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Az elmúlt években mind több erdôgaz-
daság rendezte meg térségében az er-
désztechnikusok szakmai vetélkedôjét.
Répászky Miklós az OEE technikus alel-
nöke javaslatára került sor Sopronban
az elsô Országos Erdészversenyre.

A selejtezôkrôl mintegy 600 beneve-
zett erdészbôl végül 27 jutott el Sopron-
ba az utóbbi évek egyik legjobban szer-
vezett egyesületi rendezvényére.

A verseny bonyolítását és az azzal já-
ró szerteágazó szervezési munkát a
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola
tanárai, diákjai, munkatársai látták el
minden igényt kielégítôen.

Az ünnepélyes külsôségekkel zajló
megnyitón Dr. Rónai Ferenc iskola-

igazgató köszöntötte a versenyzôket és
a vendégeket

„Úgy érezzük, hogy egy olyan kez-
deményezés indult útjára, amelyik ha
most jól sikerül, akkor várhatóan ko-
moly folytatása lesz, és idôszakonként –
tervek szerint kétévenként – lehetôsége
lesz az erdésztechnikusoknak egyfajta
találkozóra.

Szeretném megköszönni a versenybí-
róknak, a társiskolák kollégáinak, a Ta-
nulmányi Erdôgazdaság képviselôinek
és mindenkinek, aki eddig segítette a
verseny szervezését, hogy eljött és segíti
a munkánkat. Azért is örülök ennek,
hogy nálunk lehet most ez a verseny,
mert itt állnak, ha nem is teljes létszám-
ban, tanulóink alacsonyabb évfolyamai,
akik szeretném, ha példát láthatnának
ebben a csapatban arra, hogy mûködô
erdészek is összemérik a tudásukat és
olyan szakmai tartást mutatnak a mi gye-
rekeinknek, ami a számukra példamuta-
tó lehet.” mondotta Rónai Ferenc. 

A versenyt Répászky Miklós nyitotta
meg buzdító szavaival. Az erdészeti
egyesületünk által meghirdetett verseny
egyben történelmi kezdeményezés is,
hiszen a gyakorló erdészek részére elsô
alkalommal írták ki és rendezik meg ezt
a rangos versenyt.

Egyesületünk elnöksége, igazodva a
megváltozott társadalmi és gazdasági
feltételekhez, elfogadva az ország kö-
zösségének igényét az erdôk hasznosí-
tása és közcélú szerepének a megítélé-
sében, olyan szakmapolitizálást folytat,
melyben nagy szerepet kap az erdésze-
ti tevékenység közvélemény elôtti be-
mutatása, illetve annak bizonyítása,
hogy a magyar erdô gondozása, mûve-
lése és a többcélú feladat ellátásának
biztosítása az erdészek részérôl garan-
tált.

A tartamos és a természetközeli – a
megélhetést is biztosító – erdôgazdál-

kodás, valamint a természetvédelmi
elôírások betartása is biztosított.

Az erdészek munkája során a tulaj-
donosi akarat érvényesül.

A hivatásunk gyakorlásának fontos
része, hogy állandó képzéssel és ön-
képzéssel tudjunk megfelelni ezen el-
várásoknak.

Az elkövetkezô napokban bemutatjá-
tok tudásotokat tisztelt erdész kollégák,
akiket köszöntök az OEE Elnöksége ne-
vében. Gratulálok nektek, hogy a szor-
gos munkátok mellett elfogadtátok a fel-
hívást és eljöttetek a Bükkbôl, a Mátrá-
ból, Nógrádból, Budavidékrôl, a Vértes-
bôl, eljöttetek Vas, Zala, Somogy, Ba-
kony, Gyulaj és a Mecsek térségébôl az
állami erdôket kezelô erdôgazdaságok-
tól, valamint a Nyírség, Nagyalföld,
Tiszamente és Kaszó környéki magáner-
dészetektôl az ÉV ERDÉSZE címért kiírt
versenyre.

Versenyünk célkitûzése az, hogy:
– Még jobban megfeleljünk a társa-

dalmi elvárásoknak.
– Továbbképzéssel magas szintû el-

méleti és gyakorlati tudásunkat növel-
jük, a gyakorló erdészek egészét ebbe
bevonjuk, az önképzés fontosságára
felhívjuk a figyelmet, hogy tudásunk
színvonala növekedjen.

– Tovább javítsuk az erdôgazdálko-
dás és a természetvédelem közti együtt-
mûködést, megfeleljünk az erdészeti
szakhatóság elvárásainak.

– Hivatástudattal szolgáljuk az erdô
életközösségét, azt óvjuk-védjük és
gyarapítsuk.

– Bemutassuk az ország közvélemé-
nye elôtt, hogy az erdôrôl való hosszú
távú gondoskodás jó kezekben van az
állami és magánerdôben egyaránt.

Az ország sok helyén – 20 helyen –
tartottak háziversenyeket, minôsítô ki-
választásokat, hogy a soproni fôver-
senyre a legjobban felkészült erdészek
jöhessenek el.

