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A szervezõk az Egererdõ Zrt. és a Mátra
Szakképzõ Iskola voltak. A lebonyolí-
tásban részt vett a Heves megyei
MGSZH Erdészeti Igazgatósága is.

Hat iskolától voltak versenyzõk, 4-4
fõ végzõs erdésztanuló. Összesen tehát
huszonnégyen, akik közül ketten vol-
tak lányok, Bartók Csilla mátrafüredi és
Juhász Erika soproni tanulók. 

A résztvevõ iskolák:
Drávavölgye Középiskola, Barcs; 
Kiss Ferenc Erdészeti Szakközép-

iskola, Szeged;
Mátra Szakképzõ Iskola, Mátrafü-

red;
Széchenyi István Mezõgazdasági

Szakközépiskola, Hajdúböszörmény;
Széchenyi Zsigmond Szakközép-

iskola, Somogyzsitfa; 
Roth Gyula Erdészeti Szakközép-

iskola, Sopron;
A versenybíróság elnöke Urbán Pál,

az Egererdõ Zrt. termelési fõosztályve-
zetõje volt. A fõvédnöki tisztet Pallagi
László, az Egererdõ Zrt. vezérigazgatója
töltötte be két védnöktársával: Unger
Zoltán, a Husquarna Magyarország Kft.
ügyvezetõje, Schmotzer András, az Or-
szágos Erdészeti Egyesület általános el-
nökhelyettese.

A versenyzõk az alábbi nyolc ver-
senyszámban mérték össze tudásukat:

– Szakmai írásbeli
– Komplex felismerés (fafajok, cserjék

különbözõ fejlõdési fázisai, fametszetek,
erdei lágy szárú növények gombák, vad-
fajok, vadnyomok, erdei károsítók)

– Határazonosítás (terepi tájékozó-
dást és egyes konkrét feladatokat tartal-
mazó összetett versenyszám)

– Gyérítésjelölés

– Fakészlet-meghatározás körlapösz-
szeg méréssel

– Választékolás és számbavétel
– Motorfûrész-szerelés, darabolás és

szúróvágás
– Lövészet 
A szabályzat szerint összesen maxi-

mum 1000 pontot lehetett elérni, felté-
ve, ha minden hibátlanul sikerült.

Nagyszerû élmény volt ez a nap a
mátrai tölgyesekben, bükkösökben, a
madárdalos, rovarzümmögéses, zsen-
gezöld tavaszi erdõ reményfakasztó
hangulatában.

A legjobb helyezést elérõk:
1. Bartók Csilla – Mátrafüred
2. Bakti Péter – Mátrafüred és Király

István – Mátrafüred holtversenyben
3. Kökény Zoltán – Szeged és Né-

meth Zoltán – Szeged holtversenyben
4. Horváth Gergely – Barcs

5. Horváth János – Sopron
6. Tóth Ádám – Mátrafüred
Õket a képesítõ vizsga elnöke jeles

eredménnyel felmentheti a szakmai
gyakorlati vizsga alól. Megérdemlik, hi-
szen az elérhetõ ezer pontnak az elsõ
közel 80, de a hatodik is majdnem a
70%-át érte el.

Díjazás szempontjából némileg mó-
dosult a sorrend. Néhány éve a holtver-
sennyel járó díjazási többletköltségek
kiküszöbölése érdekében az azonos
pontszámú versenyzõk különbözõ
megfontolások (pl. versenyszámok
„fontossági” sorrendje, idõráfordítás
stb.) alapján kerülnek a helyezési sor-
ba. Ez azonban a lényegen nem változ-
tat. Napjainkban a szakmát érintõ szem-
léletbeli és gyakorlati változások egyéb-
ként is módosítják a hagyományos
szempontok jelentõségét. A módosítás
következtében Kökény Zoltán és Né-
meth Zoltán versenyzõk sajnos negye-
dikek lettek, ami nem járt díjazással. 

