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Mozgalmas 125 évet tudhat háta mögött
iskolánk, a ma már soproni székhelyû
Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és
Kollégium. Intézményünk elõdje1885-
ben, a Temesvár melletti Vadászerdõn
nyílott, akkor még Királyi Erdõõri Szakis-
kolaként. Innen vezetett a képzés útja Ta-
tára, majd Esztergomba. Az Erdészeti
Technikum végül a hûség városában lelt
otthonra 1950-ben. Intézményünk 1964-
ben vette fel az európai hírû tudós, Roth
Gyula nevét, aki iskolánkban vadgazda-
ságtant tanított. Diákotthonunk ugyaneb-
ben az évben nyerte el a megtisztelõ kol-
légium címet. A fejlõdés innentõl töretlen,
1969-tõl datálódik a szakközépiskolai
képzés. E „matuzsálemi” kor bõvelkedett
viszontagságokban, anyagi nehézségek-
ben, de örömökben és szellemi javakban
is. Ma már elmondhatjuk: Sopron képezi
60 éve az erdész, 30 éve a faiparos és 10
éve a természetvédõ diákokat országosan
is elismert szakemberekké. 

2010. október 1-jén ünnepeltük isko-
lánk fennállásának 125. évfordulóját. A
jubileumi ünnepségen az intézmény

fenntartójaként Prof. Dr. Faragó Sándor,
a Nyugat-magyarországi Egyetem rekto-
ra kiemelte: a Temesvár–Vadászer-
dõ–Tata–Esztergom–Sopron pontok tér-
ben és idõben is nagy távolságot ölelnek
fel. Közben számos változás jellemezte
az iskola és korábbi elõdei életét. Eköz-
ben állandó tényezõ maradt a minõségi
oktatás. A NYME Roth Gyula Gyakorló
Szakközépiskola és Kollégium elõtt ma
sem állhat más feladat, mint eleget tenni
e minõségi oktatás követelményeinek,
hogy az ország legjobb erdészeti és fai-
pari szakközépiskolája lehessünk. Prof.
Dr. Faragó Sándor hozzátette: ehhez a
Nyugat-magyarországi Egyetem – mint
fenntartó – minden segítséget megad a
jövõben is. Ennek feltételeit a folyamat-
ban lévõ pályázatok tudják biztosítani.

Iskolánk az esztergomi évek alatt
közremûködött a Magyar Erdészeti Va-
dászati Mûszaki Segédszemélyzet Or-
szágos Egyesület szervezet létrejötté-
ben, ezért a jubileumi ünnepségre el-
hozták az Országos Erdészeti Egyesület
megõrzésében lévõ MEVME zászlót is.

Schweighart Ottó
erdõmérnök ismer-
tette a lobogó tör-
ténetét. 

Az ünnepség to-
vábbi részében dr.
Rónai Ferenc, intéz-
ményünk igazgató-
ja átadta a dr. Tuskó
László-díjat, melyet
a korábbi, széles
körben elismert
igazgatónkra emlé-
kezve 2001-ben ala-
pítottunk. A díjat

évente, az iskola legeredményesebb tanár-
ja és diákja kapja. Idén a tantestületbõl
Nagy Csaba erdõmérnök kollégánkat ju-
talmaztuk, a diákok közül pedig Supán
Ákos kapta az elismerést. Ezt követõen az
50, 60, 65, ill. 70 éve végzett diákjaink
arany-, gyémánt-, vas-, és rubin-oklevelet
vehettek át. Örömünkre szolgált, hogy két
65 éve végzett diákunk, Saskó István és
Varjú László személyesen vették át vasok-
levelüket. Erre az alkalomra egy jubileumi
könyv is készült, amely az elmúlt idõszak
legfontosabb történéseit foglalja össze.

Az évforduló, illetve a 30 éves faipa-
ri képzés emlékére kopjafát avattunk is-
kolánk udvarán, majd koszorút helyez-
tünk el az intézmény és a Soproni Er-
dész és Faiparos Diákok Baráti Köre ne-
vében dr. Tuskó László, illetve néva-
dónk, Roth Gyula emléktáblájánál –
tisztelettel adózva azon elõdöknek,
akik megalapozták iskolánk szellemisé-
gét, szakmai színvonalát.
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