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Emléklap az
Oktatási Hivataltól

A Szent István Egyetem gödöllõi központ-
jában október 8-án tartott sajtótájékoztatón
jelentette be , a kiemelt sportléte-
sítmény-fejlesztésekkel, sportberuházásokkal
összefüggõ kormányzati feladatok ellátásért
felelõs miniszteri biztos, hogy a Kormány
döntése alapján 3 milliárd 565 millió forintból
épül meg a gödöllõi uszodakomplexum. A
sajtótájékoztatón részt vett
rektor és , a választókerület or-
szággyûlési képviselõje. A kormány Magyar
Közlönyben megjelent 1525/2014. (IX. 18.)
számú határozata alapján megkezdõdhet a
gödöllõi uszoda építése az egyetem Kertészeti
Tanüzemének területén. A kormányhatározat
értelmében az állami tulajdonban lévõ, jelen-
leg az egyetem vagyonkezelésében álló ingat-
lanon megvalósuló kiemelt beruházás építte-
tõje a Nemzeti Sportközpontok (NSK) lesz.

A kormányhatározat szerint a nemzeti
fejlesztési miniszternek a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelõ Zrt. útján 2014. november 30-
ig kell megtennie a szükséges intézkedéseket
az ingatlan NSK vagyonkezelésébe kerülése
érdekében.Az emberi erõforrások miniszteré-
nek és a nemzetgazdasági miniszternek a
fejlesztési területen elhelyezkedõ tankertészet
áttelepítésének forrásigényét kell meghatá-
roznia, valamint elõterjesztést kell készíte-
niük a Kormány részére a forrás biztosítá-
sának módjáról.
Vígh László elmondta, hogy pályázatot írnak

ki az uszodakomplexum megtervezésére. A
pályázatok elbírálásánál elõnyt élveznek azok
a megoldások, amelyek újrahasznosítják az
elfolyó vizet, illetve alternatív és megújuló
energiaforrásokat alkalmaznak. Az uszoda e
folyamat eredményeként 2016 közepére, vé-
gére lehet kész. A létesítmény egy 50 méteres
medencét, 1000 fõ befogadására alkalmas
lelátót, 25 méteres bemelegítõ és tanmeden-
cét, konditermet, wellness részleget (20 fõs
szauna, merülõ medence, 8 fõs pezsgõfürdõ),
vendéglátó, kiskereskedelmi és rendezvény-
helyiségeket fog tartalmazni.

Vígh László

dr. Tõzsér János
Vécsey László

Dr. Tõzsér János a sajtótájékoztatón kie-
melte: a Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar hallgatóinak mintegy 80 százaléka
által látogatott, valamint a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar gazdasági agrármér-
nök hallgatóit is fogadó, 59 éve az Alsópark-
ban mûködõ Kertészeti Tanüzemet Szárító-
pusztára tervezi áttelepíteni az egyetem.

A növényházak és a különbözõ fóliás ter-
mesztõ-berendezések, valamint a támrend-
szeres termesztéstechnológia áthelyezhetõk.

Az oktatási bázis fejlesztése keretében egy
növénytermesztés-tudományi komplex cent-
rum kialakítása a cél.

– Nagy örömünkre szolgál – hangsúlyozta a
SZIE rektora –, hogy a területen megvalósuló
beruházással a kampuszon tanuló több mint
6000 hallgató számára válik elérhetõvé egy
újabb sportolási lehetõség, sõt a fejlesztés az
„AEGON-SZIE – Tanulj és Sportolj!” prog-
ramban részt vevõ hallgatók számának a nö-
velésére is lehetõséget teremt.
A beruházás egy százezer lakosú régiót szol-

gál majd ki, amiben 23 ezer általános iskolás
korú gyermek él. Az uszoda egyaránt meg-
felel majd a szabadidõs és versenysport, az
utánpótlás nevelés, a vízilabda-edzések, to-
vábbá a parasport igényeinek, emelte ki
Vécsey László országgyûlési képviselõ.
A tervpályázatról részletesen informálni fog

a godolloiuszoda.hu honlap, ahol a térség la-
kossága folyamatosan követheti majd az
elképzelések kikristályosodását.
Arra törekednek ugyanis, hogy a gödöllõiek

a tervezési tender kiírásának pillanatától be-
kapcsolódjanak az elgondolások megvitatá-
sába, tájékoztatott a választókerület ország-
gyûlési képviselõje.

Újságírói kérdésre válaszolva Vígh László
és Vécsey László elmondta, azért döntöttek
tervpályázat kiírásáról, mert szélesre kívánják
tárni a kaput a város és a térség lakóinak igé-
nyei elõtt. A tendereztetés 6-8 hónappal tolja
ki a megvalósítás határidejét.

Tervpályázatot írnak ki a gödöllõi
uszoda megvalósítására

Az Oktatási Hivatal (OH) Felsõoktatási In-
formációs Rendszere (FIR) a kiváló minõsé-
gû informatikai rendszerfejlesztés és imple-
mentálás elismeréséül elnyerte a Magyar
Termék Nagydíjat. Ebbõl az alkalomból az
OH emléklapot küldött a Szent István Egye-
tem oktatási vezetõje és adminisztrációja
részére, köszönetét nyilvánítva a FIR-be tör-
ténõ adatszolgáltatási, adattisztítási tevé-
kenységért és eredményes együttmûködé-
sért.
Az idén 17. alkalommal átadott elismeréssel

olyan pályázókat díjaztak, amelyek termékei
vagy szolgáltatásai elõállításában kiemelt
szerepet játszik az innováció. Hazánk leg-
tekintélyesebb, önkéntes tanúsító rendszeré-
nek célja, hogy pozitív megkülönböztetés-
ben részesítse a kiváló minõségû hazai ter-
mékeket és szolgáltatásokat, amellyel a fo-
gyasztók döntését is segítik. A díjazott cégek
képviselõi ünnepélyes keretek között, a Par-
lament Felsõházi Termében vették át a díjjal
járó trófeát, okleveleket és különbözõ külön-
díj elismeréseket.

A Magyar Termék Nagydíj Pályázat elsõ
meghirdetése, 1998 óta 284 nagydíjat ítéltek
meg. Ezúttal 66 vállalat 66 pályázata nyert
elismerést.

DR. BÉLYÁCZ IVÁN akadémikus, a IX.
Osztály elnöke tartott elõadást október 10-én
Gödöllõn Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtu-
dományok Osztályának tudománypolitikai
szerepe és kapcsolatai az egyetemi tudomá-
nyos minõsítési rendszerrel címmel a GTK és
a Gazdálkodás és Szervezéstudományok
Doktori Iskola meghívására.Az elõadás téma-
körei a következõk voltak: A tudás fontos-
sága, Kutatás és alkalmazás, Az MTA tudo-
mánypolitikai és minõsítési feladatai, A tu-
dományos minõsítés folyamata, Tudomány-
metria – bibliometria.

Vécsey László, Vígh László és dr. Tõzsér János a sajtótájékoztatón
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Az egyetem Szenátusa 2014/2015.
tanévi elsõ rendes ülését szeptember
24-én tartotta Gödöllõn.

Az ülés kezdetén rektor kö-
szöntötte az újonnan megválasztott sze-
nátorokat. Az Alkalmazott Bölcsészeti és Pe-
dagógiai Kar szarvasi intézetének kiválása
után a jászberényi intézet 2014. december 31-
ig karként folytatja a munkát,

mb. dékán irányításával. A kiválás miatt
és szenátusi

megbízása megszûnt, helyettük két új szená-
tort választottak: fõiskola
tanárt és fõiskolai docenst.A
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon
70. életévének betöltésével
professzor szenátori tagsága megszûnt, he-
lyette egyetemi docenst,
dékánt választották meg.

Változás történt az Egyetemi Hallgatói Ön-
kormányzat által delegált tagokban is.

lemondott tagságáról, helyette az
EHÖK hallgatót választotta
meg. A Doktorandusz Hallgatói Önkormány-
zat által delegált hallgatói jog-
viszonya és ezáltal szenátori tagsága is meg-
szûnt. Helyette még nem választottak új sze-
nátort.

munkaviszonya megszûnt,
így a Gazdasági, Agrár- és Egészségtudomá-
nyi Kart augusztus 1-jétõl meg-
bízott dékán irányítja.

Az EHÖK tisztújító küldöttgyûlése szep-
tember 23-i ülésén egyhangúlag az EHÖK
elnökének újraválasztotta .
A Szenátus véleményének meghallgatásával

dr. Tõzsér János az általános rektorhelyettesi
pozíciót megszüntette. Megköszönte

egyetemi docens munkáját.
*

A Szenátus pályázatot hirdet az Állatorvos-
tudományi Kar Járványtani és mikrobiológiai
tanszékén valamint a Lógyógyászati
tanszéken és klinikán 1-1 fõ egyetemi tanári, a
Gazdaság- és Társadalom-tudományi Kar
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézetében valamint a Közgazdaságtudomá-
nyi, Jogi és Módszertani Intézetében 1-1 fõ
egyetemi tanári, a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar Növénytermesztési In-
tézetében és az Állattenyésztés-tudományi In-
tézetében 1-1 fõ egyetemi tanári, az Ybl Mik-
lós Építéstudományi Kar Építõmérnöki In-
tézetében 1 fõ egyetemi tanári álláshely betöl-
tésére.

dr. Tõzsér János

dr. Varró Berna-
dett
dr. Lipcsei Imre Katona Krisztina

dr. Molnár Marietta
dr. Furcsa Laura

dr. Szûcs István

dr. Káposzta József

Szád-
vári László

Kitka Gergely

Szabó Katalin

Lakatos Vilmos

dr. Bíró Tibor

Nagy Dánielt

dr. Póti
Péter

A testület a GAEK Egészségtudományi- és
Környezet-egészségügyi Intézetében egy
fõiskolai tanári álláshely betöltésére ír ki pá-
lyázatot.

*
A Szenátus támogatta

egyetemi docens intézetigazgatói pályázatát a
Gépészmérnöki Kar Mûszaki Menedzsment
Intézetébe.

*
Döntött a Szenátus az MKK Környezet- és

Tájgazdálkodási Intézetének szervezeti átala-
kításáról. Az intézet és ezzel együtt az in-
tézetet alkotó 6 tanszék megszûnik és 2 új
intézet jön létre.
A Halgazdálkodási tanszék, valamint a Kör-

nyezetvédelmi és környezetbiztonsági tan-
szék egy intézetként mûködnek tovább, jelen-
leg tanszékek nélkül. A tanszéki struktúra kia-
lakítása a késõbbiekben történik meg. Az in-
tézet elnevezése: Aquakultúra és Környezet-
biztonsági Intézet, a pályázati eljárás lefoly-
tatásáig a megbízott intézetigazgató

egyetemi tanár lesz.
A KTI további 4 tanszéke (Ökológiai gaz-

dálkodási tanszék, Környezetgazdaságtani
tanszék, Természetvédelmi és tájökológiai
tanszék, Területi tervezési és térinformatikai
tanszék) egy új intézetet fog alkotni, jelenleg
tanszékek nélkül. A tanszéki struktúra kiala-
kítása a késõbbiekben történik meg. Az új in-
tézet elnevezése: Természetvédelmi és Táj-
gazdálkodási Intézet, a pályázati eljárás le-
folytatásáig a megbízott intézetigazgató

egyetemi docens lesz.
A belsõ struktúra kialakítása mindkét intézet

esetében a késõbbiekben fog megtörténni.
*

Ugyancsak az MKK elõterjesztésére módo-
sította a Szenátus az ESZMSZ 4. sz. mel-
lékletét képezõ Foglalkoztatási követelmény-
rendszer kari kiegészítését. Júniusban a veze-
tõ oktatókkal szemben támasztott alapköve-
telményeket módosította a Szenátus. A leg-
újabb módosítással az oktatói-kutatói tel-
jesítmény egyenletes szinten tartását, továbbá
évrõl évre történõ emelését kívánják elérni.

*
ASzenátus együttmûködési megállapodások

megkötését támogatta az egyetem és a Fõ-
városi Önkormányzat, az egyetem és a Nem-
zetstratégiai Kutatóintézet, az MKK és a Hód-
Mezõgazda Zrt., a Gépészmérnöki Kar és az
Agrárinformatikai Klaszter, valamint az Al-
kalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar és
Jászberény Város Óvodai Intézménye között.

dr. Daróczi Miklós

dr.
Urbányi Béla

dr.
Barczi Attila

Módosította a Kitüntetési szabályzat mel-
lékletét a Szenátus, lehetõvé téve, hogy a
Szent István Egyetem Kiváló Sportolója el-
ismerésben ne csak a nappali tagozatos hall-
gatók részesülhessenek.

*
A Szenátus elõterjesztést fogadott el villa-

mos energia közbeszerzési eljárás le-
folytatásáról a 2015. évre vonatkozóan.
Az egyetem törvényi kötelezettségeinek ele-
get téve 2014. január 1-jétõl közbeszerzési
eljárás lefolytatásával szabadpiaci kereske-
delmi szerzõdést kötött villamos energia szál-
lítására a JAS Budapest Zrt.-vel. A köz-
beszerzés eredményeképpen a 2014. 12. 31-
éig tartó idõszakban egyetemünk a vil-
lanyszámláin közel bruttó 14 millió forintot
takarít meg. A sikeres csoportos közbeszerzé-
si eljárásban a SZIE gesztorként 15 magyar-
országi felsõoktatási intézményt fogott össze.
A közbeszerzés keretében az árlejtést a Sour-
cing Hungary Kft. folytatta le, melynek ener-
giapiaci és beszerzési tapasztalata, valamint
az általa használt elektronikus árlejtés nagy-
mértékben hozzájárult az eljárás zökke-
nõmentes és sikeres lefolytatásához. A Sze-
nátus döntése lehetõvé teszi, hogy a követ-
kezõ idõszakra a korábbi eljárásokhoz hason-
lóan újabb, csoportos árlejtéses közbeszerzési
eljárást bonyolítsanak le határozott idõtarta-
mú szabadpiaci kereskedelmi villamos ener-
gia ellátási szerzõdéskötés érdekében.

