Csontos István Koronglövô Emlékverseny

Az Alföldi Erdõkért Egyesület ismét megrendezte a hagyományos Csontos István
Koronglövõ Emlékversenyt, amely 1998
óta immár a nyolcadik verseny volt. A tavalyi év óta a verseny bekerült az erdõgazdaságok közötti vadász-lövész versenysorozatba. Így a koronglövészet szerelmesei
minden erdõgazdaságtól részt vehetnek
egy izgalmas versenysorozaton.
A bugaci verseny jó idõjárási körülmények között, felnõtt és junior kategóriában, négy pályán, 30-30 korong vadászatával, zökkenõmentesen zajlott.
Köszönet illeti ezért a szervezõket:
Fodor Mihály erdészetvezetõt és Jókai
János fõvadászt.
A felnõttek versenyébõl szokás szerint
kiemelkedett Dobos József eredménye (93
korong). Feltûnõ volt a juniorok kitûnõ
eredménye. A versenyen kívül induló, junior korú Kenyeres Ervin a felnõtt egyéni
gyõztesével azonos találatot ért el. De a juniorok versenyét megnyerõ Juhász Lenke
– a teljes mezõny egyedüli hölgy
versenyzõjeként – a felnõttek között a harmadik lehetett volna a maga 87 találatával.
A versenyre összesen 55 versenyzõ
nevezett, köztük 6 junior, akiknek a nevezési díját az Alföldi Erdõkért Egyesület fizette ki.
A szokásnak megfelelõen, a következõ
évi emlékversenyt a NEFAG Rt. fogja megrendezni a mikebudai pályán.

Eredmények:
Junior csapat
I. hely Kiss Ferenc és Róth Gyula Erdészeti Szakközépiskola vegyes (Juhász L., Szomor V., Szabó L., Gróf J.)
II. hely Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola (Csontos D., Eõry D., ifj.
Juhász P., Kiss D.)
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Junior egyéni:
I. Juhász Lenke (Kiss F. Erd. Szakközépisk.)
II. Szomor Vilmos (Kiss F. Erd. Szakközépisk.)
III. Csontos Dömötör (Kiss F. Erd.
Szakközépisk.)
IV. ifj. Juhász Pál (Kiss F. Erd. Szakközépisk.)
V. Gróf Jácint (Roth Gy. Erd. Szakközépisk.)
VI. Kiss Dávid (Kiss F. Erd. Szakközépisk.)
Felnõtt csapat
I. GEMENC Rt. (Zilai János, Kovács
Sándor, Genáhl Krisztián, Kovács Ignác)
II. GYULAJ Rt. (Kalauz Csaba, Tóth
Péter, Király Attila, Csapó Károly)

III. PILISI PARKERDÕ Rt. (Pittlik
Károly, Ferencz Károly, Gyenes István, Macsek Lajos)
IV. KEFAG Rt. (Baranyi István,
Zöldág János, Gál Sándor, Rontó Sándor)
V. NEFAG Rt. (Dobos József, Mile Géza, Papp Norbert, Tönköl Péter)
VI. ZALA Rt. (Bárdosi András, Farkas
Károly, ifj. Gróf András, Gróf András)
Felnõtt egyéni
I. Dobos József (NEFAG Rt.)
II. Maár Gyula (VADEX Rt.)
III. Zilai János (GEMENC Rt.)
IV. Macsek Lajos (PILISI PARKERDÕ Rt.)
V. ifj. Gróf András (ZALAERDÕ Rt.)
VI. Kovács Sándor (GEMENC Rt.)
Kép és szöveg: Barna Tamás

Tisztelt Szerkesztôség!
Teljesen egyetértek Zétényi Zoli barátunk írásával, amelyben az ágazatunk közönségkapcsolatát kívánja javítani. Néhány mondatával kapcsolatban viszont
ellenvéleményem volna, ha szabad.
Szerintem a tátrai széldöntés egyáltalán nem „erodálta szakmánk presztízsét”. Sokkal inkább kellett volna rongálnia azét a rövidlátó „természetvédõ”
szemléletet, amelynek következtében
ott semmi fakitermelést nem lehetett
végezni hosszú évtizedeken át. Emiatt
volt ott csupa öreg erdõ, amit az elsõ fuvallat ledöntött. Ha lettek volna ott fiatalabb erdõk, azoknak kutya bajuk sem
lett volna; nem lett volna oly látványos
a pusztítás
A Zengõ ügye pláne nem sodorhat
bennünket „kárhoztatott szerepbe”. Az

a honvédelmi tárca, az egész magyar
közigazgatás konfliktusa a feltûnési
viszketegségben szenvedõ, izgága, magukat „természetvédõnek” és „szakértõnek” kinevezett csoportosulások
között. Ránk ez ügyben legfeljebb
annyi tennivaló hárul, hogy – ha kérdezik – meg tudjuk mondani, hány hektáron díszlik az a csudás bazsarózsa, valamint, hogy hány hektár erdõt is telepítünk évente. Ezen kívül ajánljuk még a
derék honvédeink figyelmébe, hogy
egy teherautó nem szélesebb három
méternél, és amióta a mozgótelefont
feltalálták, nem probléma úgy megszervezni a forgalmat, hogy a két autó ne találkozzék szembe egymással az erdei
úton.
Reményfy László
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