
Magyar-Lengyel Barátság Napja az Óbudai Egyetemen
2006-ban Gyõrött a Lengyel-Magyar Barátság Emlékmû
felavatása és a magyarországi és lengyelországi test-
vérvárosok, települések találkozója alkalmával született
meg az a kezdeményezés, hogy a két nép között kiala-
kult szoros, történelmi barátságot évente egy meghatá-
rozott napon ünnepeljük meg. Az eseményen a lengyel
és a magyar köztársasági elnök, Lech Kaczyñski és Só-
lyom László is részt vett. 2007-ben a Magyar Ország-
gyûlés és a Lengyel Szejm úgy határozott, hogy márci-
us 23-át a Magyar-Lengyel, illetve a Lengyel-Magyar
Barátság Napjává nyilvánítják.

2007-ben elsõként Przemyœl város adott otthont a
rendezvénynek, 2008-ban Debrecen volt a házigazda,
míg 2009-ben Krosno városa volt a rendezõ.

A IV. Magyar-Lengyel Barátság Napja rendezvény-
sorozat házigazdája idén Budapest III. kerülete, Óbuda-
Békásmegyer. A plenáris megnyitóra március 23-án, az
Óbudai Egyetemen került sor. 

Az eseményt megtisztelte jelenlétével Sólyom Lász-
ló köztárasági elnök és Lech Kaczyñski lengyel köztá-
rasági elnököt képviselõ Mariusz Handzlik helyettes ál-
lamtitkár.

A lengyel és a magyar himnusz elhangzása után Dr.
Rudas Imre professzor, az egyetem rektora köszöntöt-
te a plenáris ülés résztvevõit. Beszédében kiemelte,
hogy az Óbudai Egyetem az ország legfiatalabb egye-
teme, hiszen az Országgyûlés 2009. novemberi dönté-
sét követõen ez év január 1-jével kezdte meg mûködé-
sét. „A történelmi intézmény tevékenysége három év-

századon ível át, hiszen a jogelõd Állami Közép Iparta-
noda 1879-ben kezdete meg mûködését” – utalt a szó-
nok az elõdökre. Az egyetem küldetésérõl szólva az hat-
száz éve Zsigmond király által újjáalapított, az ország
második egyetemének alapítását rögzítõ pápai bullát
idézte „megállapítjuk és rendeljük, hogy nevezett Óbu-
da városában örök idõkre egyetem álljon fenn …
minden megengedett karral.” Végezetül kifejezte azon
szándékát, hogy az intézmény e középkori egyetem
szellemiségét kívánja tovább vinni, a tudásátadás, -meg-
újítás, innováció jegyében.

A köszöntõt követõen Piotr Przytocki, Krosno pol-
gármestere mondott beszédet és ünnepélyesen átadta
Bús Balázs Óbuda-Békásmegyer polgármesterének a
vándorzászlót. 

„A magyar szívesen üdvözli a lengyelt, az ismeretség
új, de a barátság régi” – kezdte Arany János szavaival
ünnepi beszédét Bús Balázs, Óbuda-Békásmegyer pol-
gármestere, majd így folytatta: „Mint tudják, Óbuda-Bé-
kásmegyer szoros testvérvárosi kapcsolatot ápol Be-
mowo-val. A kölcsönös látogatásoknak köszönhetõen az
óbudai iskolások sokkal többet tudnak Lengyelországról,
mint kortársaik, lehetõségük nyílt arra is, hogy szemé-
lyesen megismerhessék az országot. Mi pedig, Óbuda
lakói, a lengyel nép 1940-es katyini tragédiájának fájdal-
mában osztozva, a kerületben emléktáblát avattunk és
parkot neveztünk el a mártírokról. Mert a barátság szó
mellett a második kulcsfogalom a szolidaritás. Ezek
alapján válhat élettelivé a két ország kapcsolata.”
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Napjaink aktualitására térve a szónok kiemelte:
„Lengyelország és Magyarország egyaránt meggyõzõd-
hetett arról, hogy a hat évvel ezelõtti Európai Uniós
csatlakozásunkkal nem érkezett el önmagában a meg-
oldások ideje, hiszen az elmúlt hat év tapasztalatai bi-
zony meglehetõsen ellentmondásosak. Számos alka-
lommal tapasztalhattuk meg azt, hogy az EU által dek-
larált értékek csak akkor értékesek és támogatandóak,
ha azok elsõdlegesen az alapítóknak fontosak. Különö-
sen igaz ez a nemzetállamok kisebbségeket sújtó intéz-
kedései esetében.

