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A Kiskunsági Erdészeti és Faipari Rész-
vénytársaság Kelebiai Erdészete az el-
múlt két évhez hasonlóan 2004. júniu-
sában ismét megrendezte a már hagyo-
mányosnak mondható fakitermelõ ver-
senyét, amelynek támogatója a HUS-
QVARNA cég volt.

Az esemény egyre nagyobb népsze-
rûségét bizonyítja, hogy idén immár 35
versenyzõ indult el a megmérettetésen
és mintegy 120 érdeklõdõ jelent meg a
rendezvényen.

Az indulók többsége a KEFAG Rt.
Észak-Kiskunsági, Bugaci, Dél-Kiskunsá-
gi, Császártöltési és Kelebiai Erdészetek
fakitermelõibõl került ki. Az idei verse-
nyen a MEFA Rt. Szigetvári Erdészetének
fakitermelõ csapata Matáncsi János fa-
használati mûszaki vezetõ vezetésével és
az ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola
Erdészeti Szakiskola és Kollégium tanu-
lói is részt vettek. Vendégként megjelen-
tek a rendezvényen a GEMENC Rt. Pan-
dúri Erdészetének szakemberei is.

A verseny fõbírája – az elõzõ évek-
hez hasonlóan – Roznik László, a ma-
gyar fakitermelõ válogatott hajdani
versenyzõje volt.

A rendezõ Kelebiai Erdészet a ver-
seny helyszínét darvasi erdészkerületé-
ben alakította ki, egy, a rossz egészségi
állapota miatt véghasználatra kijelölt
feketefenyõ-állományban.

A verseny támogatója az esemény
helyszínén kiállította a legújabb fejlesz-
tésû erdészeti munkákat szolgáló gépe-
it (motorfûrészeket, erdészeti tisztítófû-

részeket, bozótvágó gépeket, ágnyesõ
fûrészeket), ill. a nagy érdeklõdéssel
körülvett, közelítéshez alkalmazható
„vaslovat”, amelyet minden résztvevõ
akár ki is próbálhatott.

A versenyszámok sorozata a tavalyi-
hoz hasonlóan az irányított döntéssel

kezdõdött, a verseny a motorfûrész-sze-
reléssel folytatódott, majd következett a
kombinált és a lánckímélõ darabolás, ill.
a gallyazás.

A pontszámok összesítése után az
eredményhirdetésnél a Kefag Rt. képvi-
seletében dr. Almási János erdõgazdál-
kodási osztályvezetõ és Tóth Attila
erdészetvezetõ, a fõ támogató Husqvar-
na részérõl Lázár Gyula divízióigazga-
tó köszöntötték a résztvevõket és adták
át a díjakat. A verseny elsõ díja egy H-
359, a második díja egy H-340 típusú
motorfûrész, a harmadik díj egy motor-
fûrész-kezeléshez szükséges kiegé-
szítõket tartalmazó Husqvarna csomag
volt, a negyedik különdíj pedig a
Juniperus Parkerdészet vásárlási utalvá-
nya volt.

A verseny végeredménye :
1. Szemlics Gáspár (Dél-Kiskunsági

Erdészet), 2. Csertõ Imre (Észak-Kis-
kunsági Erdészet), 3. Mészáros Gábor
(Kelebiai Erdészet), 4. Marosi Benedek
(Észak-Kiskunsági Erdészet). 

Gõbölös Péter
erdészetvezetõ helyettes

A KEFAG Rt. fakitermelô versenye a
Kelebiai Erdészetnél

ÁLLÁS              LEHETÕSÉG

A Duna–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
(1021 Budapest, Hûvösvölgyi u. 52.) 1 fõ erdõmérnököt keres 

erdészeti-vadászati felügyelõi (hatósági) munkakörbe.

Az állás betöltésének feltételei:
– erdõmérnöki oklevél,
– érvényes erkölcsi bizonyítvány,
– 35 év felsõ korhatár,
– megfelelõ szakmai jártasság (legalább 3 év szakmai gyakorlat

erdõgazdálkodási vagy üzemtervezõi, vagy erdõfelügyelõi munkakör-
ben, esetleg ezek kombinációjában),

– ökológiai szemlélet.

Az elbírálásnál elõnyt jelent a számítógépes programok (térinformatika)
felhasználói szintû ismerete, a számítógép készségszintû használata,
európai uniós nyugati nyelvek ismerete, természetvédelmi, erdészeti, va-
dászati, államigazgatási jogban szerzett jártasság, A, B kategóriás jogo-
sítvány.

Fizetés: a köztisztviselõi bértáblázat szerint.

Jelentkezés: 2004. augusztus 15-ig írásban, szakmai önéletrajzzal a Du-
na–Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság postacímén, 1525 Budapest, Pf.: 86.


