
Az Óbu dai Egye tem 2012. jú ni us 4-én a Bé csi úti kam -
pusz ban ren dez te meg a Kár pát-me den cei fel sõ ok ta tás
ma gyar kép vi se lõi rész vé te lé vel im már má so dik al ka -
lom mal az EU-PED 2012 Pe da gó gus na pi ün nep sé get.

Az egye tem ve ze tõi vall ják, hogy a pe da gó gus pá lya
nem csak hi va tás, ha nem el kö te le zett ség is. El kö te le -
zett ség a tu dás át adá sa, me gú jí tá sa és nem utol só
sor ban a ma gyar ság mel lett. En nek szel le mi sé gé ben
hív ták az ün nep ség re a Kár pát-me den cei fel sõ ok ta tás
ma gyar re pre zen tán sait. A 2012. évi ren dez vény tisz te -
let adás a ma gyar nyel vû fel sõ ok ta tás ban részt ve võ pe -
da gó gu sok nak, és egy ben a Kár pát-me den cei ma gyar -
ság össze tar to zá sá nak ki fe je zé se.

Az EU-PED 2012 dísz ven dé ge Já vor And rás, az
Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té riu ma kö zi gaz ga tá si ál lam -
tit ká ra, Né meth Ta más, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé -
mia fõ tit ká ra és Menc zer Er zsé bet or szág gyû lé si kép vi -
se lõ volt. A ha tá ron tú li ma gyar ság kép vi se le té ben az
ün nep sé gen meg je lent Mé szá ros Ala jos, az Eu ró pai Par -
la ment szlo vá kiai kép vi se lõ je, va la mint Kor hecz Ta más,
a szer biai Ma gyar Nem ze ti Ta nács el nö ke.

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek de le gált ja ként meg tisz -
tel te az ün nep sé get Dá vid Lász ló, a Sa pi en tia Er délyi
Ma gyar Tu do má nye gye tem, Já nos-Szat má ri Sza bolcs,
a Par tiu mi Ke resz tény Egye tem, Tóth Já nos, a Ko má -
ro mi Se lye Já nos Egye tem rek to ra, Ung vá ri Lász ló, a
Wil dau Fõ is ko la el nö ke, to váb bá  Csi bi Ven cel-Jó zsef,
a Ko loz svá ri Mû sza ki Egye tem, Pre itl Ist ván, a Te mes -

vá ri Mû sza ki Egye tem pro fesszo ra és Ro bert Anisz feld,
az Uni ver sity of So ut hern Ca li for nia Lo ker Hydro car bon
Re se arch In sti tu te ügy ve ze tõ igaz ga tó ja. A ren dez vény -
re meg hí vást kap tak a ha zai tu do má nyos élet, a fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek kép vi se lõi is.

Ru das Im re rek tor be szé dé ben kö szön töt te a meg -
je len te ket, majd ki emel te, „Mai ün nep sé günk – a pe da -
gó gu sok kö szön té se mel lett – egy ben tisz tel gés a nem -
ze ti össze tar to zás nap já nak is.” 

Be szé dé ben hang sú lyoz ta, „…A fe la dat azon ban kö -
zös, min dan nyi an fe le lõs ség gel tar to zunk a ma gyar ság,
a ma gyar nyelv meg õr zé sé ért. Az Óbu dai Egye tem, az
egye tem ok ta tói ok ta tá si együtt mû kö dé sek kel, hall ga tói
cse rék kel, nyá ri egye tem mel, kul tu rá lis együtt mû kö dé -
sek kel, ki ál lí tá sok kal és még so rol hat nám mi lyen más
for mák ban igyek eznek en nek az elvá rás nak meg fe lel ni.
Min dezt pe dig nem kam pány fe la dat nak te kint jük, éle -
tünk, min den na pi mun kánk szer ves ré sze.

Ezek mel lett el kö te le zett sé günk ki ter jed a Kár pát-
me den cei tu do má nyos élet nek egye te münk ál tal ma gas
szin ten mû velt te rü le te in nem zet kö zi szin tre eme lé sé re.
Cé lunk olyan tu do má nyos plat for mok biz to sí tá sa, ame -
lyek nem ze tünk a ha tár ain kon túl élõ tag jai ré szé re, a
fej lett or szá gok költ sé ges kon fe ren ciá inak költ sé ge it
vál lal ni nem tu dó ku ta tók, de kü lö nö sen a fia ta lok
számá ra nem zet kö zi leg is ma gas szin ten jegy zett pu bli -
ká ci ós le he tõ sé get, ily mó don nem zet kö zi meg mé ret te -
tést, is mert sé get, sõt az el múlt évek pél dái alap ján ko -
moly elis mert sé get ered mé nyez nek.
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Az egye te münk ál tal ala pí tott és Kas sán, Te mes vá -
ron, Sza bad kán, Bu da pes ten ren de zett éven kén ti szim -
pó ziu mok, va la mint a kör nye zõ or szá gok ban meg ren -
de zett nem zet kö zi kon fe ren ci ák, workshop-ok az in tel li -
gens rend sze rek és in for ma ti ka te rü le tén ko moly nem -
zet kö zi elis me rést vív tak ki.

Ta lán nem sze rény te len ség ki mon da nunk – amit itt
lé võ ba rá ta ink is meg erõ sít het nek –, hogy e te rü le tek
tu do má nyos ered mé nye i vel, tu do mány szer ve zõ te vé -
keny sé gé vel az Óbu dai Egye tem a Kár pát-me den cei
ré gió meg ha tá ro zó fel sõ ok ta tá si in téz mé nyé vé vált.”

Vé ge ze tül a Kár pát-me den cei kol lé gák hoz szól va
így zár ta gon do la tait: „Sok szép és kö zös si ker áll mö -
göt tünk, de ko ránt sem va gyunk az út vé gén. Tegyünk
ró la, hogy olyan új ge ner áci ók nõ je nek fel, akik hit tel,
erõ vel, aka rat tal mun kál kod nak cél ja ink, ál ma ink meg -
va ló sí tás ért, a ma gyar sá gért. Eh hez kí vá nok min den ki -
nek jó egész sé get, sok erõt, egész sé ges ön bi zal mat.
Ké rem, tol má csol já tok min den ok ta tó kol lé gánk nak,
min den ve lünk együtt mû kö dõ nek pe da gó gus na pi jó kí -
ván sá ga in kat, kö szö ne tün ket.”

Sem jén Zsolt, a Ma gyar Köz tár sa ság mi nisz te rel -
nök-he lyet te se egyéb hi va ta los pro gram ja miatt nem tu -
dott sze mé lye sen meg je len ni, ezért le vél ben kö szön töt -
te a meg je len te ket. Be ve ze tõ gon do la tai sze rint „Az uni -
ver si tas szó ere de ti je len té sé ben kö zös sé get je lölt,
mely nek tar tal ma az idõk fo lya mán a tu do má nyok ban
va ló el mé lyü lés, azok to váb ba dá sá nak kül de té sé ben já -
ró ta ná rok és a böl cses ség re nyi tott, ta nul ni vá gyó hall -
ga tó ság együt te sé ben tel je se dett ki. Óbu da en nek a
szel le mi ség nek igen ré gi ott ho na, mai egye te me az
egy ko ri ki rá lyi örök ség mél tó foly ta tó ja.” 

Le ve lét a kö vet ke zõk kel foly tat ta: „Ma gam is ta nú ja
vol tam le gu tóbb Sza bad kán, hogy Nem ze tünk egé szét
szol gál ja az Óbu dai Egye tem, ami kor – új kép zést in dít -
va – az itt ho ni diá kok ok ta tá sa mel lett a kül ho ni ma -
gyar ság nak hely ben ad ja meg a tu dás meg szer zé sé nek
le he tõ sé gét. Bát ran ál lít hat juk, va ló di ma gyar uni ver si -
tas vált be lõ le az el múlt év ti zed ben.

Kö szö net tel tar to zunk Rek tor Úr nak és az egye tem
ve ze té sé nek, va la mint ok ta tói ka rá nak tisz te let re mél tó
pe da gó gu si mun ká já ért. Õszin tén saj ná lom, hogy ko -
ráb ban egyez te tett kor mány za ti kö te le zett sé ge im miatt
nem le he tek Önök kö zött, ezért ké rem, en ged jék meg,
hogy je len so raim mal fe jez zem ki el kö te le zett pe da gó -
gu si szol gá la tuk irán ti tisz te le te met.”