Közös értékeink tehát az Unióban is meghatározóak,
együtt, különösen egy megújított Visegrádi Együttmûkö-
dés keretei között fellépve hatékonyabban tudjuk képvi-
selni érdekeinket. Bízom abban, hogy a közös gondol-
kodásnak katalizátora lehet a lengyel-magyar példa,
mely önmagában is ékes példája annak, hogy a szoli-
daritás eszméje hogyan képes új távlatokat nyitni orszá-
gok együttmûködésében.

A diplomáciai erõfeszítéseken túl azonban olyan fel-
tételeket kell országunkban, városainkban kialakítani,
hogy mások, a határainkon kívül élõk is úgy gondolják,
igen, ott valóban jó élni. Befogadó és nyitott városokra,
sokszínû kulturális életre, barátságos kiszolgálásra van
szükségünk.”

Végezetül Óbuda középkori pecsétjébõl készült ér-
mét nyújtott át Sólyom László köztársasági elnöknek és
Lech Kaczyñski elnök úr számára Mariusz Handzlik he-
lyettes államtitkárnak. A pecsét – mint az Óbuda címe-
rében is látható – a lengyel sast is ábrázolja, hiszen a
lengyel származású magyar királyné, Erzsébet városa
volt Óbuda.

Bús Balázs ünnepi beszéde után Varsó fõpolgár-
mesterének, Hanna Gronkiewicz-Waltz képviseletében
Jaros³aw D¹browski, Varsó Bemowo polgármestere
szólt a megjelentekhez.

Ezt követõen Mariusz Handzlik helyettes államtitkár
a lengyel köztársasági elnök üzenetét olvasta fel, majd
Sólyom László köztársasági elnök köszöntötte a meg-
jelenteket. A köztársasági elnök úr a magyar-lengyel

barátság napja elmúlt négy évi eseményeinek áttekinté-
sét követõen a két nép történelmi kapcsolatairól szólva
kiemelte: „A külpolitikában és az állami protokollban ter-
mészetesen megvan a jelentõsége ezeknek az úgyne-
vezett legfelsõbb szintû ünnepléseknek. A lengyel-ma-
gyar kapcsolatban azonban ezek mögött a két nép ezer
éves, élõ és mély barátsága áll. Ez a kapcsolat mindig
megteremette a maga formáit, ahogy éppen a történe-
lem alakult, és ahogy ezt a történelem megkövetelte.
Vannak a hagyományos szerepek, amikor az egyik or-
szág befogadja a másik menekültjeit. Lengyelországba
ment Rákóczi, oda mentek a bujdosók. A 19. század
elején minden valamirevaló felvidéki családnak megvolt
a maga lengyele, vagyis vendégként kezelt menekültje.
A lengyelek befogadása és menekítése 1939 és 1945
között, örökké történelmünk dicsõséges lapja lesz. S itt
van még a közös küzdelem a szabadságért: 1848/49-es
szabadságharc lengyel légiója és Bem apó. 1956-ban a
„Poznan, Varsó, Budapest” jelszóval indultunk tüntetni.
Forradalmunk alatt, majd leverése után a lengyel társa-
dalom állt ki nyíltan mellettünk, és küldte a vért és a se-
gélyeket. 1989-ben fontosak voltak a kapcsolatok a len-
gyel ellenzékkel, és fontos az ottani Kerekasztal példája
és tanulságai. S barátságunk kánonjához – melyet ma-
gam is idézek – hozzá tartozik Szent Hedvig és Báthory
István is.”

