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A címben szereplô nevet intézményünk
2001. július elseje óta viseli, amikor is
több mint 25 éves bolyongás után a ma-
gyar közigazgatás, ill. közoktatás hul-
lámvasútján örömünkre visszakerült
oda, ahonnan 1974-ben elindult, az ag-
rártárcához.

Összetett, országos benépesítésû in-
tézményünk létrejöttéhez az 1986-ban
Alsó-Mátrafüreden, az egykori Bene-
laposon felépített új iskola-kollégium
épületkomplexum teremtette meg
nagyrészt az objektív feltételeket.

Az új iskolát az egri Dobó István
Gimnáziumból áttelepített erdészeti
szakközépiskola és 1970 óta Mátrafüre-
den mûködô Erdôgazdasági Szakmun-
kásképzô Iskola – mint a sárvári 3. sz.
Erdôgazdasági Szakmunkásképzô Inté-
zet jogutódja – diákjai vették birtokba
(4+3 osztály tanulója).

Az iskolafinanszírozás új formájának,
az ún. fejkvóta-rendszernek bevezeté-
sével minden iskolának elementáris ér-
dekévé vált a tanulólétszám növelése.

Nem vonhatta ki magát ez alól a kény-
szerítô körülmény alól az 1990-ben Va-
das Jenô nevét felvett erdészeti szakkö-
zépiskola, szakiskola és kollégium sem.

Képzési profilját 1990-ben erdôgaz-
dasági gépész, érettségit adót szakmun-
kásképzéssel, a lokális érdekek figye-
lembevételével 1994-ben dísznövény-
kertész-képzéssel, végül 1997-ben va-
dász-vadtenyésztô, ugyancsak érettsé-
git adó szakmunkásképzéssel bôvítette.

A kilencvenes évek végének oktatás-
politikája és az ennek megfelelô okta-
tásfinanszírozás markáns rendet vágott
a szakképzésben. Ez mindenekelôtt az
érettségit adó képzési formák preferálá-
sában, majd az ún. kerettantervek beve-
zetésével az érettségire épülô techni-
kusképzés képzési idejének egy évrôl
két évre történô felemelésében öltött
testet. Ez konkrétan azt jelenti, hogy jól-
lehet „profilban” tartjuk továbbra is a
szakmunkásképzést, de ténylegesen
már 5. éve nem történt beiskolázás sem
az erdészeti, sem a dísznövénykertész
szakmában. Nincs utánpótlása, leg-
alábbis felmenô rendszerben, az erdé-
szeti gépésztechnikus képzésnek sem.
Ez a szakirány jó esetben az érettségi-
zettek szakirányú továbbtanulásának
egyik lehetséges specifikumaként lesz
számon tartható. A feltehetôen utolsó
saját nevelésû gépészosztály igen cse-
kély számú tanulói 2004-ben, a 14. év-
folyamot záró vizsgákat követôen hagy-
ják el intézményünket.

Változatlanul és hagyományosan
élénk az érdeklôdés az erdésztechnikus-
képzés iránt, és ma már a vadgazdálko-
dási-technikusképzés terén is egészsé-
ges túljelentkezés regisztrálható. A kép-
zési idô mindkét szakon meghosszabbo-
dik egy évvel, így intézményünk a 2003.
évben nem bocsát ki végzett technikuso-
kat. A tanulólétszám a 6 évfolyamos
képzésnek köszönhetôen a jelenlegi 350
fôrôl 2003 szeptemberében várhatóan
420–430 fôre emelkedik.

Tantestületünk létszáma 40 fô,
amelybôl közismereti tanár 14 fô, szak-
képzést végzô tanár 12 fô, oktató 5 fô,
kollégiumi nevelôtanár 9 fô. Az intéz-
mény saját tanerdôvel, tanvadászterü-
lettel nem rendelkezik.

A cselekvéscentrikus technikusképzés
gyakorlati hátterét a tankertben, iskolai
tanmûhelyekben, az erdészeti, erdei gya-
korlatokat – együttmûködési megállapo-
dás keretében – elsôsorban az Egererdô
Rt., a vadgazdálkodási, vadászati gyakor-
latokat az Rt. mellett más erdészeti rész-

vénytársaságok, illetve vadász- és va-
dásztató társaságok teszik lehetôvé.

Az érettségit adó vadász-vadtenyésztô
szakmában az elsô évfolyam 2001-ben
végzett. 21 tanuló tett sikeres érettségi
vizsgát. Tanulmányaikat levelezô tagoza-
ton folytatta, illetve eredményes techni-
kusvizsgát tett mechanikusi szakon 21 fô.

2002-ben ugyancsak 21 tanuló érett-
ségizett vadgazdálkodási szakirányban,
és ezzel lezárult iskolánkban az egy-
éves idôtartamú technikusképzés.

A 4+2 éves képzésnek szakmai fog-
lalatát adó kerettanterv felmenô rend-
szerû bevezetésével szinkronban üte-
mes fejlesztés valósult meg intézmé-
nyünkben. Az intézmény 10 ha-os ud-
varán 50 m-es lôtér épült, amelyen ta-
nulóink a kisöbû fegyverek készség-
szintû használatát sajátíthatják el, álló és
mozgó célpontra lôve.

Megkezdtük a vadgazdálkodási
gyakorlatok egy részét befogadó épü-
let kivitelezését is, amelyben zsigere-
lésre, nyúzásra, keltetésre és szárnyas-
vad elônevelésére alkalmas helyiségek
lesznek.

Az iskolaudvar perifériáján sorra
épültek és épülnek a vadgazdálkodás és
vadászat nélkülözhetetlen létesítményei,
a vadetetôk, magasles, és felavatásra vár
egy kotorékeb versenypálya is.

A leendô vadgazdálkodási technikus
tanulók közremûködésével keltetett és
elônevelt fácánállományt az iskola ud-
varán még ebben az évben kialakításra
kerülô volierben neveljük tovább, a
tanvadászatok madárszükségletének
fedezésére.

Felnôttképzés
Bár elvi és gyakorlati lehetôséget is

kínál intézményünk az érettségivel ren-
delkezôk iskolarendszerû levelezô kép-
zésére, ami korántsem „gyorstalpaló”
jellegû, a képzési idô ugyanis 3 év. Ta-
lán ezért is inkább az ún. „iskolarend-
szeren kívüli” tanfolyamos képzési for-
mák iránt nyilvánul meg széles körû ér-
deklôdés. A hivatásos vadászok 2 éves
vadász-vadtenyésztô képzése 1999 óta
folyik. A tanfolyamot eddig saját intéz-
ményünkben és a szécsényi AGRO-
HELP Kht.-nál kihelyezett tanfolyami
formában eddig összesen több mint
száz fô végezte el eredményesen.

Intézményünk emellett a fegyveris-
mereti és sportvadász tanfolyamok
egyik Heves megyei bázishelye.
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