Já vor And rás, az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té riu -
ma kö zi gaz ga tá si ál lam tit ká ra be szé dét így kezdte
„Ké rem, en ged jék meg, hogy kis sé ka te dra ízû en
kezdjem be szé dem, de ta lán itt ki vé te le sen ez meg bo -
csát ha tó. A pe da gó gia, gö rö gül πα ι δ α γω γία „pai da go -
gia”; két fõ össze te võ bõl áll: πα ι δί pais, pai dos – gye -
rek és ago – ve zet ni – így áll össze a ket tõ bõl a vi lág

egyik leg szebb és mér he tet len fe le lõs ség gel já ró hi va -
tá sa: a gyer me kek, a hall ga tók ok ta tá sa, ve ze té se.

Szent-Györ gyi Al bert mond ta: „Az is ko la ar ra va ló,
hogy az em ber meg ta nul jon ta nul ni, hogy fe léb red jen
tu dás vá gya, meg is mer je a jól vég zett mun ka örö mét,
meg íz lel je az al ko tás iz gal mát, meg ta nul ja sze ret ni,
amit csi nál, és meg ta lál ja azt a mun kát, amit sze ret ni
fog.” Majd így foly tat ta: „Mert hiá ba le het ne va la ki ki tû nõ
mér nök, si ke res jo gász, ha a ne ve lõ nem mu tat rá te -
het sé gé re és nem bíz tat ja ki tar tás ra az odá ig ve ze tõ
úton. És hiá ba ta lál ja meg va la ki azt a fe la da tot, amely -
ben örö költ vagy szer zett kész sé gei miatt meg elõz he ti
tár sait, ha min de mel lett nincs te kin tet tel a má si kra,
ezért kép te len mun ká já nak si ke rét tel jes sé gé ben meg -
él ni, mert nem je lent számá ra sem mit a má sik em ber…”

Já vor And rás az ok ta tók hoz és hall ga tók hoz for dul va
Tol sztojt idéz te: „…a leg több em ber, be le ért ve azo kat is,
akik a leg kom ple xebb dol go kat is könnyû szer rel meg old -
ják, csak igen rit kán tud ják elis mer ni a le gegy sze rûbb és
leg ké zen fek võbb igaz sá got, ha az el lent mond an nak,
amit õk ko ráb ban kép vi sel tek má sok fe lé, amit büsz kén
han goz tat tak, és amit egé szen éle ten át szö vö get tek fo -
nal ról-fo nal ra éle tük gyá rá ban.” Tud juk, hogy ez zel a
men ta li tás sal ma ver seny kép te le nek va gyunk. De
tegyük a szí vün kre a ke zün ket és gon dol koz zunk el, saj -
nos ez a men ta li tás még ma sem múlt ki tel je sen.

A jö võ ben két tár sa dal mi ré teg lesz: a jól-fi ze tet tek,
akik tu dá sa la pú ter me lés ben vesz nek részt és az ala -
csony jö ve del mû szol gál ta tás ipar ban dol go zók. Ma -
gyar or szág nak csak ak kor van jö võ je, ha a ter me lés do -
mi ná lóvá vá lik a gaz da sá gi élet ben. Eh hez mér nö kök,
ter mé szet tu do mány ban dol go zó és ku ta tó sza kem be rek
kel le nek. Ez az új ok ta tás po li ti ka alap ja, amely a köz ne -
ve lés tõl a fel sõ ok ta tá sig hú zó dik.

2. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2012. június



Ma olyan kor ban élünk, ami kor olyan mér ték ben fel -
gyor sult az in no vá ció, mint ahogy a tör té ne lem ben ed -
dig még so ha. A tu dást nap, mint nap meg kell újí ta ni,
hogy ver seny ben ma rad junk, akár úgy mint ter me lõk,
fej lesz tõk, ku ta tók vagy ok ta tók.

A XX. szá zad nyolcva nas éve i nek el sõ éve i ben de
Dom bal, egy le ed si ga sztro en te ro ló gus azt mond ta, ha
a XXI. szá zad or vo sa nem tud ja ér tõ en hasz nál ni az in -
for ma ti kát, az olyan, mint ha ma, azaz a múlt szá zad
nyolcva nas éve i nek or vo sa nem tud na ír ni, ol vas ni.
Ami kor ezt mi nisz té riu mi ve ze tõk elõtt rá hi vat koz va el -
mond tam, han gos ka caj volt a vá lasz. 

És ma? Az én ge ner ációm az In ter ne ten ke res és ta -
lál, a jö võ ge ner áció ja pe dig szûr és al kal maz! Ezt hoz ta
hu szo nöt év, har minc év in no vá ció ja csak az in for ma ti -
ká ban. Itt, eb ben az épü let ben szü le tik ez az új em ber tí -
pus, ami hez eh hez ér tõ ok ta tók, pe da gó gu sok kel le nek.

Az õ mun ká juk elõtt tisz tel günk. Kö szön jük meg, hogy
a sok ne héz ség el le né re ki tar tot tak, itt van nak az egye te -
mi ka te drán és ér tõ en tel je sí tik a pai da go gia fe la da tát!

Ki sze ret ném emel ni az ed dig el mon dot tak ból azt, ami
a ne héz idõk ben is erõt ad hat a ka te drán ál lók nak: az ok -
ta tás az or szág nak nem csak a szel le mi, ha nem anya gi
jö võ jét a le he tõ leg költ ség ha té ko nyabb mó don biz to sít ja.
A ka te drán ki mon dott min den egyes szó egy jobb em ber
és egy jobb vi lág le he tõ sé gét hor doz za ma gá ban.

Kö szö net azért, hogy van nak és te szik dol gu kat. A
Jó Is ten ál dá sa kí sér je nap, mint nap mun ká ju kat!”

Né meth Ta más, a Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia
fõ tit ká ra a kö szön tõ gon do la to kat kö ve tõ en a fia ta lok fe -
lé for dult: „Mi a si ker nek az ára? A si ker zá lo ga a fiat al -
ság. Ah hoz, hogy a fia ta lok ér vé nye sül ni tud ja nak, kell
csa lád, kell ne ve lés, kell ok ta tás, kü lön bö zõ ta ní tás, kü -
lön bö zõ mód sze rek és ak kor el ju tunk ah hoz, hogy ér ték -
te rem tõ vé tud ja nak vál ni. Nem va gyunk könnyû hely zet -
ben. Né ha azt szok tam mon da ni, hogy a nyu ga ti ha tár -
ré szen már gye re ke ket lop nak. Tud ni il lik Bur gen land ban
is csök kent a gye re kek nek a lét száma, te hát, hogy az ál -
ta lá nos is ko lák Bur gen land ban mû köd ni tud ja nak, ah hoz
ma gyar hat éves gye re ke ket visz nek ki. Ta ná rok kal
együtt az el sõ két év ben meg pró bál ják õket ké pez ni,
fent akar ják tar ta ni kör nye ze tü ket. Ha egy ki csit elõbb re
me gyünk és fel sõbb ko rosz tá lyo kat né zünk, ak kor ugya -
nez tör té nik gyer me ke ink kel. Nem baj, ilyen vi lág ban
élünk. Biz to sí ta nunk kell azt a hát te ret. Ha mi meg fe le lõ
ér té krõl be szé lünk, ne kem az egye tem, ko ráb ban a fõ is -
ko lá val kap cso lat ban min dig az volt a be nyo má som,
hogy azért tud jól mû köd ni, mert az ér ték a mi nõ ség
mel lett az ér ze lem mel is fog lal ko zik. Ak kor va gyunk tel -
je sek, hogy ha ér ték kel, ér ze lem mel, ér te lem mel kö ze lít -
jük meg a dol go kat. Így tu dunk olyan egy sé get al kot ni,
egyé nen ként és tes tü le ten ként is, ami re fel tu dunk néz -
ni. A má sik, ami miatt szí ve sen jö vök ide, min dig is pro -

gra mo kat is vál toz ta tok, ha fel tét le nül úgy ala kul, hogy
nem tud nék el jön ni, ak kor mást mon dok le, az pe dig az,
hogy az egye tem (már fõ is ko lak ént is) fel ka rol ta azt a
kap cso lat rend szert, ami nél kül nem tu dunk lé tez ni, va -
gyis a kül ho ni ma gya rok kal lé võ kap cso lat tar tást. Eb ben
a te rem ben na gyon sok olyan ba rá tom van, nem csak a
köz vet le nül mel let tem ülõ Kor hecz Ta más, szó val na -
gyon so kan van nak, aki ket tisz te lek, sze re tek és min dig
öröm ve lük ta lál koz ni. Így meg ada tik az a le he tõ ség,
ami kor az egye tem szer vez egy össze jö ve telt, hogy kü -
lö nö sebb meg erõl te tés nél kül is tu dunk ta lál koz ni. Van
még egy do log, amin gon dol koz tam két hét tel eze lõtt. Az
egyik fõ is ko la 50 éves év for du ló ján mond tam, van egy
szép ma gyar mon dás: Bort, bú zát, bé kes sé get!

