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A Pilisi Parkerdõ Zrt. és az OEE Visegrá-
di Helyi Csoport közösen rendezte meg
a hagyományos jelölõversenyét. A 22. al-
kalommal szervezett szakmai napnak a
Pilisszentkereszti Erdészet adott helyet. 

Az utóbbi években szokásos ven-
dég-versenyzés idén is folytatódott. A
kora reggeli találkozón, Pilisszentlélek
határában, a parkerdõs kollégákkal
együtt köszönthettük a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. és az Ipoly Erdõ Zrt. csa-
patait, valamint a helyi erdõfelü-
gyelõség néhány munkatársát. Har-
mincnyolc versenyzõ sorakozott fel a
megnyitóhoz.

Zambó Péter vezérigazgató megnyi-
tója után Csépányi Péter ismertetette a
programot, majd szakmai kérdésekbõl
összeállított feladatokat oldottak meg a
versenyzõk, tesztlapokon.

Ezután, kihúzott versenyzõi számok-
hoz rendelt idõrendben kezdték meg a
további három versenyszám teljesítését.
A szükséges segédletek elõzetes tanul-
mányozása után, két parcellában (egy
középkorú gyertyános-kocsánytalan
tölgyesben és egy gyertyános-bükkös-
ben) a szálalóerdõ üzemmódra áttérés
felé mutató beavatkozás kijelölése volt
a cél. A feladat teljesítésére kijelölt pá-

lyákon 45, illetve 30 perc szintidõ állt a
versenyzõk rendelkezésére.

A harmadik verseny-helyszínen hazai
nagyvadtrófeák, meghatározott szem-
pontok szerinti értékelését, bírálatát vé-
gezték el a versenyzõk. A gyakorlatban is
elõforduló helyzeteket utánzó elhelyezé-
sek, a rálátás kötöttsége, a fényviszonyok
változása – az élõ vad jelenléte nélkül
még inkább – a szokásosnál is alaposabb
mérlegelésre sarkallta a versenyzõket.

A versenypályákról a pihenõhöz
gyülekeztek a résztvevõk, miközben a
verseny értékelõi feldolgozták az ada-
tokat. A kollégák között a legtöbb szó
az erdõkezelés régi/új szemléletének
jobb gyakorlását segíteni hivatott
versenyrõl esett. A szíves vendéglátás
elõtt és után jutott idõ régen találkozott
kollégák közötti beszélgetésre, nyugdíj-
ba lépett kolléga bensõséges köszönté-
sére, kisebb terepszemlére egyaránt. 

Végül eredményhirdetés és vezér-
igazgatói díjátadás következett. A
háromfõs csapatok versenyében a Rác-
kevei Erdészet szerezte meg az elsõ he-
lyet a  Szentendrei és a Valkói Erdészet
elõtt. Egyéniben Czita Gábor az elsõ,
Szántai Péter a második lett (mindket-
ten Ráckevei Erdészettõl), a harmadik

helyen Ferenc Károly (Gödöllõi Erdé-
szet) végzett. A versenyen kívül indult
vendégek Ipoly Erdõ Zrt., Szombathelyi
Erdészeti Zrt. sorrendben álltak helyt.

A színvonalasan rendezett szakmai
nap értékét emelte „Az év erdésze”-díj
átadása. Az elmúlt évi munka alapján
Müllner Antal (Pilisszentkereszti Erdé-
szet) kerületvezetõ erdésznek nyújtotta
át Zambó Péter vezérigazgató a bronz
emlékplakettet. 
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