
Erdészeti Lapok CL. évf. 4. szám (2015. április) 115

szakemberekre nagy szükség van. Eh-
hez olyan iskolák kellenek, mint a Be-
dõ Albert által alapított ásotthalmi Erdé-
szeti Szakképzõ Iskola.

Ásotthalom nagyközség polgármeste-
re, Toroczkai László hangsúlyozta, hogy
a település egyik kiemelkedõ intézmé-
nye a Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ
Iskola, ahol magas színvonalú munkát
végeznek az intézmény dolgozói, tanu-
lói. A településnek rendkívül fontos ez az
intézmény, hiszen országos eredményei,
elismertsége nemcsak az intézmény hír-
nevét öregbítik, hanem a települését is.

Bedõ Albert szülõföldjét, Sepsikõrös-
patak-Kálnokot Kisgyörgy Sándor pol-
gármester, Karácsony László alpolgár-
mester és Kisgyörgy Zoltán újságíró kép-
viselték. Kisgyörgy Sándor az anyaorszá-
gi és a székelyföldi erdészek összefogá-
sáról beszélt. Az összefogás részét képe-
zi Bedõ Albert emlékének ápolása, a ter-
vezett Bedõ-emlékház megépítése, és az

Erdélybe, Kálnokra tervezett egyesületi
vándorgyûlés megszervezése. 

A köszöntõk után az igazgatónõ vetí-
tett képes elõadásában mutatta be Bedõ
Albert iskolaalapítói munkáját, felidézve
az 1879. évi erdõtörvény elõírását a szak-
képzett erdõõri személyzettel kapcsolat-
ban. A törvény hatására négy erdõõri sza-
kiskola jött létre a történelmi Magyarorszá-
gon. 1883-ban Szeged-Királyhalom (ma
Ásotthalom), 1885-ben Temesvár-Vadá-
szerdõn, 1886-ban Liptóújváron, 1893-ban
pedig Görgényszentimrén. Elõadásában
kitért arra is, hogy hogyan ápolja az isko-
la napjainkban Bedõ Albert emlékét. 

Ezt követõen a Katona Márta tanár-
nõ által összeállított és az iskola diákjai
közremûködésével elõadott mûsort te-
kintették meg a jelenlévõk, amely felejt-
hetetlenné tette az ünnepséget. A mû-
sor Bedõ Albert kiemelkedõ tevékeny-
ségét, ennek lényeges állomásait mutat-
ta be. A megható, lélekemelõ elõadást

óriási vastaps követte. Vendégeink sze-
rint a diákok elõadása bármely színpa-
don megállná a helyét. 

Az erdészhimnusz eléneklését köve-
tõen a közel 150 fõs ünneplõ közönség
az iskola fõépületébe vonult, ahol ün-
nepi köszöntõt mondott Kisgyörgy Zol-
tán, a Háromszék címû napilap újságí-
rója. Utána a 2002-ben felavatott Bedõ-
szobor koszorúzására került sor. Bedõ
Albert emléke elõtt a székely himnusz
eléneklésével tisztelegtek az ünneplõk.

Az Ásotthalmi Bedõ Albert Alapít-
vány Andrési Pál szerkesztésében erre
az alkalomra jelentette meg a Bedõ Al-
bert, az erdész szakmánk kiemelkedõ
alakja címû könyvet. A jeles nap emlé-
kéül ennek egy-egy kötetét kapták
ajándékba a búcsúzó vendégek. 

Szöveg és kép: Andrési Pál
tanulmányi erdõ vezetõ, 
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Az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola és
Kollégium mellett mûködõ Ásotthalmi Bedõ Albert Alapít-
vány egy rendkívül szép, tartalmas és sok új információt,
különleges képanyagokat tartalmazó kiadvánnyal gazdagí-
totta az erdészeti könyvkiadást Bedõ Albert születésének
175. évfordulójára. 

A mintegy 130 oldalas kötet szerkesztõje Andrési Pál. Külön
öröm számunkra, hogy a könyv borítóján a Bedõ Albertrõl az
egyesületi könyvtárunkban megtalálható olajfestmény szere-
pel. Ez a festmény akkor került az általános érdeklõdés kö-
zéppontjába, amikor egykori egyesületi székházunk erdész
dísztermét díszítette és ily módon az ott tartott minisztériumi
rendezvények, sajtótájékoztatók, és az
azokról készült tudósítások visszatérõ
szereplõjévé vált. 

A kiadvány túlnyomórészt színes fo-
tókkal illusztrált, ellentétben az eddig
Bedõ Alberttel kapcsolatban megjelent
tanulmánykötetekkel. 

Az elõszót követõen a szerzõk négy
fejezetben mutatják be Bedõ Albert
munkásságát, valamint emlékének
ápolását. Az elsõ fejezet Andrési Pál és
Andrésiné dr. Ambrus Ildikó munkája.
A Bedõ Albert élete és munkássága ta-
nulmány egyben az Egyesületünk ne-
vében a Magyar Örökség-díjra felter-
jesztett Bedõ Albert életmû anyaga is.

2014. október 25-én a Kovászna me-
gyei Árkoson rendezett konferenciát az
Erdélyi Magyar Mûszaki Tudományos
Társaság (EMT) Erdészeti Szakosztálya
és az Országos Erdészeti Egyesület Er-
délyi Helyi Csoportja „175 éve született

Bedõ Albert, a székely erdész” címmel. A konferencián el-
hangzott elõadásokat a második fejezet tartalmazza. Dr. Ki-
rály Pál az árkosi konferenciát és az azt követõ kálnoki ün-
nepséget méltatja, majd Bedõ Albert szerepvállalását ismerte-
ti az Országos Erdészeti Egyesület 1866. évi megalakulásában.
Bedõ Albertnek az Országos Erdészeti Egyesülethez ezer szál-
lal kötõdõ szakmai munkásságáról Lomniczi Gergely, az OEE
fõtitkárának tolmácsolásában olvashatunk. Dr. Oroszi Sándor
Bedõ Albertet, az erdészt és politikust mutatja be, míg André-
siné dr. Ambrus Ildikó Bedõ Alberttel, az iskolaalapítóval és
ezen a téren kifejtett tevékenységével ismertet meg minket.
Nagy erdész elõdünk tudományos pályafutásáról dr. Borovics
Attila tudósít, míg Kisgyörgy Zoltán geológus mérnök, három-

széki újságíró és helytörténész ad átfogó
képet Bedõ szülõföldjérõl, szûkebb pát-
riájáról. A fejezetet Andrésiné dr. Amb-
rus Ildikó Bedõ Albert sírjánál elmon-
dott megemlékezése zárja.

A harmadik fejezetben Bedõ Albert is-
meretlen arcát mutatják be a szerzõk.
Andrési Pál Bedõ Albert kolozsvári egye-
temi díszdoktori elismerésérõl, Kisfaludy
Júlia pedig Bedõ Albertrõl, az evezõsrõl,
a Nemzeti Hajós Egylet egykori elnöké-
rõl ad hézagpótló ismereteket.

Az utolsó fejezet a Bedõ Albert emlé-
kének ápolása címet viseli és többek
között ennek keretében ismerkedhe-
tünk meg a róla elnevezett emlékérem
történetével is.

A kiváló minõségben megjelent
könyvet az ásotthalmi Bedõ Albert Er-
dészeti Szakképzõ Iskola és az Orszá-
gos Erdészeti Egyesület támogatta.
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