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A teljesítmény elismerése

Idén tizenegyen vehették át a 25 éve létező Gábor Dénesdíjat
2014. december 18., 20:15 forrás: MTI
Tizenegy tudóst és kutatót, fejlesztőt és feltalálót, köztük dr. Szikla Zoltán papírgyártó mérnököt tüntettek ki kiemelkedő teljesítményének elismeréséül
idén a Gábor Dénesdíjjal csütörtökön az Országházban.
A tudósok, az idei díjazottak nemcsak megálmodják és megtervezik, majd létrehozzák a jövőt, hanem fel is találják azt, új távlatokat nyitnak meg új
eszközökkel, új eljárásokkal, amelyek révén eddig ismeretlen lehetőségekhez juthat a magyar állam, az egész nemzet 
 hangsúlyozta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke a díjak átadásakor.
Gyulai József, a díjat odaítélő kuratórium elnöke arról beszélt, hogy a díj a díjazottak kiválósága révén mára beépült a hazai, sőt a nemzetközi tudatba is.
Jamrik Péter, a díjat alapító Novofer Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott: a díj 25 év után azért tud egyedi és időtálló lenni, mert világnézeti
hovatartozástól függetlenül, generációs ellentéteken túllépve, szakmai féltékenységet félretéve kerülnek fel a díjazottak tablójára a magyar szellemi élet
kiválóságai.

KargerKocsis József okleveles vegyészmérnök, Haidegger Tamás villamosmérnök, Augusztinovicz Gusztáv Fülöp villamosmérnök, Bitay Enikő
mérnökinformatikus, Szikla Zoltán papírgyártó mérnök, Borbás Enikő, a BME vegyészmérnök hallgatója, Solymosi János villamosmérnök,
Szelezsán János matematikus, Dusza János fizikusnak, anyagkutató és Katona Gergely fizikus a Gábor Dénesdíjak kitüntetettjei a díjak átadása
alkalmából tartott ünnepségen az Országház Felsőházi termében (MTI Fotó: Kovács Attila)
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Bitay Enikő mérnökinformatikus, a határon túli magyar tudományos műhelyek vizsgálata, a
technikatörténeti örökség feltárása, kutatása és védelme, a fiatal műszakiak tudományos találkozóinak létrehozása és az eredmények közreadása területén
elért eredményeiért.
Gábor Dénesdíjjal tüntették ki Dusza János fizikus, anyagkutatót Solymosi János villamosmérnököt, Haidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai
mérnököt.
Dr. Szikla Zoltán papírgyártó mérnök, a Hamburger Hungária Erőmű Kft. ügyvezető igazgatója a magyar papíripar felvirágoztatásában vállalt meghatározó
tudományos, szakmai, szervező és irányító tevékenységéért vehette át a díjat, Guttman András okleveles vegyészmérnök pedig az ezredforduló kémiáját,
biológiáját és orvostudományát új alapokra helyező genomika, proteomika és glikomika fejlődését megalapozó korszerű bioanalitikai kutatásokért.
Elismerték KargerKocsis József okleveles vegyészmérnököt, a természetes és mesterséges polimerek és kompozitjaik tulajdonságainak javításáért,
,Augusztinovicz Gusztáv Fülöp villamosmérnököt, a környezeti zajcsökkentési és rezgéscsillapítási eljárásokhoz kapcsolódó, eljárások fejlesztéséért és
alkalmazása terén elért eredményeiért. Katona Gergely fizikust pedig az agykutatásban új lehetőségeket teremtő, a világon először bevezetett, valós idejű
három dimenzióban szkennelő akusztooptikán alapuló mikroszkóp létrehozásáért.
In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Szelezsán János matematikus, a Gábor Dénes Főiskola egyik alapítója, oktatója és egykori rektora, a
magyar programozás elmélet első úttörője. Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat ítéltek Borbás Enikőnek, a BME vegyészmérnök hallgatójának,
aki 
Antipszichotikumok formulálása és in vitro analitikai vizsgálati módszerei
című dolgozatában a mentális kórképekben szenvedő betegek számára
szájból felszívódó gyógyszerformula kifejlesztése mellett meghatározta a gyógyszeripar számára hasznos in vitro modell előnyeit és hátrányait.
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