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JUBILEUM

S habár a történelem viharai állandóan
forgó szeleikkel azóta sem kímélték az
iskolát, a tanárokat és a növendékeket,
a jubileum kapcsán több tanár-diák ge-
neráció találkozhatott az erdészeti tan-
intézmény falai között, hogy a történel-
mi mércével is jelentõsnek mondható
eltelt százharminc esztendõt együtt kö-
szöntse, egy már-már családias, és min-
denképpen bensõséges, felemelõen
szép ünnep keretében. 

A jubileumi rendezvény a Himnusz
közös eléneklésével kezdõdött, amely
után Szilágy Domonkos „Zene” címû
versét Kis Flórián 9. osztályos tanuló
szavalta el. Ezt követõen az ásotthalmi
szakiskola igazgatónõje, Andrésiné dr.
Ambrus Ildikó lépett a színpadra és kö-
szöntötte az alábbi beszéddel a megje-
lent vendégeket. Szavait Wass Albert
idézettel kezdte.

„Minden embernek kell, legyen egy
feladata ebben az életben – kötelessé-
gen belül, vagy azon felül is talán –,
mert különben nem lenne értelme an-
nak, hogy él. Az emberi világ több kell,
legyen, mint egy bonyolult szerkezetû
gép, melyben minden ember egy fogas-
kerék szerepét tölti be.Minden ember-
nek kell, legyen egy feladata, egy titkos
küldetése, mely Istentõl való.”

Ilyen küldetést teljesített Bedõ Albert
is, az 1879. évi elsõ erdõtörvény elõké-
szítésével, a hazai erdészeti oktatás

megteremtésével. Ezzel a küldetéstelje-
sítéssel ma is példaképül állhat elõt-
tünk. Mi is egy küldetést teljesítünk. A
mi küldetésünket Széchenyi István
gondolatával lehet a legjobban össze-
foglalni. „Tiszteld a múltat, hogy ért-
hesd a jelent, és munkálkodhass a jö-
võn!” Az iskola pedagógiai programjá-
ban megfogalmazott alapelvek beépíté-
se a mindennapi oktató-nevelõ munká-
ba alkotják a küldetésünk vázát. Ezek
az alapelvek: szakmaszeretet, hagyo-
mánytisztelet, szakmai tudás, az erdõk
iránti elhivatottság, az elõdeink által
ránk hagyott értékek megbecsülése,
tisztesség és becsület, hazaszeret, be-
csületes munka és a becsületes munká-
ra nevelés. Ez az a küldetés, amit az itt
dolgozók megpróbálnak a diákoknak
átadni Ez az, amiért mi itt vagyunk. 130
éve, 1883. október 10-én, nyitotta meg
Bedõ Albert országos fõerdõmester a
történelmi Magyarország elsõ erdõõri
szakiskoláját. 130 év – több mint négy
emberöltõ – nagyon hosszú idõ. Ebbe
két világháború, többféle társadalmi
forma is belefért, és minden történelmi
esemény nyomot hagyott az iskolán.
Mára, a kor kihívásaira válaszolni tudó,
modern szakképzést is végzõ középfo-
kú iskolává fejlõdtünk. A park és az is-
kola tanulmányi erdejének legidõsebb
fái a kezdetektõl fogva látták és ismer-
ték az itt tanuló diákokat és az itt tanító

tanárokat. Talán csak õk tudják ponto-
san, kik és hányan is fordulhattak meg
az elmúlt 130 évben. Az alapítás óta el-
telt évek eseményeire emlékezünk ma.
Az átadást követõen elsõ legnagyobb
esemény Ferenc József látogatása volt,
a megnyitást követõ hatodik napon. Az
elmúlt 130 évben az oktatáspolitika ak-
tuális változásaival párhuzamosan, több
mint tízféle képzési forma szerint, több
fenntartó irányítása alatt mûködött az
iskola, egy dolog azonban állandó ma-
radt, az erdészeti képzés.

Az iskolát 25 igazgató igazgatta. Köz-
tük Teodorovits Ferenc 30 évig, Fröhlich
András 20 évig. Az 50-es évek munkási-
gazgatóit kivéve, valamennyi igazgató
erdõmérnöki végzettséggel rendelkezett,
ami az iskola erdészeti szakmai fejlõdése
szempontjából rendkívül fontos volt.  

