
Erdészeti Lapok CL. évf. 6. szám (2015. június) 177

ESEMÉNYEK, BESZÁMOOLÓK

Az Európa-bajnokságra 10 országból 11 csapat nevezett be, Ma-
gyarországot mi képviseltük.. A csapatunk tagjai: Török Tímea
(II. éves erdõmérnök-hallgató), Hosszú Csaba (IV. éves erdõ-
mérnök-hallgató), Zamozny Gábor (IV. éves erdõmérnök-hall-
gató), Kulcsár György (IV. éves erdõmérnök-hallgató) voltak.

A versenyre nem juthattunk volna ki a nagylelkû szponzo-
raink támogatása nélkül. Így tehát szeretném megragadni az
alkalmat és hálás köszönetet mondani elsõsorban az Erdészeti
és faipari képzést támogató közhasznú alapítványnak, hogy
jelentõs anyagi hozzájárulásukkal segített bennünket. Emellett
a Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégiumnak,
hogy hozzájárult a felkészülésünkhöz eszközökkel, illetve az-
zal, hogy használhattuk a Faber-réti tanpályát. Külön köszöne-
tet érdemel Szabó György gyakorlatvezetõ tanár úr, aki szakér-

telmével nagyban segítette a felkészültségünket. Fontos ki-
emelni további támogatóinkat, nevezetesen a Bakonyerdõ Er-
dészeti és Faipari Zrt.-t, az Északerdõ Zrt.-t, és a SEFAG Erdé-
szeti és Faipari Zrt.-t. Támogatásukat hálásan köszönjük.

A versenyen csak erdõmérnök-hallgatók vehetnek részt, a
megmérettetés pedig a szakmát érintõ feladatokból tevõdik
össze, az erõnléti számoktól kezdve a lövészeten át a fajok fe-
lismeréséig. Ez a verseny tehát egyedi szájízû, az egyetemi
hallgatóknak létrehozott nemzetközi esemény. Már 29. éve a
brnói Mendel Egyetem szervezi és minden alkalommal tarto-
gat néminemû meglepetéseket.  

Röviden összefoglalva a történteket: az elõzetes regisztrá-
ciót követõen, elkezdtük a felkészülést a különbözõ verseny-
számokra. Április 13-án érkeztünk Brnóba, a verseny másnap
reggel vette kezdetét. Az elsõ nap versenyszámai nagyrészt a
Stihl Timbersports rendezvényekrõl jól ismert motorfûrészes
feladatok voltak, a szerelés, illetve lánckímélõ-darabolás szá-
mokban az 1. helyen végzett csapatunk.

A délután során a Mendel Egyetem Kampuszán a harvester
szimulátoron mérték össze erejüket a csapatok. A következõ
napon a terepverseny következett, azaz tájfutással egybekötött

fajfelismerés, ahol a különbözõ növényfajok, kõzetek, kopo-
nyák, védett állatok, valamint rovarfajok és kárképek tudomá-
nyos névvel való felismerése volt a feladat. Ez a  verseny lenyû-
gözõ és igen változatos erdõgazdasági tájon zajlott.

Az akadályverseny után következett az „egyesfa” becslés,
valamint az állománybecslés egy választott módszerrel. Mi
egy 50 m x 50 m-es mintaterület alapján határoztuk meg a
morvai erdõkben nem ritka 700 m3/ha-os fatérfogatot. Utóbbi
két szakmai versenyszámban csapatunk az 1. helyen végzett.

Csütörtökön a lövészeti szekció következett, csapatban a kis-
puskás-lövészetben szintén 1. helyet szereztünk, valamint egyé-
niben Hosszú Csaba ért el szép eredményt. A versenyszámokat
követõen nemzetközi este vette kezdetét, ahol egymás hagyo-
mányait, ételeit és nem mellesleg italait is megismerhettük. A kö-
vetkezõ nap rövid bepillantást nyerhettünk a Mendel Egyetem
Erdészeti Kampuszába, a képzési módokba, valamint a brnói
erõgazdálkodásba és erdészeti képzésbe. Ezt követte az ered-
ményhirdetés, és a díjak átvételét kürtök szava kísérte. Mind
nemzetközi kapcsolatok szempontjából, mind a versenyszellem
miatt elmondható, hogy eredményes, szép hetet zárhattunk le.

Megtudtuk, hogy a finneknél is gond az erdészet közmeg-
ítélése. Hiába rendelkeznek sokkal nagyobb faállománnyal, a
polgárság nem látja a fakitermelés szükségességét. Tehát az-
zal, hogy megfeszített erõvel növeljük a magyarországi erdõ-
állományt, még nem vívjuk ki az állampolgárok elismerését,
ha ezt nem közvetítjük megfelelõen. Bulgáriában is vannak
kutatási és természetvédelmi céllal meghagyott örökerdõk.
Az erdõk nagyobb része állami tulajdonban van.

Minden este lehetõség volt ismerkedni, információkat cserél-
ni. Mivel a csapatok nagy része szláv nemzetiségû volt, sokan a
szláv nyelveket használták. A lengyelektõl megtudtuk, hogy a
vidrák ott is gondot okoznak, ellehetetlenítve a horgászatot. A
lengyel erdõmérnökök kezdõ fizetése átlagosan, 172 000 Ft, míg
10 év után 262 000 Ft körüli.  A cseheknek a diploma megszer-
zéséhez nincs szükség nyelvvizsgára, és ez meglátszik a csehek
nyelvtudásán. Azt pedig minden hasát is kedvelõ erdésznek ér-
demes tudni, hogy a szerbek paprikás krémje kifejezetten íny-
csiklandó. Méltán kedvelt waldenünk pedig kimagaslóan jól
mutatott a többi nemzet egyenruhája mellett.

Kulcsár György, Zamozny Gábor
em. h. csapattagok  
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Harmadik helyezett lett az Erdõmérnöki Kar hallgatói csapata 

A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdõmérnöki Karának
hallgatói csapata idén harmadik helyezett lett az immáron
huszonkilencedik alkalommal, Brnóban megrendezett
Forestry Versatility Erdészeti Európa-bajnokságon.

A magyar csapat a lövészet és a fûrészes „Single Buck” feladatok közben


