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Ásotthalmi Bedő Albert Alapítvány 
 

Szöveges szakmai beszámoló 
 

 

 

Az alapítvány célkitűzései között szerepel a kiemelkedő tanulmányi tevékenységű tanulók, a 

szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatása, szakmai tanulmányutak szervezése, 

pályázatok kiírása, díjazása, sport, kulturális, környezet- és természetvédelmi célú 

rendezvények támogatása. 

 

2015-ben a bevételek magánszemélyektől, vállalkozásokból, az SZJA 1%-ából,sikeres 

pályázatokból, tanfolyami oktatásból, valamint a folyószámla kamatából származtak. 2015-

ben az alapítványnak három sikeres pályázata volt. 

Alapítványunk központi költségvetési támogatásban nem részesült. Az SZJA 1%-ából 

287.805.-Ft érkezett a számlánkra, melyet 2016. évben kívánunk felhasználni. 2015-ben a 

2014. évi SZJA 1%-át, 235.837.-Ft-ot használtunk fel a hátrányos helyzetű tanulók 

étkezéséhez nyújtott támogatásként, illetve szakmai tanulmányutak szállásköltségéhez, utazási 

költségeihez nyújtott támogatásként.  

 

Az alapítvány fő tevékenységei közül 2015-ben is támogattuk a hátrányos helyzetű tanulók 

étkezését. Ezzel lehetővé vált, hogy azok a tanulók is tudták tanulmányaikat folytatni, akiknél 

a szociális háttér segítség nélkül ezt nem tette volna lehetővé. 

Támogattuk a szakmai tanulmányutak szállásköltségét valamint utazási költségét. Így 

lehetővé vált olyan szakmai tanulmányutak lebonyolítása, amelyek során iskolánk tanulói és 

dolgozói betekintést nyerhettek az ország távolabbi részén folyó erdőgazdálkodási 

tevékenységekbe. Így olyan tanulók is eljuthattak az osztálykirándulásokra, akik különben ezt 

nem tehették volna meg anyagi helyzetük miatt. 

 

Fő tevékenységeink között szerepel még a sport támogatása is. Lehetővé tettük, hogy 

diákjaink futóversenyen vegyenek részt, és az egészséges életmód elősegítése érdekében 

korcsolyázni is elvittük tanulóinkat. Biztosítottuk a tanulóink számára az ásotthalmi Tölgyfa 

konditerem rendszeres használatát, valamint Paintball játékokat is szerveztünk. 

Évek óta hagyományosan részt vesznek diákjaink a Maraton váltó futó versenyen, amelyre az 

iskola pedagógusaival együtt készülnek.  

Ebben az évben is szerveztünk a tanulók számára korcsolyázást Szegedn. 

 

Célcsoport számára szerveztünk továbbképzéseket, gépkezelői képzéseket, illetve gépkezelői 

órákat tartottunk. A képzésekkel lehetőséget biztosítottunk iskolánk hátrányos helyzetű 

tanulói számára, hogy kedvezményesen Emelőgépkezelői és Targoncavezetői 

szakképesítésekhez jussanak. 

 

Támogattuk az AIDS prevenciós versenyre való felkészülést. A megyei fordulón elért első 

helyezést követően továbbjutottunk az országos fordulóra, ahol elsők lettek a diákjaink. 

 

Az iskola kollégiumába mikrohullámú sütőket vásároltunk, amivel otthonosabb környezetet 

alakítottunk ki a kollégiumban.  

A kollégiumba vásárolt játékokkal szintén segítettük a szabadidő hasznos eltöltését. 
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Egyéb alapítványi tevékenységet is folytattunk. 

 

1.) Az alapítvány koordinálásával és közreműködésével megszerveztük a Bajnokok 

Bajnoka Stihl fakitermelő versenyt Szegeden a ligetben. A rendezvény óriási 

érdeklődésű volt. A rendezvényen a legjobb fakitermelő csapatok versenyeztek. A 

rendezvény étkezését az alapítvány biztosította. 

