
Az erdészszakma gyakorlati és elméleti

tudásának olvasztotégetye teginkább a

tcj mellett dolgozo erdészek munkájá-

ban mutatkozik meg' Ők azok, akik nap

mint nap tátják munkájuk gyÜmÖlcsét,

az erdcj fejlcídését, novekedését, gyara-

podását, az álta[uk irányított erdei mun-

kások teljesítményét és szakszer ségét.

A jo erdész nélktil nem képzelhetcí el a

tartamos és fenntafthato erdcigazdál-

kodás! Az erdészek elhivatottsága és

magas szakmai képességei nélkÍ.][ nem-

zeti kincsÜnk, azerd fenntartása ésjo-

v jének bínosítása elképzelhetetlen'

Nehéz és sokszor veszélyes h ivatásuk és

munkájuk ezért kiemelt fontosságrJr, és

nagl megbecsrilést, tiszteletet érd emel!

A fetscjfok r és kozépfok végzettsé-

gri erdészek kozossége a szaktudást fo-

lyamatosan figyelemmeI kíséri, to-
vábbképzéseken vesz részt. Mindezek

me[[ett, idcjrcjt idcíre versenyt is szer-

veznek az erdésztechnikusok gyakorla-

ti tudásának megmérettetésére, ezzel

is segítve a nemzetkozi kitekintésben is

hagyományosan magas magya rországi

erdészeti szakmai színvonal fenntartá-

sát. Az erdészversenyek országos don-

tcíjét az országos Erdészeti EgyesÜlet

(OEE), a terÜleti selejtez ket pedig az

egyes tet hetyi csoportjaiszervezik, el-

s sorban az állami erdcígazdaságok se-

gítségével és támogatásáva[.

Az oEE Tamási Hetyi Csoport terrj_

letiversenyét a Cyutaj Erdészeti és Va-

dászati Zrt. szervezte 2014 novembe-
rében Lengyel-AnnafÜ rd n, amelynek

feladatait a Cyutaj Zrt. erdcjmérnok

vakszemélyzete kozosen tatálta ki és

értékelte, kieme[t felelcísséget vá[lalva

abban, hogy majd a feladatokat leg-
jobban végrehajto gy ztes kotléga mét-

tÓ m don átl majd helyt az országos

versenyen is. Ezen az el dontcin az l. he-

lyezettTothPéter, a Cyulaj Zrt' H gyé-
yi Erdészetének kertj letvezetcj erdésze-

vadásza [ett, szorosan mogotte a Zrt.

tobbi kerÜ letvezetcj erdésze' erdész-va-

dásza, koztÜk sok fiata[[aIis'

Helyezettek:

l. helyezett: T th Péter - cyutaj Er-

déyeti és Vadászati Zrt'

ll' helyezett: Péter Krisztián - SE FAG

Erdéveti és Faipari Zrt.

lll. hetyezett: Varga Lászlo _ Északer-

d Erd gazdasági7rt.

T th Péterezel a Tolna megyei gycí-

zelmévelkvalifikálta magát a 2015. évi

Év Erdésze Verseny dontcÍjére,

a SE FAC Erdészeti és Faipari Zrt.

az oEE szervezésében, Kaposváron

2015. j nius 24-25-én,azor-

dorgy[ítésének részeként. A versenyre

az ország minden részéb l érkeztek a

terrileti dontcik nyertesei (osszesen 21

fcí), és idén Versenyen kívÜt3 erdélyi er-

désztechnikus is megmérettette ma-

gát. A versenyszámok igyekeztek mo-
dellezni az erdészek napi erdcígazdál-

kodási, vadászati teendcjit, a szakmai

napi gyakorlat szinte minden otdatát

érintve. Az elméleti tudást tesztfel-

adatok kitoltéséve[, a gyakorlati tudást
pedig kÜtonboz terepi feladatok vég_

rehajtásávaI bizonyítják. A felismerési

versenyszámokban tágy szár és fás
szárri novényeket, fakockákat, hajtáso-

kat, kéregmintákat, rovarokat, vadnyo-

mokat és novényi károsítokat is meg

ke[[ határozniuk. A terepi feladatok so-

rán fatomeg-meg határozást, erdcíállo-

mány-[eírást, faanyag-választékolást,

gyérítés- és szátatojeto[ést, trofea becs-

tést kettett végezni szintidcjre. A vadá-

szati I készségÜket a lcjtéri lovészeten

kellett bizonyítaniuk. A kétnapos ver_

senyen, a versenyszámok osszesítése

után, az utolso pillanatban d lt e[, hogy

idén ki leszazéverdésze. T th Péteraz
egyes Versenyszámokban folyamato-

san a legjobbak kozt végzett, ennek ko-

szonhetcjen, a pontok osszesítése után

a dobog els helyére lépett magabiz-

tos gy zelemmel. A gycíztes felkésztj-

lését segítette CáI Lászlo erd m velési

és kozjotéti ágazatvezet és Horváth

Csaba m szaki vezet .

Gyulaj Erdészeti és Vadászati zÉ.

Varga Lászl , az ÉSZAKERDŐ Zft.

J sva_Tornai Erdészeti lgazgatosá-

gának kertjletvezet erdésze har-

madik lett az ,,Év Erdésze 2015'' e[-

nevezésií Versenyen, Kaposváron.

Az országos megmérettetésen 24-
en vettek részt. Z1-en a regionális

versenyekr Ijutottak e[ a dont re,

hárman pedig a Széketyfotdr t ér-

keztek. Varga Lász[ az ÉSzRrtn-
oŐ zrt.-ná rendezett májusiverse-

nyen bizonyult a tegjobbnak, és íry
szezett jogot a résarételre.

A kaposvári dont az onzágos Er-

dészeti Egles let Vándorgy tésé-

nek e[ rendearénye vo[t. A résztve-

v k 14 versenyszámban mérték osz-

sze felkészliltségrlket. A hazai erd -
ben e[ fordut fa- és cserjefajok fel
ismerése, famagasság- és fatérfo-

gatbecslés, tr feamincísÍtés, [ové-

szet - az erdészeknek elméleti és

ryakorlati feladatokat eryaránt meg

kellett oldaniuk' A díjakat szomba-

ton, az oszágos Erdészeti Eryes tet

tinnepi kÓzry tésén adták át a Ka-

posvári Egletemen. Az Év Erdésze cí-

metT th Péter,a Cyutaj Erdészeti és

Vadászati Zrt. munkatársa nyerte,

megel zue Péter Krisztiánt,a SE FAc
Zrt. és Varga Lászt t, az ÉSZAKER-

oÓzrt.erdészét.
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