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A projekt legnagyobb eleme

Négy évtizedet töltött a szak-
mában Mészáros Gyula ter-
melési vezérigazgató-he-
lyettes, aki tevékenységével
nyomokat hagyott maga
után, és most nyugdíjba vo-
nult. Nehéz lesz betölteni azt
az ûrt, amit a nyugdíjazásá-
val okozott.

Szakmai pályafutásából ke-
veset, mindössze alig valamivel
több mint három évet töltött a
Bakonyerdõ Zrt.-nél Mészáros
Gyula, de micsoda évek voltak
ezek! Maga sem gondolta vol-
na, hogy ilyen aktív idõszaka
lesz ez az életének, ismerte el,
amikor a nyugdíjba vonulása
kapcsán beszélgettünk.

A Soproni Erdészeti és Fa-
ipari Egyetem elvégzése és rö-
vid gyakornokság után 1976
szeptemberében a Zirci Erdé-
szet értékesítési és szállítási
mûszaki vezetõjévé nevezték ki.
1987 októberétõl az erdészet
megbízott, majd 1989. május
elsejétõl kinevezett vezetõje
lett, egyben õ irányította a zirci
fûrészüzemet is.

1995 januárjától a Verga
Zrt. gazdálkodási fõmérnökévé
nevezték ki, majd 2000. január
elsejétõl lényegében hasonló
munkakört betöltve termelési
vezérigazgató-helyettesi beosz-
tásban dolgozott. 2010 õszén
elõre egyeztetett módon került
Pápára, ahol elõször termelé-
si, majd termelési és kereske-
delmi vezérigazgató helyettesi
munkakörben dolgozott.

Nem idegen helyre érkezett,
hiszen a Bakonyerdõ Zrt. ve-
zetõivel ismerték egymást. A
két cég munkatársai sok ese-
ményen találkoztak, több kö-
zös rendezvényük is volt. Hiá-
ba az ismeret, a gyakorlat azt
mutatta, hogy a Bakonyerdõ
teljesen más, mint a Verga. A
pápai cégnél jóval szélesebb
körû munkavégzésre volt lehe-
tõsége. A társaság sokkal na-
gyobb területen gazdálkodik,
nagyobb az erdõmûvelési mun-

Mindenre szívesen
emlékezik vissza

(Folytatás a 3. oldalon.)

Elkészült a gyenesdiási Termé-
szet Háza Látogatóközpont, a
Keszthelyi-hegység ökotu-
risztikai fejlesztése Darnay-
Dornyai Béla öröksége nyomán
pályázati projekt központi ele-
meként.

Vállalatunk a Balaton kiemelt
üdülõkörzet négy településével –
Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Ba-
latongyörök, Vállus – karöltve va-
lósítja meg a projektet, amely ki-
látók, pihenõk, tanösvények lét-
rehozását foglalja magában. A két
éven át tartó, összesen 296 millió
forintos támogatást élvezõ pro-
jekt központi eleme a gyenesdiási
Természet Háza Látogatóköz-
pont, melynek átadására október
elején került sor.

Egyre nagyobb igény mutatko-
zik az erdõ közjóléti és természet-
védelmi funkciói iránt, ezért a
Bakonyerdõ Zrt.-nek kiemelt fela-
data kifejezni elkötelezettségét a
társadalmi igények minél teljesebb
körû kiszolgálására. Ebben az el-
mérgesedett világban is lehet a
természet és a társadalom kap-
csolata harmonikus. A társada-
lomnak a természet folyamatos
részévé kell válnia, amit széleskö-
rû szemléletváltás kell hogy meg-

Elkészült a gyenesdiási Természet Háza Látogatóközpont, a hegység kapuja

Az átadást követõn mindenki nagy érdeklõdéssel tekintett körbe a nem mindennapi épületben

(Folytatás a 3. oldalon.)

alapozzon, mondta az avatóün-
nepségen Varga László vezérigaz-
gató.

A Keszthelyi-hegység ökotu-
risztikai fejlesztésének legnagyobb
eleme a gyenesdiási Természet
Háza. A beruházás összértéke 210
millió forint, amibõl a Bakony-

erdõ Zrt. 50 millió forint önrészt
vállalt. Hét új munkahely is létre-
jött. A látogatóközpontban inter-
aktív látványelemekkel, akusztikus
és vizuális effektekkel, élethû dio-
rámákkal mutatják be a Keszthe-
lyi-hegység élõvilágát, lehetõség
nyílik az élõ és élettelen természet

megismerésére, környezeti neve-
lési programokon való részvétel-
re. A központ információs pont-
ként is funkcionál a térségbe ér-
kezõ vendégek, a bakancsos, a
kerékpáros és a lovas turisták szá-
mára.

„Hát a templom hol épül, fi-
acskám?” – kérdezte Makovecz
Imre Turi Attilától, amikor az újjá-
építés vezetõ építésze 2011 nagy-
péntekjén körbevezette mesterét
a még épülõ telepen. „Mester, raj-
zold meg és mi felépítjük! Való-
ban ez hiányzik még a teljesség-
hez, a középpont, mely más di-
menziót nyit” – válaszolta némi ta-
nácstalansággal vegyes töprengés
után Turi Attila.

Az Újjászületés Kápolnáját a
tragédia második évfordulóján
avatták fel. 2012-ben a 22 állami
erdõgazdaság egyenlõ részben
osztozott a mintegy 30 millió fo-
rintos kivitelezési költségen, az
építéssel kapcsolatos teendõket,
a kápolna folyamatos karbantar-
tását pedig a Bakonyerdõ Zrt.
vállalta.

Az emlékezés napja
A kápolna bútorzatát a Bakonyerdõ Zrt. biztosította a híveknek

Akik itt kezdtek új életet, egy-
re többször gondoltak arra, hogy
a kápolnát élettel kellene megtöl-
teni, de padok, székek nélkül nem
lehet. A katasztrófa negyedik év-
fordulójára a Bakonyerdõ Zrt.
elkészíttette a kápolna berende-
zéseit. A papi karosszékeket, pa-
dokat és a szentségtartó szekrényt
Makovecz tanár úr belsõépítésze,
Mezei Gábor tervezte. A beruhá-
zás a tervezéssel együtt kettõmil-
lió forintba került, amit teljes egé-
szében a Bakonyerdõ Zrt. vállalt.

A bútorzat mellett Varga Lász-
ló az Újjászületés Kápolnájának
kulcsait is odaadta az egyházak
képviselõinek, abban a remény-
ben, hogy a rendszeressé váló is-
tentiszteletekkel tovább segítik a
katasztrófa okozta lelki sebek
gyógyulását.

