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Az idén a Mecseki Erdészeti Zrt. adott
otthont az erdészversenynek, az er-
désztechnikusaink kétévente meg-
rendezett szakmai vetélkedõjének.

A verseny kiválóan sikerült, mind
a versenyzõk, mind a szervezõk de-
rekasan kitettek magukért. Óriási öt-
let volt, hogy a versenyt a 13. Euró-
pai Bányász-Kohász Találkozó kere-
tében megrendezett 8. Magyar Bá-
nyász-Kohász-Erdész Találkozóhoz
kötve szervezték, amely szervesen il-
leszkedett a Pécs – mint Európa kul-
turális fõvárosa – által szervezett ren-
dezvénysorozatba.

A kétnapos verseny szünetében a csa-
patok tagjai részt vehettek a Találkozó
ünnepélyes megnyitóján és az azt köve-
tõ közös vacsorán a bányászokkal-kohá-
szokkal. Sok régi – már-már elfeledett –
baráttal sikerült így a kapcsolatot felele-
veníteni és közben a bányász-kohászvi-
lág színes, számunkra is érdekes külön-
legességeit (Európa sok országának bá-
nyászöltözetei, bányászzenekarai és ze-
néje, bányászpálinkái, bányászkislányai
és egyebek) megismerni. A szombati
díszfelvonuláson Európa kü-
lönbözõ országaiból 2000-
3000 bányász, kohász és er-
dész vett részt. A találkozó al-
kalmával szabadtéren és a
rendezvény központját jelentõ
csarnokban felléptek a fogadó
ország és a külföldi vendégek
bányász-zenekarai, hazai nép-
mûvészeti együttesek. A talál-
kozó látványos csúcsesemé-
nye a díszfelvonulás volt,
melynek során a résztvevõk
egyenruháikban zárt rendben,

zenekaraikkal és szakmai zászlóikkal
végigvonultak a belvárosban, a város fõ-
terén összegyûltek, majd a fogadó or-
szág vezetõi ünnepi külsõségek között
felkötötték a zászlókra a rendezvény
emlékszalagját.

A verseny egyébként a két nap alatt
teljesen szabályosan, jól szervezetten
zajlott a csodálatos mecseki erdõkben
és a szépen felújított pécsváradi várban.
A szervezõknek még az idõjárásért fele-
lõsökkel is sikerült megállapodniuk, a
verseny ideje alatt felfüggesztették az
esõt és így a verseny eszményi körül-

mények között folyhatott. A verseny
lefolyásáról és a született eredmé-
nyekrõl – nyilván – a fogadó rész-
vénytársaság fogja tájékoztatni a
szakközönséget.

A megyei fordulókat követõen a
döntõben 21 versenyzõ közül került
ki a végsõ gyõztes, az ország legjobb
erdésze. Gál Sándornak, a Zalaerdõ
Zrt. versenyzõjének rendkívül szoros
versenyben, 739,6 ponttal sikerült
gyõzedelmeskednie. Õt alig 3 ponttal
lemaradva Tuba Gábor (SEFAG Zrt.)

követte, harmadik helyen pedig a Me-
cseki Erdészeti Zrt. döntõse, Fucskár
Gábor végzett 731,3 ponttal. Gyönyörû,
esõmentes májusi hétvégén zajlott a ve-
télkedõ. A hét szakmai versenyszám kö-
zött volt többek között lövészet, határ-
azonosítás, fakészlet-meghatározás és
trófeabecslés is. Gál Sándor ez utóbbi
szám teljesítésében volt kiemelkedõ,
maximális ponttal jeleskedett.

Az eredményhirdetésre a pécsváradi
Várban került sor. A nagyszerû hangu-
latról a Baranya Vadászkürt Egyesület
gondoskodott. Az elsõ három helyezett

pénzjutalomban részesült, il-
letve a STIHL felajánlásával
egy-egy nagy értékû motorfû-
részt is kaptak. Továbbá az
elsõ helyezett a CGPI Kft.
GPS készülékét nyerte meg. 

Köszönjük a Mecseki Er-
dõgazdaságnak és Pécs váro-
sának az élményt jelentõ ren-
dezvényen való részvétel le-
hetõségét, a példás szerve-
zést és vendégszeretetet.

Keresztes György – 
Ferling
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