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Hihetetlen, de mégis igaz. Ötven éve
költözött Szegedre az erdészeti oktatás.

A jubileumi ünnepséget méltóan
rendezte meg a Kiss Ferenc Erdészeti
Szakközépiskola és Kollégium tanári
kara és diáksága. Az alkalomra kiadott
emlékkönyv lényegében mindent tar-
talmaz, amit az elmúlt ötven esz-
tendõrõl tudnunk kell. Azazhogy még-
sem. Mert a közel nyolcezer diák és ta-
nár, aki megélte a szegedi éveket, csak
õk érthetik meg a lélek mélységeit.

Halápi Nándor iskolaigazgató beve-
zetõjében írja:

„Egy ötven éves fának rengeteg haj-
tása van, ám bármennyire is töreked-
tünk arra, hogy minden ágáról írjunk,
meséljünk, be kellett látni ezt képtelen-
ség lett volna megoldani. Kérem ne ve-
gye zokon senki, ha általa fontosnak
ítélt dolgok kimaradtak a könyvbõl, ne
legyen sértõ az, hogy természetesen
nem mindenkit tudtunk megszólítani.”

Természetesen nem hívhatott meg a
jelenlegi iskolavezetés mindenkit, de
szívet facsaró látvány volt mikor az
1955-ös évfolyam jelenlévõi ölelték
egymást.

Szép idõ volt, jó idõ volt … itt is Sze-
geden.

Magyarossy József mûsorvezetõ nyi-
totta meg az ünnepi mûsort. Jelen volt
Kozma József Szeged alpolgármestere,
Wayda Imréné az FVM Kutatási Oktatá-
si Fõosztályának képviseletében,

Duska József az
OEE alelnöke,
hogy csak a fõbb
no tab i l i t á soka t
említsem. 

Balog Milán az
iskola egykori ta-
nulója szavalta
Áprily Lajos Szeret
az erdõ c. versét,
majd Halápi Nán-
dor iskolaigazgató
emlékezett.

Máté Bence ta-
valy végzett hall-
gató természetfo-
tós, aki a BBC

Wild Life Magazin Világversenyén az év
ifjú természetfotósa díjat nyerte, vetített
diaporámája színesítette az emlékmû-
sort. Wajda Imréné a minisztérium által
készített emléklapot nyújtott át, majd
Duska József az OEE nevében az alka-
lomra csiszolt kristályvázával kedveske-
dett.

Ezután a társintézmények köszöntöt-
ték a jubiláló iskolát.

A végzett tanulók nevében Pápai

Gábor emlékezett, majd szavalta Illyés
Gyula Nem menekülhetsz c. versét.

Juhász Pál ötödéves tanuló vehette
át ezután a Kiss Ferenc díjat. Ragyogó
videovetítést láthattunk az iskola
életébõl, mely archív felvételek felhasz-
nálásával készült és amit Sövény Olivér
9. osztályos tanuló aláfestõ zenéje tett
még élvezetesebbé.

Megható jelenet volt, amikor az
1956-ban végzetteknek adtak át ajándé-
kot az ez évben ballagó diákok.

A szeniorok névsora:
Ágh Miklós Pál, Bérces Helga, Bergyár

János, Búza Miklósné, Czubók Tibor Já-
nos, Császár Endre Mihály, Cserny Ist-
ván, Gácsi József, Gotyár Endre, Gulyás
Antal György, dr. Hargitai László, Hege-
dûs Dezsõ, Kolarovszki János, Kovács
Zoltán, Megyeri János, Németh János,
Répászky Miklós, Sárdi Ferencné,  Sárossy
Istvánné, Semptey István, Sipos Sándor,
Sztankó Mária, dr. Tõkei Lajosné, Turi
László, Varga Tibor, Zsom Lajos.

Dr. Hargitai László egykori szegedi
diák, a Soproni Egyetem volt Faipari
Mérnöki Kar dékánja szólt a jelen-
lévõkhöz.

A Szent György-téren ültetett emlék-
fa hirdeti az utókornak, ahol Nádaskai
Gábor volt igazgató mondott beszédet.

Az ünnepséget délután szakmai fó-
rum követte, amelyet Klemencsics
András fõosztályvezetõ, Wisnovszky
Károly ÁESZ fõigazgató és Duska Jó-
zsef a Bükki Nemzeti Park igazgatója
tartottak.

További sikeres ötven évet kívá-
nunk.

Kép és szöveg: Pápai Gábor

Ötven éve Szegeden

Kiss Ferenc szobra az iskolaudvaron

A találkozás öröme

Jó kezekben az iskola zászlaja
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Vendégségben Németországban
A német  Waldjugend  (erdészifjak)  18. találkozójára meghív-
ták a mátrafüredi diákokat is Az öt diák és a két tanárból álló
delegáció a „Védegylet a német erdõkért” ifjusági szervezet
rendezvényein vett részt. A mintegy ötszáz résztvevõ Német-
ország területérõl verbuválódott. A tábor a Schweriner
erdõben egy katonai gyakorlótér mellett mûködött, külön-
bözõ gyakorlati feladatokkal.  A magyar diákok egy felesle-
gessé vált vadvédelmi kerítés bontásánál serénykedtek.  De
nem maradt el a környék megismertetését szolgáló program
sem.  A csúcspont a Keleti tengeri kirándulás volt, különös te-
kintettel Usedom szigetére. Roland Migende a találkozó szer-
vezõje, e sorok írója meggyõzõdése szerint  ez a program is
segíti a két ország közötti ismeretek terjesztését.  

kép és szöveg: Roland Migende

Halápi Nándor igazgató (középen) az elismerô oklevéllel Duska József OEE alelnök nyújtja át az egyesület ajándékát

Generációk egymás köztNádaskai Gábor faültetô beszéde

Az elsô szegdi oklevelesek

A születésnapi torta

A szakmai fórum elôadói. Balról: Wisnovszky Károly, Duska József,
Sere Ferenc és Klemencsics András