Az év közepén fennállása leg-
nagyobb értékesítési mennyiségét
produkálta a Zala-halápi Parket-
tagyár. A termékekkel átléptük
Európa határait, és a keleti pia-
cokon is egyre nagyobb a kereslet
irántuk.

A Zalahalápi Parkettagyárban
olyan beruházások történtek az
elmúlt idõszakban, amelyekkel si-
került megõrizni a munkahelye-
ket, mi több, újakat tudtunk te-
remteni, mellette pedig a termék
minõsége is jelentõs mértékben
javult, mondta Varga László vezér-
igazgató. Mindezeknek köszön-
hetõen júliusban csúcsot döntött
a gyár, ebben a hónapban 76 500
négyzetméter parkettát sikerült
értékesíteni, ilyen mennyiség el-
adására a gyár fennállása óta nem
volt példa. Ezt a kimagasló ered-
ményt akkor lehet igazán értékel-
ni, ha számba vesszük az elmúlt öt
év eseményeit. A 2008-as válság
olyan mélyen érintette az üzemet,
hogy 2009-ben fél éven át hetente
mindössze három napot dolgoz-
tak a parkettagyárban. A súlyos
helyzet ellenére tudatos építkezés
zajlott Zalahalápon, 2010 és 2014
között több mint 1,3 milliárd fo-
rintot fordítottunk az üzemre,
amibõl egymilliárd forint saját
erõ volt!

A beruházások eredménye-
ként nagyban megújult a techno-
lógia, javultak a gyártási körülmé-
nyek.  Míg 2009-ben 390 ezer négy-
zetméter parkettát sikerült érté-
kesíteni, idén elérhetõnek tûnik a
700 ezer négyzetméter is. A meg-
rendelés nagysága miatt a meg-
szokott nyári leállást meg kellett
rövidíteni.

A Bakonyerdõ Zrt. hagyomá-
nyos trófeaszemléje nem a hi-
valkodásról, sokkal inkább a
szakmai tapasztalatcserérõl
szól. Látnivaló volt bõven.

Az érdeklõdõk nagy száma azt
mutatja, hogy a Bakonyerdõ Zrt.
vadgazdálkodási tevékenységére
sokan odafigyelnek. Immár nyol-
cadik alkalommal rendezzük meg
trófeaszemlénket Sárosfõn, min-
dig több résztvevõ mellett – mond-
ta köszöntõjében Varga László ve-
zérigazgató. Majd így folytatta: a
vadászati ágazat mindössze négy

Csúcsra járt
a parkettagyár

Mindenbõl sok esett...
Sok érdeklõdõ volt a trófeaszemlén, amely szakmai eszmecsere is

százalékot tesz ki a vállalat árbe-
vételébõl, de ennél sokkal nagyobb
jelentõsége van ennek a mun-
kának.

A szarvasbõgés során az idõ-
járás komoly próbatétel elé állí-
totta a vadászokat, ennek ellené-
re kimagasló eredményeket ér-
tünk el. Ezt bizonyítják a sárosfõi
vadászháznál kiállított trófeák is.
A látnivaló a vadgazdálkodási
munkáról ad képet, nézzük meg,
tanuljunk belõle, a vadászok hasz-
nos tapasztalatokat cserélhetnek.

Idén – a korábbi évekhez ha-
sonlóan – szintén kettészakadt a

Bakonyerdõ vadászterülete: míg
augusztus végén Balatonfüreden
már bõgtek a bikák, addig a Ba-
konyban csak szeptember 10-étõl.
A Balaton-felvidéken szeptember
20-a után már vége volt a nász-
nak, a Bakonyban ekkor volt a
csúcs, mondta Korn Ignác vadá-
szati osztályvezetõ.

Idén mindenbõl sok esett, esõ-
bõl a legtöbb, érzékeltette a nem
mindennapi körülményeket.
Szeptember 25-éig szinte csak esõ-
ben vadásztattak, ami megnehe-
zítette a körülményeket.

(Folytatás a 2. oldalon.)

ka, jelentõs a fafeldolgozás
(Franciavágás), és van egy kész-
termékgyártó üzem is Zalaha-
lápon.

Amikor átkerült a Bakony-
erdõhõz, igen komoly felada-
tai adódtak. A vörösiszap-ka-
tasztrófa során a Devecserben
található erdészetet elvitte az
áradat, az újjáépítést azonnal
indítani kellett. Devecserben
ráadásul egy központi mûhelyt
is kialakítottak. Emellett ebben
az idõszakban nagyon sok be-
ruházás, fejlesztés kezdõdött a
vállalatnál: a közjóléti beruhá-
zások, a zalahalápi, majd a
franciavágási fejlesztések.
Olyan problémák is elõjöttek,
amikre nem számítottak, mint
például a keszthelyi fenyõ-
pusztulás, ahol 150–180 ezer
köbméternyi kiszáradt fenyõ-
rõl kellett gondoskodni. Mind-
ezek nagyon komoly feladatok
voltak, amelyek megoldásához
minden tudására, korábbi ta-
pasztalatára szükség volt.
Mindezek számára nagyon sok
újat hoztak, holott korábban is
ilyennel foglalkozott, nem kis
mértékben.

Munkáját jól végezte, hiszen
a Bakonyerdõ Zrt. jó és ered-
ményes éveket zárt ezen idõ-
szak alatt. Elgondolásaik kez-
denek beérni, hiszen Zalaha-
láp nagyon pörög, Franciavá-
gás fejlesztése sem rossz elkép-
zelés, Devecsernek is a csodá-
jára járnak. A közjóléti beru-
házások irigylésre méltóak,
nagyon jól szolgálják a Bakony-
erdõ, a magyar erdõ, a magyar
emberek érdekeit.

Mindezek mellett is eldön-
tötte, mihelyt fennáll a törvé-
nyes lehetõsége, abban a pilla-
natban nyugdíjba vonul. Nem
azért, mert nem szívesen végez-
te a feladatait, hanem azért,
mert meggyõzõdése, foggal-
körömmel nem szabad a pozí-
cióhoz ragaszkodni, mert
az több emberben ellenérzést
szülhet.

Kimagasló eredményeket hozott az idei szarvasbõgés, errõl a vendégek személyesen gyõzõdhettek meg
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Ennek ellenére sikeres szezont
zárt a társaság, szeptemberben
200 vendég fordult meg a vadász-
házakban, zömük német, osztrák
és svájci volt, de Szlovákiából,
Csehországból, Olaszországból,
Belgiumból, Franciaországból is
érkeztek vadászok.