Ezt egy ki csit meg for dí ta nám. Az utób bi idõ ben a
bor ral nem sok pro blé mánk van. Bor vi dé ke in ken ki vá ló
mi nõ sé gû bo ra ink van nak, va ló szí nû az ün nep ség után
ta lál koz ni is tu dunk ez zel az ol dal lal. A bú za az már egy
ki csit más kér dés, rossz abb idõ já rási kö rül mé nyek közt
nem tud juk elér ni azt a ter mé sát la got, amit sze ret nénk,
de azért a bú za is rend ben van. Vi szont a leg na gyobb
pro blé ma a bé kes ség gel van, mert én meg for dí tot tam
egy ki csit. Én azt mon dom, ak kor le he tünk si ke re sek,
ak kor tu dunk ered mé nye ket elér ni, ha bé kes sé günk
van, és nem árt, hogy ha ezt bú zá val és bor ral is ki egé -
szít jük. Ez zel kí vá nok sok si kert.”

A ha tá ron tú li ma gyar ság kép vi se le té ben az ün nep -
sé gen kö szön töt te a meg je len te ket Mé szá ros Ala jos,
az Eu ró pai Par la ment szlo vá kiai kép vi se lõ je. Üd vöz lõ
sza va it a kö vet ke zõk kel kezdte: „A ren dez vény meg hí vó
ar ra fi gyel mez tet, hogy pe da gó gus nak len ni nem csak
hi va tás, ha nem el kö te le zett ség is. El kö te le zett ség a tu -
dás át adá sa, me gú jí tá sa, de a ma gyar ság mel lett is. Va -
gyunk itt jó né há nyan, akik év ti ze dek óta a tény le ges
meg élõi va gyunk en nek az üze net nek, en nek a fi gyel -
mez te tés nek, és több-ke ve sebb si ker rel igyek szünk
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meg fe lel ni a min den ko ri ki hí vá sok nak. 20 év alatt má -
sod szor szem be sü lünk az zal, hogy kor szerû nek tar tó tu -
dá sun kat megint meg kell újí ta ni, még hoz zá úgy, hogy
21. szá za di lé tünk pa ra dig máit új ra kell fo gal maz ni…

Tu dá son és in no vá ción ala pu ló nö ve ke dés re van
szük ség és egy re ma ga sabb kép zett sé gû dol go zók ra,
hi szen min den elõ re jel zés sze rint 16 mil lió val bõ vül
majd a ma ga san kép zett sza kem bert igény lõ mun ka he -
lyek száma, míg az ala csony ké pe sí tést igény lõ ké elõ -
relát ha tó lag 12 mil lió val csök ken majd a kö zel jö võ ben.
Höl gye im és uraim, a jobb mi nõ ség hez ma gunk tu dá sát
és er köl csi sé gét is meg kell újí ta nunk…

Mé szá ros Ala jos a kép zés ak tuá lis kér dé se i rõl szól -
va az aláb bia kat emel te ki: „Az eu ró pai fel sõ ok ta tás -
ban re for mo kra, mo der ni zá ció ra van szük ség, ezen az
úton is jó len ne együtt ha la dunk, egy mást erõ sí te nünk.
Uni ós szin ten a ta nul má nyi mo bi li tás tá mo ga tá sá val
kí ván ják fo koz ni az egyén fej lõ dé sét, amely bõl a hall -
ga tók mel lett az ok ta tá si in téz mé nyek és ké sõbb a vál -
la la tok is pro fi tál nak majd. A ha tá ron át nyú ló együtt -
mû kö dés ré vén ne künk ezt a le he tõ sé get kell meg erõ -
sí te nünk, s nem csu pán diák cse ré vel, ha nem a ku ta tói
és in no vá ci ós kap cso la tok kal, re gio ná lis fej lesz té sek -
kel is. Nagy a mi fe le lõs sé günk, hogy olyan kész sé ge -
ket és is me re te ket hagy junk in téz mé nye ink hall ga tó i -
nak, ame lyek a jö võ mun ka erõ-pia ci szem pont ja i ból
re le ván sak, fo lya ma to san bõ vü lõ, a ke res let igé nyei -
hez ru gal ma san al kal maz ko dó tu dást vár nak. A friss-
di plo más nem lép het ki a mun ka erõ piac ra ela vult szak -
mai tu dás bir to ká ban. Kü lön le ges hang súlyt kell fek tet -
ni a sza kok ta tás és kép zés el mé le ti és gya kor la ti kom -
bi ná lá sá ra, hogy a diá kok meg sze rez hes sék el sõ

mun ka ta pasz ta la tai kat.” Vé ge ze tül a Ho ri zont 2020, a
ku ta tás, az in no vá ció és a ver seny ké pes ség elõ moz dí -
tá sát cél zó uni ós ke ret pro gram ról szólt.

Kor hecz Ta más, a Szer biai Ma gyar Nem ze ti Ta -
nács el nö ke üd vöz lõ sza va i ban a nem ze ti együtt mû kö -
dés rõl szól va ki emel te: „Ki vé te les meg tisz tel te tés a szá -
mom ra, hogy im már má so dik al ka lom mal kap tam meg -
hí vót, er re a ran gos ren dez vény re és mond ha tok egy
rö vid kö szön tõt, a ma gam, il let ve a Ma gyar Nem ze ti Ta -
nács ne vé ben.

Jú ni us 4-e, ez a mai ün nep ség az én szá mom ra
alap ve tõ en két do lo gról szól. Az egyik a pe da gó gu so k -
ról, az ok ta tás ról, az ok ta tó król szól. Tisz tel gés a pe da -
gó gu sok, az ok ta tók elõtt. Elis me ré se an nak a mun ká -
nak és hi va tás nak, amely nek va la mi lyen mó don min d -
an nyi an ré sze sei vol tunk és re mé lem ré sze sei is ma -
ra dunk.

Más fe lõl ez a jú ni us 4-e, a Nem ze ti Össze tar to zás
Nap ja, nem ze ti meg ma ra dás ról, az össze fo gás ról, egy -
más ra utalt ság ról, egy más tá mo ga tá sá ról szól. Ez zel
kap cso lat ban en ged jék meg, hogy fel idéz zem, hogy mi
a Vaj da ság ban, a vaj da sá gi ma gyar ság vá lasz tott kép -
vi se lõi a kul tu rá lis au to nó mia tes tü le té ben hi tet tet tünk
amel lett, hogy az ál ta lunk kép vi selt kö zös ség meg ma ra -
dá sa, gya ra po dása, ma gyar ként va ló meg ma ra dá sa,
tár sa dal mi egyen ran gú sá ga sem mi tõl sem függ job ban,
mint en nek a kö zös ség nek a kép zett sé gé tõl, tu dá sá tól,
a di plo má sok számá tól, tu dá suk ver seny ké pes sé gé tõl. 

Ezt fe lis mer ve, ezt meg hir det ve szá mos olyan pro g -
ra mot in dí tot tunk út já ra, ame lyek pon to san en nek a
kép zett sé gi hát rány nak a le dol go zá sát am bi cio nál ják.
Az a cél juk, hogy ez a ma gyar kö zös ség ver seny ké pe -
sebb le gyen. Most eh hez a ver seny ké pes ség hez pon to -
san a tu dás ra, a kép zett ség re, a mi nõ sé gi ok ta tás ra
van le gin kább szük ség. Azt is fe lis mer tük, hogy ta lán
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ön er õbõl kép te le nek va gyunk ha tal mas lép tek kel eb be
az irány ba si ke re sen ha lad ni és fel zár kóz ni, eh hez
szük ség van az össze fo gás ra, szük ség van az együtt -
mû kö dés re, szük ség van egy más tá mo ga tá sá ra.

