Hazai siker Barcson

Tanárok, támogatók, vendégek

Malgay Viktor a verseny fôrendezôje

Az erdésztanulók idei országos szakmai
versenyét a barcsi Dráva Völgye Középiskola, valamint a SEFAG Zrt. rendezte
Barcs-Középrigócon április 2-3-án. A
Dráva Völgye Kupa versenyt Horváth
Ferenc iskolaigazgató és Káldy József
iskolaszéki elnök köszöntõje után
Barkóczi István, a társrendezõ SEFAG
Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg.
Ahogy Malgay Viktor fõszervezõ, az
iskola erdésztagozatának vezetõje elmondta, az 1992 óta rendszeresen meg-

A résztvevô versenyzôk a felkészítô tanáraikkal

rendezett vetélkedõsorozaton a soproni,
a mátrafüredi, a szegedi és a barcsi erdészképzõ középiskolákon kívül idén
már a szõcsénypusztai szakközépiskola
tanulói is részt vettek. Egy-egy iskolát
négy fõ képviselt a versenyen. A nyolc
versenyszámból álló versengésen csak
egyéni értékelés történt, méghozzá versenyszámonként, valamint összesítve.
Az összetett versenyt Simon László, a
Dráva Völgye Középiskola tanulója
nyerte – az elérhetõ ezer pontból – 722
ponttal. Második lett 712 ponttal Tóth
Péter, a Soproni Roth Gyula Szakközépiskolából, a harmadik helyen Korom
Bálint, a Szegedi Kiss Ferenc Szakközépiskola tanulója végzett, 707 ponttal.
Az egyes versenyszámok gyõztesei:
Összetett szakmai írásbeli: Korom
Bálint, Szeged; Komplex felismerés:
Silnicki Ádám, Sopron; Választékolás
és számbavétel: Bohóczky János,
Mátrafüred; Motorfûrész-szerelés, -beállítás, -darabolás: Suller Barnabás,
Sopron; Lövészet kispuskával: Kószó
Ádám, Szeged; Határazonosítás: Boa
Tamás, Barcs; Gyérítésjelölés: Kovács
Levente, Mátrafüred; Fakészlet-meghatározás: Tóth Péter, Sopron.
Az összetett- és versenyszámonkénti helyezettek tárgyjutalomban részesültek – hála a szponzorok bõke-
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Jakopánecz Kitty verset mond

zûségének. Az elsõ három helyezett
egy-egy Husquarna motorfûrészt kapott, különféle tartozékokkal. Az öszszesített rangsor elsõ négy helyezettje
jeles eredménnyel a technikusi címet
is elnyerte.
A verseny fõ támogatói, a SEFAG Zrt.,
a Mecseki Erdészeti Zrt., a Kaszó Zrt.,
valamint a Gyulaj Zrt. voltak. Rajtuk kívül még tucatnyi erdõgazdaság és más
cég támogatta a rendezvényt.
Kép és szöveg: Detrich Miklós

A hazaiak trófeáikkal a verseny után

119