Évekkel ezelõtt a társaság va-
dászterületein szeptemberben ál-
talában 150–180 bika esett, 2011-
ben 184, 2012-ben 205, 2013-ban
190, idén pedig 210 volt ez a szám.
Az átlagsúlyok is nõttek az évek
alatt, a 2012-es 5,6 kilogrammhoz
képest idén már 5,9 kiló volt az

Mindenbõl sok esett...

(Folytatás az 1. oldalról.) átlagsúly. Hat kiló feletti trófea 95
darab volt, ebbõl tíz kilenc kiló fe-
letti, amibõl öt pedig tíz kilo-
grammnál is nagyobb. A trófeák
közül 124-et mutattak be a sá-
rosfõi szemlén. Az agancsok kö-
zül 181-et már lebíráltattak, az ér-
mesek száma 81 volt, az arányuk
negyven százalék. Öt trófea kapott
aranyérmes minõsítést.

Korn Ignác végezetül jelezte,
nem csak a szép, hanem a hibás
kilövésû trófeákat is közszemlére
tették, éppen ezért a trófeamust-
ra nem a hivalkodásról, sokkal
inkább a szakmai tapasztalatcse-
rérõl szól.

A házigazdák: Varga László, Korn Ignác, Peer László

A Balatoni Múzeummal kialakí-
tott jó kapcsolatnak és együtt-
mûködésnek köszönhetõen a
nyár során két sikeres közös
gyermektábort is szerveztünk
a Festetics Imre Állatparkba.

Az ötlet még tavasszal fogal-
mazódott meg, amikor Györke
Zsombor, a Festetics Imre Állat-
park vezetõje a lehetõségekrõl be-
szélgetett Németh Péter múzeum-
pedagógussal. Az ötletet tett kö-
vette, és a múzeum meghirdette
természetismereti táborát. Az ér-
deklõdés mindenkit meglepett: az
eredeti terv az volt, hogy egy 15
fõs csoportot szervezünk, de a
nagy létszám miatt két csoport is
összejött. A résztvevõk életkora a
6 évestõl a 13 évesig terjedt, a lá-
nyok-fiúk aránya fele-fele volt.

Rékasi Csaba vadászkürtjén elfújta az üdvözlés szignálját, köszöntve
a gyerekeket. Jövõre is eljönnek a fiatalok

Sikeres tábor az állatparkban

A tábor heti programjában két
napot biztosított a Balatoni Mú-
zeum, egy napot a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park a Kis-Balato-
non, egy napot a Festetics Imre
Állatpark, fél napot pedig a
BEFAG Lövészklub – ebbõl is lát-
szik, nagyon sokan voltak érdekel-
tek abban, hogy a gyermekek tar-
talmas körülmények között tölt-
hessék a szünidõt.

Györke Zsombor elmondta, az
állatparkban csütörtökön reggel
8 órakor kezdõdött a program,
amikor is a gyerekek, elköszönve
szüleiktõl, rövid megbeszélésen
vettek részt. A program szerint
elõször a reggeli munkákból vet-
ték ki részüket.

Önként jelentkezés alapján le-
hetett etetni a ba-romfiakat, ju-
hokat és kecskéket. Legnagyobb
meglepetésre a trágyázásnál leg-
többen a lovakat választották, élü-

kön a kicsikkel. Nagy volt a lelke-
sedés akkor is, amikor a gímszar-
vasokat etették. A délelõtt továb-
bi részében a játszóteret vették
birtokba. Az otthonról hozott
ebéd elfogyasztása elõtt Zsombor
részletesen mesélt a parkban ta-
lálható állatokról és azok haszno-
sításáról.

Ebéd után megérkezett Rékasi
Csaba kollégánk hûséges társával,
Dongóval, és kezdetét vette a dél-
utáni program, ami a vadászatról
szólt. Nagy érdeklõdéssel nézték
a gyerekek, ahogy kirakta a sokfé-
le csalsípot és kürtöket. Vadász-
kürtjén elfújta az üdvözlés szignál-
ját, köszöntve a gyerekeket. A csal-
sípok bemutatását kezdte a sza-
lonkával és befejezte a téli rókale-
sek eredményességét segítõ nyúl-
síró és egércincogó sípokkal. A

gyerekeknek lehetõségük volt
mindegyiket kipróbálni. Volt is
nagy hangzavar, amikor egyszer-
re szólaltatták meg a teljes kollek-
ciót. Dongó is bemutatkozott né-
hány gyakorlattal, és legvégül elõ-
került a golyóspuska, ami iránt
nagy érdeklõdést tanúsítottak.

Gyorsan eltelt a nap. Amikor
az elsõ szülõ megjelent, gyerme-
ke így fogadta: „miért ilyen korán
jöttél értem...?”

Pénteken a gyenesdiási lõtéren
folytatódott a program, ahol
Keczeli Zoltán és Kaszás Zoltán ve-
zetésével megismerkedhettek a
fegyverekkel, és nagy örömükre
légpuskás lövészeten is részt ve-
hettek.

A beszélgetésekbõl és az utó-
lagos visszhangból azt a következ-
tetést vonhatjuk le, hogy sikeres
volt a tábor, és jövõre meg kell is-
mételni.

Történelmi emlékhelyeink kö-
zül talán kevésbé ismert a Kup
községhatárban található
Szentkút, amelynek bemutatá-
sára Gombási Károly mag–cse-
mete és közjóléti elõadót kér-
tük fel.

A Bakonyerdõ Zrt. nagy köz-
jóléti projektjeinek végrehajtása
mellett fontosnak tartja kisebb je-
lentõségû történelmi helyszínek
fenntartását, köztudatban való
elterjesztését. Ilyen történelmi
emlékhelyünk a Kup községhatár-
ban található Szentkút is, mely a
kút elnevezés ellenére valójában
egy karsztforrás.

A forrás mai, hivatalos elneve-
zése már az 1735-ben kiadott ka-
tonai térképeken is szerepel. Az
1850-es évek dokumentumai alap-
ján már búcsújáró helyként tart-
ják nyilván a környékbeliek. A for-
rást a mai napig látogatják a kör-
nyéken élõ vallásos érzelmû em-
berek, sokszor találni friss vágott
virágot a környékén.

