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A NYME Erdõmérnöki Kara 2009. szep-
tember 8-án tartotta Nyilvános Kari Ta-
nácsülését, tanévnyitót. A tanévnyitón
dr. Faragó Sándor erdõmérnök, a
NYME rektora köszöntötte a megjelen-
teket, külön a tiszteletdiplomásokat,
akik között megjelentek az 56-os évfo-
lyam egykori hallgatói, sokan külföld-
rõl visszatérve Sopronba. Megemlítette,
hogy ez a felsõoktatási intézmény nem
diplomagyár, hanem olyan tudást adó,
a selmeci hagyományokra épülõ intéz-
mény, mely a tanulás mellett tisztessé-
get, szolidaritást és barátságot is ad a
hallgatóinak. Ez a selmeci szellem tartja
össze az itt végzett egykori hallgatókat
is életük egész folyamán.

Dr. Nahlik András erdõmérnök, EMK
dékán ünnepi köszöntõjében kiemelte,
hogy felhatalmazása van az Oktatási

Minisztérium államtitkárától, hogy beje-
lentheti, miszerint, zöld utat kapott az
ötéves osztatlan erdõmérnökképzés.

Név szerint is köszönetet mondott dr.
Faragó Sándor rektornak, Sirman Fe-
renc FVM szakállamtitkárnak, Solymos
Rezsõ akadémikusnak, dr. Pethõ József
OEE elnöknek, Herczeg Miklós EFDSZ
fõtitkárnak, Horváth Ferenc FAGOSZ
elnöknek, a MEGOSZ vezetésének, ta-
nártársainak e történelmi tett megvaló-
sításában nyújtott munkájukért. 

A tanévnyitó kitüntetések átadásával
folytatódott. 

Az egyetem legmagasabb elismeré-
sét vehette át, tiszteletbeli doktorrá
avatták dr. Bondor Antal erdõmérnö-
köt, az Erdõmûvelési és Erdõvédelmi
Intézet nyugalmazott egyetemi tanárát
és dr. Mátyás Csaba erdõmérnököt,
akadémikust, a Környezet- és Földtudo-
mányi Intézet egyetemi tanárát. (Fel-
szólalásuk olyan súlyú szakmai és em-
beri üzeneteket tartalmazott, hogy teljes
terjedelemben külön közlöm. Szerk.)

Az Erdõmérnöki Kar Tanácsa PRO
SILVIKULTURA NATURA ET VENATO-
RIA KARI DÍSZTÕRT adományozott
Sirman Ferenc FVM szakállamtitkár-
nak, a kar és az erdészeti ágazat érde-
kében kifejtett kimagasló munkájáért. 

Dr. Magas László erdõmérnök, az
Országos Erdészeti Egyesület által létre-
hozott Erdészcsillag Alapítvány kurató-
riumának tagja adta át a kuratórium
döntése alapján az idei hallgatói ösz-
töndíjat a nyertesnek, Lunk Eszter erdõ-
mérnök-hallgatónak. 

Ünnepi hangulatban vették át tiszte-
letdiplomájukat az egykori hallgatók és
tettek esküt az idei 202-ik tanévre irat-
kozott hallgatók.
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