*
Jóváhagyta a Szenátus a szakmai gyakor-

lóhelyek bejelentését az Oktatási Hivatal ré-
szére. A kormányrendelet értelmében a felsõ-
oktatási intézmény és a szakmai gyakorlóhely
együttmûködési megállapodásáról és a kép-
zésben közremûködõ szakmai gyakorló-
helyekrõl az Oktatási Hivatal nyilvántartást
vezet.Aszakmai gyakorlóhelyek bejelentésé-
nek határideje: 2015. szeptember 1.

*
A Szenátus jóváhagyásával a szarvasi kam-

pusz kiválása után az ABPK csecsemõ és kis-
gyermeknevelõ szakfelelõse dr. Furcsa Laura
fõiskolai docens, az Óvodapedagógus alap-
képzési szak szakfelelõse dr. Varró Bernadett
fõiskolai docens lett.

*
A Szenátus támogatta az óvodapedagógus

alapképzési szak és a tanító alapképzési szak
indítását Gödöllõ székhelyen, a GTK több
alap- és mesterképzési szakának székhelyen
kívül történõ indítását a GAEK-en.

A Szenátus napirendjén

Átszervezés és követelményrendszer módosítás az MKK-n
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Október elsõ hétvégéje különösen gazdag volt az egyetemünkhöz kötõdõ
eseményekben Hargita megye székhelyén. Október 3-án a Pro Agricultura
Hargitae Universitas Alapítvány (PAHRU) szervezésében, az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI) és a Földmûvelésügyi Minisztérium
(FM) támogatásával a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon (GTK)
zajló Vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés harmadik tanévnyitóját
tartották a Márton Áron Gimnáziumban. Ezt megelõzõen, a PAHRU a
Székelyföldi Bio Egyesülettel közösen Gazdálkodás biomódon! címmel
rendezett mûhelykonferenciát a Fenyõ Szálló Salvia termében a
székelyföldi biogazdálkodás helyzetérõl, tennivalóiról, továbblépési
lehetõségeirõl. Szombaton az alapítvány Taploca utcai székhelyén
Palkovics László, az EMMI felsõoktatásért felelõs államtitkára felavatta
azt az élményközpontot, amiben a gyermekek játékos formában
ismerhetik meg a fizika törvényszerûségeit.

A Márton Áron Gimnázium kápolnájában
rendezett ünnepségen beszédet mondott

, Románia környezetvédelmi mi-
nisztere, az EMMI felsõ-
oktatásért felelõs helyettes államtitkára,

, az FM nemzetközi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára,
rektor és , a GTK dékánja.
Részt vett az eseményen gaz-
dasági fõigazgató, fõtitkár és

, a GTK korábbi dékánja.
Korodi Attila elsõként a Kárpát régió álla-

mainak együttmûködését emelte ki, aminek
Románia és hazánk is részese. Mint el-
mondta, legutóbb szeptember végén, Cseh-
országban találkozott Tóth Katalinnal a Kár-
pát Egyezményt aláíró országok negyedik
találkozóján, most pedig Csíkszeredában
vesznek részt együtt a tanévnyitón. A Kárpát
Konvenció olyan gazdaságfejlesztést támo-
gat, amely megõrzi a régió helyi kulturális,
történelmi és földrajzi értékeit, adottságait.A
miniszter ezután arról beszélt, hogy a mes-
terképzésben részt vevõ erdélyi hallgatók jó
része már rendelkezik munkahellyel. Az új
diploma megszerzése olyan tudományos is-
meretek elsajátítását jelenti számukra, ame-

lyek akár kutatásra, akár még igényesebb
szakmai feladatok elvégzésére teszik õket al-
kalmassá.

A SZIE csíkszeredai oktatása és tehetség-
gondozása jól illeszkedik a térség igényeihez
és a Sapientia Egyetem képzési kínálatához

Ko-
rodi Attila

Maruzsa Zoltán
Tóth

Katalin
Tõzsér János

Káposzta József
Figler Kálmán

Magyar Ferenc
Villányi László

is. Azt kívánta, hogy a hallgatók tudásokkal
gazdagítsák a Székelyföldet.

Maruzsa Zoltán bevezetõjében örömét fe-
jezte ki azért, hogy részt vehet a rendha-
gyónak tekinthetõ tanévnyitón, hiszen az
eseményt több állami vezetõ is megtisztelte
részvételével. A csíkszeredai évnyitónak
nagy súlya van. Számos magyar nyelvû fel-

temrõl, amely nemcsak hazai oktatásának
fejlesztésére koncentrál, hanem az egységes
Kárpát-medencei oktatási tér kialakításában
is kezdeményezõ szerepet vállal. Köszönetet
mondott az egyetem vezetésének, és minden
munkatársának, aki ezt a munkát vállalja.

Tiszteletet érdemelnek azok a diákok, akik
leteszik voksukat egy szak, egy intézmény

mellett, hi-
szen napja-
i n k b a n e z
rendkívül ne-
héz döntés
eredménye,
hangsúlyozta
köszöntõjé-
ben Tóth Ka-
talin.
A tudás nem
ismer határo-
kat – Ma-
gyarország
felõl is átlépi
azokat, segít-
séget nyújt az
itt élõknek.
Azok a diá-
kok, akik a
magyar nyel-

vû képzést választották, feltehetõen tisztá-
ban vannak a magyarság megerõsítését szol-
gáló kormányzati törekvésekkel, hangsú-
lyozta az FM helyettes államtitkára. Tiszte-
letet érdemel az a döntésük is, tette hozzá,
hogy az agráriummal, a vidékfejlesztéssel, a
környezetvédelemmel kötelezik el magukat.
Ezeknek az irányoknak van jövõjük. Az ag-
rárium az élethordó energia, a táplálék ter-
melésének forrása, amely szorosan össze-
függ más ágazatokkal. Elsõdleges célunk az,
hogy a magyar nyelvû képzések olyan elmé-
leti és gyakorlati tudást nyújtsanak a tanu-
lóknak, amivel szülõföldjükön megállják a
helyüket. Tóth Katalin arról is szólt, hogy a
földmûvelési tárca gyakornoki programja
keretében a külhoni magyar hallgatók meg-
ismerkednek a magyarországi államigaz-

Tõzsér János köszöntõjét mondja

Az ünnepség résztvevõi

Csoportkép az ünnepség után

Tanévnyitó Csíkszeredában

A képzettségi szint emelése európai tendencia

sõoktatási szak ugyanis nem érhetõ el a hatá-
ron túli hallgatóknak szülõföldjükön. A Vi-
dékfejlesztési agrármérnök mesterszakon
immár a harmadik tanévben kezdõdik az ok-
tatás a magyar állam támogatásával. Erre év-
tizedekkel ezelõtt még gondolni sem lehe-
tett, jegyezte meg a helyettes államtitkár. Je-
lenleg a szomszédos államok magyarlakta
régióiban mintegy ezerötszázan tanulnak
magyarországi felsõoktatási intézmények
kihelyezett képzésein. A mesterszakokon e
lehetõségek bõvítése szükséges. A bolognai
képzési rendszeren belül ugyanis a képzett-
ségi szint emelése – a mesterdiplomák meg-
szerzése – európai tendencia. A diplomások
arányának emelése a magyar közösségek
megmaradását, fejlõdését szolgálja. Maru-
zsa Zoltán elismeréssel szólt a gödöllõi egye-
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Egyetemünk gépkocsija fáradhatatlanul
falta a kilométereket. A gödöllõi dombok
után több száz kilométert kellett várnunk,
hogy újabb emelkedõhöz érjünk. A ma-
gyar-román határ után is még sokat autóz-
tunk, hogy az Erdélyt övezõ hegykoszorú
lábához érjünk. Majd egy nagy nekilen-
düléssel a Király-hágón találtuk magun-
kat. Következett Kalotaszeg, ami után,
még Kolozsvár elõtt egy autópályára vál-
tottunk, ahonnan megcsodáltuk a gyorsan
megnyíló és hamar be is záródó Tordai-
hasadékot. Marosvásárhely körzetében a
Nyárád, majd a Kis-Küküllõ mentén
haladtunk tovább, Maros és Hargita
megye legszebb tájain. Erdõk, legelõk,
falvak, városok, Kibéd, Szováta, Parajd,
Farkaslaka, mese-
könyvekbõl ismert házak és tájak, bor-
vízforrások, patakok váltakoztak – Julia-
nus barátot foghatta el hasonló érzés,
amikor megérkezett, rátalált Magna
Hungariára.

Az autó még egy nagy lendületet vett a
Tolvajos-tetõre – s már ereszkedett is le
Csíkszeredába, amely nem csupán a for-
radalom idején szerzett testvérvárosa Gö-
döllõnek, hanem egyetemünk legkeletibb
képzési helye. Tíz órát autózva ugyanott
szálltunk ki, ahol be: magyarok között.
Visszatérve Julianus barát majd nyolc-
száz éves érzésére, le kell szögezni: minél
hosszabb idõ telik el két Erdélybe történõ
visszatérés között, az utazást kísérõ be-
nyomások annál inkább emocionálisak,
miközben a napi gazdasági kapcsolatok
racionálisak Magyarország és Erdély,
Magyarország és Székelyföld között.

Székelyudvarhely,

gatással, a szakminisztérium és háttérintéz-
ményei mûködésével.

Megtiszteltetés számunkra, hogy ezt a kép-
zést lehetõségünk volt elindítani és immár
harmadik évben folytathatjuk, szólt az egy-
begyûltekhez Tõzsér János rektor. A hallga-
tók jelentkezése bizonyítja, hogy erre a kép-
zésre Hargitában szükség van. Az egyetem
bátran mondhatja a fenntartó Emberi Erõ-
források Minisztériumának, hogy Székely-
földön szükség van vidékfejlesztési agrár-
mérnökökre. Az egyetem vezetõje megerõ-
sítette az intézmény szándékát arra, hogy ha
lehetõség nyílik rá, akkor más tudományte-
rületeken is elindítja a külhoni hallgatók kép-
zéseit. A rektor köszönetet mondott az
EMMI és az FM támogatásáért, a Pro Agri-
cultura Hargitae Universitas Alapítvány
szervezõ munkájáért. A megvalósult képzés
kiváló példa arra, hogy az intézmények ha-
táron belül és határon kívül is összefoghat-
nak egy jó ügyért. Tõzsér János a hallgatók-
tól azt kérte, hogy vegyék komolyan a
tanulás lehetõségét. Hangsúlyozta, hogy a ta-
nárok a korszerû infokommunikációs eszkö-
zök segítségével adják át friss ismereteiket és
ha ezekkel a lehetõséggel jól élnek, akkor
megtalálják a boldogulást Székelyföldön,
Magyarországon vagy az Európai Unió más
országaiban. Bízom benne, zárta gondola-
tait, hogy amikor már megélnek a tudásuk-
ból, a Szent István Egyetemre jó szívvel gon-
dolnak vissza.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

több mint 4.200 hallgatójának közel 60 szá-
zaléka mesterszakon tanul, az oktatók és a
kutatók több mint 80 százaléka tudományos
fokozattal rendelkezik, az elmúlt tanévben
15, míg az idei tanévben további 13 száza-

lékkal nõtt az elsõ éves hallgatók száma,
mondta beszédében Káposzta József. A kar
életében mindig is meghatározóak voltak a
vidékgazdaság oktatásához kötõdõ szakok.
Az elmúlt évtizedekben végzett szakmai
munka alapján a GTK ezen a téren a hazai
felsõoktatás zászlóshajójává vált, hiszen a

80-as évek óta kiemelkedõ szerepet játszik a
gazdasági agrármérnökök, majd késõbb a vi-
dékfejlesztési agrármérnökök képzésében. A
kar a nemzeti összetartozás gondolatával
kezdte meg székelyföldi vidékgazdasághoz
kötõdõ oktatását több mint 20 évvel ezelõtt
és végzi a mai napig, hangsúlyozta a dékán, s
megköszönte a magyar kormány folyama-
tos támogatását a nemzetegyesítésben bejárt
úton. A SZIE nem kevesebbet tûzött ki célul,
minthogy a magyar vidék egyeteme legyen.
A szakmai ismereteken túl egy agrár, vidék-
fejlesztés irányultságú egyetemnek tudato-
sítania kell a diákjaiban, hogy nem csupán
szakmát kapnak a kezükbe, hanem hivatást.
Fogyó, sorvadó falvak képviseletét, csodás
természeti és néprajzi értékek megóvását, a
kulturális örökség védelmét.
A tanévnyitót követõ fogadáson csatlakozott
a résztvevõkhöz , az EMMI
felsõoktatásért felelõs államtitkára és

, az EMMI politikai fõtanács-
adója.

Palkovics László

Gyetvai Árpád

A gimnázium kápolnája

Visszatérni jó

A csíkszeredai összeállítást írta és fényképezte: Balázs Gusztáv

Dr. Káposzta József

A hallgatói eskütétel

Hegyeken, völgyeken át
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A biogazdálkodás „benne van a hargitai levegõben”, derült ki a
Gazdálkodás biomódon! címû, közel négyórás eszmecserén, amit egy
elõzetesen kiosztott háttéranyag is érzékeltetett.

Gazdálkodás biomódon!

