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Házi berkenye

,,EÍkölcsi neuelés a középÍokÚ

Az oEE Tamási HeIyi Csoportjának és a Gyulaj Erdészeti és Vadászali Zrl. rendezvénye

Az erclész szakmát mélyen átlratja a

lrosszú távon gonclolkoclás és értékte-
remtés eszméje. tszek elsajátítása nélktil
nem lelret l'gazi szakember egy erdész-
ből sem. Viszont aki ezeket magáénak
tudhatja és szakmai tudását véget nem
érő módon csiszolja, nagy eséllye| lép
lle az e|ismert és kiváló szakemberek
lrosszú sorába. Valalrogy így lelretne
azt a fél évszázados tanári, szakrnai
és emberi teljesítmény summáját
megadni éS a mögöttes motivációt
feltárni, 

^miÍ 
Dr' F-irbas Oszkártanár

írr és a mai nevén NyME Roth Gyr-rla

Gyakorló Szakközépiskola és Kollé-
gium legendás soproni tanári kara
vallott lrosszú évtizedeken át. Az or-
szágos Erclészeti Egyesiilet Tamási
Helyi Csoport|ának és a Gyulaj Zrt.

meglrívására érkezctt Firbás tanár úr
Tamási Városi Míívelődési Központ-
jál>a. Az élvezetes, lrumorban gaz-
clag előadása az elkötelezett szak-
mai munkának, emberi tartásnak és

az elnyomó llatalom elleni csendes
fellépésnek ugyanúgy mementót ál-
lított' mint 'lz egészséges és lrelyes
tanir-<Liák viszonynak és a száraz ts'
meretanyag átacl|asin túlmtrtató er-
kölcsi és életre felkészítő nevelés-
nek, irányított tanulásnak is. A lrall-
gatőság élvezettel hallgatta a nél'ra

fél évszázados történetek ízes lru-
morát, tantrlságait, az akkori erköl_

eÍdészképzésben''

mi képet leromboló káros icleológia
alatti élet hangulatát; szakmai ereclmé-
nyekbe és féddhctetlenségbe menekti-
lő. emlleri méltóságuket megttirni nem
engcclíí tanári kar és cliákok minden-
nap|ait' és az elért sikercket' melyek fel-
s<;rolását és a személyes történeteket ta-

lán csak egy könyv lcnne képes |ól

összcfoglalni. Az iclén 12i] éves erclészc-
ti szakközépiskola erclÓlyi ősétől inclr'rl-

va tt)bb állomáson ('l'ata és Esztcrgrlm)
kcrcszttil végtil Srlpronban kapcxt hc-
lyct 1950-ben. A kezcleti nelrézsógek és
a tör1énelem vilrarai ellenére olyan kö-
zépfbkír erclészképzést sikertilt a tanári
karnak meglronosítani, melynek erecl-

ményei alapján nemzetköZi lríre lett.
Az iskola jó lrírnevÓt nemcsak az
olyan tanárok és szakmai legenclák
öregbítik, mint ,'Oszi bácsi'', lranem
a soproni iskolából kikertilt szakem-
llerek ezrei és az általuk kczelt kivá-
ló erdők és vaclállomány stlkasága
is. Hogy nc csak mÍrltbeli és talán |e-
lenkori ereclményekről bcszéllres-
stink' lranem egy lrosszír távú, jövő-
be mutató történetről, sok olyan
nagyszeríí tanárra és szakemberrc
van szt'rksége a szakmának, mint F'ir-

bás tanár úr. A svá|ci Jean Piagct lrí-
res psziclrológus vallott: egy jó tanár
olyan' mint afáklya. Lángjával képes
meggyírjtani a kis tanoncok ttrclás-

mécseseit, lrogy azok aztán nijve-
kedve a iövő fÍklyíi féjlőcljcnck tu-
clástrkban és erkölcsi tartásukban,
továbbaclva a lángot a következő gc-
nerációk szakadatlan sclrának. K<)-

szönjtik a nagyszeríí és élvezetcs
előaclást, és további |ó egészségct kí
vántrnk Tanár tlr!

Kovács Tamás
Fotó: Antli István, Gőtii'rii's Tamáscsöt és emberi értékeket és társadal- Dr Firbás oszkar előadas közben
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