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Lassan már az erdei forrásokból is tájfutás folyik, mondhat-
ják az Erdészeti Lapok olvasói. Talán nincs hasznosabb egye-
sületi, vagy szakmai téma, ami írásra késztetné a tollforga-
tókat? Bizton akadna ilyen is, de a soron következõ nemzet-
közi erdészesemény mindenképpen figyelmet érdemel. 

Mi értelme van annak, hogy az OEE, a Mecsekerdõ Zrt. és a
Tájfutásért Pécs Alapítvány összefog egy nemzetközi erdész
sportesemény megrendezésében? Mi lehet az oka, hogy az
OEE tagok egy kicsi, erdészszemmel lényegtelennek ítélhetõ
csoportja ismét hallatja a hangját? Mi értelme van annak, hogy
a Mecsek vadonjának és Pécs város zegzugos utcáinak csend-
jét futó lábak trappolása veri majd fel? Mi a titka, hogy 1969
óta, tehát már 46 éve folyamatos az erdész-sportmozgalom?
Mi mozgatja ezt az egész ügyet és mi hoz évente össze több
mint ezer erdészt Európa 20–30 országából?

A szakmai kiállítások és vásárok mellett a legtöbb érdeklõ-
dõt vonzó téli (EFNS) és nyári (EFOL) erdész sportesemé-
nyek mozgatórugóját két felhúzó kulcs feszíti. Az egyik az a
felismerés, hogy szakmailag csak úgy lehet befolyásolni és
kiszolgálni az erdõben zajló eseményeket, ha azok hátteré-
vel, lényegével mi magunk is tisztában vagyunk, részvevõit
ismerjük és lehetõség szerint tagjai vagyunk közösségüknek.
A másik a megismerni vágyás, no meg a sport szeretete. Ezt a
két kulcsot tartja most a kezében a magyar erdésztársadalom
és tõlünk függ, hogy mekkorát tudunk velük tekerni a nem-
zetközi erdészmozgalom rugóján.

22 év alatt most adunk otthont negyedszer nagyszabású
nemzetközi erdész sport- és szakmai eseménynek. 1993-ban a
galyatetõi EFNS, 1998-ban és 2004-ben a bugaci és szilvásvá-
radi EFOL keretében eddig összesen mintegy 1200 erdész jött
el hozzánk egy-egy hétre. A versenypályákon kívül megis-
merhették a Mátra, a Bükk, a Kiskunság erdeit és erdészeti fel-
adatait, a vonzáskörzetben lévõ kulturális látnivalókat és nem
utolsósorban – jó erdész szokásnak megfelelõen – az enni- és
innivalókat is. Barátságok köttettek, amikbõl több esetben
szakmai és üzleti kapcsolatok is fejlõdtek. Diákok jutottak el
külföldre, tanulmányutak hoztak-vittek szakembereket orszá-
gok között. Tagjai lettünk egy nemzetközi hálózatnak, ami élõ
kapcsolatot teremt szakmai csoportok és emberek között, és
ami megkönnyíti a nemzetközi tájékozódást és munkát is. Egy
baráti telefonhívással sokkal hatékonyabban elintézhetõk  a
dolgok, mint miniszterek által aláírt hivatalos levelekkel. 

Ez tehát a lényeg. A tanulás, a baráti, a szakmai és az üzle-
ti kapcsolatok. A versenyzési lehetõség pedig az a mágnes,
ami a hasonló érdeklõdésû kollégákat egybetereli. 

Az eddigieknek megfelelõen idén is 350–400 erdész és er-
dészethez köthetõ szakma képviselõje jön hozzánk Európá-
ból. A hagyományosan résztvevõk mellett várhatók új kollé-
gák is, remélhetõleg minél több középiskolás és egyetemi
hallgató. Meghívók mentek olyan országokba és szervezetek-
nek is, ahonnan eddig még senki nem vett részt ezen a talál-
kozón. Reméljük, hogy bõvülni fog az európai erdész tájfu-
tók tábora. 

SPORTOK AZ ERDÕBEN

22. Európai Erdészeti Tájfutó Bajnokság
(EFOL) 2015 – Pécs-Orfû, Mecsek

A Mecsekerdõ Zrt. az Országos Erdészeti Egyesülettel és a Tájfutásért Pécs
Alapítvánnyal közösen rendezi meg 2015. augusztus 10-15. között a 

22. Európai Erdészeti Tájfutó Bajnokságot (EFOL) Orfûn. 

Várják: 
• az erdészeti, faipari és természetvédelmi szervezetek,
• az e szakmák oktatási és kutatási intézményeinek alkalmazottjai,

nyugdíjasai,
• az alvállalkozói kapcsolatban lévõk,
• az erdõtulajdonnal rendelkezõk,
• az erdész végzettséggel rendelkezõk,
• az elõbbiekben felsoroltak családtagjai,
• az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak jelentkezését.

