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„Kõ módra befolyván a hegy mene-
dékét: 
Õ álla halála vérmosta fokán,
Diadallal várta be végét …”

Arany János: 
Szondy két apródja

Barátossy Gábor fõosztályvezetõ öt-
lete megvalósult, nevezetesen, hogy
állítsunk maradandó emléket Szon-
dy György várkapitány hõstettének.
Az Erdõk Hete rendezvénysorozat
keretén belül avatta az Ipolyerdõ Rt.
és a térségbõl megjelent vendégek
sokasága azt a monumentális és cso-
dálatos mészkõfaragást, melyet
Melocco Miklós szobrászmûvész ké-
szített. A vár tövében felállított em-
lékmûnél Lengyel László mûsorve-
zetõ kérte fel Karnis Gábort, az
Ipolyerdõ Rt. fõmérnökét az ünnepi
beszéd megtartására. A Bernece-
baráti Általános Iskola tanulói emlé-
keztek verssel, énekkel a hajdanvolt
hõstettre. Az ünnepségen megjelent
Cserép János, az OEE elnöke, Wis-
novszky Károly, az ÁESZ mb. fõigaz-
gatója, Zambó Péter, a Pilisi Parker-
dõ Rt. vezérigazgatója, valamint
Támba Miklós, a MEGOSZ alelnöke.
A várromot folyamatosan helyreállí-
tók munkájáról Teszári Károly tar-
tott izgalmas tájékoztatót. Az avató-
ünnepségen megjelent Melocco Mik-
lós szobrászmûvész is, aki mondhat-
ni gyújtó hangú beszédével ízelítõt
adott abból a lelkesítõ hazaszeretet-
bõl, melyet Szondy Miklós és ma-
roknyi csapata érezhetett, mielõtt a
sokszoros túlerõ legyûrte õket. Az
avatószalag átvágása után Barátossy
Gábor fõosztályvezetõ beszédében
kiemelte, hogy mi magyarok több-
nyire csak vesztes csatákról és ese-
ményekrõl tudunk megemlékezni,
de mindez csak fokozza bennünk az
elszántságot egy szebb és igazságo-
sabb jövõért való munkálkodáshoz.
Ajánlom mindazoknak, akik a kör-
nyéken járnak, hogy ne sajnálják a
kitérõt és keressék fel a várat, az em-
lékmûvet, üljenek le néhány percre
a Selmecbánya felé tekintõ bástya-
fokra és halkan dúdolják el maguk-
ban a Szózatot.

Ezúton kell köszönetet mondani
mindazoknak, akik bábáskodtak az
emlékkõ felállítása körül.

Pápai Gábor

Emlékkôavatás Drégely váránál



A harmadik oldal

P ályázat…. Korunk új bûv-szava, varázsigéje lett e
fogalom. Mást sem hallunk a TV-bõl, rádióból,
de még az újságok is azt harsogják: Pályázni,

pályázni, pályázni…!
Ha valaki a jámbor óhajtól, a vissza nem térítendõ for-

rások utáni égõ vágytól már eljutott odáig, hogy elkészített
egy pályázatot, netán meg is nyerte, esetleg már a megpá-
lyázott beruházást, projektet is megvalósította, sõt már az
ellenõrzéseken és elszámolásokon is túl van, az jól tudja,
hogy pályázni nem könnyû. Rengeteg buktatója van, sok,
elõre nem látott költség is felmerül közben, sok utánajárás-
sal, ügyintézéssel, futkosással és idegeskedéssel jár. 

A pályázati pénz bizony nem olcsó: cserébe nyitottá, át-
láthatóvá kell tenni a vállalkozás gazdálkodását, szigoríta-
ni a bizonylati fegyelmet, szabályozni kell egy sor folyama-
tot. Viszont mindez a sok kellemetlen velejárója a pályázat-
nak a legtöbb esetben az elõrelépés irányába hat. Feszeseb-
bé, szervezettebbé válik a vállalkozás, szabályozottabbá az
üzletvitel. Ez a pályázat egyik nagy hozadéka. A másik az
– általában kötelezõ mellékletként elõírt – Üzleti Terv elké-
szítése. Ennek során a pályázó rákényszerül arra, hogy át-
gondolja vállalkozásának jövõjét (legalább középtávon),
kialakítsa stratégiáját, elemezze üzleti modelljét. Szembe-
sül tervezett beruházásainak, fejlesztéseinek megtérülésével
(esetleg meg nem térülésével is). Módja van rendszerezetten
kielemezni, számba venni vállalkozásának erõsségeit,
gyengeségeit, a vállalkozás elõtt álló lehetõségeket és a fe-
nyegetõ veszélyeket egyaránt. Tapasztalatom szerint az üz-
leti terv elkészítése után szinte mindenki egy kicsit másként
tekint vállalkozására, mint korábban.

A pályázati hirdetéseknek, lehetõségeknek jószerivel
se szeri, se száma. Hogy rábukkanjunk a bennünket ér-
deklõ vagy számunkra elérhetõ pályázatra, ahhoz sok-
szor pályázatfigyelõ-, tájékoztató kiadvány-oldalak szá-
zain kell átrágni magunkat, vagy a számítógép elõtt kell
hosszú órákat kuksolnunk internetes honlapok tucatjait
böngészve. Még ekkor sem biztos a siker: könnyen elkép-
zelhetõ, hogy a számunkra legalkalmasabb pályázati
kiírásra csak a végsõ beadási határidõ másnapján buk-
kanunk rá.

Az Erdészeti Lapok szeretne segítséget nyújtani az erdõ-
gazdálkodóknak, erdõtulajdonosoknak, erdészeti vállal-
kozásoknak, erdõgazdaságoknak abban, hogy minél szé-
lesebb körben megismerjék a pályázati lehetõségeket és mi-
nél többen éljenek is e lehetõségekkel. Szeretnénk hírt adni
a legfrissebb lehetõségekrõl és a késõbbiekben tervezzük
konkrét pályázat-készítési tanácsok, tippek közreadását is.

A lehetõ legjobb amit tehetünk tehát: Pályázni, pályáz-
ni, pályázni…!

Dr. Ódor József
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