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Az idõjárás a kivitelezõk párt-
ján állt, így az év elején a várt-
nál jobb ütemben haladhatott a
Természet Háza Látogatóköz-
pont kialakítása Gyenesdiáson.
Innen indulnak majd a térség-
be a lovas, a kerékpáros és a
gyalogos turistáknak készülõ
turistaútvonalak is.

A Keszthelyi-hegység ökotu-
risztikai fejlesztése Darnay-Dor-
nyai Béla öröksége nyomán címû
projekt részeként december kö-
zepén tettük le a Természet Háza
Látogatóközpont alapkövét Gye-
nesdiáson, a lovas versenyeknek
is helyet adó Faludi-síkon.

Az ünnepélyes alapkõletétel-
kor Varga László vezérigazgató el-
mondta, a Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztéseit szolgá-
ló, 296 millió forintos támogatást
elnyert pályázat legjelentõsebb
eleme a Természet Háza. A mint-
egy 150 millió forintos költséggel
megvalósuló 600 négyzetméteres
épület – melynek építéssel kap-
csolatos közbeszerzését a Hor-
váth-ÉP Kft. nyerte el – június vé-
gére készül el, az objektumot – a
berendezése beszerelése után –

Látogatóközpont
épül Gyenesdiáson

szeptember elején avatjuk. Az
épületben helyet kap egy büfé, egy
gyermekfoglalkoztató, ajándék-
bolt s egy vetítõterem is. A beru-
házással hét új munkahelyet te-
remtünk.

Közeli Festetics Imre Állatpar-
kunkkal kiegészítve a Természet
Háza állandó és idõszakos kiállí-
tásoknak, foglalkoztató- és vetítõ-
teremnek ad majd helyet, amelyek
a Balaton-felvidék, a Keszthelyi-
hegység és a Balaton élõvilágáról
szolgáltatnak információkat a lá-
togatóknak. Innen indulnak majd
a térségbe a lovas, a kerékpáros
és a gyalogos turistáknak készülõ
turistaútvonalak is.

Gál Lajos, Gyenesdiás polgár-
mestere örömét fejezte ki, hogy
végre megvalósul egy régi terv. A
térség önkormányzatai (Vállus,
Balatongyörök, Vonyarcvashegy,
Gyenesdiás) több mint másfél év-
tizede tervezik a Keszthelyi-hegy-
ség kapujaként szolgáló látogató-
központ megvalósítását. A hegy-
ségben esõbeállók, tanösvények és
kilátók is épültek és épülnek a tel-
jes projekt keretében. Kifejezte
reményét, hogy a beruházás to-
vábbi fejlesztéseket is ösztönözni
fog majd.

Manninger Jenõ, a térség or-
szággyûlési képviselõje, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke az alapkõ-
letételen felidézte, hogy a zalai ba-
latoni térség turisztikai attrakció-
inak fejlesztésére összesen 3,4 mil-
liárd forint támogatást osztottak
ki az elmúlt években. Mintegy 700
millió forint a Kis-Balaton, közel
2,7 milliárd pedig Keszthely–Hé-
víz környékére jutott, ez utóbbi
forrásból valósulhat meg a Termé-
szet Háza is Gyenesdiáson.

Látványos szakaszához érkezett a beruházás, a falak már kinõttek a
földbõl Gyenesdiás határában

Franciavágási fûrészüzemi be-
ruházásaink folytatásaként ez-
úttal egy vízszintes rönkhasító
szalagfûrészt helyeztünk üzem-
be. A fûrészipari és a parketta-
gyártási technológiák folyama-
tos fejlesztését megalapozó
beruházások több mint három-
száz dolgozó munkahelyének
megõrzését biztosítják a vál-
sággal talán legnagyobb mér-
tékben sújtott fafeldolgozói
ágazatban – mondta Varga
László vezérigazgató a beruhá-
zás avatóünnepségén.

A társadalom jóléte, az embe-
rek hosszú távú megélhetése ak-
kor biztosított, ha vannak mun-
kalehetõségek, ha mindenki, aki
dolgozni képes és dolgozni akar,
talál munkahelyet. Egyre szélesebb
körben válik nyilvánvalóvá, hogy
munka alapú társadalmat kell fel-
építenünk. A munka biztosítja az
emberek megélhetését hosszú tá-
von – tette hozzá.  A Bakonyerdõ
Zrt. vezetése elkötelezett a mun-
kahelyek megtartása iránt, ezért
olyan megoldásokat kell keres-
nünk, amelyek a fejlesztések ré-
vén a termékpalettát bõvítik; a
rendelkezésre álló alapanyagból a
lehetõ legértékesebb terméket ál-
lítják elõ.

Napjainkban a faipar legtöbb
ágazatában a tölgybõl készült ter-
mékek iránt a legnagyobb a keres-
let. A tölgy fûrészipari alapanyag-
gal rendelkezõ erdõgazdálkodók

A fûrészt Varga László, dr. Kovács Zoltán és dr. Jung László együtt indította el.
Mellettük Sztanek Ferenc gépkezelõ. A fejlõdés útján nincs megállás

Egymásra épülõ beruházások
Vízszintes rönkhasító fûrészt avattunk a Franciavágási Fûrészüzemben

egyre gyakrabban árveréseken ér-
tékesítik termékeiket. A köbmé-
terenként 40–60 ezer forintért
gazdára találó fûrészrönkbõl elõ-
állított fûrészáru önköltségét csak
a magas színvonalú, maximális ér-
tékkihozatalra törekvõ technoló-
gia tudja az értékesítési árak kö-
zelébe csökkenteni. Termékei elõ-
állításához a bútoripar, a parket-
tagyártás egyre vékonyabb, szárí-
tott, gyalult fedõrétegeket igényel.

Elsõsorban ezek a körül-
mények tették halaszthatatlan-
ná a beruházást. A Franciavá-
gási Fûrészüzem egy felújított épü-
letébe telepített vízszintes sza-

lagfûrész alapanyag-felvágó ka-
pacitása  egy mûszakos termelés
esetén keménylombos fafajra
vonatkoztatva éves szinten 3000–
3500 köbméter.

A felvágandó faanyag vízszin- (Folytatás a 3. oldalon.)

A közel 40 éves, Európában is
ritkaságszámba menõ gyártói
tradíció fennmaradása, a meg-
lévõ munkahelyek megõrzése
érdekében folyamatosan kor-
szerûsítjük BEFAG Parketta-
gyárunkat. A napokban egy
táblásító berendezést avat-
tunk fel.

Parkettagyárunk hazánkban
piacvezetõnek számít, éves szin-
ten közel 700 000 négyzetméter
készparkettát állítunk elõ, mely-
nek több mint 80 százaléka ex-
port. Piacvezetõ szerepünk meg-

Táblásító berendezéssel
bõvült a parkettagyárunk

Az új gép jelentõs mennyiségi és minõségi elõrelépést hoz a parket-
tagyár életében. Három új munkahelyet is létrehoztunk

õrzése, a jó minõségû késztermék
elõállítása megkívánja a gyártás-
technológia folyamatos fejleszté-
sét, mondta Varga László vezér-
igazgató.

