
A Népszínház utcai épületben február 28-án rangos ese-
ményekre került sor. A történelmi épület gyönyörûen fe-
lújított I. emeleti aulájában otthonra lelt az elsõ budapes-
ti tudomány-mûvészet galéria, a „BÁNKI DONÁT GA-
LÉRIA-UNIVERSITAS ART-INDUSTRIEL”, és megnyílt
a neves hazai, valamint külföldi mûvészek alkotásait be-
mutató „A modern magyar mûvészet és ipari kultúra teg-
nap és ma nemzetközi kontexusban” címû kiállítás.

A megjelenteket Dr. Horváth Sándor dékán köszön-
tötte. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy egy mér-
nökképzõ intézményben a szûken vett szakmai ismere-
tek közvetítésén túl a hallgatóságot komplex hatások
érjék, és ebben a mûvészetek fontos szerepet tölthet-
nek be. 

A galériát az esemény fõvédnöke, Dr. Jávor And-
rás, a Nemzeti Erõforrás Minisztérium közigazgatási ál-
lamtitkára nyitotta meg. Réthelyi Miklós miniszter úr üd-
vözletének tolmácsolását követõen kifejtette, hogy az a
látásmód, amely a mûvészetekbõl kisugárzik, a mûszaki
értelmiség gondolkodására is hatással lehet. Elmondta,
hogy számtalan külföldi, fõként skandináv országokbeli
példát lehetne említeni, ahol nagyon szorosan ötvözõ-
dik a mérnöki képzés és a formatervezés gyakorlata.
Egy igényesen megtervezett mérnöki alkotás, mint pél-
dául a T-modell, emocionális töltetet is hordoz. Az, hogy
az Óbudai Egyetem egy ilyen folyamat élére áll, lehetõ-
vé teszi, hogy a hallgatók jöttükben-mentükben óhatat-
lanul is pillantást vessenek a falon lévõ tárgyakra, elmé-

lyedjenek és befogadóvá váljanak a kultúra irányába,
igényesebb mûszaki értelmiség kinevelését segíti. Ál-
lamtitkár úr zárásként gratulált ahhoz, hogy a XXI. szá-
zad hajnalán a karon újjáéled valami, és ígéretet tett ar-
ra, hogy a minisztérium lehetõségei szerint támogatja a
megkezdett folyamatot.

A tárlat anyagát Ézsiás István, nemzetközi díjakkal
is kitüntetett szobrászmûvész, a tudomány-mûvészet
galériák kezdeményezõje ismertette, a kiállítást pedig
Hernádi Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia mun-
katársa nyitotta meg.

A kiállításon világhírû mûvészek mellett az európai
és latin-amerikai mûvészekkel egyenrangú magyar kor-
társ mûvészek szerepelnek: többek között Bányász
Éva, Boros Tamás, Ézsiás István, Nagámi, Mata Attila,
Mengyán András, Kovács Tamás László, Nemes Fe-
renc, Tilles Béla, Fábián Zoltán, Haász István, a két leg-
fiatalabb tehetséges mûvész, Benedek Barna és Alasz-
tics Péter, az egykori „bánkis” Saxon Szász János, a
külföldön élõ magyarok közül Lux Antal, Nemes Judit,
az itthon és külföldön is alkotó Joseph Kadar és Papp
Tibor.

Az élõ Kossuth-díjasok közül Bak Imre, Fajó János,
Hencze Tamás, Lantos Ferenc, Haraszty István, Konok
Tamás reprezentálják a modern magyar képzõmûvé-
szetet.

Kiemelésre méltó a már nem élõ mûvészek közül
A.Tóth Sándor, akinek mûvei 2010-ben Malagában a
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Kiállítás megnyitó és Galamb József Emlékülés



Picasso Múzeumban rendezett, nemzetközi világnagy-
ságokat felvonultató kiállításon szerepeltek. A Bánki
Galéria kiállításán a párizsi Arc-en-Ciel plakát és a
2010-ben Rómában rendezett olasz-magyar szervezé-
sû kiállítási plakát bábfigurájának grafikája szerepel.

