Tanévnyitó ünnepély a Faipari Mérnöki Karon
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A hazai faipari mérnökképzés indításának
ötvenedik évfordulója adta az alkalmat, hogy a
kar ünnepsége volt a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Szenátusának központi tanévnyitó ünnepsége. Az alkalmat megtisztelte jelenlétével a
soproni származású Hiller István oktatási és
kulturális miniszter és Benedek Fülöp, a földművelésügyi tárca szakállamtitkára is.
A NYME társegyetemei közül a drezdai, a
rosenheimi, a zólyomi, a vancouveri és a zürichi
intézmények képviselőit is köszönthettük Sopronban.
A siker mindenkori záloga a minőségre
való törekvés – jelentette ki Dr. Faragó Sándor
rektor, aki ünnepi beszédében kifejtette: minden
készen áll a NYME és a szombathelyi Berzsenyi
Dániel Főiskola egyesülésére és egy új egyetem
alapítására. Ezáltal öt város tíz karán több mint
22 ezer hallgatót oktat majd 2008. január elsejétől a Nyugat-Magyarországi Egyetem, amely
ezáltal az ország hatodik legnagyobb felsőoktatási intézményévé bővül. Mindezt megelőzte
az a nagyszabású beruházási program, amely a
NYME 22 helyszínén 13 milliárd forint összértéket képvisel.
A kilencvenes évek elején 108 ezer
főiskolás és egyetemista tanult, másfél évtized
múltán számuk négyszázezerre növekedett.
Azon túl, hogy a jövőért vállalt felelősség miatt
erre szükség is volt, most elérkezett az idő, hogy
a mennyiségi ugrást a minőségre való törekvés
váltsa fel – fogalmazott a megnyitón Hiller
István.
A minőségközpontú felsőoktatás stabilitását az is segíti, hogy az intézmények költségvetését a következő három évben előre
meghatározzák. Ugyanakkor készek vagyunk a
felsőoktatási reform finomhangolására is,
amennyiben a meglátások, észrevételek a minőségi oktatás céljait szolgálják – hangsúlyozta
Hiller István, aki a Kar hét, kitűnően teljesítő
hallgatóját részesítette köztársasági ösztöndíjban.


Az eseményen Benedek Fülöp, a földművelésügyi tárca szakállamtitkára és Dr. Molnár
Sándor dékán méltatta a Faipari Mérnöki Kar
ötven évét. Molnár Sándor beszédében visszaemlékezett a kezdetekre:
Az önálló faipari mérnökképzés szerte a
világon egyidős a faipar fejlett iparrá válásával,
így a különböző országokban 40-80 éves múltra
tekint vissza. A hazai képzés gondolata már az
1930-as évektől felvetődött, ezen időszakban az
Erdőmérnöki Kar Fatechnológiai Tanszéke már
jól felszerelt anyagvizsgáló laboratóriummal
rendelkezett. A fatechnológiai oktatás fejlesztésében különösen Török Béla, Lámfalussy
Sándor és Pallay Nándor professzorok jeleskedtek. A főiskola vezetőinek javaslatát a kormányzat végül is elfogadta és a Földművelésügyi
Miniszter 13/1956 sz. rendeletében határozott a
faipari mérnöki szak megszervezéséről. A szak
eredményes megindításához kiemelkedő segítséget nyújtott a Faipari Tudományos Egyesület
is. Az ismert forradalmi események hatására az
Erdőmérnöki Főiskola megcsonkított hallgatói
és oktatói létszámmal, de egy új szakkal – a
faipari mérnöki szakkal – gazdagodva kezdte
meg az 1957/58. tanévet. Ebből a 17 fős
létszámú első évfolyamból fejlődött 1962-ben
önálló karrá a faipari mérnökképzés és így vált
két karú Erdészeti és Faipari Egyetemmé az
Erdőmérnöki Főiskola.