A forrással kapcsolatosan szá-
mos legenda kering a köztudat-
ban. A legismertebb talán, hogy
egy pápasalamoni embernek ín-
ség idején itt jelent meg Szûz Má-
ria. A másik legenda szerint a for-
rás még a legszárazabb idõkben
sem apadt ki, mindig biztosította
embernek, állatnak a nélkülözhe-
tetlen vizet.

A forrás kis vízhozamú, de ál-
landó jelleggel mûködõ karsztfor-

TÖRTÉNELMI EMLÉKHELYEINK

A kevésbé közismert Szentkút

A forrás vallási kegyhelyként jól illeszkedhet a Mária zarándokúthoz

rás. Érdekes látványt nyújt, aho-
gyan a kis kiépített medencében a
feltörõ tiszta víz az aljzatot fedõ
fekete iszapot keveri az alsó réte-
gekbõl érkezõ fehér színû homok-
kal. Az említett medence kiépíté-
sét 2004-ben, a Tallós Pálról elne-
vezett tanösvény létrehozásakor
végeztette el a Bakonyerdõ Zrt., s
ezzel egyidõben a forrás mellett
egy pihenõhelyet is kialakítottak.
2008-ban aztán ismét bõvült az
emlékhely: a vállalat néhány lel-
kes dolgozó támogatásával a for-
ráshoz keresztet állított.

A Szentkút a Tallós Pál tanös-
vény nyomvonalának részét képe-
zi, jelenleg pedig a Bakonyerdõ
Zrt. és a Pápa térségi Gemara
csoport együttmûködése alapján
a forrást és környékét egy új tu-
ristaút létrehozásával szeretnénk
bekapcsolni a már kiépített Mária
út-hálózatba.

A forrás mint vallási kegyhely
jól illeszkedhet a Mária út külde-
téséhez. Az Esterházy Erdészeti
Erdei Iskolában néhány személy
számára kényelmes szállást is tu-
dunk biztosítani, de nagyobb cso-
portok is tehetnek itt egy kelle-
mes pihenõt.  A Szentkút jelenleg
is könnyen megközelíthetõ nyila-
dékokon mind Pápasalamon,
mind az Esterházy Erdészeti Er-
dei Iskola felõl. A zrt. a forrást és
környékét a történelmi emlékek-
nek kijáró tisztelettel és alázattal
kezeli, tartja fenn, az ide járó em-
berek is tisztelik ezt a helyet.

Nem történt meglepetés az
Országos Erdészeti Egyesület
(OEE) pápai helyi csoportjának
tisztújító taggyûlésén. A lekö-
szönõ Tímár György helyére
Horváth Ivánt választották, a
titkár Stubán Zoltán maradt.

Mozgalmas négyéves ciklust
tudhat maga mögött az OEE pá-
pai helyi csoportja. Ma már ter-
mészetesnek tûnik mindez, de

Új elnökkel mennek tovább

azért nem szabad elfeledni, hogy
a szervezet 2009-ben a tetszhalál
állapotában volt, mondta a ciklust
értékelõ beszámolójában Stubán
Zoltán (Bakonyerdõ Zrt. erdõ-
mûvelési és közjóléti osztályveze-
tõ), a szervezet titkára.

A csoport azt követõen ala-
kult, amikor a Bakonyerdõ Zrt.
Keszthelyrõl Pápára tette át a szék-
helyét: 2001-ben tízen indították
útjára a szervezetet, rövid idõn be-

lül kettõszáz fölé is ment a taglét-
szám, majd a 2009-es mélypontot
követõen ismét építkezni kezdtek.
Ma ismét stabil a létszámuk, re-
gisztráltan 168-an vannak.

Stubán Zoltán elmondta, a
2010-es választást követõen ismét
sikerült életet lehelni a helyi cso-
portba. Mozgalmas idõszakot
hagytak maguk mögött. Egyrészt
csatlakoztak az OEE országos
rendezvényeihez, amelyeken 20–
30-an mindig képviseltették ma-
gukat, másrészt egyre több saját
eseményt hoztak tetõ alá. Ez utób-
biak közé tartoznak az erdõmû-
velési szakmai napok, az erdész–
pedagógus házaspárok találkozó-
ja, az Erdõk Hete rendezvényso-
rozatok és a közjóléti szakmai na-
pok. Felélesztették azt a hagyo-
mányt is, hogy társ erdõgazdaság-
okhoz utaznak szakmai tapaszta-
latcserére.

A korábbi elnök, Tímár György
(Bakonyerdõ Zrt. Farkasgyepûi
Erdészet igazgató) a négyéves cik-
lust kitöltve nem kívánt tovább el-
nök maradni, helyére Horváth
Ivánt (Bakonyerdõ termelési ve-
zérigazgató-helyettes) választot-
ták. A titkár személyében nem tör-
tént változás, ez is jelzi a stabili-

tást. Mellé – titkárhelyettesnek –
Rosta Katalin (Bakonyerdõ Zrt.
erdõmûvelési elõadó) kapott bi-
zalmat, aki ebbéli beosztásában se-
gíti a szervezet munkáját.

Küldötteknek Berger Pétert,
Gombási Károlyt és Stubán Zoltánt
választották, õk képviselik a helyi
csoportot az OEE küldöttgyûlé-
sein.

A választást követõen elõadá-
sokra került sor. Elsõként dr.
Lánszki Imre és Batóné dr. Kapcsos
Judit a Fitokondi növénykondici-
onáló szerrõl adtak rövid ismer-
tetést. A gyógynövénykivonatokat
tartalmazó készítményt a Volán-
pack Zrt. fejlesztette ki, s a kísér-
letek alapján minõségi paramé-
terjavulás tapasztalható a kezelt
– elsõsorban kertészeti – kultú-
rákban.

Ezt követõen dr. Lánszki Imre
beszélt az Õs-Budavár kutatás je-
lenlegi állásáról. Az egybegyûltek
egy része 2008-ban már hallhatta
az izgalmas, gondolatébresztõ
elõadást, s az azóta eltelt évek
kutatásai, a most bemutatott nagy-
számú térképi és képes bizonyíté-
kok még közelebb visznek Fehér-
egyháza rejtélyének megfejté-
séhez.

