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Tûzifaudvart nyitottunk

A két embert foglalkoztató ba-
latonfüredi tûzifaudvart azzal a
céllal hoztuk létre, hogy a Bala-
ton-felvidéken kitermelt faanyag
közvetlenül juthasson el a vevõ-
inkhez.

A mintegy 22 millió forintból
létrehozott tûzifaudvarunkat Ba-

latonfüreden május végén adtuk
át. Az ünnepségen Varga László
vezérigazgató köszöntötte a ven-
dégeket. Elmondta, a tárolóhe-
lyek kialakítása mellett egy nagy
teljesítményû, 12 tonna hasító-
erõvel mûködõ daraboló-hasító
gép is a beruházás része volt. Emel-

lett rakodógépet is vásároltunk.
A beruházással két új munkahe-
lyet is létesítettünk.

Dr. Bóka István megköszönte a
várossal kialakult szoros együtt-
mûködést, és örömét fejezte ki,
hogy a most átadott tûzifaudvar-
ral a lakosság ellenõrzött és meg-

Dr. Jung László, Varga László, dr. Bóka István, dr. Kontrát Károly, dr. Szekrényes Tamás a balatonfüredi tûzifaudvar avatóünnepségén

bízható forrásból szerezheti be a
tûzifát.

A fejlesztést egyaránt üdvözöl-
te dr. Jung László, az MFB Zrt.
Agrár és Turisztikai Befektetési
Fõigazgatóság ügyvezetõ igazga-
tója, valamint dr. Kontrát Károly
országgyûlési képviselõ is.

A Bakonyerdõ Zrt. az elõzõ
évihez képest minimális
mértékben fokozta tavalyi
árbevételét. Szebb ered-
ményt is elérhettünk volna,
hogyha az utolsó negyedév-
ben az erdei választékok ér-
tékesítését terveinknek
megfelelõen tudtuk volna el-
végezni.

A Bakonyerdõ Zrt.
felügyelõbizottsága értékelte a
vállalat 2013. évi teljesítményét
és elfogadta a cég vezetése ál-
tal benyújtott beszámolót. En-
nek kapcsán kérdeztük Varga
Lászlót. A vezérigazgató el-
mondta, 8,8 milliárd forintot
meghaladó árbevétel mellett
311 millió forint adózott ered-
ménnyel zártuk a tavalyi évet.
Szebb eredményt is elérhet-
tünk volna, de az utolsó ne-
gyedévben 583 vagont nem
kaptunk meg a Rail Cargo
Hungáriától. Ha ezek idõben
megérkeznek, az árbevételünk
9,2–9,3 milliárd forint körül
alakul. A kiesés miatt kártérí-
tési igénnyel éltünk.

Biztató évkezdet

(Folytatás a 3. oldalon.)

Varga László kifejtette, az
árbevételi tervektõl a Francia-
vágási Fûrészüzem mintegy
150 millió forinttal elmaradt.
A parketta értékesítése sem a
tervezettek szerint alakult: 700
ezer négyzetméter helyett 634
ezret sikerült eladni. A fenti-
ek miatt 2014. év elején jelen-
tõs készletekkel rendelkez-
tünk fûrészáru, parketta, er-
dei választékok tekintetében
egyaránt.

A tél ugyanakkor kedvezõ
volt a fakitermeléshez, haté-
konyan, a korábbi telekhez ké-
pest gyorsabban lehetett ha-
ladni. Sikerült felpörgetni a
keszthelyi egészségügyi kiter-
melés elvégzését is, így az elõ-
re tervezettnél több vállalko-
zói díjat kellett kifizetni az év
elsõ napjaiban. Emiatt átme-
netileg a folyószámla-hitelke-
retet is igénybe kellett venni,
de sikeresen átvészeltük ezt az
idõszakot, és június elején már
600 millió forintot folyamato-
san meghaladó készpénz van
a számláinkon.

A Pápai Agrárexpo egy hatal-
mas rendezvény, valójában a
Dunántúl egyik legrangosabb
vására. Itt nagydíjat kapni – rá-
adásul négy év leforgása alatt
immár a harmadikat – nem kis
teljesítmény!

A Dunántúl egyik legjelentõ-
sebb mezõgazdasági szakkiállítá-
sát és vásárát, a Pápai Agrárex-
pót immár 18. alkalommal ren-
dezték meg a Városi Sportcsar-
nokban és annak környezetében.
A rendezvény sokéves hagyomá-
nyaihoz híven a nyitóünnepségen
adták át a 2014. évi Agrárexpo
díjait. A Vásári Nagydíjat a ren-
dezvényen évrõl évre történõ szín-
vonalas megjelenéséért a Bakony-
erdõ Erdészeti és Faipari Zrt.
kapta. 

Nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy az elmúlt négy évben im-
már harmadik alkalommal érde-
meltük ki a vásári nagydíjat. Ezzel
az egész erdõgazdaság munkáját

Nagydíjat kaptunk az expón
is elismerték – fogalmazott Varga
László. A vezérigazgató hozzátet-
te, úgy tûnik, próféták lehetünk a
saját hazánkban, hiszen Pápán
van az erdõgazdaság központja.

Kifejtette, az agrárexpón vala-
mennyi tevékenységi kört igyekez-
tünk megjeleníteni. A kiállítás elsõ
napján az erdõgazdálkodás és a
faipar képviselõi voltak jelen a ren-
dezvényen. A második nap a köz-
jólété volt, ekkor az erdei iskolá-
inkra, közjóléti objektumainkra,
illetve a kirándulóhelyeinkre hív-
tuk fel a figyelmet a standunkon.
A harmadik nap hagyományosan
a vadászoké volt. Idén az állandó
személyzettel rendelkezõ vadász-
házaink neveztek be a fõzõver-
senyre. Mindkét csapatunk tájjel-
legû ételekkel, helyi specialitások-
kal készült.

A Veszprém Megyei Vadásznap
I. díját sárosfõi vadászházunk
nyerte, míg Pápa Város Nagydíját
a Huszárokelõpusztai Vadászház
érdemelte ki.

Megelõzõ permetezés gyapjaspille ellen

Az Országos Erdõkár Nyilván-
tartó Rendszer adatai fokozó-
dó gyapjaslepke-károsítást je-
leztek elõre, ezért megtettük a
szükséges lépéseket. Töme-
ges szaporodásuk megállítása
érdekében napokon keresztül
permeteztünk.

