
A jubileumi ünnepségsorozat
és a kapcsolódó rendezvények

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
FAIPARI MÉRNÖKI KAR

MEGHÍVÓ

PROGRAMJAI

KIÁLLÍTÁSOK

INFORMÁCIÓ

(az egész jubileumi héten megtekinthetők)

Orosz István Kossuth-díjas grafikusművész,
egyetemi tanár kiállítása
Megnyitó: szeptember 1. 17:00 
A kiállítás megtekinthető 2012. szeptember 23-ig,
naponta 10-18 óráig.
Festőterem (Sopron, Petőfi tér 8.)

Soltra E. Tamás egyetemi docens,
szobrász- és éremművész kiállítása
Megnyitó: 2012. szeptember 6. 16:30
A tárlat 2012. szeptember 23-ig látogatható,
hétfő kivételével naponta 10-18 óráig
Lábasház (Sopron, Orsolya tér 5.)

Sprok Antal faipari mérnök, szobrász
Madárfiókok c. szoborbútor kiállítása
Megnyitó: 2012. szeptember 6. 18.00 
A kiállítás megtekinthető 2012. szeptember 28-ig,
munkanapokon 10-18 óráig.
NymE Alkalmazott Művészeti Intézet Formaterem
(Sopron, Deák tér 32.)

Nemzetközi Lombosfa Konferencia (angol nyelven)
Dr. Németh Róbert egyetemi docens
(tel.: 99/518-152, e-mail: nemethr@fmk.nyme.hu)

FATE rendezvények (közgyűlés és konferencia)
Dr.Dr.h.c. Molnár Sándor egyetemi tanár
(tel.: 99/518-298, e-mail: smolnar@fmk.nyme.hu)

Dr. Cziráki József professzor szobrának avatása
Dr.Dr.h.c. Winkler András egyetemi tanár,
(tel.: 99/518-317, e-mail: awinkler@fmk.nyme.hu) 

Erdész-fás szakestély
Markó Gábor adjunktus
(tel.: 20/956-0284, e-mail: marko@fmk.nyme.hu)

Tanévnyitó ünnepség, kiállítások, zárókoncert
Wesztergom Viktorné dékáni hivatalvezető
(tel.: 99/518-297, e-mail: iweszt@fmk.nyme.hu)



SZEPT.
6-8.

innoLignum Sopron Erdészeti és Faipari
Szakvásár és Rendezvénysorozat
MKB Aréna (Sopron, Lackner K. u. 48.)
http://www.innolignumsopron.hu/

SZEPT. 7.
11:00

A Természeti Erőforrások Kutatóközpont 
(NRRC) és a NymE Látogató Központ
ünnepélyes átadása
(Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

SZEPT.
10-11.

V. Nemzetközi Lombosfa Konferencia
(angol nyelvű) NymE Látogató Központ
(Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)
http://hardwood.nyme.hu/

SZEPT. 11.  
11:00

A Természeti Erőforrások Kutatóközpont 
(NRRC) épületének bemutatása
(angol nyelven)
(Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

SZEPT. 12.  
14:00

A Természeti Erőforrások Kutatóközpont 
(NRRC) és a NymE Látogató Központ
bemutatása (magyar nyelven)
(Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

SZEPT. 13.   
14.00

A Természeti Erőforrások Kutatóközpont 
(NRRC) és a NymE Látogató Központ bemuta-
tása (magyar nyelven)
(Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

16.00
18.00

19.00

Egyetemi Ifjúsági Ház (Sopron, Béke út 10.)
FATE és Öregfás diákok közgyűlése
Az 50 éve végzett aranydiplomás mérnökök 
köszöntése
Erdész-fás szakestély

SZEPT. 14. 
10:00

NymE-FMK jubileumi tanévnyitó ünnepség,
az első aranydiplomák átadása a karon
KTK aula (Sopron, Erzsébet u. 9.)

14:00 Dr. Cziráki József professzor szobrának avatása
D épület előtti tér (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

14:30 Az 50 éves Faipari Mérnöki Kar köszöntése.
A FATE Országos Konferenciája
NymE Látogató Központ (Sopron, Bajcsy-Zs. u. 4.)

18:00 A jubileumi hét zárókoncertje (közreműködik 
a Soproni Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és 
Cakó Ferenc Kiváló és Érdemes Művész) 
Gyermek- és Ifjúsági Központ
(Sopron, Ady Endre u. 10.)

KÖSZÖNTŐ PROGRAMOK

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM
FAIPARI MÉRNÖKI KAR

Idén 50 éve annak, hogy a selmecbányai gyöke-
rű, 1919-ben Sopronba költözött Erdőmérnöki 
Főiskolából megalakult az Erdészeti és Faipari 
Egyetem. Ekkor végzett intézményünkben az első 
faipari mérnöki évfolyam és ezzel létrejött – az 
Erdőmérnöki Kar mellett - a Faipari Mérnöki Kar.

Ötven év hosszú idő, és nem repült el nyom 
nélkül a Faipari Mérnöki Kar felett sem. Az eltelt 
évtizedek során a Kar sok változást élt meg, 
és reagált rájuk sikerrel: az egykori „monokul-
túrás”, csak a faipari oktatással és kutatással 
foglalkozó intézmény mára a Nyugat-Dunántúl 
egyik meghatározó műszaki, művészeti és infor-
matikai felsőoktatási szereplője lett. Természe-
tesen a Kar mindezen változások között máig 
megőrizte a faiparhoz kötődő, arra fókuszáló, 
egyedülálló jellegét, mint azt a változatlan név 
is mutatja.

A változatos szakmai és kulturális programokat 
kínáló jubileumi rendezvénysorozat keretei 
között lehetőség nyílik öregdiákok találkozójára, 
közös élmények felelevenítésére, kikapcsolódás-
ra, jövőbeni együttműködések kialakítására.

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinkre!

a Jubileumi Rendezvénysorozat
Szervező Bizottsága
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