Tisztelt első évfolyamos Hallgatók!
Nagy öröm és büszkeség számomra, hogy üdvözölhetem Önöket az Óbudai Egyetem Rejtő Sándor
Könnyűipari és Környezetmérnöki Karának vezetése és minden munkatársa nevében.
Engedjék meg, hogy ezúton gratuláljak minden új hallgatónknak a sikeres felvételi eredményéhez.
A koronavírus sok változást generált mindannyiunk életében, de meggyőződésem, hogy a változás az
élet legalapvetőbb sajátossága: változtak törvények, kormányrendeletek, szervezeti struktúrák, és
szabályzatok, és természetesen a különböző technológiák is. És ebben a folyamatosan változó
környezetben a túlélés legjobb eszköze az okos alkalmazkodás. És ezt leginkább tanulással érhetjük el.
Az is fontos azonban, hogy a változó világban legyenek vonatkoztatási, igazodási pontjaink: olyan
alapigazságok, amelyekre támaszkodhatunk. A kar életében ez a küldetésünk. A Rejtő Sándor
Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar és jogelődje közel fél évszázados működése során több, komoly
átalakuláson ment keresztül, folyamatosan alkalmazkodott az új helyzetekhez és kihívásokhoz. E több
évtizedes változásban a küldetésünk közel ötven éve nem változott: olyan jól felkészült szakembereket
képezni, akik képesek környezetünket, használati tárgyainkat, mindennapi életünket biztonságosabbá,
kényelmesebbé és szebbé tenni.
Egyetemi karként egyik fő feladatunk az oktatás. Büszkék vagyunk arra, hogy felsőoktatási szakképzés
mellett két magyar és egy angol nyelvű alapszakon, valamint két mesterszakon több mint kétszáz
hallgató választott minket. Büszkék vagyunk arra is, hogy hallgatóink mesterszakos tanulmányaik után
a kar által alapított Anyagtudományi Doktori Iskolában folytathatják tanulmányaikat.
Fontos azt is megemlíteni, hogy a Karon a felhalmozott magas szintű szakmai tudás, a valós és élő ipari
kapcsolatrendszer és a minősített oktatóink magas aránya nem csak a tudás megőrzését, hanem új
tudományos és innovációs eredményeket is garantálnak, így Önök olyan egyetemen tanulhatnak,
amely az innovációk területén is jelen van mind a hazai, mind pedig nemzetközi környezetben.
Tisztelt Elsősök!
Tudom, hogy Önök közül sokan várták a napot, hogy végre egyetemisták lehessenek, sokat dolgoztak
ezért.
Egyetemistának lenni izgalmas, de egyben felelősségteljes feladat is. A hallgatói közösség és maga az
Egyetem is sok új és remélem, az Önök számára is érdekes élményt ad majd. Számos új barátság, sőt
szerelem fog születni Önök között. Sok új információt kapnak majd a világról. De a sok új élmény mellett
feladataik, kötelezettségeik is lesznek. Kérem, hogy erről se feledkezzenek meg!
Egyetemistaként a középiskolában megszokottakhoz képest nagyobb szabadságot élveznek. Ez igaz a
tanulás számos módjára, a tananyag feldolgozására, az időbeosztásukra, de nem lesz igaz a
számonkérésekre, ZH-kra és vizsgákra. Kérem, hogy okosan éljenek ezzel a fajta szabadsággal, mert ez
egyben felelősség is.
Nem hagyjuk Önöket segítség nélkül ebben a munkában: minden tankör munkáját egy patronáló tanár
fogja segíteni. Ha kérdésük, vagy problémájuk van, keressék őket bizalommal. De természetesen
bármelyik tanárukhoz fordulhatnak, mert mindannyiunk célja az, hogy Önök sikeresen haladjanak a
tanulmányaikkal.

Büszke vagyok arra, hogy a Kar oktatói elkötelezettek abban, hogy hallgatóinknak a lehető legjobb
oktatást biztosítsák, hogy a rendelkezésre álló lehetőségek között a lehető legjobban felkészítsék
Önöket jövőbeli mérnöki, mérnökasszisztensi pályafutásukra.
Mert mérnöknek, mérnökasszisztensnek lenni izgalmas és szép feladat. Talán nem annyira látványos,
mint a színészek vagy a politikusok munkája, de elengedhetetlen a modern társadalmak számára. A
mérnök és a mérnökasszisztens olyan szakember, aki csendben, fegyelmezetten, és sokszor a háttérbe
húzódva segíti embertársait egy biztonságosabb, szebb és élhetőbb környezet megteremtésében. És
ez bizony felelősséget is jelent.
Szeretném, ha Önök is hinnék, éreznék, megélnék, hogy a mérnöknek, vagy mérnökasszisztensnek
lenni nem egyszerűen csak egy szakma, hanem komoly társadalmi és szakmai szerepvállalás is.
Felelősséget jelent a szakmai tudás megtartásában és fejlesztésében, a későbbiekben Önökre bízott
alkalmazottak humánus, de hatékony irányításában és az egész társadalom szempontjából is. „A rang
kötelez” nem csak a munkahelyünkkel szemben, hanem az egész társadalommal, és ha szabad ezt
mondanom az egész emberiséggel szemben is. Nem szabad félni ettől a felelősségtől, mert értelmet
ad az életüknek az a tudat, hogy szükség lesz Önökre, ha úgy tetszik ez lesz az Önök küldetése.
Ebben a munkában számítunk Önökre hallgatóként, partnerként és munkatársként.
Kívánom, hogy minél sikeresebben és minél több tudással és pozitív élménnyel gazdagodva éljék meg
életüknek ezt a meghatározó szakaszát.
Végezetül a kar dékánjaként, minden kollégám nevében kívánok Önöknek sikeres tanulmányokat, jó
egészséget, személyes életükben sok boldogságot!
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