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A soproni Erdészeti Technikum 1955.
évben végzett „A” osztálya 2005. szep-
tember 28–29–30. napján tartotta 50.
éves érettségi találkozóját, a jogutód
Nyugat-Magyarországi Egyetem Roth
Gyula Gyakorló Szakközépiskolában.

A találkozót megelõzõen egyre nehe-
zebben teltek a napok, már nagyon vár-
tuk, hogy láthassuk tanárainkat, iskolán-
kat, kedves diákvárosunkat, õszintén
örülhessünk egymásnak mi öreg diákok.
A kedves Sopron napsütéssel, kellemes
õszi nappal fogadott bennünket.

A szervezõk által összeállított prog-
ram szerint elsõ utunk elhunyt tanára-
ink sírjához vezetett. Dr. Jereb Ottó ta-
nár úr osztályfõnök vezetésével sorra
felkerestük dr. Roth Gyula professzor,
dr. Tuskó László igazgató, Gál István,
Varga Gábor, Brandisz Márton, Imrik
László tanár, dr. Kõhalmy Tamás egye-
temi tanár osztálytársunk és Sopron-
bánfalván Bánfalvi Mátyás erdész sírját.
Az osztályfõnökünk elhunytakról mon-
dott megemlékezõ szavai után a síro-
kon elhelyeztük a kegyelet virágait.

A második napunkon ismerõs arcát
mutatta Sopron, szemerkélt az esõ. Mi
az osztályfõnöki órára gyülekeztünk a
tanteremben, dr. Jereb Ottó osztály-
fõnökünk, az osztálytitkár jelentést tett
a létszámról: 35 fõ, elhunyt 7 fõ, hiány-
zik 3 fõ, jelen van 25 fõ. Jelen voltak
meghívott vendégeink: dr. Rónai Fe-
renc igazgató, Gillay József, dr. Bognár
Béla, dr. Kondor Antal, dr. Firbás Osz-
kár és Fábián Lajos volt tanáraink, va-
lamint hozzátartozóink.

Dr. Jereb Ottó osztályfõnök úr üdvö-
zölte az osztályt, a megjelent vendégeket.

Dr. Rónai Ferenc igazgató úr üdvözöl-

te az osztályt, az iskola volt tanárait és
minden vendéget. Elismerõleg nyilatko-
zott a találkozók hagyománytisztelõ
rendszerérõl és rövid tájékoztatót mon-
dott az iskolában folyó oktatásról, az is-
koláról. Hegedûs János osztálytársunk át-
adta népmûvészi alkotását, fa és agancs
kompozíció szobrát az osztály ajándéka-
ként dr. Rónai Ferenc igazgató úrnak.

Az osztályfõnökünk összefoglaló
értékelõ beszédében elmondta, hogy
közülünk 5 fõ egyetemi, felsõfokú ké-
pesítést szerzett, 2 fõ 3-3 tudományos
fokozatot szerzett és egyetemi tanári
szintre jutott, 13 fõ további középfokú
végzettséget szerzett, 7 fõ felsõfokú
vezetõi beosztásba jutott, a személyes
sikereket a számtalan társadalmi és gaz-
dasági kitüntetések igazolják. Az osz-
tály megõrizte erkölcsös magatartását,
senkit nem vettek bûnvádi eljárás alá.
Az erdészszakmához hûséggel ragasz-
kodtak, mindössze 4 fõ tekinthetõ pá-
lyaelhagyónak. Az elhunytakra: Horvát
Pál, Kiss István, Kiss Károly, dr.
Kõhalmy Tamás, Lengyel Sándor, Pfeif-
fer Jenõ és Tomor Antal volt osztálytár-
sunk emlékének egy perces néma felál-
lással adóztunk.

Érdeklõdéssel hallgattuk tanárainkat,
amint az életútjaikról, a régmúlt és kö-
zelebbi élet eseményeirõl, a minden-
napjaikról beszéltek.

Osztályfõnökünk a korabeli osztály-
naplót kinyitva szólított bennünket, hogy
elmondjuk, mi történt velünk a munka-
helyünkön, a magánéletünkben. A tájé-
koztatókból kicsengett az egyenes élet
tisztelete, az erdészszakma, a család irán-
ti szeretet. Örömmel hallgattuk társaink-
nak a sikereikrõl mondottakat. A névsor-

ban, amikor az elhunytakhoz értünk,
emléküknek adózva az osztálytitkár fel-
olvasta az elhunytról írt megemlékezést.
A megemlékezéseket összeállították:
Hegedüs János, Gede Lajos, Muth Endre.

A többórás osztályfõnöki óra végén
Molnár István osztálytitkár az örökös
osztályfõnökünk, dr. Jereb Ottó
erdõmérnök-tanár úrnak, az osztály
nevében megköszönte a nevelésünk
és összetartásunk érdekében végzett
fáradozását. Karácsonyi Bernadett
(Szabó Istvánné) és Kovács László
elõéneklésével elénekeltük az Erdész
himnuszt.

Délután, dacolva a szemerkélõ esõ-
vel, emlékhelyeinket látogattuk meg.
Jártunk többek között a Deák kútnál, az
Emlékkõnél, a Roth Gyula professzor
plakettnél az óriás bükk és lucfenyõnél,
a volt kollégiumunknál. Este egy kitûnõ
vacsorával, jó hangulatú együttléttel ün-
nepeltük a jeles 50. éves évfordulót.

Az iskola 120 éves fennállásának
megünneplésére 2005. szeptember 30.
napján került sor. Az iskola léte 1885.
évben Temesvár-Vadászerdõn kezdõ-
dött. Az évforduló egybeesik az iskolá-
ban 25 éve beindított faipari képzés év-
fordulójával.

A magas szakmai, kulturális igényes-
séggel megrendezett ünnepségen meg-
hívottként vettünk részt. Meghívásunk
arról szólt, hogy dr. Rónai Ferenc igaz-
gató úrtól átvehettük az 50 éve e iskolá-
ban érettségizettek „Arany oklevelét”. A
jó hírû, nagy múltú iskola ünnepélye az
„Erdészhimnusz” és „Faiparos himnusz”
elénkelésével zárult.

Hazafelé a vonat ablakából elérzéke-
nyülve néztük a távolba eltûnõ hûség-
torony képét.

Muth Endre
Fotó: Pluzsik Tamás

A csoportkép résztvevõi balról jobbra:
1. sor: Bedõ István, Molnár István,

Petz Ádám, Márton Ferenc, Tölgyes Fe-
renc, dr. Jereb Ottó osztályfõnök, Fábián
Lajos tanár, Gillai József tanár, Muth
Endre

2. sor: Hegedüs János, Csóka Lajos,
Csóka Imre, Tóth Imre, Pataki Sándor,
Ocskó Jolán, Karácsonyi Bernadett, dr.
Firbás Oszkár tanár

3. sor: Gede Lajos, Virág Ferenc, dr.
Wittmann Gyula, Kovács László, Meré-
nyi Ida, Gyõrvári Mihály, Molnár József,
Huttinger György, Varga Irén, Szabó
László, Jónyer László, Rózsa Szilveszter

50 év után ismét Sopronban