A tisztújító közgyûlésre szép számmal jöttek el az Országos Erdészeti Egyesület pápai helyi csoportjának tagjai – Nem történt meglepetés

Orbán Tibor,  Stubán Zoltán és Tímár György
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Gál Lajos, Gyenesdiás polgár-
mestere arról beszélt, hogy a be-
ruházással 15 éves álmuk vált va-
lóra. Korábban már volt egy pá-
lyázatuk, de az sikertelenül zárult.
Szerinte ez a hely a Balaton-felvi-
déki Nemzeti Park nyugati kapu-
ja, ahonnan indulhatnak a kirán-
dulók a Keszthelyi-hegységbe. Re-
ményét fejezte ki, hogy gyerme-

A projekt legnagyobb eleme
(Folytatás az 1. oldalról.) kek, családok, a természetet sze-

retõk népesítik be az épületet.
Az összefogás részeként jöhe-

tett létre a környék projektje, fo-
galmazta meg Manninger Jenõ or-
szággyûlési képviselõ, a Zala Me-
gyei Közgyûlés elnöke.

A látogatóközpont a Keszthe-
lyi-hegység növény- és állatvilágá-
nak bemutatásával gyarapítja az
érdeklõdõk tudását a természet-

A Természet Háza messzirõl is impozáns látványt nyújt, méltán tölti be a Keszthelyi-hegység nyugati kapuja megtisztelõ szerepét

rõl, a környezetünkrõl. A vállalat
nagyon  sokat tesz a közjóléti be-
ruházások megvalósításáért és
népszerûsítéséért, és ez a tevé-
kenysége egybeesik Magyarország
kormányának elhatározásával,
miszerint az állami erdõk koráb-
ban bezárt, a közösségtõl sok eset-
ben elzárt mivoltát át kell alakíta-
ni, hangsúlyozta dr. Bitay Márton
Örs, a Földmûvelésügyi Miniszté-

rium állami földekért felelõs ál-
lamtitkára. A Bakonyerdõ példá-
ja kiválóan bizonyítja, hogy egy
térség több lábon álló gazdálko-
dója hogyan tudja a helyi és a
messzebbrõl érkezõ emberek szol-
gálatába állítani teljes tevékeny-
ségét.

Az épületet átadása elõtt dr.
Márfi Gyula, Veszprém Fõegyház-
megye érseke is megáldotta.

(Folytatás az 1. oldalról.)
Döntését egyeztette Varga

László vezérigazgatóval, aki elfo-
gadta az érveit.

Úgy fogalmazott, az az ember,
aki nem készül fel arra, hogy egy-
szer elérkezik ez a pillanat, nem
tud az életével mit kezdeni. Õ vi-
szont tudatosan rákészült a nyug-
díjazásra, vannak célkitûzései,
amiket meg kíván valósítani. Van

Mindenre szívesen
emlékezik vissza

egy kis birtoka – kerttel, gyümölcs-
fákkal, állatokkal – az szintén ad
munkát számára.

Elõveszi azokat a dolgokat,
amiket eddig a munkája miatt ha-
nyagolnia kellett, ilyen például a
vadászat. Azért szokatlan még az
új helyzet, fõleg az utóbbi évek
pörgése után, tette hozzá nevet-
ve, de hozzá tud szokni az új hely-
zethez.

Mészáros Gyula munkáját Varga László köszönte meg

Az elmúlt években nagyszabá-
sú beruházások történtek a
Franciavágási Fûrészüzem-
ben, de a folyamat nem áll le,
idén további elõremutató fej-
lesztések zajlanak.

A Franciavágási Fûrészüzem-
ben nagyszabású beruházásokat
hajtott végre a Bakonyerdõ Zrt.
A vállalat itt majd félmilliárd fo-
rintot fordított fejlesztésre, ami-
nek a 80 százaléka önerõbõl tör-
tént. Varga László vezérigazgató
közölte, a franciavágási beruházá-
sokkal a fûrészüzem és a Zala-
halápi Parkettagyár között egyre
szorosabb a kötelék. A franciavá-
gási fejlesztésekkel megteremtet-
ték a svédpadló-alapanyag gyár-
tási feltételeit, üzembe helyeztek
egy vízszintes szalagfûrészt, amely
fedõréteg-lamellát állít elõ. A fû-

Századik születésnapját egy-
kori munkahelyén ünnepelhet-
te Rádóczy Gyula bácsi, aki a
Balatonfüredi Erdészettõl ment
nyugdíjba 1975-ben.

Napra pontosan századik szü-
letésnapján, szeptember 22-én a
Balatonfüredi Erdészetnél kö-
szöntötték a vállalat nyugalmazott
erdõmérnökét, Rádóczy Gyula
bácsit. Az ünnepségre eljöttek az
erdészet egykori, ma már szintén
nyugdíjban lévõ vezetõi, így pél-
dául Németh Sándor korábbi er-
dészeti igazgató, és Szigeti Ferenc
nyugalmazott mûszaki vezetõ. De
ott voltak a maiak is, élükön dr.
Szekrényes Tamás jelenlegi erdé-
szeti igazgatóval.

Amikor dr. Szekrényes Tamás
köszöntötte a jubilálót, akkor döb-
bent rá, milyen idõsíkokról is be-
szélünk: amikor Gyula bácsi nyug-
díjba ment, õ akkor született. És
ennek már 40 éve… Gyula bácsin

részüzem így már megfelelõ
mennyiségû és minõségû fedõré-
teg-alapanyagot tud Zalahaláp
számára gyártani.

Szintén jelentõs beruházás volt
a biobrikettüzem létrehozása, en-
nek köszönhetõen a fûrészüzem-
ben keletkezõ faipari hulladékból
hasznos anyagot – biobrikettet –
tudunk elõállítani.

Ugyanakkor jelenleg is folynak
fejlesztések a fûrészüzemben,
mindkét rönkhasító szalagfûré-
szünket lecseréljük, így stabilan évi
35 ezer köbméterre nõhet a ka-
pacitás. A beruházást a közeljö-
võben adjuk át. Ezzel felkészültek
leszünk arra, hogy a hazai erdõk-
bõl kitermelt fûrészipari alap-
anyag egyre nagyobb részét fel
tudjuk dolgozni, s fûrészáruként
lehessen értékesíteni, akár az ex-
portpiacokon is.

