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Immáron 16. alkalommal került meg-
rendezésre 2012-ben az Országos Erdé-
szeti és Faipari Sportnapok, melyet idén
a Nagykunsági Erdészeti és Faipari Zrt.
szervezett meg Szolnokon. 

A résztvevõk nagy számban már au-
gusztus 31-én, péntek délután megérkez-
tek autóval, külön busszal az ország min-
den tájáról Szolnokra, ahol a fõiskola két
kollégiumában történt az elszállásolásuk;
közel 500 sportoló töltött el két éjszakát
így a Tisza partján. Miután elfoglalták szo-
bájukat, térképpel a kezünkben felfedez-
hették a belvárost és a verseny helyszí-
néül szolgáló Tiszaligetet, az újonnan fe-
lújított Tiszai hajósok terét, és Szolnok leg-
újabb Tiszavirág hídján is átsétálhattak. A
sportnapok rendezvénye egy idõpontra
esett Szolnok Város Napjával, így külön-

bözõ kulturális programokon is részt ve-
hettek a vendégek, melynek helyszíne
pár száz méterre volt a szállásoktól.

A több mint 500 fõs rendezvényre 20
erdõgazdaság dolgozói: Bakonyerdõ Er-
dészeti és Faipari Zrt., Egererdõ Erdésze-
ti Zrt., Északerdõ Erdõgazdasági Zrt.,
Gemenc Zrt., Gyulaj Erdészeti és Vadá-
szati Zrt., HM Budapesti Erdõgazdaság
Zrt., HM VERGA Zrt., Ipoly Erdõ Zrt.,
KAEG Zrt., KEFAG Zrt., Mecsekerdõ
Zrt., NEFAG Zrt., NYÍRERDÕ Zrt., Pilisi
Parkerdõ Zrt., SEFAG Zrt., Szombathelyi
Erdészeti Zrt., TAEG Zrt., VADEX Mezõ-
földi Zrt., Vértesi Erdõ Zrt., Zalaerdõ Er-
dészeti Zrt.; és családtagjaik, illetve a NÉ-
BIH Erdészeti Igazgatóságaitól érkeztek
a résztvevõk, akik 11 sportágban mér-
hették össze erejüket és tudásukat. 

Szombaton, a reggeli után a csapa-
tok a Tiszaligeti Városi Sportcsarnok-

ban sorakoztak fel, izgatottan várva,
hogy részt vehessenek az általuk kivá-
lasztott sportokban. Dégi Zoltán, a NE-
FAG Zrt. vezérigazgatója nyitotta meg a
sportnapokat, majd megtartotta kö-
szöntõ beszédét Dr. Halmágyi János, az
Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszer-
vezetének elnöke is. Néhány kedves
gondolatot megfogalmazva köszöntötte
a sportolókat Balla György Szolnok vá-
ros alpolgármestere, országgyûlési kép-
viselõ.

A külföldi meghívottak nevében Ma-
rian Stoicescu, a Román szakszervezet,
a Consilva elnöke és Branislav Sasin, a
Lengyel Szakszervezeti delegáció veze-
tõje köszöntötte a megjelenteket. 

Ezután a sporté volt a fõszerep.
Streetballban 6 csapat mérte össze ere-

jét, melyben a Zalaerdõ Erdészeti Zrt.
szerezte meg az elsõséget. 

Folyamatosan zajlottak a kispályás
labdarúgás meccsei, ahol a nevezett csa-
patok között, 4 csoportba osztva, kör-
mérkõzések során dõlt el a továbbjutás.
A Mecsekerdõ Zrt. csapata vihette haza
végül az aranyérmet a feszített tempó-
ban lezajló több 15 perces meccs után.

Asztalitenisz mérkõzései két helyen
zajlottak, a Sportcsarnok elõterében és
a squash pályán, a hölgyek versenyé-
ben Birkás Mária (Mecsekerdõ Zrt.) az
uraknál pedig Máté Gyula (Szombathe-
lyi Erdészeti Zrt.) lett az elsõ.

A Milléri lõtéren zajlott le a korong-
vadászat, és a bukócélra történt kispus-
kalövészet, ahol több mint 60-an küz-
döttek a dobogós helyekért. A hölgyek-
nél Varga Lászlóné (Északerdõ Zrt.),
míg az uraknál Kajzer Szabolcs (Észak-

erdõ Zrt.) teljesített a legjobban. Erdõ-
gazdaságonként a három legjobb ered-
ményt figyelembe véve, csapatban is az
Északerdõ Zrt. vihette haza az elsõ he-
lyet.

A szolnoki Bowling Clubban közel
80-an mérhették össze precizitásukat
gurításban. Hernádiné Pillman Andrea
(Vértesi Erdõ Zrt.) és Ifj. Nagy Károly
(Egererdõ Zrt.) volt a legügyesebb eb-
ben a versenyszámban.

