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Erõsödõ együttmûködés
A Herman Ottó, az utolsó ma-
gyar polihisztor halálának szá-
zadik évfordulója alkalmából
rendezett emlékév záró ren-
dezvényén felavatták Herman
Ottó mellszobrát a Földmûve-
lésügyi Minisztérium árkádjai
alatt.

A Földmûvelésügyi Minisztéri-
um árkádjai alatt dr. Fazekas Sán-
dor földmûvelésügyi miniszter
avatta fel Herman Ottó mellszob-
rát, mely után az országgyûlés fel-
sõházi termében Kövér László ház-
elnök fõvédnöksége alatt megren-
dezett emlékülés keretében a mi-
niszter mellett köszöntõt mondott
Lezsák Sándor, az országgyûlés al-
elnöke, V. Németh Zsolt államtit-
kár és dr. Erdõdy Gábor, az ELTE
rektorhelyettese.

Dr. Fazekas Sándor hangoz-
tatta, Herman Ottó meghatáro-
zó módon alakította a természet-
tel kapcsolatos közgondolkodást,
munkásságának máig ható nyo-
ma, eleven öröksége van a magyar
gondolkodásban. Ez az örökség
megnyilvánul abban, hogy miként
viszonyulunk a természethez, az
emberekhez, akik hagyományokat
õriznek, akik gazdálkodnak, akik
értéket teremtõ munkát végez-
nek. Herman Ottó korát jóval
megelõzve ismerte fel, hogy a ter-
mészetre vigyázni kell, gyarapíta-
ni és harmóniában élni vele. A lel-
kesedés a természet, a haza kin-
csei iránt olyan példa, amelyre oda

kell figyelni és meríteni belõle –
mutatott rá a miniszter.

A méltó megemlékezést köve-
tõen három kategóriában kilenc
díjat osztottak ki. Herman Ottó
Polihisztor-díjban részesült Lász-
ló Ervin tudományfilozófus, író,
zongoramûvész, Vicsek Tamás
akadémikus, a biológiai fizika pro-
fesszora, a komplex alakzatok ter-
mészetben való kialakulásának
kutatója, valamint Vida Gábor pro-
fesszor emeritus, az MTA rendes
tagja. Herman Ottó Mediátor-dí-
jat kapott Ilosvay György, a Szege-
di Egyetem adjunktusa, a Tudás-
tár létrehozója, Schmidt Egon író,
illetve Tóth Albert tájökológus.

Herman Ottó Innovátor-díjjal
jutalmazták Barcza Dánielt, a
MOME stratégiai rektorhe-
lyettesét, Hankó Gergelyt, az
Öko-Pack Nonprofit Kft. PR- és
marketingvezetõjét, valamint
Herczeg Ágnes táj- és kertépí-
tészt is.

A díjátadót követõen a Magyar
Mezõgazdasági Múzeumban
Herman Ottó, a polihisztor mun-
kássága, hatása címmel szerveztek
kétnapos konferenciát, melynek
témája a tudós személyének mai
szempontok szerinti megítélése,
élete, munkássága, tudományos
hatása volt, valamint ennek jelen-
tõsége a közoktatásban. A konfe-
rencia keretében plenáris elõadá-
sokra, mûhelybeszélgetésekre és
vitaülésre is sor került.

Herman: az utolsó
magyar polihisztor

(Folytatás a 3. oldalon.)(Folytatás a 3. oldalon.)

A természeti értékek védelme,
a falopás, az orvvadászat megelõ-
zése és felderítése érdekében szé-
les körû együttmûködés jött létre
az erdõgazdaságok, a hatóságok,
a rendõrség és a nemzeti park
között.

A közös munkát vállalatunk
székházában konferencia kereté-
ben értékelték.

Széles bázison nyugszanak
azok az együttmûködések, ame-
lyeket a Veszprém Megyei Rend-
õr-fõkapitányság a Veszprém
Megyei Kormányhivatallal, illetve
szakigazgatási szerveivel, majd a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatósággal, a Verga Zrt.-vel,
a Bakonyerdõ Zrt.-vel és a Buda-
pesti Erdõgazdaság Zrt. Uzsai

Erdészeti Igazgatóságával, a
Veszprém Megyei Vadászkamará-
val kötött.

Ezen megállapodások kifeje-
zett célja a közös szolgálatellátá-
sok támogatása, valamint egy
olyan információs rendszer kiala-
kítása volt, mely az erdõgazdasá-
gok, valamint a Veszprém Megyei
Kormányhivatal erdészeti, vadá-

szati, halászati hatóságainak tá-
mogatásával képes hatékonyan
fellépni az élõvilágot károsító
emberi magatartásokkal szemben.

Az erdõterületek kezelõinek
feladatai ugyan sok esetben más
jellegûek, de az együttmûködõ
feleknek sikerült megtalálniuk te-
vékenységük közös pontjait.

Azonos hullámhosszon az erdõgazdaságok, a hatóságok, a rendõrség

A konferencia résztvevõit dr. Áldozó Tamás, Pápa polgármestere is köszöntötte. Tisztában van a feladat nagyságával

ERDÕ, ahogy én szeretem
címmel hirdettük meg fotópályá-
zatunkat, amelyre minden nagy-
korú személy, amatõr fotós jelent-
kezését vártuk. Felhívásunkra na-
gyon sokan fogtak fényképezõgé-
pet, a pályázatban megadott ha-
táridõig 830 pályázó 3616 képe
érkezett meg postafiókunkba. Mi
magunk sem gondoltunk ilyen
kedvezõ fogadtatásra. A pályázók

ERDÕ, ahogy én szeretem

nagy száma nem várt feladat elé
állított bennünket. A rengeteg be-
érkezett fotó próbára tette leve-
lezõrendszerünket éppenúgy,
mint a bírálóbizottságot.

Nagy öröm volt a pályázatok
között szemezgetni és látni, hogy
mennyi természetszeretõ embert
tudtunk megmozgatni, még a ha-
tárainkon túl is. Hosszas tanako-
dás után a következõ pályázók

képei mellett tettük le voksunkat:
1. helyezett: Buna Attila – Õsz;

2. helyezett: Lencsés János – Erdei
lépcsõ; 3. helyezett: Bagi Rea –
Balerinák; Különdíj: Lakatos Krisz-
tián – Egy csepp erdõ.

A legjobb képekbõl összeállí-
tott kiállításnak  a Gyenesdiási Ter-
mészet Háza Látogatóközpon-
tunk ad otthont, amely április 1-
jén nyílik.

Buna Attila díjnyertes alkotása, amely a Szent Anna-tónál készült

Kiugróan jó évet zártunk tavaly,
árbevételünk meghaladta a tíz-
milliárd forintot. Az idei évre
ennél kevesebbet tervezünk,
mivel jelentõsen csökken a fa-
kitermelésünk. Az év eleje sem
úgy indult, ahogy képzeltük.

Rekord árbevételt értünk el
2014-ben, amely meghaladta a tíz-
milliárd forintot, tudtuk meg Var-
ga László vezérigazgatótól, akivel
a tavalyi évet értékeltük, illetve az
idei tervekrõl beszélgettünk.