Hozzátette, a fejlesztések egy
lépcsõben és saját anyagi forrá-
sokból teljes egészében nem való-
síthatók meg. Közép- és hosszú
távú terveink között azonban sze-
repel a teljes gyártástechnológia
megújítása.

A folyamat 2011-ben a felület-
kezelõ sor cseréjével vette kez-
detét.

Erõsödik a Bakonyerdõ Zrt.
közjóléti tevékenysége, ami-
nek eredményeként látványo-
san fejlõdnek közjóléti objektu-
maink. E folyamatról beszél-
gettünk Stubán Zoltán erdõmû-
velési és közjóléti osztályveze-
tõvel.

Az elmúlt éveket is tekintve az
egyik legnagyobb volumenû pályá-
zat A Keszthelyi-hegység fejlesz-
tése Darnay-Dornyai Béla örök-
sége nyomán címû ökoturisztikai
pályázat.

A 296,8 millió forint támoga-
tású projekt során, melyet két év
alatt kell megvalósítanunk, három
új kilátó épült a hegységben, eb-
bõl a Bél Mátyás és a Batsányi ki-
látók a régiek lebontása után, azok
helyén már el is készültek. A Vál-
lus felett létesülõ Láz-hegyi kilátó
építése folyamatban van, mondta
az osztályvezetõ.

Teljesen megújul a Bélapi pi-
henõ is. Új kisház épül, padokat,
asztalokat helyezünk ki, felújítjuk
a tûzrakó helyeket, lecseréljük a
játszóeszközöket, és növényeket

Fókuszban a közjóléti program

(Folytatás a 2. oldalon.)

A Keszthelyi-hegységben már
elkészült két új kilátó.

Feltárul a balatoni panoráma

tes elhelyezkedése
elõsegíti a fûrészáru
teljes hosszában a
méretpontos felvá-
gást. A gép mellett
dolgozók a kézi válo-
gatás során már itt
minõsítik a fûrész-
árut. 

Ezzel erdõgazda-
ságunk nagyon ko-
moly lépést tett a mi-
nõségi fûrészáruk
termelésében. Preci-
zitásánál fogva a hen-
geres fa és a prizma
felvágása során alkal-
mas különbözõ vas-
tagságú fûrészáru és
lamella gyártására
egyaránt.

A középtávú ter-
vekben szereplõ kész
lamella gyártás tech-

nológiájának kifejlesztése a Ba-
konyerdõ Zrt. szempontjából
nagy jelentõséggel bír, mivel az a
Tapolcai Parkettagyár egyik meg-
határozó alapanyaga.

telepítünk. A vonyarcvashegyi
Cseri-kapu pihenõ is megújul
a büdöskúti esõbeállóhoz hason-
lóan.

2014. évben két teljesen új tan-
ösvényt is kialakítunk, az egyiket
Balatongyörökön, a másikat a
hegység északi területén. Ezen
munkákra a szerzõdéseket már
megkötöttük. A projekt legjelen-
tõsebb eleme a Gyenesdiáson
épülõ látogatóközpont, amellyel
külön cikkben foglalkozunk.

Az Országos Kékkör felújítá-
sára két régióban is sikeresen pá-
lyáztunk, mindkettõben konzorci-
umi tagként. Mind a nyugat-du-
nántúli, mind a közép-dunántúli
régióba tervezett munkák hama-
rosan elkészülnek.

Az összességében mintegy 80
millió forintos támogatás során
megújul a Kõris-hegyi kilátó, a
Hubert-laki és Malasits-ház, ame-
lyek kulcsosházként fognak üze-
melni. Kilátó épült a szigligeti
Óvárnál is.

A Kéktúra mentén több he-
lyen pihenõket alakítottunk ki (pél-
dául Sarvalyi-forrás, Tátika-hideg-
kút). A Nemzeti Kulturális Alap-
nál (NKA) is évek óta sikeresen
pályázunk.

Pro Silva Varga Lászlónak

(Folytatás a 3. oldalon.)

Pro Silva Hungariae országos
szakmai elismerésben részesült Varga
László vezérigazgató, amit az erdõgaz-
dálkodás, erdõvédelem terén huza-
mos idõn át kifejtett kiemelkedõ szak-
mai teljesítményével érdemelt ki. A
Bakonyerdõ Zrt. vezérigazgatója az
erdõk világnapja alkalmából vette át
a díjat. Varga László szakmai életútja

szorosan kötõdik a Balaton-felvidék-
hez, a Bakonyhoz. Munkája során fo-
lyamatosan kereste és sikeresen al-
kalmazta a mûszaki-technológiai új-
donságokat. Vezetõként a stabil vál-
lalati mûködést, a munkahelyek meg-
õrzését és teremtését elsõdlegesnek
tekinti. A természetközeli erdõgaz-
dálkodási módszerek iránt fogékony.
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Az év elején a hagyományok-
nak megfelelõen több szakki-
állításon is részt vettünk. Ezek
eredménye vadászatok leköté-
sében kézzelfogható.

A dortmundi Jagd und Hund
vadászati és horgászati kiállítás
Európa vezetõ szakkiállítása, él-
mény- és bevásárlóparadicsom
Európa vadászai, horgászai, ter-
mészetbarátai számára. Az idei
kiállításra  jelentkezõ 11 hazai er-
dõgazdaság közös, 96 négyzetmé-
teres standon kínálta árualapját.
A kontinens legnagyobb sereg-
szemléjén az elõzõ évhez hason-
lóan öt földrészrõl 650 kiállító
mutatta be termék- és szolgálta-
táskínálatát. Európa országaiból
72 000 látogató fordult meg a hat
kiállítócsarnokban.

Az erdõgazdaságok közös
standját többek között Belgium-
ból, Hollandiából, Dániából, Lu-
xemburgból,  Svédországból,
Csehországból és természetesen
Németországból is számos érdek-
lõdõ kereste fel. A hatnapos kiál-
lítás alatt a legnagyobb érdeklõ-
dés a többnapos társas vadásza-
tok iránt volt. Az elsõsorban né-
met nyelvterületrõl érkezõ vadá-
szok élénken érdeklõdtek az egyé-
ni nagyvadvadászati lehetõségek
iránt is.

A salzburgi Die Hohe Jagd va-
dászati és horgászati kiállítás
Ausztria legnagyobb, évente meg-
rendezett vadászati szakkiállítása,
amelyre szintén öt földrészrõl ér-
keznek kiállítók.  A négy csarnok-
ban mintegy  30 000 látogatót fo-
gadtak, közülük minden harma-
dik külföldi volt.

A hagyományos megkeresések
mellett idén több szlovák vadász
látogatta meg standunkat. Nagy-
fokú érdeklõdés volt tapasztalha-
tó az egyéni trófeás és tarvad, va-
lamint vaddisznóvadászatok iránt.

