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emellett került sor a A nem faipari cégeknél tett látogatás szervezésébe a néhai Gőz János, a MATE Senior
Klubjának elnöke is besegített. A látogatások összeállításához adatokat kaptam Treszkai András kollégától”
– írja Saly Imre a megvalósított programok évenkénti
kulturális programokról. Emlékezetes, kiemelkedő tanulmányút volt pl. a Mohácsi Farostlemezgyár megtekintése, a Fáy Miska bácsi búcsúztatásával egybekötött
kétnapos program, melyet hajókirándulással is színesítettünk, vagy az Abaúj Bútoripari Rt. bútorgyárának
meglátogatása Encsen, amely szintén jó hangulatban,
kétnapos együttléttel zajlott le.
Az utóbbi időkben nem üzemeket látogatunk,
hanem megpróbáljuk megkeresni a kapcsolódási
pontokat a fa, a fafeldolgozás, a faipar, valamint az
éppen megtekinthető kiállítások, műtárgyak között,
mint pl. a faiparos mesterségeket űző iparosoknak
az Országházban található szobrai. Székesfehérváron nemcsak a Lignum Európa ragasztott fatartókat
gyártó cég gyártástechnológiáját tanulmányoztuk,
hanem a székesegyház sekrestyéjében lévő, a szerzetesek által dúsan faragott díszítésekkel ellátott
bútordarabokat, oltárokat is megtekintettük és városnézésen is részt vettünk. A Pénzügyminisztéri-

um pénztörténeti kiállításán a bemutatottak mellett
mindenki nyomtathatott magának „fabatkát” – azaz
„Fa”-Batkát! Emlékezetes marad a Művészetek Palotája is – a látogatásról, a beépített faanyagokról
publikáció készült a Faipar újságban dr. Tóth Sándor,
2007-ben megválasztott elnökünk tollából.
A bennünket körülvevő világban – kis túlzással –
nincs olyan hely, ahol ne jelenne meg a fa így vagy
úgy, s ez a tény, a fa, a velünk együtt „lélegző”, fából készült tárgyak melengetnek bennünket, kísérik
életünket, amit mi, szakemberek jobban észreveszünk és értékelünk, mint az avatatlan szem.
Évente megtekintjük a szakmai kiállításokat, mint
pl. a Ligno Novum vagy a Bútorvilág. Minden évben
közösen elbúcsúztatjuk az óévet baráti hangulatban, és
reménykedve várjuk a dolgok jobbra fordulását, ami már
nem a mi, hanem a fiatalok, az aktív dolgozók kezében
van. Reméljük, a jövőben is találunk helyet, helyiséget
az évenkénti összejövetelhez a Senior Klub számára.
Minden kedves érdeklődő kollégát szeretettel várunk klubunkban!

A Faipari Tudományos Egyesület (FATE) Ifjúsági Tagozata
Papp Tibor FATE Ifjúsági Tagozat elnök

A Faipari Tudományos Egyesület Ifjúsági Tagozata az idén 60 éves FATE alapszervezet legfiatalabb
csoportja. Alapítása a 2007. szeptember 5-én tartott
FATE közgyűlésen történt, azóta működik az alapszervezet tagozataként.
Kezdetek, elképzelések, célok
A tagozat megalapítása 2005-re tehető, amikor
Dr. Winkler András, akkori FATE elnök felkérte Papp Tibor frissen végzett faipari mérnököt és
soproni doktoranduszt, hogy kísérje figyelemmel
a szervezet felépítését, működését, s valamilyen
módon tevékenyen járuljon hozzá a FATE létszámának növeléséhez az ifjúság bevonásán keresztül.
Így lett értelemszerűen a tagozat működési helye a
Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari Mérnöki
Kara, Sopron városában.

