
dalmi járványbizottság is átvett. Hosszú és gazdag munkássága
után 1908-ban vonult nyugdíjba, még ebben az évben, július 5-én
Budapesten elhunyt.*

A nagyszerű technikumi tanári kar

A textilvegyész technikus képzésben kiváló felkészültségű és
meghatározó egyéniségű tanárok oktattak. A szaktanárok közül
– a teljesség igénye nélkül – Bereck Ferenc, dr. Fehér Dezsőné
(Magdi néni), dr. Füleky György, Gáspár Emma, Illés Béla, Her-
bert Ferenc, Kozma László, Marosi József, Nyári József, Pogány
Lászlóné (Joli néni), Sződy Ferencé (Ági néni), Böcskei József, Va-
lovics Ilonka, dr. Szeghy Lajosné (Klári néni) tanított sokunkat.
Az egyéb reál-, továbbá a humántárgyakat oktatók közül sokakra
is nagy tisztelettel emlékezünk. Így dr. Davida Éva, dr. Waczulik

Margit, Szekeres József (aki igazgatóhelyettes is volt), Tóth Nán-
dor (később szintén igazgatóhelyettes), Fodor Pálné (Kati néni),
dr. Igmándy Emil, Kőhalmi Konrádné (Edit néni), dr. Rozgonyi
Lászlóné (Klári néni), Thuróczy Gyuláné (Zsuzsa néni), dr. Gá-
bor Józsefné (Mária), Hercze Andorné (Kati néni), és nem utol-
sósorban Bessenyei Gyula (Zénó bácsi a legendás testnevelő) ta-
nárokra. Természetesen nagy tisztelet övezi a teljes tantestüle-
tet – a fel nem sorolt nagyszerű tanárnőkkel és tanárurakkal
együtt – és Varsányi Gábor igazgatót az intézmény eredményes
irányításáért. 

A technikumból szakközépiskola, 
gimnázium, ökoiskola…

Az iskola fennállásának első húsz évében 1063 tanuló szerzett
technikusi oklevelet a nappali tagozaton. Az esti tagozaton a tex-
til-bőr-papír szakon felül textiltisztító („patyolat”) képzés is folyt.
1968. szeptember 1-jétől az első évfolyamon a technikumi kép-
zést szakközépiskolai képzés váltotta fel, Than Károly Vegyipari
Szakközépiskola lett az intézmény neve. 1983 őszétől az iskolához

került a textilfestő és textilnyomó
szakmunkás képzés, 1987 szeptem-
berétől a textilvegyipari ágazaton
áttértek az ötéves technikusképzés-
re. Az 1990/91-es tanévben indult az
első gimnáziumi évfolyam, ide ke-
rült a cellulóz- és papírgyártó, vala-
mint a papírfeldolgozó szakmun-
kásképzés. Később a bőrvegyipari

és papíripari ágazaton is áttértek az 5 éves technikusképzésre,
ekkor Than Károly Vegyipari Szakközépiskola, Szakmunkásképző
és Gimnázium névtábla került a Lajos utcai épületre.

1997 szeptemberétől, a Bolyai János Textilipari Szakközépis-
kolával történt összevonás után a szakmai képzés textilipari tech-
nikusi fonó, kötő, szövő ágazattal bővült, Zsigmond Téri Gimná-
zium, Műszaki Szakközépiskola és Szakmunkásképző névvel mű-
ködve. 1999-ben újabb szakmák kerültek a képzések közé, az
érettségizetteknél a hulladékkezelő technikus (korábban már volt
környezetvédelmi technikus képzés), a szakmunkás ágazaton a
konfekció-, méteráru- és lakástextil eladó szakma oktatása folyt.
2002-ben megindult a könnyűipari szakmai oktatás leépítése, az
egyes ágazatok ipari hétterének leépülése miatt. A 2007/08-as
tanévben végeztek az utolsó filmnyomó-textilfestő és papírgyár-
tó-feldolgozó szakmunkástanulók. 2008. július 1-től a Térségi In-
tegrált Szakképző Központ keretei között folytatódott a szakis-
kolai és a szakközépiskolai képzés. A környezeti nevelési tevé-
kenység prioritása értelmében 2009. szeptember 1-jétől Than Ká-
roly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola lett. 2015.
július 1-jével az iskola önállósága megszűnt, és a Budapesti Mű-
szaki Szakképzési Centrum (1146 Budapest, Thököly út 48–56.)
tagintézményeként működik tovább. Jelenleg a Budapesti Mű-
szaki Szakképzési Centrum Than Károly Ökoiskolája, Gimnáziu-
ma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.

Tisztelettel emlékezünk – akik annak idején ott végeztünk –
az alma materre, a 70 éve megalapított Than Károly Könnyűipari
Vegyészeti Technikumra (ill. elődjére) és a kiváló textilvegyész-
technikus-képzést biztosító tanárokra. ���
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* Lásd bővebben: Beck Mihály: Than Károly élete és munkássága. Piliscsaba, 2008.


Néhányan a Than Károly Könnyűipari Vegyészeti Technikum
meghatározó tanárai közül 

A technikum jelvénye 
a 20. évfordulón, 1970-ben

Dr. Waczulik Margit
Szekeres József

Bereck Ferenc

Kőhalmi Konrádné Dr. Igmándy Emil Nyári József Bessenyei Gyula

Herbert Ferenc

Sződy Ferencné Marosi József

papíripar vegyipar
textiliparbőripar

Lezárult a tisztújítás a Magyar Tudományos Akadémia tudományos osztályaiban
A tizenegy testületben a távjelenléttel megtartott üléseket kö-
vetően az Akadémiai Adattár felhasználásával, titkos szavazás-
sal döntöttek a tagok az MTA 193. közgyűlését követő tisztújí-
tásról.

A Kémiai Tudományok Osztályán

Osztályelnök: Perczel András
akadémikus, egyetemi tanár, kutatócsoport-vezető; 
rendes tag: 2016, levelező tag: 2010
Kutatási terület: szerkezeti kémia és biológia

Jelentősebb díjak:
Bolyai-díj (2011), Magyar Kutatási Díj (2004)

Osztályelnök-helyettes: E. Kövér Katalin
akadémikus, egyetemi tanár; rendes tag: 2019, 
levelező tag: 2013
Kutatási terület: NMR-spektroszkópia

Jelentősebb díjak:
Bruckner Győző-díj (2010),
Széchenyi professzori ösztöndíj (1998)