Az év erdésze
Országos erdészverseny

Fotó: Detrich M.

Fotó: Detrich M.

Fotó: Detrich M.
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Az elôzetes nevezések alapján 27 fô
erdész van jelen, közülükl 6 fô a ma-
gánerdôben dolgozó kollégánk.

A versenyzôket levélben köszöntötte
Barátossy Gábor az FVM Erdészet Hiva-
talának Elnöke. A levélbôl idézünk:

„A szakmai színvonal emelésére való
törekvéseket és az erdészbarátságok,
-kapcsolatok elmélyítését szolgáló ren-
dezvényeket minden igaz szívû, szak-
maszeretô magyar erdésznek hivatalból
is támogatnia kell...

Reméljük, a hagyományteremtô ren-
dezvényre való kezdeményezés felhívja
a figyelmet a magyar erdôk „szürke
eminenciásaira”, az erdészekre, akik
sokszor zord körülmények között szol-
gálják a tô mellett a hazai erdôket. Az
erdészszakma hivatás, gyakorlása pedig
az erdôk mindenkori szolgálata.”

Gémessy József az ÁPV Rt. ügyvezetô
igazgató-helyettese üzenetében hang-
súlyozta, hogy a magyar erdôkben fo-
lyó szakszerû erdôgazdálkodás elkép-
zelhetetlen jól felkészült kerületvezetô
erdésztechnikusok nélkül.

Kérte a versenyzôket, hogy ne ve-
gyék „véresen” komolyan a vetélkedôt,

sokkal inkább tekintsék a tudás ön-
kontrollra kínált lehetôségnek.

A megnyitót Verhovszki István és Kósa
József tanulók szavalata színesítette.

Ezután Dr. Folcz Tóbiás igazgató-he-
lyettes tartott technikai eligazítást.

Versenyszámok 
pontozóbizottságai

Írásbeli: Horváth Iván ÁESZ,
Zalaegerszeg, Urbán Imre Mátrafüred,
Szabó László III.

Felismerés: Dr. Frank Norbert
NYME, Sopron, Selyem József Barcs,
Dr. Kárpátiné U.A., Pandur Péter

Trapplövészet: Tóth Jenô Keszthely,
Marton Imre Szeged, Dr. Szoják Péter

Kispuskalövészet: Sándor Gyula
NYME, Sopron, Kiss András Szeged,
Samu László

Választékolás: Gólya János NYME,
Sopron, Ifj.Malgai Viktor Barcs, Bolla
Balázs

Gyérítésjelölés: Maros György
ERTI. Sopron, Selyem József Barcs,
Nagy Csaba

Határazonosítás: Dr. Márkus István
NYME, Sopron, Kristó László Mátra-
füred, Dr. Szoják Péter

Fakészlet- meghatározás: Dr.
Szélesy Miklós NYME, Sopron, Urbán
Imre Mátrafürd, Balázsfi József

Trófea távolságának becslése: Dr.
Jánoska Ferenc NYME, Sopron, Kiss
András Szeged, Samu László.

Kifejezetten élvezetes volt az egyes
versenyszámok helyszínén figyelni a
versenyzôket. A tudósító is ezt tette,
megszólaltatva az éppen feladatával
végzô jelöltet.

Pintér László (VADEX Rt.)
A határazonosítás kicsit hasonlított a

tájfutó sportra. Mivel én is tájfutó voltam,
nem jelentett különösebb megterhelést a
feladat, még ebben a melegben sem.

Pap Zoltán (Bakonyerdô Rt.)
Vadásztatással is foglalkozom, a tró-

feabecslés azt hiszem jól sikerült. Az ôz-
trófea jóval erôsebb volt, mint a Ba-
konyban elôforduló, viszont a szarvas-
ból kitett versenytrófea, a nálunk talál-
hatóhoz képest jó közepesnek mond-
ható. Remélem, hogy ezeket az eltéré-
seket jól becsültem.

Varga László (ÉSZAKERDÔ Rt.) (Mi-
után a tizedik fellôtt korongot is maga-
biztos lövéssel találta, ezzel egyedül
maximálisat teljesített.)

Otthon elég gyakran járunk verseny-
re, s nem kell szégyenkeznem általában
az elért eredményekért. Most is jól kijött
a lépés. Egyetlen egyszer gondoltam,
hogy baj lehet, mikor pont a napba lôt-
te a gép a korongot. De szerencsém
volt, mert abban a pillanatban eltakarta
a felhô. Lehetô, hogy ô sem akarta látni,
ha esetleg hibázom.

Ágoston Gyula (POPLÁR Magáner-
dészeti Kft., Kisköre)

Mivel az Alföldrôl jöttem, vigyáz-
nom kellett, hiszen itt a valamikor ide-
hozott szlavóntölgy habitusú egyedek-
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bôl lévô állomány fakészletét kellett
meghatároznom. A fôleg nemes nyára-
sokban végzett hasonló feladathoz ké-
pest ez más volt. De nem éreztem,
hogy hátrányba kerültem volna alföldi
létemre.