Megmutattuk magunkat

A 22 állami erdõgazdaság harmadik éve együtt mutatkozik be

A kiállítás ideje alatt felkerestük
már meglévõ osztrák partnerein-
ket, felvettük a kapcsolatot né-
hány kisebb ausztriai és német va-
dászatszervezõvel, valamint tájé-
kozódtunk a vadgazdálkodásban
alkalmazott legújabb technológi-
ákról.

Immár harmadik éve, hogy a
22 állami erdõgazdaság együtt
mutatkozik be a FEHOVA-n, ezek
a társaságok adják a gerincét a
vadászati kiállításnak. A korábbi
években azt tapasztaltuk, hogy
ugyan nõ az érdeklõdés, de elsõ-
sorban nem a szakmai jellegû ér-
deklõdõk, sokkal inkább a laiku-
sok keresik fel a standunkat. Idén
viszont már a szakmai érdeklõdõk
száma is érzékelhetõen nõtt.

Erre a kiállításra az a jellemzõ,
hogy érdeklõdõk ajánlatot kérnek
egy-egy csomagra, amit röviddel
a vásár után elkészítünk, és ebbõl

néhány héten belül létrejöhet az
üzlet. Most viszont több elõszer-
zõdést is tudtunk kötni! Magyar
vadászvendégek elsõsorban
tarvadvadászati csomagjaink iránt
érdeklõdtek. Ennek kapcsán a
napokban is zajlanak a tárgyalá-
sok, több szerzõdés is létrejöhet.

Úgy tapasztaljuk, hogy a kül-
földiek általában a nagyobb érté-
kû trófeás vad elejtésére vagy a
társas vadászatokra keresik a le-
hetõséget, míg a magyar vendé-
gek inkább a tarvadvadászatokra,
õz, gím, dám elejtésére szeretné-
nek csomagot kérni. Több ilyen
csomagigénnyel jelentkeztek ná-
lunk, sõt, területhez kötött bérva-
dászati szerzõdés lehetõsége iránt
is érdeklõdés mutatkozott.

A tavaszi kiállítások nem értek
véget, elõttünk áll még a csehor-
szági Silva Regina vásár, amit
Brnóban tartanak március végén.

A Bakonyerdõ Zrt. együttmûkö-
dési megállapodást kötött a
Veszprém Megyei Rendõr-fõ-
kapitánysággal, amiben vállal-
ták, hogy közösen lépnek fel az
orvvadászat, falopás, termé-
szetkárosítás megelõzése ér-
dekében.

Tavaly tavasszal gördülõ ellen-
õrzést végeztünk a Veszprém me-
gyei hatóságokkal, a megyében
található gazdákkal közösen. En-
nek részeként több kisebb helyi
akciót szerveztünk, valamint egy
kiemelt akcióellenõrzést is tar-
tottunk.

Ez utóbbiban az összes erdé-
szetünk részt vett, a központ pe-
dig térképes, koordinációs háttér-
szolgáltatást végzett. Az ellenõr-
zés-sorozat sem bûncselekményt,
sem természetkárosítást, sem
ezekre utaló jeleket nem tárt fel.
Ezzel együtt azt tapasztaltuk, hogy
egy-egy ilyen demonstrációnak
visszatartó ereje van.

A Pápa Városi Rendõrkapi-
tánysággal vállalatunk régóta na-
gyon jó kapcsolatot ápol. Az ak-
ció kapcsán felmerült, hogy a
Veszprém Megyei Rendõr-fõka-
pitánysággal is szorosabbra kelle-
ne fûzni az együttmûködést. Ered-
ményes tárgyalások után sikerült
tetõ alá hozni a megállapodást,
amit február 28-án dr. Töreki Sán-
dor rendõr dandártábornok,
rendõrfõkapitány, és Varga Lász-
ló vezérigazgató látott el kézje-
gyével.

Az együttmûködés célja, hogy
kölcsönösen segítsük egymás te-
vékenységét. Ennek érdekében
törekszünk arra, hogy visszaszo-
rítsuk a természeti környezet ká-
rosítását, az engedély nélküli fa-
kitermelést, a jogosulatlan vadá-
szatot, megelõzzük az illegális sze-
mét lerakását, aktívan együttmû-
ködve fellépjünk az állami tulaj-
donú erdõvagyon megõrzése ér-

Együttmûködésben a rendõrséggel

dekében és az együttmûködéssel
javítsuk az adott térség közbizton-
ságát.

A rendõrség az együttmûkö-
dés során többek között vállalja,
hogy az illetékességi területen se-
gítséget nyújt az erdészet munka-
társai részére a Bakonyerdõ Zrt.
kezelésében lévõ faállományok,
valamint a területén élõ vadállo-
mány védelmében, ezek károsítá-
sának megakadályozásában, az
orvvadászat és a falopás visszaszo-
rításában.

Az erdészetek szakembereivel,
elõzetes egyeztetést követõen kö-
zös járõrszolgálatot látnak el.

A rendõrkapitányságok az il-
letékességi területükön fokozot-
tan ellenõrzik a vadászati szabá-

lyok betartását, bûncselekmény,
szabálysértés elkövetésére utaló
információkról tájékoztatják a
Bakonyerdõ Zrt. területileg ille-
tékes erdészetét, illetve a vadászati
hatóságot.

Abban az esetben, ha az ellen-
õrzött gépjármûvek csomagteré-
ben lõfegyvert, elejtett vadat ta-
lálnak, megvizsgálják a lõfegyver
tartásának jogszerûségét és az el-
ejtett vad eredetét. Jogosulatlan
elejtés vagy a vadhús jogszerûtlen
birtoklásának gyanúja esetén so-
ron kívül értesítik a Bakonyerdõ
Zrt.-t.

Vállalatunk az együttmûködés-
ben vállalja, hogy a rendõrség ré-
szére a tevékenységét érintõ, a
Bakonyerdõ Zrt. mûködését sza-

bályozó jogszabályok, utasítások
változásáról tájékoztatást ad. Az
erdészetek értekezletein lehetõsé-
get biztosít a rendõrség képvise-
lõje részére, hogy az együttmûkö-
déssel kapcsolatban felmerült
gyakorlati kérdéseket, teendõket
közvetlenül megvitassák.

A környezet és az erdõ védel-
me, a vadállomány nyugalmának
biztosítása érdekében az erdõ-, il-
letve vadászterületen jogosulatla-
nul végzett technikai jellegû sport-
tevékenység (quadozás, motoro-
zás, terepautózás), illetõleg falo-
pással, jogosulatlan, szakszerût-
len fakitermeléssel kapcsolatban
elkövetett jogsértések észlelése
esetén a szükséges intézkedések
megtétele érdekében haladékta-

lanul értesítik az illetékes rendõr-
kapitányságokat.

A közösen ellátott szolgálatok,
akciók során rendkívüli idõjárás
esetén a terepviszonyoknak meg-
felelõ jármûveket bocsátunk térí-
tésmentesen a VMRFK által kije-
lölt személyi állomány használa-
tára, melynek részletes szabályait
a két fél a késõbbiekben külön szer-
zõdésben rögzíti.

