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AKTUALITÁSOK

A Grube Kft. régi terve valósulhatott
meg 2014. április 26-án. A Corvinus
Egyetem páratlanul szép arborétumá-
ban megrendezték az Elsõ Magyar Faá-
poló és Famászó Versenyt. A Magyar
Faápolók Egyesülete vállalta a szerve-
zés minden nehézségét, a Grube Kft.
pedig örömmel karolta fel a látványos
ügyességi verseny támogatását.

A versenyzõk a nemzetközi verseny-
szabályokhoz igazodva öt számban
mérhették össze gyorsaságukat, ügyes-
ségüket és bátorságukat. Az öt verseny-
szám a következõ volt: 

• szabadmászás, 
• gyorsmászás kötélen pruszik

technikával, 
• sérült faápoló fáról mentése, 
• biztosítókötél felhúzása dobózsák

segítségével, 
• fán lévõ különbözõ munkaállo-

mások megközelítése.
A versenyszámokat végignézve a lai-

kus érdeklõdõk is bepillantást nyerhet-
tek az összetett szakágba, hiszen azok a
valós faápolás munkáihoz igazodnak.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
Magyar Faápolók Egyesületének a
közremûködését a szervezésben és
minden kedves érdeklõdõnek, hogy
részt vettek a látványos és szórakozta-
tó rendezvényen. Külön szeretnénk
gratulálni és köszönetünket kifejezni a

versenyzõknek, akik páratlan ügyes-
séggel tejesítették a versenyfeladato-
kat.

A verseny nyertesei:
1. helyezett: Kmety Krisztián,

nyereménye 75 000 Ft értékû Grube vá-
sárlási utalvány

2. hely.: Hajnal Efraim Gábor,
nyereménye 50 000 Ft értékû Grube vá-
sárlási utalvány

3. hely.: Dummel Dániel, nyeremé-
nye 25 000 Ft értékû Grube vásárlási
utalvány.

Reméljük, hogy minden évben meg-
rendezésre kerülhet az idén elindított
famászó verseny, amelyet méltónak
gondolunk a folytatásra.

Máthé László, Grube Kft.

Lezajlott az Elsõ Magyar Faápoló 
és Famászó Verseny

Április 29-én a budapesti Pesti Barna-
bás középiskolában átadták a díjakat
Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara, a
Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nem-
zeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és
Vidékfejlesztési Intézet közös együtt-
mûködésében zajló, agrár irányultságú
szakmai tanulmányi verseny országos
döntõjében elsõ három helyezést elért
diákoknak.

Az idei OSZTV-n az erdésztechnikus
tanulók közül az elsõ két helyezést a
Kiss Ferenc Erdészeti Szakképzõ Iskola
diákjai érték el. Az elsõ helyezett Vad
Viktor, míg a második helyezett Rad-
vánszki István lett. A harmadik helyet a

Nyugat-magyarországi Egyetem Roth
Gyula Gyakorló Szakközépiskola és
Kollégium diákja, Somogyi Balázs sze-
rezte meg.

A vadgazdálkodási technikus szakon
a szombathelyi Herman Ottó Környe-
zetvédelmi és Mezõgazdasági Szakkép-
zõ Iskola és Kollégium tanulói jelesked-
tek. Sorrendben Bazsó Dávid Miklós,
Márkus Letícia, Szabó Martin Zsolt ér-
tek el elsõ, második és harmadik helye-
zést az országos döntõben. 

Az Országos Erdészeti Egyesület
ezúton gratulál a diákoknak a sikeres és
eredményes szereplésükhöz!

Nagy László

A 2013/14-es tanév legjobb 

erdésztechnikus tanulói 
Szegedi és soproni diákok a dobogón

Jó Szerencsét! 
Az idén 25 éves Selmeci Társaság

regnáló vezetése taglétszám-
felmérés céljából arra kéri a már
filiszterként mûködõ egykori tag-
jait, hogy elérhetõségeiket jut-

tassák el az alábbi címre:
selmecitarsasag1989@gmail.com

Jelige: Õsszel Bálozunk!




