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120 éve – 1883. október 10-én nyitotta
meg kapuit az elsô magyar erdôôri
szakiskola a Szegedhez tartozó Alsó-
Ásotthalmon. A négy emberöltônyi idô
alatt a kicsiny erdôôri szakiskolából egy
modern, erdészeti szakoktatást is végzô
középfokú iskola fejlôdött. 

Múltidézô
Az iskola alapításának idôpontja az
1879. évi Erdôtörvényhez kötôdik. Ez
elôírta, hogy a törvény megjelenését
követô 10 éven belül csak olyan szak-
személyzet alkalmazható, akik ... „bizo-
nyítvánnyal képesek igazolni, az erdô-
ôri szakvizsgát a földmûvelési, ipari- és
kereskedelemügyi miniszter által a bel-
ügyminiszterrel egyetértôleg kiadott
utasítás szerint jó sikerrel kiállták.”

A szakvizsgákat az erdôfelü-
gyelôségek székhelyein tartották. A fel-
készüléshez az utasítás Bedô Albert: Az
erdôôr, vagy az erdészet alapvonalai cí-
mû könyvét ajánlotta. A kezdeti évek
tapasztalatai alapján az OEE Szakokta-
tási Bizottsága jelentése alapján az
egyesület megállapította, hogy „egye-
dül az erdôôri szakvizsga – minthogy
alacsony színvonalú tudást kíván – az
erdôgazdálkodás további fejlôdését
nem tudja biztosítani”, ezért sürgôs
ügynek nyilvánította egy erdôôri szak-
iskola felállítását.

Az iskola helyének megválasztásá-
ban jelentôs szerepet játszott az 1879.
évi szegedi árvíz, amely szinte teljesen
romba  döntötte a várost. Az újjáépítést

Tisza Lajos irányította királyi biztos-
ként, aki egyúttal az Országos Erdésze-
ti Egyesület elnöki tisztét is ellátta. Ô,
Bedô Albert országos fôerdômesterrel
meg tudta gyôzni az akkori földmûve-
lésügyi, ipar- és kereskedelemügyi mi-
nisztert, hogy itt az alkalom az elsô er-
dôôri szakiskola megépítéséhez. Sze-
ged az iskola létesítését földterület biz-
tosításával és készpénzzel is segítette.
Az összeg másik részét az Erdészeti
Alapból fizették. Ezt követôen az iskola
építése gyors ütemben folyt. A korabeli
jegyzôkönyvek szerint a jeles napon a
szakma nevében Bedô Albert országos
fôerdômester vette át az iskolát Pálffy
Ferenc szegedi polgármestertôl.

1883. október közepén I. Ferenc Jó-
zsef uralkodó megtekintette Szeged új-
jáépítését. Látogatásának harmadik
napján, október 16-án az uralkodó és
kísérete látogatást tett Szeged határá-
ban, ahol megtekintette az újonnan
épült erdôôri szakiskolát is. A szemé-
lyes látogatás emlékére a népiskolai is-
kolaszék elnöke kérte, hogy Alsó-Ásott-
halom ezentúl „Királyhalomnak nevez-
tessék” , s az itt található állami intéz-
mény neve így lett Királyhalmi Erdôôri
Szakiskola hosszú évtizedekre.

Egykor két tanárral és tizenegy diák-
kal kezdôdött meg az oktatás. Az iskola
hosszú fennállása alatt mindvégig erdé-
szeti szakképzést végzett, az adott kor
igényeinek megfelelôen. Az elmúlt 120
év alatt az alábbi képzési formák voltak:

