, aki szintén megfor-
dult az állatparkban. Úgy fogal-

mazott, hogy õt mindig érdekel-
ték az állatok, szereti a természe-
tet. Keszthelyen olyan ritka és õs-
honos magyar fajtákat tudott
megszemlélni, amiket talán még
állatkertben sem. Ezért is volt kí-
váncsi. Nem bánta meg, hisz nagy
élménnyel gazdagodott. A hely
tetszetõs, az információkat jól
helyezték el, így mindent megtu-
dott, amit akart. Annyit azonban
megjegyzett, hogy jó lenne, ha tud-
nának biztosítani az állatok ete-
téséhez valami magot, tápot,
ahogy azt az állatkertekben is meg
lehet vásárolni. Különösen a gye-
rekek élveznék az etetést, de az
erdõgazdaság is jól járna, hisz
annyival kevesebb takarmányra
lenne szükség.

Május 26-án megnyitotta kapu-
it a Festetics Imre Állatpark, ame-
lyet vállalatunk alakított ki Gye-
nesdiás és Keszthely közigazgatá-
si határán – az elkerülõ út mellett
található – 4,2 hektáros területen.
A két település határában több
karámot építettünk, az érdeklõ-
dõk õshonos magyar kutyafajták-
kal és háziállatokkal, valamint õs-
honos vadfajokkal ismerkedhet-
nek meg.

A megtekinthetõ õshonos
magyar fajok: kutyák (komondor,
puli), lovak (kisbéri félvér, mura-
közi), szarvasmarhák (magyar
szürke, magyar tarka), magyar bi-
valy, juhok (cikta, cigája, hortobá-
gyi racka, magyar merinó), serté-
sek (mangalica), tyúkfélék (fehér
magyar, sárga magyar, kenderma-
gos magyar, fogolyszínû magyar,
erdélyi kopasznyakú, magyar puly-
ka, rézpulyka, standard bronz-
pulyka), víziszárnyasok (magyar
kacsa, magyar lúd, gyöngytyúk),
magyar kecske, magyar szamár.

A háziállatok mellett õshonos
vadfajok (gímszarvas, õz, dámvad,

Nyitva az állatpark

vaddisznó, fácán, fogoly) ugyan-
csak láthatók. Nagy gondot fordí-
tottunk arra, hogy a fajtánként
elkülönített állatoknak megfelelõ
életteret biztosítsunk a természe-
tes, erdõs környezetben.

Az állatparkban állatsimogatót

és játszóteret egyaránt kialakítot-
tunk. Akit érdekel, a tehénfejés
mûveletét is megtekintheti.

A Festetics Imre Állatpark a
nyári idegenforgalmi fõszezonban
mindennap 9–19 óra között tart
nyitva.

Hagyományteremtõ jelleggel
június 9-én a Bakonyerdõ Zrt.
Devecseri Erdészetének sárosfõi
területén nehezített vércsapaver-
senyt rendeztünk. A vérebvezetõk
sokéves kihagyást követõen,
mondhatni, hazatértek Sárosfõre,
a magyar vérebezés megszervezõ-

Országos vérebverseny Sárosfõn

jének szülõhelyére. Az Esterházy
hitbizomány sárosfõi öreg erdész-
házában született 1883-ban id.
Fuchs Antal, aki Esterházy Tamás
kezdeményezésére az 1920-as
évektõl kezdõdõen szervezte a
magyar vérebezést. 1936-ban
Sárosfõn rendezték meg azt a va-

dászberkekben elhíresült, máig
sokat emlegetett nemzetközi vér-
ebversenyt, ahol Fuchs Antal
Dido von Wasserberg nevû han-
noveri vérebével parádés sebzett-
vad-utánkeresést mutatott be.

Az idei versenyre az ország
minden tájáról érkezõ vérebveze-

tõk a hely szelleméhez méltóan ki-
válóan képzett ebekkel álltak rajt-
hoz, hogy a szigorú bírók és a né-
pes nézõsereg elõtt megmutat-
hassák felkészültségüket.

Bár az idõjárás nehezítette
mind a kutyák, mind pedig veze-
tõik munkáját, szoros versenyben

remek eredmények születtek. A
nádasdi illetõségû Perjési Balázs
Rábaparti Nyomkeresõ Arany
nevû 2 éves szuka bajor hegyi vér-
eb kutyájával megnyerte a ver-
senyt. A második helyezett, a Ve-
reczkey Bálint által vezetett
Szentpéterföldi Aba mindössze

másfél perccel maradt el az abszo-
lút dicsõségtõl, pontszáma az elsõ
helyezettével azonos: mindketten
200 pontot értek el. A dobogó
harmadik fokára a Nyírerdõ Zrt.
hivatásos vadásza, Misó Mihály és
kiváló, tapasztalt hétéves hanno-
veri kutyája állhatott.

A hagyományoknak megfele-
lõen június 8-án – ezúttal is a
Befag Erdész Lövészklubban Gye-
nesdiáson – rendezték meg az er-
dõgazdaságok közötti lövész-
versenyt.

A verseny a következõ számok-
ból állt: korongvadászat, bukó
nyúl lövészete, bukó cél, futó róka
és álló cél. Tizenkét állami erdõ-
gazdaság csapata, valamint egy

Lövészverseny Gyenesdiáson
meghívottakból álló csapat méret-
tetett meg egymással, összesen
hatvannégyen álltak lõállásba.

