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Kitüntették
Palkó Tibort

Eötvös József Koszorút adományozott
, a GTK professor emeritusá-

nak az MTA kiemelkedõ tudományos élet-
mûve elismeréséül.

dr.
Szûcs Istvánnak

Az MTA Elnöksége az
1992. decemberi rendkívüli közgyûlés hatá-
rozatának nyomán alapította kiemelkedõ tu-
dományos életmû elismerésére a kitüntetést.

Dr. Szûcs István

akadémiai kitüntetése

AzABPKAnyanyelvi és mûvészeti nevelési
tanszékvezetõje, (a képen balról)
a magyar festészet napja alkalmából MMA
(Magyar Mûvészeti Akadémia) díjat vett át

, az MMA Képzõ-
mûvészeti Szekciójának elnökétõl.

Palkó Tibor

Szemadám Györgytõl

Válságkezelés- EU és nemzeti stratégiák címmel tartott elõadást a
Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola meghívására
Gödöllõn, november 5-én dr. Csaba László akadémikus, a Közép-európai
Egyetem és Budapesti Corvinus Egyetem pofesszora. A vendéget dr. Gálfi
Péter tudományos rektorhelyettes és dr. Lehota József professzor, doktori
iskolavezetõ köszöntötte. Az elõadás része volt a Magyar Tudomány Ünnepe
eseménysorozatnak, aminek több programjáról tudósítunk e számunkban.

BALÁZS GUSZTÁV
Aközgazdász professzor elsõként az Európai

Gazdasági és Monetáris Unió mûködését ele-
mezte, sikertörténetként értékelve azt miköz-
ben, mint mondta, Európa tele van elégedet-
lenséggel. Leszögezte: mindent a maga mér-
céjével kell mérni. Egy hivatalt egy feladattal
célszerû megbízni.Az Európai Pénzügyi Unió

fõ intézménye, az Európai Központi Bank el-
sõdleges feladatát, az árstabilitás fenntartását
2012-2013-ig bezárólag teljesítette. Az EU
egyesített tõke-, kereskedelmi és fizetési mér-
lege egyensúlyt mutat. Az euró külsõ értéke
alapvetõen nem az EKB-n múlik.
Avalutaunió óriási elõnyt jelentett a lakosság

túlnyomó részének. Bár növekedési hatása ki-
csiny, jólétnövelõ hatása nagy. Érvényesítette
a nagy piac elõnyeit.

Mi okozza az elégedetlenséget? A magyará-
zat a sokféle/különféle nemzeti gazdaságpo-
litikában rejlik. Az elõadó négy csoportba so-
rolta az unió tagállamait. Vannak a jól jártak –
mint például Luxemburg, Németország, Len-
gyelország, Észtország, Szlovákia –, vannak,
akiknek semmi sem jött be – e körbe tartozik a
többi között Olaszország, Portugália, Íror-
szág, Szlovénia, Görögország –, a köztes álla-
mok, ide sorolta Magyarországot, végül pedig
az Egyesült Királyságot említette, mint aki
mindenbõl kimaradt, ami jó az unióban,
Schengentõl a valutaunióig. Hangsúlyozta,
hogy a csoportokba különbözõ méretû és
fejlettségû államok tartoznak.

Minek a válságáról van itt szó az elmúlt 6-7
évben? – kérdezett tovább az akadémikus. A
monetáris unió konstrukciója lenne a hibás?
De ez sok helyen jól mûködik! És azok sem
akarnak kilépni belõle, akik – mint a görögök
– nem felelnek meg a követelményeknek! A
másik magyarázat szerint nem felépítés rossz,
hanem az, hogy az egyes államok kormányai
aszimmetrikus gazdaságpolitikai válaszokat

adtak az unióval kapcsolatos kihívásokra a
válság elõtt, alatt és után.
Az arról szóló vita, hogy ki hány százalékra

teljesítette a hiánytervet, nem releváns, állapí-
totta meg . A fizetési mérleg-
hiány mértéke nem igazán fontos, sõt félreve-
zetõ. Gazdaságilag azért, mert nem az a kér-
dés, hogy mekkora a ráta, hanem az, hogy a
ráta egy versenyképtelen struktúrákat meg-
õrzõ, költekezõ gazdaságpolitika vagy pedig
olyan elõremutató változás következménye,
amely költséggel jár. A hollandokat egy évti-
zede elmeszelték azért, mert nem feleltek
meg a kritériumnak. Õk privatizálták a nyug-
díjrendszert, kimutattak az implicit vesztesé-
geket, jobb minõségû állami pénzügyi kimu-
tatásokkal álltak elõ, tehát volt értelme annak
a cselekvésnek, aminek következtében nem
jó számokat „produkáltak” és a jövõ válláról
vettek le terheket.
A válságra az unió a „fegyelemért pénzt” lo-

gikával reagált. Bár ennek van egy könyvelõi
logikája, de nagyon furcsa válasznak értékel-
te az elõadó. Az egymás után jelentkezõ vál-
ságjelenségekre reagálva egyre több költség-
vetés politikai kérdést emeltek közösségi
szintre, létrehozták a közösségi bankfelügye-
letet, a bankuniót, ami többféle szempontból
is problémát okoz.

A költségvetés politika ugyanis a demokrá-
cia lényege. Ki mit fizet, kinek a pénzébõl fi-
zet... ez véres valóság.Az egyik görög mentõ-
csomag a szlovák kormány bukásába került,
emlékeztetett dr. Csaba László. A költségve-
tési politikát nem lehet Brüsszelbõl csinálni.

az Európai Központi
Bankot depolitizált szervezetként hozta létre.
Amikor bankfelügyeleti funkciót is kapott,
olyanná vált, mint a rejtõi regényhõs, aki szõ-
nyegkereskedõ és király volt egy személyben.

Összegezve: az uniós válságkezelés nem
volt túl sikeres, sõt hozzájárult a válság elhú-
zódásához. Bár a monetáris unió közös, az ár-
stabilitást szem elõtt tartó logikáját fenn kell
tartani, de nem kell egy rugóra járnia a nem-
zeti költségvetéseknek.Anémetek, a finnek, a
dánok és más nemzetek is megõrizték, külön-
féle reformokkal finanszírozhatóvá tették a
maguk jóléti modelljét. Bízzunk benne, hogy
ez az unió szintjén is megvalósítható, meg-
õrizve a társadalmi békét, a környezet fenn-
tarthatóságát és a finanszírozhatóságot is.
Oda kell figyelni arra, hogy az említett álla-
moknak miért sikerült!

dr. Csaba László

Lámfalussy Sándor

A szerzõ felvétele

Megõrizhetõ jóléti modellek
Dr. Csaba László akadémikus elõadása

Címlapfotók: Rebecca Nelson, Balázs
Gusztáv és YMÉK
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Az értekezleten az egyetem vezetõje el-
mondta, hogy a rektori megbízása óta eltelt
idõszakban harmonikus együttmûködésben
dolgozott a gazdasági fõigazgatóval és biztos
benne, hogy ez az egyetem fejlõdését szolgá-
ló kooperáció a jövõben is érvényesülni fog.

elsõ kancellári
megnyilatkozá-
sában rámutatott
arra, hogy a fenn-
tartó miniszté-
rium átalakította
a felsõoktatás
költségvetésének
struktúráját, ezért
az egyetemeknek
egy megváltozott
helyzethez kell
alkalmazkodniuk
.A karok szoros,
naprakész koope-

rációja szükséges például ahhoz, hogy az
egyetem minél több pályázati forrást elnyer-
jen. Ismételten felhívta az egyetemi dolgo-
zók figyelmét arra, hogy igyekezzenek fel-
tárni és kihasználni a megtakarítási és forrás-
szerzési lehetõségeket.

Az összdolgozói értekezlet következõ té-
maköre a Fokozatváltás a felsõoktatásban cí-
mû stratégia volt. ismertet-
te, hogy a kormány által elsõ olvasatban tár-
gyalt és vitára bocsátott dokumentum célul
tûzi ki, hogy a magyar felsõoktatás 2030-ra
alkalmazkodjon a nemzetközi versenyhez,
szolgálja ki a munkaerõpiaci igényeket, eu-
rópai színvonalú kutatásokat végezzen, se-
gítse elõ a társadalmi mobilitást és a gazdasá-
gi innovációt. E célok eléréséhez profiltisz-
tításra és specializációra, az intézményrend-
szer átalakítására, oktatási innovációra és ha-
tékony intézményirányításra van szükség.

Figler Kálmán

Dr. Tõzsér János

A beavatkozásnak jogi szabályozási, köz-
vetlen intézményirányítási, finanszírozási,
ingó és ingatlanvagyon-gazdálkodási, továb-
bá kommunikációs csatornái vannak.
A felsõoktatási stratégia differenciált intéz-

mény-típusokkal számol. A tudásteremtés

hátrányos helyzetû régiók versenyhelyzeté-
nek javításával.

További egyeztetést igényel a PPP kon-
strukciók kiváltása, a külsõ érdekeltségi kör
(fenntartó, társadalom) részletesebb meg-
jelenítése az állami intézményekben, a stra-
tégia megvalósításának ütemezése és a lépé-
sek egymásra épülése.

Az egyetem vezetése nélkülözhetetlen és
azonos súlyú feladatának tekinti az egyetemi
polgárok tájékoztatását és véleményük meg-
ismerését, az eltérõ álláspontok megvitatá-
sát, a párbeszédet, legyen szó vezetõi vagy
fenntartói döntésekrõl, hangsúlyozta a to-
vábbiakban dr. Tõzsér János.

A tájékoztatást és tájékozódást egyete-
münkön számos kommunikációs eszköz
szolgálja. Ezek sorába tartoznak a dolgozói
értekezletek, amelyek korábban nem ismert
gyakorisággal nyitnak lehetõséget feladatok
ismertetésére, vélemények, megvitatandó
gondok, megoldást igénylõ panaszok meg-
beszélésére. Értekezletekre az elmúlt másfél
évben változatos formában került sor. Voltak
összdolgozói, kari és nem kari szervezeti
egységek dolgozói számára meghirdetett fó-
rumok. Új kommunikációs csatorna a
kozerdek@szie.hu elektronikus postafiók,
az egyetem központi épületének lépcsõházá-
ban elhelyezett levélláda és a vezetõi foga-
dóórák rendszere. Az egyetemi polgári stá-
tuszhoz méltó véleménynyilvánításhoz tehát
minden lehetõség adott és a vezetés mindig
nyitott a vitára. Az egyetemi etikai normák-
hoz nem méltó jelenségekkel szemben
azonban a jövõben is minden jogszerû esz-
közzel fellépnek, szögezte le a rektor.

Összdolgozói értekezlet
Orbán Viktor miniszterelnök a 2014. november 15-étõl 2017. november
15-éig terjedõ idõtartamra 21 felsõoktatási intézményben bízott meg
pályázókat a kancellári teendõk ellátásával. A Szent István Egyetem
kancellárja Figler Kálmán, az intézmény eddigi gazdasági fõigazgatója
lett. A miniszterelnök 127/2014. (XI. 4.) ME határozata a Magyar Közlöny
2014. évi 150. számában jelent meg. A döntéseket Balog Zoltán, az emberi
erõforrások minisztere október 31-én sajtótájékoztatón jelentette be, amin
részt vett Palkovics László felsõoktatásért felelõs államtitkár is. Ez adta az
idõszerûségét annak, hogy november 4-én összdolgozói értekezletre hívja
az egyetem munkatársait dr. Tõzsér János rektor.

helyszínei az egyetemek, a
tudáshasznosításé az al-
kalmazott tudományok
egyetemei, a tudásmeg-
osztás színterei pedig az
úgynevezett közösségi fõ-
iskolák.
ASZIE rektora tájékozta-

tást adott arról, hogy az
egyetem vezetése egyet-
ért a „verseny”, a „minõ-
ség” és a „teljesítmény”
elõtérbe állításával, az ok-
tatás, a kutatás és a szol-
gáltatások fejlesztésével, a
specializált felsõoktatás
kialakításával valamint a

Figler Kálmán a Szent István Egyetem kancellárja
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A Szenátus napirendjén

Elfogadták az egyetem etikai kódexét
A Szent István Egyetem Szenátusa
október 29-én, Gödöllõn tartotta
2014/2015. tanévi második rendes
ülését.

A napirend tárgyalása elõtt
rektor szenátori megbízó leveleket adott át.A
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Karon és
helyére – közalkalmazotti jogviszonyuk
meg-szûnése miatt –
egyetemi adjunktust és mb. dé-
kánt választották szenátorrá. A doktorandusz
hallgatói önkormányzat képviselõjeként

követi, az Egye-
temi Hallgatói Önkormányzat új szenátora

helyett lett.
*

A Szenátus módosította az Egyetemi Szer-
vezeti és Mûködési Szabályzatát. A módo-
sításra több okból is szükség volt. A szarvasi
Pedagógiai Intézet kivált az egyetem ke-
retébõl, át kellett vezetni a szervezeti válto-
zásokat, aktualizálni kellett az Ftv. és az
Nftv. közötti átmeneti idõszakra vonatkozó
jogszabályi hivatkozásokat, el kellett végez-
ni a kancellári intézmény elõkészítését a sza-
bályzatban, egyúttal változott a rektori pá-
lyázat elbírálásának rendje, amely szerint
ismét a Szenátus jogkörébe kerül a rektor-
jelölt megválasztása.

*
A Szenátus módosította az ESZMSZ 5/D

mellékletét képezõ Hallgatói juttatások és té-
rítések szabályzatot. Szeptember 1-jén ha-
tályba lépett az egyes felsõoktatási tárgyú
kormányrendeletek módosításáról szóló
220/2014. (VIII. 29) Kormányrendelet, ami
tartalmazta az 51/2007. (III. 26.) Kor-
mányrendelet módosítását is. Az eszközölt
módosításokat vezették át ebben a szabály-
zatban.

*
A Szenátus módosította az ESZMSZ 4. sz.

mellékletét, Az Egyetem Foglalkoztatási
Követelményrendszerét. Ebben a szabály-
zatban is elõ kellett készíteni a kancellár in-
tézményét, s meg kellett benne jeleníteni,
hogy változott a rektori pályázat elbírálásá-
nak rendje. A vezetõi megbízások, vezetõi
jogkörök 2014. évi változásait is átvezették a
szabályzatban, továbbá egy pontosításra is
sor került a jogszabályi hivatkozások között.

*
A Szenátus módosította az ESZMSZ Ybl

Miklós Építéstudományi kari kiegészítését,
összhangba hozva azt az ESZMSZ, valamint
az EHJTSZ rendelkezéseivel.

A korábbi kari SZMSZ egyetértési jogot
biztosított a HÖK-nek az alábbi kérdéskö-
rökben:

dr. Tõzsér János

dr. Puskás János dr. Lakatos Vilmos

Szabóné Bohus Márta
dr. Bíró Tibor

Szabó Katalint Bálint Csaba

Sziráki Dániel Dénes Márton

1. a TDK Kari Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat elfogásakor és módosításakor,
2. a Kar hallgatóira vonatkozó Fegyelmi Sza-
bályzat elfogásakor,
3. vizsgaidõpontok módosításakor,
4. a hallgatói jegyzettámogatások felhaszná-
lásánál,
5. a Kollégiumi Szervezeti és Mûködési Sza-
bályzat elfogásakor, módosításakor,
6. a Diákjóléti Bizottság Szervezeti és Mû-
ködési Szabályzatának elfogásakor illetve
módosításakor,
7. a kari sportlétesítmények hasznosításakor,
8. a Kollégium szabadon felhasználható
pénzeszközeinek elosztásakor,
9. a hallgatói jutalmazáskor.
A módosítás eredményeként kizárólag véle-
ményezési joga lett a HÖK-nek ezekben a
kérdésekben.

A Diákjóléti Bizottság elnöke az oktatási
dékánhelyettes lett, a bizottság hatásköre ki-
bõvült az EHJTSZ-ben foglaltaknak megfe-
lelõen.

