
Az ország valamennyi vidékérõl, s az idén elõször Székelyföl-
drõl is érkezett nevezés (igaz versenyen kívül) a megmérette-
tésre. 2015. június 24-én a vándorgyûlésnek is otthont adó
Kaposvári Egyetemen, a regisztráció, a szálláshelyek elfogla-
lása, majd a finom ebéd után 14 órakor a megnyitóval vette
kezdetét a rendezvény.

Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára, Andrésiné dr. Ambrus
Ildikó, az OEE alelnöke, Barkóczi István, a SEFAG Zrt. vezé-
rigazgatója és Márványi Csaba, a Somogy Megyei Kormány-
hivatal Földmûvelésügyi és Erdõgazdálkodási Fõosztályának
vezetõje köszöntötte a versenyzõket, a bírókat, kísérõiket és
a megjelenteket. 

Méltatták a 2002 óta megrendezésre kerülõ, a középfokú
végzettségû erdész szakemberek versenyének jelentõségét.
Kiemelték azt is, hogy az erdészeti részvénytársaságoknak és
az OEE hat területi régiójának köszönhetõen számos elõválo-
gató verseny zajlott le, amelyekrõl a legjobban szereplõ er-
désztechnikusok juthattak el a kaposvári döntõbe. Ezt köve-
tõen Spingár Péter, az OEE Kaposvári Helyi Csoportjának el-
nöke, a verseny szervezõje ismertette a technikai részleteket.

A megnyitót követõen a versenyzõk és kísérõik a SEFAG
Zrt. Tókaji Lõterére utaztak, ahol a golyós és sörétes lövésze-
ti versenyszámokkal vette kezdetét a verseny. A lövészettel
egy idõben a versenybírók a másnapi versenyszámok hely-
színeit és az etalonokat készítették elõ, rendezték be. 

Visszatérve az egyetemre, a kiadós vacsora után jó hangu-
latú beszélgetésre, barátkozásra volt lehetõség a kollégium
társalgójában.

Csütörtök reggel a versenybíróknak korán kellett kelni, hi-
szen a reggeli után 7 órakor már indultak a terepi verseny ál-
lomáshelyeire. A versenyzõket – a kihúzott rajtszámok függ-

vényében – két csoportra osztották. Az elsõ csoport a terepi
a második az elméleti és felismerési versenyszámokkal kez-
dett. Az elméleti versenyszámokra (az összetett szakmai írás-
beli és a felismerés) az egyetem elõadótermeiben került sor. 

A terepi verseny a SEFAG Zrt. Kaposvári Erdészetének te-
rületén, a Vörösalma Vadászház mint ideiglenes versenyköz-
pont környékén kijelölt 4,5 kilométeres tájékozódási pályán
zajlott. Ott kellett felkeresni a versenyzõknek az egyes ver-
senyhelyszíneket a kézbe kapott erdészeti térkép alapján. Az
erdõterületen való tájékozódás mellett számot kellett adniuk
az erdõfelújítások szakszerû leírása, a szálas erdõ állomány-
leírása, az egyes fák magasságának és fatérfogatának becslé-
se, az élõfakészlet körlapösszeg mérésével történõ meghatá-
rozása, a gyérítésjelölés, a szálalásjelölés, a szálfa-választéko-
lás, a rönk- és sarangszámbavétel, valamint a trófeaminõsítés
és távolságbecslés terén szerzett tudásukról is.  A mintaterü-

letek, a feladatok komoly szakmai kihívást jelentettek a részt-
vevõknek.

Amíg a versenyzõk a feladatuk teljesítésével foglalkoztak,
a kísérõk, a sajtó munkatársai, az érdeklõdök a szarvasfarm
által biztosított hintókkal járhatták be a verseny helyszíneit,
és az íjászatot, légpuskalövészetet  is választhatták az izgal-
mak levezetésére.

A vadászház mellett berendezett versenyközpontban, fo-
lyamatosan közölték az eredményeket és a versenyt támoga-
tó szervezetek megjelenésére is lehetõség volt. Ebéd után a
két versenyzõi csoport helyet cserélt és hasonló rendben zaj-
lott a délutáni program is.

Bár a hivatalos eredményhirdetésre és díjátadásra a ván-
dorgyûlés ünnepi közgyûlésén került sor, a versenyfeladatok
feldolgozását követõen már ismertették az eredményeket. 

A végsõ helyezések ismeretében már izgalmaktól mente-
sen, fesztelenül ízlelhették meg a vendégek a felszolgált zseli-
ci ételkülönlegességeket. A vacsora után a hordógyártás olda-
láról megközelítve hangsúlyozta ki az erdészek szakmai mun-
kájának fontosságát Hajdú László, a Trust Hungary üzemveze-
tõje. Az este hangulatát Ruppert Ignác borkóstolója tette még
teljesebbé. A bormustrát követõ rétes tálak mellett az éjszaká-
ba húzódóan beszélgethettek és szakmázhattak a rendezvény
résztvevõi. Az Év Erdésze Versenyrõl mind a versenyzõk, mind
a bírók, mind pedig a kilátogatók elismerõen nyilatkoztak. 

Spingár Péter
Fotók: Detrich Miklós, Nagy László 

Az Év Erdésze Verseny 2015
Az Országos Erdészeti Egyesület a tavalyihoz hasonló-

an idén is a vándorgyûléshez kapcsolódva szervezte

meg az Év Erdésze Verseny döntõjét, ezúttal SEFAG

Zrt.-vel karöltve. A verseny elõkészítésébe és lebonyo-

lításába a szervezõk bevonták az erdészeti felsõ- és

középfokú oktatási intézmények oktatóit, az erdészeti

hatóság szakembereit, és a nyugállományú, nagy szak-

tekintéllyel rendelkezõ kollégákat is. 
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