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Az EFDSZ az elsõ erdészeti-faipari
sportnapot az Egererdõ Erdészeti Rt.
szervezésében 1996-ban indította el út-
jára, melynek ötletadója Fritsch Ottó er-
dõmérnök volt. Azóta egy év kihagyás-
sal minden évben megrendezték az or-
szágos sporteseményt.

Az idei rendezvénynek helyet adó
dunántúli városba augusztus 23-án ér-
keztek meg a résztvevõk, ahol elfoglal-
ták szállásaikat, majd városnézés után a
közös vacsora következett. Még aznap
este a csapatok vezetõinek a rendezõk
eligazító technikai értekezletet tartot-
tak. A versenyeket a pápai Várkert Für-
dõben és a közelben fekvõ sportcsar-
nokban és létesítményeiben, illetve a
lövészet sportágban Gyenesdiáson tar-
tották. 

A hivatalos megnyitóra augusztus
24-én reggel került sor a városi sport-
csarnokban. A megjelenteket, verseny-

zõket, kísérõket és szurkolókat Varga
László, a Bakonyerdõ Zrt. vezérigazga-
tója köszöntötte. Kiemelte, hogy a hazai
erdészeti társaságok és a szakigazgatás
munkatársai mellett külföldi résztvevõk
is eljöttek, és ezáltal nemzetközivé vált
a sportrendezvény. A bakonyi állami er-
dészeti társaság elsõ ízben rendezte
meg a sportnapokat, és örömmel vették
az erre szóló felkérést. Célként tûzték

ki, hogy az emberek természet iránti ér-
deklõdésének megfelelõen, a környe-
zettudatos szemlélet formálásában, a
környezeti nevelésben és az egészséges
életmód népszerûsítésében is szerepet
kell vállalni. Ez utóbbit valósítják meg,
amikor 14 sportágban hirdettek meg
versenyt az erdészeti és faipari szektor-
ban dolgozók számára.

Ezt követõen Takács Szabolcs a
Veszprém Megyei Kormányhivatal ka-
binetvezetõje köszöntötte a résztvevõ-

ket. Utalt Veszprém megye kitûnõ ter-
mészeti adottságaira és a pápai sport-
centrum által biztosított lehetõségekre.
Hangsúlyozta, hogy a sport közösség-
formáló ereje elmélyíti az emberi kap-
csolatokat, és új ismeretségekre nyújt
lehetõséget.

Végezetül Halmágyi János, az EFDSZ
elnöke elöljáróban köszöntötte a külföld-
rõl érkezett szakszervezeti küldöttségek
vezetõit, Lengyelországból Gregorz Ce-
kust, Romániából Szilágyi Jenõt, Szlová-
kiából Zdenek Dlugost és Jozef Mi-
nárikot, valamint Horvátországból Kras-
nodar Sabljicot, valamint a sportolókat.
Köszönetet mondott a megye és a város
vezetõinek, hogy otthont adtak a sport-
napok rendezvényeinek. Megköszönte
Varga László vezérigazgatónak és a Ba-
konyerdõ Zrt. kollektívájának, hogy vál-
lalták a házigazda szerepét.

A hagyományos sportágakon kívül
új, érdekes és leleményes feladatok is
vártak a vállalkozó kedvû versenyzõk-
re. Ezekben a versenyszámokban azok
is elindulhattak, akik minimális ver-
senyzõi múlttal vagy sportági tapaszta-
lattal sem rendelkeztek. A versenyek
sorát egészen egyedi sporteszköz a
technikai hajtány zárta. A hajtány sugár-
csövével kellett célba találni és egy pa-
lackot vízzel megtölteni az immár sze-
merkélõ esõben.

A sportversenyek és némi pihenõ után
a pápai strandon felállított rendezvénysá-
torban szervezték meg az eredményhir-
detést és az ünnepi vacsorát.  A táncpar-
kett természetesen BEFAG parketta volt.
A közönséget elõször Mága Zoltán hege-
dûvirtuóz kápráztatta el zenéjével. A gála-
mûsor után pedig elkezdõdött a várva
várt eredményhirdetés, ahol közel két-
száz érmet vehettek át az egyes sportágak
dobogós helyezettjei. A díjátadót vacsora
követte melyet Tóth Vera énekesnõ és ze-
nekara festett alá zenéjével.

Az erdõgazdaságok összetett verse-
nyét a Zalaerdõ Zrt. nyerte, második a
Bakonyerdõ Zrt. lett, a harmadik helyet
pedig az Északerdõ Zrt. szerezte meg.

Mõcsényi Miklós, Nagy László,
Zétényi Zoltán

Kép: Zétényi Zoltán

AKTUALITÁSOK

Sportfesztivál Pápán
Az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete immár a 17. sportnapokat
szervezte meg, aminek idei házigazdája a Bakonyerdõ Zrt. volt. Az ágazati
sporttalálkozót, a gazdag és változatos programkínálat alapján szinte sport-
fesztivált, Pápán, augusztus 23-25. között rendezték meg.
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