Fejlõdik a fûrészüzem

A Franciavágási Fûrészüzemben nagyszabású beruházásokat hajtott végre a vállalat, de a fejlesztések még korántsem értek véget

Százévesen visszahívták
korábbi munkahelyére
Rádóczy Gyula bácsit nagy szeretettel köszöntötték

azonban nem fogott az idõ. Fiata-
lokat megszégyenítõ memóriával
idézte fel azt az idõszakot, ahogy
munkába állt az erdészet jogelõd-
jénél 1946-ban. Elmesélte, hogy
amikor leszállt a csopaki vasútál-
lomáson, még Csopak-Balaton-
kövesd volt kiírva az állomás épü-
letére. A Földmûvelésügyi Minisz-
tériumnál jelentkezett szolgálatté-
telre. Mivel akkoriban Felsõörs
még Zala megye volt, a Zala me-
gyei erdészethez kérte magát.
Megkapta a behívóját, s jelentkez-
nie kellett Zalaegerszegen. Volt a
családban odahaza egy roggyant
bicikli, azzal tekert el Egerszegig.
Ott közölték vele, hogy Paloznak
határában agyonlõttek egy er-
dészt, annak a helyén munkába
állhat. „Vállalom, de engem nem
fognak agyonlõni” – mondta.

Csordás Miklós volt az erdé-
szet vezetõje, mellette üzemi se-
gédtisztként kezdett. Az erdõk ál-
lamosítása volt a dolguk, emellett

elvégezték a rendelet szerinti ha-
tárkiigazításokat. Utána kezdõ-
dött a termelés. Dörgicsérõl az
ország minden szegletébe szállí-
tottak tûzifát.

Azt is felidézte, amikor a Nosz-
tori-tetõn koronaégés volt. Nekik
kellett letermelniük a leégett er-
dõt. Nemesvámosról hoztak em-
bereket, akik a mûszak végére úgy
néztek ki, hogy hozzájuk képest
egy kéményseprõ fehér ruhás
menyasszony volt, mesélte nevet-
ve. A kötetlen hangulatú beszél-
getés során sok más eseményt is
felidéztek. Repültek az órák, szin-
te észre sem vették az idõ múlá-
sát. Szó mi szó, száz év eseménye-
inek a felidézéséhez hetek, hóna-
pok kellenének…

Gyula bácsi a nyugdíjas évek
alatt sem unatkozik. Igaz, egyedül
él, de ott vannak a növényei, ami-
ket mindennap megsimogat.

Van egy 400 négyszögöles kert-
je, ahol botanikai gyûjteményt

Egykori munkahelyi vezetõi és a Balatonfüredi Erdészet jelenlegi munkatársai körében ünnepelhetett

hozott létre, nyolcvan faj él meg
egymás mellett. A gyûjtemény elsõ
darabja egy arizonai fenyõ, éppen
ötvenéves. Olyan ritkaságok is
vannak köztük, mint az örökzöld

tölgy. Legbüszkébb arra az Arau-
cariára, amely Chilébõl származó
örökzöld fa. Fizikálisan még bírja
a munkát, a látását azonban el-
koptatta az idõ, újságot már szem-

üveggel sem tud olvasni. A szom-
szédjában lakik Simon Attila, az
erdészet munkatársa, akire bár-
mikor támaszkodhat, ha valami
problémája akad.
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Schweighoffer Ottó

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Tetszett önnek a Természet Háza?

Mesterházy József Farkas Attila

Elkészült a Keszthelyi-hegység
ökoturisztikai fejlesztése
Darnay-Dornyai Béla öröksége
nyomán pályázati projekt köz-
ponti eleme. A Balaton Kiemelt
Üdülõkörzet négy településé-
vel – Gyenesdiás, Vonyarcvas-
hegy, Balatongyörök, Vállus –
karöltve megvalósított projekt
kilátók, pihenõk, tanösvények
létrehozását foglalja magában.
A két éven át tartó beruházás-
sorozat leglátványosabb eleme
a gyenesdiási Természet Háza
Látogatóközpont. Ennek át-
adásán arra voltunk kíváncsi-
ak, hogy mennyire nyerte el a
vendégek tetszését az objek-
tum.

– Én csak elfogultan tudok a
beruházásról nyilatkozni, hiszen
amikor a Magyar Fejlesztési Bank-
nál dolgoztam, a beruházás része-
sei voltunk, az összeállításával, fel-
ügyeletével foglalkoztunk – mond-
ta Schweighoffer Ottó. Korábban

három hónappal a befejezése
elõtt jártam a helyszínen, az öl-
töztetés utána készült. Az épület
önmagért beszél, csodálatos, jól
sikerült, nagyon jó minõségben,
határidõre elkészült. Aki meglá-
togatja a Természet Házát, az
minderrõl személyesen is meggyõ-
zõdhet. Csodálatos beruházásai
vannak a Bakonyerdõnek, amihez
csak gratulálni tudok. Csak így
tovább!

– Nagyon tetszett ez az új léte-
sítmény. A mi körzetünkben van
egy erdei iskola, s az ottani igé-
nyeket jobban ismerem, mint más.
Azt gondolom, hogy a Természet
Háza a gyerekeknek, a természet
iránt érdeklõdõk számára olyan
teret ad, hogy a házban, a ház kö-
rül megismerhetik mindazt, ami-
re kint a természetben aztán több
idõt fordíthatnak. Elsõ lépcsõnek
ez nagyon jó dolog, hogy kiszok-
tassuk õket a természetbe – mond-
ta Mesterházy József. – Azt gondo-
lom, úgy van kitalálva minden

funkciója, ahogy az kell. A bemu-
tatók, a feladatsorok a gyereke-
ket arra késztetik, hogy gondol-
kodjanak, kicsit utánanézzenek.
Valószínû, hogy ezután az erdõt,
a természetet úgy járják, hogy
megbecsülik, vigyáznak rá.

– A Keszthelyi-hegység turisz-
tikai központja egy interaktív épü-
let. Lehetõséget biztosít a külön-
féle gyermek- és felnõttcsopor-
toknak arra, hogy mielõtt egy na-
gyobb kirándulást tesznek, meg-
ismerkedjenek a hegység növény-
és állatvilágával, illetve az ifjaknak
játékos formában különbözõ fel-
adatokat lehet ott megoldani –
hangsúlyozta Farkas Attila. – Az
épület maga is nagyon tetszik, erre
büszke lehet a Bakonyerdõ Zrt.
Büszke lehet az összefogásra is,
amelynek az eredménye ez a be-
ruházás. Az objektumot hívhatjuk
a  Balaton-felvidéki Nemzeti Park
nyugati kapujának, de nem a nem-
zeti park készítette, hanem a mi
vállalatunk, s ebben ez a fontos.

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2014. június 14-én és szeptember 15-e kö-
zött az alábbi személyi változások történtek:

Belépõk, szellemiek: Felber Veronika (Bakonybél, 06. 17.), Váradi József (Központ,
07. 21.), Vörös Lajos (Zalahaláp, 07. 08.), Szentes Szilárd (Keszthely, 08. 01.), Adamik
Péter (Franciavágás, 08. 25.), Rajnai Virág Éva (Keszthely, 09. 01.), Bán Gábor (Központ,
09. 15.)

