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Amint azt már a beharangozó írások jelezték, az évtizedes
hagyományokkal rendelkezõ Európai Erdészeti Tájfutó Baj-
nokságot (EFOL) idén ismét, immár harmadszor Magyaror-
szág rendezte. Huszonkettedik alkalommal gyûltek össze
ennek a szép és az erdõhöz legjobban kötõdõ sportnak az
erdész szerelmesei. 

Minden eddiginél több résztvevõ látogatott el hozzánk, 15 or-
szágból 363 versenyzõ és kísérõik élvezték egy hétig a bara-
nyai nap melegét. Az esemény megrendezésébõl a Mecseker-
dõ Zrt. kimagaslóan színvonalas és odaadó munkát végzõ
gárdája mellett az OEE és a Tájfutásért
Pécs Alapítvány (versenyrendezés) is ki-
vette a részét. A fõ szponzor a STIHL
Magyarország Kft. volt. 

Az idõjárással szerencsénk is volt,
meg nem is. Az év legmelegebb hetét iz-
zadták végig a résztvevõk, aszfalton és
erdõben egyaránt. Esõtõl viszont senki-
nek nem ázott el a térképe, annál in-
kább az izzadságától.

A megszokott programnak megfelelõ-
en, a hétfõ és a kedd az érkezés és edzés
napja volt. Sorra érkeztek különféle orszá-
gokból a résztvevõk és foglalták el szállás-
helyüket elsõsorban Orfûn. Az edzéshez
kitûzött pálya a Melegmányi- völgyben
volt. Kedd este tartották a versenyt ismer-
tetõ csapatvezetõi megbeszélést. 

Szerdán aztán elérkezett a nagy nap, a
megnyitó és a sprintverseny napja. Pécs
belvárosát, a Széchenyi teret a tájfutók
vették birtokukba. Legutóbb a szenior világbajnokságon ren-
deztek a belvárosban hasonló versenyt. Most erdészek futká-
roztak a szûk utcákon és tereken. A hõség miatt a napot kerü-
lõ járókelõk nem jelentettek akadályt. A cél a Dzsámi tövében
volt, egy hosszú, hegynek tartó futás után. Sorra érkeztek a 6
és 81 éves kor közötti versenyzõk a napon 40 °C fölötti hõség-
ben. Néhány szép magyar siker született ebben a verseny-
számban. A felsorolt érmesek mellett még sokan értek el jó
helyezést (a zárójelben az indulók száma látható).

Sprint, Pécs belvárosa (kategória– helyezés – név):  
M12 (6) – 2 – Molnár Botond, 3 – Molnár Levente; M16 (5)

– 1 – Árvay Dénes; M18 (12) – 2 – Szász Botond; M21 (27)  –
2 – Fehérvári Dániel; M60 (21) – 2 – Spiegl János; M75 (4)  –
1 – Ijjász István; W12 (6) – 1 – Radó Gyöngyvér; W16 (2) – 1
– Horváth Sarolta; W40 (6) – 1 – Bótor Barbara; W60 (9) – 1
– Horváth Magda; W70 (5) – 1 – Cser Borbála; Nyílt (26) – 2
– Szily Attila, 3 – FridrichÁgnes.    

A verseny után került sor az ünnepélyes megnyitóra. A
Mecsek Táncegyüttes fiatal táncosai vezették fel a csapatokat.
Az öreg Dzsámi ablakai örömmel nézték a sok résztvevõt,
akiket az érdeklõdõ nézõk koszorúja övezett. Tömör és lé-

nyegre törõ üdvözlõ beszédet mondtak: Ugron Ákos Gábor
állami földekért felelõs helyettes-államtitkár, Keszi László, a
Mecsekerdõ Zrt. vezérigazgatója, dr. Páva Zsolt, Pécs város
polgármestere és Lomniczi Gergely, az OEE fõtitkára. A tö-
mörséget a tûzõ napon álldogáló résztvevõk nagyra értékel-
ték. A versenyt Martins Gaigals, az EFOL lett elnöke nyitotta
meg. A vadászkürtök hangja, a táncegyüttes mûsora és közös
táncház zárta az eseményt, megadva az egész hét alaphangu-
latát. Végül a kissé eltikkadt tömeg a környezõ fagylaltozók-
ban és sörözõkben keresett felüdülést a hosszú nap után. 

