
Erdészeti Lapok CXLII. évf. 11. szám (2007. november) 347

A 200 éves önálló magyarországi erdé-
szeti felsõoktatás 2007/2008. tanévének
nyitásakor prof. dr. Faragó Sándor rektor
ünnepi köszöntõje után prof. dr. Náhlik
András, az Erdõmérnöki Kar dékánjának
tanévnyitó beszéde hangzott el. 

A beszédeket követõen Szépligeti
Mátyás természetvédelmi mérnökhall-
gató Albert Levente professzor: Ne siess
c. versét mondta el.

Következõ napirendi pontként prof.
dr. Faragó Sándor rektor az Erdõmérnö-
ki Kar Tanácsának elõterjesztése alapján
az Egyetem által adományozható legma-
gasabb kitüntetést, a tiszteletbeli egyete-
mi doktori, „doctor honoris causa” címet
adományozott és egyúttal tiszteletbeli
doktorrá avatta dr. Richard Pottsot, a
The Game Conservancy Trust (a Európa
legnagyobb vadbiológiai kutatóintézete)
nyugalmazott vezérigazgatóját. Dr.
Richard Potts napjainkban is az intéz-
mény konzultánsa, emellett független ta-
nácsadó hazájában, Spanyolországban,
Ausztriában, Dániában és Oroszország-
ban. Elnöke a World Pheasant Associa-
tionnak, alelnöke a British Ornitholo-
gists Unionnak, elnöke a C.I.C. Small
Game Commissionnak, a Trustee of the
African Game Research and Education
Trustnek.  Sok, a természeti erõforrások-
kal és természetvédelemmel foglalkozó
kormányzati tanácsadó testületnek és ta-
nácsnak a tagja, ugyanilyen szerepet vál-
lal a The Wildfowl and Wetlands Trust-
nél, a British Trust for Ornithologynál és
a British Ornithologist Unionnál. Az

European Journal of Wildlife Research
szerkesztõbizottságának a tagja. Kutatási
eredményeit mintegy 100 tudományos
közleményben tette közzé, közülük a
legismertebb a „The Partridge: Pesti-
cides, Predation and Conservation”,
amellyel elnyerte az Egyesült Államok-
ban a legrangosabbnak tartott, a The
Wildlife Society „Év Könyve” díjat. Szá-
mos tudományos és szakmai elismerést
kapott munkássága során. Dr. Potts
mintegy másfél évtizede tart fenn szoros
szakmai kapcsolatokat a Vadgazdálko-
dási és gerinces Állattani Intézettel,
amely párhuzamos kutatási projektek
mûködtetésével, információcserével,
konferenciaszervezéssel, kutatói cserelá-
togatásokkal, nemzetközi fórumokon
való közös fellépéssel is igazolható.

A tiszteletbeli doktorrá avatást köve-
tõen Sirmann Ferenc szakállamtitkár, a
Földmûvelési és Vidékfejlesztési Mi-
nisztérium kabinetfõnöke mondta el
ünnepi köszöntõjét.

A továbbiakban kitüntetések adomá-
nyozására került sor. Posztumusz Mi-
niszteri Elismerõ Oklevelet kapott a pár
hónappal ezelõtt elhunyt dr. Mészáros
Károly intézetigazgató professzor, a
Nyugat-Magyarországi Egyetem általá-
nos rektorhelyettese.

A Nyugat-Magyarországi Egyetemért
Emlékérem kitüntetésben részesült
Ébert András, a selmecbányai Szlovák
Bányászati Múzeum munkatársa. Ébert
András évtizedeken keresztül a Selmec-
bánya-Sopron kapcsolat egyik legfõbb
elõremozdítója, tolmácsoláson túl fá-
radhatatlan szervezõként vesz részt a
két város, az Egyetem és Selmecbánya
közötti párbeszéd több szintû elõkészí-
tésében, lebonyolításában. Jelenleg
muzeológusként a Szlovák Bányászati
Múzeum szakmai osztályán dolgozik.
Kiállítások szervezése, elõkészítése,
idegenvezetés, és szakmai kutatási
munkákban való részvétel tartozik fel-
adatai közé. A Szlovák Bányászati Mú-
zeum és az Egyetem számos közös
programjának, kiállításainak selmeci
szervezõje, nélkülözhetetlen szerepet
játszik az egyetem-történeti kutatások-
ban, a társintézményekkel való kapcso-
lattartásban. Folyamatosan szervezi a
hallgatói csoportok látogatását, selmeci
tartózkodását, aktív idegenvezetõként
kalauzolja az odalátogatókat, akik min-
denben érezhetik segítõ kezét.