Egy év vel eze lõtt ar ról be szél tem rö vi den, hogy me -
lyek azok a sar ka la tos pro gra mok, ame lye ket meg fo gal -
maz tunk az ok ta tás fej lesz té si stra té gi ák ban, an nak ér -
de ké ben, hogy va ló ban nagy lép tek kel, gyor san tud juk
eze ket a cé lo kat meg va ló sí ta ni. Ezek kö zött ki emelt he -
lyen sze re pel tek a fel sõ ok ta tás ban meg fo gal ma zott fej -
lesz té si pro gram ja ink, egye bek mel lett a fel sõ ok ta tá si
kom plex ösz töndíj pro gram. Ugya nak kor azt is hang sú -
lyoz tam, hogy ak kor lá tom ezek nek az erõ fe szí té sek nek
a si ke rét, meg va ló sít ha tók nak ak kor lá tom õket, ha si -
ke rült egy szi ner gi át ki ala kí ta ni, együtt mû kö dést, az
erõ for rá sok kal va ló olyan gaz dál ko dást, amely ben a sa -
ját kö zös sé günk erõ for rá sait tud juk ma xi má li san mo bi li -
zál ni, de élünk azok kal a ha tá ron át nyú ló együtt mû kö -
dé si le he tõ sé gek kel is, ame lyek úgy mond már ré gó ta
meg let tek fo gal maz va. He lyen ként elin dul tak, he lyen -
ként mû kö dõ ké pes nek bi zo nyul tak, de két ség te le nül
nin cse nek ki aknáz va, nem vol tak ki aknáz va. Most egy
év el tel té vel ar ról szá mol ha tok be, hogy azok a ter vek,
ame lyek rõl be szél tünk, azok az élõ va ló ság ré szei.

A Ma gyar Nem ze ti Ta nács nak kö zel 600 olyan ösz -
töndí ja sa van, aki fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek ben, ott hon
a szü lõ föld jü kön ta nul nak ki vé te les tá mo ga tás mel lett,
aki ket fel ké szí tet tünk a si ke res egye te mi fel vé te li re, akik -
nek a mun ká ját de mon strá ló men to rok és hall ga tók tá -
mo gat ják an nak ér de ké ben, hogy sok kal si ke re seb ben
ta nul ja nak, mint az át lag egye te mis ták. Mos ta ni vissza -
jel zé sek bõl az kö vet ke zik, hogy a pro gram ered mé nyes -
sé ge kép pen több ször si ke re seb bek a mi ösz töndí ja sa -
ink, mint az át lag egye te mi hall ga tó, mert si ke rült a kö -
zös sé günk ben meg erõ sí te ni a tu dás irán ti igényt, a tu -
dás vá gyat, a tu dás szom jat, és egy re több em ber fo gad ja
el, hogy va ló ban az egyet len ki tör ési le he tõ ség a ta nu lá -
son, a tu dá son, az ok le vé len ke resz tül ve zet. Má sik vo -
nat ko zás ban is tör tént egy na gyon ko moly elõ relé pés.

Kü lön kö szö net tel tar to zom Ru das Im re rek tor úr nak,
ugya nis ok ta tá si stra té giánk kal tö ké le tes össz hang ban
az Új vi dé ki Tu do má nye gye tem és az Óbu dai Egye tem
együtt mû kö dé sé nek ke re té ben Sza bad kán elin dul egy
ma gyar nyel vû in for ma ti kai mér nök kép zés. Ez újabb ki -
tör ési, to vább ta nu lá si le he tõ sé get biz to sít az alap kép -
zés ben részt ve võ hall ga tók számá ra, és fé nyes bi zo -
nyí té ka an nak, hogy ige nis na gyon sok olyan le he tõ ség
van, ami vel idá ig nem él tünk, és ezek a le he tõ sé gek
mind egy cso port ba fog ha tó ak an nak ér de ké ben, hogy
va ló ban a ma gyar kö zön ség a Vaj da ság ban, és re mé -
lem Eu ró pá ban is a tu dá sá ról, kép zett sé gé rõl vá lik majd
is mert té és hí res sé, nem pe dig a le ma ra dá sá ról, pro blé -
má król és in ci den se krõl.”

Az Óbu dai Egye tem Phersy Krisz ti na ve zet te ének -
ka ra mû so rán Ja mes E. Mo ore: An Irish Bles sing, Clau -
de De bussy: Tro is Chan sos/Di eu! Qu’il la fait bon reg ar -
der és Far mer: Fair Phyllis I Saw mû ve sze re pelt, majd
ki tün te té sek át adá sá ra ke rült sor.

Az Em be ri Erõ for rá sok Mi nisz té riu mát ve ze tõ mi -
nisz ter ki emel ke dõ ta ná ri, ok ta tói te vé keny sé gük elis -
me ré se ként Pe da gó gus Szol gá la tért Em lé kér met
ado má nyo zott Ko ron di End re fõ is ko lai do cens, a Rej -
tõ Sán dor Könnyû ipa ri és Kör nye zet mér nö ki Kar dé -
kán he lyet te se, va la mint Det tai Eleo nó ra könyv tá ros
ré szé re.

Ci vi ta te Ho no ris Cau sa ki tün te tõ cí met ve he tett át
Ru das Im re rek tor tól Dr. Mé szá ros Ala jos, az Eu ró pai
Par la ment szlo vá kiai kép vi se lõ je szer te ága zó ok ta tói és
ku ta tá si te vé keny sé ge, va la mint az Óbu dai Egye tem -
mel hosszú ide je fen nál ló ok ta tá si és tu do mány szer ve -
zé si együtt mû kö dés elis me ré se ként.

Ki emel ke dõ ok ta tói és ku ta tá si te vé keny sé ge, va la -
mint az egye tem mel fen nál ló ok ta tá si és tu do mány -
szer ve zé si együtt mû kö dés elis me ré se ként Ru das Im re
rek tor tól „Ho no rary Pro fes sor” ki tün te tést vett át Dr.
Tóth Já nos, a Ko má ro mi Se lye Já nos Egye tem pro -
fesszo ra, Dr. Dá vid Lász ló, a Sa pi en tia Er délyi Ma -
gyar Tu do má nye gye tem pro fesszo ra, Dr. Já nos-Szat -
má ri Sza bolcs pro fesszor, a Par tiu mi Ke resz tény
Egye tem rek to ra, Dr. Kor hecz Ta más, a szer biai Ma -
gyar Nem ze ti Ta nács el nö ke, Dr. Ro bert Anisz feld, az
egye sült ál la mok be li Uni ver sity of So ut hern Ca li for nia-n
mû kö dõ Lo ker Hydro car bon Re se arch In sti tu te ügy ve -
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ze tõ igaz ga tó ja, Dr. Czi tán Gá bor, a TÜV Rhein land
Hun gá ria el nök-ve zé ri gaz ga tó ja, az egye tem Gaz da sá gi
Ta ná csá nak el nö ke, va la mint Dr. Csi bi Ven cel-Jó zsef
pro fesszor, a Ko loz svá ri Mû sza ki Egye tem Me cha ni ka
Ka rá nak egye te mi ta ná ra.

Az Óbu dai Egye tem né me tor szá gi part ner in téz mé -
nye, az Uni ver sity of Ap pli ed Scien ces Wil dau el nö ke,
Dr. Ung vá ri Lász ló pro fesszor Ho no rary Pro fes sor ki -
tün te tõ cí met ado má nyo zott Dr. Gá ti Jó zsef cím ze tes
egye te mi do cens, kan cel lár ré szé re.

Az Óbu dai Egye tem rek to ra Pro Uni ver si tas ki tün -
te tést adott át Dr. Bog nár Sán dor egye te mi do cens -
nek, az Óbu dai Egye tem jo ge lõd in téz mé nye, a Bu da -
pes ti Mû sza ki Fõ is ko la Kan dó Kál mán Vil la mos mér nö ki
Kar ko ráb bi fõ igaz ga tó ja, va la mint Dr. Nagy Fe renc, a
Bay Zol tán Tu do mány- és Tech ni ka tör té ne ti Ala pít vány
el nö ke ré szé re.

Az egye tem rek to ra Arany Em lék gyû rût nyúj tott át
az egye tem ér de ké ben hosszú idõn ke resz tül, ki emel -
ke dõ szín vo na lon vég zett mun ká ért, az in téz mény hír -
ne vé nek öreg bí té sé ért Dr. Kégl Ti bor nak, a Bán ki Do -
nát Gépész és Biz ton ság tech ni kai Mér nö ki Kar do cen -
sé nek, Dr. Nagy Ló ránt nak, a Kan dó Kál mán Vil la mos -
mér nö ki Kar in té ze ti gaz ga tó já nak és Dr. Has san El -
say ed nek, a Tre fort Ágos ton Mér nök pe da gó giai Köz -
pont egye te mi do cen sé nek.

