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„Keresem az utat, a patakot, a nádast,
a cserszagú erdôt...
s közben megtaláltam Hazámat.”

Fekete István

Az 1961-ben alapított két intézmény, a
Középrigóci Erdôgazdasági Szakiskola és
a Barcsi Gimnázium és Vízügyi Szakkö-
zépiskola összevonásakor, 1978-ban egy
új, 42 fôs osztály indításával megkezdô-
dött az erdésztechnikus-képzés Barcson.

Eleinte – négyéves képzést követôen
– érettségit és szakmai vizsgát tettek a
tanulók, képesített erdész végzettséget
szerezve. Kétéves gyakorlati idô után,
egyéves levelezô képzéssel tehettek
technikus minôsítô vizsgát.

1986-tól már ötéves kurzusra iratkoz-
hattak be a tanulók. Négy éven keresz-
tül szakmai és közismereti tárgyakat ok-
tattak, mely idôszak érettségi vizsgával
zárult. Az ötödik évben – nappali kép-
zésben –  szaktárgyakat tanultak és ez-
után tettek technikusi vizsgát.

Jövô évtôl újabb változás követke-
zik. A technikusképzési szakasz két-
éves lesz, és ennek köszönhetôen az el-
sô négy évben a lényegesen kevesebb
szakmai óraszám, a közismereti tárgyak
oktatásidejének növelését teszi lehetô-
vé. Az új rendszer a gimnáziumi és a
szakközépiskolai érettségi közötti kü-
lönbséget fogja csökkenteni.

A negyedszázados jubileumról no-
vember 15-én nagyszabású ünnepség-
gel emlékeztek meg, ahol jelen voltak
az iskola egykori és mai növendékei,
tanáraik, a támogató intézmények kép-
viselôi, a város, a megye vezetôi, a társ-
iskolák képviselôi. Délelôtt Középrigó-
con Horváth Ferenc igazgató nyitotta

meg a rendezvénysorozatot, majd Ná-
das József, az Erdészeti Szolgálat Ka-
posvári Igazgatóságának igazgatója
Emlékparkot avatott a kollégium köze-
lében. Itt a korábban végzett évfolya-
mok emlékfákat ültettek, mely hagyo-
mányt a jövôben is folytatni fogják.

Kísérôrendezvényként az OEE Okta-
tási Szakosztálya is itt tartotta ünnepi
ülését, mely a mezôgazdasági és erdé-
szeti szakképzés aktuális helyzetével és
jövôjével foglalkozott. Az elôadók: dr.
Marton István fôosztályvezetô (FVM),
Pataki Tamás fô-
igazgató (FVM Kép-
zési és Tanácsadó In-
tézet) és Fenyôsyné
dr. Hartner Anna
igazgatóhelyettes
(Dráva Völgye Kö-
zépiskola) voltak.

Több kiállításon
láthattuk a tanulók
munkáit, fotókat,
preparátumokat, is-
kolatörténeti anya-
gokat, de volt termé-
szetfotó- és trófeaki-
állítás is.

Délután Barcson,
az iskola sportcsar-
nokában került sor a
„hivatalos” ünnep-
ségre. Ünnepi kö-
szöntôje végén dr.
Marton István a Mi-
nôsített tangazdaság
cím viselésére jogosí-
tó oklevelet adta át az
iskolának. dr. Gyene-
sei István, Somogy

megye Közgyûlésének elnöke Elnöki ok-
levelet adományozott Horváth Ferenc
igazgatónak, Takács Sarolta igazgatóhe-
lyettesnek, Palaczki Józsefné ny. igazga-
tóhelyettesnek, valamint Malgay Viktor
gyakorlati oktatásvezetônek. Köszöntöt-
te a jubiláló intézményt Feigli Ferenc bar-
csi polgármester is, aki az önkormányzat
ajándékaként kétszázezer forinttal járult
hozzá az Emlékpark létesítéséhez.

Az ünnepség az iskola jelenlegi és
egykori tanulóinak nívós mûsorával zá-
rult. És még egy megjegyzés: a szerve-
zôk elmondása szerint az iskola jelenle-
gi tanulói nagy lelkesedéssel vettek
részt a rendezvénysorozat elôkészítésé-
ben és lebonyolításában.

Szép és tartalmas könyvet adott ki a
barcsi Dráva Völgye Középiskola az er-
désztechnikus-képzés negyedszázados
jubileuma alkalmából. Megismerhetjük
belôle az iskola történetét, a képzési
formák, szakok változásait, a tanulmá-
nyi és szakmai versenyeken elért sike-
reket. Színes összeállítást tartalmaz a
könyv az egykori és jelenlegi tanárok,
tanulók visszaemlékezéseibôl is.

A kiadvány az iskola erdészágazaton
végzett tanulóinak teljes névsorával zárul.

A könyv korlátozott számban, 500 fo-
rintos áron beszerezhetô az iskolában.

Detrich Miklós

25 éves az erdésztechnikus-képzés Barcson