Az Országos Erdõkár Nyilván-
tartó Rendszer adatai fokozódó
gyapjaslepke-károsítást jeleztek
elõre már 2013. évre is. A legfer-
tõzöttebb Veszprém megye (kö-

zel 4000 ha), azon belül is a Bala-
ton-felvidék volt. A megfelelõ idõ-
ben elvégzett védekezésnek kö-
szönhetõen a robbanásszerû tö-
megszaporodás elmaradt, ugyan-
akkor a 2014. évre szóló kárbeje-
lentések a Balaton-felvidéken, a
Bakony déli részén, a Sümeg kör-
nyéki erdõkben, az elõzõ évit mint-
egy 1300 hektárral meghaladó
petecsomó-fertõzöttséget jelez-
tek.  Az érintett hatóságok, vala-
mint az állami erdõket kezelõ rész-
vénytársaságok bevonásával a

A beavatkozás sikerén múlik, a nyár folyamán lesz-e invázió. Szerencsésen meggátoltuk a tömegszaporodást

Miután a fakitermelés roppant
nehéz és veszélyes foglalko-
zás, látványosra sikeredett vál-
lalatunk, illetve az Andreas Stihl
Kereskedelmi Kft. regionális
fakitermelõ versenye. A ba-
konyszentlászlói erdészet Hó-
dos-éri vadászházánál a részt-
vevõk bizonyították: a felada-
tok nem csak szaktudást, ha-
nem figyelmet és gyorsaságot
is igényelnek.

A nevezett tizenhárom csapa-
tot elõször Varga László, a Ba-
konyerdõ Zrt. vezérigazgatója
köszöntötte, majd megjegyezte: az
erdõgazdaságok életében a faki-
termelés az egyik legmeghatáro-
zóbb tevékenység.

Láncfûrészek, hasítófejszék versenye

A versenyszámok a gyakorlatban rutinszerûen végzett teendõk
biztonságos, gyors és pontos végrehajtását modellezik

– A vetélkedés arra is alkalmat
kínál, hogy mindenki megismer-
hesse ezt a munkafolyamatot, ami
erõt, kitartást, ügyességet, de még
gondolkodást is igényel. Ráadá-
sul ma a szükséges felszerelések
is megtekinthetõk – tette hozzá.
Sebestyén Vince; Bakonyszent-
lászló polgármestere kifejezte há-
láját, amiért a seregszemlét a te-
lepülésükre hozták.

Kovács Attila, a Bakonybéli Er-
dészet igazgatója a munkavédel-
mi szabályok ismertetése során
mindenkit megkért az erdészeti
biztonsági szabályzat betartására,
ami a viadal eredményét is befo-
lyásolta. Kitért a vágásbiztos nad-
rágokra és bakancsokra, rezgõcsil-
lapítós kesztyûkre, sisakokra, fül-

védõkre és maszkokra, valamint
arra, hogy vágás- és sújtásirányba
senki sem állhat, járó motorú fû-
résszel tilos közlekedni, a fûrésze-
ket pedig a feladatok elvégzése
után le kell állítani. Szólt a lépés-
hibákról és a büntetõpontokról.

A Stihl Kft. képviseletében Gé-
mesi József megköszönte a Ba-
konyerdõ Zrt.-nek, hogy rendel-
kezésre bocsátotta a területét.
Mint megtudtuk: a Stihl küldetés-
tudata a kiemelkedõen veszélyes
fakitermelõ munkát végzõk biz-
tonságára és baleset-megelõzésé-
re irányul. Emiatt több mint tíz éve
életre hívták országjáró rendez-
vénysorozatukat, aminek keretén
belül bemutatják a biztonságos
fakitermeléshez elengedhetetlen
védõfelszereléseket és munkavé-
delmi ruházatokat.

A versenyszámok a gyakorlat-
ban rutinszerûen végzett teendõk
biztonságos, gyors és pontos vég-
rehajtását modellezik. Versenyei-
ket három éve egy országos soro-
zatban kapcsolják össze. Megha-
tározták a számokat, a pontozás
alapelveit, és egységes szabály-
rendszert alakítottak ki. A legjob-
bak az öt regionális rendezvény-
rõl juthatnak az országos dön-
tõbe.

Ezúttal Észak- és Nyugat-Ma-
gyarországról érkeztek csapatok,
többek között Budapestrõl, Szom-
bathelyrõl, Gyõrbõl és Sopronból.
A házigazdák két gárdát delegál-
tak, s mindkettõ tisztességgel meg-
állta a helyét a kiegyenlített me-
zõnyben.

(Folytatás a 3. oldalon.)

A munkafolyamatok tökéletesítése, a biztonságos munkavégzés mindenki számára elengedhetetlen

(Folytatás a 2. oldalon.)

Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Erdészeti Igazgatósága elõze-
tes tervet készített a 2014. évben
védekezéssel érintendõ területek-
re. Az állami erdõket kezelõ er-
dészeti részvénytársaságok az ál-
taluk kezelt erdõkben a szükséges
védekezést saját döntés alapján,
saját forrásból, a tulajdonos Ma-
gyar Fejlesztési Bank utólagos for-
rásjuttatása vagy kompenzációja
mellett végezték el, mondta el
Stubán Zoltán.
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Történelmi emlékhelyeink kö-
zül talán kevésbé ismert a Gye-
pükaján külterületén, a Meleg-
víz-patak jobb partján található
templomrom. Ennek bemutatá-
sára kértük Gombási Károly
mag–csemete és közjóléti elõ-
adót.

A templom az egykori
Nagykeszi település hitbuzgó hí-
veinek kiszolgálását végezte elsõ-
sorban, de egyúttal a környezõ
települések lakosságának védel-
méül is szolgált. Erre utal a jelen-
leg is álló torony védelmi jellege.

Nagykeszi településrõl mint
helynévrõl elõször 1230-ban tesz-
nek említést a krónikák. Az 1421.
évi írásos dokumentumok Szent-
királykesziként említik a telepü-
lést. A XVI. századi adóösszeírá-
sokban is ezen a néven szerepel a
falu.

Maga a templom román stílus-
ban épült, a magyar kegyúri kar-
zatos templomok csoportjába tar-
tozik. A tornya védelmi jellegû,
földszintje ablaktalan, a felsõbb
emeleten lõrés-ablakok valószínû-
síthetõk. Védelmi jellegére utal az
is, hogy a hajó és a torony közötti
átjárás a földszinten hiányzik. A
toronyba a kegyúri karzaton ke-
resztül, az elsõ emeletrõl lehetett
feljutni. A karzatra a földszintrõl
valószínûleg falépcsõ vezetett.

Történelmi emlékhelyeink
Gyepükaján – Nagykeszi templomrom

Kevésbé ismert a Gyepükaján külterületén, a Melegvíz-patak jobb partján található templomrom

A kor építészeti stílusa alap-
ján az építmény földszintje fage-
rendás, az elsõ és második eme-
let pedig dongaboltozatos lehe-
tett. A templom kerítõfalának
alakja a domborzatból ma is jól
kivehetõ kör alakú volt, átmérõje
megközelítõleg 30 méter.