Az ökológiai termelés székelyföldi értékké

„Melyek ma a székelyföldi biogazdálkodás
aktuális kérdései, tennivalói, s mindenekelõtt
a konkrét továbblépés lehetõségei? A kérdés
korántsem szónoki, hiszen a biogazdálkodás
fontosságához, térségi aktualitásához ma már
nem fér kétség.Az azonban nagyon fontosnak
tûnik, hogy ne csupán a biogazdálkodás „le-
hetõségeirõl”, „szükségességérõl”, elõnyei-
rõl”, „térségi adottságairól" beszéljünk, ha-
nem elsõsorban azokról a ma megtehetõ
konkrét helyi lépésekrõl, amelyek megtételé-
hez a térségi eszközök rendelkezésre állnak,
vagy amelyekhez már rövid távon szakmai
vagy más természetû segítséget lehet igé-
nyelni. Azok a lépések fontosak, amelyek
ténylegesen, kimutathatóan tovább viszik en-
nek a nagyon fontos ágazatnak az ügyét, íme,
csak mutatóban, néhány aktuálisnak mutat-
kozó kérdés:

A székelyföldi térség fejlesztéspolitikai sze-
replõi folyamatosan keresik a kitörési ponto-
kat, az innovációs lehetõségeket. Az utóbbi
években hangsúlyosan fölértékelõdtek azok a
kísérletek, amelyek egyfelõl a helyi adottsá-
gokat, erõforrásokat igyekeznek hasznosítani,
ráfelelnek a térség igényeire és érdekeire,
másfelõl pedig támogatják a térségi moderni-
zációt, a térségen kívüli folyamatokba és

„

+Miként lehet ebben a térségben a biogazdál-
kodással foglalkozók számát gyarapítani, a
biotermelésbe bevont területet növelni, a bio-
termékek skáláját, ismertségét, társadalmi elfo-
gadottságát erõsíteni?

+

+

+

+

+

Milyen módon lehet a sikeres gyakorlatokat a
most indulókkal eredményesen megismertetni?

A biotermeléshez kapcsolódó szakmai tudá-
sok körét – helyi adottságok hasznosítása, új
technológiák ismerete, gazdálkodás és ügyvitel,
marketing és értékesítés stb. – hol, milyen mó-
don, milyen mértékben, milyen célcsoportok-
ban kell és lehet is növelni?

Melyek a térségbe irányuló tudástranszfer
legsürgetõbb és leghatékonyabb konkrét lé-
pései?

Melyek a térségi vagy ágazati szervezõdés ki-
vitelezhetõ és mûködõképes módozatai? Mit
kell tenni azért, hogy a térség biogazdáinak a
Székelyföldön kívüli szereplõkkel termékeny
kapcsolatai legyenek?

Milyen sajátos, térségi támogatási, ösztön-
zési lehetõségek, erõforrások vannak ezen a té-
ren?

Miért mondhatjuk azt, hogy soron kívül
fontosak ezek a kérdések? Miért lehet fon-
tosabb ebben a térségben a biogazdaság
által hordozott szakmai és társadalmi inno-
váció, ami más jellegû és több, mint amit
más ágazatoktól várhatunk?

Biogazdálkodás
és székelyföldi innováció

hálózatokba való
bekapcsolódást is.

Az ilyen irányú
fejlesztéspolitikai
kísérletek (példá-
ul az erdõvagyon
hasznosításával
kapcsolatos ter-
vek, a helyi ter-
mékkel kapcsola-
tos kezdeménye-
zések, a helyi tu-
rizmussal kap-
csolatos folyama-
tok és mások) sok
fontos eredményt hoztak, de
mindeddig nem sikerült tar-
tós és meghatározó térségi
innovációs folyamatot elin-
dítani.”

Abiotermelés, az alternatív
gazdálkodás minden ország
számára különleges piaci
elõnyt jelenthet, hangsú-
lyozta köszöntõjében

rektor, s hoz-
zátette: az egyetem nyitott
bármilyen szakmai együtt-
mûködés iránt. Elmondta azt is, hogy a szóban
forgó gazdálkodási módban is számot kell az-
zal vetni, hogy milyen szaktudása van a ter-
melõnek, elegendõ-e az a minõségi termékek
elõállításához, megfelelõek-e a környezeti, a
jogi és a pénzügyi feltételek, van-e elegendõ
tõke, elérhetõ hitel és megszervezhetõ-e a ter-
mékek értéke-
sítése.

*
Ma széles

körben már azt
az in tenz ív
gazdálkodási
módot nevez-
zük hagyomá-
nyosnak, ami
szinte tönkre-
tette a környe-
zetünket . A
környezetkí-
mélõ gazdál-
kodási módok
terelnek vissza
bennünket oda,
ahonnan elindultunk: az éppen elegendõ mû-
trágya, a minél kisebb környezeti terhelést
okozó vegyi anyagok használatához, mutatott
rá szenátor, majd arról szólt,
hogy ma még az egész világon alacsony a
bioélelmiszerek részesedése a fogyasztásban,

(részlet a vitaindító
dokumentumból)

dr.
Tõzsér János

Tánczos Barna

termelésükhöz többlettámogatás szükséges.
Akkor lehet bõvíteni a részarányukat az
élelmezésben, hogy ha a fogyasztók hisznek a

hasznosságuk
ban és élet-
m ó d j u k b a n
harmóniára tö-
rekednek a
környezettel és
a természettel.
A2014-2020-

as évek közötti
új közös agrár-
politika segít-
heti a biogaz-
dálkodás fejlõ-

dését, Székelyföldön elsõsorban a biopityóka
termesztését. Térségi értékké – vagy ahogy a
szenátor fogalmazott, identitássá – válhat a
biokrumpli, ha sikerül elég sokat termeszteni
és megfelelõ áron értékesíteni.

*
A Földmûvelésügyi Minisztérium fontos

feladatának tekinti a Székelyföldre irányuló,
a gyakorlat igényeinek megfelelõ tudásáta-
dást, jelentette ki helyettes ál-
lamtitkár, aki az elmúlt három évben e terület
felelõseként a biogazdálkodással is ismerke-
dett. Az akciótervek nagyon ambiciózusak, a
világot azonban kis lépésekkel lehet megvál-
toztatni. Egyéni szinten sokan, sokféle inno-
vatív megoldást ismernek és alkalmaznak
évek hosszú sorának tapasztalatai alapján, az
ismeretek átadását azonban helyenként irigy-
ség akadályozza.
A szaktárca elsõsorban a fiatalok felkészíté-

sére koncentrál, de gazdák magyarországi ta-
pasztalatszerzését is támogatja. A jövõben
szívesen fogadnak biogazdálkodókat is.

Hazánk következetesen kitart a GMO men-
tesség mellett – fogalmazott a helyettes ál-
lamtitkár. Szigorúan tilos köztermesztésbe
vonni genetikailag módosított fajtákat, ennek
betartása a magyar vetõmag export fenn-
tartásának is egyik feltétele. Növelni szüksé-
ges a magyar fajták arányát. A holland burgo-
nyafajták kiszorították a hazaiakat. Az

Tóth Katalin
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utóbbiak részesedése 10 százalék alá csök-
kent.

A fogyasztói bizalmat a tudatformálás mel-
lett a biotermelés ellenõrzõ rendszerének pon-
tos és szabályszerû mûködése is erõsíti, hívta
fel a figyelmet a továbbiakban Tóth Katalin.A
kereslet megtartásához, növeléséhez elen-
gedhetetlen a folyamatos kínálat a biotermé-
kekbõl.

*
Románia a biotermesztõ országok 140-es

listáján a 33. helyen áll, tájékoztatott
, a román Mezõgazdasági és Vi-

dékfejlesztési
Minisztérium
vezérigazgató-
ja, aki kiemel-
te, hogy jól si-
került országá-
ra adaptálni az
ide vonatkozó
magyarországi
jogszabályt, a
szaktanácsadá-
si ügynökség, a
mezõgazdasá-
gi igazgatóság
és az egyete-
mek számos
kurzust indítot-
tak a gazdák
felkészítésére. Köszönetet mondott a folya-
matos eszmecseréért a Szent István Egyetem-
nek és a Pro Agricultura Hargitae Universitas
Alapítványnak.

A vezérigazgató adatokkal támasztotta alá,
hogy a biotermelés fellendült Romániában. A
takarmányfélék vetésterülete 17 ezer hektár-
ról 110 ezerre, az olajos növényeké 4 ezer
hektárról 22 ezerre emelkedett 2000-2005-ig,
s ugyanebben az idõszakban a biogazdálko-
dásban tartott szarvasmarha állomány 2000-
rõl 8000 darabra nõtt. A 2014-2020-as uniós
költségvetési idõszakban jelentõs támogatást
élvez a gabona-, a zöldség- és a gyümölcs-
termesztés. 2018-ra szeretnék elérni, hogy 28
ezer tonna biozöldséget állítsanak elõ.

Rémán Domonkos hangsúlyozta, hogy a
természeti, a jogi és a szellemi háttér adott ah-
hoz, hogy Erdélynek alternatívát jelentsen a
biotermesztés, aminek terjesztésében a hargi-
tai, a kovásznai és a szatmári gazdák apostoli
munkát végeztek. Bár az intenzív gazdálko-
dást nem lehet nélkülözni, piacképessé tehetõ
a biogazdálkodás is

Az ökológiai burgonyatermesztés on-farm
kutatási eredményei és lehetõségei címû elõ-
adásában , az Ökológiai Mezõ-
gazdasági Kutatóintézet (ÖKMI) ügyvezetõje
ismertette az ökológia gazdálkodás fogalmát.
Az ökológiai gazdálkodás a talajok és az élõ-

Rémán
Domonkos

Drexler Dóra

világ épségének, valamint az emberek egész-
ségének megõrzését célzó termelési rendszer.
Természetes folyamatokon alapul és kerüli a
káros hatású anyagok alkalmazását. Ötvözi a
hagyományt, a tudományos kutatást és az in-
novációt. Így törekszik a környezet megóvá-
sára, és – a társadalmi, gazdasági szemponto-
kat is figyelembe véve – az egészséges élet-
formát elõsegítõ mezõgazdaság és élelmiszer-
ipar megterem-
tésére.

Az igazgató
ismertette az
ökológiai gaz-
dálkodást érin-
tõ jogszabályo-
kat, az ellenõr-
zõ szervezete-
ket, amelyek a
termõföldtõl az
asztalig elle-
nõrzik a terme-
lés folyamatát.

Az ÖKMI
2011-ben ala-
kult svájci tá-
moga tá s sa l ,
azzal a céllal, hogy tudományos kutatásokkal
és az azok eredményeibõl származó ismeretek
átadásával fejlessze az ökológiai gazdálko-
dást. Az „on-farm” kísérleti módszertant al-
kalmazzák, amely illeszkedik az árutermelõ
gazdaságok ritmusába, nem kisparcellás, ha-
nem sávos elrendezésû. Eltérõ adottságú terü-
letekrõl kapnak eredményeket, amiket meg-
osztanak a gazdálkodókkal.

A burgonyatermesztési kísérletbe korai és
középkorai holland és magyar fajtákat vontak
be. A keszthelyi fajták esetében két emberöltõ
munkájának eredménye vizsgázott.A2013-as
kísérletben 13 gazdaság vett részt és az ered-
mények szerint a Balatoni rózsa valamint a
Hópehely fajta ökológiai gazdálkodásban is
kiválóan alkalmazható.
Drexler Dóra ismertette a fátyolfóliás
termesztés elõnyeit, továbbá a burgonyabogár
elleni védekezés ökológia gazdálkodásban
felhasználható anyagait, a Bacillus thurin-
giensis törzs toxinját és növényi eredetû kivo-
natokat.

*
Az ökológiai méhészkedés legjobb gyakor-

latainak elterjesztése címmel tartott elõadást
, az ÖKMI kutatási referense.

Ebben nagy teret szentelt a varroa atka elleni
védekezésnek, ami a méhészek egyik legna-
gyobb méhegészségügyi feladata. Rávi-
lágított arra, hogy az atka elleni gyógyszeres
védekezés csak az utazóatkára hat, az atka
populáció 60 százaléka viszont a kaptáron be-
lül helyezkedik el. A bioméhészek és a kon-
vencionális méhészek számára is alapvetõ je-
lentõségû az atka elleni védekezés. A termé-
szetes atkahullásból – ami jól mérhetõ egy hi-

Csáki Tamás

giénikus aljdeszka, habosított pvc-lap alkal-
mazásával – következtetni lehet a fertõzöttség
mértékére.

Csáki Tamás arról is szólt, hogy a húszezer
magyarországi méhészbõl még csak 200 a
tanúsított bioméhész. Az ÖKMI egy kilenc
alkalomból álló rendezvénysorozatot hir-
detett meg gyakorló méhészek, leendõ méhé-
szek és méhészeti szaktanácsadók számára.
Ezeken bemutatják az ökológiai méhészet
technológiáját, ismertetik az átállással kap-
csolatos tudnivalókat, az ökológiai méhészet-
ben alkalmazható hatékony méhegészség-
ügyi módszereket, a feldolgozás és érté-
kesítés lehetõségeit. A projektben résztvevõ
méhészek egyben tagjai az ÖMKI által koor-
dinált méhegészségügyi módszer hatékony-
sági programnak, az „on-farm” kutatási há-
lózatnak is. A program eredményeit a képzési
napokon értékelik a résztvevõk.

Sok dolognak van hagyománya Székely-
földön, bartóki és kodályi szellemben kell
megismernünk ezek gyökereit, fogalmazott

, a Székelyföldi Bio Egyesület
elnöke. Lao-ce
tanítása szerint

Mi ugyanezt
tesszük, még
ha nem is min-
dig tudatosan,
amikor szénát
készítünk, pu-
liszkát vagy
pityókás to-
kányt fõzünk,
kürtöskalácsot
sütünk – a paraszti létbiztonság gyakorlatát
követve, mondta az elõadó.