A galéria átadását és a kiállítás megnyitóját követõ-
en kezdõdött a nagy kreatív alkotó elõd, a XX. század
autójának tervezõje, Galamb József születésének 130.
évfordulója alkalmából rendezett emlékülés. Az emlékü-
lés Lõrincz Katalin docens elnöklete mellett Dr. Rudas
Imre rektor és Dr. Jávor András államtitkár köszöntõjé-
vel kezdõdött, majd az alábbi elõadások hangzottak el:

– Dr. Halmágyi Pál múzeumigazgató, József Attila
Múzeum, Makó: Galamb József családja, ma-
kói és szegedi diákévei,

– Dr. Gáti József kancellár, Óbudai Egyetem: 110
éve végzett Galamb József, a Budapesti Ma-
gyar Királyi Állami Felsõ Ipariskola tanulója,

– Dr. Horváth Sándor dékán, Óbudai Egyetem,
Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mér-
nöki Kar: Galamb József életének üzenete,

– Ézsiás István szobrászmûvész: „A motor mûvé-
szete tegnap – a mûvészet motorja ma.” Hó-
dolat Galamb Józsefnek.
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A Bánki Kar vezetése és a Hallgatói Önkormányzata ja-
vaslatára az intézmény megismertetésére és népszerû-
sítésére született meg az ötlet, hogy a kar középiskolák
számára szervezzen egy online szakmai jellegû ver-
senyt. A tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a
kezdeményezés igen kedvezõ visszhangra talált, a ver-
seny népszerûnek bizonyult A versenykiírásban nem
szerepelt semmiféle megkötés a csapatok összetételét,
létszámát vagy iskolatípust illetõen. 20 szakközépisko-
lai csapat versenyzett Nyíregyházától Szombathelyig az
ország számos városából.

A versenyt négy fordulóban bonyolítottuk le. Ebbõl há-
rom forduló online formában zajlott. A versenyt szeptem-
ber hónapban szerveztük meg, majd október, november
és december hónapban zajlott le a három forduló. A kar
informatikusának köszönhetõen a jelentkezõ csapatok,
regisztrációt követõen elérhették a kitûzött feladatsoro-
kat, amelyek megoldására két hét állt rendelkezésre. A
határidõ lejártát követõen közzétettük a megoldásokat is
a honlapon, hogy a versenyzõ csapatok értesülhessenek
a kitûzött feladatok megoldásáról. A feladatok két kategó-

riában lettek kitûzve. Egyrészt voltak szakmai felkészült-
séget mérõ számítási és rajz feladatok az alábbi témakö-
rökbõl: anyagtudomány, ábrázoló geometria, matemati-
ka, mechanika és villamosságtan. Másrészt voltak kvíz-
és esszékérdések, amelyek elsõsorban a Bánki Kar és
jogelõd intézményének történetével, szakmai jellegével
és tevékenységével, a névadóval és az intézethez szak-
mailag szorosan kapcsolódó mérnökök és egyéb fontos
személyek munkásságával voltak kapcsolatosak. Így
szerepelt a kérdések között többek között Bánki Donát,
Galamb József, Henry Ford, Széchenyi István és e ne-
vekhez köthetõ, meghatározó jelentõségû tudományos
és mérnöki teljesítmények, így az elsõ fordulóban a Lánc-
híd, a másodikban a T-modell. Számos fontos kérdéskör-
re azonban csak a döntõben került sor.

Az egyes fordulók elektronikus formában beküldött
megoldásait a határidõ lejártát követõ néhány napon
belül kijavítottuk, értékeltük, és az eredményeket szin-
tén rendszeresen közzétettük. Az elsõ három online for-
duló eredményeit január hónap elején összesítettük.
Ezen összesítés alapján megszületett a döntés, hogy a
legjobb nyolc, 3-5 fõbõl álló csapatot hívjuk Budapestre
egy döntõ fordulóra, amely döntõ 2011. február 4-én si-
keresen lezajlott. Mind a nyolc csapat boldogan vett
részt a verseny döntõjében a Bánki Kar épületében. A
nyolc csapat Ajkáról, Budapestrõl, Nyíregyházáról, Sze-
gedrõl és Szombathelyrõl érkezett. Budapestrõl két csa-
pat, Nyíregyházáról 3 csapat vett részt a döntõben.

