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A görgényszentimrei iskola régi épülete,
az egykori Rákóczi-Bornemissza-kastély
a település és a vidék leghíresebb, leg-
épebben fennmaradt épületegyüttese.
Története az 1600-as évek elsõ feléig nyú-
lik vissza. I. Rákóczi György építtette,
majd innen szervezte görgényi vadásza-
tait. 1717-ben került a kastély és a hozzá
tartozó uradalom a Bornemisza család-
hoz. 1835-ben a kastélyt és a hozzá tarto-
zó uradalmat a kincstár visszakövetelte a
Bornemisza családtól, amely hosszas pe-
reskedések után végül 1870-ben került
vissza a kincstárhoz. Késõbb, 1881-ben I.
Ferenc József fiának, Rudolf trónörökös-
nek adományozta az uradalmat, aki vadá-
szatai számára átalakítatta a kastélyt. Ru-
dolf 1889-ben bekövetkezett halála után a
kastély üresen állt. Végül 1893-ban ebben
az épületegyüttesben nyitotta meg kapuit
a történelmi Magyarország negyedik er-
dõõri szakiskolája. Háromnegyed évszá-
zadig itt mûködött az iskola. Ekkor meg-
épült az új épületegyüttes, de a kastélyból
néhány termet még továbbra is használ-
tak. Közben a kastély egy jelentõs részé-
ben múzeumot alakítottak ki. A vidék nö-
vény- és állatvilágát bemutató kiállítás és
a hatalmas diorámák évtizedekig szolgál-
ták az oktatást.

A közelmúltban a Maros Megyei Mú-
zeumok és a fenntartó Maros Megyei Ta-
nács megkezdte a kastély feltárását, és a
felújítást. Ennek érdekében az iskolának
a kastélyt teljesen ki kellett ürítenie.
Ugyanis a felújítást követõen a tervek sze-
rint az épületegyüttes kastélyszállóként
mûködne tovább. A közel négy évszáza-
dos épületegyüttes 120 évig szolgálta az
erdészeti szakoktatást. Úgy tûnik, ennek
a történetnek a végére kerül most pont.
Bizakodom, hogy a felújított kastély régi-
új funkciójában még évszázadokig mû-
ködni fog, és a vidék egyik éke lesz.

Napjainkban az iskola mintegy 300
diákját 32 pedagógus tanítja. A kollégis-
ták száma közel 50 fõ. Az iskolában er-
désztechnikusokat (2-2 párhuzamos
osztály), illetve fafeldolgozó techniku-
sokat (1-1 osztály) oktatnak. Az iskola
egy közel 7000 hektáros tanulmányi cé-
lú vadászterülettel rendelkezik, amely-
bõl 1200 hektár erdõ. Ennek vadállo-
mánya azonban a hazai vadászterüle-
teknek csupán töredéke. Ezt igazolják
az éves lelövések is. Évente 1-2 gím-
szarvast, 6-7 õzet, 10-15 vaddisznót és
10-12 fácánt ejtenek csupán el. 

Másnap elsõként Parajdra mentünk,
ahol a Sóbányában tett látogatásunk után
tovább folytattuk utunkat. Megnéztük a
csíksomlyói templomot, majd megáll-
tunk Farkaslakán Tamási Áron sírjánál,
végül pedig Korondon gyönyörködtünk
a sok népmûvészeti termékben.

A következõ nap délelõtt kísérõnkkel
megtekintettük az iskola közelében álló
úgynevezett Mocsárerdõt, illetve ennek
egyik védett részét. Itt, a néhány évtize-

des mai erdõállományban elszórtan több
tucat, a becslések szerint legalább 3-400
éves, hatalmas kocsányos tölgy található. 

Az erdei kirándulás után ellátogattunk
a vidék egyetlen magyar többségû falujá-
ba Görgényüvegcsûrbe, ahol megnéztük
az általános iskolát. Rendkívül szívélyes
vendéglátás közepette ismerkedtünk a te-
lepülés érdekes történetével és betekin-
tést nyertünk az iskolában folyó munká-
ról. Késõ délután a Görgény völgyében
utaztunk felfelé Laposnyára. Útközben
megtekintettünk egy erdészeti csemete-
kertet, ahol lucfenyõ-csemeték nevelésé-
vel foglalkoznak. Továbbhaladva egy
pisztrángtelep következett, ahol bemutat-
ták a nevelés különbözõ fázisait. A tele-
pen évente mintegy 12 tonna pisztrángot
állítanak elõ. A következõ napon köze-

lebbrõl megismerkedtünk a telepi munka
végeredményével, ugyanis vacsorakor a
terített asztalon az elõzõ napon látott
pisztrángok egy része rántva várt reánk. A
pisztrángtelep közelében egy fûthetõ
medve leskunyhót is megmutattak házi-
gazdáink, amelyet Nicolae Ceauºescu
építtetett. A völgyön továbbhaladva felfe-
lé értük el Laposnyát, ahol elénk bukkant
az I. Ferdinánd román király által 1925-
26-ban építtetett királyi vadászkastély. A
kastély a hozzá tartozó melléképületek-
kel együtt egy négyhektáros parkban ta-
lálható. A kastélyt több román király után
Nicolae Ceauºescu is rendszeresen hasz-
nálta. Napjainkban az eredeti berendezé-
seivel pazarul berendezett kastély szobáit
pénzesebb turisták kivehetik. 

A következõ nap kis csapatunk Kál-
nokra látogatott, ahol Gödri Miklós Sza-
bolcs református lelkész és családja volt a
házigazdánk. Elõbb megkoszorúztuk a
település fõterén található, iskolánk ala-
pítványa által 2007-ben készíttetett Bedõ-
szobrot. Ezt követõen megnéztük a be-

lülrõl teljesen felújított mûemlék refor-
mátus templomot, majd az unitárius temp-
lomot is. Az unitárius  temetõben Bedõ
Albert halálának 95. évfordulója alkalmá-
ból koszorút helyeztünk el a sírján, és
elénekeltük az erdészhimnuszt. Vissza-
térve a református parókiára házigaz-
dánk ismertette, hogy a település egy Be-
dõ-emlékház építését kezdeményezi a
régi református parókia hatalmas udva-
rán. A látványtervbõl egy háromszintes,
közel 250 m2-es épület bontakozott ki. A
földszinten kiállítótermek és mellékhelyi-
ségek, míg a tetõtérben négy vendégszo-
ba kialakítását tervezik. Bizakodunk,
hogy ez a hatalmas terv mielõbb sikerül
és az elkészült Bedõ-emlékházat minél
több magyar erdész fogja felkeresni.  
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ESEMÉNYEK, BESZÁMOLÓK

Ásotthalmi tanárok Görgényszentimrén
Az ásotthalmi Bedõ Albert Középis-
kola vezetésének szívügye a törté-
nelmi Magyarország négy erdõõri
szakiskolája közötti testvérkapcso-
latok ápolása. Ennek keretében az
iskola vezetése, kiegészülve a taná-
ri kar egy kis csoportjával július 6.
és 10. között ellátogatott a görgény-
szentimrei erdészeti középiskolába.
Útközben városnézést tettünk Nagy-
váradon és Kolozsváron. Görgény-
szentimrére érve Mindru Marcel is-
kolaigazgató és Kraft Erzsébet gaz-
dasági vezetõ fogadott bennünket. 

A kálnoki Bedõ-szobornál