Az egyesület 2011-ben hét taggal alakult,
csatlakozott a Magyar Ökogazdálkodók Szö-
vetségéhez, a Kárpát-medencei BioChartá-
hoz, ami szerint az ökológiai értékek

Máthé Emma

„A bölcs em-
ber törvénye
az, hogy a ter-
mészet rendje
szerint él és
cselekszik.”

válhat

Pityóka és méhészet

Bartóki és kodályi szellemben



6

fókuszban az Egyetem

megõrzése az itt élõ népek közös felelõssége.
Jelenleg Hargita és Kovászna megye területén
tevékenykednek.

Máthé Emma hasonlata alapján megállapít-
ható, hogy a biogazdálkodás kezdete olyan,
mint a szerelem: megelõlegezett szeretet a
kiválasztott iránt, akinek kapzsin nem lehet el-
nyerni a „kezét”.

, a Magyar Agrárgazdasági
Kamara Gyergyószentmiklósról származó el-
nöki kabinetfõnöke is kiemelte, hogy a bio-
gazdálkodás a múlt és a hagyomány Szé-
kelyföldön. A kamara égisze alatt megalakult

Kárpát-medencei Magyar Gazdák Egyeztetõ
Fórumának célja a gazdasági kapcsolatok erõ-
sítése. A határon túli gazdák pártoló tagként
csatlakozhatnak a kamarához, tagsági díjat
nem kell fizetniük, ugyanakkor részesülnek
azokban az elõnyökben, kedvezményekben,
amiket a magyarországi gazdák élveznek.

Lázár Zoltán arról is szólt, hogy a szep-
temberben Aradon megrendezett mezõgaz-
dasági kiállításon önálló standon mutatkozott
be a kamara, és Aradon ülésezett az egyeztetõ
fórum azon munkacsoportja, amely az erdélyi
gazdák termékeinek magyarországi kóstol-
tatása, árubemutatója és értékesítése elõtt álló
akadályok enyhítésére tett javaslatot. Szükség
van olyan kereskedelmi vállalkozások alapí-
tására, amelyek mindkét államban mûködve
segítik a romániai és a magyarországi értéke-
sítést.

biogazdálkodás olyan gazdálkodási mód,
amely többletpénzt ígér, de ez nem elég. A jö-
võért érzett felelõsséget is kíván, fogalmazott
romániai út-
törõje,

, a Bio-
terra Egyesület
elnöke. A rend-
szerváltozás-
kor utazott kül-
földre, 1995-
ben jött vissza
Svájcból, át-
formálódva, új
szemlélettel.
M a c s a l á d i
g a z d á l k o d ó
130 hektáros
biogazdaság-
g a l . S v á j c

Lázár Zoltán

*

A

Nagy
Miklós

szült, Magyarország nevelt bennünket, jelen-
tette ki, hozzátéve, ma már a romániai orvo-
sok egy része is elismeri, hogy a betegségek
jelentõs hányadát az egészségtelen táp-
lálkozás okozza.

*
Hargita megyében 250 gazda jelentkezett

biogazdálkodásra 1600 marhával, 2000 juh-
hal, 2300 hektár legelõvel, sorolta

, a megyei mezõgazdasági és vidékfej-
lesztési igazgatóság vezetõje. A 394 ezer hek-
tár termõterület 80 százaléka sem mûtrágyát,
sem egyéb vegyszert nem kapott az elmúlt
húsz évben. A 78 ezer hektár szántóterületen
is sokat csökkent a mûtrágya felhasználás.

A szakember elmondta, hogy az 1980-as
években kísérleti állomáson dolgozott, az in-
tenzív technológiákért felelt, bõségesen juttat-

tak ki komplex
mûtrágyát a
földekre. Ma
már a precíziós
és az integrált
gazdálkodást
képviseli, s le-
het, hogy a
nyugdíjhoz kö-
zeledve, maga
is áttér a bio-
gazdálkodásra.
Tény, hogy
már harminc
éve is használ-
ták a zöldtrá-
gyázást, szal-
ma szecskázá-

sával és beszántásával is csökkenteni lehet a
mûtrágya igényt. Ma már egyáltalán nem
indokoltak a 20-30 évvel ezelõtti adagok, a
termelést korlátozó tényezõvé a víz vált. Ha a
vegetációs idõszakban csak 170 milliméter
esõ hull, a búzatermés harmada lesz az idei-
nek, amikor 470 milliméter esett. Fontosnak
tartja ugyanakkor a talaj- és növénykondicio-
náló szerek használatát.

Hargita megyében hideg van, itt sosincs két
generációja a kolorádóbogárnak. A fitoftórára
legérzékenyebb burgonyafajtákat Hol-
landiában 10-14 alkalommal permetezik, itt
átlagos években elég 3-4-szer. A paradicso-
mot, a paprikát és a burgonyát integrált tech-
nológiával idén is meg lehetett óvni a kóroko-
zóktól. Hozzátette: biogazdálkodásban még
többször kell permetezni, mint a konven-
cionális gazdálkodásban, de csak megenge-
dett szerek használhatók.

*
A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének

Maros megyei szervezete 1200 tagot tömörít,
akik 32 gazdakörbe szervezõdnek, közülük 24
jogi személyiséggel rendelkezik, tájékoztatta
a fórum résztvevõit megyei
elnök. Közel tíz elõadássorozatot szerveztek,
melyeken több mint 200 gazda szerzett az
ökogazdálkodáshoz szükséges képesítést. A
Nyárád és a Küküllõ mentén is népszerû ez a
módszer, még ha jelentõs kötelezettségeket is
ró a gazdákra az átállás során és után. Kérte,
hogy a magyar minisztérium segítsen Er-
délyben is kialakítani olyan bemutató gaz-

Török Je-
nõ

Csomós Attila

daságokat, a-
hová elvihet-
nék a gazdákat
gyarapítani a
t u d á s u k a t .
Úgy vélte, cél-
szerû lenne
magyarországi
és romániai
gazdák össze-
fogásával élel-
miszer-feldol-
gozókat létesí-
teni, hiszen
sok a romlan-
dó termék.

*
Amagyar kormány eszközvásárláshoz segít-

séget tud nyújtani, de teljes modellgazdaság
felépítéséhez még nincs elegendõ forrás,
válaszolta Tóth Katalin. Megerõsítette, hogy
szívesen szerveznek magyarországi tapasz-
talatcseréket, különösen annak érdekében,
hogy a diákok kellõ mértékû gyakorlati tu-
dásra tegyenek szert.

*
Sok gazda csak azért próbálkozott biogaz-

daság létrehozásával, mert az nagyobb pénz-
ügyi támogatással kecsegtetett, figyel-
meztetett az ellentmondásra , a
Kovászna Megyei Agrárkamara vezetõje.
Márpedig hasznos lenne ennek a gazdálko-
dási módnak az elterjesztése, mert kézimunka
igényes és lekötné a fiatal gazdákat. Szem-
lélet- és tudásváltásra van szükség, hang-
súlyozta. A kereslet bõvítése és tartóssá tétele
érdekében ajánlotta, hogy az iskolákban a
gyermekek számára ingyenesen juttatott élel-
miszereknél részesítsék elõnyben a bioter-
mékeket.

*
Az erdei gyümölcsök és a gomba termõhe-

lyeinek védelme érdekében szólalt fel
, a CivitasAlapítvány elnöke.Akorábbi

évek 40 és 60 tonnájával szemben idén

Kozma Béla

Már
István

Ötszörösére nõtt 2012 és 2014 között a
Hargita megyei biotermelõk száma, de
még így sem éri el a teljes gazdálkodó-
létszám 1%-át sem az arányuk. Számuk
jóval meghaladja a 300-at. Az újdonsült
biotermelõk átállási támogatásban ré-
szesülnek, amelynek keretösszege 200
millió euró. Emellett a hazai felvevõpiac
évi 20%-al növekszik.

A biotermékek iránti kereslet Szé-
kelyföldön is folyamatosan nõ, ám a
szakemberek szerint a helyben elõállított
biotermékek nem tudják tartani a lépést a
folyamatosan növekvõ vásárlói igénnyel.
Egyetlen olyan fórum sincs Hargita
megyében, amely a biogazdák közös
érdekképviseletét látná el.

forrás: Biogazdálkodás egyre
népszerûbb Székelyföldön is

2014. január  l. Erdélyi Nimród
http:

erdelyinimrod.ro/html/archivum/19370

–

Pártoló tagok lehetnek
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mindössze 900 kiló bioáfonyát szedtek össze
a 19 gyûjtõponton. Nagy bajt okoz, hogy
„tövestõl” szüretelik ezeket a növényeket,
mert termõhelyük egyre magasabb régiókba
szorul vissza.

*
, a Gyergyószentmiklósi

Caritas Vidékfejlesztési Osztály igazgatója
megemlítette, hogy számos olyan dolog van,
ami ugyan nem kifizetõdõ, mégis csináljuk.
Nagyon fontos az emberrel való foglalkozás,
az emberrõl történõ gondoskodás. Ha a bio-
gazdálkodás témája az asztalra kerül, akkor ki
kell jelölni azokat a dûlõket, amiket csak erre
szabad használni. A családi léptékû ökológiai
gazdálkodás nemzetstratégiai kérdés, az Utó-
piát (aminek még nincs helyszíne), Eutópiává
(jó hellyé) kell tennünk, fogalmazott.

*
, a Sapientia Erdélyi Magyar

Tudományegyetem professzora a mûhely-
konferencián elhangzottak összegzésében
megállapította, hogy fejlesztéspolitikai szem-
pontból a biogazdálkodás rendkívüli inno-
vációs lehetõség a Székelyföld számára. A
biogazdálkodás ugyanakkor sok szereplõs
rendszer kell, hogy legyen, ebben a régióban
viszont még nem az. Kevés az elkötelezett

gazda, és a biogazdálkodás nem kapcsolódik
szervesen a gazdaság és a társadalom más
szegmenseihez, ágazataihoz, például az okta-
táshoz, az egészségügyhöz, a fogyasztáshoz, a
vidékfejlesztéshez, a kultúrához, a környezet-
védelemhez. Az ezekkel való együttmûkö-
désbõl származó szinergikus hatás lendíthetne
nagyot a biogazdálkodáson. Ennek a kapcso-
lati hálónak a létrehozása meghaladja a bio-
gazdálkodók erejét, akik ugyanakkor a kulcs-
szereplõk. Széles körû összefogással lehet
többszereplõssé tenni a biogazdálkodást Szé-
kelyföldön, egyben jobb helyzetbe juttatni a
technológiai, jogi és értékesítési feladatokkal
küzdõ termelõket. Történtek már kísérletek
például arra, hogy a biogazdálkodással oldják
a foglalkoztatási gondokat, de ezek ered-
ménytelenek maradnak, ha nem válik társa-
dalmi üggyé, egyben versenyképes gyakor-
lattá ez a termelési rendszer.

*
A mûhelykonferencia elérte célját, hiszen

felvetette azokat a problémákat, amiket a
szervezõk ugyan nem tudnak megoldani, de
ezeket a Földmûvelésügyi Minisztérium és az
egyetem figyelmébe ajánlják, mondta befeje-
zésül , a PAHRU operatív
alelnöke, a tanácskozás moderátora.

Bányász József

Bíró A. Zoltán

Magyar Ferenc

– Elhagytuk a Királyhágót, hazafelé tar-
tunk Erdélybõl. Rektor úr hogyan vonja
meg e három nap mérlegét?

– Tartalmas látogatáson vagyunk túl. Min-
denekelõtt azt szeretném hangsúlyozni, nem
a véletlen mûve, hogy eljutottunk a vidékfej-
lesztési agrármérnök mesterszak harmadik
tanévnyitójához. A Szent István Egyetem

jogelõdje, a GödöllõiAgrártudományi Egye-
tem már az 1990-es években elkezdte ma-
gyar nyelvû felsõoktatási tevékenységét Szé-
kelyföldön. Az akkor elültetett fa gyümöl-
csét élvezzük most is. Bizton állíthatom,
mindazok a kollégák, akiknek módjuk volt és
van az indított szakokon oktatni, jó szán-
dékkal, becsülettel és küldetésük jelentõsé-
gét átérezve végezték és végzik munkájukat
a nem magyarországi területen élõ honfitár-
saink között. Ugyanakkor azt is fontos hang-
súlyozni, hogy a diákok, akiket tanítunk és
akik diplomát szereznek, érezzék át, hogy
nekik is van felelõsségük tudásuk szülõföld-
jükön történõ hasznosításában. Az elsõ mes-
terszakos évfolyam már végzett, a folytatás
egyértelmû visszaigazolása annak, hogy
ilyen képzésre szükség van Hargita megyé-
ben és a Székelyföldön.

Az egyetem kész képzési palettájának szé-
lesítésére, amennyiben erre igény mutat-

kozik, és azok teljesítését az EMMI és az FM
támogatja. Az országnak is fontos, hogy a
külhoni magyarok életét, munkáját támo-
gató állami forrásokat jó helyre fektessék be
a döntéshozók. Éppen erre gondolva szeret-
ném kiemelni, hogy a csíkszeredai magyar
nyelvû felsõoktatás egy összefogás eredmé-
nye, aminek az egyetem, az EMMI, az FM és
a PAHRU a részese. Bizonyíték arra, hogy az
intézmények összefoghatnak, ha van egy ér-
telmes, közös cél és meg tudják cselekedni,
amit meg kell tenni.

– Egyetértek ezzel a véleménnyel, ugyan-
akkor szeretnék rávilágítani arra, hogy ha
csak a felsõoktatást tekintjük, ott sem csupán
arról van szó, hogy a magyarországi ismere-
teket átadjuk. A székelyföldi hallgatók álta-
lában erdélyi diplomatémákat választanak, s
ettõl kezdve máris kölcsönössé válik az is-
meret átadás.
Kimondottan elõnyös, hogy a magyar nem-

zetiségû állampolgárok országukban külön-
bözõ közigazgatási és gazdasági pozíciókat
töltenek be, mert ezek elõsegítik azt, hogy a
szomszédos államokban egymásra találó
partnerek együtt vegyenek részt közös, hatá-
rokon átnyúló pályázatokon. A közös mun-
kából közös vállalkozások születhetnek. Az
ilyen irányú együttmûködés azért is fontos,
mert elõsegíti, hogy a szülõföldön diplomá-
(ka)t szerzõ szakemberek tudása a szülõföl-
dön (is) hasznosuljon. Nyilván számolni kell
azzal is, hogy egy részük valahol Európában
talál majd munkát, de azért a zömük karrierje
a lakóhelyhez közel bontakozik majd ki.