Belépõk, fizikaiak: Márton Zoltán (Franciavágás, 07. 23.), Bodó Balázs (Devecser, 08.
25.) Debreczeni Éva (Keszthely, 08. 15.), Kun Sándor (08. 18.), Pallanki Gyula (08. 11.),
Rajki Barbara (08. 25.), Fekete Szabolcs (09. 01.), Krizbai Gábor (09. 01.), Láncos Sza-
bolcs (09. 15.), Szakál Viktória (09. 16.), Szollár Bence (09. 15.), Tóth Tímea (09. 16.), Ács
József György (09.09. mind Zalahaláp), Pankovics József Csaba (Keszthely, 09. 03.)

Kilépõk Buti Máté (Franciavágás, 08. 15.), Eszli Sándor (Devecser, 08. 22.), Horváth
János (Franciavágás, 08.09.), Janzsó Roland (Devecser, 08. 07.), Novák Péter (Franciavá-
gás, 07. 09.), Orsós Bernadett Éva (Devecser, 06. 15.), Sándor Gyöngyi (Franciavágás 07.
02.), Szabó József (Keszthely, 08. 04.), ifj. Szabó Tibor (Zalahaláp, 07. 04.), Weiland Krisz-
tián (Franciavágás, 08. 29.), Dér Lajos (Zalahaláp, 09. 10.), Marton Gábor (Zalahaláp, 09.
09.)

Nyugdíjazások: Támton Lászlóné (Farkasgyepû, 06. 30.), Tóth Lajosné (Zalahaláp, 08.
24.) Mészáros Gyula (Központ, 08. 22.)

Hûségjutalmasok, szellemiek: 40 éves: Horváth Róbert (Farkasgyepû), Balogh Ernõ
(Balatonfüred), Oravecz Tiborné (Monostorapáti)

30 éves: Weibl Lászlóné Balogh Emese (Központ), Erdélyi Gyula (Bakonyszentlászló),
Szi-Ferenc László (Keszthely)

25 éves: Németh Ferenc (Zalahaláp), Csabai Zsolt (Devecser), Varga Jánosné (Monos-
torapáti)

20 éves Gáti László (Devecser)
Hûségjutalmasok, fizikaiak: 39 éves: Tóth Lajosné (Zalahaláp)
35 éves: Geczõ István (Devecser), Horváth Ildikó (Franciavágás)
30 éves: Süle Erzsébet (Zalahaláp), Berzsenyi Tamás (Devecser), Boldizsár Dezsõné

(Franciavágás), Buti Gábor (Franciavágás)
25 éves: Véber György (Bakonybél), Major Zoltánné (Zalahaláp), Heiter Imréné

(Zalahaláp), Dér Lajos (Zalahaláp)

Személyügyi hírek

A XVIII. Országos Erdészeti
és Faipari Sportnapok házigazdája
idén a Szombathelyi Erdészeti
Zrt. volt. A kilenc meghirdetett
sportágban összesen több mint
ötszáz versenyzõ mérte össze fel-
készültségét. A versenyen a Ba-
konyerdõ Zrt. 39 munkatárssal
vett részt.

A pénteki elõkészítõ értekez-
let után szombat reggel minden
versenyzõnk nagy elszántsággal

A hagyományoknak megfelelõ-
en augusztus végén a Gyenes-
diási lõtéren került sor a Ba-
konyerdõ Zrt. évente megren-
dezett lõgyakorlatára.

Az izgalmasnak ígérkezõ ver-
senyre minden erdészettõl érke-
zett egy-egy négyfõs csapat, a Fran-
ciavágási Fûrészüzem és a Zala-
halápi Parkettagyár közösen állí-
tott ki egy csapatot, a központ
pedig egy-egy férfi- és nõi csapat-
tal képviseltette magát.

Az indulók futóvad-, bukó
cél-, valamint koronglövészet ver-
senyszámokban mérték össze tu-
dásukat. A futóvadlövészet során
mozgó vaddisznó alakra kellett
golyós fegyverrel leadni tíz lövést.
Ugyanennyi lövést lehetett tenni
a bukócéllövészetben felállított
korong alakú álló célokra. A ko-
ronglövészet során négy lõállás-
ból, összesen 25 korongra lõttek
az indulók.

Az ünnepélyes éremátadáson
egyéni (férfi és nõi) összetett és
csapat kategóriában hirdettek
eredményt. Férfiak: 1. Tóth Péter
(Keszthely) – 207 pont, 2. Szabó
Csaba (Devecser) – 200 pont, 3.
Bokori Vilmos (Bakonyszent-
lászló) – 199 pont.

Mondhatni, varázsütésre rob-
bant be a sportágba Major Ve-
ronika, a BEFAG Keszthelyi Er-
dész Lövészklub kiválósága,
aki immár elvétve tér haza üres
kézzel nemzetközi viadalokról.
A többszörös junior világ- és
Európa-bajnok futócéllövõ min-
denütt magabiztosan verse-
nyez, s mert rohamléptekkel
fejlõdik, idõvel a felnõttme-
zõnyben is a csúcsra lõheti
magát.

Minden öt évvel ezelõtt kezdõ-
dött: Major Veronika akkor talál-
kozott elõször a sportlövészettel,
a lõtérre az unokatestvérével
mentek le, nevelõedzõje Németh
Gyula volt. Egy év múlva ismerke-
dett meg a futócéllövészettel, s
abban az esztendõben vette át tré-
ningjeinek irányítását Keczeli Zol-
tán. A hajdani kontinensbajnok
szakember azóta a futócéllövõk
munkáját segíti a válogatottnál.