Pálinkás Tibor (Pilisi Parkerdô Rt.)
A pilisi állományokhoz hasonlóak az

itteni erdôk. A gyéritésjelölés munkate-
rülete sem tért el azoktól, amit otthon a
hasonló versenyeken szoktunk csinál-
ni. Azt hiszem a szemléleten múlik vé-
gül is, hogy a bizottság által kijelölt fák
egyeznek-e az általam is jelöltekkel.

Rónai Ferenc (igazgató, Roth Gyula
Gyakorló Szakközépiskola)

Most a második nap közepén va-
gyunk, és úgy érzem, hogy rendben
mennek a dolgok. Az írásbeli értékelése
máris megtörtént, és az eredményeket
folyamatosan tesszük közzé. Az már lát-
ható, hogy a választékolás, számbavétel
versenyszáma el fog húzódni a késô
délutánba. Valószínû, hogy ennek a ver-
senyszámnak a kiírását és az értékelés
szempontjait a jövôben át kell gondol-
nunk, mert mint valaki megfogalmazta,
túl elméleti. Az elmúlt években a szak-
középiskolák között folyó versenyek ta-
pasztalata jót tett a rendezôknek. Meg
vagyok gyôzôdve, hogy ennek a ver-
senynek a jó híre eljut azokhoz is, akik
most nem jöttek el, és két év múlva még

többen leszünk. Mondhatni presztízs-
kérdés lesz a részvétel.

Répászky Miklós
Az OEE életében bekövetkezett jó

irányú változás következménye, hogy
itt lehettünk. Bizonyíték, hogy a tagság
a Helyi Csoportokon keresztül és azok-
nak technikusi tagjai felvállalnak min-
den olyan kezdeményezést, melynek
során bizonyíthatják szakmai felké-
szültségüket. Az olykor leterhelt, s bi-
zony sok helyen anyagilag sem kellôen
elismert technikusoknak kell az, hogy
az ország nagy szakmai nyilvánossága
elôtt bizonyíthassanak. S különösen el-
mondható ez az elmúlt tíz év alatt a ha-
gyományos erdôgazdaságoktól a ma-
gánerdôk felé lépô kollégák esetében,
akik egy picit magukra maradtak. Ott
különösen fontos a magas szintû szak-
tudás, hiszen nincs közvetlen kolléga
az ügyes-bajos kérdések megvitatására.

Éppen ezért nagy öröm számomra,
hogy az Év Erdésze ez alkalommal a
magánerdôt kezelôk közül került ki.
Óriási erkölcsi biztatást jelent ez a töb-
biek számára.

A záróünnepséget az iskola énekka-
ra (Margittai Endréné kórusvezetô), a
kürtösök (Bolla Balázs vezetô), Páll Ti-
bor és Beda János tanulók szavalatai
tették színessé.

Merczel István, a SEFAG Rt. Fahasz-
nálati osztályvezetôje hozzászólásában
kiemelte a versenyzôk felkészültségét
és azt, hogy a gazdaságoknak ehhez a
felkészüléshez a késôbbiekben is min-
den segítséget meg kell adni. Az erdé-
szek lelkiismeretes munkáját igazolta
vissza a verseny. Ott, ahol ennyi felké-
szült szakember van, nem kell félteni
erdeink jövôjét. Egyben bejelentette,
hogy a következô verseny házigazdája
a SEFAG Rt. lesz.

A kiosztásra váró díjak sokasága je-
lezte, hogy a támogatók hittek a ver-
seny fontosságában, sikerében. A serle-
geken, könyveken, okleveleken kívül
volt a díjak között kétszemélyes hétvégi
vadászházi vendéglátásra invitálás, egy
muflonkilövési lehetôség. Az Év Erdé-
sze fôdíját, a Baján tartandó Vándor-
gyûlésre való meghívást, az OEE aján-
lotta fel a gyôztesnek.

Káldy József, az OEE elnöke zárta a
versenyt.

„Nagy öröm számomra, hogy itt le-
hettem. Külön öröm és megnyugtató
érzés, hogy megtapasztalhattam a való-
ságban is az összetartozás egyféle meg-
nyilvánulásának formáját, melyet az el-
múlt négyéves elnökségi ciklus alatt
meg akartunk valósítani. Láthattam az
OEE mozgósító erejét, és ennek ered-
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ményét egy olyan versenyben, amely
egyértelmûen a magyar erdôk érdekeit
szolgálja. Hiszek abban, hogy a szak-
mai és emberi összefogás példaértékû
feladatok megoldását eredményezi.

Olyant, mint amilyen ez a vetélkedô
volt, Mert itt is érvényes – sporthason-
lattal élve – a coubertini gondolat, hogy
nem a gyôzelem, hanem a minél na-
gyobb létszámban való részvétel a fon-

tos. Éppen ezért gratulálok a gyôztesek-
nek, és valamennyi résztvevônek egya-
ránt. Az OEE nevében a verseny vala-
mennyi szervezôjének és résztvevôjé-
nek köszönöm a közremûködést.”

Találkozunk 2004-ben, Somogyban!


