
Erdészeti Lapok CXXXVII. évf. 6. szám (2002. június) 175

lönös tekintettel erdôgazdálkodási je-
lentôségére”

Közben 1899 májusában megjelent
az általa alapított és szerkesztett új tu-
dományos folyóirat, az „Erdészeti Kísér-
letek” elsô száma.

1910-ben az Erdészeti Kísérleti Állo-
mások Nemzetközi Szövetsége nagy-
gyûlésén Vadas Jenôt választották a
szövetség elnökévé. Ez méltó elismeré-
se volt Vadas Jenô munkásságának és
egyszersmind a magyar erdészetnek is.

A magyar kormány felhatalmazása
alapján Vadas Jenô Magyarországra hív-
ta a világ erdészkutatóit az 1914. szep-
tember 7–17-re tervezett eseménysoro-
zatra. Minden erejével a kísérleti terüle-
teken folyó munkák tökéletesítésén,
azok kongresszusra való felkészítésén
dolgozott. Elkészültek az egyes kutató-
helyek többnyelvû ismertetôi. Bund Ká-
rollyal összeállította a „Magyarország
erdészete, az erdészeti kísérletügy Ma-
gyarországon” címû, négy nyelven ki-
adott ismertetôt, sôt már a kongresszusi
meghívókat is szétküldték, amikor ki-
tört az elsô világháború.

1922 elején még Kaán Károly felké-
résére vázolta az Alföldfásítási tervhez
szükséges legfôbb kutatási célkitûzése-
ket, amely egyben utolsó munkáját je-
lentette.

Budapesten, 1922. július 22-én te-
remtôjének lelkét visszaadta.

Intézményünk 1992 óta viseli Vadas
Jenô nevét, aki nem „csak” névadónk,
példaképünk is, akinek munkásságáról
az iskola minden év október utolsó he-
tében „Vadas Jenô Napok” keretében,
szakmai és kulturális rendezvények so-
rával, köztük kiemelten tanulóink tudo-
mányos ihletettségû kiselôadásaival
emlékezünk meg.

Simon László igazgató megemlékezô
beszéde után a Vadas Jenô nevével
fémjelzett középiskola diákjai helyezték
el a megemlékezés koszorúit.

A koszorúzást követôen Vadas Éva –
Szalézia S. M. nôvér rövid imában Isten
áldását kérte:

„Ezen az évfordulón, amikor hálát
adunk nagyapámért, különösen imád-
kozom azokért az intézményekért, me-
lyek az ô emlékét ápolják. Fôleg a
mátrafüredi szakközépiskoláért, további
szép teljesítményeket kívánva számukra!

Isten áldását kérem az egész magyar
erdészetre! Ámen.”

Felemelô és igazi erdészünnepség
volt: a Szinva-patak zubogása aláfestô
zeneként tette magasztossá a Szózat
hangjaival bezárt ünnepséget.

Kép és szöveg: Pádár Sándor

Mától új nevet kell megtanulnunk, ám
az intézmény, mely e nevet viseli, nem
új. 2002. április 5-én ünnepélyes körül-
mények között, a Marcali Városi Ön-
kormányzat Széchenyi Zsigmond Szak-
közép- és Szakiskolája nevet vette fel a
szôcsénypusztai szakiskola. A névfelvé-
teli ünnepséget két új szoborkompozí-
ció, Széchenyi Emlékszoba és egy
vadaspark avatása tette ünnepélyessé,
illetve emlékezetessé.

Az iskola udvarán, a leendô szabad-
téri rendezvények, évnyitók, évzárók,
hubertus ünnepek helyszínén felállított
szoborkompozíció elôtt Kiss Vince
igazgató köszöntötte az ünnepség
résztvevôit, és adott tájékoztatást az is-
kola múltjáról és jelenérôl.

