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Ahhoz, hogy az idei évi versenyre is ki-
juthassunk, illetve kellõképpen felké-
szültek legyünk, elengedhetetlen volt
nagylelkû szponzoraink támogatása!
Ezúton is szeretnénk nekik köszönetet
mondani, nevezetesen: Bakonyerdõ
Zrt., Erdõmester Szövetkezet, Forest-
Press, Gyulaj Zrt., Ipolyerdõ Zrt., KNT
Fakitermelõ Kft., Maderspach Kom-
mandó, Mecsekerdõ Zrt., Mocz és Társa
Kft., Nefag Zrt., Nimród vadászújság,
Pilisi Parkerdõ Zrt., Roth Gyula SzKI,
Sefag Zrt., Stihl Kft., Szombathelyi Er-
dészeti Zrt., Magyar Vadászlap, Zalaer-
dõ Zrt.

A tavalyi évi sikereink miatt idén na-
gyobb nyomással vágtunk neki a ver-
senynek, hiszen mi más is lehetett vol-
na a célunk, mint a címvédés! És hogy
pontosan hogyan is néz ki egy ilyen
többnapos verseny? Elsõsorban gya-
korlatorientált versenyszámokból állt a
rendezvény, de sok elméleti tudásra is
szükségünk volt, hiszen például a felis-
merési anyagokat tudományos névvel
kellett megnevezni.

Elsõ nap a favágással kapcsolatos
versenyszámokat tartották, melyek a
következõk voltak: lánckímélõ vágás –
vízszintes helyzetben lévõ rönkbõl 1-1
korong vágása, lehetõleg minél keve-
sebbet belevágva a rönk alatt elhelye-

zett pallóba; vízszintes korong vágása
– függõleges helyzetû rönkbõl minél
párhuzamosabb korong vágása; gallya-
zás – 15 gally leütése; motorfûrész-sze-
relés – vezetõlemez-fordítás. 

Idén egy „új” versenyszámot is telje-
sítenie kellett két embernek: a STIHL
Timbersports-ban használatos kézi fû-
részekkel kellett vágni 1-1 korongot, a
másik két embernek pedig keresztvágó
fûrészelés volt a feladata. 

Természetesen minden verseny-
számnál az idõmérésnek is nagy hang-
súlya volt. Egész jó eredményekkel si-
került zárni ezeket a számokat, hiszen
hármat csapatszinten meg is nyertünk
(gallyazás, kézi fûrészelések, szerelés). 

Ezeken kívül még ezen a napon tar-
tották a Harvester szimulátoros ver-
senyszámot, mely feladat végrehajtásá-
ra 1 embert sorsoltak a csapatokból. Itt

5 perc gyakorlási idõ után 5 perc volt
minél több fa kitermelésére, illetve
pont elérésére, mert a rendszer elég
komoly büntetõpontokat adott, ha fát,
vágószerkezetet és egyéb részeket ron-
gált a kezelõ. Sajnos ez volt az egyet-
len versenyszám, amelyre nem tudtunk
gyakorolni, ennek ellenére sikerült
szépen helyt állni.

A második napon a lövészet követ-
kezett. Sörétes puskával összesen 10
skeet- és 10 trapkorongra kellett min-
denkinek lõnie, mindegyik korongra
egy lehetõségünk volt, .22-es kaliberû
puskával pedig két próbalövés után öt
értékelt lövést kellett lõlapra tenni sza-
bad kézbõl, nyílt irányzékkal, kb. 35
m-re. Szerencsére sikerült a tavalyi jó
eredményeinken javítani, így csapat-
versenyben mindhárom versenyszámot
megnyertük.

Harmadik nap következett az egyik
legjobban megterhelõ versenyszám, a
tájfutás, illetve az erdõbecsléssel kap-
csolatos versenyek. Tájfutásnál egy tér-
képet kaptunk, amelyen 6 pont volt
bejelölve, és egy iránytû segítségével
kellett õket megtalálnunk. Mindezt ter-
mészetesen idõre, a pontokon pedig
felismerési feladatok vártak minket:
összesen 60 különbözõ felismerési
anyagot kellett meghatároznunk, me-
lyek lágyszárúakból, lombos hajtások-
ból, kõzetekbõl, rovar- és rágásképbõl,
lábnyomokból, koponyákból és kor-
becslésbõl, fakockákból, védett mada-
rakból álltak. 

A megközelítõleg 5,5 km-es távot,
amely nagyon változatos domborzati
viszonyokat rejtett magában, 2 óra 25
perc alatt sikerült megtennünk. Az idõ-
ket és a felismerési pontokat is figye-
lembe véve a középmezõnyben zártuk
ezt a versenyszámot. Kis pihenõ után
fatérfogatbecslés következett, mely fela-
datban 25 × 25 méteres mintaterületet
kellett felvennünk, és a hektáronkénti
fatérfogatot kellett meghatároznunk.
Ebben a versenyszámban sajnos nem
sikerült kiemelkedõen teljesítenünk,
viszont az egyéni fabecslésfeladatnál
már igen, ott csapatszinten elsõk let-
tünk, illetve Török Tímea 2. helyen
végzett. 