Az ifjúsági tagozat a mai napig formálódó, képlékeny státuszban van, hiszen az elmúlt három évben a saját tevékenységi körének határait próbálta
bejárni, felkutatni azokat a területeket, ahol aktívan
kifejtheti vállalt kettős szerepét:
Az egyik fontos elképzelés, az ifjúság, a frissen
végzett faipari mérnökök motiválása, hogy legyenek
egy olyan egyesületnek a tagjai, mely a szakma tudományos területén kíván működni. Célunk összefogni a jövő faiparban tevékenykedő mérnökeinek
nemzedékét, megismertetni velük a FATE múltját
és jelenét, s közösen formálni jövőjét. Ez különösen nehéz feladatnak tűnt, és a mai napig „kemény
fának” bizonyul, hiszen tapasztalatunk szerint a
frissen végzett mérnökök egyelőre saját életútjuk,
egzisztenciájuk megteremtésével vannak elfoglalva,
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és nem érzik át annak a pozitív oldalát, lehetőségeit,
hogy egy ilyen szervezeti tagság milyen előnyökkel
és kötelezettségekkel jár együtt. (Erre valószínűleg
a mai társadalomban végbemenő más jellegű szocializáció, és az ifjúság érdekrendjének változása adhat mélyebb magyarázatot.)
A második, szintén fontos szerep, melynek célja
a Nyugat-magyarországi Egyetem, ezen belül a Faipari Mérnöki Kar hallgatóinak a tudományos élet,
tudományos munkák valamint kutatások felé történő
mozdítása, ösztönzése, különböző szakmai feladatok,
tudományos diákköri (TDK) dolgozatok, az ipar számára értékes szakdolgozatok és diplomadolgozatok,
önálló kutatási munkák elvégzésén keresztül. Ebben a feladatkörben fogalmaztuk meg azt is, hogy a
hallgatók egyéb szakmai tevékenységében is aktívan
részt kívánunk venni, segíteni különféle programjaik
szervezésében, hazai és nemzetközi szakmai találkozókon, kari szakmai rendezvényeken.

Ezen gondolatok jegyében a FATE Ifjúsági Tagozatának alapításkor előirányzott feladatai és célkitűzései a következők voltak:
–– részvétel a Faipari Tudományos Egyesület munkájában,
–– a Faipari Tudományos Egyesület utánpótlásáról
gondoskodni (tagok toborzása),
–– a faiparos diákság tudományos szintű összefogása,
összehangolása felsőoktatási és közoktatási szinten,
–– központilag kiírt országos verseny egyetemi
hallgatóknak és középiskolai diákoknak,
–– kari TDK-kutatómunkák segítése,
–– diplomamunkák, szakdolgozatok szakmai támogatása,
–– hazai és külföldi pályázatok figyelése és közvetítése,
–– szakmai, szakmatörténeti hallgatói kutatómunkák
szervezése az Erdészeti Múzeummal közösen,

–– külföldi kapcsolatok ápolása:
»» Brassó – Sopron Faiparos Diáktalálkozó
szervezése,
»» INTERFOB nemzetközi faiparos diáktalálkozó részvételeinek szervezése.
»» szakmai programok szervezése
A megvalósult gondolatok
A FATE Ifjúsági Tagozata az elmúlt 5 évben
számos fontos szakmai eseményen és rendezvények
szervezésében segítette a Faipari Mérnöki Kar hallgatóit. Néhány fontosabb, nagyobb ívű eseményt
említünk itt, a teljesség igénye nélkül:
–– IX. Terméktervező Műhelynapok – Workshop
(2006),
–– Brassó–Sopron Faiparos Diáktalálkozók (2003
és 2010 között 6 alkalommal),
–– INTERFOB – A faipari mérnökhallgatók
évente megrendezésre kerülő nemzetközi találkozójának támogatása,
–– rönktolás Selmecbányára (2006) és Dunaújvárosba (2009),
–– 50 éves a faipari mérnökképzés emlékoszlopának elkészítése (2007).