Az Óbu dai Egye tem Rek to ra cím ze tes egye te mi
do cens ki tün te tõ cí met ado má nyo zott az egye tem mel
mun ka vég zés re irá nyu ló to váb bi jog vi szony ban ál ló, ki -
emel ke dõ, or szá go san elis mert szak mai tel je sít ményt
nyújtó sze mé lyek nek. Cím ze tes egye te mi do cens ki tün -
te tõ cí met vettek át Ru das Im re rek tor tól Dr. Ko vács
Mi hály, Kört vé lye si Gé za és Dr. Le ge za Lász ló, a
Bán ki Do nát Gépész és Biz ton ság tech ni kai Mér nö ki Kar
ok ta tói, Far kas And rás és Dr. Fe hér György, a Kan dó
Kál mán Vil la mos mér nö ki Kar ta nár ai, Bak say Mik lós né
dr. és Szûcs Ág nes, a Rej tõ Sán dor Könnyû ipa ri és
Kör nye zet mér nö ki Kar mes ter ta nár ai, Ko vács Jó zsef -
né, az Al ba Re gia Egye te mi Köz pont mes ter ta ná ra, va -
la mint Du dás Fe renc né, a Rek to ri Hi va tal Nem zet kö zi
Mo bi li tá si Köz pont igaz ga tó ja. Az Óbu dai Egye tem rek -
to ra posz to musz cím ze tes egye te mi do cens cí met
ado má nyo zott né hai Ros tás Im re tan szé kve ze tõn ek.

Az egye tem ér de ké ben vég zett ered mé nyes mun ká -
juk és ki ma gas ló tel je sít mé nyük elis me ré se ként Pe da -
gó gus nap al kal má ból Ru das Im re Rek to ri Di csé ret ben
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ré sze sí tet te Dr. Czi fra Ár pá dot, a Bán ki Do nát Gépész
és Biz ton ság tech ni kai Mér nö ki Kar egye te mi do cen sét,
Dr. Hor váth Zsolt Jó zse fet, a Kan dó Kál mán Vil la mos -
mér nö ki Kar egye te mi ta ná rát, Dr. Ká dár Pé tert, a Kan -
dó Kál mán Vil la mos mér nö ki Kar egye te mi do cen sét, in -
té ze ti gaz ga tót, Dr. Mi chel ber ger Pált, a Ke le ti Ká roly
Gaz da sá gi Kar egye te mi do cen sét, dé kán he lyet test,
Ta más né dr. Nyi trai E. Ce cí li át, Rej tõ Sán dor Könnyû -
ipa ri és Kör nye zet mér nö ki Kar do cen sét, va la mint Szo -
ko lay Mik lóst, a Gaz da sá gi és Mû sza ki Fõ igaz ga tó ság
cso port ve ze tõ jét.

Pau sits Pé ter, az Egye te mi Hall ga tói Ön kor mány zat
el nö ké nek a pe da gó gu so kat üd vöz lõ sza va it kö ve tõ en
ke rült sor az Óbu dai Egye tem és az Új vi dé ki Egye tem
köz ti koo pe rá ció szo ro sabb ra fû zé se, va la mint a már
meg lé võ kap cso la tok el mé lyí té se ér de ké ben – a Sza -
bad kai Ma gyar Tan nyel vû Ta ní tó kép zõ Kar után –
együtt mû kö dé si meg ál la po dás alá írá sá ra az Új vi dé ki
Egye tem Mû sza ki Ka rá val. 

A do ku men tu mot Mi lan Pav lo vić pro fesszor, az Új -
vi dé ki Egye tem Mû sza ki Ka rá nak dé kán ja és Ru das
Im re rek tor lát ta el kéz je gyé vel.

Az EU-PED 2012 Pe da gó gus na pi ün nep ség a Szó -
za tot elé nek lé sé vel zá rult.

Dr. Gá ti Jó zsef
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A 2010. fe bru ár ban in dult „Ve te rán-gép jár mû res tau rá -
tor” szak mér nök kép zés di plo ma osz tó ján Dr. Hor váth
Sán dor dé kán ja vas la tá ra meg hir de tés re ke rült a tra gi -
kus hir te len ség gel el tá vo zott Tö rök Gá bor em lé ké re
az I. Ve te rán-gép jár mû res tau rá tor kon fe ren cia. A leg -
jobb szak dol go za tot be nyúj tott vég zett szak mér nök
hall ga tók fel ké rést kap -
tak mun ká juk be mu ta -
tá sá ra, és meg hí vott
elõ adó ként fel kér tük a
kép zés te ma ti ká já nak
ki dol go zá sá ban és az
ok  ta tás ban részt ve võ,
ve te rán jár mû vek res -
tau rá lá sá val fog la ko zó
cé gek kép vi se lõ it. A
Ve te rán Au tó és Mo tor
fõ szer kesz tõ je – Ocs -
kay Zol tán – pe dig a 2012. õszi fé lév ben meg tar tan dó
sza ba de gye tem té ma kör ei nek is mer te té sé re vál lal ko zott.

A 2012. jú ni us 8-ra meg hir de tett kon fe ren ciá ra min -
den elõ ze tes vá ra ko zást meg ha la dó an 74 fõ reg isz trált.
Meg hív tuk Tö rök Gá bor éde sap ját, id. Tö rök Gá bort is.
Az Óbu dai Egye tem Nép szín ház ut cai épü le té be be lé põ
lá to ga tó kat az au lá ban a Bán ki szo bor elõtt a kar Ve te -
rán- és Hob bi jár mû szak kö re ál tal fe lú jí tott Cse pel D125
mo tor ke rék pár vár ta. A Ve te rán szak kör ön kép zõ jel le gû
szak kör, ahol a hall ga tók egyes res tau rá lá si té mák ból
iro da lom ku ta tást vé gez nek, a fel lelt is me re te ket elõ ad ják
tár saik nak, eze ket a gya kor la ti mun ká ban hasz no sít ják.

A kon fe ren ci át Dr. Hor váth Sán dor dé kán nyi tot ta meg,
me leg sza vak kal em lé kez ve meg Tö rök Gá bor ról, aki a
kép zé si pro gram ki dol go zá sa és tö ké le te sí té se so rán is ak -
tí van köz re mû kö dött. A dé kán az el sõ res tau rá tor ta nu ló kör
egyik le gak tí vabb tag já ról – Sza bó Le ven té rõl – ugyan csak
meg em lé ke zett, aki az alat to mos kór ral küzdve, egé szen a

záró vizs gá ig lé pést tar tott
ta nul má nyai ban, részt
vett a kö zös ség meg -
moz du lá sai ban. A meg -
nyi tó vé gén Hor váth
Sán dor össze fog lal ta a
res tau rá tor szak mér nö ki
kép zés in dí tá sá nak kö -
rül mé nye it, majd ezu tán
a szak mai elõ adá so kra
ke rült sor. El sõ ként Hi mer
Zol tán, Gá bor ré gi ba -

rát ja köz vet len sza vak kal mu tat ta be Tö rök Gá bor ve te rá -
nos hit val lá sát, mun káit és az élet pá lyá ját. A meg je len tek
kö zött szép szám mal vol tak Gá bor is me rõ sei, ba rá tai,
akik csak meg erõ sí te ni tud ják az el hang zot ta kat. 

Ezek után a vég zett „Ve te rán-gép jár mû res tau rá tor
szak mér nö ki” kép zés volt hall ga tói mu tat ták be mun kái -
kat, mint egy ke reszt met sze tet ad va a kép zés anya gá -
ból. A ta nu ló kör ko rel nö ke, Kos tyál Ti va dar fog lal ta
össze a Pen te 600 ki sau tó mo tor já nak res tau rá lá si, mû -
kö dõ ké pes sé té te lé nek fe la da tait. A Ma gyar Mû sza ki és
Köz le ke dé si Mú ze um anya gi le he tõ sé ge i nek fi gye lem -
be vé te lé vel mû ködõ vé kí ván ja ten ni a Pen ta ki sau tót,
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„In no vá ció Nap ja” az Al ba Re gia Egye te mi
Köz pont ban

A Ma gyar Mû sza ki Ér tel mi ség Nap ja ren dez vény sor ozat
ke re té ben a MTESZ Fe jér Me gyei Szer ve ze té vel társ -
szer ve zés ben 2012. jú ni us 5-én, ked den 14 órai kez -
det tel ke rült meg ren de zés re az „In no vá ció Nap ja” Szé -
kes fe hér vá rott, az Al ba Re gia Egye te mi Köz pont ban.

Dr. Gyö rök György fõ igaz ga tó a nap há zi gaz dá ja -
ként meg nyi tó já ban ki emel te, hogy a Ma gyar Mû sza ki Ér -
tel mi ség Nap ja a ma gyar mér nök tár sa da lom im már ha -
gyo má nyos ren dez vé nye, amely az idén ha to dik al ka lom -
mal ke rül meg szer ve zés re. Szé kes fe hér vá ron kü lön je -
len tõ ség gel bír ez a kez de mé nye zés, hi szen az Al ba Re -
gia Egye te mi Köz pont több mint negy ven éve kép vi se li a

eh hez já rul hoz zá hall ga tónk mun ká ja. Cser nák Sán dor
össze fog lal ta a gép jár mû res tau rá lás et ikai kér dé se it,
fi gye lem be vé ve a ha zai gya kor la tot, mi nõ sí tés szem -
pont ja it, ja vas la tot tett a rend szer fi no mí tá sá ra. 

