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Miért jó soproni diáknak lenni?

A soproni diákélet fogalom. A sopronban végzett
mérnökök mindig örömmel emlékeznek vissza a diákévekre, a soproni hangulatra, a semmihez sem hasonlítható selmeci diákhagyományokra – amely tartást ad, és
sokszor később is segít túllendülni a nehézségeken. Bár
a diákhagyományokat azóta sok más műszaki egyetem
igyekszik utánozni, magáévá tenni, a soproni diákélet
továbbra sem hasonlítható semmi máshoz.
Soproni diákéveivel kapcsolatos élményeiről Garab
József okleveles faipari mérnök, az FMK Doktori Iskolájának hallgatója számol be:
Még középiskolásként, már egyetemi tanulmányaim előtt is hallottam az Egyetem faiparos
képzéséről. Miután eldöntöttem, hogy továbbtanulok, egyértelmű volt számomra végzős faipari
szakközépiskolásként, hogy Sopronba felvételizem
a „Fára”. Másrészről soproni vagyok és jó döntésnek
tűnt, hogy a városban maradok, hiszen Sopron híres
egyetemi város és nem éreztem úgy, hogy máshova
költözzek az egyetemi tanulmányaim idejére. Sopronban minden megvan, amire szüksége lehet egy

egyetemistának. Érdekes dolgokat lehet tanulni,
amely az országban csak itt lehetséges. Selmecbányáról származó hagyományaink pedig csak színesítették az itt eltöltött öt évemet. A város gazdaságilag viszonylag kedvező helyen áll a többi városhoz
képest, így több munkalehetőség is van a hallgatók
számára. Ausztria közelségének előnyeit pedig, úgy
érzem, nem kell bemutatnom.
Amikor először beléptem az Alma Mater kapuján, éreztem, hogy különleges helyre kerültem.
A kiváló hallgató-oktató kapcsolat mellett a barátok, a hagyományok ápolása segített túl a kezdeti nehézségeken. Úgy érzem, ha nem lettek volna
mellettünk a felsőbbévesek a tanulmányaim elején,
illetve ha nem lettek volna a nehézség ellenére érdekesek az órák, akkor talán feladtam volna az alapozó tantárgyak idején. Szerencsére nem így történt. Ahogyan haladtam a tanulmányaimmal, egyre
jobban élveztem, hogy Soproni Diák vagyok. Mivel
az egész faiparos szakma egy nagy család, sikerült
sok új embert, barátokat megismerni. Részt vettem
sok rendezvényen, indultam Tudományos Diákköri Konferencián, voltam faiparos diáktalálkozókon
szerte Európában, valamint a tanulmányutak keretében az összes nagy magyar faipari vállalat termelési helyszíneit bejártam. Sajnos az öt év rendkívül
hamar eltelt, de nem bánom, mert örülök, hogy részese lehettem.
Miután megszereztem a diplomámat, úgy döntöttem, hogy a doktori képzésben is részt veszek.
A Faipari Mérnöki Kar nemzetközi kapcsolatain
keresztül fél évet töltöttem Svájcban, ahol a szakmámban dolgozhattam. A külföldi tapasztalatok
birtokában jelenleg a tanulmányaimmal haladok a
Faipari Mérnöki Kar Doktori Iskolájában. Összefoglalva a fentieket, a továbbtanulni szándékozóknak bátran merem ajánlani a Nyugat-magyarországi
Egyetem Faipari Mérnöki Karát, hiszen rendkívül
izgalmas tanulmányok, különleges diákévek elé néz
az ide készülő diák, a megszerzett tudással pedig el
is tud helyezkedni a munkaerőpiacon.
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