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Támogatott tudás
A diósdi székhelyű Hepenix Kft. a
közelmúltban ünnepelte
fennállásának, illetve piacra
lépésének huszadik évfordulóját.
A magas minőségű műszaki
megoldásokkal,
kutatás-fejlesztéssel
foglalkozó cég ügyvezető
igazgatója, Petrik Márk,
a november 10-én megtartott
születésnapi rendezvényen
Spéth Géza polgármester
jelenlétében tanulmányi
támogatást nyújtott át
az Eötvös József ÁMK
igazgatójának,
Török Csabának.
– A cégnél dolgozók közül többen –
jómagam is – kötődünk az oktatáshoz – vallja a vállalkozás vezetője.
Mérnökként a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Gépelemek tanszékén tanítottunk. Ezen
túlmenően kapcsolatban állunk egy
nemzetközi diákszervezettel, az
IAESET-el, (The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience, szerk.)
amely sok országot átfogó csereprogram keretein belül két hónapos
időtartamra delegál egyetemistákat
különböző vállalatokhoz. Mi a helyi
irodájuknak jelezzük, milyen felkészültségű kollegát várunk Magyarországra, ennek fejében pedig egy
hazai diák ugyancsak két hónapos,
a fogadó cég által biztosított ösztöndíjat kaphat valahol a világban.
– A Kft. természettudományos területen dolgozik. Feltételezem, a támogatás is ehhez kötődik.
– Így van. Szerencsére a természettudományok ismét jelentőséggel
bírnak a tudományterületek között.
Ezzel a gesztussal szeretnénk tovább
növelni a népszerűségét, ösztönözni
a fiatalok egy részét arra, hogy pályaválasztásukat, tanulmányaikat,
majd később a munkájukat a mérnöki feladatok iránti vonzalom alapozza meg. A pályához kedvet, tehetséget érző legsikeresebb diákokat
kívánjuk segíteni.

– Miben áll maga a támogatás?
– Nem specifikáltuk a témát.
Nekem az az elvem, hogy a támogatott fél tudja legjobban, mire van
szüksége. Döntsék el, hogy eszközöket vásárolnak, természettudományos kísérletekre fordítják, vagy ösztöndíjat fizetnek, esetleg szervezési
feladatokat finanszíroznak a felajánlásból. A lényeg, hogy a legjobbak
jussanak kiemelkedő feltételrendszerhez. Az iskolában évente megrendezik az Eötvös Napokat. A vetélkedőn más-más témában adnak
számot tudásukról a gyerekek, így
ez a rendezvény is alkalmat adhat
arra, hogy a természettudományok
iránt fogékonyak éljenek a felkínált
lehetőséggel.
– Mi lehet a végső cél?
– Cégünk többek között az autóiparban, a nukleáris iparban dolgozik. Mindennapi munkánk során a
legmagasabb minőség előállítására
és képviseletére összpontosítunk
úgy a hazai, mint a nemzetközi piacon. Sok száz projektet teljesítettünk
már sikeresen, partnereink megelégedésére. Mindezt nem tudtuk volna
véghezvinni, ha nincsenek elhivatott, szakmájukban kiválóan teljesítő
kreatív mérnökeink, munkatársaink.
Hiszem: ahhoz, hogy valaki jó szakemberré váljon, már a tanulási cik-

lusban biztosítani kell számára az
alapokat, amire azután felépítheti a
tudását. Ki tudja: lehet, hogy néhány év múltán az említett iparágak
valamelyikének potenciális tudoraként egy diósdi egyetemistából lesz
cserediák Európában, vagy azon
kívül, nem utolsó sorban a mi támogatásunk révén. Szerintem ez nem
rossz célkitűzés!
Török Csaba, az Eötvös József ÁMK
igazgatója nagy örömmel fogadta a
támogatást, egyben méltatta a felajánlót: „A diósdi székhelyű Hepenix Kft. ezer szállal kötődik nagyközségünkhöz. Tevékenységüket
magas színvonalú munkavégzés,
tisztességes magatartás vevőik és beszállítóik irányában, kreatív, innovatív gondolkodásmód jellemzi. Feladatuknak tekintik a tudás, mint
tőke átadását a jövő nemzedéknek.
Ez a találkozási pont egy prosperáló
vállalkozás és egy oktatási intézmény vonatkozásában. Az iskola a
kapott támogatással jól kíván sáfárkodni, azt természettudományos
versenyek megszervezésére és ezen
terület legsikeresebb diákjainak díjazására fordítja. Köszönjük az ÁMK
tanulóinak nevében az adományt.”
Király Ferenc