Ezt követôen Széchenyi Zsigmond
özvegye és Sütô László Marcali polgár-
mestere közösen avatták Csikós Nagy
Márton szobrászmûvész alkotását. Az
ácsolt szerkezet a népi építészet hagyo-
mányait követi. A háromrészes zsinde-
lyes tetô alatt felül harangtorony, közé-
pen óratorony és alul, mûkô alapzaton,
Széchenyi Zsigmond fából faragott
mellszobra helyezkedik el. A szobor
mögött egy hatalmas tölgyrönkbôl kifa-
ragva áttört Afrika-kontúr, körülötte a
neves vadász afrikai utazásinak évszá-
mai láthatók.

A kollégium épülete elôtt egy másik
szobrot is avattak. Az ugyancsak Csikós
Nagy Márton alkotását Suchmann Ta-
más országgyûlési képviselô leplezte

le. A szobor, amellyel az iskola területé-
re belépôk ezentúl elôször találkoznak,
egyetlen rönkbôl kifaragott, négy méter
magas életfa. Tetején országalma apos-
toli kettôs kereszttel, a fa tizenkét leve-
le a hónapokat szimbolizálja. A levele-
ken a magyarság sorsfordító eseménye-
inek évszámai láthatók, a honfoglalás-
tól napjainkig. A kompozíció közepén
az iskola új emblémája látható, melyet
szintén a mûvész tervezett.

Szôcsénypusztán, a Véssey család
egykori kastélyában 1963-ban kezdôdött
az erdészeti szakmunkásképzés. Ekkor
az alapító igazgató, Ott György erdômér-
nök „keze alatt” 30 tanuló kezdett ismer-
kedni a szakma rejtelmeivel. Eleinte év-
folyamonként egy osztály indult, majd

1987-tôl már kettô. Közben a felnôttok-
tatásban is szerepet vállaltak. Gépkeze-
lôk, targonca- és rakodógép-kezelôk,
vontatóvezetôk, hegesztôk, motorfû-
rész-kezelôk szereztek betanított, illetve
szakmunkás bizonyítványokat.

1992-tôl jelentôsen kibôvült az isko-
la szakmai profilja: már olyan hiány-
szakmák képzése is beindult, mint a
mezôgazdasági kovács, a bognár és a
kádár. A sor ‘96-tól a dísznövénykertész
és az asztalos szakmával egészült ki.

Miután a szakképzési törvény nem
engedélyezi a 16 éven aluliak gyakorla-
ti oktatását, 1998-tól megteremtették a
9–10. évfolyamok beiskolázásnak a le-
hetôségét, és az ezt követô kétéves
szakmunkásképzés feltételeit. Ez a kép-

Széchenyi Zsigmond 
Szakközép- és Szakiskola
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zés 116 fô 9. osztályos tanulóval indult,
egyben elindítva a vadász/vadtenyésztô
pályaorientációt, majd 2000-tôl e szak-
mában a szakmunkásképzést is. Ugyan-
csak 1998-ban indult a szakmunkások
nappali tagozatos szakközépiskolája 24
fôvel, majd 2001-tôl 4+2 évfolyamon 23
tanulóval beindult a vadász/vadte-
nyésztô szakközépiskolai oktatás.

A dinamikus fejlôdés természetesen
a képzés létesítményi fejlesztését is
szükségessé tette. Az évek során új tan-
termekkel, kollégiummal, étteremmel,
tornateremmel, tanmûhelyekkel gyara-
podott az iskola. 1995-tôl 1786 hektáros
tanerdô, valamint 4500 hektár vadászte-
rület biztosítja az erdészeti, illetve a va-
dász/vadtenyésztô szakmunkásképzé-

sek elméleti és gyakorlati oktatásának
feltételeit.

Az elsô évfolyam 30 tanulójával
szemben az iskola idén 415 tanulóval
kezdte a tanévet. Ez a fejlôdés és a vál-
tozatos múlt arra utal, hogy az iskola
vezetése mindig élénken reagált a vál-
tozásokra, a társadalom elvárásaira.

Kép és szöveg: Detrich Miklós

2002. 04. 25-én a bajai József Attila Mû-
velôdési Központ és Ifjúsági Ház regio-
nális Erdei Iskola Konferenciát szerve-
zett Bács-Kiskun, Tolna és Baranya me-
gyei pedagógusoknak a Gemenc Rt.
Pörbölyi Erdei Iskolájában.