Sólyom László elnök úr napjaink aktuális kérdéseirõl
szólva megerõsítette: „Régiónk legtöbb országában a
kulturális értelemben vett nemzetek határai és a politi-
kai országhatárok nem esnek egybe. Az anyaországok
joga és felelõssége, hogy fellépjenek határaikon túli ki-
sebbségeik jogai védelmében, s ha szükséges, a ki-
sebbségek sérelmeit nemzetközi fórumok elé vigyék.
Már korábban is fölvetettem, hogy az Európai Uniónak,
az uniós polgárok közösségeinek, így a régiók és a kul-
turális nemzetek uniójává is kell válnia. A kisebbségi jo-
gokkal foglalkoznia kell, sõt egy külön biztosi pozíció
létrehozása is indokolt lenne. Lengyelország az Európai
Unió szervei elé kívánja vinni a fehér-oroszországi len-
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gyel kisebbséget ért atrocitásokat. Számíthat segítsé-
günkre, hiszen a kisebbségvédelemnek nemcsak az
Unión belül, de az Európai Unió szomszédságpolitikájá-
ban is meg kell jelennie.”

Az ünnepi beszédét a köztársasági elnök az alábbi-
akkal zárta: „A magyar-lengyel barátság napján nem-
csak barátságunk gazdag múltját idézzük fel, hanem
elõre is tekintünk. Mélyen meg vagyok gyõzõdve arról,

hogy ez a barátság mindig megújul, mindig meg fogja
hozni a maga gyümölcseit. Talán a következõ ezer év-
ben kevesebbszer lesz arra szükség, hogy az igaz ba-
rát a bajban mutatkozzon meg.”

Az ünnepi esemény Szózat hangjai után az Árpád
Gimnázium falán elhelyezett Katyni Emléktábla koszo-
rúzásával, majd kulturális rendezvényekkel folytatódott.

Dr. Gáti József
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Kinevezett rektor az Óbudai Egyetem élén

Dr. Horváth Elek rektorhelyettes kitüntetése

2010. március 23-án vette át Dr. Rudas Imre egyetemi ta-
nár rektori kinevezését az Óbudai Egyetemre. Sólyom
László köztársasági elnök 2010. április 1-jétõl 2015. márci-
us 31-éig bízta meg Rudas Imrét az egyetem vezetésével. 

A 2010. január 1-jével létrejött Óbudai Egyetem rek-
tori munkakörének ellátására az oktatási és kulturális
miniszter pályázatott írt ki, melyre egy pályázó, Dr. Ru-
das Imre egyetemi tanár nyújtott be pályázatot. 

Az egyetem közgyûlése február 16-án ismerte meg
a rektorjelölt jövõre vonatkozó stratégiai terveit, vélemé-
nyezte a pályázatot. Az egyetem Tudományos Tanácsa
ugyancsak e napon értékelte a pályázatot, s egyhangú
szavazatával támogatta a jelöltet. A Gazdasági Tanács
február 22-én alakított véleménye szerint:

„…A pályázó szakmai és tudományos önéletrajza,
egyéni munkássága egyértelmû tanúbizonyságot ad Dr.
Rudas Imre iskolateremtõ tevékenységérõl, vezetõi felké-
szültségérõl, a magyar és nemzetközi felsõoktatásban
betöltött kiemelkedõ szerepérõl, az egyetem vezetésére

való alkalmasságáról. Rudas Imre vezetõi munkája során
kiemelt figyelmet fordított az intézmény pénzügyi stabili-
tásának fenntartására. A Gazdasági Tanács támogatja a
pályázó azon elképzelését, hogy a pénzügyi stabilitás
fenntartása mellett az intézményi vagyon gyarapodjon…

A pályázat kifejezi Dr. Rudas Imre egyetemi tanár
egyértelmû elkötelezettségét és alkalmasságát az Óbu-
dai Egyetem odaadó vezetése, fejlesztése, a feladatok
menedzselése iránt, melyet az egyetemi oktatók, kutatók,
dolgozók és hallgatók, valamint a támogatók közremûkö-
désével kíván megvalósítani.” A testület tagjai egyhangú-
lag támogatták Rudas Imre rektori megbízását.