– erdôôri képzés

• 1883-1908 között kétéves iskolai
képzés

• 1908-1918 között egyéves iskolai
képzés

– erdôôri és vadôri képzés
• 1920-1935 között egyéves iskolai

képzés
– alerdész képzés
• 1935-1945 között kétéves iskolai

képzés 
– erdész képzés
• 1946-1950 között kétéves iskolai

képzés
• 1950-1954 között tíz hónapos isko-

lai képzés
– motorfûrészkezelô képzés
• 1954-1957 között tíz hónapos isko-

lai képzés
– erdész-vadász képzés
• 1958-1969 között kétéves iskolai

képzés
– erdômûvelô-fakitermelô szakmun-

kás képzés
• 1968-2000 között hároméves isko-

lai képzés
– erdészeti szakmunkásképzés
• 2000-tôl kettô + kétéves iskolai

képzés.
Az ismertetett hosszú idôszak alatt

több mint 3000 diák végzett a szakis-
kolában. Ez a szám a különbözô külsô
tanfolyamokkal közel megduplázó-
dott, de errôl pontos számadatunk
nincs. Egykori diákjaink az ország
szinte minden pontján dolgoztak, dol-
goznak. Az Alföld erdei mellett Zala,
Somogy, a Bakony-, a Duna-kanyar és
az Északi-középhegység erdeiben al-
kottak maradandót, öregbítették isko-
lánk hírnevét. 

A szakiskola történetét részleteseb-
ben bemutattam az Erdészeti Lapok
1998. decemberi számában, illetve az
érdeklôdôk figyelmébe ajánlom a 100
és 115 éves jubileumokra megjelent év-
könyveinket.

Jelenkor
Mára az öreg erdôôri szakiskola jelentô-
sen átalakult, az utóbbi években gyors
fejlôdésnek indult. Erre 1999-ben új
kollégium átadásával nyílt lehetôség.

A Csongrád megyei Közgyûlés által
fenntartott iskolában négy évfolyamon
mintegy 270 diák tanul. A jelenleg érvé-
nyes szakképzési és közoktatási törvé-
nyek szellemében 2+2 típusú szakmun-

120 éves az erdészeti szakoktatás
Ásotthalmon

Az iskola legidôsebb épülete az 1960-as években.
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kásképzést végzünk két szakmában. A
hagyományosnak nevezhetô erdészeti
szakmunkás szakma mellett a leányok-
nak virágkötô-berendezô szakmát okta-
tunk. Az iskolában jelenleg 68 fô dolgo-
zik, közülük 35 fô pedagógus.

Iskolánk országos beiskolázású, ta-
nulóink többsége Bács-Kiskun, Békés
és Csongrád megyébôl érkezik. Minden
tanuló számára kollégiumi elhelyezést
biztosítunk. Diákjainknak az elsô két
évben közismereti tárgyakat oktatunk,
emellett heti egy alkalommal szakmai
elôkészítô gyakorlati képzésen vehet-
nek részt. A 9. és 10. osztály elvégzése
után indulhat a szakmai képzés. Diákja-
inknak a szakmunkás-bizonyítvány
mellett igyekszünk minél több jogosít-
vány megszerzését biztosítani, hogy a
munkaerôpiacon könnyebben el tudja-
nak helyezkedni. A mezôgazdasági
vontatóvezetô jogosítvány mellett so-
kan szereznek könnyûgép-kezelôi (ra-
kodógépekre, targoncára) jogosítványt,
valamint vadászati, parkgondozói és fa-
ipari képesítést igazoló bizonyítványo-
kat is. Az elmúlt tanév során elôször
végzett iskolánkban két erdészeti szak-
munkásosztály, összesen 42 tanuló. 

Iskolánkban a képzés személyi és tár-
gyi feltételei adottak, bár gépparkunk el-
öregedett. Ezt pályázati úton igyekszünk
folyamatosan fiatalítani és bôvíteni. Az is-
kola tanmûhelyek mellett saját kezelés-
ben lévô 441 hektáros tanerdôvel rendel-
kezik, amely a gyakorlati képzés színhe-
lye. Ebben az évben elnyertük a bronz
fokozatú minôsített tangazdaság címet.

Ebben a tanévben jelentôs változáso-
kat értünk meg, új tagintézménnyel bô-
vültünk. Az Ásotthalomtól 25 km-re lé-
vô pusztamérgesi középiskola 230 tanu-
lójával és 50 dolgozójával 2003 szep-
temberétôl vált megyei fenntartású isko-
lává. A fenntartó Csongrád megyei Köz-
gyûlés az új iskolát az ásotthalmi szakis-
kola tagintézményévé tette, így iskolánk
új neve: Bedô Albert Középiskola, Erdé-
szeti Szakiskola és Kollégium. Iskolánk
új tagintézményében gimnáziumi, ide-
genforgalmi szakközépiskolai és falusi
vendéglátó szakiskolai képzés folyik.