– 2014-ben 350 ezer köbméter
fát termeltünk ki. Fûrészüzemi
árbevételünk 860 millió forint volt,
ami 200 millió forinttal haladja
meg az egy évvel korábbit. A
BEFAG Parkettagyár termékeibõl
2014-ben 690 ezer négyzetmétert
gyártottunk, s ugyanilyen mennyi-
séget értékesítettünk. Mindezek
együttesen eredményezték a 10,3
milliárd forintos árbevételt.

A vezérigazgató jelezte, az idei
évben ennél 700 millióval keveseb-
bet tervezünk. Az erdõtörvény szi-
gorú elõírásai miatt közel százezer
köbméterrel csökken 2015-ben a
fakitermelésünk. Az árbevétel vi-
szont nem csökken ezzel arányo-
san, mert tavaly a fenyõszáradék
kitermelésébõl nõtt meg jelentõ-
sen a kitermelt mennyiség. 2014.
évben az erdõgazdaság kiemelke-
dõen teljesített a rezsicsökkentett

Csúcsévet zártunk
Rekord árbevételt értünk el tavaly

tûzifa (5000 m3 tervezettel szem-
ben a tény 8310 m3) és a szociális
tûzifa (131 településre 4344 m3)
értékesítések során! A programot
idén is folytattuk, elsõ ütemben a
Bakonybéli, Farkasgyepûi és Ba-
latonfüredi Erdészeteknél január
16-ától február 28-áig tíz százalék-
kal csökkentettük a lakossági cser
és tölgy tûzifa árát, melyre újabb
1171 köbmétert teljesítettünk. A
kiemelkedõ érdeklõdésre tekin-
tettel ezt a Keszthelyi, Monostor-
apáti és Devecseri Erdészeteknél
folytatjuk március 16-ától április
30-áig.

A fûrésziparban és a faiparban
idén növekvõ árbevétellel számo-
lunk. A parketta értékesítésében
idõarányosan kissé elmaradtunk
a tavalyi év elsõ két hónapjától. A
valuták leértékelõdése pedig nem
kis bizonytalanságot okoz az
orosz, ukrán piacon. Az itt kiesõ
mennyiséget más piacokon igyek-
szünk pótolni. Mindezzel együtt a
tervezett 750 ezer négyzetméteres
értékesítési mennyiséget tovább-
ra is reálisnak érezzük.

Sajnos a fakitermelésben sem
úgy alakult az év kezdete, ahogy
elõzetesen ütemeztük. Január vé-
gén a Bakonyban hatalmas meny-
nyiségû hó esett, ennek következ-
tében február végéig alig lehetett
fakitermelést végezni.

(Folytatás a 3. oldalon.)

Konkrét elképzelésekkel látott
munkához Horváth Iván termelési
és kereskedelmi vezérigazgató-
helyettes: fenntartható módon
kell végezni az erdõgazdálkodást,
emellett támaszkodni a továbbfej-
lesztett faiparra.

Mészáros Gyula nyugdíjba vo-
nulását követõen nem kelthetett
meglepetést, hogy Horváth Ivánt
nevezték ki termelési és kereske-
delmi vezérigazgató-helyettesnek.

– Más ez a beosztás, mint a ko-
rábbi. Olyan idõpontban vettem
át a posztot, amikor a Bakonyerdõ
Zrt. fakitermelési lehetõségei
visszaesnek – mondta Horváth
Iván. Az elmúlt években – az
egészségügyi termelések miatt – a
350 ezer köbmétert is elérte a fa-
kitermelés. A tartamos erdõgaz-
dálkodás szabályai miatt ez a
mennyiség idén közel százezer
köbméterrel csökken, ami nagy-
ban meghatározza mozgásterün-
ket. Csökken az árbevételünk, így
az elkölthetõ pénzünk is kevesebb
lesz, és mindez nyilván a nyeresé-
gességre is rányomja a bélyegét.
Mindennek a részbeni ellensúlyo-
zását a faiparban várjuk, a fran-
ciavágási fûrészüzemben és a
zalahalápi parkettagyárban egy-
aránt árbevétel-növekedést terve-
zünk.

Jelentõs
beruházásra
készülünk

(Folytatás a 2. oldalon.)

Herman Ottó mellszobrát, Györfi Sándor Munkácsy-díjas szobrász-
mûvész alkotását Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter és
Mezõszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Környezetügyi Intézet megbí-
zott fõigazgatója avatta fel
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Jelentõs zalahalápi
beruházásra készülünk

A fenntartható erdõgazdálko-
dás alapelveit be kell tartanunk,
amit úgy képzel el, hogy a
természetközeli erdõgazdálkodá-
si módszereket nagymértékben al-
kalmazzuk. Erdõgondnokainkat is
errõl kívánja meggyõzni. Az a cé-
lunk, hogy hosszú távon legyen
fakitermelési lehetõségünk.

A szakember kifejtette, a ko-
rábbi évi 18–20 ezer köbméteres
felvágást 25–26 ezer köbméterre
kívánjuk felvinni, ezáltal egymilli-
árd forint fölé emelkedik a fran-
ciavágási üzem árbevétele, és az
eredménytartalom is javul. Zala-
halápon pedig 750 ezer négyzet-
méteres értékesítési tervet állítot-
tunk össze. Mindennek érdeké-
ben a faipari fejlesztéseket tovább
kell vinni, a két faipari egység
mûködését egyre erõteljesebben
kívánjuk összekapcsolni.

Zalahalápon óriási – mintegy
kettõmilliárd forintos – beruhá-
zásban gondolkodunk, a terme-
lési kapacitást meg kívánjuk dup-
lázni, tájékoztatott Horváth Iván.
Ehhez az elsõ lépés: piaci oldalról
megvizsgáltuk, el lehet-e adni két-
szer annyi parkettát. Eddigi infor-
mációink szerint igen. A követke-
zõ lépés a mûszaki tervezés: tud-
nunk kell, milyen gépekre, épít-
ményekre van szükségünk. Ha
mindez egyben van, akkor lehet
összeállítani a költségtervet, ezt
követõen pedig a finanszírozási
tervet. Alapanyag biztosítása nél-
kül nem kezdõdhet beruházás.
Sajnos tölgybõl jelenleg is gond-
jaink vannak, a fûrészüzemben és
a parkettagyárban is. Ezért ezen a
téren is fel kell mérni a lehetõsé-
geket. Azt szintén tudnunk kell, a
beruházás mikorra térülhet meg.

(Folytatás az 1. oldalról.)

A beruházásra 2016-ban szeret-
nénk sort keríteni, ezért a terve-
zést már elkezdtük. Ugyanakkor
azt látni kell, a Bakonyerdõ ekko-
ra összeget önerõbõl nem tud biz-
tosítani, ehhez tulajdonosi támo-
gatást vagy hitelt kell igénybe ven-
nünk.

