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Jubileumi ünnepséget tartott Sopron-
ban a Roth Gyula Gyakorló Szakkö-
zépiskola és Kollégium, a sokak által
erdészeti technikumként ismert és el-
ismert iskola. Fennállásának és erdé-
szeti oktatásának 120 évérõl és a faipa-
ri képzés 25 éves múltjáról emlékez-
tek meg. A rendezvényt megtisztelték
a fenntartó Nyugat-Magyarországi
Egyetem vezetõi, a gazdálkodó és szak-
mai szervezetek képviselõi, a társin-
tézmények vezetõi és képviselõi.

A résztvevõket az iskola igazgatója,
dr. Rónai Ferenc az alábbi szavakkal
köszöntötte:

„Kedves Vendégeink, Tanulóink,
Munkatársaim!

Tisztelettel köszöntöm ünnepségünk
valamennyi résztvevõjét. 

Ünnepelni gyûltünk össze, mert va-
lamennyiünk életében vannak fontos
állomások, jeles évfordulók, amelyek
alkalmat adnak egy rövid visszatekin-
tésre, hiszen aki nem törõdik a múltjá-
val nem biztos hogy a helyes utat vá-
lasztja a jövõje felé.

Ezért is tartjuk fontosnak, hogy
idõrõl idõre a kerek évfordulók kap-
csán felidézzük történelmünket, érté-
keljük jelenünket.

Iskolánk az erdészeti szakképzés
egyik legrégebbi intézménye, amely
1885. október 27-én Temesvár-Vadász-
erdõn nyitotta meg kapuit az erdõt és
természetet szeretõ és azt élethivatásá-
nak tekintõ fiatalok elõtt.

Fennállása során többször térdre
kényszerült, de vezetõi, köztük Török
Sándor elkötelezettségének köszön-
hetõen és az erdészszakma támogatásá-
val átvészelt minden nehézséget, amit a
trianoni országvesztés, a Tatára költö-
zés, az átmeneti megszûnés utáni esz-

tergomi újrakezdés és végül a Sopronba
költözés jelentett.

Az 1950-tõl kezdõdõ soproni mûkö-
dés  különösen  fontos, mert  dr. Tuskó
László 30 éves igazgatói irányítása mel-
lett szervezõdött tantestület színvonalas
oktató-nevelõ munkája emelte az orszá-
gosan elismert intézmények sorába. 

1980-1990-ig ez a folyamat tovább
folytatódott és dr. Bársony Lajos veze-
tése alatt nagyon sokat javultak az okta-
tás tárgyi és infrastruktúrális feltételei. 

Az  erdésztechnikus képzés 1980-
ban faipari képzéssel egészült ki,
amelynek immár negyed százados
fennállását is ünnepeljük. Szép eredmé-
nyek, sikeres életutak jelzik, hogy eb-
ben a szakmában is megállják helyüket
a tõlünk kikerülõ tanulók. A fafeldolgo-
zó ipar számára képzett szakem-
bereinkrõl nagyon sok jó vélemény ér-
kezett vissza iskolánkhoz.

T ö r t é n e l m i
jelentõségû válto-
zás volt életünk-
ben amikor 1999.
szeptember 1-tõl a
Nyugat-Magyaror-
szági Egyetem
f e n n t a r t á s á b a n
gyakor lóiskola i
státust kaptunk. 

Azóta több évti-
zedes tapasztalat-
tal a hátunk mö-
gött a mérnök-ta-
nár képzés gya-
korlóhelyeként öt

vezetõtanár irányítása mellett szervez-
zük a tanítási gyakorlatokat.

Az egyetemi fenntartás szakmai fej-
lesztést és fejlõdést is eredményezett.
Ennek köszönhetõen indíthattuk el a

környezetvédelmi technikus és a vad-
gazdálkodási technikus képzésünket. Az
Egyetemi Tanács rövidesen tárgyalja és
várhatóan elfogadja az ERDÕGAZDA
felsõfokú szakképzés programját, amely
tovább szélesíti képzési lehetõségeinket.

Ez év júniusában megkaptuk az
ÖKOISKOLA címet, amely a késõbbiek-
ben környezettudatosabb gondolkodás-
ra és cselekvésre kötelez bennünket.