Az egyéni fabecslésnél mindenki
kapott egy becsülendõ fát, amelyet kb.
20 méteres távolságból, mérõmûszerek
nélkül kellett megbecsülni: milyen fa-
faj, milyen magas, mekkora az átmérõ-
je, és mekkora a fatérfogata. Az egyik
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Az erdész sokoldalúság versenye Brnóban
Az idei évben március 26—április 1. között került megrendezésre a 31. Forestry
Versatility (Erdész Sokoldalúsági Verseny), melynek hagyományosan a Brnói Men-
del Egyetem ad otthont. Idén a versenyre 12 ország 13 csapata nevezett be,
összesen 52 aktív erdõmérnök-hallgató mérte össze tudását, tapasztalatát. A Sop-
roni Egyetem Erdõmérnöki Karának csapatát a tavalyival megegyezõen a követ-
kezõ hallgatók alkották: Török Tímea, Deák István, Hosszú Csaba és Tima Gábor.
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fa egy duglászfenyõ volt, amelynek az
adatai a következõk voltak: 72 cm át-
mérõ, 38 méteres magasság. Sajnos rit-
kán láthatunk ilyen hatalmas fákat.

Miután az összes versenyszámot
végrehajtottuk, kis pihenés és készülõ-
dés következett, mert ez a verseny
azon felül, hogy ügyességünket, tudá-
sunkat összemérhetjük más országok
hallgatóival, a különbözõ nemzetek
megismerésérõl, hagyományaink be-
mutatásáról, jó kapcsolatok ápolásáról
is szól. Ezért a nap végén nemzetközi
estet tartottunk, amelyen minden or-
szág képviselõi egy kis bepillantást
nyújtottak tradíciójukból, bemutathat-
ták nemzetükre jellemzõ ételeiket, ita-
laikat.

A záró napon bepillantást nyerhet-
tünk a Mendel Egyetem erdészeti kam-
puszának életébe, a képzési módokba,
valamint a brnói erdõgazdálkodásba és
erdészeti képzésbe. Ezt követte a várva
várt ünnepélyes eredményhirdetés,
amelyen végre megtudhattuk, hogy si-
került-e elérni célunkat. 

A csapatversenyben szoros ered-
mény született, mindössze 1 ponttal

megelõzve a lengyel versenyzõket si-
került a tavalyi címünket megvédeni!
Harmadik helyen pedig Szlovákia csa-
pata végzett.

Részünkrõl egyéniben a következõ
eredmények születtek: Török Tímea 5.,
Hosszú Csaba 3., Deák István 2., Tima
Gábor 1. helyezést ért el, így szeren-
csére nemcsak a csapatcímet, hanem
az egyéni elsõ helyet is sikerült megvé-

deni mind a fiúk, mind a lányok verse-
nyében.

Összességében a nemzetközi kap-
csolatok ápolása és a versenyeredmé-
nyek miatt is elmondhatjuk, hogy na-
gyon eredményes és sok tapasztalatot
rejtõ, szép hetet tudhatunk magunk
mögött.

Török Tímea, Tima Gábor
csapattagok, SOE EMK
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Az ismert és közkedvelt szerzõ két
újabb színes, izgalmas kötettel lepte
meg az erdõt-mezõt járó, természetet
szeretõk népes táborát. 

Az elsõ kötet mûfaját tekintve valóban
rendhagyó határozókönyvnek tûnik,
mint ahogy a fülszöveg is kiemeli.
A könyvbe belelapozva azon-
ban rájövünk, hogy ennél
sokkal több, érdekesebb és ér-
tékesebb tudnivalókat nyújt
nemcsak az amatõr természetjá-
róknak, de bizony még a sza-
kembereknek is. 

Sajátos tematikába rendezve
több mint 300 állat- és növényfajt
mutat be a tavasz, nyár, õsz foga-
lomkörébe illesztve. Az évszakokon
belül pedig olyan különleges és talá-
ló fejezetekbe csoportosítja a leírt
fajokat, mint a „Vakmerõ elsõk”, az
„Erdõ felé, földúton”, a „Belépésre
csábító erdõszél” vagy éppen a „Hívat-
lan fadíszek”. A bemutatott növények,
állatok rövid leírásán túl megismerhet-
jük a védett fajok eszmei értékét, a kü-
lönös elnevezések etimológiáját, az

egyes fajokhoz kapcsolódó hiedelme-
ket, mondákat, gyógyászati és egyéb
hasznos tudnivalókat is.

A 2. kötet alcíme Tapasztalatok
gyûjteménye az erdei-mezei élõvilág
sokoldalú megismeréséhez. A könyvet
pedig a szerzõ,

dr. Nádai Magda Vadai
József pedagógus-író több mint
százéves alábbi idézetével ajánlja az ol-
vasók, erdõt járó gyerekcsoportok, csa-
ládok figyelmébe: „Sokak figyelése és

az ebbõl fakadó tapasztalás, amelyet
az emberek tódítás és okoskodás nélkül
egymással közölnek, csakis az tökélete-
sítheti ismereteinket.”

A könyvben leírtak valóban olyan
anyagnak tekinthetõk, amelyet min-
denki a saját ízlése szerint formálhat
és hasznosíthat. Ennek keretében
megismerkedhetünk az Erdõvarázs
Családi Nap programjaival, a Budake-
szi Vadasparkkal, tanösvényekkel,
madárparkokkal, erdei iskolákkal, a kéz-
ügyességet fejlesztõ, erdei alapanya-

gokból készíthetõ „kézi mûvek-
kel”, játékos ötletekkel. A kötet
végén pedig szép kiállítású

színezõ oldalak találhatók
hasznos tanácsokkal.

Nagy örömmel és szeretettel
ajánljuk gyermekek, felnõttek,

családok és pedagógusok köny-
vespolcára, de még inkább háti-

zsákjába a két rendkívül gazdagon
illusztrált kötetet, és kívánjuk, forgas-

sák haszonnal az erdõn-mezõn baran-
golva.

Dr. Sárvári János

A könyv a kiadó címén beszerezhetõ:
Kapcsolat: Balogh Gyöngyi
Telefon: 06 70 205 6265
E-mail: b.konyvmuhely@gmail.com
Cím: 1162 Budapest, Lajos u. 56.

Dr. Nádai Magda
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