– Magyarország különleges helyzetben
van Európában, hiszen magyarok hét
szomszédos országban szereznek közéleti,
politikai, gazdasági tapasztalatokat, nem
egyszer kormányzati pozícióban. Magya-
rán, mi is tanulhatunk tõlük.

Készek vagyunk a kínálat bõvítésére

Dr. Tõzsér János:

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
új kötetet jelentetett meg a csíkszeredai Státus Kia-
dónál és szerkesz-
tésében Település, innováció, identitás címmel. A
196 oldalas kiadvány vidékfejlesztési esettanul-
mányokat tartalmaz a székelyföldi térségbõl.

Aki kíváncsi a tartalmára, így például a Pokolsár-
fürdõ mibenlétére, a hargitafürdõi mofettára, Szent-
ivánlaborfalvára, a hagyományos és helyi termékek
csíkszeredai fesztiváljára és vásárára, az a pahru.ro
portálról is letöltheti a kötetet pdf formátumban.

Akiadvány a térség és a térségfejlesztési gyakorlat
érdekében mozgósítja és hasznosítja a fiatal szak-
emberek, akár még csak egyetemi hallgatók szakmai
tudását, elemzõkészségét, innovatív-kreatív hozzá-
állását, s nem utolsó sorban a fiatalokra jellemzõ
pragmatikus és szinergikus látásmódot, amely a mai
térségi fejlesztéspolitikai gyakorlatból többnyire
hiányzik...”

Biró A. Zoltán Magyar Ferenc

„
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ASzent István Egyetem Tanácsa 2002. november 27-i ülésén a felsõoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyetemi és fõiskolai
alapképzésben, valamint az ösztöndíjas doktori képzésben résztvevõ, ígéretesen
nagytehetségû hallgatóinak támogatására

alapított. Az Ösztöndíj elnyerésére – a SZIE Szenátusának 11/2013/2014 SZT sz.
határozata alapján – az alábbi pályázatot írom ki a 2014/2015. tanévre:

1. Az Ösztöndíjat államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgató nyerheti el pályázat
útján egy évi idõtartamra. Évente és karonként egy olyan hallgató részesülhet ilyen
ösztöndíjban, aki az alapképzésben (II-III. évfolyamon), vagy a mesterképzésben (I-II.
évfolyamon), vagy az ötéves osztatlan képzésben (IV-V. évfolyamon), vagy a doktorkép-
zésben (III. évfolyamon) vesz részt. Az Ösztöndíj újabb pályázattal, több alkalommal is
elnyerhetõ.

2.Az Ösztöndíj nagysága bruttó 300.000 Ft, amely egy összegben kerül kifizetésre.

3. Az Ösztöndíjra az 1. pontban meghatározott, legalább jeles tanulmányi eredményû,
állami nyelvvizsgával rendelkezõ, tudományos diákköri (TDK) munkát, vagy egyéb, a
tanulmányi kötelezettséget meghaladó szakmai tevékenységet végzõ, valamely disz-
ciplínában kiemelkedõen tehetséges hallgatók pályázhatnak.

4. A pályázatot kell két példányban, a rektornak címezve az
illetékes kar dékánjához benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó hallgató ta-
nulmányi, TDK vagy egyéb szakmai tevékenységét tartalmazó szakmai életrajzát és ön-
értékelését.

5. Az Ösztöndíj adományozására a karok véleménye alapján a Dékáni Kollégium tesz ja-
vaslatot a rektornak. A rektor legkésõbb 2015. január 10-ig értesíti az Ösztöndíjat elnyer-
teket a döntésérõl, valamint a Szent István Ösztöndíj adományozásáról szóló levél ün-
nepélyes átadásának idõpontjáról. Az Ösztöndíj kifizetése egy összegben, a hallgató fo-
lyószámlájára történõ átutalással történik.

Gödöllõ, 2014. október 6.

Bolyai János születésének 200. évfordulója alkalmából,

SZENT ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJAT

2014. november 15-ig

Dr. Tõzsér János
rektor

Pályázat
Szent István Ösztöndíjra

Sikeresen szerepeltek a 2014. évi Európai
Virágos Városok és Falvak (Entente Florale
Europe) versenyébe benevezett magyaror-
szági települések: Gyula arany-, Zebegény
pedig ezüstérmet szerzett. A dunakanyari
község sikeréhez a Szent István Egyetem gö-
döllõi kertészete is hozzájárult, munkatár-
saink a faluközpontban egy kõteraszt virá-
gosítottak. Az Európai Virágos Városok és

Ezüstérmes lett Zebegény

Egyetemünk is segítette a virágosítást
Falvak versenye egyedülálló program, hi-
szen évente csaknem ötvenmillió embert
mozgósít, és huszonötezer település között
teremt kapcsolatot a harmonikus környezet
megteremtése és megóvása érdekében.

A versenyben Ausztria, Belgium, Csehor-
szág, az Egyesült Királyság, Franciaország,
Hollandia, Írország, Németország, Olaszor-
szág és Szlovénia is részt vett.

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE a Magyar Tudományos Akadémia által 11 éve minden év
novemberében megrendezett országos programsorozat. Az eseményfolyam hagyományosan egy
központi gondolat köré szervezõdik, amely közös szempontként érvényesül a rendezvény téma-
választásaiban és elõadásaiban. A Magyar Tudomány Ünnepe eseményeire idén november 3-30-ig
kerül sor, mottója: Messze látó tudomány: felelõs válaszok a jövõnek. A SZIE rendezvényeirõl az
egyetemi honlapon olvasható elõzetes tájékoztatás.

A környezetipart, a hulladékipart és a meg-
újuló energiaipart szolgáló felsõoktatás hiá-
nyossága, hogy a gyorsan változó techno-
lógiák sûrûjében nem ad kellõ mélységû
gyakorlatorientált és a gazdasági életben al-
kalmazható mérnöki ismeretanyagot, nem
segíti kellõképp azon készségek kialaku-
lását, amelyek lehetõvé tennék a végzett
mérnökök azonnali alkalmazását.

A Szent István Egyetem (SZIE), a Nyír-
egyházi Fõiskola (NYF) és a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem (NYME) munkatársai

„Ágazati együttmûködés a hulladékgazdál-
kodás, szennyvízkezelés és megújuló ener-
gia képzési rendszerének fejlesztése ér-
dekében" címû projektjük megvalósításával
ezt a gondot orvosolják. ATÁMOP program
keretében 864 millió forintos uniós támoga-
tásban részesülõ munka két éve alatt új, egy-
máshoz illeszkedõ, egységesen felépített
tananyagokat alkotnak, s továbbképzik a
képzõket.

Mindebben együttmûködnek az ágazat
szakmai szervezeteivel, a Környezetvédelmi
Szolgáltatók és Gyártók Egyesületével, a
Köztisztasági Egyesülés továbbá a Magyar
Minõségi Komposzt Társaság tagjaival, akik
a tananyagírás és a felkészítés nélkülözhe-
tetlen külsõ szakembereit adják.

egyetemi docens, a SZIE
MKK Víz- és hulladékgazdálkodási tanszé-
kének vezetõje, a projekt szakmai vezetõje
szeptember 29-i gödöllõi sajtótájékozta-
tóján jelentette be, hogy a zöld tananyagok
elkészültek, s a magyar verziók elnyerték
végleges elektronikus formátumukat. A tan-
könyvek nemcsak a nappali képzésben hasz-
nálhatók majd fel, hanem az e-learning okta-
tásban is. Augusztusban az angol fordítást is
megkezdték. Erre azért is szükség van, mert
például csak Gödöllõn 134 külföldi hallgató
kezdte meg tanulmányait az új tanévben.

A környezetipar és a felsõoktatás együtt-
mûködésére azért is szükség van, mert a
technológiák az innovációnak és a fejleszté-
seknek köszönhetõen gyorsan cserélõd-
nek,az európai uniós és a hazai jogszabályok
sûrûn változnak.

Dr. Aleksza László

(bg)

Elkészültek
a zöld tananyagok
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Az Állatorvos-tudományi Könyvtár,
Levéltár és Múzeum az idén elõször
vett részt a Magyarországon 1999
óta megrendezésre kerülõ Kulturális
Örökség Napjain az Állatorvos-
tudományi Kar képviseletében.
2014 ajánlott témája a his-turizmus.
Ennek jegyében rendhagyó
kampusznézõ túrákat hirdettünk
meg a KÖN alkalmából szeptember
20-án és 21-én, összesen négy
alkalommal. A városi séták sorába
illeszkedõ erzsébetvárosi esemény
célja a nagy múltú állatorvosképzõ
intézmény több, mint 130 éves
parkjának, épületeinek, az ezekben
testet öltõ kulturális és tudományos
értékeknek a nagyközönséggel való
felfedeztetése.

A séta során a Steindl Imre által tervezett,
1881-ben neoreneszánsz stílusban felépült,
Zsolnay kerámiával és Róth Miksa üveg-
ablakokkal díszített, pavilonrendszerû épü-
letegyüttest, és a körülötte levõ õskertté fej-
lõdött, szobrokkal teli parkot mutattuk be. A
látogatók sok érdekességet hallhattak épí-
tészeti irányzatokról (historizmus, neore-
neszánsz, eklektika), jeles állatorvosok, fizi-
kusok, kémikusok tudományos elkötele-
zettségérõl és felfedezéseirõl, no és nem volt
hiány anekdotákban sem… A volt fõépületet
(a mai könyvtárat) belülrõl is a megmutattuk
az idelátogatóknak, akiket lenyûgözött a
díszterem (olvasóterem) pompája.

Az érdeklõdõk a séta után az Állatorvos-
történeti Gyûjteményben tovább ismerked-
tek az állatorvosképzés jeles professzoraival,
a képzés történetével, az állatgyógyászat
eszközeivel, a Vastagh-féle állatszobor-gyûj-
teménnyel és a Kincsem-sarokkal. A legna-
gyobb tetszést talán ifj. Vastagh György 19-
20. sz. fordulóján készített, eredetileg de-
monstrációs célra szánt mûvészi értékû állat-
szobrai aratták, de sokan megdicsérték a szé-
pen gondozott, nemrég felújított parkot is.

A négy turnusra összesen 99 fõ regisztrálta
magát elõzetesen, végül ennél többen láto-
gattak el kampuszunkra. Elsõsorban a nyug-
díjas korosztályból érkeztek, de szép szám-
mal voltak fiatalok és gyerekek is. Az utób-
biak részére a múzeumban kialakítottunk
egy kis gyermek-foglalkoztatót állatos ki-
festõvel, kirakós játékkal.

A sétákat muzeológus, a
könyvtári-múzeumi látogatást
könyvtárigazgató vezette, és nagy segítsé-
günkre volt Winkler Bea is.
Jövõre is várjuk az érdeklõdõket!

Váradi Adél
Orbán Éva

Váradi Adél
Fotó: Orbán Éva

His-turizmus
ÁOTK kampusz

11
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A Szent István Egyetem idén
hetedik alkalommal tárta szélesre
kapuit a tudományok és a kutatók
titokzatos világa iránt érdeklõdõk
elõtt szeptember 26-án. Az
eseményt dr. Szabó István
külkapcsolatokért felelõs igazgató
nyitotta meg a
Mérnökinformatikai Központban,
s ugyanott hirdették ki a Mit
tehetünk a Földért? címmel
három korcsoportban
meghirdetett plakátkészítési
pályázat eredményét és adták át a
díjakat. Az egyetem összesen 90
programmal várta a vendégeket,
melyeken ismét közel 5000
látogató fordult meg.

A Botanikus Kertben minden eddiginél na-
gyobb volt a látogatottság. Az érdeklõdõk a
kert saját rendezvényei mellett öt intézet
programjaiból is kedvükre válogathattak. A
Növényvédelmi Intézetnél különösen a mik-
roszkópozásért rajongtak a gyerekek. Szíve-
sen kóstolgatták a vaddohány mézet és cso-
dálkoztak rá a különbözõ cserebogarakra is.

Az érdeklõdõk a Talajtani és Agrokémiai
Tanszék munkatársaink közremûködésével
megvizsgálhatták, mi van a talpuk alatt a ta-
lajban. Európa leghíresebb vadkörtefájánál
m a g a s s á g -
becslési mód-
szereket sajá-
títottak el, is-
merkedtek a
ragadozó nö-
vények sajá-
tosságaival ,
m a j d r é s z t
vettek egy iz-
galmas éjsza-
kai növény-
ismertetõ sé-
tán is.

Az Állatte-
nyésztési Tan-
üzemet felke-
resõk haszonállatainkkal találkoztak testkö-
zelbõl. Az ínyencek különbözõ sajtokat és
emuburgert is kóstoltak.
A Vadvilág Megõrzési Intézet kertjében ki-

próbálhatták a vadbiológiai kutatások leg-
fõbb eszközeit, valamint egy sikeres raga-
dozó, a nyest életmódját és viselkedését is
megismerték az érdeklõdõk.

A Halgazdálkodási Tanszék feltárta, hogy

mit rejtenek a halpikkelyek, a kíváncsibb ter-
mészetûek a halboncolás során megtudták,
mekkora agya van egy halnak, továbbá ki-
próbálták a mûlégy-kötést is.

A jövõ generációjának környezettudatos-
ságra való neveléséhez interaktív progra-
mokkal nyújtott támogatást a Fõvárosi Köz-
terület-fenntartó Zrt., valamint a Zöld Híd
Kft.