Jelezte azt is, hogy az erdészeti
infrastruktúrát – utakat, egyéb lé-
tesítményeket – szintén fejleszte-
ni kívánja, mert a természetközeli
gazdálkodásnak ez az alapja: meg
kell tudni közelíteni az erdõt. Egyre
erõteljesebb a hatósági, a tulajdo-
nosi ellenõrzés is, ezért a szabá-
lyosságra fokozottan ügyelnünk
kell. Minden elõírást maximálisan
be kell tartanunk.

Új feladatkörében aktívan részt
vesz a kereskedelmi tárgyalások-
ban. Ezek a tárgyalások egy része
külföldön van, ami sok idõt vesz
igénybe. Szívfájdalma, hogy a fel-
adatai mellett sokkal kevesebbet
jut ki terepre – az erdõkbe, a gyá-
rakba –, mint amennyit szeretne.

Horváth Iván

Szakfelügyelõként Pápán foly-
tatja a munkát Jagicza Attila,
aki korábban a zalai erdészeti
hatóság vezetõje volt. Az erdõ-
állományok állapotának felmé-
résében, illetve az abból kiala-
kítható éves vágásbesorolá-
sok, az erdõtervtõl eltérõ enge-
délykérelmek összeállításá-
ban nagy segítséget jelent a
munkája.

Az egyetem után két évig a fa-
iparban dolgozott Jagicza Attila,
utána az erdõrendezési szolgálat-
hoz szegõdött, ahol közel két év-
tizedet eltöltött Zala megyében.
Az erdészeti igazgatás minden
pontjában tevékenykedett, ebben
van gyakorlata és tapasztalata.
Szerencsés, hogy terepi erdõter-
vezõként jó néhány évet dolgoz-
hatott.

Aktívan belefolyt a digitális tér-
képezésbe, az adatállományok ki-
alakításába és a jelenleg is hasz-
nált igazgatási informatikai rend-
szer kiépítésébe, így széleskörû
tapasztalatot szerezhetett.

Korábbi munkája révén folya-
matos volt a kapcsolata az erdõ-
gazdasággal. A Bakonyerdõ jelen-
legi vezetõi közül többel korábban
kollégák voltak. Szakmai és em-
beri oldalról ismerték egymást.

Már korábban is volt benne
olyan érzés, hogy ideje lenne vál-
tani, szívesen megismerte volna a
másik, vagyis a gazdálkodási ol-
dalt. Erre tavaly tavasszal lehe-
tõsége nyílt, a hívó szóra igent
mondott.

Jelezte, az erdészeti igazgatás
jelentõs átalakuláson megy ke-
resztül. Ahhoz, hogy meg tudjunk
felelni tartamos erdõgazdálkodá-
si kötelezettségünknek, komoly

Felkészülés a klímaváltozásra
Jagicza Attila az erdészeti igazgatás minden pontjában tevékenykedett

viselni kell a gazdálkodói érdeke-
ket. És itt nem haszontalan az a
tudás és tapasztalat, amit Jagicza
Attila korábban megszerzett.

A munka nagy kihívás, mert
rendkívül változatos a termõhely,
itt mindenféle erdõ elõfordul. De
nem csak kihívás, hanem, komoly
tanulási lehetõség is, tette hozzá.
Komoly bajok vannak azzal, hogy
romlik természeti környezetünk.
A klímaváltozás sajnos tény. Mi
sok tekintetben határ termõhelye-
ken gazdálkodunk, ahol egyálta-
lán az erdõ megmaradása is kér-
dés. Nagyon vízfüggõ a gazdálko-
dásunk, legyen szó talajvízrõl vagy
csapadékról, a magas-bakonyi te-
rületek kivételével különösen
meghatározó a víz jelenléte.

Az a klímaváltozás, amit ma
megélünk, igen nagy hatással van
erdeinkre. A feketefenyõ lassan
elfogy a Keszthelyi-hegységben.
Ma legkritikusabb a cserpusztulás,
ami komoly kockázatokat rejt,
erre idõben és jól fel kell készülni.
Az összes déli, illetve nyugati fek-
vésû erdészetünkben elõfordul
cserpusztulás. Leginkább érintett
a Devecseri és a Keszthelyi Erdé-
szet, de Monostorapáti és Bala-
tonfüred is nehézségekkel küzd e
tekintetben. És a probléma már
fiatalabb erdeinket is érinti! Tu-
dományos munkatársak bevoná-
sával próbálunk válaszokat adni,
amit a hatóság felé kommuni-
kálunk.

A Bakonyerdõ Zrt.-rõl csak jó-
kat tudott mondani. Úgy tapasz-
talta, hogy kiváló a csapat, jó a vi-
szony a munkatársak között. Bár-
melyik erdészethez is megy, kitû-
nõ szakembereket ismer meg.
Szerinte rengeteg dologra büsz-
kék lehetünk.

Jagicza Attila szerint kiváló kollégák közé került

felkészülés szükséges. Amit ko-
rábban készen megkaptunk az er-
dészeti igazgatástól, azt ma sok
tekintetben az erdõgazdaságnál

kell elkészíteni. Az az egyik fõ fel-
adata, hogy elémenjünk az esemé-
nyeknek, felkészülten induljunk a
hatósági egyeztetésekre, ahol kép-

Tartalmas év elé néz az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület (OEE)
Pápai Helyi Csoportja, melynek
2015. évi tervében olyan sokszínû
szakmai és kulturális programok
szerepelnek, melyek között min-
den tag találhat számára kedve-
zõt. A már-már hagyományosnak
nevezhetõ szakmai napok (erdõ-
mûvelési, erdõvédelmi) idén is le-
hetõséget nyújtanak majd arra,
hogy az erdészetek és a szakmai
osztály közösen, a terepen vitassa
meg az aktuális kérdéseket, prob-
lémákat. Az OEE Pápai Helyi Cso-
portjában tervezik egy közjóléti
nap megtartását is, mely iránt a
tapasztalatok szerint mindig nagy
az érdeklõdés. A tavaly elmaradt
magyarpolányi teljesítménytúrát
májusban szeretnék bepótolni.

Idén már kilencedik alkalom-
mal rendezik meg az erdész-pe-
dagógus párok találkozóját, mely-
nek házigazdája ezúttal ismét az
ötletgazda, az elsõ találkozónak
helyszínt adó Monostorapáti Er-
dészet lesz. Õsszel, éves nagy ta-
nulmányútjuk során Zala megyé-
be látogatnak, ahol a Zalaerdõ
Zrt., valamint a jellemzõen ma-
gánerdõ-gazdálkodókat és erdé-
szeti hatóságnál dolgozó kollégá-
kat tömörítõ Zalaegerszegi Helyi
Csoport fogadja õket. Terveik kö-
zött szerepel még egy kirándulás
Selmecbányára, az erdõmérnök-
képzés bölcsõjébe.

Az egyesület országos rendez-
vényein az elmúlt évekhez hason-
lóan idén is részt vesznek: az er-
désznõk találkozójának – rodo-
dendronvirágzás idején – a Szom-
bathelyi Erdészeti Zrt. ad otthont,
az Országos Erdészeti Egyesület
fõ rendezvényére, a 146. vándor-
gyûlésre pedig június 26–27-én
Kaposvárott kerül majd sor.

