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Az Agrárkamara gondozásával, és több
mint kéttucatnyi támogató segítségével
kerülhetett sor az immár hagyományos
szakmai vetélkedõre. A somogyi TISZK
Közép- és Szakiskola Dráva Völgye Tag-
intézményének igazgatója, Horváthné
Madarász Zsuzsanna invitálta a három-
napos versenyre az Erdészeti Lapokat. 

Örömmel tettem eleget a meghívás-
nak, annál is inkább, mert nem az elsõ
ilyen rendezvény, melyen ízelítõt kap-
hattam a jövõ szakembereinek felké-
szültségébõl, szakmaszeretetébõl.

Az utóbbi évtizedekben számtalan-
szor megtettem Nagyatádon keresztül a
Középrigócra vezetõ utat. Most is arra
mentem, és lenyûgözött az a változás,
melyet Lábod környékén tapasztaltam.
Erdõsítések területeinek egymást érintõ
sokasága. A nemesnyárasok sorainak

katonás rendje, melyet a fakadó levelek
halványzöld színe tesz igazán sajátos
látvánnyá. Hát hogyne kellenének a ve-
télkedõ technikusjelöltek. 

A hajdani Széchenyi László birtokán
épült kastélynál – amely most az oktatá-
si intézmény gyakorló bázisa – Malgay
Viktor gyakorlati oktatásvezetõ foga-
dott. Mint elmondta:

„Az 1980-as években rendeztek er-
dészeti honvédelmi versenyt az erdész-
iskolák közt, ezt tekinthetjük elõdjének,
ebben még a katonai jelleg dominált
(kézigránát-hajítás, teherrel, puskával
futás), de már erõsen hasonlított a mai
vetélkedõre. Ennek volt nemzetközi
versenye is talán egy; Szlovákiában. Ez
a verseny elhalt. 1992-ben a mátrafüre-
di iskola kezdeményezésére új keretek
közt már a mai formájában újra indult.

A négy iskola – Mátrafüred, Sopron,
Szeged, Barcs sorrendben – forgószín-
pad-szerûen rendezte meg a versenye-
ket. A versenyszabályzat letisztult, évek
óta változatlan, ennek megfelelõen az
elismertsége is megnõtt. Ma már állami-
lag elismert verseny, melynek elsõ hat
helyezettje mentesül a gyakorlati vizs-
gák alól. 

A verseny egyéni, csapatértékelés
nincs. A gyõztes tanuló iskolája egy évig
birtokolja a vándorkupát, melyre a gyõz-
tes nevét és iskoláját vésik fel. A kupa ír-
ható felülete természetesen megtelt, így
egy díszesen faragott tábla is jár mellé,
mely mostanra szintén megtelt, így a sop-
roni iskola vállalta egy új készítését.”

Röviden ismertette a versenyszámo-
kat. Ezek szerint az elsõ napon az írás-
belit a felismerés követi, majd a különö-
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sen nagy figyelmet igénylõ választéko-
lás ismerete, azután a lövészet mint le-
vezetõ az elsõ versenynap penzuma.

A következõ nap versenyszámai: ha-
tárazonosítás, fatömegmérés, gyérítés
jelölés.

Az eredményhirdetésre a komple-
xum különös formájú tornatermében
került sor. (Az építmény története hû
keresztmetszetet ad az elmúlt két évti-
zed korrupt politikusainak és ügyeske-
dõinek káros tevékenységérõl.)

Az eredményhirdetéskor Máté János,
a versenybizottság elnöke összegezte a
verseny tapasztalatait, mely szerint:
„Nagyon szoros eredmény született,
hajszálnyi különbség volt csak az elsõ
néhány helyezett diák között. Szeren-
csére ez az eredmény is azt mutatja,
hogy a magyarországi erdészek szak-
mai képzése igen magas színvonalon
zajlik.”

Összesített csapatvégeredmény:
Sopron 2889 pont,
Szeged 2765 pont,
Barcs 2668 pont, 
Mátrafüred 2420 pont,
Somogyzsitva–
Szõcsénypuszta 1393 pont.

Hasznos, tanulságos, jó verseny volt.
Köszönet a szervezõknek, rendezõk-
nek, s nem utolsó sorban a támogatók-

nak, melybõl oroszlánrészt vállalt a SE-
FAG Zrt. Egy év múlva Szõcsénypusz-
tán találkoznak a jelöltek. Addigra a
lábodi nyárasok is öregebbek lesznek
egy esztendõvel. 
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