A más nemzetek kultúrája iránt érdeklõdõk
a SZIE külföldi hallgatóinak segítségével
interaktív módokon „látogathattak el” Afri-

kába, Ázsi-
ába , Dé l -
Amerikába
é s E u r ó -
pába. Pél-
dául megta-
nulhatták ja-
pán és ko-
r ea i í r á s -
jelek rajzo-
lását, és em-
lékül haza is
vihették ke-
resztnevü-
ket mindkét
nyelven. Jel-
legzetes éte-

leket, fûszereket, italokat is kóstoltak játékos
vetélkedõk keretében.

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
Képekbe zárt egyetemtörténet – az I. vi-
lágháború emlékezete címmel az egyetem
történetét életre keltõ kiállítást és fotó-
gyûjteményt mutatott be interaktív módon.

A SZIE helyszínelõk vezetésével nyo-
mozáson is részt vehettek: növényfajták mo-

Ismét közel 5000 látogató a SZIE Kutatók Éjszakáján

A plakátkészítési pályázat ered-
ményhiretése és a díjazott munkák
kiállítása

Balázs Gusztáv felvételei

Külföldi hallgatóink is hozzájárultak a sikerhez
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lekuláris (DNS) "ujjlenyomatát" készítették
el, illetve választhattak, hogy saját DNS-üket
vagy zöld levélbõl kivont DNS-t visznek-e
haza.

Az Állatorvos-tudományi Karon ismét
megteltek a bonctermek, állati szöveteket
vizsgáltak, továbbá mikroszkóp alatt ismer-
kedhettek a parazitákkal az állatorvoslás
iránt érdeklõdõk.
AKísérletek éjszakáján a zsúfolásig megtelt

elõadóban lézershow-val egybekötött
izgalmas, látványos fizikai és kémiai

kísérletek részesei voltak kicsit és nagyok.
AKlímairoda mellett Rubik kocka showban

volt részük az arra járóknak, emellett ízelítõt
kaptak a GTK Tudományos Diákköre
munkájából.
A technika iránt érdeklõdõk a Robert Bosch

Kft. jóvoltából a közlekedésben alkalmazott
csúcstechnológiákkal ismerkedhettek,
kipróbálták, hány Lego-autót lehet
legyártani hét perc alatt egy gyártósoron. A
Mérnökinformatikai Központban többek
között nagy sebességû kamerával, önjáró

mobil robotokkal lézerszkenneléssel várták
a látogatókat, a nyelvtanulók pedig tesz-
telhették magukat egy éjszakai próba-
nyelvvizsgán.
AzAula elõtti téren a Tanpálya Kft. instruk-

tora a motoros közlekedés szabályait és tech-
nikáit mutatta be, a Gödöllõi Rendõrkapi-
tányság jóvoltából bûnmegelõzési techni-
kákkal ismerkedhettek a látogatók, s meg-
tekinthették a SZIE-Kart hallgatói csapat
által fejlesztett gokartot is.

Külföldi hallgatóink nagy odaadással mutatták be hazájuk értékeit

Léghólyag és lufi

Egy kis szervózás



demográfiai mutatók miatt egyre fogy az
egyetemekre jelentkezõk száma, mi az átlag-
nál messze nagyobb arányban tudjuk növelni
az elsõévesek számát. Míg tavaly 15, az idén
13 százalékkal több elsõs kezdte meg tanul-
mányait karunkon. Az idegen nyelven indí-

tott szakjainkon megdupláztuk a hallgatók
számát. Látványosan változott tehát Szé-
kelyföld a rendszerváltás óta, de nem válto-
zott a székelyek tudásba, a kultúrába vetett
hite, s a magyar nyelvhez való kötõdése. Szá-
mukra valóban fontos a tudás és az anya-
nyelv, még akkor is, ha a tantárgyak nemzet-
köziek, sok idegen kifejezéssel.

Az erdélyi magyar oktatáshoz fûzõdõ gö-
döllõi kapcsolat majdnem azonos korú a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar lét-
rejöttével, karunk két évvel a rendszerváltás
elõtt alakult. Sokat adtunk a székelyföldi fia-
taloknak, de sokat is kaptunk tõlük. Ezért
mindig fontos marad számunkra Csíksze-
reda, ahol ez a kapcsolat kiteljesedett, és
mindig nagy örömmel megyek oda, mint
most is a tanévnyitóra. (Tudósítás lapunk 4-
5. oldalán olvasható – )

Ha a híres egyetemek annaleseit felütjük,
vagy az elmúlt másfél évszázad intézményi
fotóarchívumaiba belepillantunk, mindig
feltûnnek a sportélet képei. A tanulás és a

a szerk.

Tallér
A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE
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IX. évfolyam, 7. szám

Mint az emberek általában, idõnként szere-
tek régi fényképeket nézegetni. Nemcsak a
családi fotókat, hanem a világhálón, kiad-
ványokban megjelenõ archív felvételeket is.
Minden kép egy ablak a múltra, s a fotográfia
megjelenése óta már 6-7 emberöltõnyit te-
kinthetünk vissza. Minél régebbi a fénykép,
annál furcsább öltözékû embereket látunk, és
még az õket körülvevõ táj is mintha más len-
ne. De szokatlanok a beállítások, a tekinte-
tek, a kéztartások, a gesztusok is. Minden
kornak megvan a maga divatja, életérzése.

Hasonló gondolatok kavarogtak a fejem-
ben, amikor október elején a csíkszeredai
tanévnyitójáról tartottam hazafelé. Körül-
belül egy emberöltõnyivel ezelõtt jelentek
meg a gödöllõi tanárok a Székelyföldön,
hogy segítsenek a magyar nyelvû felsõok-
tatás megteremtésében. Kátyús utakon köz-
lekedtünk, kopott szálláshelyek vártak, de az
emberi melegség minden kellemetlenségért
kárpótolt.

Mára hatalmasat változott a Székelyföld, a
régi állapotokhoz képest sokkal többet, mint
amit itthon, az anyaországban tapasztal-
hatunk.Akátyúk helyén (korántsem minden-
ütt) megjelentek a térkövek, pizzázók, ká-
véházak, és más szórakozóhelyek nyíltak.
Annak idején az erdélyi magyar nyelvû fel-

sõoktatásban több hazai egyetem bekapcso-
lódott, Gödöllõ is. A karunk a képzésben
2007-ig vett részt, akkorra erõsödött meg
annyira a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetem, hogy romániai intézmények
magyar nyelvû képzése mellett egészen a
maga kezébe vehette a magyar nyelvû felsõ-
oktatást. Ez akkor helyes döntés volt, hiszen
a helyét keresõ erdélyi magánegyetemnek a
maga lábára kellett állnia. Idõközben azon-
ban bõvültek a határon túli magyar közössé-
gek támogatási lehetõségei, ami az oktatási
rendszer, a tehetséggondozás területén jelen-
tõs változásokat hozott. Ma a Szent István
Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kara ismét ott van Csíkszeredában, Har-
gita megye székhelye olyan képzési helyünk
lett, mint a budapesti. Hatalmas siker ez szá-
munkra.
Az évnyitón elmondhattam, hogy mindany-

nyian változtunk, fejlõdtünk. Karunk is más,
mint annak idején volt. Ma a 4200 hallgatónk
60 százaléka mesterszakon tanul, a tanárok,
kutatók több mint négyötöde tudományos fo-
kozattal rendelkezik, miközben a romló

Furcsa fényképek nyomában

NAPLÓSOROK

Csíkszeredai tanévnyitó

A sport és az egyetem

sport nem választható el egymástól, nem vé-
letlen, hogy a híres angolszász oktatási intéz-
mények szolgáltatásai között mindig kie-
melt helyet kapnak a sportolási lehetõségek.
Egy magára adó iskola tucatnyi sportágat kí-
nál a diákoknak kipróbálásra, és a tehetsé-
gesektõl el is várja, hogy sportversenyeken
erõsítsék az intézmény hírnevét. Nincs ez
másként nálunk sem, az egyetemünknek hír-
neves sportolója volt az elmúlt évtizedekben
Gresa Lajos sprinter, Tamás Gábor kalapács-
vetõ, Csiszár Ferenc diszkoszvetõ, Siska
Xénia gátfutó, Mohamed Aida tõrvívó vagy
a közelmúltban Deák Nagy Marcell síkfutó,
Sleisz Gabriella birkózó, a TEVA - Gödöllõi
RC nõi röplabda csapata, amiben egyete-
münk hallgatói is képviseltetik magukat.
Elnézést kérek azoktól, akiket kifelejtettem.

A gödöllõi egyetemi város az ország egyik
legszebb kampusza. A környezetet örököl-
tük, hiszen egykor ez a terület a Grassal-
kovich kastély vadasparkjához tartozott, a
boldog békeidõkben Sissi lovagolt a park fái
alatt. A vasútvonal építése azonban elvágta a
területünket a hatalmas kastélykerttõl. Így
kaphatták meg Trianon után a premontrei
szerzetesek, hogy a felvidéki Jászó után itt
alakíthassák ki magyarországi központju-
kat: a rendházat, a fõgimnáziumot és a kon-
viktust. Õk is fontosnak tartották a sportot,
ahogyan az ide kerülõ egyetem vezetõi is.
Egyetemünk látványos fejlõdése is egy
sporteseményhez kötõdik, az 1966-os Buda-
pesti Atlétikai Európa-bajnokságra készült
el a kollégium, itt szállásolták el a sportoló-
kat, és akkor építették ki az edzõpályákat is.
Mindezt aztán megörökölte az egyetem, mi-
közben felépült az aula, és az ahhoz kap-
csolódó épületkomplexum.

Az egyetemi sportnak azonban csak a csú-
csa a versenysport. Alapvetõ célunk, hogy
minden hallgatónk sportoljon, a maga egész-
sége, testi-lelki harmóniája érdekében. Ezért
szervezett karunk közösségi napot hagyo-
mányteremtõ céllal, hogy minél többekkel
ismertessük meg azt a széles sportolási kí-
nálatot, amelyet nyújtani tudunk.
Összességében elmondhatjuk, hogy a GTK

Kari nap kiválóan sikerült, a résztvevõk hét
sportágban és öt esti programban vehettek
részt. Bízom benne, hogy ez egy hagyomány
kezdete, és egyre többen kapcsolódnak be a
sportot erõsítõ programjainkba az elkövet-
kezõ hónapokban-években.

Dr. Káposzta József
dékán
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Október 9-én a Szent István
Egyetem területén rendeztük meg
a GTK Kari Napot, amire több
mint négyszázan regisztráltak.

A nap célja a kar egységének erõsítése, a ta-
nárok és diákok közötti közvetlen légkör
megteremtése és a nemzetközi kapcsolatok
ápolása volt. Örömmel láttuk, hogy a tervünk
elérte célját. Több BKH-s és külföldi hallga-
tókból álló csapat is regisztrált, a tanárok csa-
patai a jelentkezések közel 15%-át tették ki.
Anap folyamán a játékosok 7 sportágban és 5

esti programban vehettek részt. Délelõtt a fo-
ci, bubble foci, röplabda, floorball, streetball
és ping-pong mérkõzéseken mérhették össze
erejüket. Délután újra gyerekek lehettek a ki-
dobós játékban; a Katlan teraszán csiszolhat-
ták tánctudásukat; billiárdozhattak; valamint
részt vehettek a csocsó és beerpong bajnoksá-
gokban is. Az igazi tehetségek emellett a
LeszRádió tehetségkutatóján, a LeSztáron de-
bütálhattak a közel 300 fõs közönség elõtt.
Az egész napot egy közös ebéd kötötte össze,

ahol az oktatók és hallgatók „együtt, egy asz-
talnál” kellemes hangulatban beszélgethettek
a frissen elkészített paprikás krumpli mellett.
Ahallgatói önkormányzat és a kar képviselõi

az egész nap folyamán keményen dolgoztak
azért, hogy a résztvevõk számára egy esemé-
nyekben gazdag, élménydús napot szerezze-
nek. A visszajelzések azt mutatják, hogy jó
irányban haladunk. A Kari nap a jövõben ha-
gyománnyá válhat, mellyel növelhetjük egye-
temünk jó hírnevét, színesíthetjük a hallgatói
életet, javíthatjuk az oktatók és hallgatók közti
kommunikációt és egy Összetartó GTK Kö-
zösséget építhetünk.

Csáki Dávid
fõszervezõ

SZIE GTK HÖK
*

Kari Nap

EREDMÉNYEK
Labdarúgás:

Bubble foci:

Röplabda:

Floorball:

Streetball:

Kidobó Bajnokság:

Beerpong bajnokság:

Csocsó:
Ping-pong:

LeSztár tehetségkutató:

Közönség díj:

1. FC Africans Team, 2. Szak-
munkások, 3. Deriválók

1. RúgDdVígan, 2. Fõnix, 3.
Gangbang

2. Gangbang, 2. 3-as csapat, 3. Lato-
lok

1. Hatos csapat, 2. Nyolcascsapat, 3.
Latolok

1. BKH Boyz, 2. Nyolcascsapat, 3.
Turbó csigák

1. Szakmunkások, 2. Bkh,
3. FlowerPower

1. 1-es csapat, 2. Annus,
3. Hajótöröttek

1. Csánti, 2. Valami, 3. Pet &Mats
1. Mészáros Péter, 2. Kapdebo

Loránd, 3. Benedek Olivér

1. üZENEt (Bognár Balázs, Dankó Bálint), 2.
Csontos Bence, 3. Egyesek!

Mészáros Melinda Márta

400 feletti résztvevõvel

Hedrich Bernadett (SZIENN) és Balázs Gusztáv felvételei
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jesítményét, eredményeit, méltatta az okta-
tók felkészültségét, a szakok sokszínûségét.
Ismertette a kar jövõjére vonatkozó terveket,
amelyekben a külföldi hallgatók is nagy
szerepet kapnak.