A tulajdonos önkormányzat a
rom környezetét kaszálással rend-
ben tartja, de az idõjárás, illetve
az ide látogatók a mûemléket fo-
lyamatosan rombolják, a rom kö-
veit különféle célra széthordják.
A torony nyugati homlokzatán

található függõleges repedés egy
földrengés során keletkezett. Né-
mi védelmet ad a rom gyors ará-
nyú pusztulásával szemben a rom
hajójában nõtt gyönyörû, három-
törzsû vackorfa, illetve a rom kör-
nyezetében található két fiatalabb
vackorfa.

A rom a Káptalanfa–Gyepû-
kaján között húzódó közút felõl
letérve, a sárosfõi erdõbe vezetõ
úton keresztül közelíthetõ meg.
Errõl az útról letérve az erdõszél
elõtt 200 méterre jobbra kanya-
rodva, jó minõségû gyepes föld-

úton 400 métert haladva  érhetõ
el a templomrom.

Reméljük, az érdeklõdõk nem
csalódnak a látottakban, akik a
magyar építészet egy szép és ma-
radandó emlékével találkozhat-
nak. Bízunk benne, hogy a látoga-
tók nem az eddigi rongálásokat
folytatják, hanem akad köztük
olyan, aki a templomrom állag-
megõrzését tûzi ki célul. Jó lenne,
ha a rom megmentése érdekében
valaki felemelné a szavát, hogy e
szép mûemlék építményt unoká-
ink is láthassák.

A Veszprém Megyei Vadászna-
pon két kollégánk is igen ran-
gos elismerést vehetett át: Var-
ga László vezérigazgató mun-
káját kamarai aranyéremmel,
Korn Ignác vadgazdálkodási
osztályvezetõ tevékenységét
pedig Magyar Vadászatért ér-
deméremmel ismerték el.

Varga László az erdõ és a vad
szeretetét, az erdõgazdálkodás és
a vadgazdálkodás iránti elkötele-
zettségét gyerekkorától szívta ma-
gába. Édesapjától leste el a külön-
bözõ fogásokat, õ ismertette meg
vele az alapokat. 1980-ban lépett
be a Hubertus Vadásztársaságba.
Aktív vadászként több mint har-
mad évszázada tevékenykedik. Ma
is elszánt, de kordában tartott
szenvedéllyel, jó gyakorlati és
lõérzékkel vadászik.

Varga László végigjárta a szak-
mai ranglétrát a devecseri erdé-
szetnél, ezt követõen az erdészeti
hatóságnál dolgozott, ahol ható-
sági szakmai tapasztalatokat szer-
zett, most pedig az erdõgazdaság
vezetõjeként tevékenykedik. Az
erdõgazdálkodás, az erdõvéde-

Kitüntetett kollégáink
lem terén huzamos idõn át kifej-
tett kiemelkedõ szakmai teljesít-
ményével kiérdemelte a Pro Silva
Hungariae (Magyar Erdõkért)
díjat, amit az erdõgazdálkodásért
felelõs miniszter alapított, és az
erdõk világnapja alkalmából vehe-
tett át. A kitüntetés rangját emeli,
hogy évente mindössze hat sze-
mély kaphatja meg ezt az elis-
merést.

A Veszprém Megyei Vadászna-
pon pedig a Vadászkamara
Aranyérme kitüntetést vehette át.
Évente 24-en részesülhetnek eb-
ben azok, akik a vadgazdálkodás
szakmai szintjének emelésében, a
hivatásos vadászi állomány mun-
kájának támogatásában, a vadá-
szati kultúra terjesztésében és a
vadászati közéletben folytatott
aktív tevékenységükkel kiemelke-
dõ érdemeket szereztek.  Indok-
lásként elhangzott, hogy Varga

László vezérigazgatóként a Ba-
konyerdõ több mint 60 ezer hek-
táros vadászterületén folytatott
vadgazdálkodás irányítását nem
osztotta másra, hanem maga tart-
ja azt kézben. Irányító és felügye-
leti munkája során arra törekszik,
hogy az ágazat szakmailag jól tel-
jesítsen, egyben jövedelmezõ le-
gyen; ugyanakkor nagy hangsúlyt
helyez arra, hogy az erdõgazdál-
kodás és a vadgazdálkodás a le-
hetõségek szerint összhangban
mûködjön. A vadászati irányítás-
ban részt vevõ munkatársaival, az
erdészeti igazgatókkal sikerült
olyan utat elkezdeniük, hogy meg-
próbálják az erdõ teherviselé-
sének megfelelõ vadlétszámot
tartani. A vadlétszám csökkenté-
sét úgy végzik, hogy az ne menjen
a minõség rovására.

Varga László lapunknak kifej-
tette, hogy véleménye szerint az
elismerésekkel az erdõgazdaság
elmúlt idõszakban nyújtott ered-
ményes tevékenységét is díjazták,
amihez természetesen szükség
volt az erdõgazdaság kollektívájá-
nak összehangolt, jó munkavég-
zésére is.

A Magyar Vadászatért Érdem-
érmet Korn Ignác vadgazdálko-
dás osztályvezetõ érdemelte ki.

Ez az Országos Magyar Vadá-
szati Védegylet által 2004-ben ala-
pított kitüntetés, amelybõl évente
26 darab adható. Azoknak a sze-
mélyeknek ítélik oda, akik a vadá-
szat és a vadgazdálkodás fejlesz-
tésében, valamint eredményessé-
gének biztosításában kiemelkedõ
munkát végeztek.

Kollégánk 1992-ben fahaszná-
lati mûszaki vezetõként a Farkas-
gyepûi Erdészetnél kezdte pálya-
futását, ahol már akkor is tevéke-
nyen részt vett a vadászati felada-
tok ellátásában.

Aktív, szenvedélyes vadász.
2006-tól felkészülten és eredmé-
nyesen irányítja az erdõgazdaság
vadgazdálkodási tevékenységét.
Tevékenysége munkabírásának,
szakmai tájékozottságának, jó
kapcsolatteremtõ készségének és
nem utolsósorban közvetlen ter-
mészetének köszönhetõen elis-
merést és tiszteletet váltott ki a
szakhatóságok, a kollégák, a part-
nerek és a vadász vendégek köré-
ben egyaránt.

Varga László és Korn Ignác rangos elismerést vehetett át a vadásznapon

Varga László  teljesítménye elõtt Pap Gyula kamarai elnök is fejet
hajtott. Mellettük Baracskay Lajos és dr. Radovits Tibor

Egy 52 négyzetméteres védõ-
házzal, valamint egy 15,7, illet-
ve egy 12,7 méter magas kilá-
tóval gazdagodott a Keszthelyi-
hegység Balatongyörök hatá-
rában, amiket áprilisban vehet-
tek birtokba az erdõjárók.

Vállalatunk négy településen –
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Ba-
latongyörök és Vállus – valósítja
meg A Keszthelyi-hegység öko-
turisztikai fejlesztése Darnay-
Dornyai Béla öröksége nyomán
pályázatot. A projekt több létesít-
ményt foglal magába, ezek közül
hármat áprilisban avattunk.

