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Hajdan, közel másfél évszázada, a tör-
ténelmi Magyarországon egy évtizeden
belül négy erdõõri iskola létesült. Idõ-
rendi sorrendben elsõként az ásotthal-
mi szakiskola 1883-ban nyitotta meg
kapuit, míg a legfiatalabb az 1893-ban
létrehozott görgényszentimrei szakis-
kola. Egykor a görgényszentimrei
szakiskola a település központjában
található Rákóczi-Bornemisza kasté-
lyegyüttesben kezdte meg mûködé-
sét. Az oktatás közel háromnegyed
évszázadig ezekben az épületekben
zajlott. A régi iskola parkja az egyik
legjobb állapotban fennmaradt erdélyi
kastélypark. A régi iskola közelé-
ben1968-ban épült fel az új épüle-
tegyüttes, napjaink iskolája. Innentõl
kezdve a régi épületbõl csak néhány
tantermet használnak, illetve a számos
helységben a környék élõvilágát bemu-
tató gyönyörû kiállítás segíti az oktatást.
Napjainkban az iskola mintegy 300
diákját 32 pedagógus tanítja. Az iskolá-
ban erdésztechnikusokat (2-2 párhuza-
mos osztály), illetve fafeldolgozó tech-
nikusokat (1-1 osztály) oktatnak. Az
ásotthalmi és a görgényszentimrei isko-
la évek óta szoros kapcsolatokat ápol.
Ebben az évben a két iskola a Leonardo
programra nyújtott be közös pályázatot.

A 2013. április 26-án megrendezett
ünnepség  a „120 év a zöld arany szol-

gálatában” címet viselte. A program
megnyitásaként 10 órai kezdettel az is-
kola udvarán magasodó hatalmas
kõoszlopon avatták fel a jeles esemény
emléktábláját. Ezt követõen a megjelent
vendégek átvonultak a rendezvény szín-

helyére. Itt elõbb Mindru Marcel iskolai-
gazgató köszöntötte a megjelenteket,
majd Mircea Dusa nemzetvédelmi mi-
niszter, a rendezvény kiemelt díszvendé-
ge, az iskola egykori tanulója mondott
ünnepi beszédet. Ezt követõen számos
magas rangú vendég köszöntötte a jeles
évfordulót megélt iskolát, többek között
Gherghel Mihai és Miron Mircea az isko-
la korábbi igazgatói. Az ünnepségen az
ásotthalmi iskola nevében Börcsök Jó-

zsef köszöntötte az ünnepelt iskolát, be-
szédében utalt a két iskolát alapító kö-
zös erõrõl, az iskolákat összekapcsoló
közös történelmi múltról.

Ezt követõen az Országos Erdészeti
Verseny eredményhirdetése követke-

zett. Az ünnepséget megelõzõ két na-
pon a görgényszentimrei iskola
adott helyet az erdésztechnikus ta-
nulók sokoldalúsági szakmai verse-
nyének, amely a hazai versenyhez
hasonlóan zajlik. A versenyen hat is-
kola 4-4 fõs csapata vett részt. Az öt
hagyományos erdész középiskola

csapata között található Görgényszen-
timre, Temesvár, Naszód, Bránesti, és
Moldovenesc iskolája. A versenyen csu-
pán három éve vesz részt Brassó csapa-
ta. A verseny összefogója, Ion Mache-
don a Romsilva igazgatója adta át a díja-
kat. A versenyt a Stihl és a Husqvarna
cégek mellett a Makita cég is támogatta.
A kiemelkedõ támogatásnak köszönhe-
tõen 22 motorfûrész került kiosztásra az
egyéb, kisebb ajándékok tömege mel-
lett. Az ünnepélyes eredményhirdetés
után elõbb néptánc mûsorban gyönyör-
ködhettünk, majd az iskola diákjai Emi-
nescu természetet bemutató verseibõl
szavaltak. Az ünnepség iskolalátogatás-
sal folytatódott, majd a programot ün-
nepi ebéd zárta. 
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120 éves a görgényszentimrei szakiskola

„…az iskola az öreg tölgyfához
hasonlóan, élve tartja a múlttal,

valamint az emberekkel való
kötelékeinket…”


