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AZ ÉV ERDÉSZE

Az erdésztechnikus szakemberek
számára meghirdetett verseny döntõjét
2016. május 25–26-án Somogyszobon

rendezték, melyhez a Mocz és Társa
Magánerdészet biztosította a helyszínt
és a kiváló szervezést.

A kétnapos versengés során az ország
legjobb erdészei többek között szakmai
írásbeli feladatsorokat oldottak meg, il-
letve a famagasság- és fatérfogat-becs-
léstõl, az erdõfelújítás és állomány leírá-
sig széles körû gyakorlati ismereteket kí-
vánó terepi feladatokban álltak helyt.

Idén új versenyszámként közjóléti
feladatot is teljesítettek a versenyzõk,
amely során gyermekcsoportokat ka-
lauzoltak a helyi erdészeti erdei iskola
tanösvényén, értékelésüket pedig ma-
guk a gyerekek végezték.

A zalai gyõztes mellé második helye-
zettként Scherer Norbert, a somogyi ál-

lami erdõgazdaság, a SEFAG Zrt. erdé-
sze, míg a harmadik helyen Gergácz
Péter, a soproni Tanulmányi Erdõgaz-
daság Zrt. (TAEG Zrt.) erdésze állhatott
fel a dobogóra.

Az Év Erdésze Verseny helyezettjei,
dobogósai az oklevelek, tárgyjutalmak
és a vándordíj mellett, a versenyt támo-
gatók különdíjait is átvehették. A harma-
dik helyezett Gergácz Péter a Mountex
Kft., a második helyezett Scherer Péter a
Grube Kft., míg az elsõ helyezett Gál
Sándor az Andreas STIHL Kft. ajándék-
utalványainak örülhetett. Az abszolút
gyõztes vándordíjként a CGP Instru-
ments Kft. által felajánlott digitális átlalót
is átvehette, míg Jani Balázs, az erdélyi
versenyzõk legjobbja az Erdõtrans Kft.
által felajánlott díjjal lett gazdagabb.

Az egyes versenyszámok gyõztesei:
Az összetett szakmai írásbeli feladatsor
megoldásában Gergácz Péter, a TAEG
Tanulmányi Erdõgazdaság Zrt. erdésze
bizonyult a legjobbnak.

Az állományleírás és a felismerés
versenyszámok gyõztese Csernavölgyi
András, a Mecsekerdõ Zrt. erdésze.

A koronglövészet versenyszám
gyõztese Kiss Szilárd, a Vértes Erdõ Zrt.
erdésze.

A famagasság- és fatérfogat-becslés
és a golyós lövészet versenyszámok
gyõztese Scherer Norbert, a SEFAG Er-
dészeti és Faipari Zrt. erdésze.

Az erdõfelújítás leírása, a távolság-
becslés és trófeaminõsítés, valamint a
közjóléti feladat versenyszámok gyõz-
tese Gál Sándor, a Zalaerdõ Erdészeti
Zrt. erdésze.

Az élõfakészlet meghatározása kör-
lapösszeg mérésével versenyszám
gyõztese Németh Gábor, az Egererdõ
Zrt. erdésze.

A szálalásjelölés versenyszám gyõz-
tese Nánási Zsolt István, a Vadex Mezõ-
földi Zrt. erdésze.

A választékolás versenyszám gyõztese
Csikós Béla Gábor, a KEFAG Zrt. erdésze.

A gyérítésjelölés versenyszám gyõztese
Kovács Péter, az Ipoly Erdõ Zrt. erdésze.

A rönkszámbavétel versenyszám
gyõztese Király Kornél, a Gyulaj Erdé-
szeti és Faipari Zrt. erdésze.

A sarangszámbavétel gyõztese Vezse
Péter, a Nyírerdõ Zrt. erdésze.

Erdélyi versenyzõk: I. helyezett: Jani
Balázs, Sepsibükszád; II.: Andorka Ber-
nát, OSR Zetea SA.; III.: Andrási Zsolt, Pa-
rajdi Magánerdészet.

Forrás: OEE Sajtóközlemény
Kép: Nagy László

Zalai szakember az Év Erdésze 2016-ban
Gál Sándor másodszor szerezte meg a címet

Gál Sándor, a Zalaerdõ Zrt. kerület-
vezetõ erdésze 2010 után idén újra
megnyerte az Év Erdésze Verseny
döntõjét, és elnyerte az Év Erdésze
címet. Az Országos Erdészeti Egyesü-
let által szervezett megmérettetés
országos döntõjében a helyi válogató
versenyek 19 gyõztese vett részt,
akik mellett 3 erdélyi versenyzõ is ki-
próbálta tudását.