Az egyesület nyugat-dunántú-
li régiójának ülésén megegyezés
született a kitüntetésekre javasolt
személyekrõl.

A Pápai Helyi Csoport tagjai
közül Kovács Sándor erdõgondno-
kot Decrett József-emlékérem,
Palkovics Zoltán kerületvezetõ er-
dészt pedig elismerõ oklevél ado-
mányozására javasolják.

Erõsödõ szerep

A fahasználati munkákat ne-
hezítõ csapadékos téli idõjárás
után, a tavasz beköszöntével meg-
kezdõdött az erdõsítési szezon. A
2014/15. évi erdõsítési terv egyhar-
madát 2014 õszén teljesítették az
erdészetek, de a vegetációs idõ
kezdetéig rendelkezésre álló bõ
egy hónapra így is mintegy két-
százhatvan hektár mesterséges
erdõsítési feladat jut, melybõl 100
hektár elsõ kivitel.

E jelentõs terület erdõsítésé-
hez nagy mennyiségû szaporító-
anyagot használunk fel: kocsá-
nyos és kocsánytalan tölgy, illetve
csermakkból összesen közel 500
mázsát vetünk, csemetébõl pedig
majd 2 és fél millió darabot kell
elültetnünk. A legjelentõsebb er-
dõsítési feladat Devecseri Erdé-
szetünkre hárul, ahol a mestersé-
ges erdõsítés területe eléri a 100
hektárt. A Keszthelyi Erdészetnél
a fenyõ- illetve cserpusztulás kö-
vetkeztében nõ az erdõsítési te-
rület, és a felújítási célállományok
megválasztása is nehéz feladat a
többnyire gyenge termõhely és a
csereken tapasztalható gombabe-
tegség miatt. Az elmúlt évekhez
hasonlóan jelentõs a feladat Ba-
konyszentlászlón és Pápán, s idén
a Farkasgyepûi Erdészet erdõsí-
tési terve is meghaladja az 50
hektárt.

Az erdészetek megfelelõ ütem-
ben végzik a feladatokat, a terve-
zett mennyiségeket várhatóan tel-
jesíteni tudjuk. A munkát néhány
elsõ kivitelre tervezett erdõrész-
letben egyelõre nem lehet meg-

Megkezdõdött az erdõsítés

kezdeni, mert a vágásterületek
átázott, esetenként felszínig vizes
talajállapota miatt a ledöntött fa-
anyag közelítését, a vágástakarí-
tási munkákat még nem tudták
elvégezni.

Az erdõsítésekhez szükséges
mag és csemete 90 százalékban
rendelkezésre áll, a hiányzó
mennyiség beszerzése folyamatos.
A szaporítóanyag 30 százalékát
saját csemetekertjeinkben állítjuk
elõ, a többit bérbe adott kertje-
inkbõl, illetve külsõ piacokról
igyekszünk beszerezni. A vállala-
tunk tulajdonában lévõ hat cse-
metekertbõl a sárosfõi, a nyírlaki
és a farkasgyepûi saját kezelésünk-
ben van, a nyirádi, a becseri és a
huszári kertet pedig bérbe adtuk.
A megtermelt csemeték kiemelé-
se javarészt lezajlott: a sárosfõi hi-
degágyakból a vörös-, illetve az er-
deifenyõ egy részét saját célra
használtuk fel, a többit sikerült ér-
tékesítenünk. A nyírlaki kertbõl
kocsányostölgy-, cser-, fekete-
dió-, akác-, valamint fehérfûzcse-
meték kerülnek ki, jórészt saját
felhasználásra.

Nyírlaki kertünkben közel egy
éve segíti a minõségi munkavég-
zést a tavalyi év során kertészeti-
gép-pályázaton beszerzett kistrak-
torunk.

Az erdõmûvelés feladata, hogy
biztosítsa a folyamatos fahaszná-
lat lehetõségét, mely a társaság
eredményes mûködésének alap-
feltétele. Mindez a kellõ odafigye-
léssel, szakszerûen elvégzett erdõ-
sítésekkel kezdõdik.

Munkavégzés a nyírlaki kertben. Elég csemete áll rendelkezésre

Az ismeretterjesztõ programok a család minden tagjának szólnak

A Természet Háza Látogató-
központ tavaly õsszel nyitotta
meg kapuit, s a Keszthelyi-
hegység természeti értékeit,
élõvilágát mutatja be, valamint
a bakancsos és kerékpáros
túrák kiindulópontja. A látoga-
tók az interaktív kiállítás meg-
tekintése mellett különbözõ
foglalkozásokon, tematikus
programokon, gyalogtúrákon
vehetnek részt.

Az elmúlt idõszakban számos
program csalogatta a vendégeket.
Múlt év novemberében az erdõk
állataival ismerkedhettek meg a
gyerekek; a Ne vásárolj semmit-
nap az újrahasznosítás és a sze-
lektív hulladékgyûjtés jegyé-
ben telt.

Közönségcsalogató programok a Természet Háza Látogatóközpontban

Tematikus hétvégéink
Novembertõl a hét három nap-

ján szakkörök várják az érdeklõ-
dõket. A délutáni, interaktív ele-
mekkel bõvített elõadásokat egy-
egy mikroszkópos megfigyelés
vagy játék teszi még izgalmasab-
bá. A madarászszakkör hallgató-
sága az égi vándorokról tudhat
meg különleges információkat.

A Keszthelyi-hegység termé-
szeti értékei elnevezésû foglalko-
zás a hegység élõhelyeit, azok rész-
letes bemutatását foglalja magá-
ba. A meseszakkör mesefilmvetí-
téssel egybekötött ismeretterjesz-
tés a legkisebbek számára.

Az év utolsó hónapja az ünne-
pi készülõdésrõl szólt – Mikulás-
kor csicsergõ téli vendégeinkrõl is
szót ejtettünk, Luca-napi túrát
szerveztünk, majd karácsonyi dí-

szek készítésére is sor került.
2015-ben is folytatjuk a tematikus
hétvégéinket. Januárban a hagyo-
mányos gazdálkodás, majd a vi-
zes élõhelyek kaptak fõszerepet.
Februárban farsangi jelmezver-
senyt hirdettünk. A földrajzot és
földtant kedvelõk egy izgalmas elõ-
adás segítségével betekintést kap-
tak a térség geológiájába, majd
egy mozgalmas túrán a gyakorlat-
ban is kamatoztathatták tudásu-
kat. Márciusban – az erdõk napja
és a víz világnapja alkalmából – az
erdei forrásokról hallhatunk egy
elõadást, majd ezt követõen a
Szent Miklós-forráshoz kirándu-
lunk. Virágokkal, pókokkal, rova-
rokkal is fogunk találkozni, hiszen
a tavasz során egy-egy alkalommal
ezeket az élõlényeket is érintjük.

