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Vasbetonépítés 2002/1

A 2001. ÉVI PALOTÁS LÁSZLÓ-DÍJAK
ÁTADÁSA
A fib Magyar Tagozata 2000. februárjában döntött úgy, hogy a vasbetonépítés területén elért
kimagasló eredmények elismerésére díjat alapít, és ezt a kitüntetést apámról nevezik el. Először
2000. december 11-én, majd, most másodszor 2001. december 11-én került sor a díjak átadására.
Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a díjakat átadhattam, és elsőként gratulálhattam a
díjazottaknak.
Én a mai napig nem tudom meghatottság nélkül kimondani apám nevét, és boldoggá tesz, hogy ez a
díj kifejezi azokat az értékeket, amelyek apám számára is a legtöbbet jelentették: a tudásban,
becsületes munkában, hazaszeretetben megjelenített értékeket.
Köszönöm azoknak, akikről ezek az ünnepek szólnak, akik kimagasló szellemi alkotásokat hoztak
létre, hogy tehetségüket, munkájukat a tudomány és a haza javára fordították.
Dr. Pótáné Palotás Piroska
okl. mérn

Dr. Almási József a CAEC Jft. ügyvezető
igazgatója

Palotás Piroska átadja a díjat Dr. Almási
Józsefnek
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Palotás Piroska átadja a díjat Prof. Jávor Tibor
özvegyének és kisfiának

DR. ALMÁSI JÓZSEF
Palotás László-díjat kapott 2001. dec. 11-én

1. ábra: Budapest Aréna

2. ábra: Budapest Aréna

Kedves Palotás Piroska, tisztelt Asszonyom, tisztelt Kuratórium, Tistelt fib elnökség, tisztelt
Kolleganők és Kollegák!
Először is őszinte hálámat fejezem ki a magam nevében, illetve Munkatársaim nevében a Palotás
László díj odaítéléséért.
Nagy megtiszteltetés ez számomra, illetve Munkatársaim számára, hogy
- a nagy tudósnak,
- a nagy oktatónak,
- a nagy tudományszervezőnek, és
- nagyszámú cikkek, könyvek szerzőjének - Palotás Lászlónak - nevével fémjelzett díjat megkapom,
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illetve megkaptuk.
Hálával gondolok vissza Palotás professzorra.
Palotás László professzortól tanultam meg a vasbetonépítési tudomány első lépéseit, ő vezetett be
engem és rajtam kívül százakat, ezreket az anyagtudomány mélyebb rejtelmeibe.
Sokat tett azért, hogy a magyar mérnök társadalom, a tudomány legkorszerűbb ismereteit
elsajátítsa és megismerje. Utalok itt olyan alapvető művekre, mint pl.
- Palotás Mérnöki Kézikönyv első sorozata 1955-61
- Vasbetonépítéstan c. tankönyvei, 1964
- Építőanyagok c. könyveire, és 1981. évben felújított Mérnöki kézikönyvekre.
Ekkor már Palotás Professzor 80 éves volt.
Példát mutatott nekünk, hogy lankadatlanul előre kell vinni, bővíteni kell az ismereteket. És ilyen
magas korban is nap-mint nap lehetett találkozni véle az Egyetem udvarán, a Tanszéken, amitől
nem tudott elszakadni.
Ez az ünnepség egy kicsit számvetés is az ember eddigi életéről.
Egyetemi hallgató koromban mély benyomást tettek rám Palotás László, Széchy Károly, Bölcskei
Elemér professzorok előadásai, akik magas elméleti ismereteik mellett, sohasem tévesztették szem
elől a gyakorlati megvalósítást.
Ide kell sorolnom a tervezésben tevékenykedők közül, Dr. Márkus Gyulát, Dr. Janzó Józsefet, Dr.
Mistéth Endrét és Dr. Éliás Egont, valamint Lakk Károly építésvezetőt aki a kivitelezés gyakorlati
fogásait adta át számomra.
Bár mindezeket általában nem közli, vagy nem közölte az ember a nevezetekkel személyesen, de
egy ilyen visszaemlékezéskor mégis felmerül, kitől is szerezte azt a tudást, ismereteket melyek
munkája eredményes végzését lehetővé teszik, illetve tették. Hálás köszönet illeti őket is.
Azt sem fejejtettem el, hogy államvizsgámon, a Bizottság Elnökeként, hogyan drukkkolt Palotás
professzor is azért, hogy vizsgám mennél sikeresebb legyen.
Itt kell megemlékeznem volt kollégáimról is, akik segítettek, illetve támogattak az ismeretek
elsajátításában és bővítésében, akikkel együtt dolgoztam bő 25 évet.Ide sorolom
Dr. Orosz Árpádot
Dr. Tassi Gézát
Dr. Szalai Kálmánt és
legközvetlenebb kollégáimat
Dr.Kovács Bélát és
Dr. Dalmy Dénest.
De sorolhatnám a neveket tovább, akiktől ismereteket gyűjthettem.
Köszönet mindannyiuk számára.
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3. ábra: MOM Park