, a FAO európai és
közép-ázsiai regionális képviselõje, a szer-
vezet általános fõigazgató-helyettese mél-

Vlagyimir Rakhmanyin
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A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
külföldi hallgatói számára tartott
tanévnyitó ünnepségre szeptember
15-én került sor az egyetem
földszinti Rektori Dísztermében.

A nagyszámú külföldi hallgatót, tanáraikat,
a magas rangú meghívottakat és a többi ked-
ves vendéget az elnökség köszöntötte, majd
pedig az angol nyelvû szakok és a doktori is-
kola vezetõje mutatták be a képviselt szako-
kat és doktori iskolákat.

A hallgatókat elõször köszöntõ
külkapcsolatokért felelõs igazgató

örömét fejezte ki a külföldi hallgatók nagy
száma miatt, és hangsúlyozta fontos sze-
repüket az egyetem képzési rendszerében.

Ezután , a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar dékánja köszön-
tötte a hallgatókat. Bemutatta a kar tel-

dr. Szabó
István

dr. Káposzta József

Tanévnyitó a külföldi diákok számára

A csíkszeredai tanévnyitót követõen két
hallgatóval beszélgettem. Mindkettõ-
jükrõl „kiderült” hogy az élet igényli tõ-
lük a továbbtanulást.

– Miért választotta akkor Gödöllõt?

– Sikerült a szakmában elhelyezkednie?

– Nagy a kereslet az uniós források után?

– A látottak alapján a romániai mezõ-
gazdaságban is nagy fejlõdés történt, mióta
megszerezte a diplomáját.

Sikerült megszokni a távoktatást?

másodéves. Csíkszeredában
járt középiskolába, mûszaki rajzoló képesítést
szerzett. A külhoni magyarok anyanyelvû fel-
sõoktatásának hõskorában ismerkedett meg
egyetemünk jogelõdjével.
– 1996-ban végeztem a Gödöllõi Agrártudo-

mányi Egyetem Mezõgazdasági Gépészmér-
nöki Karán, mûszaki mendzsment és logisz-
tika szakirányon. Akkor Csíkszeredában és
Gödöllõn is zajlott az oktatás.

– Elõttem iratkozott be egy ismerõsöm, aki
úgy mutatta be nekem az egyemet, mint ahol
hallgatóközpontú oktatás zajlik. Húsz évvel
késõbb is csak azt tudom mondani, nagyon
gyakorlott és képzett, emberséges tanárokra
találtam, akik nemcsak elméleti ismereteket
adtak át, hanem gyakorlati tudnivalókat is.

– Igen. Jelenleg a Mezõgazdasági és Vidék-
fejlesztési Minisztérium Mezõgazdasági Kifi-
zetési és Intervenciós Ügynökségénél, az
APIÁ-nál dolgozom, s a munkám kapcsoló-
dik a végzettségemhez. A terület alapú támo-
gatások elosztási osztályán dolgozom elle-
nõrként.

– Eddig is az volt és ezután is az lesz, hiszen a
támogatások nagymértékben hozzájárulnak a
gazdaságok tevékenységéhez, a gazdák
elõbbre jutásához, a versenyképességhez.

– Kétségtelenül. Az utolsó egyetemi tanév-
ben volt egy hazai gyakorlatunk, akkor még
Gloria C12-es kombájnon dolgoztam, miköz-
ben a magyar mezõkön már korszerû nyugati
munkagépek futottak. Most már itt is azzal a
technológiával mûvelik a földeket, mint bár-
hol Európában. Ezt a hatalmas mûszaki-gaz-
dasági fejlõdést egyértelmûen követnie kell a
szakmai tudásnak. Ezért jelentkeztem a mes-
terképzésre. Újságokban, a helyi tévében is
találkoztam a lehetõség meghirdetésével.
–
– Minden tanulás áldozattal jár. Nem könnyû

ez a feladat sem, hiszen mellette még dolgozni
is kell, és eleget tenni számtalan kihívásnak.
Két lánygyermeket nevelek, ráadásul sporto-
lok, aikidózok is. De sokat segít, hogy bár-
mely tanárhoz, tanulmányi ügyintézõhöz bi-
zalommal fordulhatok elektronikus levélben.
Ezt nagyra értékelem. Most, másodéven, miu-
tán leszögeztük a diplomadolgozatom témáját
– ami Csíkszereda és Hargitafürdõ kapcso-
latát elemzi – még szorosabbá vált a kapcsolat
és a kommunikáció konzulensemmel,

.

Székely Zoltán

dr.
Molnár Melindával

elsõ évfolyamos hallgató. A
Hargita Megyei Tanács tagja. Alapdiplomáját
a Partiumi Keresztény Egyetem Intézményi
Menedzsment Szakán szerezte 1999-ben.

– Harminchét évesen, családosan ez nem
könnyû döntés. De a kezdetektõl figyelemmel
kísértem a Vidékfejlesztési agrármérnök kép-
zést, s mivel magam is a vidékfejlesztéssel
foglalkozom a mindennapokban – a megyei
tanács mezõgazdasági és vidékfejlesztési
szakbizottságát vezetem –, úgy éreztem, szük-
ségem van a munkám elméleti megalapo-
zására.

– Igen. Fõként gyermekként, majd fiatal fel-
nõttként segítettem a szüleimet a gazdálko-
dásban. A 2000-es évek elejétõl olyan inten-
zívvé vált Székelyföldön a helyi társadalom
önszervezõdése, a civil és ifjúsági szervezetek
megalakulása, hogy azt vettem észre maga-
mon, közéleti emberré váltam. Ma annyira el-
foglalnak az ezzel járó teendõk, hogy a gaz-
dálkodásra nemigen jut idõm. Talán majd idõ-
sebb korban. Felismertük, hogy egy jól szer-
vezett helyi társadalom tud sokat tenni a tér-
ség fejlõdéséért.

– A megyei önkormányzatok sok mindennel
foglalkozhatnak. Sokszor felteszik nekünk a
kérdést miért vállalunk többet, mint általában
a megyei önkormányzatok? Hiszen például
nem kellene nekünk olyan mértékben támo-

Becze István

– Mi késztette arra, hogy újra iskolapadba
üljön?

– A kezdetektõl fogva a termõföld közelé-
ben élt?

– Milyen szerepe van Hargita megye életé-
ben a tanácsnak?

Munkájuk igényli a tanulást
Beszélgetések csíkszeredai hallgatókkal

gatnunk a mezõgazdaságot, mint tesszük. Az
emberek viszont igénylik az aktivitásunkat.
Kérdezik, hogy mi legyen a rengeteg vad-
kárral? Kérik, hogy legyen egy tejfeldolgozó
üzem, ahová leadhatják a tejet. Nem mond-
hatjuk, hogy ezekkel a kérésekkel forduljanak
a minisztériumhoz, mert ha ott nincs magyar
képviselet, akkor esély sincs a megfelelõ vá-
laszra. Azért is fontos tennünk az emberek
boldogulásáért, mert egyébként másutt keres-
nek munkát, megélhetést. Ez az a terület, ahol
úgy gondolom, hogy az egyetem képzése
nekem személy szerint sokat fog segíteni.

– Nem. Csak akkor tudunk segíteni, hogy ha
a gazdák bejegyeznek egy egyesületet, szö-
vetkezetet, s ezeken keresztül értékesítenek.
Vagy közös konyhát hoznak létre. Erre is van
példa. Az ott feldolgozott gyümölcsöt, zöld-
séget hivatalosan el tudják adni és ez a lényeg.
A legnehezebb dolog elfogadtatni, hogy nem
a szociális segély és nem a külföldre mene-
külés a megoldás, hanem az összefogás.

– Két hete jártam végig a környék nagy bur-
gonyatermesztõit és szomorúan láttam, fél-
nek, hogy tudják majd értékesíteni a gumó-
kat. Örültem viszont annak, hogy végre szö-
vetkezni akarnak. Hat évvel ezelõtt is nagy
termés volt, akkor létre is hoztunk egy szövet-
kezetet, a megyei önkormányzat segítségével
csomagolósort vásároltunk, de azon nagyon
kevés zsák krumpli ment végig. Amikor ja-
vult az értékesítés lehetõsége, már nem akar-
tak szövetkezni. Most úgy néz ki, sikerül a
termelõk között egy „vérszerzõdést” kötni,
hogy bizonyos mennyiségû burgonyát csak
ezen a szövetkezeten keresztül adnak el. A
nagygazdákat is rászorítja az élet arra, hogy
össze kell fogni.

– Pótolhatja-e az önök igyekezete a terme-
lõk összefogását?

– Most slágertéma, hogy alacsony az ára a
pityókának, mert sok termett belõle.

(balázs)



rektor, egyetemi docens,
dékán, akadémikus, az MTA
Agrárközgazdasági Bizottságának elnöke,

egyetemi docens, a Köz-
gazdaságtudományi, Jogi és Módszertani In-

tézet igazgatója, valamint
egyetemi tanár, a Gazdálkodás és Szervezés-
tudományok Doktori Iskola vezetõje mondott
köszöntõt.
Az életrajzi könyvet , az Agro-

inform Kiadó igazgatója ismertette. A 280
oldalas, gazdagon illusztrált kötet áttekintést
ad Szûcs István életútjáról, annak fõbb ma-
gánéleti és tudományos állomásairól, csa-
ládjáról, vadász- és horgász élményeirõl, köl-
tészetérõl. A kiadványt baráti köszöntések
színesítik.

Az egyetemi program
egyetemi docens versmondásával és

doktorandusz HÖK elnök köszön-
tésével folytatódott, majd egyéni köszön-
tésekkel, baráti beszélgetéssel záródott.

dr. Káposzta József
dr. Csáki Csaba

dr.
Ugrósdy György

dr. Lehota József

Bolyki István

dr. Horváth Zoltán
Szabó

Katalin

Balázs Gusztáv felvételei

ban. 1992-1999-ig az Agrárgazdasági Kutató
és Informatikai Intézet munkatársa volt. Tu-
dományos igazgatóhelyettesi pozícióból ér-
kezett egyetemünkre, ahol a GTK Gazdaság-
elemzési Módszertani Intézet vezetõje, majd a

Közgazdaságtudományi és Módszertani
Intézet munkatársaként dolgozott egyetemi
tanárként.

2002 óta vezette a SZIE Gazdálkodás és
Szervezéstudományok Doktori Iskoláját.

Az egyetem mûvészeti együttesének dalkö-
szöntõje után egyetemi tanár,dr. Tõzsér János

tallér
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

70. születésnapján, bensõséges
ünnepségen köszöntötték dr. Szûcs
István egyetemi tanárt, az MTA
doktorát egyetemünk gödöllõi
központjában pályatársai,
tanítványai, kollégái és barátai.

Amegszólalók – miközben sokoldalúan érté-
kelték kutatói, oktatói, tudományszervezõi és
irodalmi tevékenységét –, felidézték a pro-
fesszorhoz kötõdõ személyes emlékeiket és
élményeiket is.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
és a Közgazdaságtudományi, Jogi és Mód-
szertani Intézet szervezésében létrejött ese-
ményen mutatták be az ünnepelt „Élem az éle-

tem (Sok minden belefér)” címû könyvét,
amit a Szent István Egyetemi Kiadó Non-
profit Kft. jelentetett meg.

kutatói pályáját az Országos
Szõlészeti és Borászati Kutató Intézetben
kezdte, majd a MÉM Kutatási Fõosztályán
dolgozott 1972-1999-ig, csoportvezetõ, osz-
tályvezetõ, végül fõosztályvezetõ besorolás-

Szûcs István

70. születésnapján köszöntötték dr. Szûcs Istvánt

tatta az egyetemet, annak képzéseit és jó hí-
rét, jelezve a hallgatók számára, hogy meg-
felelõen választottak. Ezt azzal is alátá-
masztotta, hogy véleménye szerint bolygónk
két legfontosabb kihívása az energia- és az
élelmezésbiztonság lesz a jövõben, ezért az
egyetem ehhez kapcso-
lódó képzésein végzett
hallgatókra minden bi-
zonnyal szükség lesz a
munkaerõ-piacon.

, a Föld-
mûvelésügyi Miniszté-
rium fõosztályvezetõje
is örömét fejezte ki az
idegen nyelvû képzések
sikerességét tapasztalva,
és osztotta Vlagyimir Rakhmanyin vélemé-
nyét a jövõ kulcskérdéseirõl, az egyetemi
szakok hasznosságáról. Megemlítette, hogy
az egyetem és a minisztérium szoros kapcso-
latokat ápol, aminek jó példája a FAO ösz-

Kálmán Zoltán

töndíjas képzés. Elmondta, hogy ez az
együttmûködés minden szereplõ számára
elõnyös: az egyetem bõvítheti nemzetközi
képzését, a minisztérium hozzájárul az elma-
radottabb országok fejlõdéséhez és megala-
pozza ezen országokkal a gazdasági-keres-

kedelmi kapcsolatokat, a
diákok pedig egy színvona-
las, nemzetközileg elismert
képzésben szerezhetnek dip-
lomát.
Az idegen nyelvû képzések

képviselõi közül elsõként
mutatta be az

általa vezetett Gazdálkodás-
és Szervezéstudományok
Doktori Iskolát. Vázolta a

képzés struktúráját, a követelményeket és a
külföldi hallgatók számára nyitva álló lehe-
tõségeket.

a Vidékfejlesztési agrár-
mérnöki mesterszakot ismertette. Rámuta-

dr.
Lehota József

Dr. Tóth Tamás

tott annak erõsségeire, a gyakorlatorientált
képzéssel járó tapasztalatszerzési lehetõsé-
gekre, a tantárgyak széles spektrumára, a
vidéki területek szakember igényére.

