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Az ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola,
Erdészeti Szakiskola és Kollégium 1999
februárjában rendezte meg elõször az er-
désziskolák tanárainak és dolgozóinak
sporttalálkozóját. A rendezvény nem várt
sikert hozott: a résztvevõ csapatok elha-
tározták, hogy félévente más-más iskola
rendezi meg eme eseményt. Így az évek
során Szõcsénypusztán, Sopronban, Sze-
geden, Barcson, Piliscsabán és Mátra-
füreden is találkoztak az erdészeti kép-
zést folytató középfokú intézmények
munkatársai sportolás céljából. A labda-
rúgás mellett lövészet, fekvenyomás,
sakk és az asztalitenisz is megjelent a
sportágak sorában.

Az idén õsszel, immár XV. alkalom-
mal vetélkedtek a mozogni vágyó ifjak
és „örökifjak” az ásotthalmi sportlétesít-
ményekben. A nagy küzdelmeket hozó
mérkõzéseken minden esetben a sport-
szerûség meghatározó tényezõ volt.
Mindenki a munkatársát, egy sportoló
kollégáját látta ellenfelében, és ezt a he-
lyenként kiélezett csata sem feledtette el.

A sportoláson kívül minden helyszí-
nen a baráti beszélgetéseknek és a kö-
zös esti énekléseknek is nagy szerepe
van. A hajnalig tartó nótázások során el-

hangoznak a mindenki által ismert nép-
dalok mellett az erdészhagyományokat
és reményeket felidézõ nóták is pl.: „Az
erdésznek jól megy dolga …”. Így a más-
napi helyosztókon, az ellenfélen kívül
még más jellegû fáradtsággal is meg
kell küzdeniük a sportolóknak. De ezt
nem sajnálja senki, hisz a sikeres sze-
replés mellett még egy fontos (talán

még lényegesebb) eredmény is van: ba-
rátságokat kialakítani és megtartani. Ez
a rendezvény a testedzés mellett ezt a
célt is jól szolgálja.

A sokak által várva várt labdarúgás-
ban végül nemes küzdelmek után Szõ-
csénypuszta vitte el a gyõzteseknek járó
serleget Piliscsaba és Ásotthalom elõl.

Kocsis Attila

Tanári sporttalálkozó Ásotthalmon

Hagyományteremtõ
Erdész-Bányász Bál

Hagyományteremtõ szándékkal, ebben az évben az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület Baranya Megyei Helyi Csoportja és
az Országos Magyar Bányászati Kohászati Egyesület Mecse-
ki Szervezete közös szervezésében, minden kedves Kollégát
szeretettel hívunk és várunk az Erdész-Bányász Bálra.

Idõpont: 2007. február 23. 19.00-tól reggelig

Helyszín: Pécs, Palatinus Szálló, Bartók terem

Belépõ: 5 500 Ft (a belépõdíj tartalmazza a fogadóitalt, a svéd-
asztalos vacsorát, az éjféli töltöttkáposztát, valamint a kávét)

Jelentkezési határidõ: 2007. február 13.
Befizetési határidõ: 2007. február 13.

Jelentkezni, és egyéb információt kérni a 
bal2007@mecsekerdo.hu e-mailcímen lehet, Palka Rékánál.

Szõnyi János Balázs László
elnök elnök 

OEE Baranya Megyei OMBKE Mecseki Szervezete 
Helyi Csoportja