Az elmúlt években közel 4000 nap-
pali tagozatos diák szerzett végzettsé-
get, a tanfolyamos képzés száma pedig
meghaladja az ötezret. Õket több mint
150 tanár oktatta. 

Az alapításkor 2 épület került átadásra.
Az oktatás 11 diákkal és 2 tanárral kezdõ-
dött meg. Ma 15 épületben, 4 évfolyamon
13 osztályban közel 300 diák tanul, 43 pe-
dagógus irányításával. 1962-ben iskolánk
felvette Bedõ Albert nevét. 2001-tõl pedig
szoros kapcsolatot ápol Bedõ Albert szü-
lõföldjével Kálnokkal. Fontos esemény-
ként említhetõ a tanulmányi erdõ vissza-
kerülése az iskolához és az erdészeti ku-
tatással való szoros együttmûködés foly-
tatása. Az új kollégium felépítésével lehe-
tõvé vált a tanulólétszám növelése. A lét-
szám növekedésével párhuzamosan
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Andrésiné dr. Ambrus Anikó



újabb fejlesztések váltak
szükségessé. Ezek közül
jelentõsebbek a géptároló-
szín, az erdészeti oktató-
központ, a foglalkoztató.

Egy jubileumi ünnep-
ségen elhangzó jókíván-
ságok erõt adnak az isko-
la pedagógusainak, dol-
gozóinak, diákjainak a
mindennapok küzdel-
meihez. Mit is kívánha-
tunk most? Úgy gondo-
lom, Bedõ Albert 130 év-
vel ezelõtti szavai ma is
megállják helyüket. Így
köszöntõmet az õ gondo-
lataival zárom: „Adja a
Magyarok Istene, hogy az ország ezen
elsõ erdõõri szakiskolájában a magyar
erdészek évezredeken át és az idõk vég-
telenéig hirdessék az erdészet tanítá-
sait, mert ha az ország minden erdejé-
nél a mûvelési és a használati munkák
teljesítése körül oly erdõõrök fognak
munkálkodni, mint minõket az iskolá-
ban nevelni kívánunk, akkor az esõt
oszlató kopár homokterületek helyét ál-
dást adó erdõk fogják elfoglalni.” – zár-
ta beszédét az igazgatónõ.

Az igazgatónõ szavait követõen a
2013-tól új fenntartó, a Vidékfejlesztési
Minisztérium képviseletében, Dr. Si-
mon Attila István jogi, igazgatási és ag-
rárszakképzési ügyekért felelõs helyet-
tes államtitkár méltatta az iskolát. Kö-
szöntõje végén jubileumi díszoklevelet
nyújtott át. 

A továbbiakban a térség országgyû-
lési képviselõje, Nógrádi Zoltán lépett a
mikrofon elé, hangsúlyozva, hogy az
intézmény szellemi gyöngyszeme a
sokszor oly mostoha körülményeket
nyújtó homokhátságnak. Kérte a fenn-
tartót, hogy támogassa, segítse a továb-
bi fejlõdést, fennmaradást.

Az Országos Erdészeti Egyesületnek
az iskola alapításában rendkívül fontos
szerepe volt. Ezért az iskolaalapítás
nemcsak az iskolának, hanem az Orszá-
gos Erdészeti Egyesületnek is értékes
ünnepe. Ebbõl az alkalomból Szabó Ti-
bor, az Országos Erdészeti Egyesület el-
nökségi tagja, régióképviselõ köszön-
tötte a 130 éves oktatási intézményt.
Beszédében emlékeztetett, hogy szinte
az Egyesület alapítása óta szívügye volt
az OEE-nek az erdészeti szakképzés,
melyet az ún. Szakoktatási Bizottság
korai megalakulás és mûködése is jelez.
Visszaemlékezett az 1879. évi nagy ti-
szai árvízre, mely a történelmi hátterét
teremtette meg az iskolaalapításnak. Ki-

emelte ebben Bedõ Albert országos fõ-
erdõmester elévülhetetlen érdemét. Kö-
szöntõjét zárva kérte a fenntartót e szel-
lemi és szakmai örökség továbbadásá-
nak biztosítására.

Az ünnepséggel keretében került sor
az intézmény Vöröskeresztes bázisisko-
lává avatására és a cím viselésére jogo-
sító tábla átadására is. 