Még aznap az orfûi versenyközpontban szakmai este kere-
tében Ali Tamás, a NÉBIH Erdészeti Igazgatóságának igazga-

tóhelyettese a magyarországi erdõmûvelésrõl és dr. Csóka
György, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Er-
dészeti Tudományos Intézet osztályvezetõje a klímaváltozás
hatásairól tartott nagy érdeklõdéssel kísért elõadást. 

Csütörtökön került sorra a középtávú verseny. Színhelye a
tájfutók között híres/hírhedt Szuadó volt, Abaliget mellett.
Hajdanában ezt a terepet a Jóisten vicces kedvében te-
remthette, töbör töbör hátán, olyan, mint egy jó ementáli sajt.
Igazi tájékozódási kihívás, ami többeknek bizony gondot
okozott. Az érmes magyar eredmények:

Normál táv, Abaliget Szuadó (kategória– helyezés –
név):

M12 (6) – 2 – Molnár Botond; M16 (5)  – 3 – Árvay Dénes;
M18 (12) – 2 – Szász Botond; M21 (28) – 3 – Fehérvári Dáni-
el; M55 (22) – 3 – Kürti István; M60 (21)  – 2 – Spiegl János, 3
– Harkányi Csaba;   M75 (4) – 2 – Ijjász István; W12 (6) – 1 –
Radó Gyöngyvér; W14 (6) – 1 – Kishanti Petra; W16 (2) – 1 –
Horváth Sarolta;    W40 (7) – 1 – Bótor Barbara; W55 (17)  –
3 – Dániel Edit; W60 (9) – 1 – Horváth Magda; W70 (5) – 1 –
Cser Borbála;    Nyílt (27) – 1 – Kovács Ferenc, 2 – Szily Atti-
la, 3 – Szekeres Péter.   
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A normál távú versenyt követõen, az esti megpróbáltatás
elõtt lehetett néhány órát pihenni. Az Orfûi-tó partján volt az
eredményhirdetés. A dobogó hátterében a tavat környezõ er-
dõk, a lenyugvó nap és vízen rezgõ aranyhídja tündököltek.
Méltó színhely egy erdészversenyhez. Ezt követte az esti ban-
kett és a baráti találkozó, amely a kiváló zenének köszönhe-
tõen nagyon jól sikeredett. Többen – feledvén a sportszerû
életmódot – éjjelig mulatoztak. 

Péntek volt a szakmai kirándulások napja. Az esernyõk is-
mét a napernyõ szerepét játszották, esõre és hidegre nem le-
hetett számítani. A jól megválasztott témáknak köszönhetõen
a résztvevõk hasznos információkhoz juthattak a helyi erdõ-
gazdálkodásról, valamint meglátogathattak több kulturális és
kulináris helyszínt is (ld. következõ cikkünket). A házigazdák
a Zselicbe, a Nyugat-Mecsekbe, a Kelet-Mecsekbe és a Drá-
va-síkságra kalauzolták el vendégeiket, akik erdõmûvelési,
energetikai, vadgazdálkodási, közjóléti, természetvédelmi és
oktatási témában kaptak ismertetõt. A programokból a jó étel
és ital sem hiányzott. 

