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Bedõ Albert-emléktábla Sepsikõröspatakon
A székelyföldi Sepsikõröspatakon június 20-án rendezték
meg a III. Kõröspataki falunapot. A délelõtti program az
emlékezésé volt.
A megjelentek elõször a sepsikõröspataki unitárius parókián elhelyezett emléktáblát avatták fel. A mostani parókia helyén állt az
a régi, közel 100 éve elbontott parókia, ahol több mint 175 éve,
1839. december 31-én megszületett Bedõ Albert. Kisgyörgy Zoltán székelyföldi újságíró kezdeményezte az emléktábla avatását.
Az ötletet Tímár József somogyi erdõmérnök barátaival felkarolta, és az 1981 óta mûködõ Fröccsöntõ Sasok Baráti Társasága tagjai anyagi támogatásával elkészíttették az emléktáblát.
Az ünnepségen megjelenteket elõször Kisgyörgy Sándor erdésztechnikus végzettségû polgármester köszöntötte. Ünnepi
beszédet Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, az Országos Erdészeti
Egyesület alelnöke, az ásotthalmi Bedõ Albert Erdészeti Szakképzõ Iskola igazgatója mondott. Gondolatait egy Wass Albert idézettel kezdte: „Nekünk már csak az a dolgunk, hogy hidat építsünk a múlt és a jövendõ között, és hogy ennek a hídnak a pilléreibe beleépítsünk mindent, amit a múltból a jövendõbe átvinni
érdemes”. Ünnepi beszédét a másfél évtizede tartó hídépítés köré fonta. Hídépítésre nemcsak a múlt és a jövendõ, hanem az
Anyaország és Székelyföld között is szükség van.
A híd pilléreinek az építése 2001. szeptember 29-én kezdõdött Kálnokon, a helyi általános iskola ekkor vette fel Bedõ Albert nevét. Erre az ünnepségre már nagyon sokan érkeztünk
Magyarországról is. 2002-ben az ásotthalmi iskolában, hazánk
legidõsebb erdészeti középfokú intézményében avattuk fel Bedõ Albert Sopronban található bronz mellszobrának a másolatát.
2006-ban a kálnoki általános iskola falán avattuk fel Bedõ Albert
dombormû portréját, E. Lakatos Aranka szobrászmûvész alkotását. 2007. október 6-án ismét ünnepelni gyûltünk össze Kálnokon. Az ásotthalmi Bedõ Albert Középiskola hatékony közremûködésével elkészült Stróbl Alajos eredeti, Sopronban található Bedõ Albert szobrának a másolata, amely az ünnepség óta
Kálnok fõterét díszíti.
2008-ban ünnepelte az ásotthalmi iskola alapításának 125. évfordulóját, ahol az ünneplõk között kálnoki vendégeink is jelen
voltak. 2012-ben Kálnokon a helyi civil szervezetek összefogásával megrendezték az elsõ Dr. Bedõ Albert Napot. 2013-ban Kálnokon az unitárius templom mellett elkészült a Bedõ Albert Emlékház alapja. 2014. október 25-én a XIV. Erdészeti Szakkonferencia programja keretében Árkoson a „175 éve született Bedõ
Albert, a székely erdész” konferencián vehettünk részt. 2015.
március 20-án pedig Ásotthalmon emlékeztünk meg Bedõ Albert
születésének 175. évfordulójáról.
Ez a mostani emléktábla-avatás is a pillérépítések sorába illeszthetõ. Láthatjuk, hogy a pillérek egyre sûrûsödnek, hatásukra
egyre szorosabb kapcsolatok teremtõdnek. Ennek a képzeletbe-

li hídnak és a pilléreinek az építésében Bedõ Albert szerepe meghatározó. És a hídépítésnek még nincs vége, hiszen 2016-ban
szeretnénk ünnepélyes keretek között felavatni a Bedõ Albert
Emlékházat. Másrészt az Országos Erdészeti Egyesület 2016. évi
vándorgyûlésének Székelyföld, ezen belül részben Kálnok lesz
az egyik helyszíne. Az alelnök végezetül beszédét Bedõ Albert
örök érvényû idézetével zárta: „Szeressük hazánkat, nemzetünket és szakunkat hûséggel, egyetértéssel és összetartással”.
Ezt követõen Tordai Ernõ helybeli unitárius lelkész igehirdetésével folytatódott az ünnepség. A helybeli unitárius dalkör mûsora után Andrésiné dr. Ambrus Ildikó, Kisgyörgy Sándor és Szakács Sándor együttesen leplezték le az emléktáblát, amely Csikós
Nagy Márton szobrászmûvész alkotása. Ezt követõen a megjelentek elhelyezték az emlékezés koszorúit. Végül Tordai Ernõ
megáldotta az újonnan felavatott emléktáblát.
A Hõsök emlékmûvét a kálnoki kultúrotthon udvarán leplezték le. Az alig 400 lelkes település a 48-as szabadságharcban és a
két világháború során összesen 41 fiát veszítette el. Az emlékmû
a hazáért hõsi halált haltaknak nyújt örök emléket. A falunap délutáni része már a máról szólt. Különbözõ programok, éjszakába
nyúló mûsorok színesítették a nap hátralevõ részét, amelyet végül tûzijáték zárt.
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