A 120 éves hagyományokkal rendel-
kezô erdésziskola a jövôben is meg kí-
vánja ôrizni erdész arculatát. A munka-
erôpiaci igényekhez alkalmazkodva
újabb szakmák beindítását is tervezzük.
Bízom abban, hogy iskolánk még
hosszú évtizedekig szolgálhatja az er-
dészeti szakképzést – ezen keresztül az
erdészszakmát.

Andrésiné Ambrus Ildikó
igazgató

Erdészünnep Ásotthalmon

Az ásotthalmi Bedô Albert Középisko-
la, Erdészeti Szakiskola és Kollégium
2003. október 10-én ünnepelte 120
éves fennállását. Az ünnep 11 órakor
vette kezdetét az új kollégium mögötti
parkrészben. A Himnusz elhangzása
után Andrésiné dr. Ambrus Ildikó
igazgató köszöntötte a vendégeket.
Beszédét az alábbi gondolattal fejezte
be: „A park legidôsebb fái a kezdetek-
tôl fogva látták és ismerték az itt tanu-
ló diákokat és tanárokat. Talán csak ôk
tudják pontosan, kik és hányan fordul-
tak itt meg az elmúlt 120 év alatt. Az
egykori tanárokra és diákokra emlé-
kezve választottam a mai nap mottójá-
ul a Zsoltárok könyvébôl az alábbi so-
rokat: „Amiket hallottunk és tudunk,
mert ôseink elbeszélték nekünk, nem
titkoljuk el fiaink elôl, elbeszéljük a jö-
vô nemzedékének.”

Ünnepi köszöntôt dr. Frank József,
az iskolát fenntartó Csongrád megyei
Közgyûlés elnöke mondott. Beszédé-
ben méltatta az ôsi erdésziskolát. Hang-
súlyozta az erdôk, ezen belül az erdé-
szek jelentôségét a következô évtize-
dekben.

Az ünnepi alkalomra készült el a
parkrészlet, amelynek közepén süttôi
mészkôsziklán bronz felirat utal a 120
év elôtti és a mai eseményekre.

Arany József magyar-történelem sza-
kos tanár töltötte be a narrátor szerepét.
Ismertette, hogy egy sajátos ünnepség-
re készült a szakiskola, amelynek öt
helyszíne van. A helyszínek bejárásával
a múltból lassan a jelenbe értünk vissza.

Az újonnan elkészült parkrészletbôl
az iskola egyik legidôsebb épületéhez
vonultunk. Az épület ma leánykollégi-
umként mûködik. A falán 1983-ban el-
helyezett emléktábla szerint ebben az
épületben kezdte meg mûködését az
elsô magyar erdôôri szakiskola 1883.
október 10-én. Itt diákjaink az iskola
múzeumában fellelhetô 1884-ben ké-
szült házirendbôl, illetve Móra Ferenc
novellákból mondtak részleteket,
mintegy felidézve a kezdeti idôszak
hangulatát.

Az ünnepi mûsor következô prog-
ramja a tiszafák alatt folytatódott egy lí-
rai részlettel. A diákok a természet és az
erdô dicséretét zengô Devecseri Gábor
versekbôl és dalokból álló mûsorukat
adták elô. A rendhagyó mûsort Katona
Nándor magyar szakos tanár állította
össze, míg a mûsorban elhangzott dalo-
kat Kiri Lajos tanította be, amelyek kö-
zül az egyik saját szerzeménye volt.
Weöres Sándor Rózsa, rózsa címû meg-
zenésített versének végén a vendégek
közül néhányan 1-1 szál rózsát kaptak,

Öregdiákok

Jubileumi emlékkô
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majd a szereplôk átkísérték vendégein-
ket az újabb helyszínre.

Az iskola 100 éves évfordulójára épí-
tett modern épület elôtt Wiesner Sán-
dor, iskolánk egykori tanulója – aki 40
éve kezdte meg tanulmányait – méltatta
az iskolát, egykori tanárait. Ezt követô-
en iskolánk diákjainak egy csoportja
hajdani iskolaújságokból összeállított
mûsorral igyekezett felidézni az 1970-es
évek hangulatát.