A megállapodás azt a célt is
szolgálja, hogy szorosabbra fûzzük
a kapcsolatot akár úgy is, hogy a
Bakonyerdõ Zrt. rendezvényein,
az erdei iskoláinkban folyó okta-
tásokba a rendõrök bekapcsolód-
janak. Nem csak az ifjúság, hanem
a felnõttek környezettudatos ne-
velését is szeretnénk elõsegíteni.

Varga László vezérigazgató és dr. Töreki Sándor rendõr dandártábornok, rendõrfõkapitány kezet rázott az együttmûködésre

Támogatásuk, valamint
a saját források felhaszná-
lásával végeztük el koráb-
ban a salföldi, valamint a
dabosi templomromok ál-
lagmegóvását. 2013-ban a
szigligeti óvár régészeti és
rekonstrukciós munkái ke-
rültek sorra, melyhez 1,8
millió forintot biztosított az
NKA. A teljes költség meg-
haladta a 20 millió forintot.

Tavaly novemberben a
bakonyszentjakabi pálos ko-
lostorromnál tervezett
munkákra adtunk be sike-
res pályázatot: négymillió
forintot nyertünk, a mun-
kálatok lassan elkezdõdnek.

Konzorciumi tagként
részt veszünk a Doba–
Erdõdy-kastély parkjának
rekonstrukciójában. A
helyreállítási terv 2008-ban
Europa Nostra díjat ka-
pott, tervezõ Alföldi Gábor.

Az év ökoturisztikai lé-
tesítménye pályázaton
2013-ban a Balaton-felvidé-
ki Erdészeti Erdei iskolával
indultunk, de csak helye-
zést értünk el. Viszont a Mi
Bakonyunkért Alapítvány
sikeresen pályázott a Ma-
gyar Nemzeti Vidéki Háló-
zat projekt felhívására,
aminek segítségével sike-
rült megjelentetni a Feste-
tics Imre Állatparkról szó-
ló könyvet. Több, a mûkö-
dési területünkön megva-
lósuló pályázatot támoga-
tunk, hozzájárultunk létre-
jöttükhöz, ilyen például a
Koloska-völgyben megva-
lósult nordic walking-pálya
vagy a Keszthelyi-hegységet
is érintõ kerékpáros fej-
lesztés.

(Folytatás az 1. oldalról.)

Fókuszban
a közjólét
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Táblásító berendezést avattakEgymásra épülõ beruházások

Lasztovicza Jenõ, Bán Ottó gépbeállító, Varga László, dr. Jung László,
Császár László. Korszerûsödik a parkettagyár

A tavaly átadott, mintegy 750
millió forint összértékû beruhá-
záshoz az Új Széchenyi Terv Gaz-
daságfejlesztési Operatív Prog-
ram támogatási rendszerén
keresztül közel 265 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást
kaptunk.

A fejlesztés következõ lépcsõ-
je egy minõségi és mennyiségi
növekedést hordozó fedõréteg-
táblásító berendezés március kö-
zepi átadása volt. Ezt a használt,
de a piacon korszerûnek számító
Bürkle típusú gépsort az Eger-
erdõ Zrt. Mátra Parkettagyárától
vásároltuk.

Varga László arról tájékozta-
tott, hogy a gép kettõ mûszakban
újabb 600 000 négyzetméter táb-
lásított fedõréteg gyártására ké-
pes. Ezen túlmenõen a gép alkal-
mas a lamellák hosszanti élein
felül a lamellák bütüinek ragasz-
tására is, amivel a gyártott parketta
minõsége egy kategóriával maga-
sabb lesz.  A számítógép-vezérelt
berendezés képes többféle tábla-
kép táblásítására. Ezzel a lépéssel
tovább bõvül a saját alapanyag-
ból elõállított, a franciavágási ter-
melõkapacitásra épülõ termékek
köre.

Ahol fejlõdés van, ott hosszú

(Folytatás az 1. oldalról.)

távon gondolkodnak, és ez hosszú
távú munkahelyeket jelent, ami
örömteli egy városvezetõ számá-
ra – mondta a berendezés avatá-
sakor Császár László, Tapolca pol-

A piaci igényeknek megfelelõ-
en a gép alkalmas vékony szelvé-
nyek – akár öt milliméter vastag-
ságú lamella – méretpontos fel-
fûrészelésére is. A jelenleg mûkö-
dõ függõleges rönkvágó szalagfû-
részekhez képest a vágásrés mint-
egy 25 százalékkal vékonyabb,
mely kihozatali – ezáltal alapanyag-
ellátási – szempontból jelentõs
költségcsökkentõ tényezõ.

A 47 millió forintba kerülõ be-
ruházással telepített vízszintes sza-
lagfûrész a kapacitásbõvülés mel-
lett a mennyiségi és az értékkiho-
zatal javításával jelentõsen hozzá-
járul a Franciavágási Fûrészüzem
termékei piaci pozíciójának erõ-
sítéséhez, ezáltal az üzem eredmé-
nyességének javulásához, valamint
a foglalkoztatás növeléséhez.

Vörös Tibor, Ugod polgármes-
tere a vállalat, azon belül a Fran-
ciavágási Fûrészüzem jelentõsé-
gét méltatta.  

Az erdei primer termékekbõl

(Folytatás az 1. oldalról.) rengeteg anyag elhagyja az orszá-
got, ezért célul tûzték ki, hogy az
iparilag feldolgozható alapanyag
lehetõség szerint maradjon az
országban, mondta dr. Jung Lász-
ló, a tulajdonosi jogokat gyakorló
MFB Agrár és Turisztikai Befek-
tetési Fõigazgatóság ügyvezetõ
igazgatója. Az üzem családok
megélhetését biztosítja. Öröm lát-
ni, hogy a Bakonyerdõ Zrt. fel
meri vállalni a faipar fejlesztését.
Zászlóshajóként e cégnél ott van
a parkettagyár, amely Magyaror-
szág egyik vezetõ fafeldolgozó gyá-
rává fejlõdik, fogalmazott.

Dr. Kovács Zoltán Veszprém
megyei kormánymegbízott kifej-
tette, a következõ uniós költség-
vetési ciklusban a források 60 szá-
zalékát gazdaságfejlesztésre kí-
vánja fordítani a kormány. Öröm-
mel nyugtázta, hogy láthatóan
beruházási hullám van a Ba-
konyerdõ Zrt.-nél. Ígérete szerint
ehhez a jövõben is támogatást
nyújtanak.

gármestere. Ha valahol fejlõdés
van, az fontos dolog. A gyár ter-
mékeinek 80 százaléka külföldre
megy, ez azt jelzi, a jó minõségû
termékkel az éles versenyben is

helytállnak. Ezzel a géppel tovább
erõsítik a minõséget, fogalmazta
meg Lasztovicza Jenõ, a Veszp-
rém Megyei Közgyûlés elnöke.

A parkettagyárban olyan fejlõ-
dési folyamat zajlik, hogy a jó is-
ten sem tudja megállítani, mond-
ta dr. Jung László, a tulajdonosi
jogokat gyakorló MFB Agrár és
Turisztikai Befektetési Fõigazga-
tóság ügyvezetõ igazgatója.