Az eredmények: Egyéniben
elsõ lett Karikó Róbert (Zala-
erdõ), második Kovács Ignác (Ge-
menc), harmadik Vizi Norbert
(Bakonyerdõ). Csapatban a Ge-
menc Zrt. diadalmaskodott, meg-
elõzve a Zalaerdõ Zrt.-t és a
Gyulaj Zrt.-t.

Általában megérdemelte hívei
buzdítását a Bakonyerdõ El-
max Vasas SE Pápa; a behatá-
rolt lehetõségekkel és szûk
játékoskerettel „felvértezett”,
edzõváltáson átesett közössé-
get a tizenkét csapatos férfi
kézilabda-bajnokság délnyuga-
ti csoportjában a kilencedik
helyen intették le. A lelkes és
szerethetõ együttes a bravúros
hajrábeli szereplésével tett
azért, hogy a környékbeliek
ismét fókuszáljanak a sport-
ágra.

A Bakonyerdõ Zrt. által támo-
gatott gárda ama elhatározással
vágott neki a májusban zárult
pontvadászatnak, hogy a kiesõzó-
nától tisztes távolságban, a hato-
dik–nyolcadik pozíció környékén
ér célba. A körnek hetente három
tréninget tartó Poór Tamás veze-
tõedzõ – aki korábban Vesz-
tergom Zoltán kezébõl vette ki a
karmesteri pálcát – ennek remé-
nyében tavaly nyáron elõbb csa-
patot épített, majd csapatrészeket
csiszolt össze, lévén, hogy Ajkáról
Tóth Balázs (jobbszélsõ-átlövõ),
Balatonfüredrõl Kapcsándi Kris-
tóf (balszélsõ), míg Devecserbõl
Körli Norbert (kapus) igazolt hoz-
zájuk. A késõbb Okolenszki Lász-
lót is a soraiban tudó pápaiak a
bajnoki nyitány elõtt hangsúlyoz-
ták: felednék az elõzõ, hullámvas-
útra emlékeztetõ szezonjukat,
mikor megesett, hogy néha saját
magukat verték meg, elfáradtak és
idõnként összeomlottak, hogy az-
tán gyengén és ötlettelenül „mu-
zsikáljanak”. Õket sportszerûen
biztató drukkereiknek megígér-
ték: helyén lesz a szívük, koncent-
ráltabb és összeszedettebb pro-
dukcióval rukkolnak elõ. Igaz, azt
is hozzátették, hogy csak néhány
párharc esetében számítanak esé-
lyesnek…

A titkon a középmezõnyre apel-
láló pápaiak – igaz, rendszerint
szoros mérkõzéseken – csak hét
pontot szorgoskodtak össze a
küzdelemsorozat elsõ felvonásá-
ban, azzal a teljesítménnyel három
riválist utasítottak maguk mögé.
A szakmai munkát irányító Poór
edzõ már õsszel is kinyilvánította,
hogy változtatásokra lenne szük-
ség, elöljáróiknak jelezte: meglé-

võ lehetõségeik között képtelenek
elõrelépni, körülményeik messze
vannak az ideálistól. Hiába akar-

cögött a játékuk, jóllehet, a kézi-
labdázók a gondok közepette pró-
bálták odatenni magukat. A pont-
hullajtások dacára akadtak azért
olyan sportolóik, akik átlag felett
teljesítettek. A remélt középme-
zõnybeli tagságnak idõvel búcsút
mondtak. Az utolsó három for-
dulóban már nem a szemléletvál-
tást és a feltételek javítását forszí-
rozó, a lemondását korábban fel-
ajánló Poór Tamás dirigálta a csa-
patot. A közös megegyezéssel tör-
ténõ elválás után Kapcsándi Zsolt
látta el a feladatát, akivel a hátra-
lévõ fellépéseiket (–Alsóörs SE
22:18, –Izzó SE Nagykanizsa 31:26,
–Rinyamenti KC 28:23) megnyer-
ték Takács Balázsék.

A kézilabdacsapat az évad haj-
rájában bizonyította, hogy megér-
demli a buzdítást, a sportbarátok-
nak pedig ilyenformán érdemes

kijárni a mérkõzéseikre. Az idén
többször is gyenge napot kifogó
együttes a folytatásban akkor ke-

Tanulságos kézilabdaszezon

Hullámzó teljesítményt nyújtottak a kézilabdá-
zók. Egységes csapatként erõsek lehetnek

ták idõrõl idõre
megkezdeni a fel-
zárkózást, az edzé-
seken kevesen vol-
tak, a spílerektõl
nehéz volt úgy kö-
vetelni, hogy azok
a sportolást – a
családjuk, a mun-
kahelyük és tanul-
mányaik mellett –
ellenszolgáltatás
nélkül vállalták. Az
új blokkban az
utazási költségek
is megháromszo-
rozódtak. Ta-
vasszal már nem
számíthattak egyik
gólfelelõsükre,
Szabó Tamásra, aki
külföldrõl kapott
kecsegtetõ ajánla-
tot.

A Takács Ba-
lázs, Bors Pat-
rik, Reizinger Sza-
bolcs, Kapcsándi
Zsolt és Kristóf
nevével fémjelzett,
a Magyar Kupa
nyitó körébõl ki-
esett alakulat ta-
vasszal sem talált
mindig fogást az
ellenfeleken, dö-

rülheti el a statisztaszerepet, ha
egységes csapatként lesz erõs.
Akkor náluk erõsebb vetélytársak
is elvérezhetnek Pápán.


