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A tavasszal kezdõdött regionális kvalifi-
kációs elõdöntõk versenysorozata után
a hazai legjobb 41 fakitermelõ csapat
gyûlt össze Budakeszin, a Szilfa-tisztá-
son, hogy erejüket gyorsaságban, pon-
tosságban, ügyességben összemérve és
közben a munkabiztonságot is messze-
menõen szem elõtt tartva eldöntsék
egymás között, hogy ki lesz az ide év
hazai fakitermelõ bajnok csapata, a
XIV. STIHL Országos Fakitermelõ Baj-
nokság országos döntõjének a végén.

Keménységbõl, állóképességbõl ebben
az igazán „extrém sportágban” még szá-
raz napsütésben sincs hiány, de idén ti-
zenhárom – szervezõi, versenyzõ szem-
mel is nézve – szerencsés év után, a ti-
zennegyedik alkalommal igazán vere-
tes õszi idõjárás fogadta a döntõ részt-
vevõit. Egész nap megállíthatatlanul
esett az esõ, változó intenzitással, hol
szakadva, hol szemerkélve.

A Szilfa-tisztáson hamarosan állt a víz
és bakancstalp-marasztaló lett a sár, de az

idõjárási viszontag-
ságokhoz hozzáe-
dzõdött csapatokat
ez mit sem érdekel-
te. Versenyezni jöt-
tek ide az ország
majd minden tájá-
ról. És ezt a szerve-
zõ, az Andreas
STIHL Kft. az em-
bert próbáló körül-
mények ellenére is lehetõvé tette számu-
kra, a már megszokott magas színvonalú
szakmai keretek között.

A korábbi évekhez képest az extrém
körülmények miatt idén két forduló he-
lyett egy verseny döntött, ezzel is rövi-
dítve a versenypályákon töltött idõt és
kissé könnyebbé téve a csapatok dol-
gát. A kombinált darabolás, gallyazás,
választékolás, darabolás, hasítás, saran-
golás és láncszerelés versenyfeladatok
után, a Vértesi Erdõ Zrt. Lábodi Géza,
Lábodi Csaba, Ibolya Milán és Bogdán
Róbert alkotta csapata állhatott a dobo-

gó legmagasabb fokára. A második he-
lyet a DALERD Zrt. – Nagy István néven
szereplõ Bozsó Zoltán, Zsótér László,
Strubel József, Mészáros Gergõ alkotta
csapata szerezte meg, míg a harmadik
helyen a Ritrovi Kft. Rittlinger Róbert,
Solymos Tibor, Geszthelyi Károly,
Geszthelyi Sándor összetételû csapata
végzett.

S ahogy a szervezõk által megfogalma-
zott idei szlogen szólt, valóban férfias já-
ték volt az idei döntõ minden percében
helytállni, minden résztvevõ csapatnak!

Szöveg és kép: Nagy László
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Az Országos Erdészeti Egyesület 

pályázati felhívása
– támogatás jégkár felszámolásához –

Az Országos Erdészeti Egyesület (továbbiakban: OEE) nyílt pályázatot hirdet a 2014. decemberében jégkár-
ral érintett erdõterületek helyreállítására, újraerdõsítésére, az „SOS – Bajban az erdõ!” kampány során
beérkezett adományok szétosztásával vissza nem térítendõ támogatás formájában, azon bejegyzett
erdõgazdálkodók részére, akiknél a közhiteles Országos Erdõkár Nyilvántartás 2014 decemberében
bekövetkezett jégkárt tart nyilván. 

A részletes pályázati kiírás és a kitöltendõ adatlap a www.oee.hu oldalról tölthetõ le.

Pályázni lehet az erdõkárok miatt szükséges erdõsítések, turisztikai infrastruktúra helyreállítása és a
pályázati nyilvánosság költségeire a kiírásban megfogalmazottak szerint.

A pályázat megvalósításának idõtartama: 2015. január 1. és 2016. április 30. között

A pályázaton igényelhetõ támogatás nagyságrendje: min. 500 000 Ft – max. 20 000 000 Ft.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. október 30. 24:00

A pályázat benyújtásának helye: Országos Erdészeti Egyesület, 1021 Budapest, Budakeszi u. 91.

A pályázatok elbírálását követõen a támogatási döntésrõl a pályázót az OEE Titkársága 2015. november 16-
ig értesíti.

Az elszámolás benyújtása a támogatási döntést követõen folyamatos, végsõ beadási határidõ: 2016. április 30.
OEE Elnökség