A természetességhez való kö-
zeledés igénye világviszonylatban
általánossá vált, amelyet az erdõ-

A több mint 36 millió forint rá-
fordítás nyomán felújított álla-
potban várja a túrázókat
a Keszthelyi-hegységben a
cser-völgyi erdei pihenõhely,
ahol kilátót, pihenõházakat és
tanösvényeket adtunk át má-
jusban.

Az erdõmûvelési és közjóléti
osztályvezetõ arról tájékoztatott,
hogy a megelõzõ permetezéseket
április közepén kezdtük. Elsõként
a Monostorapáti Erdészet terü-
lete került sorra, itt 40 felszállás
történt, kizárólag a Bakonyerdõ
Zrt. által kezelt erdõk, 480 hektár
lett lepermetezve. A hónap végén
Balatonfüred térségében történt
permetezés. Az 58 felszállás 552

hektár állami és 144 hektár ma-
gánerdõt érintett. A permete-
zés bekerülési költsége megköze-
líti a hektáronkénti nettó 11 000
forintot.

A légi úton történõ védekezést
a hernyók és a levélzet megfelelõ
fejlettségû állapotában, optimális
idõben, természetkímélõ, kitin-
szintézist gátló szerrel, nagy haté-
konysággal végeztük el, csírájában
fojtva el a gyapjaspille-inváziót.

Megelõzõ permetezés gyapjaspille ellen
(Folytatás az 1. oldalról.)

Kilátókkal
gazdagodtunk

tõl és az erdõgazdálkodóktól egy-
aránt és joggal elvárnak. A turis-
ták igényeihez, valamint A bejár-
ható Magyarország programhoz
igazodva végezzük közjóléti beru-
házásainkat, mondta az ünnepé-
lyes avatáskor Varga László vezér-
igazgató.

A Bélapi pihenõhely igen ked-
velt a turisták és a helyi lakosok
körében egyaránt, mely helyet ad
mind közösségi rendezvényeknek,
mind családi hétvégék, bográcso-
zások és szalonnasütések gyakori
helyszíne. Az itt megvalósított
mintegy 52 négyzetméter alapte-

rületû védõház külsõ megjelené-
sében tájba illeszkedõ, használati
értékét tekintve praktikus, mo-
dern, elrendezése egyszerû, de
akár mozgássérültek számára is
igénybe vehetõ. A Bél Mátyás és
Batsányi kilátókat elbonttattuk,
helyükre színvonalasabb, minde-
nekelõtt biztonságosabb építmé-
nyek kerültek. A Garga-hegyen
lévõ Bél Mátyás kilátó 15,7, a pap-
hegyi Batsányi-kilátó pedig 12,7
méter magas, mindegyik tanös-
vényrõl is megközelíthetõ. Mind-
két kilátó fa szerkezetû, melyek-
rõl megtekinthetõ a csodálatos ba-
latoni panoráma

Az átadáskor Manninger Je-
nõ országgyûlési képviselõ a léte-
sítmények turizmusban betöltött

szerepérõl, a fejlesztések jelentõ-
ségérõl beszélt. A település pol-
gármestere, Bíró Róbert mondta el,
hogy a pihenõhely megújítását,
megtisztítását tizennégy évvel ez-
elõtt civilek segítségével végezték
el. A kerékpárosok és túrázók
körében nagyon kedvelt – játszó-
teres – hely nem volt és nem is
marad kihasználatlanul.

Dr. Szõllõsi Jánosné, a Magyar
Fejlesztési Bank Zrt. Kockázatke-
zelési Fõigazgatóságának ügyveze-
tõje kiemelten fontosnak tartotta
a vállalat feladatellátását és fejlesz-
téseit.

Megújult a cser-völgyi erdei pihenõhely
A Vonyarcvashegy területén

lévõ büdöskúti pihenõháznál Var-
ga László, a társaság vezérigazga-
tója elmondta: olyan közcélú
ökoturisztikai fejlesztéseket való-
sítottak meg, amelyek szolgáltatá-
sai egész évben igénybe vehetõk a
látogatók számára. Vállus, Vo-

nyarcvashegy és Balatongyörök
látogatottsága, az itt töltött ven-
dégéjszakák és a vállalkozások for-
galma várhatóan növekszik az
újabb lehetõségek révén.

A projekt részeként a 380 mé-
ter magas Láz-tetõn megépítet-
tünk egy faszerkezetû kilátót,

hossza 14 kilométer, több kisebb
hurokból épül fel, amelyek önma-
gukban is bejárhatóak. A tanös-
vény déli kiindulópontjának is te-
kinthetjük a Büdöskúti pihenõhe-
lyet, mely szintén új közjóléti be-
rendezésekkel és egy új 24 négy-
zetméteres pihenõházzal újult
meg.

Az elkészült Györöki tanös-
vény a Bélapi-pihenõtõl délkelet-
re fekvõ erdõtömböt tárja fel és
mutatja be a turisták számára, 8
állomáshelyen keresztül. Az ösvé-
nyen felkereshetjük a Bél Mátyás-
kilátót és a Szerelemdombot is. A
Cseri-kapu, mely a Vonyarcvas-
hegy felõl érkezõknek képez bejá-
ratot a Cseri erdõbe, asztalokkal
és padokkal, valamint egy pihenõ-
házzal újult meg.

Herczeg Béla, Vállus, és Péter
Károly, Vonyarcvashegy polgár-
mestere beszédében egyaránt üd-
vözölte a beruházást, kiemelve,
hogy az jelentõs segítséget és ren-
geteg új lehetõséget, információt
nyújt a turisták számára. Megfo-
galmazták azon reményüket, hogy
a létesítményeknek köszönhetõ-
en még több természetkedvelõ
turista érkezik majd a térségbe, a
Keszthelyi-hegységbe.

ahonnan csodás
panoráma nyílik
többek között a Ko-
vácsi-hegyre, a Táti-
ka-hegyre és a Me-
leg-hegyre is.  A 18
méter magas kilátót
a Vállus tanösvény
nyomvonala is felke-
resi.

A Vállus tanös-
vény a község belte-
rületének központ-
jából indul, mely a
15 állomáson ke-
resztül tárja fel a
környék természeti
szépségeit, neveze-
tességeit – ilyenek
például a Vadlán-lik
barlang, a Kutyate-
metõ vagy a Szent
Miklós-forrás. A
tanösvény nyomvo-
nalának teljes

A Bél Mátyás kilátó 15,7 méteres magasságából csodálatos a panoráma

A Keszthelyi-hegységben teljesen megújult a cser-völgyi erdei pihenõhely



3. oldal2014. JÚNIUS BAKONYERDÕ

(Folytatás az 1. oldalról.)

