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Milliárdos fejlesztés 
Zalahalápon

A Bakonyerdõ Zrt. nagyszabású beruhá-
zást hajtott végre a zalahalápi parketta-
gyárában. Az új felületkezelõ üzem ava-
tásán jelen volt dr. Szöllösi Jánosné, az
MFB Kockázatkezelési Fõosztályának
ügyvezetõ igazgatója, dr. Seregi János,
az MFB Agrár- és Zöldbank Fõigazgató-
ságának ügyvezetõ igazgatója, dr. Márfi
Gyula, a Veszprémi Fõegyházmegye ér-
seke, Császár László, Tapolca város
polgármestere és nem utolsó sorban a
gyártási folyamatban dolgozók.

Varga László vezérigazgató köszön-
tötte a vendégeket és ismertette a fej-
lesztés elõzményeit, valamint a beruhá-
zás munkahelyteremtésének fontossá-
gát. Azt, hogy „napjainkban, amikor a
fejlett világot és azon belül Európát

minden korábbi tapasztalatot felülmúló
mértékben sújtja és fenyegeti a gazda-
sági, pénzügyi válság, különösen felér-
tékelõdik a munkahelyteremtés, a mun-
kahelyek megõrzése. A parkettafélék
minõsége, a felületmegmunkálás szín-
vonala folyamatos fejlesztést igényel. A
most felépített gépsorral a jelenleg leg-
korszerûbb technológiával állíthatjuk
elõ termékeinket.”

Dr. Szöllösi Jánosné a jelen gazdasá-
gi válságban történt beruházás szerepét
emelte ki. „Tõlünk függ minden, csak
akarjunk!”– idézte Széchenyi Istvánt. „A
részvénytársaság vezetése mindvégig a
fejlesztés mellett érvelt, és meggyõzött
minket, hogy enélkül nincs jövõje a
parkettagyárnak és a térség foglalkozta-
tása is ellehetetlenül. A 1,5 milliárdos
beruházást három lépcsõre osztotta, és

ebbõl az elsõt 500 millió forintos költ-
séggel 2011-ben megvalósítani javasol-
ta. Örülök, hogy a kezdeti kétkedés el-
lenére a beruházás megvalósult. És ami
manapság oly ritka, a határidõket –
mondhatjuk – másodperc pontossággal
betartotta.”

Császár László, Tapolca város pol-
gármestere kiemelte, hogy a beruházás
a térségben 200 munkahely megõrzését
jelenti, és azt, hogy a termék nemcsak
saját, hanem Tapolca hírnevét is öregbí-
ti bel- és külhonban egyaránt.  

Dr. Márfi Gyula érsek a Bibliából
idézett, és Szent József fával kapcsola-
tos mesterségét szõtte mondandójába,
majd Benjámin László soraival a be-
ruházást mûködtetõ dolgozók megke-
rülhetetlenségére hívta fel a figyel-
met:

„Tõlünk függ minden, csak akarjunk!”
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„Dolgoztak, míg éltek, és meghaltak
észrevétlenül: alakjukat kövek, nevüket
énekek nem õrzik.

Szeretem õket…”
Az avatóünnep méltóságát emelte a

Járdányi Pál Zeneiskola fúvós kvartettjé-
nek elõadása és Steiner Dániel szavalata.

Az avatószalagot dr. Seregi János,
Császár László és Varga László vágták
át.

Ezután a gyártási folyamat megtekin-
tésére került sor.

* * *

Megújult a 
Bakonybéli Erdészet

Ünnepélyes keretek között avatták fel a
Bakonyerdõ Zrt. Bakonybéli Erdészeté-
nek vadonatúj irodaházát. A részvény-
társaság dolgozóin kívül jelen volt Tala-
bér Márta, a térség országgyûlési képvi-
selõje, Baky György, Bakonybél polgár-
mestere, a Veszprém megyei Kormány-
hivatal Erdészeti Igazgatóságától Nagy
Frigyes igazgatóhelyettes és Takács
Szabolcs kabinetfõnök. Halmos Ábel, a
bakonybéli Szent Mauritius Monostor
perjele.

Varga László vezérigazgató köszön-
tõjében röviden ismertette az erdészet
feladatát és területének adottságait, va-
lamint megköszönte az új épület terve-
zõinek, kivitelezõinek munkáját. 

„A környéken található kevés meg-
mûvelhetõ föld alig adott munkalehetõ-
séget, ezért az itteni emberek az erdei
munkákból és az erdõbõl kinyert fa
megmunkálásából élnek. A nehéz erdei
munka sok ügyességet kívánt. Ügyes
ember pedig Bakonybélben mindig
akadt századokkal ezelõtt és ma is. Az
erdõ mindig biztonságot jelentett az itt
élõknek.”

Talabér Márta országgyûlési képvi-
selõ asszony szerint „a Bakony olyan
kincseket rejt, amelyek után a városi
szmogban fulladozók csak ácsingózhat-
nak. Vigyázzanak ezekre a kincsekre, a
természet értékeire. Az erdõgazdaság jó
úton jár.” 

Ezt követõen Baky György polgár-
mester is köszöntötte a jelenlévõket, rá-
mutatva arra, hogy Bakonybél „húzóá-
gazata” a történelem folyamán mindig
is az erdõ, az erdõgazdálkodás volt. Ép-

pen ezért természetes volt, hogy az
épület elkészültéig az önkormányzat
adott helyet az erdészeknek. A mostani
épület a település díszére válik.

Mészáros Márk kisdiák szuggesztí-
ven tolmácsolta Benedek Elek „Ne
bántsd a fát” címû versét, majd a Szent
Mauritius Kamarakórus mûsora zárta az
ünnepséget.

A szalag átvágása elõtt Halmos Ábel
perjel megáldotta a jelenlévõket és az
erdészet új épületét.

Szöveg és kép: Pápai Gábor