Ma ró ti Jó zsef, a ma gyar mo tor ke rék pá rok gyûj te -
mé nyé nek gaz dá ja, egy Cse pel Tú ra mo tor ke rék pár
res tau rá lá sá nak min den al kat rész re ki ter je dõ ki vi te le zé -
sét mu tat ta be, mint egy tan pél dá ját an nak, hogy kell
egy fel lelt jár mû res tau rá lást vég hez vin ni. Egy kis vi de -
ón be mu tat ta azt az örö möt, amit a mû kö dõ ké pes jár mû
okoz a res tau rá tor nak és az if jú ság nak egy aránt. 

A meg je lent hall ga tó ság kü lö nös der ûvel fo gad ta Si -
pos Ta más és Sza bó Ta más Za po ro zsec és Tat ra 613
ál ló fû té sé nek össze ha son lí tá sát, mind két be ren de zés
fe lú jí tá sá nak pro blé máit ta go ló elõ adá su kat. Az el ké -
szült mun ka vé gén egy egy sze rû, a cél nak meg fe le lõ
mé rõ pa di össze ha son lí tás kor a két be ren de zés üze mi
jel lem zõ it mé ré sek kel meg tá mo gat va szem be sí tet ték. 

A szü net után olyan elõ adá sok kö vet kez tek, ame -
lyek a ve te rá no zás hát te ré bõl is ad tak egy kis íze lí tõt
Bé ké si Zsolt igaz ság ügyi gép jár mû sza kér tõ ele mez te

a gép jár mû köz le ke dés hõs ko rá ban be kö vet ke zett ba le -
se te ket, a jár mû biz ton ság vál to zá sait a kez de tek tõl a
70-es éve kig.

Szi mán Im re pe dig be mu tat ta azo kat a ma gyar au tó -
ver seny zõ ket, pi ló tá kat, akik a múlt szá zad for du ló ján
meg ha tá ro zók vol tak a ben zin szagú mo bi li tás fej lõ dé sé -
ben. Dr. Mi kó Ba lázs is mer tet te Hi mer Zol tán, Kar ches
At ti la és Ka to na Pé ter mun káit. Ju hász Bé la az Opel GT
lám paf or ga tó me cha niz mu sá nak fe lú jí tá sá ról és an nak
buk ta tó i ról tar tott egy össze fog la lót. Ko vács Mik lós, az
Old World Ga ra ge ügy ve ze tõ je is mer tet te a cég kül de tés -
tu da tát, be mu tat ta a res tau rá lás ál ta luk kö ve tett irány vo -
na lát. Né hány vil la nást is köz zé tett a res tau rá tor hall ga tók
ok ta tá sá ról az OWG-ban, töb bek kö zött azt a fény ké pet,
ahol Sza bó Le ven te és Tö rök Gá bor együtt ké szí tik el a
le me za la kí tá si fe la da tu kat. Pász tor Ta más, mint a kép -
zés egyik tá mo ga tó ja, be mu tat ta a Pász torC las sic so kol -
da lú sá gát a ve te rá no zás ban, leg fõ kép pen a fran cia jár -
mû vek res tau rá lá sá ban, mi nõ sí té sé ben, ver se nyez te té sé -
ben, ga ra zsí ro zá sá ban be töl tött át fo gó sze re pét. Mi hály
Lász ló a sok-sok csap dát rej tõ kár pi tos mun kák ne héz sé -
ge it ecse tel te, fel hív va a fi gyel met a mi nõ sé gi mun ka kö -
ve tel mé nye i re. Vé gül Ocs kay Zol tán, a Ve te rán Au tó és
Mo tor új ság fõ szer kesz tõ je mu tat ta be le gú jabb ku ta tá sa -
inak ered mé nyét, és vá zol ta a 2012 szep tem be ré ben in -
du ló Ve te rán Sza ba de gye tem cse peli gyár te lep pel és
gyárt má nyai val fog lal ko zó elõ adás sor oza tá nak té máit. 

A zár szó el hang zá sa után a je len lé võk „meg sza vaz ták”,
hogy igényt tar ta nak egy éven kén ti „Ve te rán-gép jár mû res -
tau rá lás” té ma kö rû össze jö ve tel re, mely nek a leg na gyobb
öröm mel tesz ele get az Óbu dai Egye tem Bán ki Do nát
Gépész és Biz ton ság tech ni kai Mér nö ki Ka ra, meg ígér ve,
hogy gaz dá ja lesz en nek a ren dez vény sor ozat nak.

Her vay Pé ter
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mû sza ki fel sõ ok ta tást a ré gió ban, és ki emel ten jó vi -
szonyt ápol a gaz da sá gi szfé ra kép vi se lõ i vel. Az Óbu dai
Egye tem cél ja ezen jó kap cso la tok to vább fej lesz té se, hi -
szen a ren dez vény jel mon da ta: „Mû sza ki ér tel mi ség –
együtt a jö võ ért. Tu do mány – ok ta tás – gaz da ság”.

Ezt a gon do la tot foly tat ta Dr. Ve ress Gá bor, a
MTESZ el nö ke „A mû sza ki ér tel mi ség he lye és fe le lõs -
sé ge” cí mû elõ adá sá ban, amely ben ki tért a fia ta lok ter -
mé szet tu do má nyos és ma te ma ti kai alap mû velt sé ge,
va la mint az ide gen nyel vis me ret te rü le tén ki ala kult hi á -
nyos sá gai ra, a gya kor la to ri en tált mû sza ki kép zés szük -
sé ges sé gé re, va la mint a mun ka erõ pi ac ál tal ál lí tott kö -
ve tel mé nyek re.

Dr. Tóth Mi hály szak mai elõ adá sá ban az in ter ne tes
te le kom mu ni ká ció biz ton sá gá ról be szélt. Gyor san vál to -
zó in for ma ti kai vi lá gunk ban az egy re na gyobb tel je sít -
mé nyû szá mí tó gé pek új ki hí vá so kat je len te nek a tit ko sí -
tás te rü le tén. Új ma te ma ti kai mód sze rek al kal ma zá sá -
val biz to sít ha tó a meg fe le lõ szin tû adat biz ton ság.

Bal la Ká roly, a MTESZ Fe jér Me gyei Szer ve ze té -
nek tisz te let be li el nö ke és Dr. Lõ rincz Sán dor K+F Kft.
ügy ve ze tõ je, a MTESZ Fe jér Me gyei Szer ve ze té nek
alel nö ke „Me gúju ló ener ge ti kai ter ve zõ rend szer ki fej -
lesz té se és szé les kö rû el ter jesz té se” cím mel tar tot tak
elõ adást. A be mu ta tott pro jekt cél ja a me gúju ló ener gia -
for rá so kon ala pu ló tech ni kák be ve ze té sét tá mo ga tó ter -
ve zõ rend szer ki fej lesz té se, amely nem csak mû sza ki,
ha nem gaz da sá gi szem pont ból is se gí ti az ilyen rend -
sze rek ter ve zé sét és a ber uhá zá sok le bo nyo lí tá sát. 

Dr. Se e bau er Már ta, az AREK fõ igaz ga tó-he lyet te se
az Al ba Re gia Egye te mi Köz pont ban fo lyó ku ta tá si mun -
ká król és K+F pro jek tek rõl szá molt be. Fel hív ta a fi gyel -
met az in no vá ci ós ci klus ide jé nek ra di ká lis csök ke né sé -
re, a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek sze re pé nek nö ve ke dé -
sé re. Az AREK te het ség gon do zá si pro gram já nak ke re té -
ben a hall ga tók is részt ve het nek a ku ta tá si pro jek tek -
ben. A TÁ MOP 4.2.2./B pá lyá zat tá mo ga tá sá val ha zai
és kül föl di kon fe ren ciá kon va ló rész vé te lük is biz to sí tott.

Az Óbu dai Egye tem ál tal tá mo ga tott 2011. évi cso -
por tos ku ta tá si pá lyá zat ke re té ben in dí tott nagy szá mí -
tá si gé nyû fe la da tok ma te ma ti kai mo del le zé se té má ban

a Hi dro filt Kft-vel vég zett kö zös ku ta tá si pro jekt ered mé -
nyé rõl szá molt be Iva nics Pé ter mér nök in for ma ti kus
hall ga tó „Gyógy szer gyá ri szennyvíz ke ze lé sé nek szá -
mí tó gé pes ve zér lé se” cí mû elõ adá sá ban.