Veronikáról hamar kiderült,
hogy van affinitása a sportághoz:
jól áll a kezében a fegyver, így a
sikerek is gyorsan ráköszöntek.
Rendszeresen látogatta a foglal-
kozásokat, lelkes volt, 2011-ben
országos bajnoki címet szerzett a
serdülõk és a juniorok mezõnyé-
ben. Ám az értõ szemek még szebb
jövõt jósoltak a fiatalnak. A kö-
vetkezõ idényben megnyerte a
hazai versenyprogram legfonto-
sabb állomását: a Hungarian Ope-
nen négy aranyérem került a nya-
kába. Azon a seregszemlén ifjú-
sági korúként indult, de a junior
lányoknál, a felnõtt nõknél, illet-
ve az ifjúsági és junior fiúknál sem
talált legyõzõre. Mi több, a felnõtt
férfiaknál is ott volt a legjobbak
között. Akadt olyan fellépése,
hogy ha az utolsó két lövését nem
használja fel, akkor is az élen vé-
gez. Az itthoni diadalok után bo-
rítékolni lehetett, hogy idõvel a
nemzetközi porondon is remek
köregységeket lõ. Késõbb a válo-
gatottban is helyet kapott. Serdü-
lõként, egyéni csúccsal nyerte meg
karrierje elsõ határon túli erõpró-

báját. Aztán a stockholmi világbaj-
nokságon kivágta a rezet, onnan
egy ezüst- és egy bronzmedállal
tért haza.

Az odensei légfegyveres Euró-
pa-bajnokságon már mindenkinél
jobbnak bizonyult. Ráadásul a ju-
nior futócéllövõk 40 vegyes szá-
mában egy második helyet is szer-
zett. Tette mindezt úgy, hogy 16
évesen – a mezõny legfiatalabb
tagjaként – a nálánál két évvel idõ-
sebbeknél tartott célra. A moszk-
vai Eb-n ezen teljesítményre is rá-
tett egy lapáttal. Ott a tízeseket
magabiztosan lõve elõször a juni-
or futócéllövõk 40 vegyes számá-
ban védte meg a címét, két ukrán
vetélytárs elõtt. Késõbb pedig egy
másik számban is megvillantotta
tudását.

A zalai kitûnõség a granadai
vb-n a futócéllövõk 10 méteres, 40
vegyes kategóriájában is felülhe-

tett a trónra. Akkor az elõdöntõ-
ben 6:3-ra gyõzte le francia ellen-
felét, majd a fináléban örmény ri-
válisát is felülmúlta (6:2). A spor-
toló elõször mind több tapaszta-
latot szerzett, majd korosztálya
egyik legjobbjaként minél több jó
helyezést ért el.

Keczeli Zoltán, az egyesület
kiváló állami edzõnek is megvá-
lasztott fõtrénere többször mond-
ta már tanítványáról, hogy öröm-
teli vele a közös munka, azon túl,
hogy megfogadja a tanácsokat,
rendkívül szorgalmas. Folyton
azon dolgoznak, Veronika muta-
tói miként lehetnének még jobbak.
A gyakorlásokon mindig elvégzi a
kijelölt feladatokat, ezért a töké-
letes idegrendszerrel megáldott
sportoló nemcsak a tesztrendez-
vényeken szerepel jól, hanem a
rangos próbákon is. Mind több
helyen hallat magáról, ami azt je-
lenti, hogy formaidõzítésével sincs
éppen gond. Töretlenül fejlõdik,
a teljesítménye fokozatosan javul.
A keszthelyi önkormányzat két
éve a legjobb ifjúsági lány sporto-
ló címmel jutalmazta.

A Balaton-parti klub már sok
tehetséget adott a magyar sport-
lövészetnek, Major Veronika kö-
zülük az egyik. A sikerei nemcsak
a keszthelyieknek jönnek jól, ha-
nem a sportágnak is. Az alapve-
tõen céllövészettel foglalkozó
sportkör – melynek munkáját a
Bakonyerdõ Erdészeti és Faipari
Zrt. fél évszázada támogatja – idén
elnyerte a legeredményesebb honi
egyesület címét. Ebben oroszlán-
része van Veronikának, aki min-
denütt a tõle elvárt eredménye-
ket hozza.

A világszínvonalú fegyverrel
rendelkezõ, az Asbóth József
Szakközépiskola egészségügyi
szakára járó lány ehhez csupán
annyit tesz hozzá: õ továbbra is
komolyan dolgozik, hogy újfent jó
kalkulusokkal álljon elõ. Verse-
nyein mindig a következõ lövésre
koncentrál, ha hibázik, azon van,
hogy mihamarabb javítson. Nem
számolgat. Csak céloz, lõ és talál.

Van lövése a sportághoz

Major Veronika

A lõtéren gyakoroltak

A csapatverseny díjazottjai. A lõgyakorlat jó felmérõ volt

Nõk: 1. Czili Kármen (Deve-
cser) – 144 pont, 2. Rosta Katalin
(Központ) – 144 pont, 3. Horváth
Eszter (Központ) – 138 pont.

Csapat: 1. Keszthelyi Erdé-
szet (Horváth Attila, Kovács La-
jos, Rékasi Csaba, Tóth Péter) –
684 pont, 2. Bakonyszentlászlói
Erdészet (Bata Zsolt, Bokori Vil-
mos, Csillag Zsolt, Takács Péter)
– 614 pont, 3. Devecsei Erdé-
szet (Czili Kármen, Humpók

Imre, Nagy Attila, Szabó Csaba)
– 576 pont.

A lõgyakorlatot a Bakonyerdõ
Zrt. csapata is teljesítette, akik
aktívan képviselik cégünket egyéb
versenyeken. Ezúttal összesen
855 pontot „vadásztak össze”:
Benkõ László – 222 pont, Varga
Lajos – 214 pont (mindketten
Keszthely), Fekete Róbert –203
pont (Monostorapáti) és Vizi
Norbert – 216 pont (Farkasgyepû).

Kibéreltük a második helyet

vágott neki a napnak, ami nem is
maradt eredmények nélkül. Erdei
futásban Oláh Lajos nagyokat
megszégyenítõ sprinttel a máso-
dik helyet szerezte meg. 200 mé-
teres futásban Hüll László  harma-
dik lett, Hipság Veronika a máso-
dik helyezésért járó elismerést ve-
hette át. Sakkban Máté Zsoltné
harmadik helyezést szerzett. Nõi
tekecsapatunk mindenkit maga
mögé utasítva az elsõ hely-

re gurította magát. A csapat tag-
jai: Fellner Tamásné, Gosztola Jú-
lia, Göncz Vivien, Pál Éva. Nõi teke
egyéniben Göncz Vivien a  máso-
dik helyezést szerezte meg.

Nem hiába a sok edzés,
hisz Szabó Péter kollégánk 50 mé-
teres mell- és gyorsúszásban is el-
sõ helyezést szerzett. Vállalatunk
a jó eredményeknek köszönhetõ-
en az összesítettben ismét a má-
sodik helyet érte el.

A vállalatunkat képviselõ kollégák jó eredményekkel tették le a névjegyüket Szombathelyen