Akinek volt egy kis szabadideje, fu-
tásra bármikor benevezhetett a nap fo-
lyamán, 200 és 800 méteres távon.
Elõbbiben Szigetvári Éva (Nyírerdõ
Zrt.) és Lovretics Tamás (Zalaerdõ Zrt.),
utóbbiban Vasas Lilla (NEFAG Zrt.),
Szabó Dániel (Zalaerdõ Zrt.) volt a leg-
gyorsabb.

Emellett még lehetett indulni úszás-
ban is, a táv 50 méter volt. Mellúszásban
Farmosi Nikolett (NEFAG Zrt.) és Vajda
Márton (VADEX Mezõföldi Zrt.) bizo-
nyult a leggyorsabbnak, míg gyorsúszás-
ban Stefcsik Viktória (KAEG Zrt.), és
Lovretics Tamás (Zalaerdõ Zrt.) gyõzött.

Az íjászok is megtalálhatták helyüket
az íjászpályán a Tiszaligetben. Elsõ he-
lyezett lett Galvácsné Kertész Viktória
(Északerdõ Zrt.) és Balogh Krisztián
(Zalaerdõ Zrt.). 

A szellemi sportok kedvelõi is meg-
mérkõzhettek egymással a sakk és ta-
rokk versenyekben. Sakkban Czigolá-
né Németh Diána (Zalaerdõ Zrt.) és
Papp Nándor (Zalaerdõ Zrt.) vihette
haza az I. helyzettnek szóló oklevelet,
érmet. Kártyajátékban pedig Dr. Széles
Attila (Pest Megyei Kormányhivatal Er-
dészeti Igazgatósága) bizonyult a leg-
jobbnak.

A nagy érdeklõdésre való tekintettel
már péntek késõ délután megrendezés-
re került a sárkányhajó selejtezõ, így
szombat délután az elõdöntõkben már
„csak” 12 csapat harcolt a gyõzelemért a
Tiszán. Szoros küzdelmek során a leg-
jobb három idõt evezõ csapat, az Ipoly
Erdõ Zrt., a Pilisi Parkerdõ Zrt. és a Za-
laerdõ Zrt. pedig egy nagyon izgalmas
döntõben csapott össze, melyben pár
centiméter különbséggel, de az Ipoly
Erdõ Zrt. szerezte meg az elsõséget.

A szombat esti záróünnepélynek is a
Tiszaligeti Városi Sportcsarnok adott ott-
hont, ahol a szépen terített asztalokon
már italok várták a megérkezõket. Elsõ-

XVI. Erdészeti és Faipari Sportnapok
Szilágyi Annamária –  NEFAG Zrt.
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ként Dudás Péter, az Erdésze-
ti és Faipari Dolgozók Szak-
szervezetének fõtitkára mond-
ta el gondolatait az aznapi
eseményekkel kapcsolatban,
majd következett az ered-
ményhirdetés, melyen a sike-
resen szereplõ versenyzõk és
csapatok okleveleket, érme-
ket és kupákat vehettek át. Az
összesített eredmények alap-
ján a legtöbb sportágban gyõ-
zedelmeskedõ csapat részére
járó Vándordíjat idén is a Zala-
erdõ Zrt. vihette haza. Máso-
dik helyezett az Északerdõ Zrt., harma-
dik pedig a Mecsekerdõ Zrt. lett.

XVI. Erdészeti és Faipari Sportnapo-
kat Fehér Sándor, a NEFAG Zrt. terme-
lési és kereskedelmi vezérigazgató-he-
lyettese zárta be, megköszönve a fe-
gyelmezett sportolói magatartást, és

hogy ilyen szép számban vettek részt
ezen a jó eredményekkel záruló napon. 

Ezután következett a svédasztalos
díszvacsora, ahol ínycsiklandó ételek
közül lehetett választani, és desszertbõl
sem volt hiány, mint ahogy a különbö-
zõ pálinkafélékbõl és borokból sem.

Az este folyamán a nagy
múltú Tisza Táncegyüttes lé-
pett fel, 18 pár táncolt közel
fél órán keresztül a sportna-
pokon résztvevõk nagy örö-
mére. Majd kezdetét vette a
hajnalig tartó Retro disco,
melyen régi idõk nagy sláge-
reire ropták sokan a táncpar-
ketten zárásig. 

Vasárnap reggel a csapa-
tok, versenyzõk hazaindultak
a XVI. Országos Erdészeti és
Faipari Sportnapokról, Szol-
nokról.

Sok-sok kép a sportnapokról elérhe-
tõ a NEFAG Zrt. facebook oldalán:
http://www.facebook.com/NEFAGZrt

További információk, eredmények a
Sportnap hivatalos oldalán: http://sport-
napok.nefag.hu/

Fotó: NEFAG Zrt.

Még bõven a mínuszokban vacogtunk,
amikor megtudtam, hogy lehetõség van
kimenni Brnóba összemérni tudásunkat
más erdõmérnök tanoncokkal. Hallgat-
tam történeteket az elõzõ évek résztve-
võitõl és megfogalmazódott bennem a
gondolat, hogy összeszedek egy jó csa-
patot és mi is kipróbáljuk, mit tudunk.

