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Az ünnepségen Andrésiné dr. Ambrus
Ildikó, az iskola igazgatója köszöntötte a
megjelent vendégeket. Elmondta, hogy
az iskola 124 éves története során szá-
mos kisebb-nagyobb építkezéssel kiala-
kult épületegyüttesben mûködik. Beszé-
dét a következõ gondolatokkal zárta: „
Bízunk benne, hogy azt az örökséget,
amit az iskola alapítói ránk hagytak, és
amit elhivatottan ápolunk, még hosszú
évtizedeken keresztül továbbadhatjuk
diákjainknak. Úgy gondolom, jót gon-
doltunk és a támogatók segítségével jót
tettünk, mert ami 2003 tavaszán még
álomnak tûnt, az mára valósággá vált.
Gondolataimat a mai ünnepség mottójá-
ul választott Vörösmarty idézettel zárom:

„Szólj, gondolj, tégy jót, s minden
szó, gondolat és tett

Tiszta tükörként fog visszamoso-
lyogni rád.””

Beszéde után a diákok egy csoportja
Katona Nándor és Kiri Lajos tanár urak
vezetésével megható mûsorral kedveske-
dett a vendégeknek. Majd dr. Kovács Kál-
mán, az iskolát fenntartó Csongrád Me-
gyei Közgyûlés alelnöke, végül Õsz Elõd,
az FVM Természeti Erõforrások Fõosztá-
lyának vezetõ fõtanácsosa tartott avató-
beszédet. Dr. Becsey Zsolt európai parla-
menti képviselõ levélben köszöntötte az
ünnepség résztvevõit. 

Az ünnepség kapcsán röviden be-
mutatom az iskolai könyvtár történetét.
Ásotthalmon közel 125 éve, 1883. októ-
ber 10-én nyitotta meg kapuit az erdõ-
õri szakiskola. „Mint elsõ az országban,
ennek szervezete minden példakép
nélkül, önállóan és függetlenül volt fej-
lesztendõ, és így a kezdet nehézségei-
vel erõsen küzdött” – írták egy korabeli
ismertetõben. Az alapítást követõen je-
lentõs és szisztematikus könyv- és fo-
lyóiratgyûjtés kezdõdött, amit igazol a
mai könyvállomány is. Az akkori idõ-
szak valamennyi fontosabb erdészeti,
vadászati, halászati és egyéb természet-
ismereti könyvét igyekeztek elõdeink
beszerezni. Emellett számos folyóirat
járt az iskolába. Így például az Erdésze-
ti Lapok kötetei 1884-tõl sorakoznak a
polcokon. De megtalálhatjuk A Magyar
Erdész, a Fakereskedelem, a Termé-
szetvédelem, a Vadászlap, a Vadászat
és Állatvilág, az Állatvédelem, a Halá-
szat vagy a Földtani Közlöny bekötött
évfolyamait is. A magyar nyelvû mûvek
mellett igyekeztek német nyelvû köny-
veket is beszerezni. Említést érdemel a
Schlechtendal, Langethal és Schenk ál-

tal írt 31 kötetes Flora von Deutschland
az 1800-as évek végérõl.

1898. január 1-én kezdte meg mûkö-
dését a Magyar Királyi Erdészeti Kísérleti
Állomás Selmecbányán, amelynek egyik
külsõ kísérleti állomása lett a szakiskola.
1899-ben jelent meg az Erdészeti Kísérle-
tek elsõ kötete. Az újabb kötetekbe isko-
lánk tanárainak is jelentek meg írásai. Az
Erdészeti Kísérletek évfolyamai is a pol-
cokon sorakoznak. A mai Ásotthalom, az
egykori Királyhalom az alföldfásítás és a
homoki fásítások oktató- és kutatóbázisa
volt. A kezdeti idõben mindössze két tan-
könyvbõl oktattak. Az egyik Bedõ Albert:
Erdõ-õr címû mûve, a másik  Illés Nán-
dor: A futóhomok megkötése, befásítása
és használata címû munka volt. Ezekbõl a
könyvekbõl többet is beszerezhettek. Ezt
igazolja, hogy az utóbbiból ma is van
több példányunk, amelyekbe egy idõben
évenként beírták a kölcsönzõ diák nevét.

A II. világháború elõtti könyvállo-
mányról nincs pontos adatunk.  Való-
színûleg már ekkor megkezdõdött a ré-
gi könyvállomány csökkenése. A mai-
nál több régi könyv meglétét igazolják
az antikváriumokban idõnként felbuk-
kanó szakiskolai bélyegzõs könyvek.

1958 õszén ismét megindult az er-
dész-vadász képzés Ásotthalmon. Az öt-
venes évek végétõl a kor szellemének
megfelelõen elsõsorban szovjet-orosz
irodalmi, ifjúsági és ismeretterjesztõ
könyvek kerültek beszerzésre, miköz-
ben a szakmai könyvek száma alig gya-
rapodott. A különbözõ szakmai folyó-
iratokat nem köttették be, ezek jórészt
elkallódtak. Érdekesség néhány „Ma-
gyar Királyi Erdõfelügyelõség, Szeged”

feliratú bélyegzõvel ellátott háború elõt-
ti könyv, amelyek valószínûleg a hábo-
rú után kerülhettek az iskolához. Az
utóbbi évtizedekben már könyvtárosa is
volt a könyvtárnak. Elõször Vér Katalin
nevét kell megemlíteni, majd 1978-80
között Gárgyán István, majd Arany Jó-
zsef következett. 1998-tól pedig Zsiros-
né Kiss Erzsébet látja el a könyvtárosi te-
endõket, aki a közoktatási törvény sze-
rint jelenleg félállásban könyvtáros.

Iskolánk könyvtárának az elmúlt évti-
zed során sikerült jelentõsebb állomány-
fejlesztést végrehajtania. Ez elsõsorban a
sikeres pályázati tevékenységünknek
köszönhetõ. A közelmúltban megjelent
erdész-vadász szakkönyvek mellett sike-
rült néhány korábban megjelent könyvet
is beszerezni, illetve az elmúlt évtizedek
folyóiratainak egy részét is beköttetni. A
könyvtár könyvállománya közel 5000
kötet, melynek mintegy fele az erdész-
vadász. Célunk a szakkönyvtárunk to-
vábbi fejlesztése, hogy minél teljesebb
könyvállománnyal álljunk az iskola di-
ákjai mellett az érdeklõdõ szakmabeliek
rendelkezésére is.  

A könyvtár rövid bemutatása után egy
felhívással fordulok az olvasóhoz. Min-
den igyekezetünk ellenére a szakmai
könyv- és folyóirat-gyûjteményünk meg-
lehetõsen hiányos. Kérem, amennyiben
lehetõsége van, támogassa e nagy múlt-
tal rendelkezõ iskola szakkönyvtárát. Se-
gítségét elõre is tisztelettel köszönöm.
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Telefon:  62-291-522

Andrési Pál

Könyvtáravató Ásotthalmon