Tematikus hétvégé-
inket a következõkép-
pen építjük fel: a dél-
elõtt folyamán egy kö-
tetlen elõadást hallgat-
hatnak meg az ide ér-
kezõk. Több alkalom-
mal vendég elõadót
kértünk fel. Eddig
Gyanó Szilvia néprajz-
kutató és Futó János
geológus is vállalta ezt
a szép feladatot. A dél-
után foglalkoztató ter-
mi  programokból, já-
tékokból, kéz-
mûveskedésbõl áll;
emellett márciustól te-
repi megfigyelések, vizs-
gálódások, gyalogtúrák
színesítik hétvégéinket.

A változatos téma-
hétvégékre elsõsorban
kisgyermekes családok,
természetbarátok láto-
gatnak el, azonban a
környék óvodái, iskolái
is igényt tartanak a ki-
állítás szakvezetéssel
egybekötött megtekin-
tésére. További részle-
teket Facebook-olda-
lunkon találnak.
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(Folytatás az 1. oldalról.)
Feladataik végrehajtásában

eszközeik és erõforrásaik haté-
kony felhasználásával tavaly is elõ-
segítették egymás eredményes
munkáját.

Az élõvilágot károsító emberi
magatartásokkal – falopás, orvva-
dászat, erdei motorozás, termé-
szetkárosítás és a többi – szembe-
ni közös fellépés, valamint a va-
gyonvédelem érdekében végzett
munkát a minap vállalatunk szék-
házában konferencia keretében
értékelték a felek.

A rendezvényen jelen volt dr.
Áldozó Tamás, Pápa polgármeste-
re is, aki arról beszélt, hogy ha a
megállapodásban részt vevõk
idõnként megbeszélik, kinek mi-
lyen feladatai vannak, miként tud-
ják egymást segíteni, akkor
az együttmûködésük is hatéko-
nyabb lesz.

Dr. Töreki Sándor dandártábor-
nok, Veszprém megye rendõr fõ-
kapitánya szerint a konferenciá-
val az a cél, hogy jobban megis-
merjék egymást, rögzítsék az alap-
elveket, s a résztvevõk vállaláso-
kat tegyenek. A házigazda Ba-
konyerdõ Zrt. vezérigazgatója,
Varga László hangsúlyozta, min-
dent meg kell tenni a minél haté-
konyabb együttmûködés érdeké-

Erõsödõ együttmûködés
Azonos hullámhosszon az erdõgazdaságok, a hatóságok, a rendõrség

ben. A tanácskozáson az együtt-
mûködõ felek számot adtak az el-
múlt évben végzett munkáról s ki-
dolgozták a jövõbeni kereteket.
Az új együttmûködési megállapo-
dásokban foglaltak szerint az er-
dõk biztonsága érdekében arra
törekszenek, hogy az erdõterüle-

tek, valamint a megye természeti
értékei tekintetében elkövetett
jogsértések még jelentõsebben
visszaszoruljanak.

Eddig elért eredményeik meg-
tartása, a további sikeres közös
tevékenység biztosítása érdeké-
ben szükségesnek tartják – az

egyes közremûködõkkel megkö-
tött együttmûködési megállapo-
dásokban foglaltak mellett – egy
intézkedési tervben összefoglalni
azokat a feladatokat, amelyek el-
végzése 2015. évben kölcsönösen
prioritást élvez. Ez a dokumentum
meg is született.

Csúcsévet zártunk

Varga László: az év elején nehézségekkel szembesültünk

Az utolsó magyar polihisztor
(Folytatás az 1. oldalról.)

Vadászatban a február a vásá-
ri szezon. Vállalatunk ebben a
hónapban három kiállításon
képviseltette magát, ebbõl ket-
tõ külföldön, egy pedig Buda-
pesten volt. Ezekrõl kérdeztük
Istvánffy Alexandrát.

A legtöbb eredménnyel várha-
tóan a salzburgi vásár kecsegtet.
Itt mindig magas a résztvevõk szá-
ma, és intenzív a vadászok érdek-
lõdése. Idén is nagyon sok hely-
rõl érkeztek Ausztriába.

Európa legnagyobb vadászati
vására a dortmundi. Az idei ren-
dezvényt a tavalyihoz képest kicsit
visszafogottnak érezte Istvánffy
Alexandra vadászati  vezetõ üzlet-
kötõ. Az európai piacon jellem-
zõen késõbb realizálódnak a va-
dászatok, nem mindjárt ott hely-
ben kötik le õket, ezért ma még
nem tudjuk, mennyire volt sike-
res a jelenlétünk.

A tavalyinál is több résztvevõje
volt a FeHoVa – Fegyver, horgá-

Bizonyos tekintetben átlag fe-
letti, más szempontból pe-
dig átlag alatti vadászati évet
zártunk. Volt, amiben sikerült
túlszárnyalnunk az elváráso-
kat, más tekintetben viszont
elmaradtunk attól, fogalmazta
meg a 2014–15-ös szezonérté-
kelésében Korn Ignác vadásza-
ti osztályvezetõ.

A korábbi évekhez képest szin-
te valamennyi vadfaj vonatkozá-
sában a megszokottnál sokkal jobb
trófeájú egyedek kerültek teríték-
re. Szeptemberben 210 gímbikát
sikerült lõni, amibõl öt darab tíz
kilogramm feletti trófeával ren-
delkezett, ami mindenképpen re-
kord. A Bakonyerdõ Zrt. eddigi
legnagyobb trófeája úgyszintén
szeptemberben esett, a Keszthe-
lyi Erdészet területén. Az agancs
súlya 13,53 kilogramm volt.

Októberben a dámbikavadá-
szat is kiváló eredményt hozott.
Az erdõgazdasági rekord ekkor
esett a Farkasgyepûi Erdészet
ugodi területrészén, a dámtrófea

Végletek a vadászatban
súlya 4,31 kilogramm volt. Õzbak
vonatkozásában úgyszintén re-
kord született: az 541 grammos
õzbakot Keszthelyen ejtették el.

Mindez köszönhetõ a vadállo-
mány szempontjából kedvezõ idõ-
járásnak. Az enyhe telet rendkí-
vül csapadékos vegetációs idõszak
követte, ami az agancsépítésnek
kifejezetten kedvezõ volt. Az eny-
he tél a vadállományt sem visel-
te meg.

Korn Ignác hangsúlyozta, a
negatívumok ugyanerre a csapa-
dékos idõjárásra vezethetõk visz-
sza. Sok helyütt kint maradt a ku-

korica, a napraforgó a vadászte-
rületeinkkel határos, de már nem
ahhoz tartozó földeken, ami kint
tartotta a vadállományt az erdõk-
bõl. Így téli terelõvadászataink
eredményessége elmaradt vára-
kozásainktól.

Vaddisznó terítékadataink öt,
a gímszarvasé kettõ százalékkal
alacsonyabb, mint amit terveztünk.
A legnagyobb elmaradásunk az õz
tarvad, illetve a muflon esetében
volt. Ennek oka, hogy a január kö-
zepéig tartó enyhe tél után janu-
ár 24-étõl több hullámban nagy
mennyiségû hó esett a Bakonyban.
Némely területen a hóréteg vas-
tagsága meghaladta a 60 centi-
métert, ami a rövidebb lábú vad-
fajok mozgását nagymértékben
gátolta.