Az egyetem Ideiglenes Szenátusa február 22-ei ülé-
sén – Dr. Manherz Károly szakállamtitkár és Dr. Czitán
Gábor, a Gazdasági Tanácsa elnöke részvétele mellett –
a testület szavazati jogú tagjai titkos szavazás során egy-
hangúlag támogatták Dr. Rudas Imre egyetemi tanár rek-
tori feladatokkal való megbízását és kinevezését.

Reha Ilona

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc ünnepén
a kiemelkedõ oktatási és kulturális tevékenység elisme-
réséül a Szépmûvészeti Múzeumban Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter kitüntetéseket adott át
március 14-én.

A Magyar Köztársaság elnöke Dr. Horváth Eleknek,
az Óbudai Egyetem általános és oktatási rektorhelyette-
sének, fõiskolai tanárának oktató-nevelõ munkája, okta-
tásszervezõi feladatainak színvonalas ellátása, négy
évtizedes vezetõi tevékenysége alapján Magyar Köz-
társasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést ado-
mányozott.

Dr. Horváth Elek 1969 óta dolgozik intézményünk-
ben, illetve annak jogelõdjeiben. Valamennyi oktatói fo-
kozatot bejárva 1983-tól fõiskolai tanárként oktat a Mû-
szertechnikai és Automatizálási Intézetben. 1979-tõl az
intézet mûszaki-tudományos igazgatóhelyettese, majd
1984-tõl intézetigazgató. 1998-tól a jogelõd Kandó Kál-

mán Mûszaki Fõiskola általános és intézményfejlesztési
fõigazgató-helyettese. Tagja volt a Budapesti Politech-
nikum tanácsának, valamint a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola integrációját gondozó Elõkészítõ Testületnek, majd
a BMF Ideiglenes Fõiskolai Tanácsának.



Az egyetemmé válás óta elsõ diplomaátadóját tartotta a
Bánki Kar 2010. február 27-én a Bécsi úti Kármán Tó-
dor teremben.

Az ünnepséget az elnökségben megtisztelte jelenlé-
tével Dr. Gáti József kancellár, Dr. Horváth Sándor a
kar dékánja, Dr. Bencsik Attila intézetigazgató, Moha-
ros István, a kar oktatási dékán helyettese, valamint
Sudár Dávid, a Hallgatói Önkormányzat elnöke. 

Elsõként Moharos István köszöntötte az ünnepelte-
ket, mérnök kollégákat, tegnapi hallgatóit, akik hosszú,
kitartó munka eredményeként átvehetik az elmúlt há-
rom-négy-öt év munkájának jól megérdemelt gyümöl-
csét, az egyetem diplomáját. Köszöntötte a szülõket,
nagyszülõket, házastársakat, testvéreket és barátokat,
akik jó tanáccsal, türelemmel és gyakran komoly anyagi
áldozatvállalással segítették ennek a sikernek elérését,
valamint az egyetem dolgozóit, oktatóit, akik áldozatos
munkájukkal egyengették a hallgatók siker felé vezetõ
útját.

Dr. Gáti József ünnepi beszédében kiemelte, hogy
az elmúlt tíz év dinamikus fejlesztése eredményeként
intézményünk teljesítette az egyetemmé válás kritériu-
mait, és a Parlament döntése alapján ez év január 1-jé-
tõl egyetemi rangra emelkedett. Így napjainkban nem

csak a több mint 130 éves hagyomány õrzõi a végzet-
tek, hanem a történelmi Óbudai Egyetem szellemiségé-
nek továbbvivõi, ápolói, akikre szép, de kemény munká-
val teli évek várnak. 

Tanulmányaik egész további életpályájukat, életüket
magalapozta, csak rajtuk múlik, hogy ez az alapozás
mennyiben lesz sikeres. 

Dr. Gáti József a gratuláció mellé Márai Sándor gon-
dolatait ajánlotta az ifjú mérnökök figyelmébe: „Az élet-
nek értelmet csak a szolgálat adhat, amellyel az embe-
rek ügye felé fordulunk.”

Ezután Dr. Horváth Sándor dékán 81 fõnek adta át a
diplomákat és okleveleket. A diplomán kívül “Kiváló ta-
nulmányi munkáért” elismerõ oklevelet és emlékgyûrût
is kapott: Bakos Gábor, Bocsi Attila, Fejes Erika, Klie
Gábor, Mihályi Gergõ és Mucsi András.