Baja polgármestere, Széll Péter kö-
szöntötte az egybegyûlteket és biztosí-
totta a térség érintett iskoláit az önkor-
mányzat támogatásáról.

A Gemenc Rt. részérôl Rádi József ve-
zérigazgató-helyettes nyitotta meg a
konferenciát és ismertette az elmúlt évek
munkáját, melyek során az ifjúságot pró-
báltuk bevonni az erdôgazdaság terüle-
tén a környezet- és természetvédelmi
akciókba, illetve tanulmányutak és pá-
lyázatok révén megismertetni velük az
erdész munkáját.

Rangos elôadók tájékoztatták a hall-
gatóságot az erdei iskolák gyakorlati
mûködtetésének lehetôségeirôl, többen
kiemelve a fenntarthatóság pedagógiá-
ját és a hagyományostól eltérô tanulási
formákat.

Elôadók: Czippán Katalin környe-
zetvédelmi referens, Oktatási Miniszté-
rium, Budapest;

Dr. Havas Péter igazgató, Országos
Közoktatási Intézet, Budapest;

Ormos Balázs fôtitkár, Országos Er-
dészeti Egyesület, Budapest

Molnárné Lénárd Éva, Tettye Okta-
tási Központ vezetô, Duna-Dráva Nem-
zeti Park Igazgatóság, Pécs

Az elôadások szünetében a résztve-
vôk megtekinthették az Eötvös József
Fôiskola Felsôvárosi Gyakorló Iskolájá-
nak kiállítását, melynek anyagát az el-
múlt tíz év során készítették tanulóik az
erdei iskola foglalkozásokon.

Ebéd után gyakorlati bemutatót tar-
tott a Felsôvárosi Gyakorló Iskola,
melyre a Gemenci Erdei Vasút adta le-
hetôségeket kihasználva, a Lassi er-
dészháznál került sor. A tanóra forgó-
színpadszerûen három csoportban
folyt, ahol a gyerekek játékos formá-
ban biológiai, társadalomismereti és
mûvészeti ismereteket sajátítottak el,
szorosan kötôdve a helyi adottságok-
hoz.

A konferencia egyik nem titkolt célja
volt a 2002. szeptemberétôl üzemelô
Pörbölyi Erdei Iskola bemutatása a kör-
nyezô települések pedagógusainak.

Az iskola Pörböly külterületén fek-
szik a Gemenci Erdei Vasút végállomá-
sánál. Megközelíthetô vonattal (MÁV),
busszal, személygépkocsival.

Elsôsorban az általános iskolás kor-
osztály számára kínálunk egynapos
programok keretében természetismere-
ti, erdôgazdálkodási és természetvédel-
mi ismereteket, melynek elsajátítása
részben tantermi, részben terepi órák
alkalmával történik.

Fontosnak tartjuk, hogy az oktatás
során kihasználjuk a terület adottsága-
it, azaz a programok a Duna-Dráva
Nemzeti Park, kisvasút, tanösvények,
erdészeti bemutatóhely, néprajzi gyûj-
temények, méhészeti bemutatóhely
megismerésével is közelebb hozzák a
gyerekekhez a természetet, az erdôt és
az ezekhez kapcsolódó hagyományo-
kat.

2001-ben három természetfilm ké-
szült Gemenc természeti értékeirôl,
múltjáról, jelenérôl, jövôjérôl.

Az Országos Erdészeti Egyesület Er-
dei Iskolák Szakosztálya nevében Or-
mos Balázs szakosztályelnök 50 db – a
fenti filmeket tartalmazó – videókazettát
vett át a Gemenc Rt. ajándékaként. 

2002 ôszétôl szervezett 1 napos
programokkal várja a Pörbölyi Erdei
Iskola az általános iskolák jelentkezé-
sét!

Kép és szöveg: Kovács Tamás

Erdei iskola konferencia Gemencen