A szak mai nap zá rá sa ként az au lá ban a meg hí vott
ven dé gek posz ter ki ál lí tást, va la mint be mu ta tó kat te -
kint het tek meg ok ta tói és hall ga tói pro jek tek bõl. Ki ál lí -
tás ra ke rült a Hun vey or-4 be mu ta tó ûr szon da, a fé lév
so rán fej lesz tett táv ve zé relt és fo ci zó ro bo tok, Stir ling
mo to rok, 3D gra fi kai al kal ma zá sok, va la mint az AREK
vég zett hall ga tó i nak kö ré bõl a si ke res vál lal ko zó kat be -
mu ta tó kis film.

Re mél jük, hogy a Ma gyar Mû sza ki Ér tel mi ség Nap ja
ren dez vény sor ozat elé ri a cél ját, és meg fe le lõ fi gyel met
irá nyít a mû sza ki és ter mé szet tu do má nyos kép zés te rü -
le té re, a mér nö ki szak ma elis mert sé gé nek nö ve lé sé re,
va la mint elõ se gí ti a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek és a gaz -
da sá gi szfé ra szo ro sabb együtt mû kö dé sét.

Dr. Se e bau er Már ta

Zöld hul lám az Óbu dai Egye te men

„Gre en wa ves – In ter na tio nal Sum mer Scho ol – Re new -
able Energy Along the Da nu be” cím mel szer ve zett nyá ri
egye te met az Ulm-i Egye tem ápri lis 30. és má jus 5. kö zött.

A ren dez vény hely szí nei Bécs, Po zsony, Gyõr fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyei és Bu da pes ten az Óbu dai Egye -
tem, il let ve a BME vol tak. A har minc di ák Né me tor szág -
ból, Ausz triá ból, Szlo vá kiá ból, Bul gá riá ból, Ro má niá ból,
Szer biá ból és ha zánk ból ér ke zett.

Má jus 4-én dé le lõtt a hall ga tó kat Du dás Má ria kö -
szön töt te az Óbu dai Egye te men, majd a részt ve võk
meg hall gat ták Maj láth Me lin da ’Gre en mar ke ting’, il let ve
Ká dár Pé ter ’En vi ron men tal ef fects of the re new able
tech no lo gies’ cí mû elõ adá sát. Ezt kö ve tõ en az egye tem
KVK VEI me gúju ló ener gia for rá so kat be mu ta tó labo ra tó -
riu mát te kin tet ték meg, majd né hány szend vics el fo -
gyasz tá sa után bus szal to váb bu taz tak a kö vet ke zõ hely -
szín re. A ren dez vényt az Óbu dai Egye tem tá mo gat ta.

Dudás Mária
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„Az ötö dik elem”

A Max City Lak be ren de zé si Áru ház 2012-ben is mét
meg hir det te kre a tív ki ra kat ver se nyét, me lyen az Óbu dai
Egye tem RKK III. év fo lya mos ITF-es hall ga tó i nak 4 fõs
csa pa ta is részt vett. A „De sign ki ál lí tás és vá sár a Max -
City ben” ran gos ese mé nyén Ko vács Fru zsi na, Kiss Pé -
ter, Pál Ni ko let ta és Pa zsit ni Van da III. he lye zést ér tek
el a ki vá ló stí lu sér zék kel és öt le tes ség gel be ren de zett
ki ra ka tuk kal.

A té ma „Az ötö dik elem” volt me lyet ele gáns en te -
riõr be he lye zett frap páns rész let me gol dá sok kal lát tat tak
a hall ga tók. A több na pig tar tó ki vi te le zést öt let fel ve té -
sek, majd kö zös ter ve zés elõz te meg.

Min den pá lyá zó te am azo nos mé re tû, „nyers” ki ra ka -
tot ka pott, amit az egye di kon cep ciók nak meg fe le lõ en,
a te am tag jai fes tet tek ki. Se gít sé gük re volt a Tri lak cég,
mely a ki vá lasz tott fes té ket biz to sí tot ta. A hall ga tók ezu -
tán a té má juk hoz meg fe le lõ bú to ro kat és ki egé szítõ tár -
gya kat az áru ház ne ves de sign már ka bolt ja i ból vá lo gat -
ták össze. Hasz nos ta pasz ta lat volt, hisz a le gú jabb fej -
lesz té sû és igen ma gas mi nõ sé gû be ren de zé sek kel és
tár gyak kal is mer ked het tek meg. Az ID de sign, a Bo Con -
cept, a Bal tex Ho me, a De si dea csak né hány név azon
hí res cé gek kö zül, akik tá mo ga tói vol tak a Kre a tív ki ra -
kat ver seny nek.

A ter ve zõk per sze sa ját öt le te i ket is be le vi het ték a lát -
vá nyo san be ren de zett ki ra kat szín fa lai mö gé. Így kor mo -
zó dott be a fal és sze ne sed tek el a po ha rak, vagy ég tek
cson kig a gyer tyák a tûz meg je le ní té se kor, míg a föld höz
tár sí tott pusz tí tó ere jû föl dren gést a dü lön gé lõ köny ves -
polc, vá za, vil ló dzó lám pa és el dõlt tár gyak vol tak hi vat va
jel ké pez ni. A par ket ta is fel sza kadt egy he lyen, ahová va -
ló di föl det hord tak fel a hall ga tók. Víz ben állt az en te riõr
egy má sik ré sze és a le ve gõ ér zé kel te té sé re lát ha tat lan
ven til lá tor ral fújt pa pír da ra bok jöt tek moz gás ba.

Az ötö dik elem a ter mé szet és ma ga az em ber volt,
aki ha kö zé pre állt, lát hat ta ma gát a fó kusz ba ál lí tott tü -
kör ben.

���

For ma ru ha ter ve zés a FU TU RA dol go zói
számá ra

Az ITF III. év fo lya mos, Öl tö zék és ki egé szítõk mo du los
hall ga tó it má jus ban fel kér ték, hogy ter vez zék meg a
2012. au gusz tus 17-én meg nyí ló FU TU RA In ter ak tív
Ter mé szet tu do má nyi Él mény köz pont lé te sít mény dol -
go zói számá ra a for ma ru há kat. A 19 hall ga tó va la -
mennyi mun ka kör re, nõk és fér fi ak számá ra egy aránt
ké szí tett ter ve ket, me lye ket össze sít ve ala kí tot ták ki a
vég le ges aján la tot. En nek be mu ta tá sá ra és el fo gad ta tá -
sá ra má jus 31-én nagy nyil vá nos ság elõtt Mo son ma -
gyaró vá ron ke rült sor.

A FU TU RA egy 300 éves ga bo nar ak tár fe lú jí tott és
ki bõ ví tett épü le te, mely nek négy szint jén is mer te ti meg
a lá to ga tó kat a fi zi ka és a ter mé szet tör vé nye i vel, a fo -
lya ma to san fej lõ dõ tech ni kai esz kö zök se gít sé gé vel. A
csak nem 50 fé le já ték kö zött lesz táv ve zé relt ha jó zsi lip,
hul lám- és cu na mi ge ne rá tor, han gya vár és re pü lõ gép
szi mu lá tor. 

A leg több lá to ga tó val ta lál ko zó sze mély zet a pénz -
tá ros, il let ve az in for má ci ós és a fia tal de mon strá tor
csa pat. Meg kü lön böz te tett jel zés rend szert kel lett al kal -
maz ni az õ ru háik meg ter ve zé se kor, hisz so kan for dul -
nak hoz zá juk kér dé sek kel, il let ve se gít sé gért. A ré gi
ma lom cso dá la tos szer ke ze tét meg hagy va, a négy
szin tet az em blé má ban meg je le nõ négy szín nel vá lasz -
tot ták kü lön. 

A hall ga tók úgy ter vez ték meg a for ma ru há kat, hogy
va riál ha tó le gyen a szin tek kö zött át já ró sze mély zet öl -
tö zé ke. A szí nes övek, na drág tar tók és név ki tû zõk cse -
ré je biz to sít ja az amúgy egy sé ges nyo mott min tá val dí -

10. oldal Az Óbudai Egyetem havonta megjelenõ kiadványa  2012. június

Hí rek rö vi den



szí tett pó lók és fe ke te na drá gok együt te se it. Me le gebb
idõ re rö vid uj jú, hi deg idõ já rás ese tén hosszú uj jú pó ló -
kat, könnyû esõ ka bá to kat és em blé má val el lá tott eser -
nyõ ket aján lot tak a ter ve zõk. 

