
Helyszín: Mátra Erdészeti, Mezõgaz-
dasági és Vadászati Szakképzõ Iskola,
Mátrafüred.

Szervezõk: Egererdõ Zrt., Mátra
Szakképzõ Iskola.

A szervezésben és kivitelezésben
segítettek: Állami Erdészeti Szolgálat
Egri Igazgatósága, Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság, Erdészeti Tudományos In-
tézet, Mátra Szakképzõ Iskola és az
Egererdõ Zrt. nyugdíjasai.

Díjak:
Versenyszámok elsõ helyezettjei:

Tárgyjutalom, oklevél és kupa.
Összesítettben elsõ: 400 eft értékû kül-

földi út, 1 db GPS navigációs szoftverrel
felszerelt PDA, oklevél, vándorkupa.

Összesítettben második: 250 eft érté-
kû külföldi út, oklevél.

Összesítettben harmadik: 100 eft ér-
tékû külföldi út, oklevél.

Résztvevõk: BAKONYERDÕ – Por-

páczy András, EGERERDÕ – Farkas La-
jos, ÉSZAKERDÕ – Vincze Béla, GE-
MENC – Janotka János, GYULAJ – Tóth
Péter, HM KASZÓ – Fehér Zsuzsanna,
IPOLY ERDÕ – Marton János, KEFAG –
Kovács László,  MEFAG – Gerner László,
NEFAG – Donkó Ferenc,  NYÍRERDÕ –
Som Árpád, PILIS – Albel Ferenc, SEFAG
– Pál László, SZOMBATHELY  – Piri Nor-
bert, VÉRTES – Baracs Zsolt, ZALA – Hor-
váth Péter, POPLÁR Magán Erd. Kft. –
Ágoston Gyula,  JUHÁSZ IMRE Erdõ-
gazdálkodó – Varga László, GORTVA
ZSOLT (magánerdészként).

Nem küldött versenyzõt: DALERD,
HM BUDAPEST, HM VERGA, KISAL-
FÖLD, TÁEG, VADEX. 

Nyertesek és helyezettek:
Összetett szakmai írásbeli feladat:

Marton János
Komplex felismerés: Farkas Lajos 
Határazonosítás: Janotka János
Gyérítésjelölés: Tóth Péter
Fakészlet meghatározása körlapösz-

szeg-méréses eljárással: Gerner László
Vad távolságának és a trófea súlyá-

nak becslése, lõhetõség megállapítása:
Vincze Béla

Választékolás:  Tóth Péter 
Lövészet: Horváth Péter 
Összetettben 1.: Vincze Béla
Összetettben 2.: Marton János
Összetettben 3.: Som Árpád
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Az év erdésze 2006.



A 19 versenyzõvel 34
kísérõ  kolléga jött, ami a ver-
senynek találkozó jelleget
adott. A kiválóan szereplõ Fe-
hér Zsuzsanna személyében
nõi versenyzõ is volt. Felké-
szültségéért és bátorságáért
külön gratulációt érdemel. 

A szervezõk megtiszteltetés-
nek vették a verseny szervezé-
sével járó munkát. Remélik,
hogy a két év múlva megren-
dezendõ következõ verseny
szervezõi is így fogják kezelni
feladatukat.

Szándékuk az volt, hogy ne egy
„vizsgáztatás jellegû, mindenáron
gyõzni kell motivációjú” verseny le-
gyen, hanem egy nemes versengéssel
egybekötött kellemes idõtöltés, amiért
erkölcsi és anyagi megbecsülés is jár.

Kiemelendõ, hogy a 19 versenyzõ
közül – felkészültsége alapján – bárki
lehetett volna elsõ helyezett, de a verse-

nyek sajátossága, hogy a végén valami-
lyen sorrendnek ki kell alakulnia.

Kiváló teljesítménye alapján minden
induló versenyzõ gyõztesnek érezheti
magát. – Veszteség csak a távolmaradókat
érte.   

16 állami erdõkezelõ Zrt.-s és három
magánerdõs versenyzõ indult az egyéni
versenyen.

Sajnálatos, hogy a verseny-
szabályzatban biztosított 6 hely-
re csak 3 magánerdész jelentke-
zett, a 22 állami erdõkezelõnek
biztosított helyre pedig 16.

Remélhetõleg a következõ
versenyekre nagyobb lesz az
„érdeklõdés”, amit a munka-
adók és az erkölcsi megbecsü-
lés mellé járó értékes díjak is
serkenthetnek. 

Köszönjük azoknak a mun-
káltatóknak a hozzáállását,
akik lehetõvé tették dolgozóik-
nak a versenyen való részvé-

telt. – Ezzel is tanúságot téve az erdészek
megbecsülésének fontosságáról. Hiszen
a szakma pillérei az Õk, akik nélkül a
legzseniálisabb mérnöki gondolat is csak
hamvába holt elmélkedés maradna.  

Köszönet és gratuláció minden
versenyzõnek. 

Urbán Pál
Fotó: Pápai G., Ormos B.
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Az Alfred Toepfer Alapítvány (Hamburg,
Németország /www.toepfer-fvs.de/)
évente értékeli a kultúra és a tudomány
területén született, nemzetközileg elis-
mert eredményeket és jutalmazza azokat
a mûvészeket, tudósokat, szakembere-
ket, akik azokban elévülhetetlen érdeme-
ket szereztek. Az Alapítvány 1963 óta
adományoz Wilhelm-Leopold Pfeil Díjat
az erdészeti gyakorlat és kutatás területén
nemzetközi szinten is kiemelkedõ ered-
ményeket felmutató szakembereknek.
Tagtársunk, prof. dr. Csóka György ered-
ményekben gazdag kutatói munkásságát,

jelentõs rovartani és ökológiai kutatási,
kutatás-szervezési eredményeit ismerte el
a dr. Winkler András professzort is sorai-
ban tudó kuratórium azzal, hogy 2006-
ban a Pfeil Díjat – megosztva a német Karl
Friedrich Sinner erdõmérnökkel – a ma-
gyar kutatónak adja. A Díj ünnepélyes át-
adására június 19-én került sor az Ebers-
waldei Erdészeti Fõiskola aulájában.

A kuratórium méltatásában kiemelte,
hogy a díjazott erdészeti rovartani kuta-
tási eredményei mellett – amelyek elsõ-
sorban a tölgy herbivor rovarfajok és
gazdanövényeik komplex kapcsolatai-

ra, pl. a gubacsképzõdésre koncentrál-
tak – különösen nagy jelentõségûek a
magyarországi erdõk egészségi állapo-
tának hosszú távú vizsgálatai, amelyek
a klímaváltozás és az egyes rovarfajok
populációdinamikáját, azok kapcsolatát
elemzik. A díjazott díszelõadásának cí-
me is ezt a kutatási vonalat idézte:
Gubacsképzõ rovarok – A növények te-
hetséges manipulátorai.

Gratulálunk az elismeréshez és to-
vábbi sikeres, eredményekben gazdag
életutat kívánunk!

dr. Bordács Sándor

Nemzetközi elismerés dr. Csóka Györgynek


