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Háromnapos országos viadalon, a szak-
ma kiváló tanulója versenyen mérték
össze tudásukat a vadász-vadtenyésztõ
és az erdészeti szakmunkás-tanulók
2007. április 16-18. között Mátészalkán.
A vadász-vadtenyésztõk megméretteté-
sén Eger, Elek, Csongrád és Szõcsény-
puszta szakintézményeinek 15 tanulója
vett részt, az erdészeti szakmunkásokat
képzõ iskolák közül pedig a szõcsény-
pusztai és az ásotthalmi képviseltette
magát, összesen 12 fiatallal. 

Fekete Lajos, a versenynek helyet adó
mátészalkai Baross László Mezõgazdasá-
gi Szakközépiskola és Szakiskola igazga-
tója elmondta: itt nyolc éve képeznek
vadászokat, de jelenleg nincs végzõs
osztálya az intézménynek. Tavaly szep-
temberben indították el a kétéves er-
désztechnikus-képzést is, de másodéve-
sek híján tõlük sem indulhatott senki a
versenyen. Pataki Tamás, az FVM Vi-
dékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadá-
si Intézetének fõigazgatója az ilyen ver-
senyek fontosságát abban látja, hogy – a
vizsgákkal szemben – ezeken a minden-
napi életben is elõforduló feladatokkal
találkoznak a fiatalok. Emellett szerinte
az ilyen rendezvényeken a kapcsolat-
rendszerek bõvítése mellett, lehetõség
van a képzõ iskolák és a szakma
képviselõinek találkozására is.   

Fakitermelési versenyeket 1962 óta
rendeznek Magyarországon, de ilyen tí-
pusú rendezvénynek elõször adott ott-
hont Szabolcs-Szatmár-Bereg megye.
Az elméleti vizsgák helyszíne Mátészal-
ka volt, a gyakorlati feladatokat a va-
dásztanulók Napkoron, az erdésztanu-
lók pedig a – rendezvény lebonyolítá-
sában nagy szerepet vállaló – NYÍR-
ERDÕ Nyírségi Erdészeti Zrt. Bak-

talórántházi Erdészetében teljesítették.
A feladatok között egyaránt szerepelt
fadöntés, gallyazás, valamint kombinált
és lánckímélõ darabolás. Emellett a mo-
torfûrész-szerelésben, és a faanyag-
mozgatásban is bizonyítaniuk kellett a
résztvevõknek. A végrehajtást szakmai
zsûri kísérte figyelemmel, ennek tagja
volt Bíró Imre, a Baktalórántházi Erdé-
szet igazgatója, illetve Száva Tamás
igazgatóhelyettes is. 

Az erdésztanulók közül legeredmé-
nyesebben Fodor Kálmán, a Bedõ Al-
bert Középiskola, Erdészeti Szakiskola
és Kollégium tanulója szerepelt: õ nem-
csak különféle ajándékokkal gazdago-
dott, de ezzel a teljesítménnyel kiérde-
melte szakmunkás-bizonyítványát is.
Fodor Kálmánon kívül további négy fi-
atal ért el olyan eredményt, melynek
nyomán õk is hamarosan kézhez vehe-
tik szakmunkásbizonyítványukat. 

Erdész-vadász szakma kiváló tanulója
verseny

Az erdészeti ágazatban dolgozó mintegy
6000 ember 65%-a szakszervezeti tag –
errõl Herczeg Miklós, az Erdészeti és Fa-
ipari Dolgozók Szakszervezetének
fõtitkára beszélt szerdán, Nyíregyházán a
NYÍRERDÕ Zrt.-nél tett látogatása alkal-
mával. Kijelentette: ez jóval meghaladja
az országos átlagot: jelenleg ugyanis csak
minden harmadik dolgozó tagja valami-
lyen ágazati szervezetnek. A Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar állami er-

deit kezelõ NYÍRERDÕ Zrt.-nél 170 szak-
szervezeti tag van, vagyis minden máso-
dik munkavállaló tagja az érdekvédelmi
szövetségnek. Herczeg Miklós szólt arról,
hogy tárgyalások folynak az érvényben
levõ ágazati kollektív szerzõdés megújí-
tásáról. A fõtitkár szerint néhány hóna-
pon belül korszerû, az európai uniós el-
várásoknak megfelelõ kollektív szer-
zõdés léphet életbe, amelyre „ráépülhet-
nek” a helyi szerzõdések.

Szakszervezeti látogatás

Magyarországon ma több akácerdõ és
ültetvény van, mint Európa többi or-
szágában összesen, s most újabb akác-
fák és más, nem õshonos fafajok tele-
pítését támogatná a Földmûvelési és
Vidékfejlesztési Minisztérium, ráadásul
a természeti értékek megõrzésére kije-
lölt Natura 2000 területeken is. Holott
hazánk 1992-ben a Riói Egyezmény Bi-
ológiai Sokféleség Megõrzésérõl szóló

direktívájának aláírásával vállalta,
hogy visszaszorítja a tájidegen, invazív
fajokat, s a megtisztított részen helyre-
állítja a természetközeli társulásokat.
Az akác szinte kiirthatatlan, az egyik
legagresszívebb fafaj, könnyen átterjed
a szomszédos élõhelyekre, kiszorítva
onnan az õshonos növényzetet és ál-
latvilágot.

(Élet és Tudomány)

Akácosok Natura 2000 területen?


