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1960 óta folyó erdészeti oktatásá-
nak történetében a technikuskép-
zés 25 éves évfordulóját ünnepli
2003-ban a barcsi székhelyû Dráva
Völgye Középiskola. Az eltelt idô
alatt több mint 2000 középfokú
szakembert adott a magyar
erdészetnek ez a dél-dunántúli in-
tézmény. Jelen írás visszaemléke-
zés és bemutatkozás, mely a kezde-
tektôl 2003-ig tartó utunkat fogja át.
A jubileumi év alapgondolatául a
somogyi táj jeles ismerôjének és fi-
ának: Fekete Istvánnak a sorait vá-
lasztottuk.

Nyír- és fenyôfákkal szegett keskeny
aszfaltút visz be a kaposvári fôútról az
erdôn át az egykori aranyosi Széchényi-
kastélyhoz. Egy szelíd balkanyar után
elôttünk áll a piros manzardtetôs épü-
let, mely az 1920-as évek derekán, Szé-
chényi Ferenc megbízásából épült.
Parkját angol ízlés szerint fenyves, nyí-
res, tölgyes blokkokra tagolta kialakító-
ja. Körülötte a cserszagú erdôk ölelésé-
ben patak, tó, nádas. A belsô-somogyi
táj sajátos világa. Ezüstperjés buckák
forró nyári homokja, tündérfátylas láp-
erdôk párás levegôje. Szarvasbôgés,
szalonkahúzás, récehápogás. A réti sas
magas hangú kiáltása. Égeresek,
tölgyesek, fenyvesek, nyíres-bo-
rókások.

Aranyos – vagy ahogy ma is-
merjük: Középrigóc – 1960 szep-
temberétôl az erdészeti oktatást
szolgálja. Majd’ két emberöltônyi
idô telt el a középrigóci erdészeti
szakmunkásképzô alapítása óta, s
25 esztendô, egy emberöltô a bar-
csi erdésztechnikus-képzés törté-
nete. Rigóc és Barcs. Erdésznem-
zedékek indultak életük útjára az
Alma Mater falai közül. 

Az erdészeti oktatás az intéz-
mény történetében mindvégig
meghatározó szereppel bírt. Ma
az iskola diákságának közel 40 %-
a tanul az erdész tagozaton. 

Erdészeti 
szakmunkásképzés

1960. jeles esztendô a dél-dunán-
túli erdészképzés történetében. A
régióban elsôként nyílik meg er-
dészeti szakembereket képzô in-
tézmény: a Középrigóci Szakmun-

kásképzô Iskola. Az elméleti képzés
Középrigócon, a gyakorlati oktatás elô-
ször erdôgazdaságok bázisain folyik.
1961-1970 között megtörténik Rigócon
az elméleti és gyakorlati oktatás össze-
vonása. Iskolai tanmûhelyek készül-
nek, megteremtôdik a gép- és eszköz-
park. A kastély mellett tantermek, szol-
gálati lakások, ebédlô, sportpályák,
strandmedence épül. Igényes szakokta-
tói gárda készíti fel a diákokat, akik or-
szágos szakmunkásversenyeken ki-
emelkedôen szerepelnek.

1978. szeptember 1-jével az intéz-
ményt összevonják a barcsi középisko-
lával, a szakmunkásképzés az új kere-
tek között 1989-ig folyik tovább. A lét-
rejött új intézmény az Erdészeti, Vízépí-
tési és Vízgazdálkodási Szakközépisko-
la, Erdészeti Szamunkásképzô Iskola és
Kollégium, mely 1994-ben felveszi a
Dráva Völgye Középiskola nevet.

Erdésztechnikus-képzés
A „régi-új” intézményben az iskola-
egyesítés évében, 1978-ban indul az el-
sô technikusi évfolyam. A hagyomá-
nyos rendszerû erdészeti oktatás mel-
lett 1990-tôl német tagozatos osztálya-
ink, ill. csoportjaink is vannak. Az itt ta-
nulók emelt óraszámú és szintû nyelvi

képzést kapnak. Célja a középfokú álla-
mi nyelvvizsga-bizonyítvány megszer-
zése, a német erdészeti, vadászati szak-
nyelv elsajátítása, s ezzel is diákjaink
munkaerô-piaci pozícióinak erôsítése. 

1992-tôl erdésztechnikus kimenetû
osztályok indításával részt vettünk a „Pi-
acorientált Szakképzés Fiataloknak” el-
nevezésû világbanki agrárképzési prog-
ramban. E modell korszerû, elôremutató
voltát az is bizonyítja, hogy a 2000-tôl a
középfokú erdészképzés számára orszá-
gosan irányadó kerettanterv a világban-
kival szinte teljesen azonos szakmai
struktúrájú, tartalmú és idejû lett.

Az elméleti képzés helye Barcs, a szak-
mai gyakorlati oktatás bázisa Középrigóc,
mely a 80-as évek végétôl tovább bôvül.
Felépül a vadbiológia komplexum, majd
a lôterek. Sor kerül 80 ha saját kezelésben
és közel 800 ha SEFAG Rt. kezelésében
lévô elsôdlegesen tudományos kutatás,
oktatás rendeltetésû, tanulmányi célt
szolgáló erdôterület kialakítására. 1996-
ban Barcson korszerû sportcsarnok épül.
1998-ban elkészül a rigóci mûhelysor fel-
újítása, gyakorlati tantermek és talajvizs-
gálati labor kialakítása. A világbanki pro-
jektben való részvétel folyamatosan jelen-
tôs eszközfejlesztést tesz lehetôvé, mely-
lyel az európai színvonalú szakember-

képzés feltételei teremtôdnek meg.
2002-ben a középrigóci iskolaterü-
let nagyarányú fejlesztési terve ke-
rül kidolgozásra, a kivitelezés I üte-
me elkezdôdik. 