A végzett mérnökök ünnepélyes fogadalmat tettek,
mely után Sudár Dávid, a Hallgatói Önkormányzat elnö-
ke búcsúzott el volt diáktársaitól, akiknek szájából utol-
jára hangzott el a Bánki „csatakiáltása”.

A zárszóban Dr. Horváth Sándor gratulált frissen vég-
zett kollégáinak, akik néhány perce vették kezükbe azt a
dokumentumot, amely igazolja, elérték az igazi mérnökké
válás felé vezetõ út elsõ fontos állomását. 

Hangsúlyozta, hogy ez az oktatók és diákok közös ér-
deme, hiszen iskola nincs diák nélkül, jó iskola pedig nincs
jó diák nélkül. 

A Bánkin kemény munka árán lehet csak diplomát sze-
rezni, amely komoly alap, az elsõ lépés a végzettek további
szakmai életében – idézte Seneca szavait: „Míg élsz, egyre
tanulj, és soha abba ne hagyd!”. Ehhez a kar segítséget
nyújt. Képzési kínálatunkban két mesterképzés (biztonság-
technika, mechatronika) és három szakirányú továbbkép-
zés (minõségügyi, veterán gépjármû restaurátor és munka-
védelmi) szerepel, a tudományos ambícióval rendelkezõket
pedig majd várja az egyetem doktori iskolája. 

Dr. Horváth Sándor befejezésként köszönetet mon-
dott a végzõsök szüleinek, hozzátartozóinak is, hogy lá-
nyaikat, fiaikat tanulásra bíztatták, vállalták az ezzel járó
terheket.

Lõrincz Katalin

Az integrált intézmény megalakulása óta fõ fela-
data az oktatásszervezés és igazgatás koordináció-
ja: 2007-ig oktatási rektorhelyettes, majd általános
és oktatási rektorhelyettes. Munkájának köszönhetõ-
en napjainkra kialakultak az egységes oktatásirányí-
tás szervezeti keretei és szabályai, sikeresen vezé-
nyelte le az átmeneti idõszak oktatásszervezési fela-
datait.

Dr. Horváth Elek széleskörû szakmai-közéleti tevékeny-
séget folytat, tagja a Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek,
a Magyar Professzorok Világtanácsa Tanácsadó Testületé-
nek. 2004-2007 között a Magyar Távmunka Szövetség el-
nöke, majd tiszteletbeli elnöke, 2005-tõl a Korszerû Mér-
nökképzésért Alapítvány Szakértõ Testületének tagja.

Gratulálunk a magas kitüntetéshez!
Dr. Gáti József
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Az elsõ egyetemi diplomaátadó a Bánki Karon



A TÁMOP „Hallgatói és intézményi szolgáltatásfejlesz-
tés a felsõoktatásban” címû program keretében pályá-
zati támogatással nagyszabású fejlesztési program in-
dult a jogelõd Budapesti Mûszaki Fõiskolán. Az egye-
tem karait érintõ informatikai infrastrukturális beruhá-
zás több lépcsõben, a sávszélesség bõvüléssel, a mai
legmodernebb aktív eszköz beépítésével szolgálja a
fejlõdést. 

Az elsõ fázis megvalósulásaként a 2009. tanév kez-
detére a Doberdó úti épület teljes strukturált hálózata
elkészült, a végpontok kiosztása és üzembe helyezése
megtörtént. Ezzel a Rejtõ Sándor Könnyûipari és Kör-
nyezetmérnöki Kar elhelyezését biztosító épület az
egyetem legkorszerûbb informatikai hálózattal rendelke-
zõ területe lett. A 650 végpont mindegyike alkalmas in-
formatikai vagy telefonszolgáltatásra, mindezt a ma
használatos 1000 Mb/s sebességgel.

A fejlesztés során a korszerûtlen switcheket modern
menedzselhetõ switchek váltották fel a megújult klimati-
zált rendezõ és szerverszobákban. Ez a fejlesztés az
egyetem valamennyi telephelyét érintette.