Láncfûrészek, hasító-
fejszék versenye Biztató az évkezdet

Varga László örömmel jegyez-
te meg, a készletek csökkentésé-
nek, illetve a kiváló értékesítésnek
köszönhetõen az év elsõ négy hó-
napjában soha nem látott árbevé-
telre tett szert az erdõgazdaság.
Ez idõszak alatt 4,048 milliárd fo-
rint volt az árbevétel, ami nagy-
szerû évkezdésnek számít.

Húzóágazatnak most is a fa-
használat bizonyult. A fakiterme-
lés közel 80 százalékát május vé-
gére elvégeztük, így május végén
még mindig 90 ezer köbméter
maradt készletként erdõterülete-
inken.

A parketta értékesítése az elõ-
zetes ütemezésnek megfelelõen
alakul, még van remény az éves
720 ezer négyzetméter parketta
eladására.

Nagyon jól teljesít a fûrész-
üzem is. Sikerült idõben, jó minõ-
ségû tölgy fûrészipari alapanyagot
vásárolni. Belépett egy nagyobb
bükkfûrészáru-vásárló. Négy hó-
nap alatt 300 millió forintot meg-
haladó volt az árbevétel, ami majd-
nem fele a tavalyi teljesítésnek. Az
üzem reálisan elérheti az évi 870
milliós árbevételt.

Túlzott várakozásunkat azon-
ban visszafogja, hogy a környeze-
tünkben rendkívül jelentõs erdõ-
károk keletkeztek, jegyezte meg a
vezérigazgató. Szlovéniában 8–10
millió köbméterre becsülik a jég
és a zúzmara által összetört állo-
mányok – bükk és lucfenyõ – nagy-
ságát.

Horvátországban egymillió
köbméter lucfenyõ sérült. Szlová-
kiában a szeles idõjárás 3,5 millió
köbméter lucfenyõt döntött ki,
Ausztriában ugyancsak egymillió

A beruházásokat a Franciavágási Fûrészüzemben folytatjuk idén. Növeljük a termelékenységet

köbméternyi a kár. Hazánk sem
úszta meg: az Yvett ciklon a
Bakonyerdõt 3,5 ezer köbméter-
rel széldöntéssel érintette, de a
szomszédságunkban lévõ Szom-
bathelyi Erdõgazdaságnál ennek
tízszerese az ebbõl eredõ kár. A
szombathelyi, illetve a zalai erdõ-
gazdaságnál folytatódik a lucfe-
nyõ szúkár miatti elhalása is.

Ennek következtében az a jó
értékesítési helyzet, ami az év ele-
jén még jellemzõ volt, s ki is tud-
tuk aknázni, mostanra megszûnt.
A fenti mennyiség a piacon is
megjelenik, jelentõs túlkínálatot
okozva, emiatt bükk- és fenyõpia-

cainkon jelentõs mértékû árcsök-
kenésre kell számítani. Éppen
ezért a hátralévõ idõre szóló ter-
veinket át kell gondolni. Meg kell
nézni, hogy idei tervünkbõl
melyek azok a faállományok, ame-
lyek lábon tarthatók a következõ
évig.

2014. évre árbevételi tervünk
9,2 milliárd forint, a nehézségek
ellenére ma úgy látszik, akár a 9,5
milliárd forint sem elérhetetlen.
A tervezett adózott eredmény
217,5 millió forint.

A beruházásokat az eredeti
terveknek megfelelõen végezzük.
Idén Franciavágásra helyezzük a

hangsúlyt. Megérett a két rönk-
hasító szalagfûrész cseréje, és ész-
szerûsítenénk a fûrészüzemen
belüli anyagmozgatást is. Jelentõs
közjóléti beruházási feladataink is
vannak, ezek értéke jóval megha-
ladja a 300 millió forintot.

Varga László jelezte, az elsõ
négy hónap kiváló eredményeire
alapozva idõben megkezdõdött a
béren kívüli juttatások kifizetése.
A munkatársak megkapják az il-
letményfát, január elsejéig vissza-
menõleg kifizettük az Erzsébet
utalványt, akiknek jár, azok meg-
kezdhették a ruhapénz elkölté-
sét is.

A Bakonyerdõ Zrt. tavasszal
rajzpályázatot hirdetett általá-
nos iskolásoknak Mindenünk a
természet címmel. A tanulók
tetszõleges technikák men-
tén dolgozhattak. A bakony-
szentlászlói erdészethez sok
szép munka érkezett – a zsûri
mintegy 250 alkotás közül vá-
lasztotta ki azokat, amik legin-
kább kifejezték a pályázat té-
máját.

Az alsó tagozatosoknál Zagy-
va Larina (Bakonyszentlászló,
Szent László) lett az elsõ, meg-
elõzve Legény Áront (Homok-

Mindenünk a természet

A kiállítást Göncz Vivien rendezte össze a legjobb munkákból

A gyerekekkel a nyílt napon Farkas Zsuzsanna foglalkozott

A csapatok öt állomásponton
adtak számot tudásukról,
felkészültségükrõl

bödöge, Mûvészeti) és Benke Ti-
bort (Pápa, Szent István).

Ebben a korcsoportban Né-
meth Brúnó (Tata) érdemelte ki a
különdíjat.

A felsõ tagozatosoknál Kardos
Bence (Pápa, Vajda Márta) bizo-
nyult a legjobbnak, mögötte Péter
Benjamin (Homokbödöge, Mûvé-
szeti) végzett a második és Kovács
Laura (Badacsonytomaj, Mûvé-
szeti) a harmadik helyen.

A nagyobbaknál Varga Gréta
Kíra (Debrecen) lett a különdíjas.

A legjobbak az erdészeti nyílt
napon vehették át az elismeré-
seiket.

Az erdõkben dolgozó vállalko-
zók, a katasztrófavédelmi igazga-
tóságok és az erdészeti szakisko-
lák együttesei elõször szerelésben
mérték össze tudásukat. A veze-
tõlemez eltávolítása után láncot
cseréltek, majd annak feszességét
ellenõrizték. A kombinált darabo-
lásnál – fentrõl és alulról – egy 3–
8 centis korongot vágtak le a rönk-
bõl. A szigorú, stopperórát szo-
rongató bírók többek között an-
nak merõlegességét mérték, de
figyeltek az esetleges töréslép-
csõkre és lépéshibákra is. A lánc-
kímélõ darabolásnál nem szaba-
dott a fa alatt lévõ lapba vágni, így
fõként az számított, hogy a szin-
tén 3–8 centis szeletek kialakítá-
sakor mekkora „szakáll” marad a
rönkön. Az ítészek persze itt is fi-
gyeltek a dõlésszögre, lévén, hogy
két teljesen merõleges vágás volt
a cél. A speciálisan elõkészített
pályán a kombinált csapatverseny
volt a legizgalmasabb szám. A
négyfõs küldöttségek gallyaztak,
precíziósan daraboltak, válasz-
tékoltak, hasítottak és saran-
goltak. Mindent a lehetõ legrövi-
debb idõ alatt kellett teljesíteni,
míg a munka közben elkövetett
hibákért büntetõpont járt.

