Beszámoló az Ünnepi Kari Tanácsról
A Bánki Karon az évek során szép hagyománnyá vált, hogy a tanév végéhez közeledvén, a
megszokott üléseken kívül egy olyan kari tanácsot is tartunk, ahol mindenekelőtt a hallgatók
érdemei kerülnek előtérbe. Immár szokás, hogy mindazon hallgatók, akik a tanév során
valamilyen versenyen vagy megmérettetésen részt vettek, a kar vezetése által elismerésben
részesülnek. A 115-ös teremben idén is szép számmal összejöttek a hallgatók és tanáraik –
köszönhetően a szép eredményeknek.

Rajnai Zoltán dékán úr a köszöntője után összefoglalta az idei tanév sikereit. Beszámolója
szerencsére jó hosszú volt, de erre számíthattunk is, hiszen rengeteg olyan esemény,
megmozdulás volt, amely ilyen-olyan módon a Bánki hírnevét öregbítette.
Több száz aktív hallgató kapcsolódott be a különböző szakműhelyekbe, szakmai körökbe.
Voltak olyan versenyek, amelyeken a Bánki évről évre jelen van, és eredményesen szerepel –
ilyen a TechTogether, ahol 2015 októberében a második helyezést értük el, valamint a
megnyertük a különdíjat is; a Bosch Go-Kart verseny, ahol Hatékony gokart kategóriában
első, összetettben pedig a harmadik helyen végeztünk. A Safety Kart csapa felkészítésében
Szabolcsi professzor úr és Márkos Szilárd vállalt nagy szerepet. És ilyen a Reccs
fantázianévre hallgató Tésztahíd Építő Világbajnokság is, amelynek mindkét kategóriájában a
Bánki Kar csapatai a világcsúcstartók. Idén a világcsúcsot nem sikerült megdönteni, de a tartó
kategóriában megszerzett második hely, illetve a legjobb gépészeknek járó különdíj nagyszerű
eredmény! A házi tésztahíd-építő verseny mindig jól megalapozza a világbajnokságot –
novemberben száznál több híd készült, és a tavaszi fordulón is születtek egészen jó
eredmények. És természetesen nem maradhatott el a LEGO nap sem, a kari csapat idén is
nagyszerűen teljesített.
Az alternatív hajtású járművek építése is több éves múltra tekint vissza, mindkét pneumobil
csapatunk szépen szerepelt, Tolnai András és Szakács Tamás felkészítésében. Aktív szerepet
vállaltak a Repülőmodellező Klub tagjai is, Jancsó András tanár úr vezetésével. Nagy István

tanár úr felkészítésében két hallgató indult a PLC programozó versenyen, illetve minden
évben helyt állunk a Hajós György matematika versenyen is – Hanka tanár úrnak
köszönhetően.
Az idei tanév egyik legkülönlegesebb nevezése a Híd Napján született papírcsőhíd, melynek
megalkotásával a Bánki csapata a 2. lett. Ezt a hidat 18 db papírcsőből építik; a hídépítés
időre megy, az elkészült hídon a csapat egy tagjának át kell kelnie. A leggyorsabban elkészülő
csapat a nyertes – sikeres átkelés esetén.
A hallgatók a szakmai munka mellett olyan egyéni kvalitásokkal is kitűnnek, amelyek nem
tartoznak a karunk szakmai profiljába – a bánkis hallgató komoly sportsikerekkel
büszkélkedhetnek. Atlétikában az Ultrabalaton versenyén egyetemi csapatok között az első
lett a jórészt saját hallgatóinkból álló Bánki Koli csapata, a MEFOB Atlétikai
megmérettetésén 400 m síkfutásban első helyezést ért el Vígvári Szabolcs, az Országos
Kerékpár Bajnokságon pedig harmadik eltt Lipkovics Bernce. A küzdősportokban egész
eddigi pályafutása kimondottan eredményes Juhász Zoltánnak – elegendő megemlíteni
shotokan karate sportolónk csapat- és egyéni harmadik helyét az idei Európa Bajnokságon.
Mindez még inkább igazolja, hogy a Bánki Karon a tehetséggondozás igazán fontos, nemcsak
azért, mert jól felkészült, magas szakmai tudású mérnököket kívánunk képezni, hanem
kiemelkedően lényegesnek tartjuk a hagyományőrzést is, a hallgatók kreativitásának
fejlesztését, önmegvalósítását.
Még egyszer gratulálunk a hallgatóknak és felkészítő tanáraiknak a szép sikerekhez, reméljük,
jövőre még ez is felülmúlható!
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