A döntõ forduló három részbõl állt. Elsõként minden
csapatnak egy 5 perces, számítógéppel illusztrált elõ-
adást kellett tartani a négy, már korábban megjelölt téma
egyikébõl. A helyszínen sorsolással döntöttük el, hogy
melyik csapat melyik témából mutatja meg a felkészültsé-
gét. A témák a következõk voltak: a Bánki-Csonka féle
porlasztó, a Bánki féle turbina, a bolygómûves sebesség-
váltó és a vízbefecskendezéssel történõ teljesítménynö-

Online Verseny a Bánkin
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velés elve. Ezután egy 50 perces feladatmegoldás követ-
kezett, amelyben a fent már említett témák szerepeltek,
végül minden csapat laborokban mérési gyakorlatot vég-
zett. Négy labor szerepelt a sorban, amelyek mindegyiké-
ben minden csapat egyenként 15 percet töltött. A laborfe-
ladatok a következõk voltak: Mart téglatest méreteinek
meghatározása nóniuszos tolómérõvel; RealScan-10 ké-
szülékkel ujjlenyomat felvétele; szakítóvizsgálat; féktárcsa
súrlódási tényezõ mérés. A három feladatcsoport értéke-
lésénél rendre 20-40-40% arányban súlyoztunk. 

A díjakat Dr. Horváth Sándor dékán úr adta át, melyek
között szerepeltek csapatszintû elismerések, de a kar a
résztvevõ iskolák részére is átadott díjakat, szakmai jellegû
könyveket, amelyek az intézetek könyvtárát gazdagítják.
Különdíjként azonban az 5 legjobb helyezést elért csapat
még egy kétnaposra tervezett nyári szakmai programon is
részt vehet majd. Ellátogathatnak a gyõri Audi üzembe egy
szokásosnál komolyabb üzemlátogatásra és megtekinthe-
tik a Budapesti Mûszaki Múzeum tárlatát. 

Az 1. helyezést Szombathely „ANSI 31” csapata, a
2. helyezést Nyíregyháza „BDNY3” csapata érte el, a 3.
helyezett pedig a szegedi „SZISZSZI” csapat lett.

A résztvevõ csapatokat kísérõ oktató kollégák elisme-
réssel nyilatkoztak és köszönetüket fejezték ki a verseny
megszervezéséért. Tették ezt annál is inkább, mert az
idén a minisztérium nem írt ki Országos Szakközépiskolai
Tanulmányi Versenyt, így szakmai téren ez a verseny je-
lentette számukra az idei megmérettetés lehetõségét. 

A tapasztalatok és sikerek tükrében a kar vezetése
úgy határozott, hogy a 2011-2012. tanévben ismét
meghirdeti ezt a középiskolák számára szervezett ver-
senyt és a tervek szerint ebbõl hagyományt teremt.

Hanka László 

A megújuló energiaforrások alkalmazása egyszerre
szükségszerûség és lehetõség hazánk számára. Szük-
ségszerûség, mert az energiafüggõségünk csökkentése
létérdeke hazánknak, és az energiaárak folyamatos nö-
vekedése is erre ösztönöz bennünket. Lehetõség, mert
ezzel a biomassza felhasználás területén, amelyben
hazánk adottságai igen jók, egy olyan feldolgozó iparág
jön létre, amelynek alapanyagát kisebb részben mezõ-
gazdasági termék, – reményeink szerint – nagyobb
részben melléktermék, sõt nem egyszer, ma még ve-
szélyesnek minõsített hulladékok képezik.

2007-ben 53 alapító tagszervezet részvétel megala-
kult a Biomassza Termékpálya Szövetség, amely napja-
inkra közel száz tagszervezetet számláló jelentõs szak-
mai szövetséggé fejlõdött. Az alapítók között megtalál-
hatók a mezõgazdasági és egyéb biomasszával rendel-
kezõ termelõk mellett a témában érdekelt tudományos
kutatóintézetek, a technikai ellátók és a mezõgazdasági
ágazat legjelentõsebb szakmai érdekképviseleti szerve-
zetei, illetve köztestületei (MOSZ, MAGOSZ, AGRÁR-
KAMARA). Végfelhasználóként a szövetség alapító tag-
ja a Magyar Villamosmûvek is. A Regionális Fejlesztési
Holding mellett a Magyar Fejlesztési Bank is – alapító-
ként – csatlakozott a szövetséghez. A korábban létrejött
egy-egy részterületet átfogó szervezõdések közül töb-
ben – felismerve az egységes koordináció szükséges-

ségét – csatlakoztak a szövetséghez. (ÖKO-LAND, Ma-
gyar Biomassza Társaság).