A kirándulásokat követõen tartotta éves közgyûlését az
EFOL. Az adminisztratív napirendek mellett megtárgyalásra
és elfogadásra került az EFOL stratégiája is. Célja a részvevõk
körének bõvítése, a fiatalok fokozottabb bevonása a versen-
gésbe. Döntés született a következõ versenyek színhelyérõl
is. Jövõre Svédország, 2017-ben Észtország, 2018-ban Lettor-
szág látja vendégül e népes társaságot. A magyar csapat re-
mélhetõleg minél több résztvevõvel indulhat majd ezeken az
eseményeken.

Ennyi esemény után szombatra már kissé elfáradt a társa-
ság. A váltóversenyre azonban feléledtek a versenyzõk és za-
jos biztatás verte fel a Mecsextrém Park és környezete csend-
jét. Volt is nagy harc a nemzetek váltói között. Legnagyobb
örömünkre a királykategóriát, a férfi M21-et a magyar csapat
nyerte a finnek elõtt. Büszkék lehetünk fiataljainkra, mert ko-
moly csapatokat elõztek meg. Az érmes magyar helyezések a
következõk:

Váltóverseny, Árpádtetõ, Mecsextrém Park (kategó-
ria – helyezés – név):

W21 (7) – 3 – Sisa Dorottya, Anna Ornina (LAT), Lasma
Freimane (LAT);    W35 (4) – 3 – Kovács Bernadett, Molnárné
Kovács Ivett, Bótor Barbara; W55 (5) – 3 – Õzse Ágnes, Dá-
niel Edit, Spiegl Zsuzsanna; M14 (5) – 2 – Molnár Botond,
Molnár Levente; M21 (13) – 1 Iski Richárd, Kazal Márton, Fe-
hérvári Dániel; M45 (11) – 2 – Filó György, Gabnai Ernõ Dr.,

Mohácsy Tamás dr.; M65 (18) – 2 – Rétfalvi Lajos, Blum Lász-
ló id.; Nyílt (12) – 1 – Tóth Mariann, Edgars Šteins – 3 – Szily
Attila, Bognár Richárd.  

A programban és izgalmakban dús hét záróakkordjai a vál-
tóversenyt követõen hangzottak el. Az ünnepélyes eredmény-
hirdetést megelõzõen a STIHL tartott parádés bemutatót, ahol
megcsodálhattuk a profi versenyzõk sokoldalú tudását. Az
eredményhirdetés jó hangulatát megkoronázta, hogy a ver-
seny történetében elõször kihirdették az országok közötti
pontverseny gyõztesét. Magyarország nyerte az összesített ver-
senyt, aminek díja a Zsolnay Manufaktúra által felajánlott, limi-
tált szériában készült, 18 karátos arannyal díszített kerámia sas.
A derék „díjmadár” az OEE-könyvtár gyûjteményébe kerül. 

A 22. EFOL zárszavaként a tájfutó himnusz hangjai mellett
levonták a zászlót, és azt átadtak a következõ évi rendezõ
Svédország képviselõjének, Björn Karlssonnak. Ezután Mar-
tins Gaigals elnök bezárta az eseményt.

Összefoglaló véleményként elmondható, hogy ez az ese-
mény is öregbítette a magyar erdészek hírnevét Európában. Az
idei versenyrõl a résztvevõktõl csak jót hallottunk. Meg kell kö-
szönjük, különösen a Mecsekerdõ gárdájának, az odaadó és fá-
radtságot nem ismerõ munkát. Külön meg kell említeni a ki-
emelkedõ szintû kommunikációt, amin a koronát az egyértel-
mû elismerést élvezõ programfüzet jelentette. Meg kell köszön-
ni a Tájfutásért Pécs Alapítványnak, elsõsorban Viniczai Fe-
rencnek és Vonyó Péternek a professzionális versenyrendezést.
Köszönet a Helian Toursnak, Furák Zoltánnak a színvonalas
szállásokért. Köszönet a támogatóknak, elsõsorban a fõszpon-
zor STIHL cégnek az anyagi és erkölcsi támogatásért. 

Gerely Ferenc elnök,
OEE Erdei Sportok Szakosztálya
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