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Sopron, Kapuvár, Mátrafüred után ne-
gyedik alkalommal Pusztavám térségé-
ben rendezték meg a kétévenként sorra
kerülõ Országos Erdészversenyt. A
helyszínen Schmotzer András alelnök
tájékoztatott arról, hogy 19 versenyzõ
jelentkezett, akiket 17 gazdaság és 2 ma-
gánbirtokosság nevezett. Újdonság volt,
hogy a házi selejtezõkön résztvevõk kö-
zül a gyõztes versenyzõként, a második,
harmadik helyezett megfigyelõként vett
részt a vetélkedõn. Így mintegy 50 sza-
kembernek nyílott alkalma tapasztalat-
szerzésre. Végül is szeretnénk, ha ez az
esemény egyben az erdésztechnikusok
baráti találkozója lenne – mondta az
alelnök. A megnyitón részt vett Széles
Attila vezérigazgató és  Holdampf Gyu-
la, a Vértesi Erdõ Zrt. igazgatótanácsá-
nak tagja, Doros István, technikusi alel-
nök, valamint kellemes meglepetésként
a megnyitón megjelent a soproni hajda-
ni technikum három nagy öregje, Firbás
Oszkár, Jereb Ottó és Kondor Antal ta-
nár urak. A verseny írásbeli feladattal
kezdõdött, majd rügy-, hajtás-, vad-
nyom-, kór- és kárképfelismeréssel foly-
tatódott. A szellemi erõpróba után leve-
zetésként következett a lövészet kispus-
kával és koronglövéssel. A második nap
délelõttjén terepi feladatokat kellett
megoldani, nevezetesen határazonosí-
tást, gyérítésjelölést, állománybecslést,
választékolást és a kihelyezett szarvas-,
õz-, dámtrófeák távolság- és súlybecslé-
sét. A kísérõk eközben tanulmányozhat-
ták a Vértesi Erdõ Zrt. vágáshulladék-
hasznosítását. De a figyelmes házigaz-
dák bemutatták a nagyközönség számá-
ra is egyre népszerûbb kirándulóhelyet,
az Agostyáni Arborétumot.

Az összetett gyõztes a vándorkupát,
valamint a további két helyezettel
együtt pénzjutalmat kap. A kategóri-
agyõzteseket oklevél és könyvjutalom
emlékezteti a versenyekre.

Szerencsés volt a verseny idõzítése a
bányász–kohász–erdésztalálkozót meg-
elõzõ napokra, mert így az eddigiektõl
eltérõen népes erdészküldöttség képvi-

selte szakmánkat a Székesfehérváron
rendezett találkozón. A nagysikerû ta-
lálkozó meghívójában olvashattuk:

„Mára már hagyományaink közé tar-
tozik, hogy együvé tartozásunk kifeje-
zéseként közös ünnepléssel idõrõl idõ-
re országos találkozót tartunk, amelyen
a szakmai kapcsolatok, barátságok erõ-
sítése mellett cél a szakmáink eredmé-
nyeinek széles körû megismertetése.”

A versenyszámok gyõztesei:
Tõzsér András (Egererdõ Zrt.) – írásbeli
Kiss Szabolcs (Sefag Zrt.) – felismerés
Pál László (Taeg Zrt.) – határazonosítás
Pintér Zoltán (Mecseki Erdészeti Zrt.) –
gyérítésjelölés
Som Árpád (Nyírerdõ Zrt.) – körlap-
összeg-mérés
Som Árpád (Nyírerdõ Zrt.) – vadtávol-
ság, trófeasúly
Piri Norbert (Szombathelyi Erdészeti
Zrt.) – választék-számbavétel
Piri Norbert (Szombathelyi Erdészeti
Zrt.) – lövészet

Az összetett verseny gyõztesei:
1. Pál László (Taeg Zrt.)
2. Piri Norbert (Szombathelyi Erd. Zrt.)
3. Kiss Szabolcs (Sefag Zrt.)

A 21 erdészeti társaság által felajánlott
pénzösszegbõl az elsõ helyezett nettó
300 000 Ft, a második helyezett nettó
200 000 Ft, a harmadik helyezett nettó
100 000 Ft pénzjutalomban részesült,
melyet dr. Széles Attila vezérigazgató
nyújtott át a támogatók nevében. Kö-
szönjük!

Pápai Gábor, Ormos Balázs 

Erdészverseny a Vértesben

Jobbról: Jámbor László, Pál László és élettársa, valamint Pethô József