Tanévnyitó az Erdõmérnöki Karon,
jubileum Kanadában
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Az Erdõmérnöki Kar Pro Silva Natu-
ra et Venatoria kari dísztõrt adományo-
zott Szövényi Zsoltnak, az Oktatási és
Kulturális Minisztérium Felsõoktatási
Fõosztály vezetõjének. 

A magyar felsõoktatás az elmúlt évek-
ben jelentõsen átalakult, számtalan re-
form, új törvények és új rendszer alapján
folyik a képzés. Szövényi Zsolt aktív sze-
repet vállalt a magyar felsõoktatás képzé-
si rendszerének átalakításában. A Minisz-
térium és az Erdõmérnöki Kar közötti ki-
fejezetten jó munkakapcsolat meghatáro-
zó személyisége, mindig figyelemmel kí-
sérte szakalapítási, szakindítási, és az új
szerkezetû képzési rendszer bevezetésé-
hez szükséges egyéb kérelmeinket, hatá-
rozottan támogatta kari érdekeink megva-
lósulását. Szakvéleményére minden eset-
ben számíthattunk és számíthatunk, a Kar
mindenkori dékánja és vezetése munkáját
számtalan esetben tette könnyebbé, és a
változó felsõoktatási jogszabályok alkal-
mazása során egyszerûbbé.

Az ünnepi Kari Tanácsülés követke-
zõ napirendi pontja tiszteletdiplomák

átadása volt az 50, 60 és 65 évvel ezelõtt
végzett okleveles erdõmérnökök részé-
re. Ebben az évben kivételes alkalom-
ként az 1952-ben a BME Földmérõ-mér-
nöki Karára Sopronban beiratkozott és
1957-ban diplomázott földmérõ mérnö-

kök is itt, Sopronban vehették át tiszte-
letdiplomájukat. Az 50, 60 és 65 évvel
ezelõtt erdõmérnöki oklevelet szerzet-
tek részére az arany-, gyémánt-, vasok-
levelet prof. dr. Faragó Sándor rektor
és prof. dr. Náhlik András dékán, a
MBE Építõmérnöki Kar képviseletében
a földmérõ mérnökök díszoklevelét
prof. dr. Ádám József akadémikus nyúj-
tották át. A tiszteletdiplomások nevében
dr. Szász Tibor gyémántokleveles erdõ-
mérnök köszöntötte az Alma Matert.

Nagy Csaba tárogatómûvész magyar
történelmet idézõ dallamait követõen
hallgatói kitüntetések átadására került
sor. Az Egyetem által adományozható
legmagasabb hallgatói kitüntetést, az Al-
ma Mater Emlékérmet a hagyományok
ápolásában való szerepvállalása, kiváló
tanulmányi eredménye és az egyetemért
végzett munkája elismeréseként Gál Bri-
gitta okleveles környezetkutató, valamint
a jó tanulmányi eredménye az egyete-
mért, valamint a közösségért végzett
munkája elismeréseként és a selmeci ha-
gyományok méltó ápolásáért Gergál Sán-
dor okleveles erdõmérnök vehették át.

Palkovics János Róbert a UBC-n végzett bôkezû mecénás átveszi aranydiplomáját

A Kozák Antal ösztöndíjat az alapító adta át.