A ve ze tõ nõk és fér fi ak is ele gáns fe ke te na drá got,
szok nyát és szür ke za kót, il let ve blé zert és mel lényt
kap nak. A fér fi ak öl tö zé két fe hér ing és kü lön le ges
nyak ken dõ, míg a nõ két négy szí nû öv és nyo mott min -
tás ken dõ egé szíti ki. 

A meg ren de lõ ál tal ki vá lasz tott mo del lek fõ ter ve zõi
Ber eczki Bo gár ka, Hor nok Bar bara és Cso mány Bog lár -
ka vol tak, té ma ve ze tõ ta ná ruk Dr. Kis fa ludy Már ta. 

A ki vi te le zés ben Ma gyar or szág ve ze tõ cé gei vesz -
nek részt, mint a Styl Ru ha gyár és az Eu ro hód Di vat
Kft., mely utób bi cég ké szí ti az olim piá ra ki uta zó de le -
gáció öl tö zé ke i nek egy ré szét is.

Dr. Kis fa ludy Már ta

���

Di vat be mu ta tó az au lá ban

Két té ma kör ben mu tat ták be a III. év fo lya mos ITF sza kos,
Öl tö zék és ki egé szítõk mo du los hall ga tók a fé lé ves pro -
jektfe la da tai kat. A gaz dag for ma- és stí lu svilá gú blú zok
egy részt az eu ró pai nép vi se le tek in spi rá ció ja alap ján,
más részt a ’80-as évek stí lu sá ban, va la mint re ne szánsz
ih le tés sel ké szül tek el. A stí lu sok hoz il lõ bõr sa ru kat szin -
tén a hall ga tók ké szí tet ték el, sa ját ter ve ik alap ján.

A dra pé ria-ta nul má nyok a szi vár vány szín pom pás
szí ne i ben ke rült ek ki vi te le zés re. A ru hák ki in du lá sa min -
den eset ben több mé ter sza bás nél kü li anyag volt, me -

lyet be vá gá sok kal, hú zá sok kal, sza la gok kal, pa ten tok -
kal a test re for máz tak a hall ga tók, gya ko rol ván ez zel az
iz gal mas tech no ló giai és kre a tív for mai meg ol dá so kat.

���

„Ví zi vi lág”

A III. év fo lya mos ITF sza kos, Tex til- és en te riõr mo du los
hall ga tók el múlt fé lé vi pro jektfe la da tá hoz a cso dá la tos ví zi
élõ lé nyek, szí nek és tó par ti han gu la tok ad ták az in spi rá ci ót.

A füg gö nyök és pár nák azo nos stí lus ban, kü lön le ges
tech no ló giai meg ol dá sok ban ké szül tek el. Ap pli ká ci ók, ré  -
teg zõ dé sek, fé nyes és matt fe lü le tek, át tet szõ ség, hul  -
lám zás, step pe lés és ba ti ko lás egy aránt je len vol tak a
szín pom pás ki ál lí tá son.

Dr. Kis fa ludy Már ta

���

RE TRO NAP a Rej tõ Ka ron

Idén 40 éves a könnyû ipa ri mér nök kép zés, 1972-ben
ala pí tot ták ka runk jo ge lõd jét, a Könnyû ipa ri Mû sza ki
Fõ is ko lát.  

A ju bi le um tisz te le té re jú ni us 5-én egész na pos pro g ra -
mot szer vez tünk a dol go zók és a hall ga tók kö zös rész vé -
te lé vel. Sze mé lyes vissza em lé ke zé sek bõl tud juk, hogy ré -
gen ezek az al kal mak sok kal gya ko rib bak vol tak, mint ma -
nap ság, ezért Re tro nap nak ne vez tük el, ki emel ve, hogy a
múlt ban is vol tak ér té kek, amit ér de mes meg õriz ni.

A Pe da gó gus na pi ün nep sé get most meg elõz te a kö -
zös fény ké pez ke dés a fõ be já rat elõt ti lép csõn. Az ün -
nep ség a szo ká sos me der ben zaj lott, a részt ve võk a ju -
bi le um tisz te le té re aján dé kot is kap tak: vi lá gí tós kulcs -
tar tót a Do ber dó épü let 3D-s gra ví ro zott ké pé vel. A si -
ke re sen le zárt ta név re kö zö sen koc cin tot tunk, majd el -
kez dõ dött a nap moz gal ma sabb ré sze.

A ta nár-di ák fut ball meccset a hall ga tók nyer ték 7:3
arány ban. A Könnyû Ku pa ván dor díj el nye ré sé ért idén
elõ ször in dul hat tak harc ba a csa pa tok, me lyek az in té ze -
tek és egy sé gek dol go zó i ból és hall ga tó i ból ala kul tak ki.
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Az igen vál to za tos fe la da tok meg moz gat ták a csa -
pat ta go kat, volt kre a tív, mû velt sé gi és ügyes sé gi meg -
mé ret te tés, kel lett pél dá ul nyi la kat ha ji gál ni, cso csóz ni,
sze ren cse ke re ket for gat ni, a kar tör té ne tét jól is mer ni.

A sakk szi mul tán Kiss Lász ló és a 8 csa pat ver seny -
zõ kö zött a ta nár úr el sö prõ si ke ré vel vég zõ dött: csak
egy hall ga tó tud ta meg ver ni, ró la ki de rült, hogy amúgy
nem zet kö zi mes ter.

A fõ zõ ver seny so rán 4 bogrács ban ro tyo gott a gu -
lyás, a nyer tes tej szí nes-zöld ba bos vál to za tot a sár ga
csa pat ke ver te mes te ri en.

Ebéd után Be lic zai Ba lázs hu mo ris ta mû so ra meg ad ta
az alap han got a to váb biak hoz: a ka ra o ke ver se nyen min -
den csa pat a ma xi má li sat nyúj tot ta, ének lés ben csak úgy
mint han gerõ ben és ko reo grá fiá ban. A pont szá mok össze -
sí té se után a zsü ri ki hir det te a vé gered ményt: a ku pa idén
a Pi ros Sa sok hoz, a Kör nye zet mér nö ki In té zet be ke rült.

Ta lál koz zunk jö võ re is ugya ni lyen jó han gu lat ban a
Könnyû Ku pa via da lon!

Pász tor Il di kó

���

Vé de lem, au to ma ti ka és ve zér lés tech ni kai
Kon fe ren cia az Óbu dai Egye te men

Jú ni us 25-28. kö zött az Óbu dai Egye tem adott he lyet a
Ho us ton (Te xas, USA) szék he lyû PAC WORLD Ma ga -
zin ál tal szer ve zett, a vil la mo se ner ge ti kai irá nyí tás tech -
ni ka egyik leg na gyobb éves ese mé nyé nek, a Pro tec -
tion, Au to ma tion and Con trol World Con fe ren ce ren -
dez vény nek.

Mint egy 30 or szág ból ér ke zett elõ adók és ki ál lí tók
rész vé te lé vel a négy na pos ese mé nyen elõ adá sok hang -
zot tak el töb bek kö zött a be ve ze tés re ke rü lõ új IEC
61850-es szab vánnyal kap cso lat ban. Az egye tem au lá já -
ban ren de zett szak mai ki ál lí tá son 25 nem zet kö zi vál lal -
ko zás mu tat ta be új don sá gait. A fej lesz té si ered mé nye it
tár ta az ér dek lõ dõk elé töb bek kö zött az OMI KRON, 
a SI EMENS, az AL STOM, az ABB, a MEG GER és 
a ha zai szak cé gek kö zül a tel jes ség igé nye nél kül a
PRO TEC TA, az IN FOW ARE és az PRO LAN Rt.

A kon fe ren cia részt ve või jú ni us 29-én lá to ga tást tet -
tek az Al ber tir sai 750/400 kV-os alál lo má son. Az alál lo -
más 750 kV-os más fél-meg sza kí tós, transz for má tor sí -
nes kap cso ló-be ren de zé sé hez csat la ko zik a ha zai és
az ukrán ener giarend szert össze kö tõ 477 km hosszú sá -
gú, 2140 MW át vi te li tel je sít mé nyû és 1100 Mvar ka pa -
ci tív töl tõ tel je sít mé nyû Al ber tir sa-Za pad no U kra insz ka ja
táv ve ze ték.

Az egye tem Kan dó Kál mán Vil la mos mér nö ki Kar Vil -
la mo se ner ge ti kai In té ze te ak tív rész vé te lé vel se gí tet te
a kon fe ren cia és ki ál lí tás meg szer ve zé sét.
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