A berendezés fontos pontja a
minõségi parkettagyártásnak, s a
piaci igényeket is tudják vele kö-
vetni. A BEFAG Parkettagyár
a térség fejlõdésének zászlósha-
jója.

A régi és az új táblásító gép
párhuzamos mûködésével három
új munkahelyet teremtünk. Ez a
beruházás jó alapot szolgáltat a
soron következõ fejlesztéshez, a
lamellahasító körfûrészgép mûkö-
désének alapját képezõ, fedõré-
teggyalu-sorunk technológiai sor-
ba való rendezését szolgálja. A fej-
lesztéseinket negyedik lépésben
egy komplett préstechnológiát
megújító beruházás koronázná
meg, mellyel egész gyártástechno-
lógiánk megújulna, világszínvona-
lúra emelkedne. Ezekkel a – két-
milliárd forint összértékû – beru-
házásokkal a gyártókapacitásunk
a jelenlegi duplájára nõne.

Évek óta igyekszünk kihasznál-
ni az erdõtelepítési pályázati le-
hetõségeket, akár több száz
milliós uniós, akár kisebb támo-
gatottságú pályázatokról is van
szó. Az elmúlt évben több eset-
ben is sikerrel jártunk, ezekrõl
beszélgettünk Stubán Zoltán
erdõmûvelési és közjóléti osz-
tályvezetõvel.

Erdõgazdálkodási tevékenysé-
gek támogatására több pályázati
kiírás is létezik, de ezek nagyobb
része az állami erdõgazdálkodók
számára nem elérhetõ. Jelentõs
erõfeszítéseket kell tennünk, hogy
akár csak egy kis összeget is nyer-
jünk, amivel az erdõfelújítás rá-
fordításait részben kompenzálni
tudjuk. Erre nyújtanak lehetõsé-
get az Európai Mezõgazdasági
Vidékfejlesztési Alap (EMVA)
pályázatok.

2013-ban jelentõs mértékû,
összesen 32,5 millió forint támo-
gatást nyertünk el a 2011–2012-
ben bekövetkezett abiotikus ter-
mészeti károk felszámolására. Ez
sajnos azt is jelenti, hogy az elmúlt
években nagyobb mértékû termé-
szeti kár keletkezett erdõsítése-
inkben. A bakonyszentlászlói el-
száradt lucosok felújítására úgy-
szintén nyertünk 9,3 millió forin-
tot. Az idén induló uniós költség-
vetési ciklusra ígéret van arra,
hogy a biotikus károkra is kiter-
jesztik a támogatást, valamint
egyes természeti károk megelõzé-
sét is támogatni fogják (például
tûz). A folytatólagos természeti
károk miatt a jövõben is kiemelt
figyelmet kell fordítanunk erre a
pályázati lehetõségre.

Erdõtelepítési program
uniós támogatással

Az EMVA-ból támogatják az
erdõ-szerkezetátalakítást is. A pá-
lyázati feltételek korlátozzák lehe-
tõségeinket, de így is 1,25 millió
forint támogatást nyertünk el e
célra 2013-ban.

Új jogcím – szintén EMVA –
az erdei közjóléti létesítmények
megvalósítására igényelhetõ tá-
mogatás. Ennek keretében új ob-
jektumok létrehozását, bõvítését
támogatják (erdei pihenõ, erdei
kirándulóhely, tanösvény, illetve
kilátó). Két erdészetünknél terve-
zünk kilátó építésére pályázni.

Tavaly elõször próbálkoztunk
a kertészeti gépek, technológiai
berendezések beszerzésére kiírt
pályázattal. Két makkvetõgép és
egy darab kistraktor beszerzési
igényünket támogatták, a támo-
gatási intenzitás 35 százalék.

Az állami génmegõrzési fel-
adatok címen a magtermelõ állo-
mányok fenntartására nyertünk
tavaly kettõ alkalommal is kisebb
összeget, összességében 850 ezer
forintot. A munkák elvégzésére
idén kell sort kerítenünk.

Vállalatunk 2012-ben elsõ al-
kalommal adott be uniós támo-
gatásra erdõtelepítési tervet, majd
2013-ban újabb igényt nyújtottunk
be. Terveink szerint tovább foly-
tatjuk az erdõk telepítését, lehe-
tõleg pályázati forrásból. Állami
társaságként csak az elsõ kivite-
lekre és a kerítésépítésekre lehe-
tett pályázni. A tavaly tavasszal el-
végzett közel 20 hektáros ba-
konykoppányi erdõtelepítésünk-
re 11,7 millió forintot, míg az idén
tervezett pénzesgyõri telepítésre
(10 hektár) 6,2 millió forintot
nyertünk.

Idén immár 25. alkalommal tar-
tották meg hazánk legrango-
sabb, nemzetközi mércével
mérve is kiemelkedõen magas
színvonalú szakmai rendezvé-
nyét, a Kaszó Kupa Országos
Véreb Fõvizsgát. Az elváráso-
kat jelzi, hogy az indulók közé
sem egyszerû bekerülni: csak
olyan kutyát lehet nevezni, ame-
lyik rendelkezik elõvizsgával, va-
lamint legalább 30 dokumentált
sikeres utánkereséssel.

A Bakonyerdõ Zrt. bakonybéli
erdészetének kerületvezetõ vadá-
sza, Horváth Róbert Tölösi Erdõ-
járó Álmos nevû kutyájával – hí-
vónevén Marci – bekerült az in-
dulók közé. A háromnapos ver-
seny fõbírája a herendi Maróti Béla
volt, aki a Veszprém Megyei Va-
dászkamatra kynológiai bizottsá-
gának elnöke is egyben. Hiába volt
ismerõs vadásztárs a bírálók kö-

Hatalmas siker született Kaszón

Horváth Róbert és barátja,
Marci. Sok szép siker

várhat még rájuk

zött, Róbert és társa a legnehe-
zebb feladatot kapta.

– Egy sebzett, hátsóláblövött
dámszarvastehenet kellett megke-
resnünk. A lövés délután történt,
esõben, és egész estig esett. A lö-
vés után 22 órával indult a kere-
sés. A rálövés helyszínén minimá-
lis kontrollnyomot – csontszilán-
kokat – találtunk. Marci errõl vett
szagmintát.

Nagyon nehéz volt a terep, vi-
zes talajon, pocsolyákon égeres
erdõn keresztül mentek a kutya
után. Nehezítõ körülmény volt,
hogy út közben két szarvasrudlit
és egy vaddisznókondát is talál-
tak, amikor a kutyát pihentetni
kellett. A bírálók sem bíztak Mar-
ciban, hiszen kétszer is megkér-
dezték Róberttõl: biztos benne,
hogy a kutya jól dolgozik?