*
A Szenátus a szarvasi Pedagógiai Intézet

kiválása miatt módosította az ESZMSZ Al-
kalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai kari ki-
egészítését.

*
A Szenátus jóváhagyta az „Állatorvos-tudo-
mányi Kar gyakorlati képzés mesterokta-
tója” cím létrehozását és adományozását, az
ÁOTK kari SZMSZ 8. sz. mellékletének mó-
dosítását.

*
ASzenátus jóváhagyta a SZIE Etika Kódex-

ét.
Az Etikai Kódex szabály- és normarendsze-

re kiterjed
a jogtisztelõ magatartásra+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

a szerzõdésben vállalt kötelezettségek be-
tartására

az emberi méltóság és a személyiségi jogok
tiszteletben tartására, a diszkrimináció, a
zaklatás tiltására

a pártatlanság követelményére
az érdekképviselethez és a vélemény-

nyilvánításhoz való jog biztosítására
a magas szakmai színvonal és megbízha-

tóság biztosítására
a szakmai fejlõdés, elõmenetel, munka-

körváltás, munkaviszonnyal kapcsolatos
változások tisztaságára

az elszámoltathatóságra és a méltányos-
ságra

a környezetbarát, biztonságos, alkohol- és
drogmentes, magas szakmai színvonalú
munkahely kialakíthatóságára

az átlátható, korrekt és szakszerû ügyviteli
eljárásokra, pontos nyilvántartásokra

a minõsített adatok, bizalmas információk

védelmére, a szakmai titoktartásra

az összeférhetetlenségre vonatkozó szabá-
lyok betartására

a pénzmosás megakadályozására vonatko-
zó szabályok betartására

az ajándékok adásának és elfogadásának
szabályozására.

a szakszerû és tisztességes kommunikációra

*
A Szenátus jóváhagyta az oktató munka

hallgatói véleményezésének szabályzatát.
Az Nftv. elõírja az oktatók munkájának

rendszeres hallgatói véleményezését és an-
nak intézményi szintû szabályozását. A
SZIE karai eddig önállóan, saját hatókörben
kialakított módszerekkel és eljárásokkal lát-
ták el ezt a feladatot. A törvényi elõírásnak
eleget téve készült el az intézményi szintû
szabályozás tervezete.

A szabályzat megfogalmazza annak célját,
hatályát, az oktatók képzési tevékenységé-
nek hallgatói véleményezésével kapcsolatos
jogokat és kötelezettségeket, a véleménye-
zés eljárási szabályait és egységes keretbe
foglalja, kik és milyen feltételek mellett te-
kinthetnek be a véleményezés dokumentu-
maiba, kik és hogyan használhatják fel a
véleményezés eredményeit.

*
ASzenátusa jóváhagyta az Egyetemi Esély-

egyenlõségi Bizottság ügyrendjét és az
egyetem 2014. évi esélyegyenlõségi tervét.
A bizottság feladata az egyenlõ bánásmód-

ról és az esélyegyenlõség elõmozdításáról
szóló 2003. évi CXXV. törvényben foglaltak
érvényre juttatása az egyetemen; az éves
esélyegyenlõségi terv elõkészítése és Szená-
tus elé terjesztése, valamint az ezzel kapcso-
latos intézkedések koordinálása; a dolgozók
és hallgatók által az esélyegyenlõség meg-
sértése ellen benyújtott panasz kivizsgálása,
az ügy véleményezése.

A bizottság október 1-jén tartotta alakuló
ülését.
A bizottság tanácskozási joggal rendelkezõ

tagjai:
Szakmai felügyelet oktatási

rektorhelyettes
Állandó meghívott ügyvivõ

szakértõ, Emberi Erõforrás Központ
Szavazati joggal rendelkezõ tagok:
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

fõiskolai adjunktus
Állatorvos-tudományi Kar

tanulmányi osztályvezetõ
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi

Kar fõiskolai docens
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

egyetemi tanár
Gépészmérnöki Kar tan-

széki mérnök, a bizottság elnöke

+

+

+

dr. Tóth Tamás

Tóth Gabriella

Antal György
Horváthné Csa-

pó Tímea

dr. Beke Szilvia

dr. Hajós László
Rezsabek Tamás
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Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
egyetemi adjunk-

tus
Ybl Miklós Építéstudományi Kar

egyetemi fõtanácsos
HÖK hallgató
HÖK hallgató
Közalkalmazotti Tanács

fõiskolai docens (GAEK)
Egyetemi Tanulmányi Hivatal

oktatási referens, egyetemi esély-
egyenlõségi koordinátor, a bizottság titkára

*
A Szenátus módosította az YMÉK Diákjó-

léti Bizottsága Mûködési Szabályzatát va-
lamint a kar Informatikai Szabályzatát.

*
A Szenátus támogatta a Kihelyezett gén-

megõrzési és nemesítési tanszék valamint a
Kihelyezett környezetrekonstrukció tanszék
megszüntetését az MKK-n, majd jóváhagyta
ugyanezen a karon a Kihelyezett kisállat-
tenyésztési és génmegõrzés-biológiai
tanszék, valamint a Kihelyezett méhészeti és
méhbiológiai tanszék alapítását. A két tan-
szék vezetõje és

lesz.
*

ASzenátus támogatta az MKKAquakultúra
és Környezetbiztonsági Intézet nyelvhelyes-
ségi okokból történõ névmódosítását. Az in-
tézet új neve: Akvakultúra és Környezetbiz-
tonsági Intézet.

Csúrné dr. Varga Adrienne

Suppán
Józsefné

Nagy Bálint
Kadosa Gábor

dr. Lányi Katalin

Gregus Haj-
nalka

dr. Liptói Krisztina dr. Za-
jácz Edit

A Szenátus jóváhagyta, hogy az MKK Kör-
nyezetgazdálkodási agrármérnök mester-
képzési szakán az új szakvezetõ

egyetemi tanár legyen 2014. október
31-tõl. Egyúttal szakve-
zetõi megbízása hatályát vesztette 2014. ok-
tóber 30-tól.

*
A Szenátus együttmûködési megállapodás

megkötését támogatta az egyetem és a Föld-
mérési és Távérzékelési Intézet, az egyetem
és a Gödöllõi Rendõrkapitányság, az egye-
tem és a Török Ignác Gimnázium, a GTK és a
Gömör Mintafarm Nonprofit Kft., az MKK
Természetvédelmi és Tájgazdálkodási Inté-
zet és a Nógrádszakál Felzárkóztatásáért
Alapítvány, az MKK Vadvilág Megõrzési In-
tézet és a Földmûvelésügyi Minisztérium va-
lamint az MKK és a II. Rákóczi Ferenc Kár-
pátaljai Magyar Fõiskola között. A Szenátus
jóváhagyta a GTK csatlakozását a gödrei
székhelyû Vidékfejlesztési Innovatív és Tu-
dástranszfer Klaszterhez.

*
A Szenátus jóváhagyta az egyetem jelenleg

érvényben lévõ, a kari tanácsok által elfo-
gadott mintatanterveit.
A nemzeti felsõoktatásról szóló törvény ki-

mondja, hogy a felsõoktatási intézmény Sze-
nátusa fogadja el az intézmény képzési prog-
ramját. A szakok indításakor kidolgozott és a
Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizott-
ság által jóváhagyott tanterveket a kari taná-

dr. Urbányi
Béla

dr. Ángyán József

csok azóta többször módosították, ezért volt
szükséges a Szenátus újbóli jóváhagyására.

*
A Szenátus jóváhagyta a Ló-egészségügyi

szakállatorvos szakirányú továbbképzési
szak létesítését és indítását az ÁOTK-n, a
GTK Emberi erõforrások alapszakon a
Wellness&Spa menedzsment specialista
specializáció indítását.

*
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta a

szükségtelenné vált ingatlanok vagyonke-
zelõi jogának visszaadását és ellentételezé-
sének kezdeményezését a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt-nél.

*
A Szenátus támogatta a Szent István Társa-

dalompolitikai Szakkollégium létrehozását
azzal a céllal, hogy az alap- és mesterszakos
hallgatók számára az egyetemi tanórákon kí-
vüli továbbképzési és szakmai fórumot
nyújtson, ahol a tagok tudományos diskur-
zusokat és eszmecseréket folytathatnak a
hallgatókat érdeklõ, illetve érintõ társadalmi
kérdésekrõl.

*
A Szenátus támogatta a Transander – A sül-

lõszaporítás optimalizálása (MKK) és a
LIFE + Climate Action – Anyagfelhasználá-
si hatékonyság és újrahasznosítás a mûszaki
gyakorlatban (GÉK) pályázatok benyújtását
és a szükséges önrész biztosítását.

A Thesszalonikiben 2014. október 8-9-én tar-
tott projektzáró munkaértekezlettel, és a 10-én
tartott zárókonferenciával sikeresen lezárult a
„

” cí-
mû, a

c.

keretében megvalósított pályázatos projekt

A nyolc országot érintõ, tizenhárom partner-
intézmény, köztük a Szent István Egyetem
részvételével lebonyolított projekt célja a szi-
lárdhulladék-kezelõ létesítmény vezetõk egy-
séges európai képesítési keretrendszerének
kialakítása. Egyetemünk részérõl a projekt
koordinációs feladatait és

vezetésével a Gépészmérnöki
Kar látta el.
A szilárdhulladék gazdálkodás számos tech-

nológiai területét (anaerob lebontás, kom-

Towards a European qualification for Solid
Waste Facilities' Managers – SWFM-QF

LEONARDO DA VINCI Multilaterális
Projektek az Innováció fejlesztésért prog-
ram Egész életen át tartó tanulás alprogram

dr. Szabó Márta dr.
Bártfai Zoltán

(támogatási megállapodás száma: 2012-
3351/001-001, szerzõdés dátuma: 2012.09.12.).

posztálás, lerakás, égetés, válo-
gatás, újrahasznosítás), valamint
a létesítmények vezetéséhez
szükséges fõbb menedzsment
területeket (humán erõforrás
gazdálkodás, egészségvédelem,
biztonságtechnika, környezet
menedzsment, gazdasági-,
pénzügyi ismeretek, projektme-
nedzsment) lefedõ fejlesztés ke-
retében egységes képesítési ke-
retrendszer, valamint a képzé-
sek, továbbképzések szervezé-
séhez, és lebonyolításához se-
gítséget nyújtó szakterületi ok-
tatási tematikák álltak elõ.

Sikeresen lezárult
az SWFM-QF Leonardo projekt

fenntartási idõben folyamatos karbantartás
mellett érhetõk el a regisztrált érdeklõdõk
számára.

*
Bõvebb információ a projekt honlapján

található: http://www.swfm-qf.eu/main/.

A projekt eredményei a megvalósítás idõtar-
tama alatt a partnerek által szervezett work-
shopokon, szakmai rendezvényeken kerültek
bemutatásra.

Az elkészült szakmai anyagok a projekt
hivatalos honlapján jelennek meg és a projekt
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A vízenergia kivételével
valamennyi érintett
energiaforrásra kiterjed
a megújuló energiaforrások
oktatása és kutatása
a Gépészmérnöki Karon.
A Magyar Tudomány Ünnepe
programjaihoz illeszkedve a kar
tanárai e téren végzett
munkájukról nyújtottak átfogó
képet november 10-én.

Az 1970-es évek közepén új fogalmakkal
ismerkedett az ország, ilyen volt a bio-
massza, s talán megengedhetjük azt is, hogy
a környezetvédelem. Ezek a kifejezések köz-
szájon forogtak az akkori Gödöllõi Agrártu-
dományi Egyetemen, amely élen járt az új-
donságok – a ma divatos kifejezésével élve –
implementálásában. Ma pedig, ahogy a mû-
helytanácskozást megnyitó
dékán elmondta, mind a hat kari intézet és a
kar mûszaki tudományi doktori iskolája is
mûveli a megújuló energiák kutatási terüle-
teit, az eredményeket beépítették számos
szak és szakirányú továbbképzés tananya-
gába.

, az Épü-
letgépészet, lé-
tesítmény- és
környezettech-
nika tanszék
professor eme-
ritusa elõadá-
sában rámuta-
tott arra, hogy a
megújuló ener-
giaforrások al-
kalmazásának
igényét nem a
technikai fejlõ-
dés és nem a piaci viszonyok indokolják,
hanem a szükségszerûség a fenntartható fej-
lõdés érdekében. Meg kell keresni azokat a
felhasználási
területeket, me-
lyeknél a szük-
ségszerûség na-
pi gyakorlattá
válhat.

, az Energeti-
ka tanszék pro-
fessor emeritu-
sa bemutatta,
hogy milyen te-
kintélyes sze-
replõ a gépész-
kar a hazai szél-

dr. Szabó István

Dr. Barótfi
István

Dr. Tóth Lász-
ló

energia kutatásban és hasznosításban, hiszen
például közremûködött a 2001-ben Inotán,
2002-ben Kulcson felállított szélerõmû meg-
valósításában. Méréseik is azt igazolják,
hogy Magyarországon van elég szél, mint
ahogy geotermikus energiában is gazdagok
vagyunk. Közeli példa az utóbbi kiaknázá-
sára, hogy a kar új tudásközpontját földhõvel
fûtik és hûtik…

A szélenergia
hasznosítás szá-
mítógéppel tá-
mogatott mér-
nöki alkalma-
z á s a i r ó l

egyetemi
d o c e n s , a z
Energetika tan-
szék vezetõje
adott tájékoz-
tatást. A tan-
széken rendel-
kezésre á l ló
személyi és mû-
szaki háttér a nemzetközi elvárásoknak
(szabványok, eljárások, eszközök, szoftve-
rek) megfelel. Ennek is köszönhetõen a leg-
utolsó, 2009-2010. évi tender során, a be-
nyújtott pályázatok több, mint 2/3-a mûszaki
minõsítését végezhették el.
A napenergia fototermikus hasznosításának

eszközei ma már tömegtermelésben vannak
jelen a piacon. A fotovillamos hasznosítás-
ban a kutatásfejlesztés a hatásfok növelését
célozza, tudtuk meg , a

d r.
Schrempf Nor-
bert

dr. Farkas Istvántól

Fizika és folya-
matirányítási
tanszék egyete-
mi tanárától.
Napja inkban
olyan integrált
r e n d s z e r e k
megvalósításá-
ra törekednek,
amelyek lehe-
tõséget adnak a
berendezések
egész évben
történõ üzemel-
tetésére.

, az Energetika tanszék
egyetemi tanára a környezeti energiák ku-
tatása területén idén zárult, két éves kutatási
programban végzett munkát összegezte. Az
eredmények közé tartozik napelemes táro-
lótartályos öntözés valamint szélmotoros
öntözés cse-
pegtetõ rend-
szerének kidol-
gozása, hõszi-
vattyús mérõ-
berendezés és
precíziós mé-
rõ-, adatgyûjtõ
és kiértékelõ
rendszer továb-
bá mobiltelefon
állomás geokli-
matizáló beren-
dezésének kia-
lakítása.

Dr. Beke János

A mûhelytanácskozás résztvevõit dr. Tõzsér János rektor köszöntötte
Balázs Gusztáv felvételei

Gépészmérnöki Kar

Megújuló energiák oktatása és kutatása



7

univerzitás

egye-
temi tanár, a
Matematikai és
Informatikai In-
tézet igazgatója
elmondta, hogy
az Informatika
tanszék környe-
zetinformatikai
profillal több
mint 10 éve si-
keresen képvi-
seli hazánkat a
klímaváltozás-
sal kapcsolatos
társadalmi-gazdasági kutatások terén nem-
zetközi szervezetekben.Amegújuló energia-
források alkalmasak az üvegházgáz kibo-
csátás csökkentésére, és a szükséges mérték
többszörösében állnak rendelkezésünkre.