A folytatásban Katona Márta tanár-
nõ munkájával összeállított és az iskola
diákjai által élõképekben elõadott sajá-
tosan ötletes iskolai évkönyv nevetette-
könnyeztette meg a közönséget. A lélek-
emelõ mûsor végén, mintegy a mûsor-
ba illeszkedve, szólalt fel a közönség
sorai közül az iskola egy öreg diákja,
Wiesner Sándor, aki 50 éve kezdte ta-
nulmányait.  Beszédét az alábbi gondo-
latokkal zárta:

„Majdnem két emberöltõ telt el azóta,
hogy innen elmentünk, és ahogy az em-
ber az elmúlás érzésével közeledik saját
vágásfordulójához, az itt látottak és ta-
pasztaltak az elmúlás érzése helyett in-
kább, jövõbe vetett hitet adnak. Mert a
pénzisten által uralt és folyamatosan
változó világunkban, amikor tõlünk tel-
jesen idegen szubkultúrák emésztik ha-
gyományainkat, oktatásunkat, a mi
egykori iskolánk nem az enyészeté lett,
hanem fejlõdik, korszerûsödik, halad
az idõvel, és többen tanulnak itt, mint
valaha. Ezzel a jövõbe vetett hittel és lel-
ki megnyugvással fejezem be megemlé-
kezésemet, mert valamennyien látjuk és
tapasztaljuk, hogy a múltnak, melynek
mi is részesei voltunk, a jövõben biztosí-
tott a folytatása.”

Beszédét követõ vastaps után André-
siné dr. Ambrus Ildikó igazgatónõ kö-
szöntötte az ünnepségen megjelent két
korábbi igazgatót, Dr. Dózsa Józsefet,
aki 1971-76 között volt igazgató, vala-
mint Fröhlich Andrást, aki 1976-1996

közötti húsz évben vezet-
te az iskolát.

A jubileum ünnep foly-
tatásként a résztvevõk az
iskola parkjában felállított
emlékoszlop avatásán
vettek részt, ahol B. Nagy
László Csongrád megye
kormánymegb ízo t t j a
mondott avatóbeszédet,
melyet Zsankó Fanni 10.
osztályos tanuló Honfog-
lalás címû film fõcím ze-
néjét megidézõ ének-
hangja festett alá. 

Az iskolában aktív pe-
dagógusként a 40. tané-
vét kezdte meg Börcsök

József tanár. A frissen avatott emlékosz-
lopnál olvasott fel egy részletet az erre
az alkalomra megjelent iskolai év-
könyvbõl tanári pályafutásáról, emlékei-
rõl. Néhány részletet idézünk a gondo-
lataiból.

„Nem bánom, és most már nem is fo-
gom megbánni, sõt hálás vagyok a sors-
nak, az Isteni gondviselésnek, hogy ta-
nár lehettem Ásotthalmon. Itt, ebben a
most éppen 130 éves, nagyszerû múlt-
tal, csöppet sem könnyû jelennel bíró,
de remélem egy sikeres jövõ elé tekintõ
iskolában. Kívánom, hogy még nagyon
sok tanár kollégának adjon annyi él-
ményt és eredményt, örömöt ez az isko-
la, amit nekem adott. Kívánom, hogy a
jövõben, majdan a 140., 150. stb. év-
fordulóra megjelenõ iskolai évkönyv-
ben minél több tanár kolléga írjon az
itt eltöltött éveirõl, és abban az legyen a
legfontosabb mondanivalójuk: szeren-
csés és elégedett embernek mondhatom
magam, boldog vagyok, hogy tanár
voltam Ásotthalmon!”

Az ünneplõk késõbb az iskola fõépü-
lete elé vonultak, ahol Förster Gyula
1965-67 között végzett diák, és Lõrincz
Szabolcs 2003-2010 között végzett diák,
az iskola legfiatalabb szakoktatója ko-
szorúzta meg a névadó 1961-ben felállí-
tott kõszobrát. Bedõ Albert munkássá-
gát Arany József tanár méltatta. 

Az Erdészhimnusz eléneklése után a
vendégek az Oktatóközpontba vonul-
tak. Az igazgatónõ megköszönte a ven-
dégeknek, hogy elfogadták a meghí-
vást, megköszönte az iskola vala-
mennyi dolgozójának az ünnepség elõ-
készítésében végzett munkáját, és kö-
szönetet mondott Andrési Pál erdõmér-
nök-tanárnak az „Életutak, történetek”
címû iskolai évkönyv szerkesztéséért. 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó,
Andrési Pál, Nagy László 
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Megelevenedett az eltelt 130 év a diákok elõadásában


