Dr. Gschwindt András
Hivatásának és hobbijának nem hétköznapi területet választott: életét annak a végtelennek
szentelte, mely a fejünk felett van. A végtelent, amelyben élünk, és amelyben – sajnos sokszor
megfeledkezünk erről – csupán porszemek vagyunk. Egy olyan embert köszönthetünk, aki az
elmúlt 50 évben szakmai sikereivel folyamatosan hozzájárult hazánk hírnevének
öregbítéséhez.
Dr. Gschwindt András, a Budapesti Műszaki Egyetem adjunktusa Mezőberényben született
1941. március 19-ikén, édesapja Gschwindt András a városban szabóként dolgozott,
édesanyja a Tarcsai úti Tóth malom tulajdonosának lánya.
Az első kapcsolódást a világűrhöz a Szputnyik-1 jeleinek mezőberényi vétele jelentette
életének talán legfogékonyabb korszakában, középiskolás éveiben. 1970-ben komoly
fordulópont következett: a Magyar Tudományos Akadémia ösztönzésére megalakult a
Műegyetem Űrkutató Csoportja. Vezetője Dr. Gschwindt András lett. A megalakulást követő
40 év alatt 17 műholdra, a MIR űrállomásra, a Vega űrszondára kerültek különböző, a csoport
tagjai által készített berendezések. A Halley üstököst megfigyelő űrszonda - fedélzetén az
Űrkutató Csoport által készített alegységekkel - kiemelkedő sikert hozott a hazai
űrkutatásnak, űrtechnológiai fejlesztésnek. Dr. Gschwindt András egyik legerősebb szakmai
motivációja évtizedek óta az első hazai műhold megalkotása volt. Végül megszületett Masat1, Magyarország első műholdja, mely 2012. februári startja óta sikeresen rója köreit Földünk
körül.
Kiemelten érdeklődik Városunk történései iránt. A Mezőberényi Hírmondóba több
alkalommal írt, felhívva ezzel a figyelmet egy-egy rossz gyakorlatra, illetve szorgalmazva
valamely probléma megoldását. Ilyenek például a vasútállomáson lévő padok, tölgyfák,
különböző növénytelepítések lehetősége, vagy a Kereki híd állapota. Mezőberényi gyökereit
büszkén vállalja, amit a műhold fellövése utáni első rádióinterjúban a riporter is többször
említett.
Saját megfogalmazása szerint mezítlábas gyerekként élvezte a táj (Mezőberény) szabadságát.
"Szülőföldem, városom számomra örökre megmaradó emlékeket jelent."
Munkája, eredményei alapján több elismerésben részesült, így többek között megkapta az
Állami díjat, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét, Budapest pedig díszpolgári
címet adományozott számára.
Tudományos munkája, a városhoz való szoros kötődése alapján Dr. Gschwindt Andrásnak,
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a város lakóinak tisztelete és hálája
kifejezéseként, erkölcsi elismerésként a „Mezőberény Város Díszpolgára” címet
adományozza.