Dr. Molnár
Sándor

Az 1993-ban
m e g a l a k u l t
mûszaki tudo-
mányi doktori
iskolában 11
év alatt 93 si-
keres védés
történt, ezek-
bõl 17 a meg-
újuló energi-
ákhoz kapcso-
lódott, közölte

egyetemi do-
cens, az iskola
titkára. A bio-
massza, a napenergia és a szélenergia kuta-
tásokhoz komoly eszközpark épült ki a
Gépészmérnöki Karon, ennek is köszön-
hetõen rengeteg tudományos publikáció szü-
letett.

Seres István

Sikeres védéssel le-
zárt témák:

(fa),
(depóniagáz)

földhõ-
szondák hõtechnikai
viszonyai

szolár-
tárolók termikus ré-
tegzõdése, hõhordo-
zó közeg jellemzõi,
transzparens szigete-
lés, hibrid rendsze-
rek, napkollektoros
rendszerek modelle-
zése (neurális háló,
blokkorientált és
energetikai alapú)

oszlop-
tervezés, szélmérés

üveg térel-
határolók, komplex
rendszerek
Mivel a konferencia

nagyszerû alkalom
volt arra, hogy a
szakemberek bemu-
tassák, mit végeztek
és mit szeretnének a
jövõben végezni a
kutatócsoportokban,
jövõre is megrende-
zik. A kar nyitott az
egyetem bármely
más fakultásával,
valamint egyetemen
kívüli intézmények-
kel, vállalkozások-
kal való együttmû-
ködésre.

Biomassza bio-
gáz

Földhõ:

Napenergia:

Szélenergia:

Egyéb:

A kar Tudástranszfer Központjának fûtését és hûtését
részben geotermikus hõszivattyú rendszer biztositja,
amit tíz darab vertikális, 100 méter mély földszonda
szolgál ki. A hõközpont alkalmas a létesítménymérnöki
és a gépészmérnöki szak gyakorlati oktatására, tdk- és
szakdolgozatok készítésére.

Judaisztika – Társadalom – Gazdaság: In
memoriam Staller Tamás címmel, a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett kö-
zös konferenciát november 6-án Budapes-
ten, az Országos Rabbiképzõ-Zsidó Egye-
temen az OR-ZSE és a Szent István Egye-
tem.

Közel két éve távozott el közülünk az OR-
ZSE tudományos rektorhelyettese, a SZIE
tanszékvezetõ egyetemi tanára, Staller Ta-
más, akinek a tudományért folytatott áldo-
zatos munkáját az
OR-ZSE rektora méltatta megnyitó beszé-
dében. a SZIE képvi-
seletében köszöntötte a konferencia részt-
vevõit.

A tudományos ülésen öt szekcióban tizen-
kilenc elõadás hangzott el.Akonferencia zá-
rásaként Staller Tamás lánya,
osztotta meg emlékezõ gondolatait, végül a
SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar Agrárkommunikációs és Agráretikai
Kutatóközpontjának a professzorról készí-
tett kisfilmjét nézhették meg a jelenlevõk.

Prof. Dr. Schõner Alfréd

Dr. Kollár Csaba PhD.

Staller Judit

Staller Tamás

professzor emlékére

Dr. Jeszenszky Zoltán október 27-én, 83
éves korában befejezte földi életét. Pécsett
született 1931-ben. 10 éves korától 13-ig a
Kõszegi Magyar Királyi Hunyadi Mátyás
Középiskola növendéke volt. Apja 1944
nyarán mint hegyivadász alezredes hõsi ha-
lált halt a Tatárhágó védelmében, anyját
1945-ben eltûntté nyilvánították, nagyapja a
pozsonyi Evangélikus Líceumban volt ma-
gyar-latin tanár.

1945-ben 14 évesen a bátyjával együtt, aki
15 éves volt, bejutottak az Országos Protes-
táns Árvaházba a Rózsák terén, amelynek
evangélikus lelkész volt az igazgatója. Az
Árvaházból járt a Fasori Gimnáziumba 5
évig és 1950-ben érettségizett.

Az érettségi után az Árvaházat el kellett
hagyni, de mint osztályidegent még egye-
temi felvételre se hívták be. Nagy nehéz-
ségek után az akkor szervezõdõ Mezõgaz-
dasági Gépészmérnöki Karra felvették, de
több szakérettségis hallgatót kellett mate-
matikából és kémiából korrepetálnia.

1955-ben kitüntetéses vörös diplomával
lett mezõgazdasági gépészmérnök. 1956
õszéig gépállomás mérnök volt, majd a TMB
aspiránsa. Az MTA 1959-ben nyilvánította
kandidátussá.
1959 szeptemberétõl a Mezõgazdasági Gé-

pészmérnöki Karon dolgozott. 1977-ben ne-
vezték ki egyetemi tanárnak, utána tanszék-
vezetõnek. 2004-ben a Gépészmérnöki Kar
professor emeritusnak, 2005-ben aranydip-
lomás gépészmérnöknek nyilvánította.

Forrás: Fasori Öregdiák

Dr. Jeszenszky Zoltán
(1931 – 2014)
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Ünnepelt november 6-án a Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltár:
Koósné Török Erzsébet
fõkönyvtáros, fõigazgató átvette
a KDKL MSZ EN ISO 9001:2009
szabvány szerinti minõségirányítási
rendszerének megújító tanúsítását
Szabó Mirtilltõl, a CertUnion
Hungary Tanúsító Kft.
ügyvezetõjétõl.

Az eseményen részt vett
rektor, fõtitkár,

, az Országos Széchényi Könyvtár
Könyvtári Intézetének igazgatója

, a Semmelweis Egyetem Levéltárá-
nak igazgatója, , a Magyar
Felsõoktatási Levéltári Szövetség alelnöke
és minõségirányítási tanács-
adó, vezetõ auditor, továbbá a könyvtári és
múzeumi szakma több jeles képviselõje.

Az esemény bevezetõjében
elmondta: a Szent István Egyetem

Egyetemi Könyvtár hálózati központi
könyvtára, a Kosáry Domokos Könyvár és
Levéltár küldetése az egyetem, kiemelten a
Gödöllõn mûködõ karok célkitûzéseinek,
oktatási-nevelési, kutatási és szaktanácsadá-
si tevékenységének segítése, támogatása,
nyilvános könyvtárként a tudomány és a gaz-
daság szakembereinek, valamint az állo-
mány iránt érdeklõdõk szolgálata.

Küldetésüket, központi könyvtári, egyben
szakkönyvtári, egyre szélesedõ feladataikat
az elmúlt egy évben is különösen nehéz hely-
zetben végezték. A költségvetés és a szemé-
lyi állomány csökkenése a mindennapi mun-
kában nagy erõfeszítést igényel a könyvtár
minden vezetõjétõl és munkatársától.

Ebben a nem könnyû helyzetben sem adták
alább az olvasó-, használó-központúságot,
megvalósították és fenntartották minden te-
rületen a minõségi munkát, erõsítették a
2007-ben elkezdett, majd 2010-re kidol-
gozott, és azóta folyamatosan mûködtetett
minõségirányítási rendszerüket. Készülve a
2014-es megújító tanúsításra, a vezetõi átvi-
lágítás, önértékelés dokumentumban is kie-
melt megállapításként fogalmazták meg,
hogy a nehéz körülmények között végzett
egyre szélesebb körû munka végzéséhez, a
nehézségek leküzdéséhez a inõségirányítási
rendszer nagyban hozzájárult. A mûködési
rend, a folyamatok, a szabályok, a folyama-
tos értékelés, a megfelelõ dokumentálás nél-
kül nem végezhetõ eredményes munka, nem
teljesíthetõk az olvasók és az egyetem ve-
zetésének könyvtárral szembeni elvárásai.

– A jelenlevõk tudják, az utóbbi években a
könyvtárhasználati szokások gyökeresen
megváltoztak és folyamatosan új igények je-

dr. Tõzsér János
Magyar Ferenc Bánkeszi

Katalin
dr. Molnár

László
dr. Osváth Zsolt

Miskolci Tibor

Koósné Török
Erzsébet

Megújító tanúsítás

Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár

lennek meg. Mára a szak- és felsõoktatási
könyvtárak a kutatásfejlesztés és innovációi
legfontosabb támogató intézményei, az ok-
tatási és kutatási tartalmak kezelésének és
megosztásának meghatározói. Mára a hasz-
nálók a könyvtárat tanulási, közösségi tér-
nek, tudásmenedzselõ, tudásközvetítõ, tu-
dásgazdálkodó, tudásszervezõ, vagy aho-
gyan a Nemzeti felsõoktatási törvény 14. §
fogalmaz: tartalomgazdai szervezetnek te-
kintik, s így elvárásaik is ennek megfelelõen
alakulnak. Ezek az igények egyértelmûen to-
vább erõsítik szerepünket itt az egyetemen
hangsúlyozta a fõkönyvtáros, fõigazgató.
Az igényeknek megfelelõen bõvülõ nyilvá-

nos könyvtári alapkövetelmények és alap-
feladatok megjelennek a vonatkozó törvé-
nyekben, rendeletekben is.AFokozatváltás a
felsõoktatásban – A teljesítményelvû fel-
sõoktatás fejlesztésének irányvonalai címû

dokumentum is tükrözi a könyvtár eddiginél
is jelentõsebb szerepét.

a tudománynépszerûsítõ, is-
meretterjesztõ, szemléletformáló szolgálta-
tások bõvülnek, és növekszik a hozzáférés a
felsõoktatási tudásbázisokhoz.

a felsõoktatási intézmé-
nyek közgyûjteményi hálózata (a könyvtá-
rak, a levéltárak) és adatbázisai jelentik a
legszélesebb területi lefedettségû és legbõ-
vebb tartalmú tudásbázist Magyarországon.
Ezen adottságnak köszönhetõen az egyete-
meken, fõiskolákon indított, a jelenkori
problémák megoldására irányuló intézkedé-
sek, javaslatok nagymértékben formálják a
fiatalabb generációk attitûdjeit; a felsõokta-
tásból kikerülõ hallgatók nemcsak értékes
munkavállalók, hanem a társadalom mûvelt,
széles látókörû, környezettudatos és a prob-

Az egyik célkitûzés a fejlesztési irány-
vonalak közül:

Ennek indoklása:

Aminõségirányítási rendszer bevezetésének fõ állomásai a következõk voltak:
Az Egyetem szolgálatában programsorozat indítása – 2008. 05. 15.
Minõségfejlesztési stratégia terv megfogalmazása – 2008. 09. 29.
Munkatársak minõségügyi oktatása – 2008. 10. 31.
Minõségpolitika véglegesítése – 2009. 02. 28.
Minõségirányítási Kézikönyv és a Minõségirányítási Eljárás kidolgozása, hatályba lépte-
tése a könyvtári szolgáltatások érvényességi területtel – 2010. 06. 14.
Belsõ szabályozó dokumentációs rendszer átdolgozása
Tanúsító audit – 2011. 08. 03.
Arendszer érvényességi területének bõvítése a levéltári szolgáltatásokkal – 2014. 06. 20.
Minõségpolitika átvizsgálása és aktualizálása – 2014. 06. 20.
Aminõségirányítási dokumentációs rendszer bõvítése – 2014. 06. 20.
Ismétlõdõ audit a tanúsítvány megújítása – 2014. 08. 18.

Jó könyvtár és levéltár akarnak lenni a használók, az olvasók, az egyetem
szolgálatában
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lémákat intelligens módon kezelõ tagjai lesz-
nek. A valódi igényekre épülõ, a használók-
kal együtt és értük alakított könyvtári szol-
gáltatások kialakításának, bevezetésének, s
egyben minõségpolitikai törekvések megva-
lósításának, a minõségi célok megfelelõ ki-
dolgozásának és végrehajtásának nincs alter-
natívja. Nem csak azért, mert mára törvényi
elõírás is, hogy a könyvtár szolgáltatásait a
könyvtári minõségirányítás szempontjait fi-
gyelembe véve kell szervezni.
– Úgy végezzük mindennapi feladatainkat a

könyvtárban és levéltárban, hogy jó könyv-
tár és levéltár akarunk lenni a használók, az
olvasók, az egyetem szolgálatában. Nem az
elõírás miatt – mondta Koósné Török Erzsé-
bet. – Mi azt valljuk, hogy mindenki felel a
minõségért, az értékteremtõ tevékenységért,
s ez mindenki személyes elkötelezettségét
igényli. Azt tartjuk elfogadhatónak, ha nem
többletmunkának tekintik a munkatársak,
hanem természetes része a mindennapoknak,
a fejekben van, az igazi csapatmunka alap-
jává, egyben összekötõ elemévé válik.

,,A minõség azt jelenti számunkra, hogy
akkor is jól csinálsz valamit, amikor nem
látják” – ahogyan Henry Ford fogalmazta
meg. Azt akarjuk, hogy a nevünk, s ami mö-
götte van, kapcsolódjon össze, jelentsen
egyet a minõséggel a kialakított állomány, a
szolgáltatások, a könyvtári környezet, s ma-
ga a könyvtáros is. Ezt tesz alkalmassá ben-
nünket a folyamatos, tudatos jobbító
változásra, a változtatásra, a hagyományos,
örök értékek megõrzésére, s egyben a XXI.
század igényeinek szolgálatára.

A tanúsítvány átadó ünnepségen Falak nél-
küli könyvtár címmel Bánkeszi Katalin tar-
tott elõadást a magyarországi könyvtári
rendszer Elektronikus Dokumentumküldés
Országos Rendszere, Adatbázisa és Doku-
mentumtára (ELDORADO) elnevezésû kö-
zös minõségi szolgáltatásáról. Megtudhat-

tuk, hogy a szerzõdött partnerkönyvtárak
használhatják a teljes infrastruktúrát,
beleértve a digitalizálási támogatást is, a gya-
rapodó digitális tárból szolgáltathatnak olva-
sóiknak, nyomon követhetik a digitális do-
kumentumok használati mutatóit, egységes
elvek alapján végezhetik saját digitalizálá-
saikat. Ingyenesen, korlátozás nélkül hasz-
nálható a több forrást egyesítõ informá-
ciószolgáltató rendszer valamint a köz-
kincsek esetében a letöltési lehetõség.

A KDKL mûkö-
dését, minõség-
irányítási rendsze-
rét

könyvtáros,
igazgatóhelyettes,
részlegvezetõ és
Miskolci Tibor
mutatta be.
A könyvtári állo-

mány je len leg
megközelíti a 376
ezer dokumentu-
mot. 2007 óta a be-
iratkozott olvasók
száma 8900 fõrõl 12.663 fõre emelkedett,
miközben sem a férõhelyek száma (150),
sem a használói számítógépeké (25) nem
emelkedett. Az elõadók ismertettek olvasói
véleményeket is és bemutatták a könyvtár
online szolgáltatásait.

Atanúsító összefoglaló jelentést Szabó Mir-
till ismertette, majd átadta a tanúsítványt Ko-
ósné Török Erzsébetnek. A tanúsított köz-
gyûjteményt dr. Molnár László köszöntötte.

Barna Marian-
na

A program befejezéseként Magyar Ferenc
fõtitkár méltatta a KDKL munkáját, végül a
fõkönyvtáros, fõigazgatóval közösen elis-
meréseket adott át. Támogatók: Bánkeszi
Katalin, , Gödöllõi Városi
Múzeum,

(képünkön), SZIE Gond-
noki és Kertészeti Osztály,

. Könyvtárosok:
.