A szövetség legalapvetõbb célja, hogy elõsegítse a
Magyarország területén megtermelhetõ, illetve keletke-
zõ biomassza – élelmiszeripari és egyéb ipari célra nem
hasznosított, illetve nem hasznosítható rész – lehetõ
legnagyobb hányadának energiacélú felhasználását. Ez
a törekvés összhangban áll Magyarország érdekeivel,
az Európai Unió célkitûzéseivel és alapvetõ jelentõségû
a magyar agrárium és a vidéki térségek jövõje szem-
pontjából. A Biomassza Termékpálya Szövetség arra
törekszik, hogy a biomassza termékpálya valamennyi
szereplõjének – termelõk, feldolgozók, forgalmazók, fel-
használók – érdekeit feltárva, egyfajta érdekegyeztetést
is elvégezve aktív kezdeményezõje legyen a biomassza
energetikai célú felhasználásával összefüggõ kedvezõ
jogi és pénzügyi szabályozási feltételek megteremtésé-
nek, továbbá a környezetvédelmi szempontok maradék-
talan érvényesítésének. 

A Biomassza Termékpálya Szövetség 2011. február
3-án az Óbudai Egyetem Rejtõ Sándor Könnyûipari és
Környezetmérnöki Karának épületében tartotta közgyû-
lését. A közgyûlés Dr. Ligetvári Ferenc, korábbi kör-
nyezetvédelmi miniszter személyében új elnököt, Dr.
Patkó István dékán személyében új általános alelnököt
választott. A közgyûlés Dr. Patkó Istvánt egyben a „Bio-

Biomassza Termékpálya Szövetség Közgyûlése



massza berendezések és technológiák” tagozat vezetõ-
jéül is megválasztotta.

Dr. Patkó István bejelentette a közgyûlésnek, hogy a
kar csatlakozott a szövetséghez. Ezt követõen elõadá-
sában nemcsak az egyetemet, majd annak Könnyûipari
és Környezetmérnöki Karát mutatta be, hanem mint a
„Biomassza berendezések és technológiák” tagozatá-
nak új vezetõje, a tagozat jövõbeni célirányos tevékeny-
ségének programját is megfogalmazta. Elõadásában ki-
fejtette, hogy a tagozat a Biomassza Termékpálya Szö-
vetség programjának „motorjaként” erõsíti tevékenysé-
gét, mind a szövetség a saját tagjainak, mind pedig a

szélesebb értelemben vett „szakma javára”. A saját ta-
goknak kínál lehetõséget azáltal, hogy az Új Széchenyi
Terv vállalkozásfejlesztési programjában meghirdetett
„Vállalati együttmûködés és klaszterek támogatása a
Közép-Magyarországi Régióban” címû pályázat segít-
ségével induló szakmai klasztert hoz létre a program
megvalósítására. A tagozat programjának szempontjá-
ból kiemelt jelentõségû, hogy az EU ösztönzi a tagálla-
mokat arra, hogy a város-, vidék- és regionális fejleszté-
si terveikbe foglalják bele konkrét megvalósítási tervvel
a biogázzal kapcsolatos célkitûzéseiket. 

Dr. Galambos József
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Az Óbudai Egyetem és az Óbuda-Békásmegyer
Önkormányzata által létrehozott Óbudai Zöld
Szabadegyetem 2011. tavaszi szemeszterének
második elõadása a Faluház projektrõl szólt.