Ezért ezen vadfajok tarvad
egyedeinek a vadászatát fel is kel-
lett függesztenünk. Összességé-
ben az erdõgazdaság területein
kevesebb nagyvadat – összesen
4500-at – sikerült kilõni, mint ko-
rábban. A tervtõl hat százalékkal
maradtunk el.

Szeptemberben kiemelkedõ
mennyiségû, 210 gímbikát
sikerült terítékre hozni.
Megdõlt az erdõgazdasági
agancssúlyrekord is

Herman Ottó 1835-ben
született Breznóbányán. Felvi-
déki német származása ellené-
re gyermekkorától magyarnak
vallotta magát, 7 évesen már
tanulta a nyelvet, nevét Carl
Otto Herrmannról magyaro-
sította. Iskolai tanulmányait
Miskolcon kezdte.

Apja révén korán elkezdett
érdeklõdni a természet iránt,
fõleg a madarak és azok vonu-
lása, a pókok, a sáskák és a
halak adták tudományos mun-
káinak alapját. Néprajztudós-
ként a pásztorkodás és a halá-
szat témája izgatta, melyeket
õsmesterségként értékelt, s a
bükki õsemberlelet felismeré-
se is az õ érdeme volt. Nyel-
vészként a pásztorkodás és a

halászat nyelvkincsének gyûjté-
sén, a létezõ magyar kifejezé-
sek tudományos nyelvbe való
emelésén fáradozott. Pályáján
fontos szerep jutott mindezek
mellett az ismeretterjesztés-
nek, a publicisztikának, a fény-
képészetnek, valamint a mûvé-
szi színvonalú természet- és
néprajzi hitelességû hangszer-
ábrázolásoknak.

A kormány azért döntött
tavaly a Herman Ottó elõtt tisz-
telgõ emlékév megrendezése
mellett, hogy népszerûsítse a
polihisztor, természettudós,
néprajzkutató, nyelvész, ré-
gész, politikus gondolatait or-
szágszerte több mint száz prog-
ramon keresztül. Mellszobrát
halálának 100. évfordulója al-
kalmából avatták.

Márciusra a hó ugyan elolvadt,
de a talaj rendkívül felázott, ak-
kor pedig ez nehezítette a mun-
kavégzést.  Mivel természetes úton
újítjuk fel erdeinket, a véghaszná-
latokban csak úgy tudunk termel-
ni, ha az újulatot nem semmisít-
jük meg.

Mindezek miatt idõarányosan
mennyiségi lemaradásban va-
gyunk. Mivel az erdei utak is jár-
hatatlanná váltak, az értékesítés-
ben szintén elmaradtunk. Ha ked-
vezõek lesznek a körülmények,
hétvégi mûszakokkal március vé-
gére a hátrányból talán sikerül
valamennyit behozni.

A faipari beruházások közül az
elsõ félévben kell megvalósítani a
zalahalápi szárítók üzembe állítá-
sát. Rövidesen megkezdjük a fran-

(Folytatás az 1. oldalról.) ciavágási tárolószínek építését is,
amely a fûrészáru minõségét hi-
vatott megõrizni. Ezekhez elegen-
dõ pénz áll rendelkezésünkre.

A tulajdonosi joggyakorlótól
56,9 millió forint tõkeemelést ka-
punk közjóléti beruházásokra. Az
egyik a Hódos-éri turistaház fel-
újítása, a másik a pápai külsõ vár-
kert rendbetétele. A legizgalma-
sabb projekt a bakonyszentjakabi
pálos kolostorrom további felújí-
tása. Ez egy kuriózum program,
régi egyháztörténeti emlékek fel-
tárása és látogathatóvá tétele,
ilyet más erdõgazdaságnál nem
végeznek. Van néhány olyan pro-
jekt, amelynek indításával megvár-
juk a pályázati lehetõségeket.

Az idei évre tervezett beruhá-
zásokat is szeretnénk maradékta-
lanul végrehajtani.

Tavasz, a nemzetközi vásárok ideje
szat, vadászat – nemzetközi kiállí-
tásnak. Nemcsak a kiállítók vonul-
tak fel nagyobb számban (18 or-
szág 270 kiállítója vett részt a ren-
dezvényen), de a látogatók száma
is nõtt, hiszen 55 ezren látogattak
el a régió legnagyobb vadász- és
horgászkiállítására. Mivel a
FeHoVa a régióban is kiemelke-
dik a hasonló rendezvények kö-

zül, a látogatók között sok volt a
külföldi. Mindennek köszönhetõ-
en meglepõen intenzív volt az ér-
deklõdés Budapesten.

Istvánffy Alexandra arról szá-
molt be, hogy nációnként (példá-
ul az olaszoknál) még lehet érez-
ni visszafogottságot, de a vadászat
összességében már túljutott a vál-
ságot követõ idõszakon.

A trófeás vad kilövés mellett
tavaly óta nagy a kereslet a tarva-
dazás iránt is, elsõsorban a hazai
vendégek részérõl. Idén mindez
folytatódik.

Mindennek köszönhetõen a
vendégek számában nem lesz el-
maradás a tavalyi szezonhoz ké-
pest. Remélte, hogy a vadászatok
szintén sikeresek lesznek majd.

A dortmundi nemzetközi
vadászati kiállításon figyelem-

felkeltõ standon fogadtuk
az érdeklõdõket

A tanácskozáson az együttmûködõ felek számot adtak az elmúlt évben végzett munkáról
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Pap Gyula Meinczinger József Váradi József

Közös intézkedési tervet dol-
goztak ki a megyei erdõgazda-
ságok és a megyei rendõr-fõ-
kapitányság, ezzel erõsítették
meg korábbi viszonyukat. Az
együttmûködés eddigi eredmé-
nyeit a Bakonyerdõ Zrt. szék-
házában tartott konferencián
értékelték a felek. Lapunk arra
volt kíváncsi, a résztvevõk mi-
ként vélekednek az együttmû-
ködésrõl.

– Úgy gondolom, mindegyik
szervezetnek saját stratégiai irány-
vonala van, amely egy ponton csat-
lakozik, amely össze is köti õket:
ez pedig az erdõ, benne a környe-
zetvédelemmel, a vadgazdálko-
dással, a vagyonvédelemmel – kö-
zölte Pap Gyula, a Veszprém Me-
gyei Vadászkamara elnöke.

– Ha jól fogalmazzuk meg az
irányt, a célt, akkor ehhez csatla-
koznak az emberek. Ezt lehet lát-
ni most is, hiszen a konferencián
minden érintett szervezet képvi-
selõje jelen van. Mindenki hozzá-
teszi a magáét, és ha ezt sikerül
jól összegyúrni, akkor nagyon jó
irányvonalat sikerül közösen lét-
rehozni. Úgy gondolom, ez az

A Bakonyerdõ Zrt. dolgozói létszámában 2014. december 2. és
2015. március  10. között az alább változások voltak:

Belépõk, szellemiek: Csali Nikolett (Keszthely, 2015. 02. 01.),
Fódi Balázs (Bakonyszentlászló, 2015. 02. 02.), Peka Barbara
(Zalahaláp, 2015. 03. 02.), Weiland Krisztián (Franciavágás, 2015.
03. 02.), Fehérné Ravasz Ildikó (Központ, 2015. 02. 13.)