1,9 kilométert tettek meg, ami-
kor egy halastóhoz értek. Itt fél-
körömnyi húsdarabot találtak,

vagyis jó nyomon jártak. A dám
elment a tótól, majd távolabb is-
mét visszatért oda: Marci ezt is
lekövette. Az elõzõnél is hosszabb
utat tettek meg, már majdnem
feladták, amikor a hannoveri vér-
eb erõsen húzott. Róbert elenged-
te a kutyát, amely felverte a par-
ton fekvõ dámot, az beugrott a
vízbe, a kutya pedig utána. A sé-
rült dám a vízben kapta meg az
utolsó lövést.

A bírálók értékelték, hogy szin-
te kontrollnyom nélkül indultak.
Hosszú, összesen 5,2 kilométer
utat tettek meg. A kutya még a
vízbõl is megpróbálta kihajtani a
vadat, holott korábban soha nem
úszott, tette hozzá Róbert. Marci
a teljesítményére 214 pontot ka-
pott, amivel megnyerte a Ka-
szó Kupa Országos Véreb Fõvizs-
gát. Gazdája sem jött haza üres
kézzel, Róbert kiérdemelte a Ma-
gyar Véreb Egylet legjobb véreb-

Kerületvezetõ vadászunk, Horváth Róbert és Marci két díjat is elhozott a vérebversenyrõl

A vadászati idény zárása kap-
csán arra kértük Korn Ignác va-
dászati osztályvezetõt, értékel-
je a mögöttünk hagyott évet.

A terítékadatokat nézve azt
mondhatnánk, hogy átlagos évet
zártunk. Több mint 4800 darab
nagyvadat hoztunk terítékre,
ennyi is szerepelt a tervünkben.
Azonban a számok mögé tekintve
nem mondhatjuk átlagosnak a

Felemás vadászati idényt zártunk

Az év különleges dámtrófeája Bakonyszentlászlón esett

2013–14-es vadgazdálkodási évet,
tájékoztatott Korn Ignác. Gím-
szarvas tekintetében jól sikerült a
szeptember, az év folyamán több
mint 290 darab bikát hoztunk te-
rítékre. Gím tarvad elejtésünket
túlteljesítettük, a tervünket több
mint 15 százalékkal léptük túl. Az
osztályvezetõ ezt azért tartotta
fontosnak megemlíteni, mert a
gímszarvas a legtöbb kárt okozó
vadfaj a megyében, a mezõgazda-

ságban és az erdõgazdálkodásban
egyaránt. Éppen ezért a gímszar-
vasállomány nagyságának vissza-
szorítását fontosnak tartjuk. Tar-
vad vonatkozásában ezért is kér-
tük év közben a terv emelését.

A vaddisznó vadászatával kö-
rülbelül tíz százalékkal elmarad-
tunk a tervhez képest. Ugyanak-
kor a disznón belül a kocát a terv-
hez képest körülbelül húsz száza-
lékkal túllõttük, ezzel határozot-
tabb lépést tettünk az állomány
apasztása irányába. Ugyanakkor
a süldõ, malac korosztállyal elma-
radtunk. Ennek oka elsõsorban a
tavaly márciusi rendkívül kemény
téli idõjárás volt, ami pont a ma-
lacozás idõszakában érte a
disznót.

A téli terelõvadászatoknál a
terítékek láttán szembesültünk
elõször ennek a korosztálynak a
hiányával. Annak érdekében, hogy
a kilövési tervünk teljesüljön és a
vendégek is elégedetten távozza-
nak a terelõvadászatokról, a ko-
cát túlhasznosítottuk. Ezzel kárt
nem okoztunk, hiszen jelentõsen
túlszaporodott vaddisznóál-
lománnyal szembesültünk ko-
rábban.

Õz tekintetében tervszinten
zártuk az évet. A bakokat 4–5 szá-
zalékkal lõttük túl, a tarvadat száz-
százalékosan teljesítettük.

A dámbika-elejtés terén kis
mértékû elmaradás mutatkozik.
Ennek gazdasági szempontból
nincs nagy jelentõsége, hiszen
nem dámos terület vagyunk. Éves
tervünk is mindössze 60–65 darab
bika, ezzel szemben idén 45-öt lõt-
tünk. Viszont a tarvadat itt is túl-
hasznosítottuk, ami mutatja állo-
mányapasztási szándékunkat. Ezt
a jövõben is folytatjuk.

Nagyobb elmaradásunk a muf-
lon tekintetében van. Muflonból
szintén nincs sok a Bakonyerdõ
Zrt. vadászterületén. Éves tervünk
100 darab körül alakul. Mióta a
magas-bakonyi terület 2007-ben
elment tõlünk, azóta a muflonál-
lomány megfogyatkozott, elõfor-
dulása rapszodikusabbá vált, va-
dászata nehezebben tervezhetõvé
vált. Igazán csak a kemény tele-
ken, hosszú ideig tartó magas
hóállás esetén tudjuk nagy bizton-
sággal vadásztatni vendégeinkkel.
Ez idén kimaradt, ami meg is lát-
szik a muflonterítéken.

Az enyhe tél kedvezõ hatásait
egyrészt már tapasztaltuk abban,
hogy kevesebb téli takarmányra
van szükség, másrészt az idei ta-
vasz ideálisnak mondható a vad-
disznó szaporulata tekintetében.
Korn Ignác abban bízik, hogy egy-
két év alatt helyreállnak a korosz-
tályviszonyok.

vezetõ különdíját. Hangsúlyozta,
szerencséje van, hiszen a Ba-
konyerdõ Zrt. segíti a vérebezés-
ben. Ennek is köszönhetõ, hogy
ilyen magas szintre jutottak.

Marci az elsõ kutyája Róbert-
nek, saját maga képezte ki. Félé-
ves korában fogta munkára a han-
noveri vérebet, majd fokozatosan
terhelte. Õzet, muflont három-
éves koráig nem keresett. Az 5 és
fél éves Marcival a mai napig 136
eredményes munkán – benne 56
eredményes hajszán – vannak túl.
A Bakonyban a magas vadsûrûség-
nek köszönhetõen intenzív vad-
gazdálkodás zajlik. A vadászatok
során óhatatlanul is történik seb-
zés, így van munkájuk. Marci a leg-
jobb korban van, így még sok sike-
res utánkeresésben lehet részük.
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Vörös Tibor

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szól a franciavágási fejlesztésekhez?

Sztanek Ferenc Baki Attila

– A térségnek nagyon sokat je-
lent, hogy a Bakonyerdõ Zrt. fo-
lyamatosan fejleszti Franciavágá-
si Fûrészüzemét – mondta kérdé-
sünkre Vörös Tibor, Ugod polgár-
mestere. A társaság a község leg-
nagyobb iparûzésiadó-befizetõje,
tette hozzá, a közvetlen jótét pe-
dig az, hogy a fejlõdés nyomán
több iparûzési adót remélhetnek
a vállalattól.