 

2.) Az alapítvány közreműködésével megünnepeltük iskolánk névadójának 175 éves 

születési évfordulóját. Az ünnepi köszöntők mellett az iskola diákjai által adott, Bedő 

Albert életét bemutató műsor tette felejthetetlenné ünnepségünket, melyet erdélyi és 

hazai erdészek is megtiszteltek. 

 

3.) Részt vettünk Erdélyben, Kálnokon Bedő Albert szülőházán elhelyezett emléktábla 

avatásán. Ezen alkalomból meglátogattuk a kálnoki unitárius templomot és temetőt, 

megkoszorúztuk Bedő Albert sírját. 

 

4.) A névadó 175 éves születési évfordulójára jelent meg Bedő Albert, az erdész szakma 

kiemelkedő alakja című könyvünk. 

 

5.) A helyi értékek bemutatása és megőrzése pályázati program keretében érdekes 

programokat szerveztünk a tanulóink számára. A pályázat kiváló lehetőséget 

biztosított olyan programsorozat szervezésére, mely megismerteti az iskola tanulóival 

a Megyei Értéktárban szereplő ásotthalmi értékeket, hogy az intézmény értékeivel 

együtt a település valamennyi értéktári örökségét bemutathassuk az iskola tanulói 

számára. „Megelevenedő történelem” című programpont célja az volt, hogy játékos 

időutazás keretében bemutassa a pályázatban részt vevő csoportok számára az iskola 

épületegyüttesét, megismertetve a tanulókkal annak múltját, mai arculatának 

kialakulását. A program során a tanulók az iskola parkjában, illetve az intézmény 

épületegyüttesében iskolatörténeti túrán vettek részt, ahol a túravezetők 

„megelevenedő” történelmi személyiségek. A túra után a tanulók egy vetélkedő során 

adtak számot arról, hogy mennyi információt sajátítottak el az iskola agrár-

kultúrtörténeti értékeiről, kiemelkedő képzőművészeti alkotásairól. „Szakiskolásnak 

lenni régen és ma” program célja volt, hogy játékos időutazás keretében bemutassa a 

pályázatban részt vevő csoportok számára az iskolai oktatás múltját, felelevenítse, 

hogy milyenek is lehettek az iskolai mindennapok akkor, amikor az intézmény a 

történelmi Magyarország első erdőőri szakiskolájaként 1883. október 10-én 

megnyitotta kapuit, amikor is 2 tanárral és 11 diákkal megkezdődött az oktatás. A 

program során a csoportok a játékos időutazás keretében múltbeli tanórára és múltbeli 

gyakorlatra érkeztek. A tanóra során a 130 éves múltból ránk maradt szemléltető 

eszközöket használva erdészeti szakmai tanórákon, elméleti órákon vettek részt. Ezt 

követően szintén a múltból ránk maradt erdészeti szakmai eszközök használatával az 

akkori elvárásoknak megfelelően gyakorlati oktatáson vettek részt. Az elméleti és 

gyakorlati oktatást követően a tanulók ebédet kaptak, mely a nap hangulatához 

igazodva szintén „múltidéző” menüvel illeszkedik a programhoz. „Betyáros 

kincsvadászat” program céljának jelöltük meg, hogy játékos időutazás keretében 

bemutassuk a pályázatban részt vevő csoportok számára Ásotthalom kiemelkedő 

erdőértékeit, kiemelten a Szakiskola Tanulmányi Erdejét, annak élővilágát. A program 

során a tanulók a Tanulmányi Erdő területén tájékozódási versenyen vettek részt. A 

verseny különböző állomásain a Tanulmányi Erdő növény- és állatvilágára vonatkozó 

információkhoz jutottak hozzá. A tájékozódási verseny végállomása a Ruzsafa volt, 
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ahonnan lovas kocsin utazva jutottak a Rózsa Sándor Élményházhoz. Az Élményház 

látogatása után a Szakiskolában a program során készített fotók segítségével, illetve a 

