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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Hófedte dél-tiroli hegyek, láncfûré-
szek morgása és fantasztikus hangu-
lat. Legrövidebben talán így lehetne
összefoglalni a 13. Erdészeti Tanulók
Európa-bajnoksága öt napját, amelyet
2014. május 21-25. között rendezett
meg Fürstenburg erdészeti iskolája.

Összesen tizenöt ország jól felkészült
négy fõs csapatai mérték össze elméleti
tudásukat, terepi tapasztalataikat és
technikai felkészültségüket. Hazánk
erdészeti középiskoláit, a 2013. évi
hazai szakmai versenyeken elért
eredményeknek köszönhetõen, a
soproni NymE Roth Gyula Szakkö-
zépiskola ötödéves tanulóinak csa-
pata képviselte. 

Verseny az idõvel, eddig ismeret-
len feltételek mellett. A hazai
megmérettetéseknek köszönhetõen
a csapat már összeszokott, de az EB
eredményei azt az intenzív két hó-
napos felkészülést tükrözik, amely
során szimuláltuk a várható verseny-
helyzeteket. A felkészülés a célként ki-
tûzöttnél jobb pontokat, titkon remélt
eredményt hozott, jobbat mint az el-
múlt 10 év magyar eredményei. 

A dél-tiroli faállományok 1500 mé-
teren „kicsit” mások és a fûrészlánc fo-

gai is másképp „harapják” az eszter-
gált lucfenyõ rönköt. A meglepetése-
ket a helyiek és a versenytársak egy-
más felé forduló baráti érdeklõdése és
kölcsönös megbecsülése feledtette
versenyzõinkkel. A versenyszervezõk
is nagy érdeklõdéssel és barátsággal
fogadták az újonnan résztvevõ magyar
csapatot.

A kitûzött célt, mind csapatban,
mind az egyéni versenyszámokban

elérték a magyar versenyzõk. Csapat-
ban az utóbbi évek legnagyobb magyar
pontszámával és legjobb 9. technikai-
és 10. összesített helyezésével végez-
tek. Külön elismerés illeti meg a csapat-
tagokat, Gubicza Gábor 4. és Szalai
Dániel 9. helyezetteket, a szerelés ver-

senyszámban elért eredményükért. Vi-
serálek Martint 22 másodperces gallya-
zásáért és Péja Csabát kiegyensúlyozott
teljesítményéért, amellyel mind értékes
pontokat gyûjtöttek. 

A verseny során rengeteg új informá-
cióval, gyakorlati tapasztalattal és más-
hol nem megszerezhetõ tudással bõvült
a csapat és a felkészítõ tanárok reperto-
árja. Már új célok lebegnek a mondhat-
ni profivá érett csapat szeme elõtt: ta-

nulni hibáinkból, tökéletesíteni
technikáinkat, újra kivívni a követ-
kezõ EB-n való szereplés lehetõsé-
gét és elõrébb lépni az európai él-
mezõnybe. Köszönhetõen támoga-
tóinknak és segítõinknek, a kiváló
technikai és elméleti feltételek adot-
tak, rajtunk múlik, hogy az EB-n
szerzett tudást mennyire tudjuk ka-
matoztatni. 

Köszönjük mindazoknak, akik
hozzásegítettek és a jövõben is tá-
mogatnak céljaink elérésében!

Dr. Takács Viktor csapatvezetõ,
Szabó György technikai vezetõ

Fotó: Dr. Takács Viktor

További részletes információk: 13th

European Championship of Forestry
Skills – http://www.forestry-skills.it 

Soproni erdésztanulók Ausztriában   
Jó eredmények születtek az Európa-bajnokságon

A „Muzsikál az erdõ” 2014. július 3-án új
helyszínre, Ágasvárra, a turistaház mellet-
ti rétre költözik. A különleges helyszín
különleges produkciót lát vendégül. Laj-
kó Félix virtuóz hegedûmûvész hegedû
és citerajátékát élvezhetik a jelenlévõk
Kappel Edit, a Magyar Ezüst Érdemrend-
del kitüntetett lókiképzõ lipicai lovasbe-
mutatójával egy idõben. A rendhagyó
mûsort a bécsi Spanyol Lovasiskolában
mutatták be elõször 2012-ben, majd
2013-ban a „Muzsikál az erdõ” közönsé-
ge is láthatta Fenyvespusztán. Nehéz el-
dönteni, hogy a lovak táncolnak-e Lajkó
Félix muzsikájának a ritmusára, vagy
Kappel Edit és a Szilvásváradi Állami Mé-
nesgazdaság lipicai lovainak mozgását
kíséri a hegedûmuzsika. Mindenesetre
rendkívüli összhang létesül a hegedûmû-
vész, a lóidomár és a híres szilvásváradi
lipicai lovak között. Lajkó Félix, aki idén
ünnepli 40. születésnapját, különösen

szeret a természetben muzsikálni, mindig
visszatér szülõfalujába, Palicsra, hogy fel-
töltõdhessen a természet energiáival.
Nagy örömünkre szolgál, hogy immár
évek óta rendszeres fellépõje a rendez-
vénynek, sõt a „Muzsikál az erdõ” esz-

meiségének elkötelezett híve is. Minden
bizonnyal katartikus élményben lesz ré-
szük azoknak, akik nem rettennek meg
attól, hogy a csillagtúraszerûen három
irányból induló szakvezetéses túrák egyi-
kén közelítsék meg a rendezvény hely-
színét. A meredeken emelkedõ útvonalú,
kb. másfélórás túra a mátrakeresztesi
Óvár vendéglõ elõl, az enyhén emelkedõ
kb. kétórás túra a mátraszentimrei Tem-
plom elõl, az enyhén lejtõ kb. háromórás
túra pedig a galyatetõi Hunguest Grand-
hotel Galya elõtti térrõl indul. Ágasvár fo-
kozottan védett terület, autóval nem kö-
zelíthetõ meg. A Csörgõ-patak szurdok-
völgye, különleges sziklatömbjei szegé-
lyezik majd a túrázók útvonalát. Ágasvár
tetején pedig nem mindennapi panorá-
mában gyönyörködhetnek és élvezhetik
a „Muzsikál az erdõ” testet-lelket feltöltõ
programjait.

A „Muzsikál az erdõ” szervezõi

Különleges mûvész különleges helyszínen