Ugyanakkor jelezte, a mai gaz-
dasági körülmények között a
munkahelyek megõrzése már ön-
magában örömteli, ha viszont va-
laki munkahelyeket teremt, mint
jelen esetben a Bakonyerdõ Zrt.,
az különösen támogatandó. A
vállalat a környék meghatározó
munkáltatója, családok megélhe-
tése függ tõle. Egy jó munkahely
hozzájárulhat a környék népes-
ségmegtartó képességéhez.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2013. december 5-étõl 2014. március 14-éig az alábbi
változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Vachtlerné Csillag Mária (Bakonyszentlászló, 12. 13.), Czirfusz Csilla (Köz-
pont, 02. 13.), Csiszár Adrienn (Bakonybél, 03. 04.), Oláh Lajos (Központ, 03. 10.)

Fizikaiak: Dénes Zoltán (Devecser, 01. 06.), Gerecs László (Keszthely, 02. 20.), Dolog Krisztián
(01. 22.), Farkas József (01. 20.), Kálmán Tibor József (01. 20.), Kaufmann Gyula (01. 31.), Mészáros
Ferenc Csaba (02. 25.), Molnár Erzsébet (02. 24.), Palkovics Lórándné (01. 20.), Piszker Zsolt (03.
03.), Putz Bálint (01. 14.), ifj. Sárfi Béla (01. 14.), Tóth Lajos (01. 30., mind Franciavágás)

Kilépõk, fizikaiak: Kovács  László (Devecser, 12. 31.), Bodnár Arnold (Franciavágás, 02. 03.),
Luthár Ádám Ferenc (Keszthely, 02. 20.), Nagy Csaba (Franciavágás, 02. 13.)

Hûségjutalmak, fizikaiak: Horváth Tiborné (Zalahaláp, 30 év)

Az itt élõ emberek nagyon kö-
tõdnek az erdõhöz, az egyedüli
biztos megélhetési forrás a kör-
nyéken a faipar és az erdõ. Azok
az emberek, akik akarnak és tud-
nak dolgozni, örülnek a helyi
lehetõségnek, távolabbra – pél-
dául Gyõrbe – nem szívesen in-
gáznak.

Franciavágás a Bakony egyik
kapuja, Ugod ezért mindig szí-
vén viselte a helység sorsát, tette
hozzá.

Munkatársunknak Sztanek Fe-
rencnek nagyon tetszett az új gép.
Fél éve dolgozik nálunk, anyagle-
rakóként kezdett a másik csarnok-
ban, onnan került a géphez. Miu-
tán végzett az iskoláival, végig a
faiparban dolgozott. Bakonykop-
pányból jár be az üzembe.

– Nagyon modern gépet avat-
tunk, sok mindent lehet vele csi-

nálni, a képessége tág határok
közt mozog. Öröm vele a munka
– mondta.

A fûrészüzem jelentõsen kor-
szerûsödött az elmúlt években. A
beruházások egymásra épültek, s
mindegyik – köztük a legutóbbi –
a minõségi elõrelépést szolgálta –
mondta Baki Attila, aki hat éve
dolgozik közöttünk. A szárítási
mûvezetõ elégedetten nézte a gép
teljesítményét.

Kifejtette, olyan felületet tud
vágni, hogy gyalultnak néz ki a
faanyag. A méretpontossága is
egy-két százados. Nagyon fontos
az is, hogy tudunk vele lamellát
vágni.

– Amit itt vágunk deszkát, köz-
vetlenül megy át a korábban át-
adott svédpadló-gyártósorra, és
ott további szélezésen és darabo-
láson esik át.

Major Veronika, a BEFAG Er-
dész Lövészklub 16 éves ver-
senyzõje letette a névjegyét:
két aranyéremmel tért haza a
moszkvai kontinensviadalról.

Tizenhat évesen parádézni az
idõsebbek között, legyen szó bár-
melyik sportágról is: nem kispá-
lyás teljesítmény! Major Veroni-
ka, a BEFAG Erdész Lövészklub
tagja ezt tette, a moszkvai konti-
nensviadalon leiskolázta a me-
zõnyt, méghozzá kétszer!

Major Veronika aranyérmet
nyert a junior nõi futócéllövõk 40
vegyes számában a moszkvai lég-
fegyveres Európa-bajnokságon.

Két arany
Moszkvából

Az év fája: mezei juhar

A 2013 nyarán módosított er-
dõtörvény lehetõséget biztosít
arra, hogy ne csak gyalogosan
menjünk az erdõterületre, hanem
kerékpárral, illetve lóháton is.

A Bakonyerdõ Zrt. útjai köz-
forgalom elõl elzárt üzemi utak,
hívja fel a figyelmet Kiss Gábor el-
lenõrzési osztályvezetõ. A Ba-
konyerdõ Zrt. nem rendelkezik
közforgalom számára megnyitott,
jármûvel való közlekedésre kije-
lölt utakkal, de azt biztosítani tudja
az erdõgazdaság, hogy a kirándu-
lók ellátogathassanak a kedvelt
kirándulóhelyekre. A kerékpáros
vagy a lovas kirándulás nálunk is
szabadon folytatható, de minden
esetben kellõ körültekintéssel és
saját felelõsségre!

Az erdõtörvény a kerékpárral
és lóval történõ erdõben tartóz-
kodást egyéni kirándulás, sporto-
lás céljából engedélyezi. Szervezett
rendezvény minden esetben kü-
lön engedélyezéshez kötött. Az er-
dõtörvényen kívül más korlátozó
jogszabály a természetvédelmi tör-
vény, ami a védett területeken való
tartózkodást továbbra is engedély-
hez köti. Szerencsés, ha az erdõ-
be készülõ elõre tájékozódik ar-
ról, hogy a meglátogatni kívánt te-
rület nem védett-e, nincs-e az
adott területen érvényben valami-
lyen látogatási korlátozás. Elkerü-
lendõ az is, hogy például a lovas-
csapat egy hajtóvadászat közepén
találja magát.

Az üzemi utakat jól látható
módon sorompókkal határoljuk,
valamint kihelyezett táblákkal szin-
tén felhívjuk a figyelmet a tiltott
tevékenységekre. Ezek használa-
tára indokolt esetekben gépjár-
mûves behajtást is tudunk bizto-
sítani, mondta Kiss Gábor.

Állami erdõben, nem védett te-
rületen, egyéni szükséglet mérté-
kében személyenként naponta
kettõ kilogramm gomba, vadgyü-
mölcs és gyógynövény szabadon
gyûjthetõ. Az egyéni szükségletet
meghaladó mennyiség gyûjtésé-
hez az erdõgazdálkodó engedé-
lyét szükséges beszerezni.

Különösen igaz ez a föld alatti
gombák gyûjtésére. Az engedélyek
igénylése a Bakonyerdõ Zrt. ré-
szére benyújtott kérelemmel tör-
ténhet.

Felelõsséggel
az erdõben!

Eddig nem volt túlzottan sok
szerencséje – ilyenformán si-
kerélménye sem – a Bakony-
erdõ Pápának a kézilabda NB
II. északnyugati csoportjában.
A Magyar Kupa nyitó körében
búcsúzó csapat a pontva-
dászatban temérdek gólt ka-
pott: tizenhárom mérkõzésen
428-at.