Belépõk, fizikaiak: Czafit Dániel (Balatonfüred, 2014. 12. 08.),
Göncz András (Devecser, 2014. 12. 10.), Berecz Péter (Balaton-
füred, 2015. 01. 01.), Böröczky Dezsõ (Franciavágás, 2015. 02.
04.), Kovács Levente Attila (Franciavágás, 2015. 01. 14.), Kovács
Zsolt (Zalahaláp, 2015. 02. 02.), Lakatos Zoltán (Zalahaláp,
2015. 01. 05.), Lukácsné Édl Lívia (Franciavágás, 2015. 02. 09.),
Szakácsné Körmendi Piroska (Zalahaláp, 2015. 02. 09.), Török
László (Franciavágás, 2015. 01. 20.)

Kilépõk: Gábriel Zoltán (Franciavágás, 2014. 12. 11.), Papp
Károly (Zalahaláp, 2014. 12. 05.), Rajnai Virág Éva (Keszthely,
2014. 12. 05.), Szakonyi József (Balatonfüred, 2014. 12. 31.),
Takács Attila (Zalahaláp, 2014. 12. 31.), Tunner Katalin (Pápa,
2014. 12. 31.), Törkenczy Gellért (Devecser, 2015. 01. 12.), Bán
Zoltánné (Zalahaláp, 2015. 02. 17.), Czafit Dániel (Balatonfü-
red, 2015. 02. 28.), Dér Péter (Zalahaláp, 2015. 02. 13.), Greff
Géza Zsolt (Zalahaláp, 2015. 01. 12.), Herki Károly (Franciavá-
gás, 2015. 02. 06.), Nagy Diána (Devecser, 2015. 01. 31.), Szegi
Ádám (Zalahaláp, 2015. 01. 26.), Tóth Judit (Zalahaláp, 2015.
01. 26.)

Hûségjutalmasok, szellemiek, 35 éves: Süle József (Monos-
torapáti)

25 éves: Scheuer László (Bakonybél), Vizeli Péter
(Zalahaláp)

20 éves: Koller Szilárd (Bakonybél), Tili Attila (Pápa)
Hûségjutalmasok, fizikaiak, 35 éves: Jóna László (Zalahaláp),

Kapcsándi Géza (Farkasgyepû), Partos László (Devecser)
30 éves: Varga Attila (Zalahaláp)
25 éves: Buti Ferenc (Franciavágás), Strommer Attila (Fran-

ciavágás), Szalai Tünde (Zalahaláp)
20 éves: Varga Ottó (Keszthely), Dabosi István (Zalahaláp)

Személyügyi hírek

MEGKÉRDEZTÜK MUNKATÁRSAINKAT

Mit szól az együttmûködéshez?

együttmûködés egyedülállóan
hatékony.

– A rendõrséggel való együtt-
mûködés terén az elmúlt években
sikerült nagyot elõrelépni. Ebben
nagyon fontos számunkra, hogy

a terület ellenõrzése során legyen
mellettünk egy olyan hozzáértõ és
tekintéllyel bíró szervezet, aminek
aztán kellõ visszatartó ereje van
az erdei kihágások megakadályo-
zásában. A közös ellenõrzések

rendszeressé váltak, meggyõzõdé-
sem, az, hogy az elmúlt öt évben
lényegesen csökkent a Bakonybéli
Erdészet tekintetében az illegális
erdei úthasználat (motorozás),
ennek is köszönhetõ. A faanyag-

lopás nem jelentõs, orvvadászat-
tal viszont sajnos találkozunk a
területen. E téren még van tenni-
valónk, hogy ez is csökkenjen –
mondta Meinczinger József, a
Bakonybéli Erdészet igazgatója.

– Ez a megállapodás írásos for-
mát 2014. február 28-án öltött,
ebben a rendõrség és az erdõgaz-
daság együttmûködését rögzítet-
tük. A közös fellépés az erdei lo-
pások megelõzésére, felderítésé-
re, az orvvadászattal okozott kár
megelõzésére és felderítésére, il-
letve az erdõk illegális látogatásá-
nak a felszámolására koncentrál
alapvetõen –  fejtette ki Váradi Jó-
zsef belsõellenõrzési osztályveze-
tõ. – Az együttmûködés során
kerületvezetõ erdészeink és a kör-
zeti megbízottak közös szolgála-
tot látnak el, a felderítésben, az
információgyûjtésben segítjük
egymást. Ez évtõl pedig technikai
felszereléseket – kamerarendsze-
reket – fogunk beszerezni, ame-
lyek a felderítésben nyújtanak se-
gítséget. Az együttmûködés na-
gyon hatékony, legalább havi rend-
szerességgel tartunk közös szol-
gálatot. Tavaly májusban megyei
szintû akcióban vettünk részt.

Major Veronika, a Keszthelyi
Lövészklub versenyzõje a lég-
fegyveres Eb-n egy arany- és
egy ezüstéremmel gazdagítot-
ta éremgyûjteményét.

A kétszeres világbajnok Major
Veronika az esélyeknek megfele-
lõen megnyerte a junior lány fu-
tócéllövõk 40 vegyes számát az
Arnhemben zajló 10 méteres –
korábbi nevén légfegyveres – Eu-
rópa-bajnokságon. Címvédõként
nagy fölénnyel végzett az élen, 375
körös eredményét megközelíteni
sem tudták riválisai.

A junior lány futócéllövõk 20
+ 20-as számában címvédõként
szintén õ volt a favorit, ám ezúttal
meg kellett elégednie a második
hellyel. Veronika az alapversenyt
magabiztosan megnyerte, majd az
elõdöntõben is gyõzni tudott, a fi-
náléban azonban 6:4-re kikapott
az örmény Lilit Mikritcsjantól, így
ezüstérmet hozhatott haza.

Gazdagodik
az érem-
gyûjtemény

Nõnap alkalmából a központ
dolgozói a Monostorapáti Erdé-
szet meghívására kirándulá-
son vettek részt. Tartalmas és
élményekben dús nap volt.

A délelõtt folyamán a nemrég
megnyílt, a Balaton-felvidéki
Nemzeti Park által üzemeltetett
Tapolcai-tavasbarlang Látogató-
központot tekintették meg a köz-
pont munkatársai.