A fejlesztések megvalósulásá-
ban jelentôs szerepet játszanak a
pályázati és szakképzési támoga-
tások, mellyel az FVM, MM, OM,
az ERTI, az ÁESZ, az iskolát támo-
gató Erdészeti Rt.-k, a kis- és kö-
zépvállalatok, magángazdálko-
dók, a fenntartó Somogy megyei
Közgyûlés, Barcs város Önkor-
mányzata segítik a barcsi erdész-
képzés ügyét. S az anyagi szerep-
vállalás mellett, mint szakmai ok-
tató és tehetséggondozó munkánk
további támogatóinak, az elôbbi
sort folytatva kell köszönetet mon-
danunk az FVM Képzési és Szakta-
nácsadási Intézet, a Duna-Dráva
Nemzeti Park Igazgatóság, az OEE
Kaposvári HCS, a Somogy megyei
Múzeumok Igazgatósága munka-
társainak elkötelezett, önzetlen se-
gítségéért .

Erdésziskola a Dráva mellett
Jubileumi esztendô a barcsi erdésztechnikus-képzés történetében
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Versenyeredmények, 
tehetséggondozás

Az OM 2002. évi kimutatásai alapján is-
kolánk valamennyi hazai szakközépisko-
la és gimnázium rangsorában az Orszá-
gos Szakmai Tanulmányi Versenyeken
(OSZTV) elért eredményeket tekintve az
országos 23-24. helyen, egyéb középis-
kolai versenyeredmények országos listá-
ján a 31. helyen áll. (Utóbbi „helyezés-
nek” külön értéke, hogy az elôttünk álló
30 intézménybôl 27 gimnázium.). Erdé-
szeti országos versenyeken elért eredmé-
nyeinket táblázatban foglaljuk össze.

Környezeti nevelés, 
Erdei Iskola

2000-ben bekapcsolódunk az Erdei Is-
kola programba, Barcs kb. 100 km-es
körzetébôl vesznek részt diákcsoportok
témanapi és bentlakásos foglalkozáso-
kon, akcióprogramjainkon. 

Jubileumi rendezvények
A 25 éves évforduló jegyében többféle
programot – versenyt, vetélkedôt, kiállí-
tást, szakmai konferenciát – szervez az
iskola. Ezek rövid összefogalása az aláb-
bi:

• 2003. április 
– Fekete István-vetélkedô
– Erdésztanulók Országos Szakmai

Versenye : Dráva Völgye Kupa
• 2003. május
– Tudományos Diákkonferencia
• 2003. szeptember
– Országos Ifjúsági Vadászvetélkedô
– Természetismereti verseny általá-

nos iskolásoknak
• 2003. október
– Jubileumi ünnepség, kiállítás és

konferencia

Szeretnénk kérni az Erdészeti Lapok
nyilvánosságát is felhasználva iskolánk
minden volt tanárát és diákját, hogy az
ôszi ünnepi programok, osztálytalálko-
zók szervezésével kapcsolatosan keres-
se a kapcsolatot az Alma Materrel. A vo-
natkozó aktuális információkat májustól
honlapunkon (http//:www.dravavol-
gye.sulinet.hu.) közzétesszük.
„Kerestem az utat, a patakot, a
nádast, a cserszagú erdôt
...s közben megtaláltam
Hazámat.”

(Fekete István)

Dráva Völgye Kupa
Ismét összemérték elméleti és gyakorlati
tudásukat a hazai erdésztanulók váloga-
tottjai. Most Középrigócon, a Dráva Völ-

gye Középiskola Erdészeti Gyakorlati Ok-
tató Bázisán és a környékbeli erdôkben.

Az összetett írásbeli után a terepen bi-
zonyíthatták a felkészültségüket komp-
lex felismerésbôl, motorfûrész-szerelés,
beállítás és darabolásból, választékolás
és számbavételbôl, lövészetbôl, határ-
azonosításból, gyérítésjelölésbôl és fa-
készlet-meghatározásból.

Mint ahogy az minden vetélkedôn len-
ni szokott, senkinek semmi nem kerülte
el a figyelmét, így hosszan elemezte a ver-
senybizottság, élén Kökény István erdé-
szeti igazgatóval, az egyes versenyszámo-
kat. Végül is a mindenképpen hasznos
versenynek az alábbi eredménye szüle-
tett. Az Egyesület értékes könyvjutalmak-
kal jutalmazta a helyezetteket.

Fenyôsiné dr. Hartner Anna

Név Iskola Összes elért Helyezés
pontszám

Kovács Róbert NYME Roth Gyula  630 VI.
Ábrahám István Gyakorló Szakközépiskola 758 I.
Belsô Csaba és Kollégium, Sopron 625 VII.
Tóth Péter 603 IX.

Bôgér István Kiss Ferenc 592 X.
Kenéz Árpád Erdészeti Szakközépiskola, 540 XIII.
Kovács András Szeged 546 XII.
Szegedi Sándor 607 VIII.

Turbok Gábor Dráva Völgye Középiskola, 686 III.
Gyurkovics Csaba Barcs 759 I.
Béndek Gábor 657 IV.
Zám Péter 641 V.

Gór Lajos Vadas J. Erdészeti és   534 XIV.
Kiss Gábor Vadgazdálkodási 552 XI.
Marton Péter Szakképzô Iskola és 441 XVI.
Oroszi Gábor Kollégium, Mátrafüred 526 XV.

Az I. helyezést megosztva ítélte oda a versenybizottság.

A „Dráva Völgye Kupa” jubileumi verseny végeredménye