A Bécsi úti telephelyen a 10Ge sávszélesség beköté-
se és ellenõrzése végrehajtásra került, mellyel megte-
remtõdött a feltétele a nagy adatmozgást igénylõ oktatási
módszerek bevezetésének. Mindemellett napi gyakorlat-
tá válhat az egyetem eseményeinek online közvetítése. 

A BLADE eszköz elhelyezése a Delta Zrt. szakem-
bereinek közremûködésével megvalósult, a szoftverek
telepítése, konfigurálása folyamatban van. A Népszín-
ház utcai és a Tavaszmezõ utcai telephelyeinken a vá-
sárolt aktív eszközök üzembe helyezése megtörtént, a
folyamatos mûködésük biztosított.

A fejlesztésekkel olyan informatikai infrastruktúra jön
létre, mely utat nyit a legkorszerûbb oktatási formák al-

kalmazása irányába és alapot ad az adattár alapú veze-
tõi információs rendszer mûködtetéséhez.

Dr. Gáti József

Összetört álom
Megfosztották a lehetõségtõl a Bánki 

tésztahíd építõit

Schauer Norbert és Tarrósi
Péter, az Óbudai Egyetem Bán-
ki Karának két gépészmérnök
hallgatója önhibáján kívül nem
tudta megméretni magát a már-
cius 5-én megrendezett kanadai
nehézsúlyú tésztahídépítõ ver-
senyen. Nem folytatódhatott tehát a Bánkis sikerszéria, ami
2003-tól kezdõdõen hat nevezésbõl hat elsõ helyet jelent.

A gyõzelemre esélyes hidat, melyet a szervezõk ál-
tal megadott helyen a többi nevezett híddal együtt tárol-
tak, közvetlenül a döntõ elõtt valaki összetörte.

Bár a verseny PR vezetõjének nyilatkozata szerint a ren-
dezõk hibájából bekövetkezett véletlen baleset történhetett,
nem lehet kizárni a szándékos szabotázs lehetõségét sem.

Több száz munkaóra, átalvatlan éjszakák és nem
kevés anyagi ráfordítás ment veszendõbe. Reméljük,
hogy a következõ nagy versenyen, a május 21-én meg-
rendezésre kerülõ RECCS 2010-en (www.reccs.hu) ki-
emelkedõ eredménnyel a dobogóra állhatnak.

Némi vigasz, hogy a kanadai versenyt magyar fõis-
kolások nyerték. A Nyíregyházi Fõiskola csapatának
hídja 255 kg-ot bírt el. A gyõzelemhez a Bánkis tészta-
híd-építõk nevében is gratulálunk!

Dr. Horváth Sándor

2010. március 6-án 127 végzõs hallgató vehette át a dip-
lomáját a Keleti Károly Gazdasági Kar diplomaátadó
ünnepségén a Vasas Székház Dísztermében. 

A kar nevében Dr. Kóczy László kutatási dékánhe-
lyettes mondott beszédet, melyben kiemelte a kar életé-
ben bekövetkezett változást, a Budapesti Mûszaki Fõis-
kola egyetemmé válását. Felhívta továbbá a figyelmet az
élethosszig tartó tanulás fontosságára, illetve a vállalko-
zásfejlesztés mesterszakon való továbbtanulás lehetõsé-
gére. A beszéd után Dr. Medve András köszöntötte rövi-
den a hallgatókat. 

A diplomák átadását követõen a Hallgatói Önkor-
mányzat nevében Garai Viktória, majd a hallgatók nevé-

ben Balázs Marianna gazdálkodási és menedzsment
szakos hallgató búcsúzott az egyetemtõl. Beszédében
felhívta évfolyamtársai figyelmét arra, hogy ne felejtsék el
az intézményben kialakult emberi kapcsolataikat, mert
fontos, hogy a diploma megszerzése után is számíthas-
sanak egymásra. 

Három éven át végzett kimagasló tanulmányi munká-
jukért és színvonalas szakdolgozatvédésért Balázs Ma-
rianna, Rónyai Balázs, Zámbó Marcell Ipoly, Espár Péter
gazdálkodási és menedzsment szakos, valamint Belák
Adrienn és Lehoczki Anna mûszaki menedzser szakos
hallgatók kapták meg a Keleti Károly Alapítvány díját.