A versenyen a sprint, a normál táv és a váltó mellett nyílt kategóriát is hir-
detnek, ahová alapvetõ tájékozódási ismeretekkel rendelkezõk jelentke-
zését várják, minden más megkötöttség nélkül. 
A programban erdész szakmai fórum és szakmai kirándulások is szerepelnek.

Nevezési határidõ: 2015. május 31. 

Részletek a http://www.efol.eu/2015 és http://www.mecsekerdo.hu/efol-2015 
weboldalalakon érhetõk el.

Ez is szakma, csak kicsit másképpen!
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Kedves Olvasónk!
• Ha fontos számodra az Erdészeti Lapok megjelenése;
• Ha fontos a Vándorgyûlés, az erdészbarátság;
• Ha fontos az erdõkért végzett szakmai munka és még szá-

mos kiemelt ügy az érdekeink képviseletében:

akkor kérjük, adód 1%-ának 
felajánlásával támogasd Egyesületünket!

A fel nem ajánlott 1% számunkra 
egy elvesztett lehetõség.

Reméljük, támogatásra méltónak találod a munkánkat!

Felajánlásodat, támogatásodat hálásan köszönjük!

OOrrsszzáággooss  EErrddéésszzeettii  EEggyyeessüülleett

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

OOrrsszzáággooss  EErrddéésszzeettii  EEggyyeessüülleett

AAddóósszzáámmuunnkk::  1199881155990055-22-4411

Szeretnénk részvételre
buzdítani azokat, akik érdek-
lõdnek a verseny és a gazdag
szakmai program iránt, de
félnek az ismeretlentõl, a tájé-
kozódás rejtelmeitõl. A tájfu-
tásban való jártasság hiánya
nem jelenthet akadályt. A
kezdõknek  is lesz pálya, amit
minimális tájékozódási tudás-
sal teljesíteni lehet. És pont
ezek a bátor friss erõk fogják
a verseny végén a leglelke-
sebben elemezni a térképet
és megvitatni, hogy mi is tör-
tént a rengetegben, amíg ke-
resték a pontokat. A térképet
minden erdész ismeri és
használja. Az Erdészeti Lapok
márciusi számában közölt
cikk is segít az alapok elsajátí-
tásában. De ezeket a kezdõknek való pályákat gyerekek, er-
dész feleségek, bárki nagy biztonsággal teljesíteni tudja futva
vagy gyalogolva. Határozottan állíthatjuk, hogy a verseny él-
mény lesz számukra és sokan közülük csatlakozni fognak a
tájfutó erdészek táborához.

Várjuk azokat a kollégákat is, akiknek hajdanán volt
már kötõdésük a tájékozódási sportokhoz. Vegyék elõ rég
nem használt tájolójukat, ugyanúgy fogja mutatni az észa-
ki irányt, mint hajdanán. Ismét találkozhatnak régi bará-

taikkal, ismerõseikkel és is-
mét érezhetik az elõttük álló
ismeretlen pálya miatti ver-
senyizgalmat.

Várunk nem erdészeket is,
olyan tájfutókat, akik csak a
versenyért, a kitûnõ terepe-
kért szeretnének eljönni. Ne-
kik külön, úgynevezett ven-
dégversenyt szervezünk. 

A majd egyhetes esemény
nem csak a sportról szól.
Szakmai fórum, szakmai ki-
rándulások és egy bankett is
színesíti a programot. Nem
beszélve a Pécs, Orfû és kör-
nyéke kínálta számos turiszti-
kai lehetõségrõl. 

Bízunk benne, hogy a
2015. évi Európai Erdészeti
Tájfutó Verseny sikeres lesz.

Ezen dolgozik a szervezõk lelkes kis csapata. Kérjük a kollé-
gákat, hogy szenteljenek pár percet a Mecsekerdõ Zrt. hon-
lapjának (http://www.mecsekerdo.hu/efol-2015), ahol rész-
letes tájékoztatást kaphatnak az eseményrõl, a részvétel felté-
teleirõl. 

Reméljük, hogy részvételükkel minél többen értékelik
majd lelkesedésünket és munkánkat. 

Gerely Ferenc
és a 2015. évi 22. EFOL rendezõi

Forrás: Cz. Zentai – Nógrádsport