Puskás Péter, Óbuda-Békásmegyer alpolgár-
mestere, a projekt menedzsere az ország legna-
gyobb, több mint 800 lakásos épületén végrehajtott ener-
gia megtakarítási folyamatot ismertette. Elmondta, hogy a
mintegy 1.2 Mrd forintos beruházásnak az önkormányzati
és EU-s támogatása 480.000.000 Ft volt, a Panel Plusz
Program 400 000.000 Ft támogatást nyújtott, míg a társas-
házi önrész 320.000.000 Ft volt. A projekt keretében 5
kamrás mûanyag nyílászárók beépítése és 1500 m2-es,
1128 MWh teljesítményû napkollektor rendszer telepítése
történt meg. Már az elsõ évben a használati meleg víz kül-
sõ energiaszükséglete 32%-al, míg a fûtési igény 43%-al
csökkent.

Lohász Cecília, az Energiaklub program koordinátora
arra hívta fel a figyelmet, hogy további energia megtaka-

rítás érhetõ el, ha az energiatudatosságot a
mindennapi életvitelünkbe is beépítjük, pl. a hõ-
mérsékletszabályozást nem az ablaknyitással
oldjuk meg. Elmondta, hogy országos szinten
milyen további energia megtakarítási lehetõsé-
gek rejlenek a panel épületek, a társasházak és

az egyedi házak korszerûsítésében. A Faluház egy
csepp a tengerben, de remélhetõleg ez a sikeres projekt
is hozzájárul a korszerûsítés tömeges terjedéséhez.

A házban élõk részére a projekt megtérülését kétfé-
leképpen is érzékeltethetjük: a fejlesztésre fordított ön-
erõ a lakás értékének növekedésében azonnal megté-
rült, de mindemellett a havi energiadíj költségek jelentõ-
sebben csökkentek, mint amennyi a projektköltségek
havi törlesztésére fordított összeg.

A következõ elõadást április 21-én délután 17 órakor
tartjuk az energia megtakarítási lehetõségek felmérésé-
rõl, a talajhõ és a hõszivattyú alkalmazásáról.

Kádár Péter

Ismét aranyérmes az Óbudai Egyetem hallgatója

Óbudai Zöld Szabadegyetem

Fantasztikus teljesítménnyel lett aranyérmes január kö-
zepén, a legnanói Világkupán a magyar párbajtõrcsa-
pat, amelynek egyik kulcsembere az Óbudai Egyetem
Keleti Károly Gazdasági Karának vállalkozásfejlesztés
mesterszakos hallgatója, Rédli András.

András a párbajtõr csapattal két éve minden ver-
senyen dobogóra lép, második éve nyerik a világrang-
listát. A 2010-es év végére szép eredményeket sike-
rült hoznia: VB bronz csapatban, válogató versenyt
nyert novemberben, valamint a Magyar Bajnokságon
egyéniben bronz-, csapatban ezüstérmet. Tavaly az
év párbajtõr csapata lettek a FIE-nél is (Nemzetközi
Vívó Szövetség), a Sportcsillagok gálaestjén másodi-
kak lettek csapatban a Janics-Kovács kettõs mögött,

valamint Veszprém megye legjobb sportolójává vá-
lasztották.

A január 14-16-i férfi párbajtõrözõk olaszországi Vi-
lágkupa-versenyén a 16 között a kazahokat verték 45-
41-re, majd a negyeddöntõben a németeket 40-31, aztán
az elõdöntõben a svájciakat 26-25-re. A fináléban a nagy
rivális franciák sem tudták õket megállítani, akiket 2008-
ban vertek meg legutóbb. Rédlinél jött össze az az öttu-
sos elõny, amibõl aztán a nagyarányú gyõzelem alakult
ki: az elsõ helyet 45-26-os eredménnyel szerezték meg.

András ezután a március 4-6. között Tallinnban
megrendezett párbajtõr világkupán méretteti meg ma-
gát. Ezt követõen a március 18-20. közötti párizsi világ-
versenyen drukkolhatunk neki.
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26 kiállító céggel megnyitotta kapuit az idei évben 13. al-
kalommal megrendezésre került Óbudai Egyetemi Ál-
lásbörze az IAESTE – Magyar Mérnökhallgatók Egyesü-
letének Bánki Donát Helyi Bizottsága és az újonnan ala-
kult Óbudai Helyi Bizottsága szervezésében.