Eredmények: Lánckímélõ da-
rabolás: 1. Pap Zoltán, 2. Répás
Tamás (mindkettõ Ihartû 2000
Kft.), 3. Pilise János (Bakonyerdõ
Zrt.). Szerelés: 1. Bencsics Zol-
tán (NyME Roth Gyula Szki.), 2.
Szalay Miklós (Szombathelyi Er-

(Folytatás az 1. oldalról.)

Csapataink sokáig harcban álltak az elsõ helyezésért. Dicséret nekik

dészeti Zrt. I. cs.), 3. Pap Zoltán.
Kombinált darabolás: 1. Répás
Tamás, 2. Pilise János, 3. Nagy
Gábor (Bakonyerdõ Zrt.). Csa-
patverseny: 1. Szombathelyi Erdé-
szeti Zrt. I. cs. (Imre József, Né-
meth Péter, Szalay Miklós, Varga
Tamás) 1211 pont, 2. Ihartû 2000
Kft. (Horváth Krisztián, Pap Zoltán,
Répás Péter, Répás Tamás) 1168
pont, 3. Pintér István Nagymaros
(Fekete Gergõ, Marosi Dávid, Sze-
keres Balázs, Szekeres Richárd) 1156
pont, 4. Bakonyerdõ Zrt. Pilise
(Horák Zsolt, Nagy Gábor, Pilise
János, Solti Roland) 888 pont, 5.
NyME Roth Gyula Szki. (Bencsics
Zoltán, Csihar Patrik, Gönczi Sza-
bolcs, Stankovics Zoltán) 843 pont,
6. Bakonyerdõ Zrt. Klausz (Far-
kas Krisztián, Németh László, Prém
Máté, Somogyi Zoltán) 741 pont.
Összetett végeredmény: 1. Pintér
István (Nagymaros), 2. Szombat-
helyi Erdészeti Zrt. I. cs., 3. Ihar-
tû 2000 Kft., 4. Bakonyerdõ Zrt.
Klausz, 5. Bakonyerdõ Zrt. Pilise,
6. NyME Roth Gyula Szki.

Az indulók a Stihl Kft.-tõl aján-
dékcsomagot kaptak, a számok
dobogósai vásárlási utalvánnyal
térhettek haza, a legjobbak pedig
egy két fõ részére szóló meghívó-
val, ami a Bakonyerdõ Zrt. ven-
dégházaiban „váltható be”.

A komoly fizikai erõpróbát je-
lentõ feladatok, illetve az ered-
ményhirdetés után az indulók az
estebéd közben aztán kiértékel-
hették a különbözõ versenyszá-
mokat.

A Pápai Erdészet második al-
kalommal rendezte meg a Tallós
Pál Természetismereti Emlékver-

Természetismereti emlékverseny az Esterházy Erdei Iskolában
senyt Kupon, az Esterházy Erdé-
szeti Erdei Iskolában. A környék
általános iskoláiból 12 csapat ér-

kezett, hogy az öt állomásponton
számot adjanak tudásukról. A fel-
készítõ tanárok szakértelmét és a

diákok lelkesedését bizonyítja,
hogy a verseny nagyon szoros volt,
két esetben is pluszfeladatokkal
kellett eldönteni a holtversenyt.
Az elsõ helyet végül a Gércei Ál-
talános Iskola Sáfránykodó Sáf-
rányok nevû csapata érdemelte ki.

Levezetésként, az eredmény-
hirdetésre várva az erdei iskola
udvarán a csapatoknak, felkészí-
tõiknek és a vendégeknek szend-
viccsel, süteménnyel és frissítõvel
kedveskedtek a szervezõk.

Az idõjárás is kegyeibe fogad-
ta a rendezvényt; a kullancsveszély
és az ébredezõ szúnyogok ellené-
re mindenki jól érezte magát. A
verseny szervezéséért és lebonyo-
lításáért a Pápai Erdészet mun-
katársait illeti köszönet.

Pápáról, Bakonybélbõl, Ba-
konyszentlászlóról és Pápa-
teszérrõl jöttek iskolai csopor-
tok az erdészeti nyílt napra. A
diákok nagyvonalakban feltér-
képezhették a Bakonyerdõ Zrt.-
t, az erdészeteit, de, ami ennél
fontosabb: a házigazdák elõse-
gítették erdõbarát és környe-
zettudatos magatartásuk kiala-
kulását, illetve fejlõdését.

Erdészeti nyílt napot tartot-
tunk június elején, az esemény
központja a Hódos-éri vadászház
és környéke volt. A részt vevõ diá-
kok – mintegy 180-an – megtud-
hatták, hogy vállalatunk a Balaton-
felvidék és a Magas-Bakony erde-
inek kezelõje, az állami tulajdon-
ban lévõ erdõvagyonból 62,2 ezer
hektáron gazdálkodik. Legfonto-
sabb üzletágunk az erdõ- és a vad-
gazdálkodás, valamint a fafeldol-
gozás. Területünkön nyolc hagyo-

Az erdei környezettel
ismerkedtek a diákok

mányos szervezetben dolgozó er-
dészetet alakítottunk ki, hat va-
dászházunkat pedig az ökotu-
rizmusba is próbáljuk bevonni.

Az egyik helyszínen a gyerekek
megismerkedhettek az év mada-
rával és fájával, állatok képét és
lábnyomát kapcsolták össze, majd
állatcsaládokat raktak ki. A
Bakonyerdõ vadban gazdag va-
dászterületen gazdálkodik, jellem-
zõen nagyvadas részein gím- és
dámszarvas, õz, muflon és vad-
disznó található.

Egy másik állomáson óriási
gépek sorakoztak, amik tuskót
marnak és darálnak, továbbá fá-
kat döntenek ki, gallyaznak le és
szállítanak el. Az éves fanövendék
és fakitermelés megfelelõ arányát
mindig szem elõtt tartjuk. Erdõ-
területeinkbõl 31 ezer hektár gaz-
dasági, 26 ezer hektár védelmi és
626 hektár közjóléti rendeltetésû.
Az erdõállomány minõsége és fa-

fajösszetétele átlagos. Ezen belül
kiemelkedõen magas a cser, a
bükk, a tölgy és a fenyõ aránya.

A cég természeti környezete
változatos, tartozik hozzá sûrû,
zárt erdõség, sziklás szurdokvölgy,
szelíden hajló dombvidék, tágas,
sík medence és nagy kiterjedésû
mocsár is.

Miután a gyerekek felfedezték
az erdei környezetet, a természe-
tes növény- és állatvilágot, képet
kaptak arról is, hogy a fenntart-

ható fejlõdést biztosító erdõgaz-
dálkodás – a gazdasági haszonvé-
teleken túl – felelõsséggel jár,
vagyis munkatársaink a termé-
szetben és egyúttal természetért
dolgoznak.