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A dékán úr megemlékezett azokról a
professzorokról, akik a kezdetektől részt vettek
a faipari mérnökök oktatásában, s akiknek
köszönhető a mára nemzetközileg is elismert
képzés sikere. Hangsúlyozta, hogy az 50 év
folyamán közel 3000 faipari mérnök végzett a
karon és vált sikeres tervezővé, technológussá, a
termelés irányítójává. Mára a faipari vállalkozások vezető pozícióit többnyire a Sopronban
végzett faipari mérnökök töltik be.
Ezt követően Fodor Tamás, Sopron
Megyei Jogú Város polgármestere köszöntötte
az elsőéves hallgatókat és kijelentette: az
egyetem sikere a város sikere. A városvezetés
minden tőle telhető támogatást megad az
intézmény további fejlődéséhez.
Dr. Dr. h.c. Kozák Antal, a vancouveri
British Columbia Egyetem nyugalmazott dékánhelyettese elmondta, a Kanadában élő magyar
erdészek is idén ünnepelték letelepedésük 50.
évfordulóját, történetük sokban közös a faipari
mérnökképzés történetével.
Az ünnepélyes tanévnyitón a NYME
Szenátusa tiszteletbeli doktori címet adományozott Dr. Bölcskey Elemér professzornak,
a Bécsi Műszaki Egyetem tanárának. Dr. Gadányi Károly, a szombathelyi Berzsenyi Dániel
Főiskola rektora a Nyugat-Magyarországi Egyetemért Emlékérmet vehette át. Ebben a kitüntetésben részesült (posztumusz) Szántó Dezső
okleveles villamosmérnök, vezérigazgató és
Tóth Mariann kommunikációs irodavezető is.
A Faipari Mérnöki Kar által adományozható legnagyobb elismerésben, a Pro Facultate
Ligniensis kitüntetésben öten részesültek: Cserép János, az Északerdő ZRt. vezérigazgatója,
Ferencz Vilmos főmérnök, a Budapest Falemez

Művek Kft. termelési igazgatója, Horváth Tibor
FATE elnök, Dr. Molnár Sándor, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium osztályvezetője és
Dr. Németh József, a kar Faipari Kutató- és
Szolgáltató Központjának kutatási igazgatója.
Az ünnepségen részt vettek az 50 éve
iratkozott első évfolyamos hallgatók, akik Dr.
Molnár Sándor dékántól emléklapot vehettek át.
Nevükben Kormos Ernő címzetes egyetemi docens mondott szívhez szóló megemlékezést.
Ezután hallgatói kitüntetések átadásával
folytatódott az ünnepi tanácsülés. A legmagasabb hallgatói elismerést, az Alma Mater emlékérmet ketten vehették át az idén végzettek
közül: Németh Viktória okleveles könnyűipari
mérnök és Rabie Anisz építész tervező művész.
Dr. Dr. h.c. Kozák Antal, a British Columbia
Egyetem professzora, egyetemünk volt hallgatója felajánlása alapján matematikai statisztika
tárgyból nyújtott kiemelkedő teljesítményéért
jutalomban részesült Ligacs Gergely II. éves
okl. faipari mérnökhallgató.
A jubileumi tanévnyitó ünnepség végén a
hagyományok szerint megtörtént az elsőéves
hallgatók eskütétele. Az idei évben Dr. Molnár
Sándor dékán 227 új hallgatót üdvözölhetett a
Karon. Nappali tagozatos képzésben 72 fő
faipari mérnök, 27 gazdasági informatikus, 12
építőművész, 15 formatervező művész, 9
tervezőgrafikus művész, és 21 fő ipari termékés formatervező mérnök hallgató kezdte meg
tanulmányait, míg levelező képzésben 31 faipari
mérnök, 18 fő andragógia szakos, 24 menedzser
szakmérnök és 18 fő energetikai szakmérnök
hallgató iratkozott be elsőévesként az Egyetemre.

