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A Zalaerdõ Zrt. gazdálkodási területén
az elmúlt idõszakban az idõjárási viszo-
nyok miatt jelentõs károk nem kelet-
keztek. A teljesség igénye miatt az aláb-
biakban összefoglalva közöljük az elõ-
fordult kisebb károk jellegét és értékét.

Varga Attila

A károsítás
Megnevezés volumene/jellege értéke (E Ft)

Lábon álló faállományban 149 ha-on 265 m3 faanyag  
keletkezett kár károsodása viharkár miatt 265  

Erdõsítések mennyiségi kára Vízállások keletkezése 557  

Utakban, vasúti pályában Kimosódás, rézsûcsúszás 4 160
okozott kár    

Csemetekerti növényekben Kimosódások, vízállások 2 557 
okozott kár    

Összesen  7 539 

„ Minden elmúlik, amit a világ szép-
nek talál,

a kegyetlen sors a gazdagságot ha-
mar elrabolja,

csak az erény és a tudás marad örök,
ezek felett a sorsnak nincs hatalma.”

Ebben a tanévben április 20-23. kö-
zött volt az erdészeti szakmunkástanu-
lók országos szakmai versenye, az
SZKTV. Az elõzõ évektõl eltérõen, a
mezõgazdasági gépszerelõ, gépjavító,
valamint a növénytermesztési gépüze-
meltetõ, gépkarbantartó szakmával kö-
zösen került megrendezésre Mezõhe-
gyesen a Harruckern János Közoktatási
Intézmény szervezésében.

A versenyen négy erdészeti iskola
öt csapata vett részt, összesen 20 fõ-
vel. Mátrafüredrõl egy, Mátészalkáról
egy, Szõcsénypusztáról egy, míg
Ásotthalomról két csapat mérte össze
tudását. Bár csapatokról beszélek, de
valójában egyéni verseny volt, hiszen
mint az eredményhirdetésen kiderült
a szokásoktól eltérõen csapatversenyt
nem értékeltek. Ez volt az elsõ olyan
verseny, amely már modulrendszer-
ben zajlott.  Elméletbõl a hagyomá-
nyosnak tekinthetõ erdõhasználattan
és erdõmûveléstan mellett többek kö-
zött vadászati ismeretekbõl is számot
adtak a versenyzõk. A gyakorlati ver-
senyszámok között a növény- és állat-

felismerés, valamint a csapdakészítés
tekinthetõ újdonságnak. Mellettük a
fadöntés, a tisztításjelölés, a közelítés,
valamint a lánckímélõ darabolás és
szerelés versenyszámok tekinthetõek
hagyományosnak. Izgalmas, fordula-
tos, versenyen a húsz versenyzõbõl
végül az élen végzett elsõ három he-
lyezett ért el olyan eredményt, mely
számukra jeles minõsítésû szakmun-
kás bizonyítványt is jelent. Név szerint
Nyári Viktor (I.), Karagity László (II.),
Harcsás Bence (III.), valamennyien az
ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola
tanulói.
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