Miután a pápaiak az elõzõ baj-
noki kiírásban kilencedikek lettek,
híveik elõzetesen többre taksálták
Kapcsándi Zsolt vezetõedzõ együt-
tesét jelenlegi, tizenegyedik beso-
rolásuknál. Noha vereséggel indí-
tották a tizenkét szereplõs soro-
zatot, a következõ fordulóban –
egy sokáig emlékezetes megyei
rangadón – legyõzték azt a Veszp-
rémi ESC-t (30:29), amely nyolc
találattal is vezetett.

A Bakonyerdõ Pápa e párhar-
con túl még egyet abszolvált siker-
rel, a sereghajtó Tapolca VSE el-

A sikert két nappal késõbb megis-
mételte, a junior futócéllövõk
20+20 lövéses versenyét is meg-
nyerte.

A BEFAG Erdész Lövészklub
versenyzõje alig öt éve ismerke-
dett meg a sportlövészettel, és alig
két esztendõ után már bajnoki cí-
mig jutott. Az áttörés évének ta-
lán 2012-t mondhatjuk: négy ara-
nyat szerzett a korosztályos hazai
bajnokságokon, gyõzött a nemzet-
közi mezõnyt felvonultató Hun-
garian Openen, továbbá a stock-
holmi világbajnokságról ezüst- és
bronzérmet hozott haza. Tavaly az
odensei kontinensviadalon egyé-
ni csúccsal gyõzött, és a dobogó
második fokára állhatott a 40 ve-
gyes számban.

Ha a folytatásban elkerülik õket a sérülések, tovább gyorsul a játékuk s kicsivel több szerencséjük lesz, akkor jönnek majd az eredmények is

Minden pontra szükségük van
lenit (25:22). Az érdi Treff SE-vel
döntetlenben maradtak (27:27),
további tíz csatájukat elvesztették.
Ami az eredménysorukból kitû-
nik, védelmük nem áll mindig a
helyzet magaslatán, a listavezetõ
Grundfos Tatabánya KC II-Buda-
örstõl 55, az Ácsi Kinizsi SC-tõl
38, a keszthelyi Georgikon DSE-
tõl és a Községi SE Tarjántól 37,
míg a Komáromi Városi SE-tõl 35
gólt kaptak. Az MK elsõ játéknap-
ján az NB I/B nyugati csoportjá-
ban vitézkedõ Alba Régia KSE
35:23 arányban múlta felül õket.

Amiatt nem bánthatók, hogy a
kupából hamar kiestek, lévén,
hogy azon hatvan perc során sok
mindent megtettek a bravúrért,
ám az esélyesebb rivális ellen nem
tudtak igazán kibontakozni. A baj-
nokságban eddig Szakács Dániel
(80) szerezte a legtöbb pápai gólt,
õt a klubtársak közül Reizinger
Szabolcs (67), Kapcsándi Kristóf
(41), Róth Gábor (33) és Bors Pat-

rik (27) követi a sorban. Bajnoki
fellépéseik érdekes képet mutat-
nak, egy-két alapprobléma a leg-
több találkozójukon „felütötte a
fejét”, ám azokhoz szinte mindig
más kísérõjelenség csatlakozott.
Elõfordult, hogy a koncentráció-
jukkal volt gond, emiatt „beragad-
tak a rajtnál”, vagy az utolsó per-
cekben buktak el bajnokit. Más-
kor pszichésen kerültek hullám-
völgybe – olyankor nehezen visel-
ték el a bírói tévedéseket. Késõbb
viszonylag jól, hatékonyan mûkö-
dött a hatos faluk, akkor pedig zic-
cereket hagytak ki, hosszú gól-
csendeket tartottak, vagy kettõs
emberelõnyben sem voltak ered-
ményesek.

Rossz helyzetkihasználásuk-
ban néha közrejátszik a sok tech-
nikai hiba és eladott labda, továb-
bá, hogy az átlövõk idõnként rossz
százalékkal „tüzelnek”, ráadásul
a szélsõket ritkán hozzák helyzet-
be. Sajnos nemrég igazolt kapu-

suk, Kiss Dániel térdszalagszaka-
dást szenvedett, fél évre dõlt ki a
sorból.

Ám igazságtalanok lennénk, ha
megfeledkeznénk arról, hogy több
összecsapáson is erõsnek tûnt a
csapategység, sokáig a náluk  jobb
gárdákkal is partiban voltak, mi-
közben a fiatalok kezdenek beér-
ni. Mikor jól tartották magukat,
remekül védekeztek, magukhoz
ragadták a kezdeményezést, a
hozzáállásuk és a küzdõszellemük
dicséretet érdemelt, így lerohaná-
sokból is eredményesek voltak,
szépen kipasszolták a létszámfö-
lényes helyzeteket.

Kapcsándi edzõ tisztában van
azzal, hogy eddig nem sok min-
den jött össze nekik. Ha a folyta-
tásban elkerülik õket a sérülések,
tovább gyorsul a játékuk s kicsivel
több szerencséjük lesz, akkor alig-
hanem jönni fognak az eredmé-
nyek is. Hiszen minden pontra
égetõ szükségük van.

Személyügyi hírek

A mezei juhar kisebb termetû
lombhullató fa, ritkán éri el a 10–
15 méternél nagyobb magasságot,
de kivételes esetekben akár 25 mé-
terig is felmagasodhat. Koronája
sûrû, szabályos gömbölyded, sok-
szor terebélyes. Kérge mélyen re-
pedezett, apró pikkelyekben hám-
lik. A frissen levált pikkelyek he-
lyén a kéreg narancsbarna, késõbb
vörösbarnára sötétül. Az elsõ éves
hajtások kérge még zöldesbarna,
és sárga paraszemölcsök tarkítják.
A többnyire görbe törzs keske-
nyen bordás, a vesszõk gyakran
vastagon paralécesek. Fiatal haj-
tásai kissé szõrösek.

Szabályosan 5 karéjú, 4–8 cen-
timéteres, hosszú nyelû levelei át-
ellenesen állnak, a csúcsuk leke-
rekített, a szélük ép vagy kevés
tompa foggal tagolt. Egyes karé-
jok az alapjuk felé elkeskenyed-
nek. A levéllemez felül fénytelen
sötétzöld, a fonákja világosabb,
enyhén pelyhes. A porzós virág-
ban öt csészelevél és ugyancsak öt
visszás-lándzsás alakú, zöldessár-

ga sziromlevél alakul ki. Termõs
és porzós virágai ugyanazon a fán,
de külön, kevés virágot tartalma-
zó, laza, molyhos kocsányú bugák-
ban nyílnak. Iker lependék termé-
sének szárnyai csaknem egy vonal-
ban állnak.

A tápanyagban gazdag vályog-
vagy törmeléktalajokon 800–900
méter magasságig az ártéri erdõk-
tõl a karsztbokorerdõkig a legtöbb
erdõtársulásban elõfordul, de
legjellemzõbben az aljnövényzet-
ben bõvelkedõ gyertyános-tölgye-
sekben.

Büszkék vagyunk Major Veroni-
ka teljesítményére. Reméljük,
több világversenyen is öregbíti
klubja hírnevét
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