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Sok embernek nagyot dobbant a szíve,
mikor reggel az ablakon kinézve az éj-
szakai esõ nyomait megpillantotta. De
szerencsére, napközben az idõjárás a
szebbik orcáját mutatta nekünk, így
csodálatos õszi idõben bonyolíthattuk
le a 2008. évi Erdészeti jelölõverse-
nyünket.

Az évek folyamán kialakult forgószín-
pad-szerû elveknek megfelelõen az idén
a verseny házigazdája a Szombathelyi
Erdészeti Zrt. Vasvári Igazgatósága volt.
A verseny színvonalához méltó környe-
zetet a Szajki-tavakat övezõ erdõk, vala-
mint a tóparti étterem biztosította.

A tavalyi évhez hasonlóan ismét
nyolc csapat vett részt a versenyen. Cé-
günk részérõl a szokásoknak megfelelõ-
en minden igazgatóság egy-egy csapat-
tal képviseltette magát, így a négy hazai
csapat mellett négy vendégkülönítmény
(Bakonyerdõ Zrt., Ipolyerdõ Zrt., Pilisi
Parkerdõ Zrt. és VMMGSZH Erdészeti
Igazgatóság) , összesen 36 fõ szállt harc-
ba az értékes nyereményekért.

De ne szaladjunk ennyire elõre, hi-
szen, hogy a versenyzõk bírják az egész
napos „kemény” igénybevételt a szer-
vezõk reggelivel vártak mindenkit.

Miután mindenki kellõképpen felké-
szült, eljött az idõ, hogy Kronekker József
vezérigazgató megnyitója után a résztve-
võk Bakó Csaba erdõgazdálkodási igaz-
gató ismertetõjének segítségével megis-
merkedjenek a verseny levezetésének
sorrendjével és a versenyfeladatokkal is.
Mindeközben megtörtént a sorszámok
kihúzása és azok regisztrálása. A verseny
során három feladatban mérték össze
felkészültségüket a versenyzõk. A teszt-
ben szereplõ 20 kérdés az erdõgazdál-
kodás valamennyi területét érintette. A
két terepi feladat ún. átalakító üzemmó-
dú és törzskiválasztó gyérítés korú állo-
mányok gyérítés jelölése volt a Hosszú-

pereszteg 14A és Hosszúpereszteg 11A
erdõrészletekben. 

Mindegyik helyszínen 40 perc állt a
versenyzõk rendelkezésére, hogy ki-
töltsék a tesztet, ill. a sorszámozott fák
közül kiválasszák melyiknek ért véget
földi pályafutása. Miközben a résztve-
võk próbálták tudásuk legjavát nyújta-
ni, a már beérkezett teszt- és versenyla-
pok kiértékelése a háttérben természe-
tesen gõzerõvel folyt. 

Az egész verseny lendületesen, ké-
sésektõl, csúszásoktól mentesen zajlott
le köszönhetõen a jól felkészült helyi
kollégáknak.

A verseny lezárulta után következett
a szarvaspörkölt elfogyasztása ebéd
gyanánt, ami mindenkinek jól esett a
tartalmas délelõttöt követõen.

A verseny tényleges lezárásaként,
került sor az eredményhirdetésre, és az
elsõ helyezetteknek járó jutalmak át-
adására. Egyénileg az elsõ három he-
lyezett részesült jutalomban, míg a csa-

patversenyben az elsõ helyezett kapott
díjat. Az egyéni versenyben Németh Fe-
renc, a Szentgotthárdi Igazgatóság kö-
telékébe tartozó kolléga bizonyult a
legjobbnak, aki a vállalat által felkínált
díjon kívül Dénes Károly pagonyvezetõ
fõerdész felajánlása nyomán egy német
vizsla kölyökkutya boldog tulajdonosa-
ként térhetett haza. Gratulálunk neki a
szép eredményhez!

A 2008. évi Erdész jelölõverseny
egyéni elsõ három helyezettje

I. Németh Ferenc, Szombathelyi Er-
dészeti Zrt. Szentgotthárdi Igazgatóság

II. Molnár László, Ipoly Erdõ Zrt.
III.  Dolgos József, Szombathelyi Er-

dészeti Zrt. Vasvári Igazgatóság    
A csapatversenyben a házigazda

Vasvári Igazgatóság csapata szerezte
meg a gyõzelmet, így a csapatverseny
gyõztesének járó jutalmat, valamint a
csapatverseny gyõztesének járó serle-
get. A gyõztes csapat tagjai: Dolgos Jó-
zsef, Hatz Csaba, Jánosa László, Né-
meth Imre, Sipos József. Gratulálunk ne-
kik a szép eredményhez.

A 2008. évi Erdész jelölõverseny csa-
patversenyének elsõ három helyezettje:

I. Szombathelyi Erdészeti Zrt. Vasvá-
ri Igazgatóság

II. Szombathelyi Erdészeti Zrt. Szent-
gotthárdi Igazgatóság

III. VMMSZH Erdészeti Igazgatósága  
A verseny eredményhirdetése után

került sor a Szombathelyi Erdészeti Zrt.
„Év Erdésze” cím átadására. A címet
2008-ban Piri Norbert, a Vasvári Igaz-
gatóságon dolgozó kerületvezetõ er-
dészkolléga érdemelte ki folyamatos
magas színvonalú munkájával és kitû-
nõ, ezüstérmes helyezésével a 2008.
évi Országos Erdészversenyen. Remél-
jük még sok hasonló szakmai sikert ér
el! Gratulálunk!

Kép és szöveg: Németh János 

Erdész jelölõverseny Vasváron

Az egyéni verseny gyôztese, Németh Ferenc
átveszi jutalmát

A gyôztes csapat A szép számú versenyzô




