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Székelyföldi erdészverseny és találkozó
Hargitafürdõn
Negyedik alkalommal került sor idén
augusztus 21-én Hargitafürdõn a
„Legjobb erdész” versenyre, az erdélyi magyar magánerdészetek részvételével.
Az Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos Társaság Erdészeti Szakosztálya és
az Országos Erdészeti Egyesület Erdélyi
Helyi Csoportja által kezdeményezett
szakmai vetélkedõ elsõ gazdái a zetelaki Libán Magánerdészet, majd a Csíkszépvízi Magánerdészet voltak. A tavalyi a szervezõ, a Gyergyói Erdõrendészeti Hivatal lelkes hozzaállásának köszönhetõen a rendezvény kibõvült az
erdészetek közötti labdarúgó-bajnoksággal, illetve „Az Erdész fakanala” címet viselõ, nagy népszerûségnek örvendõ fõzõversennyel is.
Az idei házigazdák, a Csíki Magánerdészet szakemberei sem adták alább,
így a résztvevõk a jó hangulatú versenyzés-szurkolás után a következõ díjazottaknak tapsolhattak:
Legjobb erdész 2013:
1. Andorka István – Parajdi Magánerdészet
2. Andorka Bernát – Zetelaka-Libán
Magánerdészet
3. Leonhárdt Róbert – Székelyudvarhelyi Magánerdészet,
Andrási Zsolt – Parajdi Magánerdészet,
Jakab Csaba – Zetelaka Libán Magánerdészet.
Legjobb focicsapat:
1. Csíki Magánerdészet
2. Gyergyói Erdészeti Hívatal

Az erdészverseny résztvevõi

3. Hatod és Baróti Magánerdészetek
közös csapata
A fõzõverseny nyertesei:
1. Parajdi Magánerdészet
2. Gyergyói Erdõrendészeti Hivatal
3. Csíkszeredai Magánerdészet
A díjakat Májer Emese, a Csíki Magánerdészet vezetõje adta át. Õt külön köszönet illeti a gondos szervezésért, hozzátéve, hogy abból az erdészet minden
munkatársa kivette a részét.
A vetélkedõn a következõ erdõgondnokságok képviseltették magukat: Baróti
Magánerdészet, Csíkszeredai Magánerdészet, Csíkszépvízi Magánerdészet,
Gyergyói Erdõrendészeti Hivatal, Hatod
Magánerdészet, Makfalvi Magánerdészet,
Maros Magánerdészet, Parajdi Magáner-

dészet, Székelyudvarhelyi Magánerdészet, Zetelaka Libán Magánerdészet.
A vetélkedõk lezajlása után közösen
elfogyasztottuk a versenyre készült ételeket, így alkalma volt mindenkinek a
zsûri munkáját fölülbírálni. Aki képes
volt mindent végigkóstolni, annak sem
volt könnyû, hiszen minden csapat alaposan kitett magáért a vad-, birka-,
vagy sertéshús-ételek mesteri elkészítésével. Kitûnõ napos meleg idõ volt, így
a sörcsapoknál is nagy volt a tolongás.
A tombolahúzás lejárta után nótázni jött
meg a kedve a társaságnak. Már estébe
hajlott az idõ, de a Hargita tetején még
messze zengett az erdészek éneke. És a
búcsúzásnál már a jövõ évi találkozásra
hangzottak el az ígéretek.
Orbók Ilona
Erdélyi Helyi Csoport titkára
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