Jövőbeni elképzelések
Az eddig megvalósult (szervezett és támogatott)
programokon kívül az ifjúsági tagozat a formálódó
tevékenységi körén belül, folyamatosan részt vett
és szeretné kivenni a szerepét a különböző faipari
kiállítások szervezésében, lebonyolításában, konferenciákon, a TDK munkák, szakdolgozatok, önálló laborok szervezésében, s a Faipari Mérnöki Kar
hallgatóinak összefogásában, hogy később megfelelő
bázist képezzen a FATE alapszervezetének. Tervek
között szerepel továbbá szakmai (egyetemi, kari) napok szervezése, középiskolák diákjainak versenyeztetése, melynek nagy szerepe van a középiskolások
és gimnazisták szakma iránti érdeklődésének felkel-
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tésében, az egyetem faipari mérnöki karának hallgató toborzása, továbbá a már megkezdett szakmai
programok továbbvitele és spektrumának növelése.
Az egyesület és a Faipari Mérnöki Kar által aláírt új megállapodás alapján a FATE tevékenysége a
jövőben új szerepet és lendületet kap majd, az egyetemről kikerülő faipari mérnökök összefogásával, az
ún. „alumni” tevékenységnek – az FMK által is támogatott – végzésével. Ez komoly feladatot ró majd
elsősorban az ifjúsági tagozatra, amely megteremtheti ennek a tevékenységnek a gyakorlati hátterét, és
összefogja a faipari mérnökök ifjabb nemzedékeit.

Nagyon bízom a Faipari Mérnöki Kar hallgatóiban, a frissen végzett mérnökökben és a
doktoranduszokban, hogy a közeljövőben felismerik az egyesület erejét, s munkájukkal, tevékenységükkel hozzájárulnak az ifjúsági tagozat és az általa
kitűzött és elérendő célok fejlődéséhez, véghez viteléhez; mind a Faipari Mérnöki Kar, mind pedig a
FATE következő 60 évéhez is.

FATE Kitüntetések 2008-2009-ben

Dr. Tóth Sándor (László)
(67 éves)
faipari és gazdasági mérnök, c. egyetemi tanár
Fáy Mihály-életműdíj
(2008)

1961 óta tagja a Faipari Tudományos Egyesületnek, 1986 óta a „Faipar” Szerkesztő Bizottságának. Egyesületünknek 1984 óta tisztségviselője.
Főtitkárhelyettes 1990 és 1994 között. Dolgozott
a Műszaki- és Környezetvédelmi, valamint az Ipargazdasági Bizottságban.
Szakmai publikációs tevékenységét napjainkig
87 előadás, szakkönyvek, valamint több, mint 220
nyomtatott és elektronikus publikáció fémjelzi.
Csak a „Faipar”-ban 82, a „Magyar Asztalos” szakfolyóiratban 40 írása jelent meg. A FAGOSZ „Fatáj” és a MTESZ „Tudomány- és Technikatörténet”
elektronikus sajtóban is napvilágot láttak munkái.
Idegen nyelvű (lengyel, német, angol) publikációinak száma 16. Az ezredfordulóra kezdeményezte
Egyesületünk és szakmánk történetének megírását,

a hazai fafeldolgozás történetét két önálló könyvében (1999, 2001) dolgozta fel.
Dolgozott
a
Budapesti
Fűrészek, az
Épületasztalosipari és Faipari, a Budapesti Bútoripari Vállalatnál, a Bútoripari Fejlesztési Intézetnél,
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumban. Életútja során megjárta, megismerte a fűrészés lemezipar, a bútor- és épületasztalosipar; a gyártmányfejlesztés, az ipar- és üzemgazdaság, valamint
a kutatás-fejlesztés, a műszaki-gazdasági információ
és a vezetés területeit a szakmában. A Földművelésügyi Minisztérium nyd. (vezető) főtanácsosa.
Nyug-díjasként változatlanul aktív; a FATE
Budapesti Szervezetének, majd Közép-magyarországi Régiójának elnöke, Egyesületünk képviselője
a MTESZ Tudomány- Technikatörténeti Bizottságában, szervezője Egyesületünk Szakmatörténeti
Szakcsoportja és Szenior Klubja működésének.
Kiemelkedő egyesületi, szakmai, tudományos és
szakmatörténeti tevékenységéért kapta a Fáy Mihály életmű-díjat.
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