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A búcsúszó jogán:
 
Nemrég olvastam Honfy József nevét a HTE
hírlevélben Összefoglaló az „Átállás a földfelszíni digitális TV műsorszórására” című konferenciáról c.
beszámolóban dr. Borbély Gábor tanszékvezető írásában. Mindkettőjük tanítványa voltam. S ahogy olvast
konferencia programját, szépen sorban jöttek a nevek, azon tanáraim neve, akiknek tanítványa voltam vala
Győrben, amikor főiskola volt anno az Egyetem.
 
S ahogy olvastam a konferencia programjában a neveket, meg kell valljam, jó volt ott látni őket. Összefogást
éreztem és erőt. Büszkeséget, hogy az a sok ember megmozdult egy közös ügyért.
 
Győrben 2003-ban végeztem villamosmérnöki karon, Távközlési szakirányon. A rádiós szakirányra is áthallgatta
mert érdekelt a szakma, mert tudtam a világ mindig változik, s jobb ha a mérnökEmber azért több lábon is áll, s
több irányba is figyel. A Változás mindig örök.
 
Honfy József többek közt Rádiótechnikát, Antennák és hullámterjedést, Műholdas távközlést tanított nekünk. 
tanított, azok közé a pedagógusok közé tartozott, akik képesek átadni a tudásukat a szakma minden ízév
zamatával. Sok év gyakorlat állt a háta mögött, így volt ideje megérni annak a bornak, amit óráin átadott ne
műholdas labor jórészt a nyertes pályázataival jöhetett létre, amennyire én, mint hallgató tudhatom.
 
Jelenleg a MÁV ZRt. TEB Technológia Központjában dolgozom rádiós csoportban. Nem tudhattam annak idején
hogy az áthallgatással egyúttal egy munkahelyhez is nagyobb eséllyel juthatok. Az esély persze megvolt rá, s 
akkori józan eszem is ezt súgta. Emlékszem, mennyit mértünk a rádiós laborban. A Tanár Úr ellátott min
tennivalóval. Nemhiába, azt ott megismert dolgok most mindennapjaim részei. Barátságok szövődtek abba a
laborba, miközben mértünk, küszködtünk.
 
Mind a mai napig, ha Győrben járok, meglátogatom a főiskolát. Nemcsak a nosztalgia… az ember élete során 
helyre ellátogatott, de csak azokhoz tér vissza, amikkel még úgy érzi, dolga van. Ha találkozunk néhány
Tanárommal, barátaimmal beszélgetünk. Az oktatás ügyéről, a szakmáról, a mindennapokról. A múltról elég r
inkább a jövőről. Úgy látszik, dolgunk van még egymással.
 
Szerencsés vagyok, hogy Győrben végezhettem, noha a főiskola 256 km-re volt Füzesabonytól, a szülői háztól.
 
 Itt nemcsak a szakma alapjait szívhattuk magukba. Győrben érezte az emberFia és az ember Lánya, ho
mérnökként az élethosszig tartó tanulást választotta. S voltak olyan Tanáraink, akik pedagógusként az emberi
tudás tiszteletére tanítottak meg minket, s Honfy József ezek az emberek közé tartozott. Nem vizsgákra készített
fel minket, hanem azon túl az életre. Ezt nem csak hangoztatta, hanem úgy is tett. Szerencsés vagyok, hogy
Győrben végezhettem, a „reál” itt „humán” volt…
 
Ezekkel a gondolatokkal szeretném őszinte részvételemet kifejezni a családnak, a kollégáknak. Bármelyik
tanítványa leírhatná mindezeket.
 
Továbbá szeretném megköszönni tanáraimnak az órákat, melyeket a szakma égisze alatt együtt tölthettünk.
 
Tisztelettel,
 
Tiszavölgyi Zsolt
Műszaki szakelőadó
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