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Látogatás erdélyi testvériskolákban
Az ásotthalmi Bedô Albert Erdészeti
Szakiskola tanári kara családtagjaival
együtt tanulmányi kirándulást szerve-
zett 1999. július 11–15. között Erdélybe.
Céljaink között szerepelt az ország né-
hány természeti értéke mellett két, a
múlt század végén alapított erdôôri
szakiskola felkeresése is.

Az elsô jelentôs megállóhely Kolozsvár
volt. Megtekintettük az elmúlt évek során
tengernyi híradásban szereplô Mátyás ki-
rály lovasszobrát, a Szent Mihály plébánia-
templomot,  Mátyás király szülôházát és
sok más történelmi nevezetességet. Ma-
rosvásárhely és Szászrégen után értünk
késô délután Görgényszentimrére.

A görgényszentimrei Erdészeti Szak-
iskola a négy, közel egyidôben átadott
erdôôri szakiskola közül a legfiatalabb,
amely 1893-ban, azaz az ásotthalmi
szakiskola után tíz esztendôvel nyitott
meg kapuit.

Megtekintettük a szakközépiskolát,
amely a régi iskola közelében felépült
új épületegyütteseben található. Bejár-
tuk a tantermeket, szertárakat, majd a
tanáriban a tantestület néhány tagjával
beszélgettünk. Ezt követôen átmentünk
a régi épületegyütteshez, amelyet a
XVIII. század végén a Bornemissza csa-
lád épített. A család után egy ideig Ru-
dolf trónörökös vadászkastélya is volt.
Jelenleg múzeumként üzemel, amelyet
néhány éve újítottak fel. Benne a kör-
nyék élôvilágát bemutató kiállítás talál-
ható, számtalan élethû diorámával. A
múzeum után az iskolát körülölelô év-
százados parkban sétáltunk, miközben
felkerestük Erzsébet királyné tölgyfáit.
A nevezetes fák között emléktábla is ta-
lálható. Ezután felmásztunk a park fe-
lett magasodó hegyre, ahol egykor
Görgény vára állott. Helyét ma már

csak egy apró ká-
polna jelzi.

Délután a köze-
li Szovátára utaz-
tunk. A Medve-tó
vize, amelyben fü-
rödtünk, annyira
sós, hogy a fürdô-
zô valósággal le-
beg a vizen.

Kedden a legis-
mertebb kirándu-
lóhelyet kerestük
fel. Utunk elsô ál-
lomása a Gyilkos-
tó volt, majd a Bé-
kás-szoros függô-

leges sziklafalai között haladtunk át
Moldvába. Itt a Békás-tavat megkerülve
értünk vissza szálláshelyünkre.

Szerdán elôször a Parajdi Erdészet
központjába látogattunk. Rövid tájé-
koztató után házigazdáinkkal megláto-
gattuk a parajdi sóbányát. A sóbányá-

ban 14 egymás
alatti szintet bá-
nyásztak már ki. A
látogatható szintre
az utasokat elôbb
buszokkal vitték le
néhány kilométer
hosszan, majd lép-
csôk hosszú során
értük el a hely-
színt. Ez egyben
léggyógyfürdô is,
ahol a légúti be-
tegségben szenve-
dôket gyógyítják.
A hatalmas ter-
mekben játszóte-

rek, pihenôhelyek, sôt egy kis kápolna
is található.

Korondon és Székelyudvarhelyen
keresztül Zetelakára mentünk. Itt be-
mutatták az erdészeti központot. A
szakmai program után az erdészet jó-
voltából igazán magyaros vendéglátás-
ban volt részünk. Éjszaka értünk szál-
láshelyünkre, ahol a helyi specialitások-
kal bôvelkedô búcsúvacsora után elkö-
szöntünk házigazdáinktól. Ezúton is
köszönjük Gherghel Mihai igazgató úr
és Kraft Erzsébet fôkönyvelônônek a
baráti vendégszeretetét.

Csütörtök délután értünk Temesvár-
ra. Vadászerdôn meglátogattuk másik
hajdani testvériskolánkat, amelyet
1885-ben adtak át. Az iskola ma is az er-
dészeti oktatást szolgálja. Az iskola ma
is az erdészeti oktatást szolgálja. Körbe-
néztük az iskolát, annak múzeumát,
történelmi parkját, majd folytattuk
utunkat hazafelé.
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