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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

ként Dudás Péter, az Erdésze-
ti és Faipari Dolgozók Szak-
szervezetének fõtitkára mond-
ta el gondolatait az aznapi
eseményekkel kapcsolatban,
majd következett az ered-
ményhirdetés, melyen a sike-
resen szereplõ versenyzõk és
csapatok okleveleket, érme-
ket és kupákat vehettek át. Az
összesített eredmények alap-
ján a legtöbb sportágban gyõ-
zedelmeskedõ csapat részére
járó Vándordíjat idén is a Zala-
erdõ Zrt. vihette haza. Máso-
dik helyezett az Északerdõ Zrt., harma-
dik pedig a Mecsekerdõ Zrt. lett.

XVI. Erdészeti és Faipari Sportnapo-
kat Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. terme-
lési és kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettese zárta be, megköszönve a fe-
gyelmezett sportolói magatartást, és

hogy ilyen szép számban vettek részt
ezen a jó eredményekkel záruló napon. 

Ezután következett a svédasztalos
díszvacsora, ahol ínycsiklandó ételek
közül lehetett választani, és desszertbõl
sem volt hiány, mint ahogy a különbö-
zõ pálinkafélékbõl és borokból sem.

Az este folyamán a nagy
múltú Tisza Táncegyüttes lé-
pett fel, 18 pár táncolt közel
fél órán keresztül a sportna-
pokon résztvevõk nagy örö-
mére. Majd kezdetét vette a
hajnalig tartó Retro disco,
melyen régi idõk nagy sláge-
reire ropták sokan a táncpar-
ketten zárásig. 

Vasárnap reggel a csapa-
tok, versenyzõk hazaindultak
a XVI. Országos Erdészeti és
Faipari Sportnapokról, Szol-
nokról.

Sok-sok kép a sportnapokról elérhe-
tõ a NEFAG Zrt. facebook oldalán:
http://www.facebook.com/NEFAGZrt

További információk, eredmények a
Sportnap hivatalos oldalán: http://sport-
napok.nefag.hu/

Fotó: NEFAG Zrt.

Még bõven a mínuszokban vacogtunk,
amikor megtudtam, hogy lehetõség van
kimenni Brnóba összemérni tudásunkat
más erdõmérnök tanoncokkal. Hallgat-
tam történeteket az elõzõ évek résztve-
võitõl és megfogalmazódott bennem a
gondolat, hogy összeszedek egy jó csa-
patot és mi is kipróbáljuk, mit tudunk.

Nos, az ötlet megvolt, a csapattagok
pedig adták magukat ismeretség, talp-
raesettség és szakmai tudás alapján. Így
megalakult csapatunk négy fõvel,
amelyben a verseny kiírásának megfe-
lelõen egy hölgynek is szerepelni kell:
Szilágyi Annamária, Rozovits Ferenc,
Tóth Péter és Timár Dániel, mint csa-
patvezetõ. Nagy kedvvel készültünk a
versenyre. Sokat jártunk gyakorolni: lõ-
ni, motorfûrésszel daraboltunk, kézifû-
résszel korongot vágtunk és mindenki
napokon keresztül gyakorolta a motor-
fûrészen való vezetõlemez-fordítást. A
felismeréshez az anyagot szétosztottuk,
kinek mi megy jobban alapon. Bíztunk
abban, hogy nem hiába a sok nap és a
sok gyakorlás.

A 26. Erdész verseny Brnóban 2012.
04. 16–21. között került megrendezés-
re. Hétfõn a program laza volt, csak
megérkeztünk és a hideg sörök sora
várta a versenyzõket, ezt a napi felada-
tot könnyedén és jó eredménnyel telje-
sítettük.

Kedden egyesfa és állománybecslés
volt az egyik feladat. Nem nagyon hit-
tünk a szemünknek, de végül visszaiga-

zolódott, hogy jó a szemünk, több mint
800 m3/ha-os állományokat kellett fel-
vennünk. A másik napi feladat a motor-
fûrészes és kézifûrészes gyakorlatok
voltak: vezetõlemez-fordítás, lánckímé-
lõ vágás, párhuzamos korong levágása,
illetve kézifûrészes korong-vágás. Ez a
nap már kimerítõbb volt, mint az elõzõ,
de a gyakorlásoknak már kezdtük látni
az eredményét teljesítményükben. Este
jutalmul koncert és újabb hideg sörök
vártak minket.

Szerdán skeet, trapp és „kispuská-
val” való célba lövészet volt. Gyakorlá-
sunk ellenére, sajnos, ez a versenyszám
mehetett volna jobban is, de nem kese-
redtünk el, inkább készültünk a követ-
kezõ napi tájfutásra, faj felismerésekre.
A szervezõk este az IFSA diákszövet-
séggel kapcsolatban tartottak elõadást.

Csütörtökön a reggelit követõen a
csapatokat egyenként kiszállították a
start helyre. Térkép alapján kellett tájé-
kozódni és a kötelezõ ellenõrzõ ponto-
kon megjelenni, majd ott a következõ
feladatokat teljesíteni: lágy szárú, fás
szárú növények, rágásképek, ás-
ványok, koponyák felismerése, kormeg-
határozás. Itt számított az idõ is, illetve
az ellenõrzõ pontokon teljesített fela-
datokban elért pontszám. Este nemzet-
közi estet tartottunk, ez azt jelentette,
hogy minden nemzet hozott magával a
saját országára jellemzõ ételt és italt,
amit mindenki megkóstolhatott. Ezen
az estén már mindenki kicsit kienge-

dett mondván, hogy holnap már lazább
nap lesz.

Pénteken feladat már nem volt, csak
az izgalom, hogy vajon milyen ered-
ményt hozhatunk haza. A fogadóink
megmutatták Brno városát és az egyete-
müket és este fél nyolckor elkezdõdött
a várt eredményhirdetés. Csapatver-
senyben 1. helyen Románia, 2. helyen
Lengyelország, míg 3. helyen a magyar
csapat végzett. Egyéniben a következõ
eredményeket tudhatjuk magunkénak:
27. helyezett Szilágyi Annamária, 4. he-
lyezett Tóth Péter, 2. helyezett Rozovits
Ferenc és 1. helyezett Timár Dániel lett.
Büszkék vagyunk arra, hogy készül-
tünk, gyakoroltunk és jól teljesítettünk.
Ehhez köszönünk minden támogatást a
felsorolt cégeknek és azoknak az em-
bereknek, akik ott dolgoznak és bizal-
mat szavaztak nekünk. 

Köszönjük támogatóinknak:
Nyugat-magyarországi Egyetem Er-

dõmérnöki Kar, Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt., Erdõmester Szövetkezet,
Pilisi Parkerdõ Zrt., Mecsekerdõ Zrt.,
Északerdõ Zrt., Zalaerdõ Zrt., SEFAG
Zrt., Vértes Erdõ Zrt., STIHL Magyaror-
szág, Szerdahelyi Vadászbolt,
Husqvarna Magyarország, Kõrismente
Vadásztársaság, Varázskõ Kft. Pi-
lisszentiván, Stubna Nyomda Sopron,
Tinódi Fogadó Sárvár, Pot. Est Kft..

Timár Dániel
NYME EMK emh.

26. Brnói Erdész Európa Bajnokság


