Szlovák – magyar nyelvû
erdészeti hivatal
A vadászati és erdészeti szakmában közismert gr. Károlyi Lajos tevékenysége. Az
elsõ világháború után birtokai idegen országba, Csehszlovákiába, azon belül
Szlovákiába kerültek. A családjának állandó lakhelye Stomfa (ma Stupava)
volt, itt élt 1945-ig. Felesége gr. Széchenyi Hanna, aki a híres vadász és utazó
gr. Széchenyi Bélának a leánya, valamint
gr. Széchenyi István unokája.
Széchenyi Hanna Zala megyében
Bak környékén 2355 kh. erdõt örökölt
õseitõl, az erdõbirtok irányítására azonban nem volt mindig megfelelõ felsõfokú szakember.

Férjének Stomfán 15 800 kh. erdeje
volt, s az ebben való gazdálkodás irányítására erdõhivatal mûködött. A birtokon képzett, közép- és felsõfokú végzettségû erdészeti személyzet dolgozott, akik szakmailag segíteni tudták a
zalai erdõbirtok vezetését. Különösen a
hatóságok és hivatalokkal való kapcsolattartásban játszottak döntõ szerepet.
A Somfai Erdõhivatal két nyelven
folytatta a levelezését, erre példa az
alábbi levél.
A levél fejléce szlovák nyelvû – nyilván a helyi hatóságok utasítására –
melyben az uradalom neve szerepel.

LESNY ÚRAD
LUDEVITA KÁROLYIHO
STUPAVA
SLOVENSKO
A levél magyar nyelven íródott, magyarországi hivatal részére. Érdekes,
hogy a végén a pecsét is magyar.
KÁROLYI LAJOS
stomfai uradalmának
erdõhivatala
A levelezésekbõl az tûnik ki, hogy
a Stomfai Erdõhivatal végezte a baki
erdõbirtok felsõfokú szakmai vezetését.
Külföldrõl irányítottak egy magyar
erdõbirtokot, igaz mindkét oldalon magyarok álltak.
Szakács László

Sporttalálkozó Ásotthalmon

A Wesselényi Közalapítvány pályázatot
írt ki iskolák számára, mellyel sportesemények megrendezését kívánta támogatni. Az ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti Szakiskola és Kollégium az erdészképzést folytató iskolák számára szeretett volna sporttalálkozót szervezni. Az ötletet az adta,
hogy ehhez hasonló rendezvénynek –
mondhatjuk nyugodtan – komoly hagyománya van, hiszen idén 6. éve kerül
sor az erdésziskolák pedagógusainak
sporttalálkozójára. Büszkén mondhatjuk, hogy ez a rendezvény Ásotthalomról indult útjára, és félévente más-más
erdésziskola a rendezvény házigazdája.
Ennek a sikerébõl kiindulva gondoltunk arra, hogy ugyanilyen sporttalálkozót szervezhetnénk a diákok számára is. A pályázat pozitív elbírálása után
erre 2005. október 14-15-én került sor,
Bedõ Kupa néven. A rendezvényre

meghívást kapott a szegedi Kiss Ferenc
Erdészeti Szakközépiskola, a szõcsénypusztai Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola és az iskolánkkal közel egy idõben, 1885-ben alapított temesvári Erdészeti Középiskola
/Groupe Scolaire Forestier, Timisoara/.
Három sportág szerepelt a versenykiírásban: kispályás labdarúgás, lövészet és fekvenyomás. A pénteki ebéd és
megnyitó után labdarúgásban körmérkõzésekre került sor, ezzel párhuzamosan zajlott a fekvenyomás is. Az
esti program a diákok számára filmvetítés, a pedagógusok részére borkóstolóval egybekötött baráti beszélgetés volt,
melyre Tóth István ásotthalmi borász
pincéjében került sor.
A szombati nap a lövészet sportág
egyéni és csapatversenyével kezdõdött,
majd a labdarugás helyosztó mérkõzéseit játszották le. Az izgalmas, fordula-
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tos mérkõzések során a következõ sorrend alakult ki:
1. Erdészeti Középiskola, Temesvár
2. Széchenyi Zsigmond Középiskola
és Szakiskola, Szõcsénypuszta
3. Bedõ Albert Középiskola, Erdészeti
Szakiskola és Kollégium, Ásotthalom
4. Kiss Ferenc Erdészeti Szakközépiskola, Szeged
A szombati ebédet, eredményhirdetést követõen minden csapat elégedetten indult haza. Mi pedig reméljük,
hogy ezzel a rendezvénnyel is egy
újabb, népszerû és hagyományt
teremtõ sporttalálkozó indult útjára.
Kocsis Attila
Fotó: Zsírosné Kiss Erzsébet
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