Csomai Margit
dr. Gyuricza Csaba, dr. Hajós

László, dr. Horváth Zoltán, Józsa Sándorné,
Korsós Zoltánné, dr. Mézes Miklós, Ruga Já-
nos, Saláta Dénes

dr. Szûcs István,
Terejánszky István Ács Re-
náta, Ágó Anikó, Tóth Dalma Veronika

Balázs Gusztáv felvételei

univerzitás
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KONCZ PÉTER
tudományos segédmunkatárs,

MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoport

Katja Klumpp

Fridtjof de Buisonje

Balogh János, Pin-
tér Krisztina, Papp Marianna, Koncz Péter

Gary Lanigan

Anne Mottet

Jamie
Newbold Cledwyn
Thomas

AnimalChange

koncz.peter@mkk.szie.hu

A képzés során 25 közép-kelet és dél-eu-
rópai ösztöndíjas fiatal kutató sajátíthatta el
azokat a

( ,
Institut National de la Recherche Agrono-
mique, INRA; , Wa-
geningen UR Livestock Research). A részt-
vevõk továbbá megismerkedtek az Intéze-
tünk (http://nofi.szie.hu,

),
illetve (Irish Agriculture and
Food Development Authority) által bemuta-
tott az állatok eltartását biztosító gyepek
üvegházhatású gázainak terepi, mûszeres
mérési technológiáival is. -tõl
(FAO) pedig megtanulták, hogyan készülnek
az országos szintû üvegházgáz felmérések az
agrárszektorban és miben különböznek ezek
pl. a teljes életciklus elemzésektõl, amelyek
egy-egy húsipari termék elõállítása, szállí-
tása, felhasználása valamint utókezelése so-
rán keletkezõ összes üvegházhatású gáz fel-
szabadulását számszerûsítik. Végül

-tól (IBERS), valamint
-tól megtudhatták, hogy a kérõdzõk

metán kibocsátása jelentõsen redukálható
lenne, ha az állatok bendõjében csökkente-
nénk a protozoák számát vagy éppen antibio-
tikummal, oltással kezelnénk õket, esetleg
tanninnal, ionophor-ral vagy fumaráttal etet-
nénk az állatokat…

A képzést követõen a jövõ agrárszak-
emberei mûhelybeszélgetés formájában
folytatták tovább munkájukat Budapesten,
immár 50 kutatóval, állattenyésztési szak-
emberrel, civil szervezeti képviselõvel, vala-
mint politikussal kiegészülve. Megvitatták,
hogy hogyan lehetséges az
projekt több mint hároméves kutatási ered-
ményeit alkalmazni a közép-kelet európai ré-
gióban.

mitigációs és adaptációs straté-
giákat, amelyek nemcsak az üvegházha-
tású gázok csökkentését segítik elõ az ag-
rárszektorban, de hozzájárulnak az ag-
rártalajok nitrogén, szén és foszfor for-
galmának javításához is

Kardinális kérdés volt, hogy a
(MTA Ökológiai és Bota-

nikai Kutató Intézet) által bemutatott lo-
Molnár Zsolt

kális, hagyományos tudásra épülõ exten-
zív gazdálkodás hogyan illeszthetõ össze a
nagyobb produktivitást biztosító, ám je-
lentõs környezetterheléssel járó (élõhely
degradáció, túllegeltetés, eutrofizáció) in-
tenzív gazdálkodással

Az állattenyésztés jelentõs hatással bír a
klímaváltozásra, hiszen az összes üveg-
házhatású gáz 14%-a éppen ebbõl a szek-

. A két gazdálkodást
lehet ötvözni, csak át kell emelni azokat a
gyepfenntartási módszereket (pl. széna fel-
használása megvetésre, pásztoroló legelte-
tés, fás legelõk fenntartása, stb.), amelyek in-
tenzívebb gazdálkodás mellett is folytatha-
tók lennének.

ni, hogy ez nem a tudatos környezetvéde-
lemnek köszönhetõ… Sõt, a hústermelés nö-
vekedésére, biztonságos élelmiszerterme-
lésre egyre nagyobb szükség van és ez nem
járhat együtt sem az összes, sem a fajlagos
(kg húsra vonatkoztatott) kibocsátás növe-
kedéssel. Hiszen már éppen a jelenlegi üveg-
házhatású gáz kibocsátás által okozott klí-
maváltozás veszélyezteti annyira az élelmi-
szerellátást, hogy a száraz idõszakok, illetve
a szélsõséges idõjárási események gyakorib-
bá válásával nemcsak a legelõk fûproduktu-
ma, szén-dioxid megkötése, de az állatok tej
és húshozama is csökkent ( ,
INRA; , SZIE, Állattenyész-
tés-tudományi Intézet).

Az erdõk
mellett a gyepek jelentõs szén-dioxid meg-

Gianni Bellocchi
Kovács Alfréd

A szén-dioxid megkötõ területek növe-
lésére éppen ezért szükség van.

Gáz van az állattenyésztésben?
Az állattenyésztés nem csak elszenvedõje, de okozója is a klímaváltozásnak,
tudtuk meg az „AnimalChange” EU FP7-es projekt
(www.animalchange.eu) kommunikációs vezetõjétõl. A projekt 2014. október
27. és 31. között ebben a témában rendezett nemzetközi képzést és
mûhelybeszélgetést Gödöllõn és Budapesten a

(NÖFI) társszervezésével.

Cledwyn Thomas-tól

Szent István Egyetem
Növénytani és Ökofiziológiai Intézet

A nemzetközi képzés és mûhelybeszélgetés résztvevõi Gödöllõn

torból származik, tudtuk meg Cledwyn
Thomas-tól. Ugyanakkor

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium)
kiemelte, hogy a régióban az agrárszektor
üvegházhatású gázainak kibocsátása
1985-87-hez képest már jelentõsen, mint-
egy felére csökkent

Alföldy-Boruss
Márk

. A környezõ országok-
ban a politikai átalakulások következtében
hasonlóan visszaesett az állatlétszám csök-
kenésével párhuzamosan az üvegházhatású
gázok kibocsátása ( , Ljublja-
nai Egyetem; , Ag-
rár- és Vidékfejlesztési Minisztérium, Len-
gyelország; , SZIE Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar). Ki kell emel-

Marija Klopèiè
Katarzyna Kowalczewska

Fehér István

kötõ kapacitással rendelkeznek. Ám jelenleg
a rendelkezésre álló adatok hiánya miatt az
IPCC útmutatásai alapján az úgynevezett
Tier-1-es metodológiát kell alkalmazni a ha-
zai gyepek üvegházgáz leltár elkészítésénél,
ami által a magyarországi gyepek széndi-
oxid kibocsátóként szerepelnek a leltárban
( , OMSZ).

. Országos szin-
ten azonban az eltérõ klíma, talaj és gaz-
dálkodási típusok miatt a gyepek ettõl el-

Lovas Katalin Bizonyítható
ugyanakkor, hogy azok a gyepek, ahol
közvetlen, mûszeres szén-dioxidforgalom
mérések zajlanak, ott a gyepek éves szin-
ten, átlagosan nettó szén-dioxid megkötõk
( , SZIE NÖFI)Nagy Zoltán

Fiatal kutatók képzése

Ötvözhetõ gazdálkodások

Gyepek a leltárban
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térõen viselkedhetnek. Ennek kimutatásához
több mérõhelyszínre volna szükség. Ezért is
kellene bõvíteni a mérõállomások számát, il-
letve ezek mérõhálózatokba (pl. ) va-
ló foglalását. Hiszen ez által nemcsak a re-
gionális klímamodellek pontosíthatók, de

. Ez nemzetgazdasági szinten is fontos
lehet, hiszen bár jelenleg a szén-dioxidot
megkötõ mezõgazdasági tevékenységeket
semmilyen finanszírozási mechanizmus
nem támogatja, de számos jel mutat arra,
hogy a jövõben ez változni fog.

. Ilyen mechanizmus lehet, pl. ha a támo-
gatást beépítik a közös agrárpolitikába
(CAP), vagy bevezetik az európai szén-dio-

Fluxnet

több mérõállomás adatai által már a ma-
gasabb, Tier 3-as módszert lehetne alkal-
mazni a hazai gyepek üvegházgáz leltárá-
nak elkészítésénél, amellyel már nagy va-
lószínûséggel a gyepek immár nettó szén-
dioxid elnyelõként szerepelnének a leltár-
ban

Nemcsak az
ipar, vagy az energia szektorban, hanem a
mezõgazdaságban is megjelenhetnek a ki-
bocsátás csökkentést, a szén-dioxid meg-
kötést támogató kifizetési mechanizmu-
sok

xid kvóta kereskedelembe (ETS), vagy eset-
leg a gazdálkodók valamilyen ökoszisztéma-
szolgáltatás keretében számolhatnának el a
létünket befolyásoló klímaszabályzó, szén-
dioxid kibocsátás-csökkentõ, illetve megkö-
tõ tevékenységükkel. Éppen ezért, mivel a

gazdálkodók ebben közvetlenül érintettek,
nem lehetséges semmilyen adaptációs, mi-
tigációs tevékenységet, üvegházhatású gáz-
szabályozást, vagy éppen egy újabb kifize-
tési mechanizmust bevezetni az érdekeltek
bevonása nélkül.

Abban mindenki egyetértett, hogy a ku-
tatók és a döntéshozók „felülrõl” nem
mondhatják meg, hogy melyik az a leg-
jobb „win-win” stratégia, amely a klíma-
változás mitigációja és az agrárium telje-
sítményének emelése szempontjából is
elõnyös lenne. A cél közösen megtalálni,
hogy többlet ráfordítás nélkül vagy éppen
a gazdálkodás szempontjából nyeresége-
sen csökkenjen az üvegházhatású gázok

kibocsátása. Pl. a talaj nitrogén tartalmának
pótlásához nitrogén megkötõ hüvelyes nö-
vények vetésével kevesebb mûtrágyát kell
felhasználni, amely egyrészt költséghaté-
kony, másrészt kevesebb üvegházhatású di-
nitrogén-oxid gáz kibocsátással jár együtt.
Egy fajgazdag gyep felülvetéssel való mó-
dosítása ugyanakkor bizonyára természetvé-
delmi ellenérdekekbe ütközhet…

A föld, a növények és az állatok, illetve az
ebbõl táplálkozó közösségek szempontjából
a legjobb win-win stratégiát terület specifi-
kusan kell megtalálni. Ehhez iránymutató
módszerek, bevethetõ mezõgazdasági gya-
korlatok nemcsak az AnimalChange hanem
más, hasonló, több éves kutatásokra épülõ
projekteken keresztül is egyre szélesebb kör-
ben rendelkezésre állnak
(www.animaltaskforce.eu, www.rednex-
fp7.eu, www.ruminomics.eu).

Felülrõl nem mondható meg

Koncz Péter felvétele

Rebecca Nelson felvétele
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Az Állatorvos-tudományi Karon dr. Simicskó István sportért felelõs
államtitkár és dr. Sótonyi Péter dékán avatta fel október 30-án az
Állatorvostudományi Egyetem olimpiai-, világ- és Európa-
bajnokainak és aranyérmes szövetségi kapitányainak emléktábláját.

Budapest legújabb emléktáblája a sportolóként legsikeresebb magyar állatorvosok nevét
örökíti meg, akik közül dr. Konrád János, dr. Sárosi László és dr. Faragó Tamás vízi-
labdázóként, dr. Hargitay András és dr. Wladár Sándor úszóként, míg dr. Magyar Zoltán
tornászként ért el egyedülálló sikereket.
Az emléktáblán dr. Faragó Tamás kettõs minõségében is szerepel, hiszen aktív sportolóként

olimpiai bajnok lett, szövetségi kapitányként pedig világ- és Európa-bajnoki címig vezette a
nõi válogatottat. Dr. Tóth Gyula is vb- és Eb-gyõztes vízilabda nõi csapat kapitánya volt, míg
dr. Kemény Dénes a férfi vízilabda-válogatott irányításával nyert – egy világbajnokság és két
Európa-bajnokság mellett – három olimpiát.

Balázs Gusztáv felvételei

Aranyérmes állatorvosok
emléktábláját avatták

Dr. Sárosi László, dr. Tóth Gyula, dr. Hargitay András, dr. Kemény Dénes
és dr. Wladár Sándor

Az eseményen köszöntõt mondott Szabó Bence, a MOB fõtitkára

Aranyszínû emlékeket idézett fel a Himnusz

Dr. Sótonyi Péter méltatta
a kari sporthagyományokat

univerzitás
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Október 27-én immár harmadik alkalommal került megrendezésre a
Városi Hajsza. Örömünkre szolgált, hogy nagy volt az érdeklõdés a
rendezvény iránt, hiszen 17 csapat vett részt a megmérettetésen. 10
állomáson keresztül, a hideg idõjárást leküzdve bizonyították a
versenyzõk kitartásukat és rátermettségüket. Az elsõ három csapat
értékes jutalomban részesült. A jó hangulatról a Lesz Rádió gondos-
kodott, emellett megvendégeltük a hallgatókat egy kis étellel és me-
leg teával.
Helyezettek:
I. (1 óra, 24 perc)
II. (1 óra, 30 perc)
III. (1 óra, 34 perc)
Ezúton gratulálunk a díjazottaknak, illetve köszönjük a támogatást a

SZIE EHÖK-nek, a kari Hallgatói Önkormányzatoknak, a Katlan
Klubnak, a Lesz Rádiónak, és a Gate Zöld Klubnak.

Kengyelfutó gyalogkakukkok
Cím-BOR-ák
Cukik és Peti

III. Városi Hajsza
Tizenhét csapat, tíz állomás

Tóth Katalin, a Földmûvelésügyi Minisztérium nemzetközi
ügyekért felelõs helyettes államtitkára nyitotta meg október
20-án a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Karon
hallgató külföldi diákok tanévnyitó ünnepségét.

Az ünnepségen – melyen diplomáciai testületek képviselõi is részt
vettek –, négy külföldi alapszakos hallgató már a diplomáját vette át

dékántól, õket akadémikus
búcsúztatta.

Hazánk kedvezõ természeti adottságai, a vidéki emberek földhöz
való ragaszkodása, a mezõgazdasági kutatásban és fejlesztésben el-
ért eredmények, valamint a magyar agrárkormányzat intézkedései

együ t t e sen
azt eredmé-
nyezik, hogy
M a g y a r o r -
szág mezõ-
g a z d a s á g a
kiváló minõ-
ségû és meg-
felelõ meny-
nyiségû élel-
miszert tud
elõállítani –
mondta

a
tanévnyitón.

A helyettes államtitkár beszédében kiemelte, a tudás megosztásával
hatékonyabban lehet országokat és nemzeteket támogatni, mint élel-
miszer adományok juttatásával.
A Földmûvelésügyi Minisztérium 2008 óta adományoz ösztöndíja-

kat fejlõdõ országokból érkezõ hallgatók részére az ENSZ Élel-
mezési és Mezõgazdasági Szervezetével kötött megállapodás alap-
ján. A programba eddig közel 200 ösztöndíjast vettek fel magyar
egyetemekre agrártanulmányaik folytatására, 28 alacsony jövedel-
mû országból. Közülük 140 már megszerezte mester fokozatú dip-
lomáját. A 2014/15-ös tanév õszi szemeszterétõl újabb 37 hallgató
nyert felvételt, közülük tizenketten Gödöllõre, agrártudományi mes-
terszakra.

dr. Gyuricza Csaba dr. Mézes Miklós

Tóth
K a t a l i n

Nemzetközi hallgatók évnyitója

Staféta
A tavasszal megalakult Közalkalmazotti Tanács összetétele a szar-
vasi Pedagógiai Intézet kiválása miatt megváltozott, ezért egy új tag
választása szükséges.
Aválasztásra 2014. december 15-én, hétfõn 10-13 óráig kerül sor.
A választással kapcsolatos részletes információk megtalálhatók az

egyetem honlapján, a Közalkalmazotti Tanács hírei között.
A Közalkalmazotti Tanács Választási Bizottság a 2014. november

14-ig beérkezett aláírásgyûjtõ ívek alapján az alábbi jelölteket vette
fel a jelöltek listájára:
Név Szervezeti egység

Gépészmérnöki Kar
Rektori Hivatal

Lágymányosi Attila
Ujj Ágnes

KT Választási Bizottság elnöke
Dr. Fülöp István

Közalkalmazotti
tanács tag választás

A VONYARCVASHEGYEN n szervezett
nemzetközi Mérnök Szemináriumon a Gépészmérnöki Kart

, PhD hallgatók, valamint
és gépészmérnök szakos hallgatók képviselték.Afelsõ-
oktatási intézmények, vállalatok bevonásával megvalósított kutatás-
fejlesztési információs program célja az új mérnökgeneráció megis-
mertetése aktuális mûszaki fejlesztési trendekkel, megvalósult inno-
vatív mûszaki megoldásokkal, az ipar és kiemelten a jármûipar terü-
letén.