A versenyszámonkénti elsõ helye-
zettek:

Írásbeli: Csernavölgyi András, Szeged
Felismerés: Bartók Csilla, Mátrafüred
Határazonosítás: Tóth Ádám, Mátra-

füred
Gyérítésjelölés: Bernáth Máté, Barcs
Fakészlet-mérés: Király István,

Mátrafüred
Motorfûrész: Szabó Endre, Barcs
Választékolás: Bartók Csilla, Mátra-

füred
Lövészet: Tóth Ádám, Mátrafüred
Az összesített gyõztes, valamint a má-

sodik és harmadik helyezettek szép ser-
leget és Husquarna motorfûrészt kaptak.
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A nyolc versenyszám elsõ helyezettjei
is kaptak díjakat, serleget és egyéb, szak-
mailag jól hasznosítható, értékes tárgya-
kat, könyveket.

Az adományozók az Egererdõ Zrt., a
Husquarna Magyarország Kft., az Or-
szágos Erdészeti Egyesület, a Bükki
Nemzeti Park és a Mátra Szakképzõ Is-
kola voltak.

Külön ki kell emelni az FVM Vidék-
fejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási
Intézetet, amely jelentõs összeggel já-
rult hozzá a szervezés, lebonyolítás és
díjazás költségeihez.

Õszinte köszönet minden támogató-
nak, segítõnek.

A díjakat Pallagi László, az Egerer-
dõ Zrt. vezérigazgatója, Unger Zoltán,
a Husquarna Magyarország Kft. ügy-
vezetõje, Doros István, az OEE techni-
kus alelnöke és dr. Vasas Joachim, a
Mátra Szakképzõ Iskola igazgatója ad-
ták át.

Az Egererdõ Zrt. részérõl a terepi
elõkészítést és szervezést a Mátrafüredi
Erdészet végezte: Rosta Gyula erdészet-

vezetõ, Dudás Béla és elsõsorban Re-
ményfy Rita mûszaki vezetõk.

A Mátra Szakképzõ Iskola részérõl a
szervezés koordinátora Fülöp Pál szak-
mai igazgató-helyettes, a konkrét szer-
vezõmunka felelõse Vadász László, az
erdész munkaközösség vezetõje, a mû-

szaki háttér biztosítója Gréczi László
gyakorlati oktatásvezetõ voltak. 

A helyi versenyzõk felkészítését Kris-
tó László erdõmérnök-tanár szervezte, és
jelentõs részben végezte is Kristó László-
né, Pádár Sándor, Vadász László és Ve-
res Bálint kollégáival együtt.

Bartók Csilla mátrafüredi versenyzõ
személyében most elõször lett erdész-
lány az elsõ helyezett, a magyar erdész-
tanulók között a legjobb. Õ egyébként
2008-ban az erdésztanulók nemzetközi
versenyén – melyen idén is megméret-
teti magát – nõi Európa-bajnok lett.

Kép és szöveg: Kristó Lászlóné

Keringve, halkan földet ér

A domb mögött, a lomb alatt
bakancsom nyoma ott maradt.

Hegytetõrõl, a szirt fölött
kószáló szellõ erre jött.

Tisztáson végig lengedez
vadmacska léptû, pille nesz.
Hozzám szegõdõ zsenge szél

velem haladva mendegél.

Egy száraz csonkon megakad,
bukfencet vet és elszalad.

Majd puhán, mint a lehelet,
az ágak közé föllebeg.

Megrezzenti a lombokat,
mint kóbor, könnyû gondolat,
mint csöppnyi alighogy álom

pillám lusta délutánon.

Suttogása a lomb között
fáradt levélbe ütközött.

Pihenni vágyó tölgylevél
keringve, halkan földet ér.

Szelíd, szép pasztell dallamot
ringatnak halvány illatok…
Felhõfoszlányon odafönn

a nyár csendesen elköszön.
Kristó László


