Május 14-15-én immár 5. alkalommal rendezték
meg az Országos Felsőoktatási Vadászati Vetélke
döt, amelynek ezúttal is az ötletgazda intézmény, a
gödöllői Szent István Egyetem adott otthont. No
ha a vetélkedőt hagyomány teremtő szándékkal a
Gödöllői Vadászati Szakkollégium először tíz évvel
ezelőtt rendezte meg, csupán az utóbbi három év
ben volt évente rendszeres a verseny. Bízunk benne,
hogy az eddigi lendület a továbbiakban is kitart, és
egyre több intézmény csatlakozik a kezd eménye
zéshez.
Idén nem csupán azon intézmények képvisel
tették magukat, ahol vadgazdamérnök-képzés fo
lyik, hanem olyan hallgatók is neveztek a verseny
re, akik a vadászat, vadgazdálkodás lelkes hívei.
Idén először a Kaposvári Egyetem hallgatói is részt
vettek a versenyben. Reméljük, hogy a jövőben
évente más és más intézmény lelkes hallgatói, ok
tatói szervezhetik meg a vetélkedőt.
A vetélkedőn végül három egyetem öt csapata
mérte össze szakmai tudását és rátermettségét.
A csapatok képviseletében a következő ver
senyzők vettek részt:
- Debreceni Rókák: Fehér Dorottya, Buzás Balázs

és Kiss Gábor;
- Debreceni Kakasok: juhász Gyula, Varga Dávid
Sándor és Lázár Zsombor Erik;
- a Kaposvári Egyetem csapata, a Somogyi Bikák:
Gölöncsér Gergely, Márok Máté és Gerbovits Máté;

- a Szent István Egyetem képviseletében a gö
döllői Nimródok: Vass Károly, Krizsán Tamás és Papp
László;
- a gödöllői jagermeisterek: Haraszti Attila, Fodor
János és Balogh Bence.

A hagyományokhoz híven a vetélkedő most is
kétnapos volt. Az első napon a galgamácsai Bá
nyavölgy Lőtéren márköztek meg a csapatok. Fegy
ver-összeszerelés, jó néhány dublé lövése sörétes
puskával és állócél-lövészet volt a program, vala
mint vendégkísérés - vadászetikai gyakorlat -, to
vábbá egy komplett társas (nagyvad-) vadászatot
kellett megszervezniük, ami némi fejtörést kívánó
feladatnak bizonyult. Utolsóként került sorra az er
dei szalonka korbecslése, de a versenyzők könnye
dén vették az akadályt.
A versenyfeladatok után, a lőtér jóvoltából stí
luslövészeten vehettek részt. A nap zárása ként a Pi-

lisi Parkerdő Zrt. finom vacsorával vendégelte meg
a résztvevőket.
Az elméleti tudás bizonyftására a második na
pon, a Vadvilág Megőrzési Intézetben volt lehető
ségük a versenyzőknek. Egy 100 kérdéses szakmai
elméleti teszttel, etikai teszttel, növény- és mag
felismeréssel, korbecsléssel, trófeaminősítéssel, ál
lathang-, madár- és nyomismereti feladatokkal, va
dászkürtjelzés- és vadászkutyafajta-felismeréssel
is meg kellett küzdeniük.
A verseny végén a dobogó legfelső fokára a Nim
ródok állhattak 860,5 összesített ponttal, a má
sodik helyezést a Jagermeisterek csapata érték el
758 ponttal. Harmadik helyen a Debreceni Rókák
végeztek, 658 ponttal. Öket követték 639 ponttal
hallgatóknak, valamint a SZlE MKK Vadvilág Meg
a Debreceni Kakasok és 521,5 ponttal a Somogyi őrzési Intézet PhD hallgatójának, Tóth Bálintnak a
Bikák.
szervezésben és lebonyolításban nyújtott segítségét.
Egyéni versenyben a bszolút győztesként Vass A képeket külön köszönjük Fülöp Zitának.
Károlynak gratulálhattunk, aki összesen 269,5 pon
S hogy mely egyetem rendezi majd meg a kö
tot ért el a kétnapos versenyen. Öt követte Krizsán vetkező vetélkedőt? Reméljük, hamarosan kiderül!
Tamás 251 ponttal, a harmadik legjobb verseny
A rendezvény az NTP- SZKOLL -14-0059 pályázat
zőnek pedig Haraszti Attila bizonyult 244,5 pont finanszírozásában, valamint 46 további támogató
tal. A versenyfeladatokban elért egyéni eredmé segítségéveljöhetett létre, aminek kapcsán ezúton is
nyek alapján mindenki díjazásban részesült, kö köszönetünket szeretnénk kifejezni. Támogatóink
szönhetően támogatóink felajánlásának.
felsorolása a www.vmi.info.hu honlapon tekinthető
Ezúton szeretnénk külön is megköszönni Fábiánfy meg.
Lilla, Lukács Anna és Ragó Martin vadgazdamérnökPutz Krisztina és Szakács Dóra

