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Bensõséges ünnepségre gyûltek össze a
Bakonyerdõ Zrt. Tapolcai (Zalahaláp)
Parkettagyárának csarnokában az üzem
dolgozói és a meghívott vendégek. Az
üzem történetének kiemelkedõ esemé-
nye volt a mai, hiszen a PanLoc készpar-
ketta termékük Magyar Termék Nagydí-
jat nyert. A családias ünnepségen meg-
jelent Pintér Zoltán, az APV Zrt. portfo-
lió-menedzsere, dr. Kontrát Károly, or-
szággyûlési képviselõ, Sólyom Károly,
Tapolca város alpolgármestere.

Horváth László, vezérigazgató kö-
szöntötte a megjelenteket, és röviden is-
mertette a termék bevezetésének törté-
netét napjainkig. Pintér Zoltán reményét
fejezte ki, hogy a termék gyártása és pi-
aci sikere tartós lesz és hozzájárul a Zrt.
kiegyensúlyozott mûködéséhez. Heincz
Attila, gyáregység-igazgató megköszön-

te valamennyi közremûködõnek – külö-
nös tekintettel az üzemegység dolgozó-
inak – munkáját. Sólyom Károly Tapol-
ca város Elismerõ Oklevelének átadása
után további sikereket kívánt az üzem-
nek, és hangsúlyozta, hogy Tapolca vá-
rosa jelentõs bevételhez jut a gyáregy-
ség tevékenysége folytán.

A Magyar Termék Nagydíjat elnyert
PanLoc készparketta szerkezete három
részbõl áll. Alsó és középrétege
fenyõfából, járófelülete kemény fafajok-
ból készül. Alsó rétege fenyõfurnér, ga-
rantálva a leggazdaságosabb termelést
és a termék stabilitását. A termék egyedi
megjelenését a többszörösen, kézzel vá-
logatott, valódi fa járóréteg adja. Felüle-
tét hét rétegben lakkozzák. Az önzáró,
kész parketta olyan mechanikus zár-
rendszerrel rendelkezik, hogy a lerakás-
kor szükségtelen a ragasztó. Nagy
elõnye még, hogy sérülésmentesen
szétszedhetõ és újra lerakható.

Magyar Termék Nagydíj a Bakonyerdõnek

Kitüntetés
A Budapesti Mûszaki Fõiskola (BMF)
Szenátusa „A Fõiskoláért” emlékér-
mének arany fokozatát adományozta
Prof. Dr. Molnár Sándor DSc inté-
zetigazgató egyetemi tanárnak, a
NyME Faipari Mérnöki Kar dékánjá-
nak a MBF támogatásáért és a vele
való eredményes együttmûködésért.
A kitüntetést az 1879-ben alapított
BMF idei, Budapesten az Operaház-
ban lebonyolított 129. tanévnyitó ün-
nepségének megtisztelõ nyilvánossá-
ga elõtt Prof. Dr. Rudas Imre fõiskolai
rektor adta át Molnár Sándornak.



A harmadik oldal

Á
llunk a templom mellett, a harangláb tövében,
amitõl olyan otthonos lesz minden, mintha jó pár-
száz kilométerrel odébb egy beregi falu közepén áll-

nánk. Istentiszteletre gyûlünk össze, emlékezni kicsit arra,
aki visszatért az Alkotmány utcai székház ravataláról
megpihenni a kálnoki temetõbe. Kezet szorítunk, halkan
beszélgetve, az esõfelhõket kémlelve aggodalmasan. Né-
zem milyen értelmes rend szerint, minden fölösleges cere-
mónia nélkül találjuk meg egymást és lépünk be a temp-
lomba. A festett mennyezeten a virágminták között egy ka-
zettán ott a zöld tölgylevél is. A szószéken a lelkész arról
beszél, hogy milyen jó most itt lenni együtt Kálnokról,
Ásotthalomról, Sepsikõröspatakról és Budapestrõl,
Mezõtúrról és Debrecenbõl. Hiszen Bedõ Albert hagyatéka
ezt is jelenti és lám még több, mint egy évszázad múltán
is egybeterel és összeköt minket, akiket annyifelé szórt a
sorsunk. 

Késõbb a sírnál a politikus, képviselõ - végzettségére
nézve maga is erdész - úgy kezdi a visszaemlékezést, hogy
Bedõ Albert talán nem is tudott volna ilyen rendkívüli
eredményeket elérni a magyar erdõgazdálkodásban, ha
nem lettek volna jogi elõtanulmányai is. Ez a tanulság bi-
zony ma megszívlelendõbb, mint bármikor. 

Késõbb a kis falu fõterén, a szép talapzaton álló új Bedõ
szobor elõtt gyûlünk össze. Hála és köszönet érte Ásotthalom-
nak, az ottani kollégáknak. Mérföldköve lett ez az ünnepség
a Kárpát-medencei erdészek együvé tartozásának is, aminek
útját nemrég kezdtük kikövezni Budapesten. A szomszéd vá-
ros történésze azt mondja, hogy Kálnok példa lehet minden-
kinek, mert így megbecsüli nagy fiát és mivel október 6-át
írunk meghatottan felsorolja az aradi 13-ak nevét. A kisisko-
lások vékony hangon a magyarságról énekelnek s a szomszéd
falu fúvós zenekara eljátssza és mi elénekeljük a székely him-
nuszt, amit a rendezvényt biztosító rendõrök összehúzott
szemmel, de rezzenéstelenül vesznek tudomásul. Mindenütt
piros, fehér, zöld szalagok a koszorúkon, a lelkész nyakán is
átvetve, mint egy stóla. Nagyon együtt vagyunk. Már tervezik
a Bedõ emlékházat, már azon törjük a fejünket honnan le-
hetne valami kis pénzt elõteremteni rá és hogyan is lesz az át-
adás talán már jövõ ilyenkor. Boronaház lesz s a falu mellet-
ti fenyõerdõ adja majd a fát. Kürtõs kalácsot eszünk, átvizs-
gáljuk és megvitatjuk a megjelent számos Bedõvel a most
készülõ családfát. Még a Nap is kisütött, pedig egész éjjel esett
az esõ. Jó itt lenni. Voltunk már otthon és külföldön nagy,
méltóságteljes, szertartásos, egyenruhás, szakmai és ki tudja
milyen rendezvényeken. De ez valami egész más és ezt ízlel-
getjük hazafelé is egész éjjel felváltva vezetve, egymást ébren
tartva, belül valami régen érzett csuda melegséggel, amit már
hazahozunk, mint a cipõnkön Kálnok sarát.

Sárvári János
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