
Immár fél évszázados történelmet tudhat maga mögött a Nyugat-magyaror-
szági Egyetem (korábban Erdészeti és Faipari Egyetem) Faipari Mérnöki Kara. A 
kar mára az Erdőmérnöki Kar „kistestvéréből” az egyetem második legrégebbi, sok 
tekintetben meghatározó karává nőtte ki magát. 

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 siker-
rel: az egykori „monokultúrás”, csak a faipari oktatással és kutatással foglalkozó 
intézmény mára a Nyugat-Dunántúl egyik meghatározó műszaki, művészeti és 
informatikai felsőoktatási szereplője lett. Természetesen a kar mindezen változá-
sok között máig megőrizte a faiparhoz kötődő, arra fókuszáló, egyedülálló jellegét, 
mint azt a változatlan név is mutatja.

Idén tehát ismét ünnepelnek a „fások” – az Alma Mater hazahívja az elmúlt 
50 év során kirepült fiait, hogy egy nagyszabású rendezvénysorozattal emlékez-
zünk meg a kar történetéről, valamint tájékozódjunk jelenéről, jövőjéről is. A 
szeptember 10–14. között sorra kerülő rendezvénysorozat programjában szerepel 
majd nemzetközi tudományos konferencia, számos kiállítás, ahol az Alkalmazott 
Művészeti intézet neves művészei, Orosz István és Soltra E. Tamás munkái mel-
lett bemutatásra kerülnek például Sprok Antal faipari mérnök különleges szobor-
bútorai is. A jubileumi hét keretében lesz lehetőség az egyetem új laborépületének 
(Natural Resources Research Centre) és látogató központjának megtekintésére is.

A rendezvénysorozat csúcspontja a kar 51. tanévének ünnepélyes megnyitója 
lesz, amely idén egyben az egyetem központi tanévnyitó rendezvénye is. A kar 
történetében először kerül majd sor aranydiplomák átadására, az 1962-ben vég-
zett első évfolyam okleveles faipari mérnökei számára, valamint számos elisme-
rés, kitüntetés is átadásra kerül. Idén is lesz erdész-fás szakestély, és sor kerül a 
FATE évente megrendezett szokásos közgyűlésére is. A tervek szerint a jubileumi 
hét szeptember 14-én este egy koncerttel zárul, melyen neves soproni művészek 
mellett fellép Cakó Ferenc grafikus, Érdemes és Kiváló Művész, karunk egyetemi 
docense, aki a zenei élményt homokanimációjával teszi még teljesebbé.

A rendezvénysorozat pontos programjáról hamarosan több fórumon – így a Fa-
ipar következő számában is – lehet tájékozódni, de már most érdemes beírni a nap-
tárba a rendezvénysorozatot, amelyre sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Már 50 éve a hazai faipar szolgálatában –
50 éves a Faipari Mérnöki Kar
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