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A HM Budapesti Erdõgazdaság Zrt.
2010. március 24-én tartotta az elsõ er-
dészversenyét, melyet a szervezõk az
OEE által kétévente megszervezett ver-
seny szabályai alapján, az Uzsai Erdé-
szeti Igazgatóság területén bonyolítot-
ták le.

A versenyre mindegyik erdészet
egy versenyzõt küldött. A résztve-
võknek nemcsak felkészülést jelentett
az országos megmérettetés, hanem –
mint ahogy azt õk maguk is elmond-
ták – ez alkalommal ismételten átél-
hették az iskolai vizsgadrukk érzését,
felfrissítették szakmai tudásukat és ta-
lálkozhattak a területileg távolban dol-
gozó kollégáikkal.

A versenyen összesítésben elsõ he-
lyezést ért le a Lovasberényi Erdészet
versenyzõje, Zsovák Ernõ. Az egyes
versenyszámokban elsõ helyezést értek
el a következõ kollégák:

Szakmai elméleti: Molnár József, Tá-
borfalva

Felismerés: Tóth Róbert, Süttõ
Állományleírás: Szabó István, Buják

Vadásztatás: Tóth Róbert, Süttõ
Gyérítésjelölés: Zsovák Ernõ, Lovas-

berény
Állománybecslés: Tapasztó Norbert,

Uzsa
Választékozás és számbavétel: Ta-

pasztó Norbert, Uzsa
Lövészet: Szabó István, Buják
A küzdelem nagyon éles volt, noha a

verseny sportszerûen és jó hangulatban
folyt. A versenyzõk tudásánál csak a lel-
kesedésük volt nagyobb. A kiegyenlí-
tett esélyeket mutatja, hogy minden
versenyzõ a versenyszámokban ért el
egy, vagy több elsõ helyezést. Minden-
ki a tudása legjavát és igyekezete maxi-
mumát adta.

A jó elõkészítés következtében és a
versenybírók pártatlan és hozzáértõ
munkája nyomán a pontszámok a valós
eredményeket tükrözik.

A versenyt az Erdõgazdaság szakmai
ágazatvezetõi (Dénes Margit és Solti Im-
re), valamint az Uzsai Erdészet személy-
zete (Csikos Imre és Simon Sándor irá-
nyításával) szervezték. A versenybírósá-

got is õk alkották, a
versenyhez a ko-
moly szakmai se-
gítséget adott Vas-
pöri Ferenc igazga-
tó és Fábián Ta-
más erdõfelügyelõ
(az MGSZH képvi-
seletében), mint a
bírók számára talán
a legnehezebb fela-
datot jelentõ ver-
senyszámok bírói.

A feladatlapok
értékelésének ide-

je alatt a CGP Instruments Bt. kereske-
delmi vezetõje, Tóth Béla Ákos tartott
termékbemutatót a cége termékeirõl a
versenyzõknek, valamint a megjelent
kollégáknak, szurkolóknak.

Az Erdõgazdaság vezetése nevében
Keresztes György vezérigazgató-helyet-
tes értékes – de szakmai – díjakat és ok-
levelet adott át a versenyzõknek, a
CGPI által felajánlott díjakat Tóth Béla
Ákostól vehették át a versenyzõk. Az
MgSzH nevében Fábián Tamás adta át
– a gratulációkkal együtt – a verseny-
zõknek az OEE (az MgSzH közremûkö-
désével készült) Bakonyi erdõk, ba-
konyi évszázadok címû könyvét.

Nagy elismerés és köszönet illeti a
szervezõket és a versenyzõket, mivel
munkájuk egyhangú megelégedést vál-
tott ki azzal, hogy az Erdõgazdaság elsõ
házi rangadója fegyelmezetten, gördülé-
kenyen és magas színvonalon zajlott le.

Az Erdõgazdaság színeiben a ver-
seny gyõztese – Zsovák Ernõ – képvi-
selheti a céget az országos erdészverse-
nyen, 2010. májusában.

Keresztes György, Sinka Attila

A SEFAG Zrt., az OEE Kaposvári Helyi Csoportja és a Somogy Megyei Erdész és Természetvédõ
Egyesület 2010. június 10-én konferenciát rendez

Az ezüsthárs az év fája
címmel. A konferencia helyszíne a Hotel Kardosfa.

A hallgatók elõadásokat hallhatnak a fafaj dendrológiai, erdõgazdálkodási, faipari, vadgazdálkodási és
méhészeti jelentõségérõl, majd fórumon cserélhetik ki tapasztalataikat.

Erdészverseny Uzsán