Az angol nyelvû program a Pannon Fejlesztési Alapítvány Tech-
nológiai Centrum szervezésében valósult meg. (gek.szie.hu)

ovember 10-12-ig meg
Nagy

Dániel Gárdonyi Péter Lágymányosi Péter
Tardy Tamás

univerzitás



lásával. A több tucat név között vármegyék,
városok, arisztokraták, polgárok, püspökök,
alapítvá-nyok szerepelnek. Feltûnik Fiume
városa, és a Zsigmond király által
elzálogosított 16 sze-pesi város küldeménye.

Kezdetben a nemzeti nyelv ápolása volt az
egyetlen cél,

Konkrét teen-
dõként a magyar grammatika elkészítését és a
nagy magyar szótár munkálatainak megkez-
dését határozták meg. Hat tudományos osz-
tályt állítottak fel, megvolt tehát az igény a tu-
dományok teljességének képviseletére. Mint-
egy harminc éves mûködés után, a Bach kor-
szak fagyos, elutasító légkörét is megszen-
vedve 1860-ban vette fel az intézmény a Ma-
gyar TudományosAkadémia nevet.

Amióta az emberi civilizáció létezik, a tudás
mindig megbecsülést élvezett, a tudós tekin-
télye pedig nagy értékkel bírt a hatalom szá-
mára.Ahatalom alapja ugyanis a tekintély.Az
eszméket, ideológiákat hasonlóan lehet a tár-
sadalom számára eladni, mint a kozmetiku-
mokat, vagy mûszaki cikkeket. Reklámra van
szükségük, emberekre, intézményekre, ame-
lyek hitelesek, a „fogyasztók” bíznak bennük.
Ilyen hiteles intézmények a tudományos inté-
zetek, és ilyen emberek a tudósok.

Manapság az emberek nem nagyon hisznek
semmiben, pedig szeretnének, mert az ember
egyik alapösztöne a bizalom. Keresi azt, ami-
re számíthat, amibe kapaszkodhat. Ilyen a tu-

hogy a tudományok és szép mû-
vészségek honi nyelven míveltessenek, s vi-
szont ezek által a nyelv maga csinosulást,
fennséget és bõvülést nyerjen.

Tallér
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IX. évfolyam, 8. Szám

Az ember vele született ösztönös viselkedése,
hogy mindig rangsorol. Naponta sorra veszi a
teendõit, amit fontosnak tart az elõre teszi. Ez
a rangsorolás azonban a teendõinken túl kiter-
jed életünk szinte minden területére: a családi
és tágabb ismerõsi körünkre, a hozzájuk fûzõ-
dõ kapcsolatainkra, de az erkölcsi és kulturális
értékrendünkre. Ez a „válogatás” elkerülhe-
tetlen, mert agyunk kapacitása véges, minden
információt nem fogadhatunk be. Csak azt,
ami számunkra elõnyt vagy éppen veszélyt je-
lez, esetleg olyan értéket hordoz, amit közvet-
ve hasznosíthatunk. Persze az értékítéletünk
olykor megtéveszt…

Miként tud az ember rangsorolni? Például
úgy, hogy a hétköznapokból az ünnepek sorá-
ba emel eseményeket, amelyekrõl aztán év-
rõl-évre megemlékezik. A vallási és nemzeti
ünnepeken túl ma már nagyon sok „fontos-
ságnak” van ünnepe, vagy emléknapja, pél-
dául az édesanyáknak, a gyengébbik nemnek,
a teremtõ munkának, a családnak, de a víznek,
az élelmiszernek, és különféle, sok embert é-
rintõ betegségeknek is. És ünnepe van a ma-
gyar tudománynak is!
A magyar tudomány ünnepének napját a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 1997-ben hatá-
rozta meg, és 2003 óta valóban meg is ünne-
peljük. Ez a nap pedig november 3-a, amely
egy nevezetes dátumból ered. Jövõre lesz 190
éve, hogy 1825. november 3-án, a pozsonyi
országgyûlésen Széchenyi István birtokainak
egyéves jövedelmét felajánlotta a Magyar
Tudós Társaság megalapítására. Ebbõl jött
létre aztán a Magyar TudományosAkadémia.

Ma már nem sokat tudunk errõl a novemberi
napról, érdemes talán felidézni. A pozsonyi
országgyûlés kerületi ülésén éles vita bonta-
kozott ki. Felsõbüki Nagy Pál a köznemesség
vezéralakja megvádolta a mágnásokat, hogy
nem hajlandók áldozatot hozni a nemzeti kul-
túra érdekében. Ekkor ajánlotta fel gróf Szé-
chenyi István birtokainak egyévi jövedelmét a
Tudós Társaság céljaira. Példáját követte gróf
Vay Ábrahám Borsod, gróf Andrássy György
Torna, és gróf Károlyi György Szatmár vár-
megye követe. A négy alapító és az elsõ ado-
mányozók névsorát törvény örökíti meg.

A lista szerint a legnagyobb adomány Szé-
chenyi István hatvanezer forintja volt, õt kö-
vette Batthyány Fülöp herceg ötvenezer, Ká-
rolyi György gróf negyvenezer forinttal, vala-
mint Teleki József gróf harmincezer kötetes
könyvtárának és ötezer forintnak a felaján-

Messzelátó tudomány

NAPLÓSOROK

A válogatás fontossága domány, amelyet iskolázottságuktól és mû-
veltségüktõl függetlenül ma is tisztelnek az
emberek. Ennek legfõbb oka, hogy a tudo-
mány és az erkölcs, magyarán a jóra való tö-
rekvés soha nem vált el egymástól. Arisztote-
lész ezt a mentalitást így fogalmazta meg:

Látva a gazdasági érdekek
megjelenését a tudományos kutatásban, bi-
zony érdemes lenne Arisztotelész gondolatát
komolyabban vennünk!

Az idén tehát a 11. alkalommal ünnepeljük a
magyar tudomány napját.Azért írom ezt jelen
idõben, mert egy egész hónapos programról
van szó, november 3-ától 30-áig terjed az ese-
mények sora. A programhoz a legtöbb ma-
gyar felsõoktatási intézmény csatlakozott így
egyetemünk is, a Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Kar pedig tucatnyi rangos rendez-
vénnyel képviselteti magát. Az idei ünnep-
ségsorozat vezérgondolata vagy szlogenje:

A Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar konferenciái, elõadásai, kerekasztal
beszélgetései, vitái, hat témacsoportba sorol-
hatók:
1. A globális kihívást jelentõ demográfiai fo-
lyamatok (túlnépesedés, népességfogyás,
öregedés, bevándorlás)
2. Intézményesített egyenlõtlenségek, a gaz-
dasági fejlõdés torzulásai, a szegénység
3.Atesti-lelki egészség, valamint a jól-lét
4. A fenntartható fejlõdés szempontjából
kulcsfontosságú energiaforrások, az élelmi-
szertermelés
5. Új technológiák és hatásaik, valamint az in-
formációs nyomás, az életünket a jövõben
mind jobban átszövõ hálózatok
6.Az érték- és értelemtermelõ tudás
A honlapon is megfogalmazott témakörök a

szélesebb közvélemény számára is izgalmas
mondanivalókat takarnak. Szóba kerül az el-
szegényedõ vidékek és a hazai cigányság
helyzete, a határtérségek fejlesztése, a hunga-
rikumok szerepe, a tradíció és innováció kér-
désköre, az 1. világháború kitörése és máig
tartó hatása, az aprófalvak útkeresése, a köz-
biztonság kérdése, vagy a paradigma-váltás
szükségszerûsége az oktatásban.

Még nem késõ, hogy a kedves olvasó a
programsorozatba bekapcsolódjon!

A
tudományok között mindig azé a vezetõ sze-
rep, és az áll a szolgáló tudományok fölött,
amelyik fölismeri, hogy mi az a cél, amiért
mindent cselekedni kell. Ez pedig minden do-
logban a Jó s általában az egész természet-
ben a legfõbb Jó.

„Messze látó tudomány: felelõs válaszok a jö-
võnek".

dékán
Dr. Káposzta József

A tudós társaság

Az üzenet

A magyar tudomány ünnepe
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A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar a
Magyar Tudomány Ünnepéhez
kapcsolódó központi tudományos
konferenciáját Tradíció és
Innováció címmel november 14-én
rendezte meg Gödöllõn. A
résztvevõk tudományos
elõadásokkal tisztelegtek a magyar
tudomány eredményei, a tudomány
korábbi és jelenlegi mûvelõi elõtt. A
rendezvény áttekintést adott a kar
innovációs tevékenységérõl és a kar
professor emeritusainak
méltatásával zárult.

A tanácskozás bevezetõjében
professzor kifejtette, hogy 1997-ben a

Magyar Köztársaság kormánya november 3-
át a Magyar Tudomány Napjává nyilvánította.
Azt a napot, amelyen 1825-ben gróf Széche-
nyi István a Magyar Tudományos Akadémia
megalapítását kezdeményezõ javaslatát meg-
tette. Azóta állítanak emléket konferenciák-

kal, tudományos szimpóziumokkal a magyar
egyetemek, fõiskolák és kutatóintézetek, ami-
hez a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar idén – november 3. és 28. között – 17
programmal kapcsolódott.

egyetemi docens Job-
bágy Károly versének elõadásával tette emel-
kedetté a rendezvényt.
egyetemi docens elmondta, a Tradíció és In-
nováció címû konferenciának hagyománya
van, elindítását professor
emeritus kezdeményezte. Most ez a tradíciót
is ápolják, friss információkkal gazdagítják.
Az innovációnak jó helye van az egyetemen,

s a GTK a tapasztalatok szerint e téren is kész
az együttmûködésre a társkarokkal, hangsú-
lyozta rektor, hozzátéve: az
oktatói-kutatói utánpótlás nevelésével is ki le-
hetne egészíteni a tanácskozás tematikáját. A
karon két doktori iskola mûködik, feladatukat
három szóval is meg lehet határozni: építeni,
megõrizni, fejleszteni. A GTK eddigi struktu-
rális átalakításait megfontoltan, átgondoltan,
más karokkal megbeszélve végezte el. Az al-

dr. Szilágyi Ti-
vadar

Dr. Horváth Zoltán

Dr. Káposzta József

dr. Romány Pál

dr. Tõzsér János

kalmat megragadva,
az év vége felé köze-
ledve, köszönet mon-
dott a kar dolgozóinak
az egész évi munká-
jukért.

,
Gödöllõ a SZIE-n két
diplomát is szerzett al-
polgármestere a kon-
ferencia nevét adó két
fogalmat úgy hatá-
rozta meg, mint a fa
gyökerét és lombját.A
nem látszó gyökerek
akkora kiterjedésûek,
mint a lomb és egyik
sem létezhet a másik

Pecze Dániel

A konferencia következõ részében dr. Ká-
poszta József a kar teljesítményérõl adott átte-
kintést. A hallgatók 70 %-a költségtérítéses.
Magyarországon a második legtöbb mester-
szakos hallgató a GTK-n tanul. Kialakult a
kar új, még koncentráltabb intézeti struk-
túrája. Új tananyagok születtek. Ötödével
többen jelentkeztek a tudományos diákköri
konferenciára. Egyre több forrást szereznek a
tudományos eredmények publikálásához. Az
oktatás és kutatás mellett a szolgáltatások fej-
lesztése is cél, e téren a versenyszféra felé
nyitnak.

Átalakították a kar kommunikációját, ennek
is eredménye a 700 nyílt napos résztvevõ, a
2013-ban 15, idén 13%-kal emelkedõ hallga-
tói létszám.
Akaron újra zajlik a csíkszeredai képzés, mi-

közben elindult az angol nyelvû oktatás alap-
és mesterszakon, továbbá a doktori képzés-
ben. Tavaly 222 külföldi hallgatója volt a kar-
nak, beleértve a részképzésben részt vevõket
is.

A Tradíció és Innováció konferencia alkal-
mából az esemény helyszínén, a kari tanácste-
remben

és professor eme-
ritusok és professor emeriták fotóival gazda-
godott a képgyûjtemény. Õket és a megjelent,
a kari kitüntetõ címet korábban elnyert kollé-
gáikat köszöntötte a kar dékánja.

dr. Borszéki Éva, dr. Csath Magdol-
na, dr. Szilágyi Klára, dr. Fehér István, dr.
Szûcs István dr. Tóth Tamás

Balázs Gusztáv felvételei

Tisztelgés a tudomány mûvelõi elõtt

Tradíció és Innováció

nélkül. Úgy vélte, hogy a város és az egyetem
egymást kölcsönösen feltételezik. Gödöllõn a
tanulás minden szintje elérhetõ, és akik itt
kapnak oklevelet, azok közül sokan itt is tele-
pednek le.

EU-s szakjogász, címzetes
egyetemi docens a 2014-2020-as uniós pályá-
zati idõszak hazai K+F+I környezetérõl tartott
elõadásában kitért arra, hogy az innováció el-
sõ számú szereplõi az egyetemek, õket követi
azAkadémia és az akadémiai kutatóintézetek,
majd a vállalatok, a regionális centrumok, a
kooperációs kutatóközpontok, a Nemzeti In-
novációs Hivatal, a nemzeti innovációs ügy-
nökségek és a klaszterek.

Bár a hazai szakemberek egyes szûkebb ku-
tatási területeken világhírû, világszínvonalú
eredményekre képesek, mindinkább gondot
okoz a mûszaki és természettudományi pá-
lyák utánpótlásának hiánya, a tanári presztízs
csökkenése, a doktorhallgatók számának mér-
séklõdése, a szétaprózott kutatási kapacitás,
az eredmények iránti szerény kereslet, a gyen-
ge menedzsment, az alacsony színvonalú in-
novációs iparjogvédelem.
Atársadalmi igényeket jobban kielégítõ, vál-

lalkozó egyetemek kellenek, melyek megfele-
lõ figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra.

professzor emeritus az
elhangzottak kapcsán hangsúlyozta, hogy ha-
zánknak az olcsó munkaerõ helyett a nagyobb
tudással lenne célszerû versenyezni a nem-
zetközi piacokon.

Dr. Tõzsér János a spin off cégek alapítását
szorgalmazta. A fenntartó is arra ösztönzi az
egyetemeket, hogy jobban kapcsolódjanak a
kis és középvállalkozói szektorhoz.

A program doktori iskolák doktoranduszai-
nak referátumaival folytatódott.

– Enyedi György Regionális Tudomá-
nyok Doktori IskolaAtermelõi piacokban rej-
lõ lehetõségek és veszélyek Magyarországon,

– Gazdálkodás és Szervezéstudo-
mányok Doktori Iskola Megújulás a hazai ta-
nácsadás területén – a TOP felmérés eredmé-
nyeinek bemutatása címmel tartott elõadást.

Dr. Bagó Zoltán

Dr. Csath Magdolna

Szabó Do-
rottya

Iliás Anikó
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A Magyar Tudomány Ünnepéhez
kapcsolódva november 7-én
szakmai kerekasztalt rendezett a
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és
Vidékfejlesztési Intézete a vidék és a
társadalom párhuzamos
fejlesztésének lehetõségérõl,
különös tekintettel a hazai
cigányságra és az elszegényedõ
vidéki közösségekre.