Gál Miklós, az állásbörzéért felelõs elnökhelyettes
üdvözölte a kiállítókat, vendégeket. Beszédében hang-
súlyozta, a könnyûipar napjainkban nehéz helyzetben
van, emiatt nehéz a végzett mérnökök elhelyezkedése.
Az IAESTE Óbudai Helyi Bizottsága megalakulásának
fõ célja, hogy munkájával segítse a hallgatók szakmai
fejlõdését nemzetközi csereprogramok, gyárlátogatá-
sok, szakmai napok formájában.

Az állásbörzét Dr. Gáti József kancellár nyitotta
meg Dr. Rudas Imre rektor és Barsiné dr. Pataky Etelka
fõvédnök nevében is köszöntve a megjelenteket. Örö-
mét fejezte ki a kiállítók évrõl-évre növekvõ száma lát-
tán. Elmondta, az idei rendezvény újszerû abban, hogy
két helyszínen folyik egyidejûleg: a Bécsi úton az eddi-
giekhez híven jelennek meg a cégek, valamint a Nép-
színház utcai telephelyen is nagy érdeklõdéssel várja a
látogatókat az Audi Hungária, fõképp a gépészmérnök
hallgatókat. Kancellár úr szerint az állásbörze többek

között arra is remek alkalmat ad, hogy a hallgatók gya-
korlati helyeket találjanak, valamint betekintsenek,
ahogy a diplomaátadáson mondani szokás, a nagybe-
tûs életbe. Az állásbörze segítséget nyújt ahhoz is,
hogy az intézmény megvalósítsa küldetését: a tudását-
adást, -megújítást és innovációt! Beszédét – a Széll
Kálmán tervre emlékeztetve - azzal a gondolattal zárta,
hogy a mai és a jövõ gazdaságának mozgatórugói a
természettudományi és mûszaki végzettséggel rendel-
kezõ mérnökök.

Óbudai Egyetemi Állásbörze

Neumann János kiállítás Szabadkán

Szabadkán 26 elõadó és 10 kiállító részvételével márci-
us 11-12. között került megrendezésre az EXPRES
2011, 3rd IEEE International Symposium on Exploitation
of Renewable Energy Sources konferencia, amelynek
az Óbudai Egyetem volt az egyik szervezõje.

A megújuló energiaforrásokról szóló nemzetközi kon-
ferenciával egy idõben nyílt meg a Neumann János életét
bemutató kiállítás az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar
Tannyelvû Tanítóképzõ Karán. A két oktatási intézmény
évek óta tartó együttmûködését példázza a tárlat is.

Dr. Rudas Imre, az Óbudai Egyetem rektora megnyitó-
beszédében elmondta, különösen büszkék lehetünk a ma-
gyar származású Neumann Jánosra, hiszen a világ egyik
legnagyobb tudósa volt. Az intézmény informatikai kara
Magyarországon az elsõ, amely a kitûnõ tudós nevét viseli.

Dr. Gáti József, az egyetem kancellárja szavait a tu-
dós életútjának ismertetésével kezdte, majd elmondta, a
budapesti székhelyû Óbudai Egyetem és a jogelõd Buda-
pesti Mûszaki Fõiskola különös gondossággal ápolja ha-
gyományait, kutatja karai névadóinak élettörténetét, és
tárja munkásságukat, kiemelkedõ eredményeiket az ifjú-
ság, a széles közvélemény elé. Hagyományõrzõ tevé-

kenységének kiemelkedõ pél-
dája e tablósorozat, amely a
világhírû tudóst mutatja be,
betekintést nyújtva Neumann
legendás alakjának életébe,
példaképül állítva a mai ifjúsá-
gának a gazdag életpálya ál-
lomásait.

A pannókon bemutatott
fotók mellett egy, a tudós
életérõl készült kisfilm is be-
mutatásra került.