tájékozódási verseny állomásain megszerzett információk, képek, eszközök 

segítségével a tanulók plakátokat, prezentációt készítettek.„Tanya-suli oktatási 

program” és a „Hagyományőrző gasztrotúra”  programpontok célja volt a két 

programnap során egyrészt a tanyai és háztáji gazdálkodás hagyományainak 

bemutatása, megismertetése, másrészt „hagyományőrző gaszto-túra” keretében az 

őshonos mangalicafajta tenyésztésének, hízlalásának bemutatása mangalica-termékek 

kóstolásával egybekötve. Kétségkívül az egyik legnépszerűbb programpontnak 

bizonyult a mintagazdaságban tett látogatás. A mangalica-termékek kóstolása során a 

mangalicazsíron kívül előkerült még kolbász, szalámi és sonka is. A két nap során a 

résztvevők élményeiket folyamatosan dokumentálták fotókkal, mely az elkészülő 

kiállítás részét képezik.„A múlt alapjain a jövő folytatódik!” címet kapta az alprogram, 

mely a Bedő Albert Erdészeti Szakképző Iskola és Kollégium egy 1965-ben végzett 

diákjának visszaemlékezéséből származik. Ahogy az egész program a múlt értékeinek 

megismertetésére, megőrzésére, a hagyományok ápolására hivatott, a programsorozat 

képeiből elkészült kiállítás megnyitása során is az volt a cél, hogy térben és időben 

egy helyre hozzuk a múltat és a jelent. Az eddig megjelent iskolatörténeti kiadványok 

segítségével, volt tanulók írásos visszaemlékezéseivel, illetve volt diákokkal való 

személyes találkozás lehetőségével a jelenleg itt tanulók számára ide varázsolhattuk a 

múltat. A kiállítás nem csak a programban részt vevő tanulókkal, hanem az iskola 

valamennyi diákjával megismertette a Megyei Értéktárban szereplő ásotthalmi 

értékeket. A program során készült fotók, valamint a kiállítás képei az iskolai honlapra 

kerülve szélesebb kör számára elérhetővé teszik a tanulók által készített érték- és 

hagyományőrző munkát. 

 

6.) A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet szakmai kollégiuma működési 

támogatásban részesítette alapítványunkat, melyből az alapítvány működéséhez 

szükséges irodai eszközöket vásároltunk, a honlapunkat bővítettük, valamint a 

regionális Fakitermelő Versenyek legfontosabb eszközeit vásároltuk meg. 
 

7.) A Nemzeti Együttműködési Alap Közösségi Környezet szakmai kollégiuma szakmai 

támogatásban is részesített bennünket. A támogatás során négy kiadványt kívánunk 

megjelentetni. Ezekre a felkészülés, a képek elkészítése megkezdődött, de a 

kiadványok elkészítésére csak a következő évben kerül sor. 
 

8.) Iskolatörténeti kutatásokat végeztünk, melyet egy készülő kiadványunkhoz kívánunk 

majd felhasználni. 
 

9.) Újság előfizetésekkel segítettük elő azt, hogy az iskola tanulói, dolgozói az 

érdeklődésüknek megfelelő lapokhoz hozzájussanak. 
 

10.) Alapítványunk közreműködött az iskola beiskolázási tevékenységében. Számos 

általános iskolába jutottunk el, bemutatva intézményünkben folyó képzést. Különböző 

pályaválasztási vásárokon, börzéken vettünk részt. Ezekre készítettünk egy bemutató 

prospektust, mintegy megismertetve, kedvet csinálva az iskolánkat választani kívánó 

diákoknak a képzések megismeréséhez. 
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Vezető tisztségviselőknek díjazást nem fizettünk. 

 

A beszámoló összeállításáért felelős: Marozsán-Guganovich Éva, nyilvántartási száma: 

152599. 

 

 

Ásotthalom, 2016. május 10. 

 

 

 

 

Andrésiné dr. Ambrus Ildikó 

Kuratóriumi elnök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