A cigányság felzárkózása a következõ évti-
zedek egyik legnagyobb magyar kihívása
lesz. Egy olyan folyamat – és feladat is egy-
ben –, amire a kormányoknak minden koráb-
binál több szakértelmet, figyelmet, forrást és
kedvezõbb szakmai környezetet kell biztosí-
taniuk. Az elmúlt évek során egyre elfoga-
dottabbá vált az a megközelítés is, hogy a
cigány-ügy nem kizárólag esélyegyenlõség-
rõl, vagy vélt/valós hátrányos megkülönböz-
tetésrõl szól, hanem sokkal inkább gazdasági
kérdés, amelyben olyan, eddig csak óvatos,
visszafogott módon megközelített témakörök
is érdemi viták tárgyai lettek, mint pl. a demo-
gráfia, a cigány-nem cigány együttélés, vagy a
cigányoknak a for profit szféra számára cél-
csoportként való megjelenése. Fontos továb-
bá az a tény is, hogy az ezredforduló óta az ed-
digi, jobbára elméleti típusú szakmai meg-
közelítések mellett egyre érdeklõdõbbek és
aktívabbak azok a tudományágak is, amelyek
kimondottan gyakorlati oldalról közelítik meg
a kérdést. A vidéki Magyarország a kerekasz-
tal szervezõinek és résztvevõinek reményei
szerint valós fejlõdési lehetõségek elõtt áll.
A szakmai találkozó célja az volt, hogy meg-

vitassa, miként mehetne végbe úgy a vidéki
Magyarország felemelkedése, hogy annak ér-
demi részesei legyenek a 60-70%-ban vidé-
ken élõ cigány közösségek, és hogyan vállal-
hatnak ebben a folyamatban szerepet és fele-
lõsséget a civil szervezetek, kinevezett és
megválasztott tisztségviselõk mellett immár a
vidékfejlesztési szakemberek, valamint a gaz-
dasági szféra szereplõi.
A tanácskozást dékán és

rektor köszöntötte. Ezután
romaügyi szakértõ tartott igen

érdekes vitaindító elõadást. Rámutatott arra,
hogy vannak a fizikai túlélésért küzdõ telepü-
lések, amelyeket az elõzõ enyhe tél sok etni-
kai konfliktustól mentett meg. Ki tudja, mit
hoz az elõttünk álló tél? Amennyiben a több-
ségi társadalom szeretne az ellen tenni, hogy
növekedjen az általa eltartandók száma, akkor
érdemi termelõ képességekkel kell felvértezni
azokat a cigány közösségeket, akikben meg-

dr. Káposzta József
dr. Tõzsér János
Forgács István

van a szándék, az akarat a felemelkedésre.
Merthogy erre is számos példa van, mint az el-
lenkezõjére is. A többségi társadalom bizalma
megingott a cigánysággal szemben, ugyan-
akkor a helyzetet bonyolítja, hogy a cigány-
ság, mint homogén egység önmagában nem
létezik, abban az értelemben, hogy a mintegy
ezerötszáz településen meglévõ közösségeik
nagyon eltérõ tulajdonságokat képviselnek.
Egységes kormányzati stratégia nem segíthet,
csak a helyi viszonyokra adaptált akciók,
amikhez a többi között alkalmas, rátermett
vezetõk szükségeltetnek.

A konferencia résztvevõi megismerkedtek
jól és rosszul sikerült projektekkel. Egy ubor-
katermesztési próbálkozás megmutatta, hogy
a legjobb szociális szövetkezet is csõdbe me-
het, hogy ha egyetlen lábra támaszkodva gaz-
dálkodik és a piaci körülmények kedvezõtlen-
né válnak. , az Abonyi Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke viszont
sikeres, a közösségre szabott és a települési
önkormányzat anyagi támogatását elnyerõ
burgonya- és tojástermelési kezdeményezés-
rõl számolt be.

tanár egy olyan elképzelést
vázolt, amellyel szeretnék ismét árutermelõvé
tenni a Cegléd környéki tanyákat. Ezeket az
ingatlanokat bizonyos dûlõkben ma „gom-
bokért lehet venni”, mióta szabolcsi cigányok
költöztek a környékre. Õk nem tudják, hogy
milyen értéket képviselnek a földjeik. Önkén-
tes alapon, releváns képzéssel próbálják újra
bevonni ezeket az embereket a maguk és a
város ellátásába. Egy közösségi feldolgozó
üzem kialakítása is a célok között szerepel.

egyetemi tanár, a GTK
tudományos dékánhelyettese az ide vonatko-
zó kormányzati programokat és stratégiákat
számba véve olyan, a kerekasztal témaköré-
hez kapcsolódó klaszter létrehozását javasol-
ta, amiben kormányzati szervek, gazdasági
szereplõk, önkormányzatok és egyetemi tu-
dásközpontok vennének részt és elõsegítenék

Raffael Jánosné

Kapdebó Flórián

Dr. Szilágyi Tivadar

a cigányok oktatását, foglalkoztatását, szem-
léletformálását.

egy gyöngyösi roma integrá-
ciós modell munkatársaként is arra hívta fel a
figyelmet, hogy mindig a helyi közösségek-
ben kell keresni a megoldást, hiszen a cigány-
ság rendkívül szegmentált. Az egyetem tech-
nológiai és menedzsment tudásának átadásá-
val segíthet.

rektorhelyettes az elhangzot-
takkal kapcsolatban rávilágított, hogy a SZIE
egyik fõ célkitûzése a vidék felemelkedésé-
nek támogatása. A hét karon rengeteg olyan
tapasztalat, tudás és eredmény halmozódott
már fel, melyek hatékonyan segítették, se-
gítik, és a jövõben is támogatják a hazai vi-
dékfejlesztés célkitûzéseinek elérését. Kie-
melhetõ többek közt a vidékfejlesztõ-szak-
ember képzés, a falu- és vidékkutató táborok,
a helyi fejlesztési programok kidolgozása és
segítése, vagy akár a speciális képzések szer-
vezése, lefolytatása, melyek összességében
hatékonyan hozzájárulhatnak a tárgyalt prob-
lémakör megoldásához.

, a Regionális Gazdaság-
tani és Vidékfejlesztési Intézet igazgató-
helyettese is kifejezetten a hátrányos helyzetû
vidéki közösségekkel és társadalmi csopor-
tokkal kapcsolatos – nem csak társadalmi, de
egyben gazdasági – aspektusokra, azok fon-
tosságára, valamint ezekbõl kiindulva egy új-
fajta, komplexebb, gyakorlat orientáltabb
megközelítésmód szükségességére hívta fel a
figyelmet. A karon és az RGVI-ben folyó ku-
tatások, gyakorlati képzések ehhez kiváló
táptalajt jelentenek, amit jelzett az is, hogy az
intézet és a jelenlévõk között már a kerek-
asztal során további konkrét együttmûködési
javaslatok fogalmazódtak meg.

A konferencia úgy zárult, hogy felvetette a
folytatás lehetõségét: várják azok jelentkezé-
sét a kar intézeteibõl, akik részt vennének a
konkrét célokat és azok elérési módját meg-
határozó munkacsoportban.

Hajdú János

Dr. Tóth Tamás

Dr. Ritter Krisztián

(balázs)

Vidék és a társadalom

A párhuzamos fejlesztés lehetõségérõl
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

A Magyar Tudomány
Ünnepe programsorozatának
részeként került
megrendezésre november 10-
én A Magyar Nemzeti
Értékek és Hungarikumok
szerepe a területi fejlõdésben
és fejlesztésben címû
konferencia, melyen a
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és
Vidékfejlesztési Intézetének
oktatói és a kar hallgatói
vettek részt színvonalas
elõadásaikkal.

és PhD. hallgató
koordinálásával. Kutató munká-
juk eredményeirõl a következõ
gazdasági- és vidékfejlesztési
agrármérnök II. évfolyamos
hallgatók adtak számot a kon-
ferencián elõadás keretében:

: A Tokaj-hegyaljai
borvidék, ,,vinum regum, rex
vinorum”,

Eckert Márta: Szüntelen fejlõ-
désben: a szekszárdi borvidék,

: A Duna Borré-
gió hungarikumai,

: A Móri borvidék
fõbb aspektusai,

: Hungariku-
mok, Békési szilvapálinka,

: A torma gazdasági szerepe a
Hajdúságban,

ABükki borvidék és borai,
: Kecskeméti magyar

nemzeti ital.
Az elõadások mellett színvonalas poszterek

is készültek. Ezek a következõk voltak:
: A Kõlyuk

pincesor ellátási láncának értékei és kincsei,
: Izsáki Arany Sárfehér, te-

rületi jelentõsége hungarikumként, illetve
Magyar Nemzeti Érté-

kek és Hungarikumok szerepe a fogyasztó-
védelemben.

Összességében elmondható, hogy egy na-
gyon színvonalas konferencia került meg-
rendezésre, melyet az eddigi hagyomá-
nyokhoz híven a jövõ évben is tervezünk
folytatni a 2015-ös Magyar Tudomány
Ünnepe programsorozat keretein belül.

Bakos Izabella

Áder Tímea

Féja Fruzsina

Illés Gergõ

Németh Fruzsina

Szabari Lili

Váradi Imre:
Peresztegi Fanny

Albert Tünde, Végh Alexandra

Demeter Petra

Gódor Amelita Kata:

A tehetséggondozás jegyében

Hungarikumok területi aspektusainak kutatása

megvalósításra került: A hungarikumok
hazai és nemzetközi összehasonlító elem-
zése melynek projektvezetési feladatát dr.
Tóth Tamás látta el, illetve A pálinka mint
hungarikum területi jelentõségének vizsgá-
lata, melynek projektvezetõje dr. Káposzta
József volt.

A megnyitó beszédeket követõen
egyetemi tanár, a Hungarikum Bi-

zottság,Agrár- és Élelmiszergazdasági Szak-
bizottságának elnöke tartotta meg színvo-
nalas nyitó elõadását, melyben a hungari-
kummá nyilvánítás folyamatáról, illetve az
aktuális kérdésekrõl is szó esett.
Aprofesszor úr elõadását követõen

adjunktus a „Hungariku-
mok jelene és jövõje területi aspektusból”, il-
letve adjunktus „A pá-
linkában mint hungarikumban rejlõ lehetõsé-
gek hazánkban” címû elõadása következett.
A konferencia második része a hallgatói te-
hetséggondozás jegyében valósult meg

tanszéki mérnök

,

dr. Gyõri
Zoltán

Némedi-
né dr. Kollár Kitti

dr. Kassai Zsuzsanna

Ur-
bánné Malomsoki Mónika

A NYUGAT-BOHÉMIAI EGYETEM
Közgazdaságtudományi Karán, Plsenben
tartotta a Visegrádi Alapítványtól nyert ku-
tatási projekt megvalósítására létrejött kon-
zorcium az elsõ megbeszélését.

A kutatás témája a vállalkozói készségek
oktatása, ennek összehasonlító elemzése a
V4 országokban, elsõsorban a gazdálkodási
képzésben és a mûszaki képzésben is. A fel-
sõoktatási vizsgálat mellett a sikeres vállal-
kozóknak a kérdõíves vizsgálata alapján
azon tulajdonságok, készségek feltérképe-
zése a kutatási cél, amelyekre a sikeres vál-
lalkozóknak szükségük van, illetve volt, és
közülük azon tulajdonságok feltárása, ame-
lyek a V4 országaiban egyaránt a felsõokta-
tás kereteiben által oktatható, fejleszthetõ.

NÉMEDINÉ DR. KOLLÁR KITTI
A konferenciának egyik célja volt, hogy a

hallgatóság megismerkedhessen két, az
RGVI-ben lezárult hungarikumokkal
kapcsolatos projekt eredményeivel, másik
célja, hogy a kar hallgatói a tehetség-
gondozás jegyében bemutathassák eddigi
nemzeti értékekkel és hungarikumokkal
kapcsolatos kutatási eredményeiket.
Akonferenciát dékán és

oktatási ügyekért felelõs
rektorhelyettes nyitotta meg. A megnyitó be-
szédekben elhangzott, hogy milyen kardi-
nális szerepe van az RGVI életében a nem-
zeti értékekkel, hungarikumokkal kapcso-
latos vizsgálódásoknak a területi kutatá-
sokban, hiszen az utóbbi idõben számos
tudományos munka, tudományos pályamû,
illetve kutatás is született az intézetben a
téma keretén belül.

Az év elején a
, illetve a tá-

mogatásával két kutatási projekt is sikeres

dr. Káposzta József
dr. Tóth Tamás

Vidékfejlesztési Minisz-
térium Hungarikum Bizottság

A kutatást az említett kar koordinálja, és ab-
ban Szlovákiából a SzlovákAgrártudományi
Egyetem, Nyitra Közgazdasági és Menedzs-
ment Kara, Lengyelországból a Poznani
Bankfõiskola és az Oœwiêcimi Állami Felsõ-
oktatási Intézmény vesz részt.

Magyarországot a kutatásban egyetemünk
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kará-
nak a következõ kutatócsoportja képviseli:

egyetemi tanár,
egyetemi docens,

egyetemi docens, tanszéki mér-
nök, PhD hallgató és

PhD hallgató.
A nyitó megbeszélésen vette át dr. Hajós

László a nevezett plseni kar dékánjától,
egyetemi docenstõl és a

dr. Hajós László dr. Mikáczó
Andrea dr. Czeglédi Csilla

Kollár Péter
Marosné Kuna Zsu-

zsanna

dr.
Miroslav Plevny

Business Trends címû szaklap fõszerkesz-
tõjétõl egyetemi docenstõl a
Szerkesztõ Bizottság tagságának megbízó
dokumentumát.

dr. Ludvík Eger
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Dr. Tóth Sándor
(1925 – 2014)

Tóth Sándor 1925. december 9-én született
Felsõzsolcán. Gimnáziumi tanulmányainak
befejezése után, 1946-tól Budapesten, azAg-
rártudományi Egyetemen tanult; 1950-ben
mezõgazdasági mérnöki oklevelet kapott.

A diploma megszerzése után egy évig Kis-
tormáson termelõszövetkezetben, majd egy
éven át Ragályon állami gazdaságban állatte-
nyésztési vezetõként dolgozott. A Tudomá-
nyos Minõsítõ Bizottság aspiránsa lett 1952-
ben. Kutatóhelyén, az Állattenyésztési
Kutatóintézet Sertéstenyésztési Osztályán
Schandl József akadémikus, aspiránsvezetõ
irányításával sertéstenyésztés témakörben
készítette el disszertációját, melyet a Magyar
Tudományos Akadémián 1957-ben védett
meg, és a mezõgazdasági tudomány kandi-
dátusa lett.

Az Állattenyésztési Kutatóintézetben 1957
és 1962 között tudományos munkatársként,
majd a Kisállattenyésztési Kutatóintézet
genetikai osztályán 1962 és 1969 között
tudományos fõmunkatársként magyar
tojóhibrid populáció kialakításán dolgozott.
Közben, 1964-ben egy évig Amerikában a
Kansasi Állami Egyetem baromfigenetikai
tanszékén Ford-ösztöndíjas volt. A Kisállat-
tenyésztési Kutatóintézet tojóhibrid vonalai-
nak a Gödöllõi Egyetemi Tangazdaságba va-
ló áttelepítésével, 1969-tõl a tenyésztelep ge-
netikusi feladatait látta el.

A Gödöllõi Agrártudományi Egyetemmel
1971. október 12-én létesített munkavi-
szonyt, ahol tudományos fõmunkatársként
genetikusi beosztásba került. A Babati Lúd-
nemesítõ Telep lett a munkahelye egészen
nyugdíjazásáig, 1985. december 28-ig. A
lúdnemesítõként részt vett az 1979-ben álla-
milag elismert babati májhibrid lúd és az
1982-ben államilag elismert szürke landes
lúd elõállításában. Kutatómunkájában leg-
inkább a babati nemesítésû lúdállomány sza-
poraságának, májtermelõ képességének, tol-
lasodásának vizsgálata, a baromfiak vi-
selkedésének tanulmányozása állt.
A kutatómunka mellett részt vett a Gödöllõi

Agrártudományi Egyetem és az Állatorvos-
tudományi Egyetem baromfi szakmérnök-,
illetve szakállatorvos-képzésében, s a gradu-
ális képzésben is elõadásokat tartott, oktatási
jegyzeteket készített a baromfigenetika s a
gazdasági állatok viselkedésének biológiája
témakörben. Könyvfejezeteket írt a baromfi
és a sertés szelekciójáról, valamint az állatte-
nyésztési kísérletek tervezésérõl és értékelé-
sérõl. Társszerkesztõje volt „A haszonálla-
tok szelekciója” címû szakkönyvnek. Ko-
rábban témadokumentációkat állított össze a
brojlerek és a sertések takarmányozásáról.
Az Agrárirodalmi Szemle állandó referátora
volt. Ebben tudományos érdeklõdése mellett
sokoldalú nyelvismerete (angol, orosz, né-

met, spanyol) is segítette. Munkája során
nagyszámú publikációja jelent meg szakla-
pokban, tudományos folyóiratokban.

