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Takáts Péter � 

Az 50 éves ünnepségso-
rozat mozgalmas keddi napjának 
estéjén újabb felemelő mozzanat-
ra került sor a Nyugat-Magyar-
országi Egyetem Krasznai Ferenc 
Sportcsarnokában. A rendezvény 
szerény elnevezése – Sportdé-
lután – aligha közvetítheti annak 
jelentőségét. Ezen a jeles alkal-
mon ugyanis találkozott az egye-
temi kosárlabdasport múltja és 
jelene – mindazon csapatoknak a 

 
 

elhunyt csapattagokról, köztük 
Mogyorósy Szilárdról, akinek ez 
a nap egyben halálának évfordu-
lója is. Külön köszöntötte Wink-
ler András professzor urat, a 
SMAFC leköszönő tanárelnökét, 
aki szeptember 3-án ünnepelte 
65. születésnapját, majd felkérte 
a Faipari Mérnöki Kar dékánját 
ünnepi köszöntőjének megtartá-
sára. 

Molnár Sándor dékán úr  
tagjai, akik a faipari mérnökképzés ötven éve 
alatt dobogós helyezést értek el, köztük a vala-
mikori kupagyőztes egyetemi csapat, valamint a 
SMAFC jelenlegi NB I/B bronzérmes együttese, 
akik a Körmend NB I/A ezüstérmes csapatát 
fogadták egy barátságos mérkőzésen. 

Az ünnepséget este 6 órakor Takáts Péter 
professzor, a NyME oktatási rektorhelyettese, a 
SMAFC tanárelnöke, a kupagyőztes csapat tagja 
nyitotta meg, köszöntve a résztvevőket, ünne-
pelteket. Beszédében megemlékezett a korábban  

meleg szavakkal üdvözölte a résztvevőket és 
megemlítette, hogy a Kar vezetése mindig fon-
tosnak tartotta a sport támogatását, mely jól 
megfért a mindenkori  oktató-kutató nevelő-
munka mellett. A jelenlévő okleveles faipari 
mérnökök és erdőmérnökök életpályája is azt 
bizonyítja, hogy nem csak a pályán voltak képe-
sek kimagasló teljesítményre, hanem vállalat-
igazgatóként, erdőgazdasági vezetőkként, egye-
temi tanárként, mérnökként, stb. is bizonyították 
s z akma i  é s  embe r i  r á t e rme t t s é gük e t .   

 

 
Az egykori kupagyőztes és egyéb, a korábbi bajnokságokon sikeres csapatok tagjai 
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Megköszönte mindazoknak a segítségét és 
támogatását, akik erkölcsileg és anyagilag is 
támogatták a Kar fejlődését és a sporttevékeny-
séget az elmúlt 50 évben és valamennyi résztve-
vőnek további kellemes sportdélutánt kívánt.   

Ezután Bácskai Kornél, a Megyei Kosár-
labda Szövetség elnöke üdvözölte a bronzérmes 
SMAFC kosárlabda csapat tagjait, hangsúlyoz-
va, hogy különösen figyelemre méltó az a fejlő-
dés, amit a csapat a nehéz körülmények ellené-
re, amatőr csapatként az elmúlt három évben 
elért, mely példaértékű lehet más sportegye-
sületek számára, majd átadta a 3. helyért járó 
bronzérmeket a csapat kapitányának, tagjainak 
és edzőjének. Gratulált valamennyi játékosnak 
és megköszönte a csapatot támogató stábnak és 
szponzoroknak a segítőkész munkáját. 

Ezt követően a SMAFC Sportkör tanár-
elnöke merített papírból készült emléklapokat 
adott át azok számára, akik a magyar bajnokság-
ban és a Magyar Népköztársasági Kupában a fa-
ipari mérnökképzés 50 éve alatt dobogós helye-

zést elért csapatban szerepeltek, ill. a csapat 
mellett sportvezetőként, tanárelnökként, ügyve-
zető elnökként, intézőként, stb. hozzájárultak az 
elmúlt évek kiemelkedő szerepléséhez. Ez alka-
lomból 27 játékos, 6 volt játékos családtagja, 
valamint 7 sportvezető vehette át Prof. Dr. 
Faragó Sándor, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem rektora által is aláírt emléklapot. 

A sportnap befejezéseképpen a sokak által 
várt Körmend-SMAFC kosárlabda mérkőzés 
következett. A vendégcsapat tagjai között szere-
pelt Vavra Péter faipari mérnök, okl. menedzser 
szakmérnök, válogatott kosárlabdázó, aki egye-
temi tanulmányai alatt a SMAFC egyik erőssége 
volt. A mérkőzés a Körmend csapatának sike-
rével végződött. Ezt követően a régi csapat tag-
jai baráti beszélgetés keretében elevenítették fel 
korábbi sikereiket, emlékeiket.  

A sportdélután az 50 éves jubileumi 
ünnepségsorozat egyik kellemes színfoltjaként 
marad meg a jelenlévők emlékeiben. 

 
 

Az 50 éves a faipari mérnökképzés emlékoszlopa 

Papp Tibor � 

Már érkezésekor, rönk 
formájában is nagy feltűnést 
keltett az a közel 80 cm át-
mérőjű tölgy rönk, melyből a 
NyME Terméktervezési és 
Gyártástechnológiai Intézeté-
ben működő Famíves szakkör 
tagjai, lelkes amatőr fafaragó 
művészjelöltek másfél hét alatt 
kifaragták a faipari mérnök-
képzés 50 éves fennállásának 
emlékoszlopát. Nagy átmérője 
miatt láncfűrésszel kellett kör-
befaragni gerenda formájúra, 

 
 

tének docense készítette, a ki-
vitelezésért Papp Tibor, az in-
tézet egyik doktorandusza volt 
a felelős. Az alkotók elkép-
zelése az volt, hogy a magyar 
népművészetben ismeretes népi 
kopjafához hasonlatos, ám attól 
eltérő, annak építkezési-fara-
gási szabályaitól kissé elru-
gaszkodó „modern kopjafát”, 
emlékoszlopot készítenek. 

A talapzat kemény, vas-
kos és erős, mely utal a sel-
mecbányai gyökerekre, Sopron  

mivel egyik soproni vagy környékbeli keretfűrész-
gépbe sem fért bele nagy átmérője miatt. Ezután a 
Tanulmányi Erdőgazdaság Fűrészüzemében ké-
szítettek belőle 36×36 cm keresztmetszetű geren-
dát, mely alapjául szolgált az alkotásnak. 

A terveket Dr. Dénes Levente, a NyME 
Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intéze- 

hűségére, a Faipari Mérnöki Kar biztos helyére 
a magyar felsőoktatás palettáján. Az eltelt 50 
évet öt kockával szimbolizálták, melyeket közök, 
a kopjafafaragásnál használatos nevén pihenők 
választanak el. A kockák állandó forgásban van-
nak azonos lendületben, s mire a talapzattól 
felér szemünk a csúcsig, a kockák egy oldalnyit, 

� Papp Tibor doktorandusz hallgató, NyME Terméktervezési és Gyártástechnológiai Intézet 


