
V e n d e l - f o r r á s 

л Bakonyerdő Rt.-liez tartozó monos
torapáti erdészet Farkas Attila erdészet-
igazgató felkérésére tanulmánytervet 
készíttetett a területén lévő közjóléti lé
tesítmények, adottságok fejlesztésére, 
mely elsősorban a meglévő működő 
források felújításának lehetőségeiről 
szólt. Az. erdészet területén mintegy 
húsz olyan forrás található, melyek szó
ba jöhetnek a rekonstrukcié) során. 

Pintér Vendel keriiletvezető erdész 
az erdőben született nyolcvannégy esz

tendővel ezelőtt. A dabosi tanyák rom
jai ma is láthatók, éppúgy, mint Vendi 
bácsi szülőházának kőből rakott kon
túrjai. Ott kint az erdő mélyén, távol a 
modern kor minden nyűgétől. 

Pintér Vendellel, és Balog Ödönnel 
keresgéltük a múltat a gazzal benőtt 
hajdan jobb sorsra érdemesült erdei 
úton. A szülőház romjait. Vendi bácsi 
szerint nagyon megváltozott az erdő. 
Olykor б is elbizonytalanodott, pedig 
hosszú évtizedeket töltött odakünn. 

Míg Vince nevű unokám két kézzel 
tömte magába a nagyra hízott erdei sza
mócát, Vendi bácsi mesélt. Mesélt a bol
dog békeidőkről, az. emberibb léptékű, 
de kemény megélhetésről, az erdei 
munkásokról... az erdőről. Aztán útba 
ejtettük a nemrég felújított források 
egyikét, melyet a nyolcvannégy éves 
erdész iránt érzett megbecsülés jeléül 
Vendel-forrásnak neveztek el. 

Ittunk is Vendi bá egészségére a for
ráshideg nedűből, mely a tikkaszté) jú
niusi délután igencsak jólesett. Isten él
tessen Vendi Bácsi! 
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F a s z o b r á s z a Zselicben 
Kaposvárt elhagyva a zselici 
dombok között átautéwunk 
Kaposszerdahelyen. Ám aki 
szereti a szépet, s a fát, áll
jon meg néhány percre 
Horváth-Béres János faszob
rász műhelyénél. A néhány 
percből é>ra lesz, mire végig
gyönyörködi a látogató a 
Mester ideiglenesen a mű
helybe állomásozé) szebbnél 
szebb alkotásait. E sorok 
írója is ezt tette, s az esztéti
kai élményen kívül egy ta
nulságos információval gaz
dagodva távozott. Nevezete
sen, hogy az ezüstjuhar k i 
válóan alkalmas faragásra, 
felettébb engedelmeskedik 
a mester vésőinek minden 
rezdülésére. 

Az oldalt összeállította és 
fotózta: 

Pápai Gábor 