Ezt követôen sétáltunk át a mába,
ünnepségünk ötödik helyszínéhez. A
géptároló színt az iskola az FVM pályá-
zati támogatásaiból építette fel az el-
múlt két évben. Dr. Marton István, az
FVM Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Fô-
osztályának fôosztályvezetôje ünnepi
beszédében méltatta az iskolát, az itt fo-
lyó oktató-nevelô munkát, majd ünne-
pélyesen átvágta a szalagot. Ezt követô-
en vendégeink megtekintették géppar-
kunkat.

Az ünnepség ebéddel zárult. Búcsú-
zóul minden résztvevô ajándékot ka-
pott, a  virágkötô-berendezô szakmát
tanuló lányok által készített apró koszo-
rú mellé a jubileumi ünnepre megjelent
Diák voltam Ásotthalmon címû kötetet.
Ebben az iskola 28 egykori diákja ír is-
kolai emlékeirôl. Idôrendben az elsô
Nagy Bozsoky József, aki 1929-30-ban
volt iskolánk tanulója, míg László Emôd
2000-ben végzett. 

Diákjaink visszaemlékezései az aláb-
bi Tömörkény István idézettel kezdôd-
nek: 

„Új levelet terem az idô fája,
s behullatja velük a régi avart.”

Andrési Pál

Marton István és Andrésiné felavatja a gép-
tároló színt A 2003. évi WOOD-TECH során rende-

zett faenergetikai konferencia eredmé-
nyeként, több fordulós tárgyalások után,
a FATE és OEE összefogásával, Faener-
getikai Munkacsoport alakult. A MEFA
Rt. adott otthont az egyeztetô megbeszé-
lésnek, melyen megjelent házigazdaként
Káldy József vezérigazgató, Somosi Lász-
ló elnök-vezérigazgató PANNONPOW-
ER Rt., Dr. Winkler András FATE elnök,
Dr. Molnár Sándor NYME FMK dékán,
Szántó Dezsô MOFA Rt. vezérigazgató,
Tóth Béla E.K.F.M. Kft. ügyvezetô-igaz-
gató, Papp Gyula ÉSZAKERDÔ Rt. ve-
zérigazgató-helyettes és Ormos Balázs
OEE fôtitkár. A megbeszélésen részt ve-
vôk elhatározták, hogy a falemezgyártók
és a faenergetikában érdekelt cégek
nem csak a két terület ellentmondásait
kívánják kezelni javaslataikkal, hanem
szélesebb körben az erdészet és a faipar
országos helyzetébôl kiindulva azok
ágazati rendezéséhez való hozzájárulást
is egyik céluknak tûzik ki. E fô kérdés
rendezése nélkül, részleteket nem lehet
eredményesen megoldani. A Munkacso-

port intézkedési tervet dolgoz ki, mely-
nek elsô változata el is készült. A terv tar-
talmazza az ágazati kérdéseken túl, a
hasznosítható faanyag feltárását, melyek
a természetvédelmi korlátozások, a ma-
gánerdô jelentôs részének mûködéskép-
telensége miatt nem hozzáférhetôk, de
foglalkozik a használt fa felkarolásával,
un. faudvarok létrehozásának lehetôsé-
gével, a vágástéri „melléktermék”, a ne-
velôvágások és egyéb területeken meg-
lévô faanyag hasznosításba vonásával.
Foglalkozik a terv az ágazatok alap-
anyag igénnyel és a fakereskedelem jö-
vôbeni várható alakulásával. Feltárja a
szükséges technikai és technológiai fej-
lesztési lehetôségeket, az ismeretterjesz-
tést, oktatást. Végül kiemelten foglalko-
zik a közönségkapcsolattal és javaslatot
tesz az erdészet és faipar helyzetének ja-
vítása érdekében egy tárcaközi bizottság
felállítására. A Munkacsoport elvégzett
munkájáról folyamatosan beszámolunk
tagtársainknak.

Ormos Balázs
fôtitkár

MAXWALD
traktorra szerelhetô rönkmozgató berendezések

Kötélcsörlôk 2,5 tonnáig
Támlás kötélcsörlôk 10 tonnáig

Rönkfogók: megfogó erô 4500 kg
Drótkötélpályák: max. 300 m, 1000 kg

Képviselet: VIKING’S Bt.
6500 Baja, Szent Antal u. 48.

Tel./Fax: 79/426-269 • Mobil: 30/6065-594

FATE–OEE Faenergetikai
Munkacsoport alakult