Nevelési és szociális létesítmé-
nyek hálózatát alakítottuk ki, így
erdei iskolát, tanösvényt, alkotó-
házat és pihenõházakat hoztunk
létre, amik révén még jobban meg-
ismerhetõ a természet és az er-
dõgazdálkodás.
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Berger Péter

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

A foci vb-n melyik válogatottnak szurkol?

Hipság István Nagy Gábor

Harminckét csapat részvételé-
vel június közepén megkezdõ-
dött Brazíliában a négyévente
megrendezésre kerülõ foci-vi-
lágbajnokság. A tornán ezúttal
sincs jelen nemzeti együtte-
sünk, ám az erõsebb nem tag-
jai alighanem jó néhány mérkõ-
zést tekintenek meg a televízi-
óban.

Berger Péter mûszaki vezetõ:
– A korábbi vb-ket is nyomon

követtem, s ahogy akkor, most is
az olaszoknak szorítok. Örülnék,
ha ezúttal is ott lennének a leg-
jobb négy között, az pedig már ho-
vatovább földöntúli boldogsággal
érne fel, ha begyûjtenék az ötödik
vb-címüket. Azért a seregszemle
elõtt erre kevés esélyt adtam. Sze-

rintem a házigazdák mellett talán
még a németek csatáznak majd az
érmes helyezésekért. Pirlóék va-
lamennyi fellépését megnézem, s
várhatóan az érdekesnek és izgal-
masnak ígérkezõ összecsapásokat
sem hagyom ki.

Hipság István termelési és ke-
reskedelmi elõadó:

– Az Ugod SE-ben futballo-
zom, és a csapattal nem volt iga-
zán jó szezonunk a megyei elsõ
osztályban. „Sportos hangulato-
mon” sokat javítana, ha a brazi-
lok nyernék meg a vb-t. A világ-
versenyeken mindig velük vagyok,
hiszen mégiscsak õk játsszák a leg-
szebb focit. Túlzott meglepetéssel
nem szolgálna, ha a németek do-
bogósok lennének, nekik szin-
tén erõs válogatottjuk van. A ké-

sõi idõpontban közvetített mérkõ-
zéseket is nézem, van úgy, hogy
egyedül, máskor pedig baráti tár-
sasággal.

Nagy Gábor, a Pilise és Nagy
Kft. ügyvezetõje:

– Miután szeretem a labdarú-
gást, pláne a jó futballt, a világbaj-
nokságokra, azok eseményeire
általában – a teendõim függvényé-
ben – nagyobb figyelmet fordítok.
A címvédõ spanyolok játéka lát-
tán hevesebben ver a szívem, de a
németeket is kedvelem. Úgy gon-
dolom, hogy a Neymar vezette
brazilok és a hollandok bejutnak
az elõdöntõbe. Egyszer jó lenne a
magyarokat is látni egy ilyen ren-
dezvényen, csak a mai válogatot-
tunk tudása nem igazán közelíti
meg a vb-n szereplõ együttesekét.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában március 15. és június 13. között az alábbi változások
történtek:

Belépõk, szellemiek: Jagicza Attila (központ), Pál Éva (Franciavágás), Rujzam Mónika
(Farkasgyepû), Orsós Bernadett (Devecser)

Belépõk, fizikaiak: Bakos Judit (Keszthely), Juranics Szabolcs, Soós Zoltán (Balatonfüred), Szegi
Ádám, Szilágyi György (Zalahaláp)

Kilépõ, szellemi: Pap Zoltán (Bakonybél)
Kilépõk, fizikaiak: Gerecs László (Keszthely), Haraszt Géza (Franciavágás), Juhász Balázs, Kovács

Zsolt (Zalahaláp)
Hûségjutalmak, szellemiek: 40 éves: Ferenczi János (Zalahaláp); 35 éves: Támton Lászlóné

(Farkasgyepû); 30 éves: Bircherné Steigner Éva (Bakonybél), Voznek Ferenc (Bakonyszentlászló)
Hûségjutalmak, fizikaiak: 35 éves: Czrevencz Lászlóné (Zalahaláp); 30 éves: Papp Zoltánné, Tóth

István, Jáchym György (Zalahaláp); 25 éves: Soós Tiborné, Molnár Andrásné, Városi Rozália, Szakál Edit
(Zalahaláp), Takács Jenõ (Devecser); 20 éves: Benkõ Lászlóné (Keszthely), Ángyán Józsefné
(Bakonybél), Kovács Lászlóné (Franciavágás)

Személyügyi hírek

Tavasszal nem tudta megismé-
telni õszi teljesítményét a Lom-
bard Pápa Termál FC az OTP
Bank Ligában, a nyolcadik he-
lyen „telelõ” futballklub végül ti-
zenkettedik lett az élvonalban.
A holtidényben kicserélõdõ
csapat gyakran hullámvasúton
ült, híveiknek lehet is hiányér-
zetük, noha a Magyar Kupában
a negyed-, míg a Ligakupában
a középdöntõbe kerültek.

A Perutz Stadion kedvencei jól
kezdték a június elején záruló baj-
nokságot, valahol úgy, ahogy ak-
kori szakvezetõjük, Tóth Bálint
remélte, neki ugyanis olyan spor-
tolók kellettek, akiknek vannak
céljaik s nem a kiesés elõl mene-
külnek. A jó nyitány után némi-
képp kátyúba ragadt a szekerük,
ám kisvártatva ráleltek a helyes
útra. Akkori megtorpanásaik hát-
terében fõként az állt, hogy hátul
akadtak gondjaik: a belsõ védõi-
ket sokszor cserélgették, a közös
munkát pedig sérülések és eltiltá-
sok zavarták. A Kecskeméti TE-
Phoenix Mecano, az MVM-Paks
és a Bp. Honvéd ellen jelezték,
hogy dicséretes a küzdõszellemük.
Kiváltképp a kulcsemberek vitték
elõre a középmezõnybe igyekvõ
csapatot, de többször a fiatalok is
a segítségükre voltak. Miután
gondolkodásban elõreléptek,
nyolcadikként zárták a pontvadá-
szat elsõ felvonását.

Az elöljárók a holtidényben –
a legkisebb szakmai és játékos-
veszteség mellett – átalakították a
nehezebb helyzetbe került klub
költségvetését. Új labdarúgók ér-
keztek hozzájuk, így a válogatott
Csizmadia Csaba, aztán Horváth
Richárd, Jagodics Bence és Kulcsár
Kornél. Ezzel szemben Ivancsics
Gellért, Tóth Bence, Zoran Supic,
Jasmin Mecinovic, Novica Mak-
simovic, Cezar Quintero, Roden-
bücher István és Dóczi Krisztián tá-
vozott. Az új együttes építéséhez
idõ kellett.