Leskó György és hitvese is UBC-hallgatók voltak. Az aranydiplomát Sopronban vehették át
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Dr.h.c.dr. Kozák Antal egyetemi ta-
nár, okleveles erdõmérnök, egyete-
münk volt hallgatója, a vancouveri Uni-
versity of British Columbia professzor
emeritusa felajánlásai alapján az Erdõ-
mérnöki Kar Tanácsa Kozák Antal ösz-
töndíjat alapított, melynek alapján ma-
tematikai statisztika tantárgyból nyújtott

kiváló teljesítményéért díjazásban az
idei tanévben Merkei Gábor okl. erdõ-
mérnök-hallgató és Ligacs Gergely okl.
faipari mérnökhallgató részesültek.

Az Alma Mater iránt érzett tisztelet je-
léül és az erdészeti felsõoktatás támo-
gatása érdekében alapított Gratzer Mik-
lós ösztöndíjat a 2007/2008. tanévben

Gyõriványi Dániel okl. erdõmérnök
hallgató nyerte el.

Az oktatási miniszter a 2007/2008. tan-
évben az Erdõmérnöki Karon nyolc kivá-
ló tanulmányi eredménnyel rendelkezõ
hallgató részére nyújtott köztársasági ösz-
töndíjat: Fûr Tamás erdõmérnök-hallga-
tó, Hájos Annamária környezettudomá-
nyi szakos hallgató, Horváth Éva környe-
zettudományi szakos hallgató, Horváth
Zsuzsanna környezettudományi szakos
hallgató, Kaszala Judit erdõmérnök-hall-
gató, Kinsztler Anita környezetmérnök-
hallgató, Kovács Ferenc erdõmérnök- és
Szépligeti Mátyás természetvédelmi mér-
nökhallgató vették át az errõl szóló okle-
velet Szövényi Zsolt fõosztályvezetõtõl.

A tanévnyitó ünnepi kari tanácsülést
az elsõ évfolyamos hallgatók eskütétele
és egyetemi polgárrá avatása zárta. A
dékáni kézfogást követõen Kovács Fe-
renc erdõmérnök-hallgató szólt az elsõ
éves diáktársakhoz.

Ünnepségünk hagyományosan a
mindhárom versszakkal elénekelt Er-
dészhimnusszal zárult.

Dr. Varga Viktória
Fotó: Pápai G.

Elsôéves mérnökhallgatók

A tanévnyitót megelõzõen Vancou-
verben a British Columbiai Egye-
tem háromnapos ünnepséget szer-
vezett az 50 éve megalakult magyar
erdészeti fakultás tiszteletére. Az
ünnepségrõl a Szerkesztõség több
beszámolót, megemlékezést kapott,
melyeknek szerkesztett változatát
közöljük a következõkben, egyben
elnézést kérve az olvasótól, hogy
olykor ismétlések fordulnak elõ az
írásokban.

Soproni öregdiákok 
Vancouverben

Amint arról legutóbbi lapszámunkban
beszámoltunk, jeles eseménysorozat
helyszíne volt a vancouveri British
Columbiai Egyetem (UBC) a közelmúlt-
ban. A soproni erdõmérnöki fõiskoláról
1956-ban menekülni kényszerült tanárok
és diákok megérkezésének 50. évfordu-
lója alkalmából rendeztek megemléke-
zést a nyugat-kanadai intézményben. Mi-
vel múlt heti tudósításunkat élénk vissz-
hang kísérte, ezért újabb részleteket köz-
lünk a többnapos eseménysorozatról.

Az ünnepségen az UBC és a soproni
Nyugat-magyarországi Egyetem is a
legmagasabb szinten képviseltette ma-
gát. A vancouveri intézetet prof.
Stephen Toope, az egyetem elnöke,
Allan McEachern, az egyetem kancel-
lárja és dr. Jack Saddler, az erdõmérnö-

ki fakultás dékánja, míg a soproni egye-
temet prof. dr. Faragó Sándor rektor,
prof. dr. Náhlik András, az erdõmérnö-
ki kar dékánja, prof. dr. Molnár Sán-
dor, a faipari mérnöki kar dékánja, ifj.
Sarkady Sándor, a központi könyvtár
fõigazgatója és Wesztergom Viktorné,

Kanadában is megemlékeztek az 50
éve történtekrõl

Victoriai magyarok ünnepelnek az 50-éves évfordulón. Fotó: Benkô Géza