Számos szakdolgozat, diplomamunka,
egyetemi doktori és kandidátusi értekezés
elkészítésében témavezetõként vett részt, il-
letve szakmai tanácsokkal segített a dolgo-
zatíróknak. Különösen felkarolta a külföldi
(vietnami, egyiptomi) hallgatókat, a fiatal
kutatók munkáját jó szívvel, önzetlenül tá-
mogatta.

Tanulmányúton, illetve szaktanácsadóként
járt az NDK-ban, Csehszlovákiában, Szov-
jetunióban és Chilében.
Egy jól képzett, erõs elméleti beállítottságú,

kitartó szorgalmú, az új dolgok iránt fogé-
kony, a mindig segítõkész, igaz ember, aki-
nek a „lelkében csalárdság nincsen” (Zsolt.
32.2) szeptember 25-én eltávozott körünk-
bõl. Az itt maradtak nevében Babits Mihály
gondolatával búcsúzom; Téged már „A hol-
tak várnak, kik újra többen vannak, s oly ne-
héz a szívem”, mert hiányzol közülünk. Fizi-
kai valód emlékezetünkben az idõ múlásával
egyre töredékesebb lesz, de személyiséged,
sajátságos vonásait mindvégig megõrizzük.
Nyugodj békében!

Gödöllõ, 2014. november 4.

Dr. Kozák János

Október 15-én elhunyt Balla László búzane-
mesítõ. November 7-i temetésén a Magyar
Növénynemesítõk Egyesülete nevében

elnök búcsúztatta. Összeállításunkat ez
alapján készítettük.

Balla László Telkibányán született, 1933.
február 19-én. Kisiskolás korában a szülei a
sárospataki Református Gimnáziumba sze-
rették volna beíratni, de ezt a szándékot elso-
dorta a háború. Így került 1949-ben az Aba-
újszántói Mezõgazdasági Gimnáziumba, ahol
1952-ben érettségizett kitûnõ bizonyítvány-
nyal. Az Agrártudományi Egyetem Agronó-
miai Karát választotta. Emberi sorsát, világ-
nézetét, szakmai érdeklõdését is meghatároz-
ták a történelmi események és családi háttere.

Önéletírásában írja: „Olyan szakember sze-
rettem volna lenni, aki nem egy gazdaságot,
hanem az egész magyar mezõgazdaságot
szolgálja. Így jutottam el szemléletileg a tudo-
mányos kutatáshoz, azon belül is a számomra
legkedvesebbhez, a növénynemesítéshez.
Motiválták az elképzelésemet a XX. század
elsõ felében elért kiváló eredmények, mint a

Bóna
Lajos

legendás hírû bánkúti búzák, a tanulmányaim
alatt megjelenõ martonvásári hibrid kukori-
cák és a magyar növénynemesítés, már akkori
kiemelkedõ eredményei”.

Így már az egyetem harmadik évfolyamán
beiratkozott a növénynemesítési tudományos
diákkörbe és ott készítette diplomatervét is.
Majd amikor az 1957-ben megszerzett diplo-
ma után 1960-ban a növénynemesítõi szakké-
pesítést is megszerezte, lehetõsége nyílt be-
kapcsolódni a búzanemesítésbe az MTA Me-
zõgazdasági Kutatóintézetében, Martonvásá-
ron. Abban az idõben az ország kenyérgon-
dokkal küzdött.Aháború óta, az akkori fajták-
kal, nem tudott a búzatermesztés annyi búzát
termelni, ami az ország és a lakosság igényeit
kielégítette volna. A búzatermesztés fejleszté-
sének egyik fõ akadálya a bõtermõ fajták hiá-
nya volt.
Az egyetemen az 1950-es években a Liszen-

ko-Micsurini genetikát oktatták. Õ azonban
érdeklõdött a klasszikus genetika iránt is. Ezt
az érdeklõdését a diplomamunkája külsõ kon-
zulense, a növény genetika kiváló tudósa,

Rajháthy Tibor elégítette ki Martonvásáron,
1956 nyarán, az úgynevezett tutoriális rend-
szerben. Õ kezdeményezte a felvételét is az
intézetbe.

Késõbb, amikor a búzanemesítési osztály
vezetõje lett, a klasszikus genetikai elveken
nyugvó, akkoriban teljesen új koncepcióval,
új kiindulási anyaggal és új módszerekkel in-
dította a nemesítést. Mindez az 1970-es évek-
ben elvezetett az elsõ magyar intenzív típusú
búzafajták elõállításához. Az országos átlag-
termések növeléséhez, így jelentõsen járult
hozzá Balla László és csoportja.Amagyar bú-
zatermesztés elérte az európai színvonalat.
Feladatai tovább növekedtek, amikor az in-
tézet tudományos igazgatóhelyettese (1981 –
1988), majd igazgatója (1989 – 1992) lett.

Hetvenéves koráig 55 államilag elismert
õszi búzafajta elõállítását irányította. Tudo-
mányos tevékenységét 1980-ban az MTA
doktora fokozattal, 1985-ben Állami Díjjal,
1993-ban Fleischmann-díjjal, 2012-ben Da-
rányi Ignác díjjal ismerték el. Az egyesület
tavaly Kerámia Plakettel köszöntötte.

Dr. Balla László
(1933 – 2014)



A szakma mély megrendüléssel fogadta
Antal József professzor úr halálhírét. Nagy
kort ért meg, jószerivel a legutóbbi idõkig is
aktívan. Olyannyira beletartozott az agrártu-
dományok szövetébe, hogy mindannyian
természetesnek vettük, hogy van, és nem is
gondoltunk bele, hogy egyszer õt is elszólít-
hatják az égiek.

Antal József Marosbogáton született 1919.
március 18-án. Középiskolai tanulmányait a
marosvásárhelyi Bólyai János Református
Kollégiumban végezte.

1937-ben lett hallgatója a kolozsvári agrár
fakultásnak, s itt, az M.kir. Gazdasági Aka-
démián szerzett oklevelet 1943-ban. Végig-
küzdötte a háborút és a hadifogságot, majd
1948-ban térhetett haza Magyarországra.
1948-52 között Csongrád megyében köz-
alkalmazottként igazgatási, oktatási és elõ-
adói munkát végez. 1952-74 között több
mint két évtizeden át folytat kutatómunkát a
szegedi Délalföldi Mezõgazdasági Kísérleti
Intézetben, illetve annak jogutódában a Ga-
bona-termesztési Kutatóintézetben. Az in-
tézményben végigjárja a teljes kutatói grá-

dicsot: kezdve tudományos segédmunka-
társtól egészen a tudományos igazgatóhe-
lyettességig.

1974-tõl elhunytáig a Gödöllõi Agrártu-
dományi Egyetem, illetve a Szent István
Egyetem tanára: a növénytermesztéstan pro-
fesszora, tanszékvezetõ, nyugalmazott egye-
temi tanár, majd professor emeritus.

1951-óta a tagja a Magyar Agrártudományi
Egyesületnek, 1953-74 között a Magyar Bio-
lógiai Társaság tagja. 1959-tõl tagja, 1967-
80. között titkára az MTA Növénytermesz-
tési Bizottságának. 1970-74 között a KGST
szakmai bizottságának munkatársa, 1972-tõl
vezetõje. 1982-92 között a Gödöllõ – Gies-
sen egyetemi együttmûködés szakmai ve-
zetõje, 1994-97 között az MTA közgyûlési
képviselõje, 1994-tõl az ISTRO tagja.
Tudományos pályafutása példaértékû. Váz-

latosan, címszavakban:
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A Keleti-Kárpátok havasi legelõinek katasz-
teri felmérése. Burgonya és napraforgó ter-
mesztési kísérletek. Homoki növényter-
mesztési kutatások: homokhasznosítás, ho-
mokibab termesztés. Vetésforgó kísérletek,
zöldtrágyázás. Hüvelyes és pillangósnövé-
nyek, szálas és keveréktakarmányok ter-
mesztése, gyógynövénytermesztési és tarló-
burgonya-termesztési kutatások. Nemesítési
és honosítási kutatások: olajretek nemesítése
és honosítása. Tápanyaggazdálkodási és ag-
roökológiai kutatások. Gyakorlati szakta-

nácsadás elméleti alapjainak ki-
dolgozása, technológia fejlesz-
tés.

Munkásságának bibliográfiai
mérlege: tizenhárom könyv,
több mint száz tudományos és
szakmai közlemény. Legfon-
tosabb mûvei: a „Növényter-
mesztés homokon” és a „Nö-
vénytermesztõk zsebkönyve” –
az . Õ szerkesztette a „Nö-
vénytermesztéstan” c. országos
tankönyvet.

1956-ban szerzett kandidátusi
fokozatot „Termesztési kísérle-
tek homokibabbal” címû disz-

antal

Antal József
(1919 – 2014)

Antal József fiatal tanársegédként
a kolozsvári katedrán (családi archívum)

szertációjával. 1974-ben a tudományok dok-
tora fokozatot nyer „Termesztési módszerek
gyengén humuszos homokon” címû érteke-
zésével.

Számos kitüntetés tulajdonosa: rangos kor-
mánykitüntetések egész sorozata mellett
megkapta a Westsik Vilmos emlékérmet
(1989), a Beethoven-Brunszvik emlékérmet
(1989), a Gisevius díjat (1994), a Baross
László emlékérmet (1994), és a szakma leg-
nagyobb kitüntetését a Surányi János em-
lékérmet (2005).

Professzor úr eltávozott közülünk. Belépett
az agrárium tudósainak Walhallájába. Élet-
mûve velünk maradt. De nem csak az. Ránk
hagyta derûjét, emberszeretetét, konfliktus-
feloldó filozófiáját, és talán néhány mor-
zsáját határtalan bölcsességének. Professzor
úr, Jóska bácsi, nyugodj békében!

Jolánkai Márton

Lapunk nyomdába adása utáni idõpontra,
november 25-ére hirdetett meg sajtótájékoz-
tatót a Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar „A hulladékgazdálkodás fejlesz-
tése a SZIE gödöllõi campusán” címmel.

Elõzetes információnk szerint nagy jelen-
tõségû környezetvédelmi fejlesztés valósul
meg a SZIE gödöllõi kampuszán azáltal,
hogy teljes körûen bevezetik a szelektív hul-
ladékgyûjtési rendszert.

December 1-jétõl a kampusz teljes terüle-
tén, mindenki számára elérhetõ lesz a hasz-
nosítható hulladék elkülönített gyûjtése. Az
ökológiai és ökonómiai értelemben opti-
malizált rendszer bevezetésével a képzõdõ
hulladék 70-80%-ból értékes másodnyers-
anyag lesz.

Következõ számunkban bemutatjuk a sze-
lektív hulladékgyûjtési rendszer felépítését,
az edényzeteket, valamint a rendszer mû-
ködtetésének hatásait is.

Zöldül
az egyetem

Ismét volt
Zöld Forgatag

A GATE Zöld Klub Egyesület november 11-
13-ig tizenharmadik alkalommal rendezte
meg a Zöld Forgatagot, az egyetem legna-
gyobb környezetvédelmi eseményét. A
programok ezúttal a kollégium Gorka terme
mellett a könyvtárra is kiterjedtek. Az elõ-
adások a hulladékgazdálkodás korszerû
módszereinek népszerûsítésére is kitértek.
Azoldklub.hu portálon képsorozat idézi fel a
három nap változatos eseményeit.
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Az Ybl Bicentenárium alkalmából
vetélkedõt rendezett
középiskolások számára október
21-én az Ybl Miklós
Építéstudományi Kar és Budapest
Fõváros Levéltára „Ybl építészete
a környezetünkben” címmel.

A vetélkedõ célja Ybl Miklós építészeti
munkásságának minél szélesebb körben tör-
ténõ megismertetése volt. Ybl Miklós a ma-
gyar építészet nagyatyja, neve az építészeti
minõség és az épített környezet minõségé-
vel, a tervezõmérnökök példamutató szak-
magyakorlásával azonos.

Ehhez kapcsolódóan felfedezõ séta indult
építészeti újságíró, szakíró ve-

zetésével szeptember 30-án és október 7-én.
A „

Pollack Mihály téri paloták, Bókay-
ház a Múzeum utcában, Kálvin tér, Vámház
körút, Ybl elsõ lakóháza, Fõvámház, séta a
Szabadság-hídon át,

Pályázni filmmel, prezentációval, tablóval
lehetett. Témája: Amit ma egy fiatal gondol
egyYbl épület kapcsán.

A vetélkedõn 12 középiskola 27 csapata
mérkõzött meg színvonalas elõadásokkal,

Torma Tamás

Séta Ybl nyomában” címû rendezvé-
nyen a versenyzõk az általános ismertetés
után ellátogattak több Ybl által tervezett
épülethez (Ybl Palota, Unger ház, Olasz
Intézet,

Várkert Bazár)

prezentációkkal és kisfilmekkel. A résztve-
võk között voltak gimnáziumi, építészeti,
mûvészeti oktatásban tanuló diákok, az or-
szág több területérõl.

A versenyzõk elsõsorban saját környeze-
tükben városukban, településükön, vagy ki-
rándulási célpontként kutatták fel Ybl Mik-
lós tevékenységének nyomait, tágabb érte-
lemben az általa képviselt értékek összefüg-
gésében mutatták be saját környezetüket,
vagy az általuk kiválasztott helyszínt.

A csapatok nagy igényességgel, kreativitá-
sukat maximálisan kihasz-
nálva állították össze pályá-
zati anyagukat. Bemutatóik
után 14 változatos kérdésbõl
álló teszt feladatsor megol-
dása következett. Avetélkedõ
rendkívül jó hangulatban, ol-
dott légkörben zajlott.
Kiemelkedõ teljesítményt ért

el a Jelky András Iparmûvé-
szeti Szakközépiskola egyik
csapata, akik a különdíj mel-
lett meghívást kaptak pályá-
zati munkájukkal a FUGA-
ban rendezett kiállításra. A
csapat a Fóti templom-ruhá-
val aratott nagy sikert a zsûri
tagjai között.

Összesen 7 díjat adtak át (3
kategória díj és 4 különdíj).

Zsûri: fõlevéltáros, Buda-
pest Fõváros Levéltára – elnök

Torma Tamás építészeti újságíró, szakíró -
társelnök

mûvészettörténész – zsûritag
építész, dékánhe-

lyettes, SZIEYMÉK – zsûritag, játékvezetõ
A díjazottak és a résztvevõk értékes köny-

veket vehettek át.
A nagy érdeklõdésre való tekintettel a ter-

vek szerint 2015-ben is megrendezik a vetél-
kedõt „Ybl 200+1” címmel.

Hidvégi Violetta

Ritoók Pál

Dr. habil. Kiss Gyula

„Ybl építészete a környezetünkben“

Építészeti és mûvészettörténeti vetélkedõ középiskolások számára
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Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar november
12-én az Apponyi díszteremben tartotta meg a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából évenként megrendezett
ülését.

