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A Kamleithner Budapest Kft., mint a Helios magyarországi vezérképviselete, a
ventilátorgyár vezetőinek, Macskásy professzor családtagjainak és a kft. vezetőinek
közreműködésével, ünnepélyes keretek között, 
március 23-án megnyitotta
az újonnan kialakított, szépen berendezett oktató termet.

  

A megnyitó meghívott vendégei voltak az MMK elnöke és néhány elnökségi tag, valamint az
Épületgépészeti Tagozat elnöke és elnökségi tagjai, a BME, a gödöllői Szent István Egyetem, a
Pécsi Tudomány Egyetem, a Debreceni Egyetem épületgépész tanszékeinek vezetői és az
épületgépész szaklapok szerkesztői.

  

Dr. Chappon Miklós ügyvezető igazgató megnyitójában hangsúlyozta, hogy az oktatóterem
elsősorban a légtechnikai szakterületen tevékeny tervezők és kivitelezők folyamatos
képzésének helyszíne lesz, ahol a legújabb technikai fejlesztések ismertetésének keretében a
termékek bemutatása, tanulmányozása mellett az érdeklődők elméleti és gyakorlati
ismereteinek bővítését tekintik elsőrendű feladatnak. Kiemelte, hogy a légtechnikához
kapcsolódóan szükséges a villamos vezérlések, a tűzvédelmi intézkedések és pl. az
égéstermék elvezetések épülettechnikát érintő feladatainak megoldása is. 

  

Dr Bánhidi László professzor úr, mint Macskásy Árpád nevelt gyermeke és tanítványa,
személyes vonatkozású előadásában megemlékezett Macskásy professzor életútjáról.
 Günther Müller úr, a Helios ventilátorgyár ügyvezetője is az oktatás, a folyamatos
továbbképzés fontosságát hangsúlyozta. Megemlítette, hogy a gyárban 2 fő kizárólag a
továbbképzések szervezésével foglalkozik.
 Chappon Ákos, a kft cégvezetője az oktatás támogatását azért is nagyon fontosnak tartja,
mert a hazai oktatási rendszerünk sajnos csak lassan képes követni a gyártók fejlesztésének
eredményeit.

  

A megnyitó programját színesítette az épület felső szintjén berendezett Épületgépészeti
Múzeum állandó kiállításának megtekintése. Az ünnepség elegáns fogadással zárult.

  

A Magyar Épületgépészek Szövetsége gratulál az oktatóterem felavatásához, mert ez is
nagyban hozzájárul az épületgépészet, mint szakma fejlődéséhez.
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2017. március 23.

  

Gyárfás Attila ügyvezető elnök
Magyar Épületgépészek Szövetsége
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