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EFOP pályázatból megvalósult előadások a Víztudományi Karon 

 

Az EFOP-3.4.3-16-2016-00003 „Stratégiai oktatási kompetenciák minőségének fejlesztése a 

felsőoktatásban, a megváltozott gazdasági és környezeti feltételekhez történő adaptációhoz és a képzési 

elemek hozzáférhetőségének javításáért” című pályázat  "Társadalmi felemelkedési programok 

indítása" elnevezésű programelem keretében október hónapban Gencsi Zoltán erdőmérnök úr és Dr. 

Márton László erélyi gépészmérnök, nyugalmazott egyetemi tanár tartott színvonalas előadást. 

  

2017. október 13-án Gencsi Zoltán erdőmérnök úr a tervezett egy előadás helyett hárommal örvendeztette 

meg bajai hallgatóságát. Az elhangzottak a társadalmi felemelkedés támogatását elősegítő gondolatokból 

építkeztek, mely a pályakezdők orientálódását és a már mérnöki szakmában dolgozók szemléletformálását 

egyaránt segítették. Az első előadásban a XIX. századi Tisza szabályozás legeltető állattartásra gyakorolt 

hatásait elemezte az előadó. Kitűnt, hogy a nagyszabású mérnöki beavatkozások közvetlen és közvetett 

hatásai, kimutathatóak ugyan, de nem mindig egyértelműsíthető annak kimagasló szerepe a természet 

átalakulásában. A második előadás a Hortobágyi Kilenclyukú-híd építéstörténete, olyan legendákkal és 

történetekkel fűszerezett eseménysorozat, ami a mai kor emberének például szolgálhat, ha olykor 

nehézkesnek ítéli megoldandó munkáját. Ez a beruházás jól példázza, hogy a régi időkben sem volt 

egyszerű dolga a fejlődést elősegíteni szándékozóknak. Ezen előadásokat az NKE-VTK 108-as 

előadótermében követhették nyomon az érdeklődők, míg a napot a Bajai Ady Endre Városi Könyvtárban 

zártuk, ahol az utolsó előadásra került sor. 

A magyar szürke legendája, a hazai történelem szoros Európához kötött kapcsolatát mutatta be. Az előadás 

nem csak a rendkívül alapos irodalmi kutatásoktól és gazdag illusztrációktól volt rendkívül élvezetes, hanem 

a mai korra húzható vetületeket is jól példázta. A hallgatóság élményekkel feltöltődve és motiváló innovatív 

gondolatokkal telve térhetett haza. Nem kétséges, hogy az előadások hatása hosszútávon kifejt majd 

hatását. 

 

  

Dr. Márton László erdélyi gépészmérnök, nyugalmazott egyetemi tanár a MTA külhoni tagja 2017. október 

18-i "Kós Károly, a művészi kovácsoltvas formatervezője" című előadása azonos címen megjelent 

könyvének kivonata volt. A nagyívű előadás Erdély bemutatásával kezdődött, melyben azon helyi 

csillagokról is megemlékezett, akik életpályájukkal nem csak magasra íveltek, de mind a mai napig fényesen 

ragyognak a hon egén. Kós Károly építészmérnöki munkásságáról sokat halhattunk már korábban is, de a 

vas, kovácsoltvas épületeibe integrálódva olyan könnyed és szerves részét képezik az egésznek, mintha 

mindig is odatervezték volna.  
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A funkcionalitás teljes megtartása mellett kovácsoltvas munkái művészi tökéletességgel és részletekbe 

menő kialakítással készültek. Tapasztalt előadónk legfontosabb útravalói közül kettőt mindenképpen ki kell 

emelni. Először is a mérnök nem a diplomája által válik értelmiségivé, hanem azon szorgalom által, mellyel 

a különböző tudományterületeket saját szakmája szolgálatába képes építeni és ezáltal hatni az őt körülvevő 

társadalomra. Kós Károly örökül hagyott gondolataiból a kivitelezés hármas pillérét plántálta hallgatóságába 

a gondos tervezés, kiváló anyag használata, becsületes munkaegyüttesét. 

 