Kerklecz Médea
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Megemlékezés a nemzeti ünneprõl

A Bánki Kar március 12-én ünnepi megemlékezést tar-
tott nemzeti ünnepünk alkalmából. Az ünnepélyen Dr.
Horváth Sándor dékán emlékezett a 162 évvel ezelõtti
tavaszra. 

Beszédében kiemelte, hogy az idén, 2010-ben ne
csak a március 15. körüli eseményekrõl, a forradalmi if-
júságról, Petõfirõl, Kossuthról és a többiekrõl beszél-

jünk, hanem halálának 150. évfordulóján állítsuk meg-
emlékezésünk középpontjába a „legnagyobb magyart”,
Széchenyi Istvánt.

A Széchenyi Tudományos Társaság 2010-et Szé-
chenyi Emlékévnek nyilvánította, melyhez egyetemünk
és karunk is csatlakozott.

Széchenyi a reformkor egyik legnagyobb politikusa
volt, aki felismerte, hogy a felemelkedés érdekében
Magyarországnak reformokra van szüksége, és élet-
célját az ország fejlõdéséért végzett munkában találta
meg. Képes volt gondolkodni és áldozatot hozni. Törek-
vései nyomán olyan értékek születtek, amelyek máig
fennállnak. A Lánchíd, mely egyik fõ mûve volt, a mér-
nöki tudás, a funkció és az esztétikum harmóniájának
lenyûgözõ példája. 

Iskolánk tiszteli múltját, ápolja hagyományait, és erre
építve próbálja a XXI. század mérnökeit tanítani egy ki-
csit többre is, mint a szorosan vett szakmai ismeretek. 

Múltunk tiszteletének jegyében nemzeti ünnepünk-
höz kapcsolódóan Bánki Donát életét és munkásságát
bemutató kiállítás megnyitására is sor került. A kiállítást
Dr. Gáti József kancellár nyitotta meg.

Látogatás a Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemen

Az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonság-
technikai Mérnöki Karának delegációja Dr. Horváth
Sándor dékán vezetésével kétnapos látogatást tett a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Mûszaki
és Humántudományok Karán, Marosvásárhelyen.

A küldöttség tagja volt még Dr. Legeza László, a
Gépszerkezettani és Biztonságtechnikai Intézet igazga-
tó-helyettese, Kuti János, az egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat tanulmányi alelnöke és Schauer Norbert, kari
HÖK koordinátor.

A látogatás elsõ napjának napirendjén a kölcsönös
bemutatkozás és a jövõbeni oktatási-kutatási együttmû-
ködések, valamint a hallgatói kapcsolatok bõvítésének
lehetõsége szerepelt. A megbeszélésen a vendéglátók
részérõl részt vett többek között Dr. Székely Gyula
egyetemi tanár, dékán, Dr. Hollanda Dénes, egyetemi
tanár, a kar elõzõ dékánja és Dr. Kakucs András, a
Gépészmérnöki Tanszék vezetõje.

A második napon a hallgatósággal találkozhattunk.
Dr. Horváth Sándor nyitó elõadásában bemutatta az
Óbudai Egyetemet, és meghívta a Sapientia diákjait a
RECCS 2010. VI. Közép-Európai Tésztahíd Építõ Baj-

nokságra, melyre május 21-én a Bánki Kar Népszínház
utcai épületében kerül sor.

A mintegy 50 fõs hallgatóság számára Kuti János
és Schauer Norbert (aki egyetemünket az idei kana-
dai világversenyen is képviselte) gyakorlati bemutató-
val színesített elõadásban mutatták be a tésztahíd
építés történetét és mesterfogásait. Külön hangsúlyt
kapott, hogy a Széchenyi Emlékév alkalmából az idei
RECCS új kategóriával bõvül: a hagyományos törés-
próba mellett a tésztából készült Lánchíd-makettek is
versenyeznek.

Dr. Horváth Sándor
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Az ünnepségen Tóbisz Tinelli Tamás, a Misztrál
együttes énekes-gitárosa adott feledhetetlen mûsort.