Nemzetközi és tudományos élet hírei
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„15-DIK MÁRCIUS, 1848”

A Bánki Kar március 11-
én megemlékezést tar-
tott nemzeti ünnepünk,
az 1848-49-es forrada-
lom és szabadságharc
tiszteletére. Az ünnepsé-
gen Dr. Horváth Sán-
dor dékán mondott be-
szédet, melyben nem-
csak a márciusi ifjakra,
Petõfire és a Nemzeti
dalra emlékezett, hanem
arra a kérdésre is keres-
te a választ, hogy ma mit
jelent a haza és a haza-
szeretet. A sok lehetséges válasz közül az összetarto-
zást, közös értékek megteremtését, a meglévõ értékek
védelmét emelte ki. Utalt Bánki Donát hazafias nevelte-
tésére is, amely megfelelt Széchenyi szavainak is:

„A magyar, hogy valami legyen Európában,
egyedül magyarnak kell lennie;
ez dicsõ és nemes öröksége.”
Bár Amerikában élte le élete nagy részét, mégis so-

kat tett hazájáért Galamb József, a Felsõipariskola hí-
ressé vált tanulója is. Erre utal a clevelandi újságban
megjelent nekrológja is: „…Galamb József sírjánál hajt-
suk meg az emlékezés zászlaját és búcsúzunk tõle az-
zal, hogy õ jó magyar volt mindig.”

Megemlékezését Dr. Horváth Sándor Széchenyi sza-
vaival fejezte be: „A tudományos emberfõ mennyisége a
nemzet igazi hatalma….mindegyiknek tehetségében áll,
akármily alacsony helyezésû legyen is…nemzete erejét
nagyobbítani”.

Az ünnepséget Török Máténak, a Misztrál együttes
vezetõjének nagyszerû mûsora zárta.

Lõrincz Katalin

Óbudai Egyetem ösztöndíj

Az Óbudai Egyetem rektora az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzattal egyetértésben – az Óbudai Egyetem
hallgatói részére nyújtható támogatások és az általuk fi-
zetendõ díjak és térítések szabályzatának rendelkezé-
sei alapján – pályázatot írt ki azon hallgatóknak, akik a
tantervi követelményeken túlmenõ, kiemelkedõ szak-
mai, tudományos, sport, kulturális, közéleti tevékenysé-
get végeznek. Az ösztöndíjat a félévenként meghirde-
tett pályázat alapján öt hónapra lehet elnyerni.

Galamb József és a Ford T-modell kiállítás
Salgótarjánban

2011. február 23-án Salgótarjánban, a Stromfeld Au-
rél Gépipari, Építõipari és Informatikai Szakközépiskolá-
ban került sor a „Galamb József és a T-modell” címû ki-
állítás megnyitójára. A 2011-es év kettõs jubileum Ga-
lamb József, a XX. század autójának választott Ford T-
modell tervezõje számára: 130 éve született Makón, és
110 éve az Óbudai Egyetem jogelõd intézményében, a
Magyar Királyi Állami Felsõ Ipariskolában, abban a
Népszínház utcai épületben vehette át diplomáját,
amelyben ma is gépészmérnök képzés folyik.

A kiállítást Dr. Gáti József kancellár nyitotta meg.
Elõadásában Galamb mérnöki és emberi kiválóságának
bemutatása mellett ismertette a T-modell újdonságait,
legfontosabb mûszaki paramétereit, betekintést nyújtott
egy 1922-ben gyártott modell restaurálási folyamatába,
és megpróbált választ találni arra a kérdésre, hogy mi
lehet a máig tartó T-modell kultusz magyarázata.

Kollégiumi hírek

Szakmai Tudományos Mûhely elõadásai
2011. február 23-án került megrendezésre a „Szakmai
Tudományos Mûhely” tavaszi elsõ ismeretterjesztõ elõ-
adása a Bánki Donát Kollégiumban. A program kereté-
ben Dr. Horváth Sándor dékán tartott elõadást „Az
Óbudai Egyetem építészeti öröksége” címmel.

Horváth Sándor elõadásában megismerkedhetett min-
denki a kiegyezést követõ fellendülés idõszakában épült,
építészeti és történelmi szempontból egyaránt figyelemre-
méltó budapesti oktatási épületeinkkel, így a Bánki karnak,
illetve a Kandó és Keleti karoknak helyet adó épületekkel.

Megtudhattuk, hogy az épületek tervezõi között olyan
kiválóságok szerepeltek, mint Hauszmann Alajos, Pártos
Gyula és Wellisch Alfréd. Bemutatásra került számos ko-

Hírek röviden
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rabeli tervdokumentáció, régi és napjainkban készült
fényképfelvétel, mely hûen mutatta be az épületek válto-
zásait, és a városkép, illetve az egyetem épületeinek kör-
nyezetében végbement átalakulásokat.