Az elsõ két tavaszi fordulóban
döntetlent értek el az NB I-bõl
azóta kiesett Kaposvári Rákóczi
FC és a Mezõkövesd Zsóry FC el-

A pápai központ
munkatársai Vas
megyében jártak
kiránduláson. A

jáki Szent György
apátsági templom

idén ünnepli
alapításának 800.

évfordulóját, a
monostor megte-
kintése elmarad-

hatatlan része volt
a programnak.

Mint ahogy –
tavasz lévén – a

Jeli Arborétumban
a rododendron
virágzását sem

lehetett kihagyni

Vas megyei kirándulás

A mai magyar alkotómûvész-
társadalom marginális helyen ke-
zeli a természetfestészetet. Ez saj-
nos egy régi rossz hagyomány.
Pedig a természetfestõk kiszolgál-
nak egy szubkultúrát, a vadásztár-
sadalom az õ vevõkörük. Munká-
jukkal próbálnak hozzájárulni a
természet megismeréséhez, meg-
szerettetéséhez, hidat próbálnak
képezni a társadalom és a vadá-
szok között.

Kollégánknak, Rékasi Csabá-
nak, a Keszthelyi Erdészetének ke-
rületvezetõ vadászának alapvetõ
hobbija a rajzolás, a festés. Évek-
kel ezelõtt felvetõdött benne a
gondolat, milyen jó lenne a mû-
vészbarátokkal összejönni egy al-
kotótáborban, ahol speciálisan a
természettel találkoznak.

A Bakonyerdõ Zrt. ehhez se-
gítõ kezet nyújtott, így az ország-
ban élõ, vadászattal foglalkozó
képzõmûvészek számára immár
harmadik alkalommal hoztak

Csodálatos környezetben

Rékasi Csaba nemcsak az alkotómunkában, szervezésben is jeleskedik

össze alkotótábort Sárosfõn.
Rékasi Csaba elmondta, alkotó
közösség jött össze idén is, szép
szakmai munkák készültek. Ihle-
tért nem kellett messzire menni-
ük, a legfõbb motívumok helyben

megtalálhatók. Ebben a piciny or-
szágban nem sok ennél szebbet le-
hetne találni.

Törekedtek is arra, hogy a hely-
béli sajátosságokat, tájrészleteket
fessék, rajzolják meg.

Az OEE Pápai Helyi Csoport-
jának idei elsõ rendezvényére áp-
rilis végén került sor, melynek ke-
retében a Somló környékén tet-
tek kirándulást a tagok. Az össze-
állított program érdekességét bi-
zonyítja, hogy összesen mintegy
40-en vettek rajta részt a központ
és az erdészetek dolgozói.

Van mire alapozniuk

Ha a csapat jobb teljesítménnyel rukkol elõ, a nézõk is jönnek

len. Utóbbi derbi után Tóth edzõ
ki is fakadt, kiemelte az elsõ fél-
idei, kritikán aluli produkciót,
majd azt, hogy amikor pánikhely-
zet volt, a semmibõl teremtettek
helyzeteket, amiket kihagytak. Az
MK-ban a Diósgyõri VTK állítot-
ta meg õket, míg a Liga Kupában
a Ferencvárosi TC. Persze arra
büszkék lehetnek, hogy tavaszra
mindkét sorozatban talpon ma-
radtak. Késõbb a bajnokságban
néha már jól mûködött a taktiká-
juk, vagyis szigorú védekezésbõl
vezettek kontrákat. Elõfordult,
hogy nagy elánnal küzdöttek, a
csupaszív játék mégsem hozott
pontot a konyhára. A Pécsi MFC-
Matias ellen végre megszerezték
idei elsõ diadalukat, célfocijukkal
viszonylagos nyugalom költözött
az öltözõjükbe. Ám a siker annak
dacára nem adott nekik lökést,
hogy közben, hosszú kihagyás
után visszatért közéjük – és a
Szombathelyi Haladás ellen gólt
is lõtt – Goran Maric, aki tavaly
nyáron keresztszalag-szakadást
szenvedett.

Fordulópontot más hozott,
egy nehéz széria végén a klub kö-
zös megegyezéssel szerzõdést

bontott Tóth Bálinttal, s az évad
végéig Nagy Mihályt bízta meg a
vezetõedzõi feladatokkal. Az után-
pótlás szakmai igazgató a Debre-
ceni VSC-TEVA elleni vereség
után leült egy-két játékosával, mert
azoknál mentális problémákat vélt
felfedezni. A szakember elsõsor-
ban azokat szerepeltette, akikre az
egyesület hosszú távon számít.
Mindazonáltal nem volt könnyû
helyzetben, Paksra például tizen-
öt játékossal utaztak el, köztük két
korosztályos sportolóval. A haj-
rában hiába játszottak többen
kényszerposzton, az MK-gyõztes
Újpest FC elleni évadzárón szé-
pen búcsúztak a szurkolóiktól.

A Lombard Pápa Termál FC-
nek tanulni kell a hibáiból, ugyan-
akkor elõre is kell tekinteniük. Van
mire alapozniuk: jó a közösség,
van tartásuk és vannak kreatív lab-
darúgóik.

A jövõbeni jó eredményekhez
megfelelõ hozzáállás és jó játék
kell. Ha szervezettek és fegyelme-
zettek lesznek, a tabellán aligha
kell hátrapillantaniuk. Ennek el-
érésében már Mátyus Jánosra, a
napokban kinevezett új vezetõ-
edzõre hárul a feladat.

Felemás szezont produkált a Lombard FC Pápa focicsapat

Kiscsõszön hangulatos,
baráti fogadtatásban volt
része az OEE Pápai Helyi
Csoportjának

Somló környéki értékeink
A Devecseri Erdészet Sárosfõi

Vadászházánál emlékezetes meg-
nyitóban lehetett részük, majd az
1907-ben épült nemeshanyi vízi-
malmot tekintették meg a molnár
fiának személyes emlékekkel fû-
szerezett kalauzolásában.

Dobán az Erdõdy-kastélypark
rekonstrukciós terveit és az eddig

megvalósult lépéseket ismertette
a projekt vezetõje, Alföldy Gábor.
Cégünk a pályázatban konzorciu-
mi tag, a munkálatokban a Pápai
Erdészet jelentõs részt vállal.

A Somló környéki nevezetes-
ségek sorából nem maradhatott
ki Nagy László szülõfaluja sem,
ahol a költõ életmûvét részlete-
sen bemutató emlékházat tekin-
tették meg.

A program Kiscsõszön, a du-
nántúli néptáncoktatás és hagyo-
mányõrzés egyik fellegvárában
zárult, ahol Kovács Norbert
„Cimbi” és felesége fogadta õket.
Megismerhették tõlük a faluban
az elmúlt években létrehozott, ál-
taluk megálmodott fejlesztéseket.
Borkóstolóval egybekötött finom
ebéddel, jó hangulatban zárult a
tartalmas program, amirõl Nagy
Gergely kollégánk fotója is tanús-
kodik.


