
ettõl az 1970-es átszervezésig. A szerve-
zeti és személyi változások egyben po-
litikai korszakokat is jelölnek.

Különösen figyelmünkre érdemesek
a baktai erdõk, a Degenfeld-erdõk és a
debreceni Nagy-erdõrõl készített leírá-
sok. Kár, hogy a térség természeti érté-
keirõl (csarodai láperdõk tõzegmohá-
val, nyírbátori láperdõk, óhati és új-
szentmargitai szikes erdõmaradványok,
a püspökladányi szik-kísérleti telep
eredményei) kevés szó esik.

Újdonságnak számít az egykori Er-
dõtelepítõ Állomások munkájáról kö-
zölt ismertetés.

A könyv bevezetõje beszédes
számadatokat közöl a Kaán K. kezde-
ményezésére indult alföldfásítás ered-
ményeirõl, ezzel az országos erdõterü-
let 20% körülire emelkedett, annak elle-
nére, hogy az országcsonkításon kívül a
tömeges munkanélküliség, az elcsatolt
országrészekrõl anyaországba vándorló
tömegek és nem utolsósorban a gazda-
sági válság is sújtotta az országot. Hal-
latlan nagy eredmények ezek! Annál in-
kább kár, hogy mindezt ilyen kiadvá-
nyokban találjuk, a média hasábjain rit-
kán szembesülünk velük! Ezért kell a
szerzõ és a könyv megjelenését szívvel
támogató igazgató, Kuntics Lajos böl-
csességét dicsérnünk, de azt a szakmai
buzgalmat is, ami az eddig kevéssé mél-
tatott erdészeti körülményekre figyel-
met fordított. Bízom abban, hogy a so-
ron következõ, a mostani szövegében
megígért további kötetek hasonló ala-
possággal készülhetnek és egyben pél-
dául szolgálnak más erdõsült tájak ilyen
adottságainak bemutatására. Ehhez Jó
szerencsét a szerzõnek és segítõinek,
valamint Üdv az erdésznek!

Dr. Szodfridt István

2009. november 24-én az ásotthalmi
Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium szervezésében
került megrendezésre a „jubileumi” V.
Diák Traktoros Vetélkedõ. A rendez-
vényt az iskola igazgatója Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó nyitotta meg, köszöntve
a résztvevõ iskolákat, az NKH szakem-
bereit, valamint a sajtó képviselõit. Ezu-
tán Benkõ Mihály, az NKH Dél-Alföldi
Régió Vizsgáztatási és Utánképzési Fõ-
osztályának vezetõje mondott beszédet,
és balesetmentes jó hangulatú verseny-
zést kívánt. A köszöntõket követõen
Fõdi Csaba iskolavezetõ ismertette a
verseny lebonyolításának menetét.

A verseny a KRESZ- szabályok isme-
retébõl, valamint ügyességi feladatokból
állt, a traktoros kategória jellegének meg-
felelõen. Közlekedési ismeretekbõl egy
55 kérdéses feladatsort kellett a verseny-
zõknek megoldaniuk, ahol az 1 pontos
kérdések megválaszolására 30 másod-
perc, a 3 pontos kérdések megválaszolá-
sára 1 perc állt rendelkezésre. A gyakor-
lati feladatokat Fõdi Csaba ismertette,
majd a házigazdák tartalék-versenyzõje
be is mutatta. A feladatok végrehajtásánál
az ügyesség került elõtérbe, a gyorsasá-
got nem jutalmazták. Kellett a traktorral
és a pótkocsival is jelzõkarót érinteni,
amelyen egy teniszlabda volt elhelyezve,
ami nem eshetett le, valamint terelõkú-
pok között haladni azok érintése nélkül a
kijelölt pályán. Legnehezebb feladatnak
talán a pótkocsival történõ tolatás bizo-
nyult, hiszen a pótkocsit egy „garázs-
ba”kellett betolni, úgy, hogy annak a kö-
zepén, párhuzamosan, és teljes terjedel-
mében bent legyen. A fiatalok azonban
remekül helytálltak, és egy- két kivételtõl

eltekintve mindenki be tudta fejezni a fel-
adatát. A feladatok értékelését az NHK
vizsgabiztosai nagy szakértelemmel és
részrehajlás nélkül végezték. Az értéke-
lés, illetve az összesítés a helyszínen „on
line” történt, így a verseny végére az
eredmények azonnal rendelkezésre áll-
tak. Az eredményhirdetésre a finom kö-
zös ebéd elfogyasztása után került sor az
iskola klubjában. A nyeremények listáját
több támogató is növelte: a STIHL Szak-
kereskedés és Szerviz, Szeged, az Ásott-
halmi Bedõ Albert Alapítvány, és a Csong-
rád megyei Rendõr Fõkapitányság Bale-
set Megelõzési Bizottsága, Szeged.

Eredmények:
I. helyezett: Bedõ Albert Középisko-

la, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
csapata: Fekete Csaba, Szabó Krisztián,
Dömösi Lajos Dániel. Felkészítõ taná-
ruk: Fõdi Csaba.

II. helyezett: Bársony István Mezõ-
gazdasági Szakközépiskola, Szakiskola
és Kollégium, a Csongrádi Oktatási Köz-
pont Tagintézménye: Barcsa Zoltán La-
jos, Vida Károly, Lipcsei János Zsolt. Fel-
készítõ tanáruk: Táborosi Ferenc

III. helyezett: Szegedi Szolgáltatási
Középiskola és Szakiskola Kiss Ferenc
Erdészeti Tagintézménye: Kiss Gergely
István, Fehér Ádám, Boros István. Fel-
készítõ tanáruk: Tóth Lajos.

A legjobb elméleti vizsgaeredmény:
Molnár Zoltán (Makó)

A legjobb gyakorlati eredmény: Fe-
kete Csaba (Ásotthalom)

A legjobb összetett eredmény: Kiss
Gergely István (Szeged)

Kép és szöveg: Fõdi Csaba
iskolavezetõ

V. Diák Traktoros Vetélkedõ