* * *
2011. március 9-én este újabb programra került sor

a „Szakmai Tudományos Mûhely” nyilvános ismeretter-
jesztõ elõadássorozat keretében. Az elõadást Dr. Gyar-
mathy Éva klinikai szakpszichológus, tudományos fõ-
munkatárs tartotta „Személyes hatékonyság” címmel.

A hallgatóság megismerkedhetett az asszertív, a
passzív, a manipulatív és az agresszív viselkedési formák
jegyeivel. Az elõadás rendkívül interaktívan dolgozta fel az
adott témakört, a hallgatók által feltett kérdések között szá-
mos megélt gyakorlati példa és szituációs helyzet szere-
pelt. Ismételten meggyõzõdhettünk róla, hogy a hallgatók
körében rendkívül kedvezõ a fogadtatása a pedagógiai és
pszichológiai területekrõl érkezõ témaválasztásoknak.

Balogh József

Kanczler Gyula
1929–2011

82 éves korában elhunyt Kanczler Gyula, aki 1986 és 1990
között a Könnyûipari Mûszaki Fõiskola fõigazgatója volt.

Budapesten született, munkáscsaládban. Szülei korai
elvesztése után 16 éves korában kezdett el dolgozni a Ma-
gyar Pamutipar Kikészítõ Gyárában Óbudán mint gyári
munkás. A munka mellett sikeresen leérettségizett a Vegy-
ipari Mûszaki Szakközépiskolában, ezután felvételt nyert

az Állami Mûszaki Fõisko-
lára, tanulmányait a Buda-
pesti Mûszaki Egyetemen
fejezte be, ahol 1954-ben
vegyész szakmérnöki dip-
lomát szerzett.

1949-ben létrehozta az
Óbudai Textilkikészítõ Gyár
minõségellenõrzési szer-
vezetét, kialakította az
anyagvizsgálati laborató-
riumot és a Minõségellen-
õrzési Osztály vezetõje lett.
Késõbb a gyár termelési vezetõjeként új, korszerû terme-
lésirányítási-szervezési módszereket és gyártási techno-
lógiákat vezetett be, melyek jelentõs növekedést ered-
ményeztek.

1953-ban a Könnyûipari Minisztérium Pamutipari
Igazgatóságára került, ahol elsõsorban a minõségelle-
nõrzéssel kapcsolatos, majd a szabványosítási terület-
tel foglalkozott. Több, jelentõsebb tanulmányút során az
új könnyûipari technológiákat tanulmányozta a Szovjet-
unióban, Kínában, az NSZK-ban. 

1967-ben a Mûvelõdési Minisztérium fõosztályveze-
tõ-helyettese, késõbb fõosztályvezetõje lett. 1979-ben a
Munkaügyi Miniszter kinevezte az Országos Pályavá-
lasztási Intézet igazgatójának. 

1981-tõl az újjászervezett Országos Pedagógiai Intézet
fõigazgató-helyetteseként dolgozott. Egyik kidolgozója volt
az egyetemek és fõiskolák új irányítási rendszerének, az új
rendszerû technikusképzés elõkészítésének. A Könnyû-
ipari Mûszaki Fõiskolán, illetve jogelõd intézményében 10
éven keresztül államvizsga-bizottsági elnökként tevékeny-
kedett a ruha, textil és nyomdaipari területeken.

1986-ban nevezték ki a Könnyûipari Mûszaki Fõisko-
la fõigazgatójának. Életében fontos szerepet töltött be
az oktatás és a könnyûipar szeretete, ebbõl következõ-
en a szakmaorientált képzés, a textilkémia és kikészítés
témaköreinek korszerû tananyagba való rendezése és
szakmai alapozó tantárggyá fejlesztése a textiltechnoló-
gia ágazatokon, és az ehhez tartozó kutatómunka szer-
vezése és irányítása fûzõdik a nevéhez.

Emlékét munkatársai és tanítványai tisztelettel meg-
õrzik.
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