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Még délelõtt dr. Bezzegh László Kossuth-
díjas erdõmérnök mellszobrának lelep-
lezésével kezdõdött a tanévnyitó. A bo-
tanikus kertben felavatott alkotás méltó
emléket állít az egykori Geodézia Tan-
szék tragikus körülmények között el-
hunyt vezetõjének. 

Az avatáson résztvevõk örömmel ta-
pasztalhatták, hogy jelentõs változás
állt be a alma matert körülvevõ arboré-
tumban. 

Az egyetemi vezetõk és meghívott
díszvendégek bemutatása után dr. Fara-
gó Sándornak, az egyetem rektorának és
dr. Náhlik Andrásnak, az Erdõmérnöki
Kar dékánjának megnyitóbeszéde után
egyesületünk elnöke, Zambó Péter tartot-
ta ünnepi köszöntõjét. Ebbõl idézünk:

[…] Közös célunk megszilárdítani a
Nyugat-Magyarországi Egyetem kizáró-
lagosságát a magyar erdõmérnökkép-
zésben. 

Egyetértünk abban, hogy egyedül itt
garantálható az ökológiai és a mérnöki

tudományokat átfogó, korszerû mûsza-
ki, biológiai és gazdasági ismeretek
megszerzésének, hagyományaink to-
vábbvitelének lehetõsége.

A fiatal erdõmérnökök széles körû
alkalmazhatóságát, produktivitását
munkáltatóként is tanúsítani tudom! […]

[…] az elmúlt idõszakban ismét szoro-
sabbá, naprakészebbé vált az Egyetem
és az OEE kapcsolata. Örülök annak,
hogy az Erdészcsillag Alapítvány önálló
ösztöndíjjal segítheti néhány arra érde-
mes hallgató tanulmányait.

Említésre méltó eredménynek tar-
tom az Erdészeti Lapok digitalizálásá-
ban megvalósult együttmûködésünket,
kapcsolatfelvételünket a Hallgatói Ön-
kormányzattal, valamint a Hallgatói He-
lyi Csoport régen várt megalakulását.

[…] Együttes törekvésünk, szakmánk
túlélésének feltétele, hogy hatékonyan
ösztönözzük a harmadik évezred erdész-
generációit. Érdeklõdésük felkeltésével,
tettvágyuk serkentésével, elkötelezettsé-
gük, szakmai alázatuk fokozásával, ver-
senyképes ismeretek és munkakultúra át-
adásával segíthetjük az érvényesülésüket.

Fel kell készítenünk õket arra is,
hogy a piac még hosszú ideig az er-
dészhétköznapok elválaszthatatlan ré-
sze lesz. Az erdészek többségének a
megélhetését továbbra is onnan kell
elõteremtenie, önfenntartó gazdálko-
dással, versenyben a környezetével. […]

[…] Az Egyesület stratégiája megújul.
Több, kiemelt célunk azonos az Egye-
tem érdekeivel: 

A szakma és az Egyesület vonzerejé-
nek növelése 

„Legyen jó dolog erdésznek len-
ni!”„Legyen jó dolog az Egyesület tagjá-
nak lenni!”;

Az erdészeti oktatás és továbbkép-
zés színvonalának fejlesztése;

Az erdészettel kapcsolatos ismereta-
nyag korszerû megjelentetése;

Az erdészhagyományok õrzése és
ápolása.

Egységünk, összetartásunk közös
célokkal, szilárd elvekkel és öntudattal
õrizhetõ meg. […]

Egyetemi Díszpolgári címet kapott
Rakonczay Zoltán egykor miniszterhe-
lyettes.

80. születésnapja alkalmából a Nyu-
gat-magyarországi Egyetemért emléké-
remmel tüntették ki dr. Szodfridt István
nyugalmazott egyetemi tanárt és dr. Ko-
vács Jenõt, a Kar tiszteletbeli doktorát.

A NyME Szenátusa Professzor Emeri-
tus címet adományozott dr. Kosztka
Miklósnak.

Ezután a vas-, gyémánt- és aranydi-
plomában részesülõ erdõmérnökök ve-
hették át díszoklevelüket.

Köztársasági ösztöndíjban részesül-
tek: Szokolai Attila, Bende Attila Tibor,
Peszlen Roland József, Marinkó Anna
Mária, Pécsi János és Kovács Gyöngyi
Tímea erdõmérnök-hallgatók.

Grátzer Miklós Ösztöndíjat kapott
Esztó Kinga mesterszakos erdõmérnök-
hallgató.

Roller Kálmán Ösztöndíjat kaptak:
Czili Kármen, Ribiánszky Gergely, Bé-
kési Péter és Molnár Dénes erdõmér-
nök-hallgatók.

A balekokat Váradi Csaba erdõmér-
nök-hallgató köszöntötte.

Az Erdõmérnöki Kar tanévnyitója

A mecénás Grátzer házaspár