Igazságtalan lennék, ha nem tennék
említést a közismereti képzésünkrõl. A
szakképzés struktúrájának átalakítása

120 éves a soproni erdész iskola



során szerepe jelentõsen megnõtt. Ki-
váló tanárok munkájának köszön-
hetõen színvonalas oktatásunk ezen a
területen jó esélyt nyújt a kétszintû
érettségire történõ felkészülésre és a si-
keres továbbtanulásra. Nyelvi képzé-
sünk továbbfejlesztésére nyelvi elõké-
szítõ osztályt is indítottunk.

Kiemelten fontos szerep jut intézmé-
nyünkben a nevelésnek, melynek során
elõdeink példáját követve a mai viszo-
nyok között igyekszünk mindent meg-
tenni azért, hogy nemcsak szakmailag,
hanem emberileg is felkészítsük tanuló-
inkat. A közös igazgatású kollégium
ebbõl a munkából jelentõsen kiveszi a
részét.

Napjainkban az oktatás alapvetõ vál-
tozásokon ment keresztül. Az elkövet-
kezõ öt-hat évben 30%-os gyermeklét-
szám-csökkenéssel kell számolni.

Csak az az iskola képes hosszú távon
fennmaradni, amelyik iránt megmarad

a tanulók és a szülõk érdeklõdése és
használható tudáshoz juttatja diákjait.

Szakmánk hagyományai és Sopron
szelleme kötelez bennünket a jövõben is. 

Mi szakmai képzést folytató iskola va-
gyunk és jövõben is feladatunknak tart-
juk, hogy az erdõgazdálkodás, a faipar
és a környezetvédelem számára iskolá-
jukra büszke, szakmaszeretõ, naprakész
ismeretekkel rendelkezõ felelõsen gon-
dolkodó szakembereket neveljünk.

Ehhez kívánok magunknak és min-
den velünk együtt gondolkodónak sok
sikert és biztos jövõt.”

Az értékelés után a fenntartó Nyugat-
Magyarországi Egyetem rektora, dr. Fa-
ragó Sándor köszöntötte az intézményt
amelyben értékelte az egyedülálló
helyzetbõl fakadó közös tevékenysé-
get. Az iskola és ezen keresztül a társis-
kolák számára is felvázolta a megnyíló
szakmai lehetõségeket és további támo-
gatásáról biztosította a szakmai képzé-

sért felelõsséget érzõ intézményeket. A
köszöntõ után dr. Mészáros Károly, az
Erdõmérnöki Kar dékánja, dr. Molnár
Sándor, a Faipari Mérnöki Kar dékánja,
valamint dr. Jámbor László, a Tanulmá-
nyi Erdõgazdaság vezérigazgatója társa-
ságában átadta a jubiláló iskolának em-
lékül Csikós Nagy Márton „FÖLD-
ANYA” címû szobrát.

Ezt követõen Desseffy Imre, a Fa-
ipari Kutató Intézet nyugalmazott
igazgatója, címzetes egyetemi docens
emlékezett vissza az azóta is egyedül-
álló és csak ebben az iskolában folyó
faipari képzés létrejöttének körülmé-
nyeire.

A társiskolák hagyományos szalag-
kötéssel köszöntötték intézményünket,
majd kitüntetések átadására került sor. 

Az oktatási miniszter „Pedagógus
Szolgálatért” emlékérmet adományo-
zott nyugdíjba vonulása alkalmából dr.
Freiler Edit tanárnõnek, és Horváth
Emil tanár úrnak.

Az iskola által alapított dr. Tuskó
László-díjat, amelyet évente egy tanár
és egy tanuló kaphat, ebben az évben
Horváth Lúcia tanárnõ és Lunk Eszter
tanuló kapta.

A kitüntetések átvétele után jubileu-
mi oklevelek átadására került sor az 50,
60 évvel ezelõtt végzett öregdiákok szá-
mára. Megható pillanatok voltak, ami-
kor életútjuk rövid ismertetése mellett,
példát állítva a mai nemzedéknek, átve-
hették díszoklevelüket.

A jó hangulatú ünnepség kulturális
élményeit tanulóink éneke, tánca, sza-
valata, hangszerszólója biztosította. 

Kívánunk mindenkinek további si-
keres évtizedeket.

Dr. Rónai Ferenc
igazgató

Fotó: Szakközépiskola


