okl. természetvédelmi mérnökök
bartus petra sajtos márton takács árpád
vadgazda mérnökökök
németh bence právetz andrás
okleveles vadgazda mérnökök
agii vasyl schmall gyula eduárd

kitüntetettek
professor emeritus
prof. dr. bácsatyai lászló
Soproni Egyetem – nyugalmazott egyetemi tanár

prof. dr. horváth béla
Soproni Egyetem – nyugalmazott egyetemi tanár

címzetes egyetemi tanár
dr. pájer józsef Soproni Egyetem – nyugalmazott egyetemi docens
mestertanár
horváth istvánné nyelvtanár
címzetes egyetemi docens
bakó csaba Szombathelyi Erdészeti Zrt. – vezérigazgató helyettes
thomka iván NÉBIH – nyugalmazott állattenyésztési főfelügyelő
kőhalmy tamás alkotóművész-restaurátor
oktató a hallgatókért
dr. kalicz péter egyetemi docens
dolgozó a hallgatókért
pető andrás gépkocsivezető
alma mater emlékérem
baltringer ajnó erzsébet okleveles erdőmérnök
gadácsi júlia okleveles erdőmérnök
rektori dicséret
dávid bálint áron okleveles erdőmérnök
dékáni dicséret
éliás tibor okleveles erdőmérnök hallgató
komlódi balázs természetvédelmi mérnök
szőke előd természetvédelmi mérnök
takács árpád okleveles természetvédelmi mérnök
kanadai soproni alumni emlékérem
gadácsi júlia okleveles erdőmérnök

meghívó

Fotó: Dr. Facskó Ferenc

soproni egyetem
erdőmérnöki kar
9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 4.
emk.uni-sopron.hu

soproni egyetem

„ Vita est labor et studium”
– wilkens henrik dávid

a soproni egyetem és
az erdőmérnöki kar
program
– himnusz
– Prof. dr. Náhlik András rektor
ünnepi beszéde
– Prof. dr. Bidló András dékán
ünnepi beszéde
– doktori fogadalom
doktori (phd) oklevelek átadása
– zeneszám
– Zambó Péter AM államtitkár
ünnepi köszöntője
– Dr. Fodor Tamás SMJV polgármester
ünnepi köszöntője

nevében
tisztelettel meghívjuk önt
a

szenátus és az
erdőmérnöki kar
nyilvános tanévzáró
tanácsülésére
amelyet

2019. június 27-én,
csütörtökön 14 órakor
rendezünk

a Lámfalussy Sándor
Közgazdaságtudományi Kar
aulájában (Sopron Erzsébet u. 9.).

– mérnöki fogadalom
– diplomák átadása
– kitüntetések átadása

Prof. dr. Náhlik András
rektor

– erdészhimnusz

andrési dániel okleveles erdőmérnök
farkas attila okleveles vadgazda mérnök
hámori dániel okleveles természetvédelmi mérnök
szabó andrás okleveles agrármérnök
habilitált doktorok
lászló richárd egyetemi docens
polgár andrás egyetemi adjunktus
zagyvai gergely egyetemi adjunktus

végzett hallgatók
okleveles erdőmérnökök
baltringer ajnó erzsébet
bereznai lászló péter
binder bálint
birinyi mátyás
dabis gábor
dávid bálint áron
dávid-pásztor virág
eperjesi sándor miklós
fekete györgy
gadácsi júlia
gallai bence
gimesi kristóf szilárd
horváth gergely
kazal márton kálmán
kiss koppány imre
marton ferenc
molnár dániel

németh gergely
orliczki ádám
rátky mihály
simon dávid istván
somogyi balázs
szabó máté
szalai barnabás
szemerszki richárd
szijjártó istván
szita kristóf
tég balázs
tóth krisztián
tótiván benjámin
vad viktor
vastag nikolett
vági evelin
virág vivien

környezetmérnökök
biró barbara
földesi máté

jakab péter
nyitrai péter

okleveles környezetmérnökök

Prof. dr. Bidló András
dékán
Az esemény nyilvános és sajtónyilvános.

phd doktorok

Az eseményen kép- és hangrögzítés történik.

adorján rebeka
postás renáta szilvia

riba dániel

természetvédelmi mérnökök
kincses lászló
szőke előd
nagypál tamara

városi virág
víg bence