4. ábra: MOM Park

Palotás professzor az anyagok és szerkezetek tudományának nagy művelője mindig szerette
hallgatóit és munkatársait:
Bizonyára jól emlékszünk kedvenc megszólítására amikor széttárva karját mondotta: Gyerekek …,
vagy ha kettesben voltunk gyermekem … volt a kedvenc megszólítása.
Ez a melegség átütött emberi lényén, hiszen ezt olvashatjuk egyik könyvének első lapján, melyet
feleségéhez írt: "Életünk szerető Társának, munkánk segítő Részének". És arról sem feledkezett
meg, hogy büszkén emlegesse gyermekei sikereit.

5. ábra:Csaba Center

6. ábra:Csaba Center

Nagy örömömre szolgált, hogy oktatói pályafutásom alatt sok kiváló hallgatót készíthettem fel a
mérnöki pályára. Többek között Palotás professzor unokáját is, melyet úgy fogtam fel, mintegy
kicsiny adósságtörlesztést azon ember felé, akitől olyan sok ismeretet kaptam.
Mégegyszer köszönet és hála a Palotás László díjáért.
Röviden még beszámolók azon tevékenységről, melyet a Cronauer Almási Mérnöki irodában
kifejtettünk a közelmúltban: mint az építmények tartószerkezetének tervezői.
A jelentősebb létesítményeket a cikkhez csatolt egy-egy fényképen mutatjuk be.
Ide tartoznak:

-

A
A
A
A
A
A

Dunaújvárosi Római Katolikus templom
Dunaplaza épülete
LURDY-ház
CORA épületek közül egy, kettő
Zollner Elektronikai cég számos csarnoka
Bosch csarnok Hatvanban
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- A MOM Park
- A Csaba Center Békéscsabán
- A MOL Százhalombattai óriás tornya
- Az ASIA-Center egyik tervezője vagyunk a Plan 31 és -Uvater mellett.
- Legutolsóként említem az új BS aréna kiviteli terveit, melyet az E+H és OKTOGON Kft-vel közösen
készítünk.
Mindezek nem valósulhattak volna meg, ha tapasztalt és fiatal Munkatársaim nem állnak mellettem,
ezért a Palotás László díjat az Ő érdemeiknek is tulajdonítom.
Ismételten köszönöm a Díjat, a kitüntetett figyelmet, hogy munkánkra mások is odafigyelnek és
értékelik azt.

7. ábra: Asia Center

PROF. JÁVOR TIBOR
Palotás László-díjat kapott 2001. dec. 11-én
Váratlanul bekövetkezett halála miatt Jávor Tibor már sajnos nem lehet közöttünk. Emberi és
szakmai nagyságáról ezért jó ismerősei, dr. Tassi Géza, dr. Lenkei Péter, dr. Tóth Ernő és Szígyártó
Lajos emlékeznek meg. Annak ellenére, hogy természetszerűleg némi átfedés van a díjátadáskor
elhangzott megemlékezésekben a szövegeket eredeti összetételükben ismertetjük.

Jávor Tibor nem csupán kimagasló értékű életművével, hanem Palotás professzorhoz fűződő,
kölcsönös szimpátián és megbecsülésen alapult kapcsolatával is méltóvá vált. Amikor 1959-ben
kopogtatott a II. sz. Hídépítéstani Tanszék ajtaján, szerencsém volt őt elsőként fogadni. Rövid
ismerkedés után bemutattam tanszékvezetőnknek. Palotás László szívélyesen fogadta a vendéget,
úgy is mint azt a fiatal kollégát, aki az ő szűkebb hazájának a környezetéből érkezett. Ez a jó
kapcsolat mind emberi mind szakmai téren tovább fejlődött, s Jávor Tibor számára Laci bácsivá vált
Palotás professzor úr.
Nekem olyan szerencsém volt, hogy szinte közvetlen közelről figyelhettem Jávor Tibor meredeken
emelkedő életútját. 1961-ben Claus Schleicherrel hármasban utaztunk Szegedre, s akkor
fogalmazódott meg Jávor Tiborban a ferde lemezekkel kapcsolatos elgondolása. Ugyanabban az
évben, egy pozsonyi konferencia kapcsán találkoztunk, s akkor már a hidakkal kapcsolatos
méréstechnikai munkáival ismerkedhettem meg. Élmény volt részt venni a közreműködésével
szervezett prágai, brünni, pozsonyi, kassai ill. a Csorba-tónál szervezett konferenciákon - melyek
később az általa alapított EXPERT CENTRUM égisze alatt arattak sikert. Jávor Tibor fáradhatatlanul
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