Nos, az ötlet megvolt, a csapattagok
pedig adták magukat ismeretség, talp-
raesettség és szakmai tudás alapján. Így
megalakult csapatunk négy fõvel,
amelyben a verseny kiírásának megfe-
lelõen egy hölgynek is szerepelni kell:
Szilágyi Annamária, Rozovits Ferenc,
Tóth Péter és Timár Dániel, mint csa-
patvezetõ. Nagy kedvvel készültünk a
versenyre. Sokat jártunk gyakorolni: lõ-
ni, motorfûrésszel daraboltunk, kézifû-
résszel korongot vágtunk és mindenki
napokon keresztül gyakorolta a motor-
fûrészen való vezetõlemez-fordítást. A
felismeréshez az anyagot szétosztottuk,
kinek mi megy jobban alapon. Bíztunk
abban, hogy nem hiába a sok nap és a
sok gyakorlás.

A 26. Erdész verseny Brnóban 2012.
04. 16–21. között került megrendezés-
re. Hétfõn a program laza volt, csak
megérkeztünk és a hideg sörök sora
várta a versenyzõket, ezt a napi felada-
tot könnyedén és jó eredménnyel telje-
sítettük.

Kedden egyesfa és állománybecslés
volt az egyik feladat. Nem nagyon hit-
tünk a szemünknek, de végül visszaiga-

zolódott, hogy jó a szemünk, több mint
800 m3/ha-os állományokat kellett fel-
vennünk. A másik napi feladat a motor-
fûrészes és kézifûrészes gyakorlatok
voltak: vezetõlemez-fordítás, lánckímé-
lõ vágás, párhuzamos korong levágása,
illetve kézifûrészes korong-vágás. Ez a
nap már kimerítõbb volt, mint az elõzõ,
de a gyakorlásoknak már kezdtük látni
az eredményét teljesítményükben. Este
jutalmul koncert és újabb hideg sörök
vártak minket.

Szerdán skeet, trapp és „kispuská-
val” való célba lövészet volt. Gyakorlá-
sunk ellenére, sajnos, ez a versenyszám
mehetett volna jobban is, de nem kese-
redtünk el, inkább készültünk a követ-
kezõ napi tájfutásra, faj felismerésekre.
A szervezõk este az IFSA diákszövet-
séggel kapcsolatban tartottak elõadást.

Csütörtökön a reggelit követõen a
csapatokat egyenként kiszállították a
start helyre. Térkép alapján kellett tájé-
kozódni és a kötelezõ ellenõrzõ ponto-
kon megjelenni, majd ott a következõ
feladatokat teljesíteni: lágy szárú, fás
szárú növények, rágásképek, ás-
ványok, koponyák felismerése, kormeg-
határozás. Itt számított az idõ is, illetve
az ellenõrzõ pontokon teljesített fela-
datokban elért pontszám. Este nemzet-
közi estet tartottunk, ez azt jelentette,
hogy minden nemzet hozott magával a
saját országára jellemzõ ételt és italt,
amit mindenki megkóstolhatott. Ezen
az estén már mindenki kicsit kienge-

dett mondván, hogy holnap már lazább
nap lesz.

Pénteken feladat már nem volt, csak
az izgalom, hogy vajon milyen ered-
ményt hozhatunk haza. A fogadóink
megmutatták Brno városát és az egyete-
müket és este fél nyolckor elkezdõdött
a várt eredményhirdetés. Csapatver-
senyben 1. helyen Románia, 2. helyen
Lengyelország, míg 3. helyen a magyar
csapat végzett. Egyéniben a következõ
eredményeket tudhatjuk magunkénak:
27. helyezett Szilágyi Annamária, 4. he-
lyezett Tóth Péter, 2. helyezett Rozovits
Ferenc és 1. helyezett Timár Dániel lett.
Büszkék vagyunk arra, hogy készül-
tünk, gyakoroltunk és jól teljesítettünk.
Ehhez köszönünk minden támogatást a
felsorolt cégeknek és azoknak az em-
bereknek, akik ott dolgoznak és bizal-
mat szavaztak nekünk. 

Köszönjük támogatóinknak:
Nyugat-magyarországi Egyetem Er-

dõmérnöki Kar, Gyulaj Erdészeti és Va-
dászati Zrt., Erdõmester Szövetkezet,
Pilisi Parkerdõ Zrt., Mecsekerdõ Zrt.,
Északerdõ Zrt., Zalaerdõ Zrt., SEFAG
Zrt., Vértes Erdõ Zrt., STIHL Magyaror-
szág, Szerdahelyi Vadászbolt,
Husqvarna Magyarország, Kõrismente
Vadásztársaság, Varázskõ Kft. Pi-
lisszentiván, Stubna Nyomda Sopron,
Tinódi Fogadó Sárvár, Pot. Est Kft..

Timár Dániel
NYME EMK emh.

26. Brnói Erdész Európa Bajnokság