Az 1903-ban, kútásás közben
felfedezett tavasbarlang a város
alatt futó, immár 10 kilométer
hosszúságban feltárt barlang-
rendszer része. A barlangot bezá-
ró, mészkõrétegek alkotta kõzet
mintegy 12 millió éve képzõdött,
melyben az évezredek alatt a Ba-
konyból érkezõ hideg és meleg
karsztvizek keveredése üregeket,
járatokat oldott ki. A langyos vi-
zek a tavasbarlangból tovább
áramlanak a felszín alatt, majd a
Malom-tó forrásaiban látnak nap-
világot. A tó vizének visszaduzzasz-

Kedveskedtek a nõknek

Az élménydús nap során Farkas Attila erdészetigazgató kalauzolta végig a vendégeket

tása tette lehetõvé a barlangi csó-
nakázást, melyen õk is részt vet-
tek: a szûk járatokban való hala-

dás izgalmas élmény volt a vállal-
kozó kedvûek számára. A csóna-
kázás mellett a látogatóközpont-

ban ötletes, modern eszközök se-
gítségével ismerhették meg a
karsztvizek csodálatos világát.

A nap további részében a Szig-
ligeti Óvárhoz kapaszkodtak fel,
ahonnan a tiszta idõben gyönyö-
rû kilátás nyílt a Balatonra. Az
óvár feltárását és állagmegóvását
2013-ban végeztette a Bakonyerdõ
Zrt. A kirándulás a Balaton-felvi-
déki Erdészeti Erdei Iskolánál
zárult, ahol Farkas Attila erdészet-
igazgató és Horváth Eszter erdei-
iskola-vezetõ kalauzolta õket:
megismerhették az iskola kialakí-
tásának ötletét és az elmúlt tíz év
munkáját, melynek köszönhetõen
a Bakonyerdõ Zrt. immár az or-
szág egyik legszínvonalasabb erdei
iskoláját  mûködteti. A központi
épületben található élményterme-
ket szintén végigjárták és kipró-
bálták a gyerekeknek szóló játé-
kos feladatokat.

Az erdészetek sem feledkeztek
meg saját kolléganõikrõl: többen
kirándulást szerveztek számukra,
vagy ellátogattak egy másik erdé-
szethez, megszakítva az irodai
munkával telõ mindennapokat.

A központ munkatársai a Monostorapáti Erdészet szívélyes meghívásának tettek eleget

Nehéz tavasz elé nézett a Lom-
bard Pápa TE, a több fórumon
is kiesõnek tartott gárda bizo-
nyítaná, hogy az élvonalban a
helye. Mi több, a tizenhat sze-
replõs OTP Bank Ligában a ti-
zedik pozíció elérésére is lát-
nak esélyt, igaz, tudják:  utolsó
pillanatban összeállt játékos-
keretüknek eztán gólerõseb-
ben kell futballoznia.

Ha arra gondolunk, hogy a
pápaiak a zajló kiírás nyitányán a
hetedik–tizedik besorolást céloz-
ták meg, akkor csalódás az elsõ
felvonásban elfoglalt tizenkettedik
helyezésük. Csakhogy a bajnokság
azon szakasza zaklatott és viszon-
tagságos volt nekik: az elsõ hat
fordulóban Mátyus János mûkö-
dött közre vezetõedzõként, a kö-
vetkezõ nyolc játéknap során Ko-
vács László ült megbízott tréner-
ként a kispadon, majd az eszten-
dõ utolsó három mérkõzését már
Lengyel Ferenc dirigálta végig.
Közben sérüléshullám, eltiltások
és ilyen-olyan pechszéria is zavar-
ta a közös munkát. – Ha ez nincs,
akkor most három-négy ponttal
állnánk jobban, és ez a tabellán el-
foglalt helyünkre is kihatással len-
ne – mondták egybehangzóan a
labdarúgók.

A klub elöljárói azon az állás-
ponton voltak, hogy miután az
õszi szezon megmutatta az együt-
tes problémáit, a garnitúrát szük-

Távolodnak a kiesési zónától

séges átalakítani. Közös megegye-
zéssel szerzõdést bontottak Tóth
Gáborral és Kenesei Krisztiánnal,
de elköszöntek Faggyas Milántól,
Benkõ Krisztiántól, a román Andrei
Floreantól, valamint a próbajáté-
kon járt Haris Mehmedagictól,
Enes Rujovictól, Leandro Silva
Lopeztõl, Wilson Pereirától és
Mateo Brankovictól. Ezzel szem-
ben négy támadót is igazoltak: a
szenegáli–szlovák Mouhamadou
Seyét, a kameruni Mbengono
Yannickot, a francia–togói Euloge
Ahodikpét, illetve a szerb
Aleksandar Randelovicot. A Gyõri
ETO FC-tõl Völgyi Dániel, Stieber
András és Vankó Imre fél évre –
kölcsönbe – jött, de a középpá-

lyás Pongrácz Viktor és a csatár Il-
lés Dávid is új arc volt az öltözõ-
ben. A kisalföldi különítmény „ár-
nyékában” Eisenberger Tamás és
Juhász Dániel is érkezett. Noha a
téli idõjárás idõnként megnehe-
zítette a pápaiak felkészülését, a
sportolók becsülettel dolgoztak, a
gyakorlásokon odatették magu-
kat, így a tavaszi rajtra a legtöb-
ben – erõnlétben és játéktudás-
ban – biztató teljesítményt nyúj-
tottak. Lengyel edzõ összességé-
ben elégedett volt az erõgyûjtés
idõszakával, a futballisták hozzá-
állásával.

Õsszel tizenhét fellépésen ti-
zennégy pontot szereztek, most
úgy kalkulálnak, ha a második fel-

vonásban tizenhat pontra „ráte-
szik a kezüket”, akkor aligha lesz-
nek kiesési gondjaik. Az elsõ há-
rom fordulóban ebbõl négy pon-
tot meg is szereztek. Már biztató
játékot mutattak Kecskeméten is,
aztán egy hazai gyõzelem, egy  gyõ-
ri döntetlen és egy hazai vereség
következett.

Segítségükre lehet, hogy a foly-
tatásban hazai környezetben, a
Perutz-stadionban fogadják majd
közvetlen riválisaikat, akik hozzá-
juk hasonló játékerõt képviselnek.

A játékosok vallják: gyorsab-
bak, tudatosabbak és fizikálisan
jobb erõben lesznek a küzdelem-
sorozat hátralévõ részében. Ha
fegyelmezettebb és stabilabb lesz
a védekezésük, hatékonyabb kont-
rajátékra nyílik lehetõségük.

Ám hallgassuk csak, mint mon-
danak a hazai B-közép tagjai: – A
legfontosabb, hogy végig távol le-
gyünk a kiesési zónától. Olvastuk
és hallottuk, hogy sok helyütt ve-
lünk számolnak az NB I egyik ki-
esõjeként, ám mi bízunk abban,
hogy Szûcs Lajosék a pontvadászat
zárásakor is jó pozícióban lesznek.
Biztosan nem lesz egyszerû, de
szerintünk a kedvencek a követ-
kezõ idényben is az NB I-ben mu-
zsikálnak. Meggyõzõdésünk,
hogy  tavaszi csapatunk jobb és
(gól)erõsebb lesz, mint az õszi.
Más kérdés, hogy a vetélytársak is
erõsödtek. De nekünk nem rájuk,
hanem magunkra kell figyelnünk.

A Dunaújváros együttesét sikerült két vállra fektetniük


