Szoboravatás és könyvbemutató a Műegyetemen
2007. november 7-én, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, dr. Heller László néhai nagyhírű professzor, a XX. század „nagy magyar kalorikus mérnöke” születésének 100. évfordulóján került sor
bronzból készült mellszobrának felavatására. Az ünnepséget
dr. Penninger Antal, a Gépészmérnöki Kar dékánja és egyben
az utód tanszék vezetője nyitotta meg, majd méltatta Heller
professzor oktatásban betöltött szerepét. Dr. Jászay Tamás
emeritus professzor, mint Heller professzor legközelebbi
egykori
munkatársa,
majd halála után a
hőtan
tantárgy
oktatásának folytatója
emlékeztetett
a
professzor úr mérnöki és tanári tevékenységére.
Balogh András, az Energiagazdálkodási ZRt. (EGI) vezérigazgatója
méltatta Heller professzornak az egykori cégénél kifejtett munkásságát,
továbbá dr. Forgó Lászlóval közösen kifejlesztett találmányát - jelenleg
az egész világon mintegy 22000 MW kapacitásnyi erőműben
alkalmazzák a két feltaláló által megalkotott levegőhűtésű, keverőkondenzátoros, víztakarékos technológiát. Az
ünnepi szónokok a beszédek elhangzása után Marton László szobrászművésszel együtt leleplezték Heller professzor bronzból készült mellszobrát.
٭٭٭
Heller professzor szoboravatásához csatlakozóan került sor az ő életrajzát is tartalmazó technikatörténeti jellegű,
életrajzi könyv, Korényi Zoltán–Tolnai Béla: Az áramlás- és hőtechnika nagyjai, sajtótájékoztatóval egybekötött bemutatójára.
Dr. Penninger Antal, a Gépészmérnöki Kar dékánja köszöntötte a
szoboravatásról átvonult közönséget. Beszédében hangsúlyozta, hogy a tudósok
életrajza életszerűbbé teheti a hallgatók számára a tananyag megismerését,
segítséget nyújtva ezzel az oktatáshoz.
A szerzőpáros az esemény történelmi hangulatának aláfestésére egy modell
szélerőmű és egy modell gőzgép beindításával kezdte a bemutatót.
Dr. Korényi Zoltán előadásában elmondta, hogy a jelen könyv alapját képező,
harminc évvel ezelőtti kis házi kiadvány jelentős mértékben átdolgozásra és
kibővítésre került, figyelembe véve dr. Heller László professzor halála előtt egy
évvel küldött levelében szereplő tanácsait is. A hetvenfőnyi közönség
vetítettképes előadáson követhette a könyv előzményeit, célját és felépítését.
Minden fejezetből bemutatásra került egy-egy
szemléletes „kóstoló”, amelyet a szerzők
érdekes háttérmagyarázatokkal fűszereztek.
Az előadó felhívta a figyelmet az elődeink
által létrehozott értékek megőrzésének,
ápolásának és továbbadásának a fontosságára,
amelyet Tolnai Béla személyes élményeivel
egészített ki.
Ezt követően dr. Lajos Tamás professzor és
dr. Jászay Tamás emeritus professzor méltatta
a hiányt pótló könyv oktatásban való
felhasználhatóságának jelentőségét és motiváló erejét.
Wintermantel Zsolt, a Műegyetemi Kiadó igazgatója köszönetet mondott a könyv kiadását támogató cégeknek,
majd tiszteletpéldányokat adott át a megjelent képviselőiknek.
Az emelkedett hangulatú könyvbemutató fogadással, személyes beszélgetésekkel, emlékek felidézésével és
dedikálással fejeződött be.
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