
Szépen muzsikált az erdõ a Nógrád me-
gyei Prima Primissa-díj átadásakor.

Oklevéllel, szoborral és egymillió fo-
rintos csekkel járó díjat elsõként a mû-
vészet kategóriában gyõztesnek nyilvá-
nított Szabó Lajos erdõmérnöknek,
mûvészeti programszervezõnek, a „Mu-
zsikál az erdõ” Alapítvány elnöké-
nek nyújtották át.

Csomor Gábor, a Prima Primissi-
ma-díj kuratóriumának tagja elmond-
ta, hogy eleddig minden alkalommal
részt vett a nógrádi díjkiosztón és érzé-
kelhette, hogy az elmúlt hat év során
milyen minõségi fejlõdésen ment át a
gálamûsorok formája, tartalma.

Az ünnepségen átadták az „Év me-
gyei erdésze” díjat is, melyet az ipolytar-
nóci Szarvas Imre vehetett át.

„Legjobb a legjobbak között”

Gombát csak
ellenõrizve!
A gombamérgezések megelõzé-
se és a vadon szedett gombák
nyomon követhetõsége érdeké-
ben vadon termett gombát for-
galomba hozni vagy feldolgozni
csak gomba-szakellenõri igazo-
lással lehet a Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium (VM) november 25-én
hatályba lépõ rendelete szerint. 

A rendelet meghatározza a
gombaszakellenõrök tevékenysé-
gét, ellenõrzését, a gombaminõsí-
tést; a gomba felhasználhatóságá-
nak feltételeit; a gombaforgalma-
zás nyomon követhetõségét; a gombamérgezéssel kapcsolatos
esetek kezelését. 

A rendelet értelmében vadon termett gombát forgalomba
hozni vagy feldolgozni ezentúl csak gomba-szakellenõri iga-
zolással lehet. Ellenõrré az válhat, aki gomba-szakellenõri
tanfolyamot végez és sikeres vizsgát tesz; öt évnél nem ré-
gebbi munkaköri szakmai alkalmassági igazolással rendelke-
zik és tevékenységét bejelenti a Mezõgazdasági Szakigazga-
tási Hivatalnak. (Gomba-szakellenõri tevékenységet az is vé-
gezhet, aki igazolja, hogy 1955-1984 között közép- vagy fel-
sõfokú gombaismerõi képzettséget szerzett.) 

A piacokon és árusítóhelyeken 2008 óta rendezetlen kö-
rülmények között folyik a vadon termett gombák árusítása; a
rendelet mellékletei olyan formanyomtatványokat is tartal-
maznak, amelyek a piaci árusításhoz, illetve a vendéglátó-
ipari, kereskedelmi felhasználáshoz szükségesek, hozzájárul-
nak a gombatételek nyomon követhetõségéhez. 

A rendelet alapján a tárca késõbb kiegészíti a Magyar Élel-
miszerkönyvi irányelvet és a kapcsolódó mellékleteket.

Ügyességi verseny
traktorral diákoknak
A Bársony István Mezõgazdasági Szakközépiskola szervezé-
sében került sor Csongrádon a VII. Diák Traktoros Vetélkedõ
megrendezésre. A rendezõk célja most is az volt, hogy felhív-
ják a fiatalok figyelmét a közlekedésbiztonság fontosságára, a
közlekedési szakma szeretetére, továbbá, hogy megteremtse
a rendszeres megmérettetés lehetõségét a hasonló képzés-
ben részesülõ hallgatók között.

A verseny a KRESZ-szabályok ismeretébõl, valamint ügyes-
ségi feladatokból állt, a traktoros kategória jellegének megfele-
lõen. Közlekedési ismeretekbõl egy 55 kérdéses feladatsort
kellett a versenyzõknek megoldaniuk. Legnehezebb feladat-
nak talán a pótkocsival történõ tolatás bizonyult, hiszen a pót-
kocsit egy „garázsba” kellett betolatni. Az ásotthalmi Bedõ Al-
bert Erdészeti Szakközépiskolát képviselõ versenyzõk – Ve-
csernyés Zsolt és Szerzõ Martin – a II. helyen végeztek.

Fõdi Csaba