DR. MOLNÁR MARIETTA, DR. SINKAANNAMÁRIA
Az elõadások sokszínûen érzékeltették a jövõbe való elõretekintés, a

múlt értékeinek és a jelen aktuális feladatainak összefonódását. Az al-
kalmazott kutatások fontos ismérve, hogy az elmélet és gyakorlat ered-
ményei beemelhetõk az oktatás folyamatába, s ez által hozzájárulnak a
képzés folyamatos tartalmi és módszertani megújulásához. A jövõben
a módszertani kutatócsoportjaink eredményeivel gazdagodik prog-
ramjaink tematikája.
A tartalmas délelõtt során a tanítóképzés tanterv-

elméleti problematikáját tekintette át, keresve azokat az aspektusokat,
amelyek kapcsolódási pontokat jelentenek a múlt és jelen képzési kon-
cepciója között, illetve speciálissá teszik a képzés tantervét.

a pedagógus szerepek tartalmi változására és a tanítói sze-
repkörök hatékonyságára összpontosított. Hans
Christian Andersen egyik meséjén keresztül a kortárs intertextuális ol-
vasatok lehetõségeirõl, a narratív eszköztár mûködési elvérõl, manipu-
latív mechanizmusáról beszélt. az elsõ világháború
jászberényi vonatkozásaival kapcsolatos helytörténeti kutatását a pri-
mer források segítségével, illetve részben saját családja emlékein ke-
resztül mutatta be. kutatásmetodikai szempontból kö-
zelítette meg az adat-intenzív tudomány világát, s a mások által gyûj-
tött adatok etikus felhasználásáról szólt részletesebben.

elõadásában a MOOC mozaikszó mögött rejlõ új képzési és to-
vábbképzési struktúrát mutatta be, részletezve az ingyenes tömegok-
tatás online úton történõ alkalmazását, sajátos módszertani jellemzõit.

elõadása az identitás-kutatás jelentõségérõl jól példázta
a tudományos elmélet gyakorlatban történõ alkalmazásának jelentõ-
ségét és a hallgatókkal együtt végzett munka sikeres megvalósítását.

A tudományos ülés dr. Varró Bernadett m.b. dékán zárszavával ért
véget, aki kiemelte a karon folyó kutatói munka fontosságát és magas
színvonalát.

dr. Molnár Marietta

Dr. Varró
Bernadett

Dr. Sinka Annamária

Dr. Sebõk Balázs

Dr. Koltay Tibor

Dr. Furcsa La-
ura

Antal György

Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

„Minden féltve õrzött dolognál, jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet”
(Péld.4:23)

Salamon király, idõszámításunk elõtt több mint 900 évvel, tanításként,
bölcs tanácsként jegyezte le a fenti mondatot. A szív életünk mozga-
tórugója, testünk „motorja”, melytõl létünk függ. Fontos hangsú-
lyozni, hogy nagyon sokat tudunk tenni magunk is annak érdekében,
hogy sokáig és zavartalanul mûködhessen. E gondolat képviseletének
szép példája a Szívünk Napja rendezvény, melyet a Magyar Kardio-
lógusok Társasága és a Magyar Nemzeti Szívalapítvány minden év
szeptemberének utolsó vasárnapján megrendez.

Az esemény fel kívánja hívni a figyelmet a szív és érrendszeri meg-
betegedések kiemelkedõ gyakoriságára, valamint a mindennapi élet-
ben is megvalósítható megelõzési módszerekre. Mára hagyománnyá
vált a Szívünk Napja rendezvény megszervezése az Egészség-
tudományi Campuson is,
melyre idén szeptember
28-án, immáron negyed-
szer került sor. A nagy-
számú érdeklõdõ jelenléte
idén is megerõsítette a
rendezvény megszerve-
zésének fontosságát.

Ebben az évben újítás-
ként a gyerekek számára
egy rajzpályázatot írtak
ki, amire több mint 150
alkotás érkezett.

A nap folyamán több helyszínen zajlottak szûrõvizsgálatok: vércu-
korszint és koleszterinszint ellenõrzés, vérnyomásmérés, testsúlymé-
rés, BMI meghatározás, haskörfogat mérés. Elõadást tartott a helyes
táplálkozásról dietetikus, délben reformebédet fogyaszt-
hattak el a vendégek reformszakács fõztjébõl.

Ebéd után gyógytornász mozgatta át az egészséges
ételtõl jóllakott megjelenteket. A napot számos játékos vetélkedõ szí-
nesítette (szív puzzle, arcfestés, szívgyûjtögetõ, tollasozás, tenisze-
zés). A program kora délutánig tartott és a részvételi kedv és hangulat
alapján bátran kijelenthetõ, hogy elérte célját.

Köszönetünket fejezzük ki a rendezvény helyi koordinátorának,
fõiskolai docensnek, továbbá a Pándy Kálmán Kórház-

nak, a Magyar Nemzeti Szívalapítványnak, az Egészséges Városért
Közalapítványnak, a Regionális Wellness Egyesületnek és a Gyulai
Egészségfejlesztési Irodának. Reméljük, hogy jövõ évben ugyanígy
találkozunk a lelkes szervezõkkel és az egyre bõvülõ résztvevõkkel!

Szalai Ilona
Barabás János

Horváth Ilona

dr.
Beke Szilvia

Szilágyi Bettina

Tartalom és módszertan

Egészségtudományi Campus

Egy nap testünk motorjáért

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége
Vállalkozások strukturált tapasztalatcseréje címmel
térítésmentes konferenciát tartott a Pest Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítvány szervezésében
a gödöllõi kollégiumban október 1-jén vállalkozóknak.

Arésztvevõket sokoldalúan informáló program keretében a VOSZ ta-
nácsadási szolgáltatásait regionális tanácsadó mutatta
be.ATÁMOP 2.5.3.C-13/1-2013-0001 projekt célja többszintû vállal-
kozói fórum létrehozása és mûködtetése, amely folyamatos konzultá-
ciós lehetõséget és információszolgáltatást nyújt valamennyi vállal-
kozás számára; elõsegíti a vállalkozások közötti együttmûködést, hoz-
zájárul a vállalkozók versenyképességének növeléséhez és foglalkoz-
tatási potenciáljuk megerõsítéséhez.

A megvalósítás során régiós információs pontokat hoznak létre
VOSZ irodákban Budapesten, Debrecenben, Egerben, Szegeden,
Pécsett, Székesfehérváron és Gyõrben. Ugyancsak e projekt részeként
interaktív honlapot indítanak, ami valamennyi magyar vállalkozás
számára ingyenesen elérhetõ. Vállalkozói fórumokat, vállalkozói aka-
démiát és vállalkozói konferenciákat szerveznek. A munka során
együttmûködnek a vállalkozásfejlesztési alapítványokkal (a PMVA
például 18 év tapasztalataival segíti a célok elérését), a vállalkozók te-
rületi és szakmai szervezeteivel, a Nemzeti Befektetési Ügynökséggel,
a Magyar Nemzeti Kereskedõház Zrt-vel, munkaügyi központokkal,
ipari parkokkal.

dr. Pataki Dezsõ

Segítség, tanácsadás vállalkozóknak
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A Szent István Egyetem Kosáry
Domokos Könyvtár és Levéltára
szakmai látogatáson vett részt
a Színház- és Filmmûvészeti
Egyetem Könyvtárában, valamint
a Magyar Képzõmûvészeti
Egyetem Könyvtár, Levéltár és
Mûvészeti Gyûjteményben
november 7-én.

MOLNÁR SZILVIA
könyvtáros (SZIE Kosáry Domokos Könyv-
tár és Levéltár)

Knorrné Csányi Zsuzsanna
A Színház- és Filmmûvészeti Egyetemen

könyvtárvezetõ
kalauzolásával még a próbák kezdete elõtt
lehetõségünk nyílt megtekinteni az oktatást
gyakorlószínházként szolgáló Ódry Színpa-
dot, amely 1958 óta mûködik mint az egye-
tem saját színháza.
Ezután a könyvtár olvasótermében egy elõ-

adás keretében ismerhettük meg az intéz-
mény, valamint a könyvtár történetét, gyûj-
teményeit, szolgáltatásait.

A gyûjtemény kincseiként számon tartott
kézzel írt szerepkönyvek a könyvtár 1865-
ös, Színészeti Tanodával együtt történõ meg-
alapítása óta különleges részét képezik az ál-

lománynak. Az idegen nyelvû
színmûvek oktatók által készített
fordításai mellett számos olyan
példány is fellelhetõ, amely a
rendezõi utasításokat, szereposz-
tásokat is tartalmazza.
A könyvtár másik büszkesége, a

dedikált mûvek különgyûjte-
ménye 2009 óta tudatos gyara-
pítással fejlõdik, mára a híres al-
kotók, rendezõk, színészek és

oktatók kézírá-
sával ellátott
dokumentumok
száma elérte a
fél ezret.

Az egyedülálló és válto-
zatos összetételû Kottatár
1965-ben Nádasdy Kálmán
fõigazgató kezdeménye-
zésére jött létre, mára a nép-
zenétõl az operán át a köny-
nyûzenéig minden mûfaj
képviselteti magát benne,
jelenlegi állománya 9000
kotta és 2563 hangzó-
dokumentum.

Az intézmény jellegébõl
adódóan nagy jelentõséggel
bír a Médiatár, amely ko-
rábban fõként a filmes ok-
tatást szolgálta, de a színhá-
zi oktatáshoz kapcsolódóan
prózai és zenés színházi
elõadások felvételeivel is
gyarapítja a meglévõ állo-
mányt, valamint gyûjti a
hallgatók vizsgafeladatait
megörökítõ felvételeket, a
vizsgafilmeket.
Arégi dokumentumok gon-

dos õrzése mellett a könyv-
tár fejlesztésére is nagy
hangsúlyt fektetnek, egy pá-

lyázat keretében megújult honlap, új szá-
mítógépek állnak az olvasók rendelkezésére,
a mintegy 60.000-es állomány integrált

rendszerben történõ feldolgozása is befe-
jezõdött. Az olvasói igényekhez alkalmaz-
kodva az online katalógusban olyan szem-
pontok alapján is kereshetõvé válnak a drá-
mai mûvek, mint a felvonások vagy a szerep-
lõk száma.
A szerepkönyvek és 19. századi kották után

a képzõmûvészeti oktatás sajátos emlékei, a
metszetek és mintalapok világába indultunk.

Könyvtárosok tanulmányúton

A szerepkönyvek és a metszetek birodalmában

A Színház-
és Filmmûvészeti Egyetemen

A szakmai tanulmányút második célja a fõ-
város egyik legrégibb mûvészeti felsõok-
tatási intézménye, a Magyar Képzõmûvé-
szeti Egyetem Andrássy úti fõépületében
mûködõ Könyvtár, Levéltár és Mûvészeti
Gyûjtemény volt.AKönyvtár neoreneszánsz
faburkolatú olvasóterme eredeti bútorzatá-
val idézi a századforduló hangulatát.

A könyvtár anyagát 1871-ben, az egyetem
jogelõdjének, az Országos Magyar Királyi

Mintarajztanoda és Rajztanárképezde ala-
pításának évében kezdték gyûjteni.Akönyv-
tár gyûjteményében a legjelentõsebb, gazda-
gon illusztrált mûvészetelméleti és mûvé-
szettörténeti könyvek mellett 18 – 19. szá-
zadi metszetekkel illusztrált könyvek, múlt
századi mintalapok, fotográfiák, metszetek,
plakátok, japán fametszetek és mintaköny-
vek teszik különlegessé a gyûjteményt. Az
állományban nagy számban találhatók a

A Magyar Képzõmûvészeti Egyetemen
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Mintarajztanoda megalakulása elõtti kiadású
könyvek is. A gyûjtemény fejlesztése nagy
gondossággal történt, amennyire lehetett,
visszamenõleg is beszerezték azokat az alap-
vetõ forrásmunkákat, amelyek az oktatás el-
méleti és gyakorlati megalapozását szol-
gálták.

A nagy grafikák, mûlapok tárolására alkal-
mas szekrények felett a kovácsoltvas korlát-
tal díszített galérián helyezték el a köny-
veket. Külön olvasóterem állt a tanárok és a
vendégek rendelkezésére, egy-egy terem a
nõi növendékek, valamint a férfi növendé-
kek számára. A férfiak tágas olvasótermét,
amely az intézet díszterméül is szolgált, nö-
vendékmunkákkal díszítették.

könyvtárigazgató
érdekes elõadásából kiderült, milyen kalan-
dos története volt a japán fametszeteknek,
míg egy kiállítás fõszereplõivé váltak, hány
méter hosszú Feszty Árpád körképe Morelli
Gusztáv kihajtható könyvében, miért van
„Hölgyolvasó” és „Férfiolvasó” terem, s
hogy milyen sajátos elhivatottság szükséges
egy ilyen szakkönyvtár kezeléséhez.

A magas szintû információszolgáltatás
érdekében a könyvtárosok, a levéltáros és a
mûvészettörténész szoros együttmûködés-
ben végzik munkájukat. A minél szélesebb
olvasói réteg számára létrehozott Képadat-
bázis a könyvtár mûtárgygyûjteményének
katalógusa, egy hatalmas digitalizálási mun-
ka eredményeként jött létre.
A könyvtárlátogatás részeként megtekintet-

tük a Képzõmûvészeti Fõiskola és az I. világ-
háború címmel megrendezett kiállítást is,
amely az intézmény és az elsõ világháború
kettõs kapcsolatát kívánja bemutatni. Egy-
részt a fõiskola akkori tanárainak elsõ világ-
háborús élményeibe nyújt betekintést, de
volt diákok és más mûvészek: Kron Jenõ,
Komjáti-Wanyerka Gyula, Mednyánszky
László és Benczúr Gyula harctéri jeleneteket

Blaskóné Majkó Katalin

ábrázoló munkái is
láthatók a kiállítótér-
ben. A kiállítás másik
sarokkövét az iskola
épületeiben mûködõ
hadikórház bemutatá-
sa képezi. A háborús
idõk nehézségeit ma-
ga a Fõiskola is a bõ-
rén tapasztalhatta,
ame ly rõ l gazdag
fényképgyûjtemény
is tanúskodik. Wein-
wurm Antal és Fa-
binyi Lili korabeli fo-
tói a háttérország sa-
játos hétköznapjaiba
engednek bepillan-
tást.

ságok vagy a századfordulós hangulatú bú-
torzat darabjai között mindenkit megra-
gadott egy-egy olyan kincs, amelyre évek
múltán is szívesen emlékezni fog.

A két, mûvészeti képzéseket szolgáló
könyvtárban eltöltött idõ rengeteg tapasz-
talattal és élménnyel gazdagított min-
dannyiunkat, a sok különgyûjtemény, a ritka-
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4000 egyetemista indult,
300 csapat nevezett be,
végül a fináléban tíz
lelkes csapat küzdött meg
a Coke Ugró1etem bajnoki
címéért. A november 12-i
döntõt a Szent István
Egyetem Busai Bence,
Garamszegi Bence, Katona
Máté, Menyhárt Péter,
Tóth Attila összetételû
csapata nyerte.

A tavalyi kidobós sikere után idén az
ugróiskolát idézték fel az egyete-
misták a Coca-Cola-val. A kifejezet-
ten a Coke Ugró1etemhez kifejlesz-
tett applikáció segítségével bárhol
és bármikor gyakorolhattak a fia-
talok, hogy a mozgással legtöbb ka-
lóriát elégetõk már valódi pályákon
mérhessék össze erejüket. A se-
lejtezõk után a legjobb tíz csapat
vett részt a budapesti döntõn a
Petõfi Csarnokban.

A hallgatóknak szervezett program
sikerét mi sem mutatja jobban, mint
hogy az applikációt több mint 4000-
en töltötték le okostelefonjaikra,
amely a hazai AppStoreban a
legkedveltebbnek bizonyult a sport
kategóriában. A legaktívabb régió
Budapest volt, ahonnan 118 regiszt-
ráció érkezett, de számos csapatot
indított a debreceni, az egri, a gö-
döllõi, a gyõri, a nyíregyházi, a pécsi
és a szegedi egyetem is.

Ugró1etemben elsõ a SZIE