Lõrincz Katalin

A „Szakmai Tudományos Mûhely” 
nyitóelõadása

Az Óbudai Egyetem Kollégiumának Bánki Donát Tag-
kollégiuma szervezésében kezdte meg mûködését a
„Szakmai Tudományos Mûhely”, melynek célja, hogy az
egyetem oktatóinak bevonásával szakmai ismeretter-
jesztõ elõadásokat hirdessen meg a hallgatók számára.
Az elõadások alapvetõen nem a tantervi órák anyagai-
hoz kötõdnek, de lehetõséget kívánnak biztosítani arra,
hogy az oktatók és hallgatók kötetlen keretek és beszél-
getések között találkozhassanak, illetve szakmai érdek-
lõdésüknek megfelelõen ismereteiket bõvítsék.

A sorozat nyitóelõadását Dr. Legeza László fõiskolai
docens, a Bánki Kar oktatója tartotta „A mérnök és az
etika” címmel.

Az elõadás és beszélgetés során a következõ kérdé-
sek és témakörök kerültek boncolgatásra: szükség van-
e az erkölcs tanítására a XXI. században, mi a jó, és mi
a rossz, ki mond(hat)ja meg, hogy mi a jó, és mi a
rossz, hol és hogyan lehet felfedezni a mérnöki munká-
ban az etikát.

Legeza László számos elméleti és gyakorlati példán
keresztül mutatta be a terület fontosságát és jelenkori
aktualitását, de a résztvevõk is aktívan közremûködtek
a programban.

Reményeink szerint ezek a szakmai ismeretterjesztõ
elõadások segítenek hallgatóinknak a komplex mérnöki
gondolkodás és szemlélet kialakulásában, illetve felkelt-
heti érdeklõdésüket a szakmai tudományos munka
iránt, ezzel is segítve, hogy minél több hallgató kapjon
kedvet és kapcsolódjon be a karokon mûködõ tudomá-
nyos mûhelyek tevékenységébe.

Balogh József 

Megvalósuló álom

Márton Balázs, az egyetem Keleti Karának vállalko-
zásszervezõ-közgazdász hallgatója és csapata, a Bio-
tekt Hallgatói Szervezet (BHSZ) mert nagyot álmodni. A
történet 2009. április 22-én kezdõdött a Károly-kertben.

A Föld Napja alkalmából négy – akkor még fõiskolás
– diák egyetértésében megalakult a hallgatói kör, mely
a környezettudatosság és fenntarthatóság eszméjét
zászlajára tûzve állapodott meg abban, hogy segíti a fõ-
iskola „európai zöld útra” terelését. 

A tavalyi Tudományos Diákköri Konferencián (TDK)
Balázs 2. helyezést ért el a szervezetrõl szóló és terveit
bemutató munkájával. A pozitív elbírálás ösztönzõen
hatott a csapatra, és az oktatói kar figyelmét is felkeltet-
te. Mára az egyetemista team túllépve a tervezés örö-
mein, elkezdte megvalósítani kitûzött céljait.

Dr. Kadocsa György és Dr. Gáti József jótékony
közbenjárásának köszönhetõen a Rektori Kabinet asz-
talára kerülhetett a BHSZ egyik terve, a „Szelektív hulla-
dék és étolaj projekt” (SZHÉP), melyet a tanács februári
ülésén jóváhagyott. A projektcsapat elsõ lépésben a
Tavaszmezõ utcai telephely régi épületeiben valósíthat-
ta meg a szelektív hulladékgyûjtést.

A projekt finanszírozását az egyetem kulturális pályá-
zati alapjából elnyert több mint fél millió forintból, valamint
az EHÖK anyagi támogatásából oldotta meg a BHSZ.

Március 22-étõl, a Víz Világnapjától már szelektáltan
gyûjthetnek a Keletis hallgatók, de a Bánkisoknak sem
kell sokáig duzzasztani a kommunális hulladék mennyi-
ségét, hiszen következõ félévüket már biztosan SZHÉP
környezetben tölthetik a Népszínház utcán.

A BHSZ-nek további sikereket, és kitartást kívánunk
nemes kezdeményezésükhöz!

Márton Balázs
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