A Vezetés és szervezés mesterszak veze-
tõje, bemutatta a változó
világ menedzsment trendjeit, igényeit, majd
pedig rátért a képzés struktúrájára. Elõadását
egy gondolatébresztõ videóval zárta, amely
tovább hangsúlyozta a szakon képzett mun-
kavállalók fontosságát.

A Gazdálkodási és menedzsment alapkép-
zési szakot szakvezetõ és

, a szak egyik oktató-
ja mutatta be. Köszöntötték a szakra érkezõ
külföldi hallgatókat, majd vázolták a szak
struktúráját, a képzésben rejlõ lehetõsége-
ket, valamint rámutattak a szakon végzett
hallgatók munkaerõ-piaci elõnyeire.
A prezentációk után a hallgatók lehetõséget

kaptak arra, hogy beszélgessenek szakveze-
tõikkel és más oktatóikkal.

dr. Poór József

dr. Illés B. Csaba
Törõné dr. Dunay Anna

Bemutatták az Élem az életem címû kötetet
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A brnoi Mendel Egyetem Agronómiai Kar
Tudományos Tanácsának ünnepi ülésén a kar
Gregor Mendelt ábrázoló emlékérmét (ké-
pünkön) adták át azoknak a kollégáknak,
akik hosszú idõ óta eredményesen segítik az
oktatási és tudományos munkát. Gödöllõrõl
(és Magyarországról) egye-
temi tanár részesült ebben a kitüntetésben.

A SZIE Mezõgazdaság- és Környezet-
tudományi Kara és azAgronómiai Kar 2010-
ben kötött hosszútávra szóló együttmûködési
megállapodást.

dr. Birkás Márta

Dr. Birkás Márta

cseh kitüntetése

Hagyományainkhoz híven,
november utolsó szerdáján,
november 26-án rendezi meg
a SZIE Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara
a Tudományos Diákköri
Konferenciáját.

Az idei tanévben 100 hallgató nyújtotta be
jelentkezését a rendezvényre, ami kari re-
kord, hiszen ilyen sok lelkes, tudományos
kutatás iránt érdeklõdõ jelentkezõ még nem
volt karunk megalakulása óta.

A SZIE GTK TDK keretén belül – a 15
szekción túl –, a karon tanuló külföldi hall-
gatóknak is szervezünk bemutatkozási lehe-
tõséget, amely szekcióban angolul folyik
majd a munka, továbbá a XXXII. Országos
Tudományos Diákköri Konferencia Had- és
Rendészet-tudományi Szekciójának szerve-
zésére készülve, vendégül látjuk Kadett
szekciónkban a had- és rendészettudományi
területen tanuló középiskolás diákokat is.
A rendezvényre minden kedves érdeklõdõt

szeretettel vár a SZIE GTK TDT!
M. M.

Rekord számú
jelentkezés

GTK TDK

Dr. Kiss Péter, a Gépészmérnöki
Kar professzora az International
Society for Terrain-Vehicle
Systems (ISTVS) nemzetközi
tudományos egyesület elnöki
feladatkörét látja el a 2014-2017
közötti idõszakban.

Az elnöki pozícióval járó szakmai elismerés
egyaránt szól a terepjárás-elmélet hazai kuta-
tóinak és egyetemünknek is.
Dr. Kiss Péter az egyesületnek több mint 20

éve tagja. Az ISTVS vezetõsége 2008-ban, a
torinói nemzetközi konferencián javasolta

személyét 2. alelnöki tisztségre. Három év-
vel késõbb, Blacksburgben (VA, USA) lett
elsõ alelnök, majd Szöulban kapta meg az
elnöki pozíciót.
Az egyesületnek, melynek fõ profilja a tere-

pen mozgó jármûvek (ide sorolva a mezõ-
gazdasági, erdõgazdasági, katonai, újabban
az égitest-kutató jármûveket is), körülbelül
300-400 tagja van Japántól az Egyesült Álla-
mokig.

Az egyesület 3 évente tart világkonferen-
ciát, a közbülsõ években van egy-egy euró-
pai és ázsiai-amerikai konferencia. A soron
következõ világkonferenciát Budapesten
tartják 2017-ben.

Dr. Kiss Péter az ISTVS elnöke

2017-ben világkonferenciát tartanak Budapesten

Dr. Hegyi Károly okleveles fizikusként vég-
zett az ELTE-n, majd háromévnyi reaktor-
fizikusi tevékenység után (Paksi Atomerõ-
mû, Központi Fizikai Kutatóintézet), 1981-
tõl tanított Fizikát az Agrártudományi (ké-
sõbb Szent István) Egyetem Fizika (késõbb
Fizika és folyamatirányítási) tanszékén.
Egyetemi doktori címét 1986-ban, PhD fo-
kozatát 2009-ben szerezte meg.

Az egyetemen mindvégig a Fizika oktatás
volt a szívügye, az óráit mindvégig töretlen
lelkesedéssel tartotta. Ebben türelemmel vi-
selt betegsége, a testi fájdalmak sem aka-
dályozták, akaratereje példamutatásul szol-
gált mindenkinek. Tanulságos történetei, és
segítõkészsége, a tanítás iránti szeretete

legendás volt a hallgatók körében. Nemcsak
a Fizika tárgyi tudását tartotta fontosnak
átadni a hallgatók számára, hanem a szem-
léletformálást, az értelmiségivé válásra való
felkészítést, a jó értelemben vett életre neve-
lést is a feladatának tekintette. Ezt a diákjai is
nagyra értékeltek, aminek demonstrálására
egy idézet a markmyprofessor.com oldalról:

Dr. Hegyi Károlytól október 10-én vettek
végsõ búcsút.

„A maga stílusával képes volt minket úgy
megragadni, hogy mindenki megszerette a
fizikát. Remélem a következõ generációk is
kapnak majd belõle, mert aki ilyen tehet-
séggel, és szeretettel tanít, mint õ, annak nem
szabad mást csinálni.”

Elhunyt Dr. Hegyi Károly
(1954 – 2014)

Õsz az egyetemi parkban Balázs Gusztáv felvételei
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Vetélkedõ az egész világ! De az
átlagosan tájékozott ember talán
nem is sejti, hogy ezeknek a
vetélkedõknek a sorában olyan
verseny is található, amiben
szakmák kiváló ifjú képviselõi
mérik össze tudásukat. Ez a Skills
verseny, aminek létezik nemzeti,
európai (EuroSkills) és
világversenye (WorldSkills).

Az utóbbiakra kétévente
váltakozva kerül sor.

B. G.

2014 a kontinensviadal éve volt, amin ha-
zánk kiválóan szerepelt, az összesített érem-
táblázat 8. helyén végzett, úgy, hogy a verseny
41 meghirdetett szakmájából 15-ben nevezett
csapatunk. Összesen 25 ország 450 verseny-
zõje tette próbára tudását.
A franciaországi Lille-ben zajlott versenyrõl

– amely külsõségeiben nem is áll olyan távol
az olimpiától, hiszen például itt is látványosan
felvonulnak a megnyitón a csapatok –

tanszékvezetõ professzor tájékoz-
tatta lapunkat, aki a gépészeti, informatikai és
villamossági ismereteket ötvözõ Mechatroni-
ka szakma szakértõjeként készíti fel a magyar
versenyzõket, s képviseli egyben hazánkat a
nemzetközi versenyeken közel egy évtizede.

Mint elmondta, a Skills versenyekre nem le-
het csak úgy az iskolapadokból eljutni. A re-
gionális és nemzeti válogatókon kitûnt fiata-
lokat hosszú hónapokig készítik fel. Ezért
gyakori, hogy a tehetséges szakember palán-
tákat középiskolákban fedezik fel, s mire el-
jutnak a nemzetközi versenyre, már egyetemi
vagy fõiskolai hallgatók valahol. Talán mon-
dani sem kell, a sikeresen szereplõk után nagy
a kereslet. Világcégek középvezetõitõl dok-
tori iskolák hallgatóiig sok helyen találkozni a
szakmák mestereivel.

Jelzi a hazai szakképzés emelkedõ presztí-
zsét, hogy Lille-ben ott volt
foglalkoztatáspolitikáért felelõs államtitkár,

, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke, a MKIK al-
elnöke. A másik oldali „index” is rendben
volt, mint írásunk elején említettük; az eddigi
legjobb eredményt érte el a magyar csapat.
Ennek is az elismeréseként könyvelhetjük el,
hogy 2018-ban Budapesten lesz az EuroSkills
verseny. Két év múlva pedig Göteborgban.
Képzelhetjük, mennyire készülnek rá a své-
dek! Azok a svédek, akik Franciaországban
úgy nyerték meg a mechatronika versenyt,
hogy az elérhetõ 100 pontból 99,4-et gyûj-
töttek be. A második magyarok 94,5 pontot
értek el, a bronzérmes osztrákok pedig 89-et!
Gödöllõn 2005-ben kezdõdött a képzés a Gé-

pészmérnöki Kar Mechatronikai mérnök sza-
kán. A szak és a hazai Skills versenyek támo-
gatói közé is készségesen jelentkezett a Festo,

dr. Já-
nosi László

Czomba Sándor

Parragh László
Bihall Tamás

majd a Legrand és a Cisco. A vezetõ vállalko-
zások elemi érdeke, hogy a képzés minél ma-
gasabb színvonalú legyen. Dr. Jánosi László
szakértõként látja a szakma világszínvonalát,
s meggyõzõdéssel vallja, hogy Gödöllõn
ugyanezt kapják az oktatásban a hallgatók. Itt
azt tanulja a diák, amit a világban elvárnak.

Tapasztalatai szerint ott jó az ipar, ahol a
szakképzés is jó. A szakképzés pedig ott ered-
ményes, ahol az ipar anyagi erõforrással és
technológiával is segíti az oktatást!

2010-ben , a Gépészmér-
nöki Kar hallgatója részvételével a hazai csa-
pat Lisszabonban, 15 nemzet versenyében, a
3. helyet érte el. 2012-ben a belgiumi Spaban
rendezett versenyen 16 nemzet közül mi
magyarok szereztük meg az 1. helyet és ezzel
Európa-bajnokok lettünk, abból a duóból nem
került ki gödöllõi diák, az idei versenyzõk
pedig az Óbudai Egyetem hallgatói,

és voltak.
Érdekesség, hogy idén elõször hirdettek ver-

Beregszászi Gergõ

Molnár
János Krisztián Schmidt Péter

senyt mezõgazdasági gépészetben. Remél-
jük, ezen a területen is felbukkannak majd te-
hetséges magyar fiatalok, akik majd egyete-
münk hírnevét öregbítik a világban…

Mechatronika szakterületen jelenleg 4-5 pár
versenyzõ felkészítése zajlik hazánkban a
soron következõ, 2015-ös Sao Paulo-i World-
Skills viadalra. Közöttük még gödöllõi ver-
senyzõ is szerepel. Drukkolunk érte!

Beszéljenek a számok is! Az eredménylista eleje.

Szakmák versenye

A legsikeresebb magyar szereplés

Schmidt Péter, Molnár János Krisztián

és dr. Jánosi László



Nem a hangok,
hanem a betûk
embereként

emlékezem meg a Fõ-
városi Önkormányzat
Idõsek Otthonában
szeretetben eltöltött
órámról.

Október 15-tõl 1999
óta ötödször látható
önálló kiállításon a

címû fotósoro-
zatom. Minden alka-
lommal más és más
helyszínen, más és
más örömforrásból
töltekezhettem, más és
más kiváló emberek
mondtak megnyitó beszédet, de most elõször fordult elõ, hogy a megnyitó keretében megkérték
a résztvevõket, mondják el, mit éreznek és mit kérdeznek a képek láttán.

És az emberek megszólaltak. Meggondolt gondolatokkal igazolták vissza, azt, amit a képek
szerintem sugallnak a családról, a kalákáról, az ácsszakma szív- és térbeli titkáról.
Megismerkedtem azzal az emberrel, aki – szavai szerint – „födém feletti magasságból” ismeri

az országot, lévén korábban faszerkezetek állapotát vizsgáló szakember... Magam is elcso-
dálkoztam azon, hogy mennyire tetszett többeknek egy rég elporladt Galga-fahíd tervrajza.

Szavaltak, muzsikáltak, énekeltek a Premontrei Szent Norbert Gimnázium növendékei és a
népdalokat a közönség velük együtt dúdolta. Kosztolányi verset mondott az otthon lakója,
édesapám az õ édesapjáról, a képek címszereplõjérõl mesélt, unokatestvérem pedig elmondta,
hogy a nagymama mindig fõzött ebédre a nagyapának és õ is azzal az ebéddel lakott jól, hiszen
egyszerre értek haza délben.Anagyapa valamelyik tetõrõl, õ a bagi iskolából.
Egy kis verset is megosztott velünk az otthon egyik lakója:

Balázs István, az ács-
mester

Hej kora reggel, délelõtt/ ácsolják a háztetõt./ Fenn a tetõn a cserepes,/ rakja már a cserepet./
Füstöl a kémény, kész a ház,/ Látogass meg kispajtás.
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Elköszöntünk
kollégánktól, a
sokak ál ta l
"öregként" is-
mert barátunk-
tól, aki hosszú
évtizedeken át
szo lgá l t a a
szarvasi víz-
gazdálkodási
oktatás ügyét.
Kovács Lász-

ló tanszéki
mérnök (1938-
2014) 1970 óta dolgozott a Debreceni
Agrártudományi Egyetem, majd a Tessedik
Sámuel Fõiskola szarvasi karán, ameddig
betegsége engedte, 2004-ig.

Szakmai képesítései – öntözéses növény-
termesztõ szaktechnikus, meliorációs mér-
nök, vízrendezési és talajjavítási szakmérnök
– felkészítették arra a munkára, amit annyira
szeretett és jó gyakorlati érzékkel eredmé-
nyesen végzett.

Kollégái barátságos, odaadó, munkájában
pontos emberként emlékeznek rá. Hallgatói
az oktatás terén mindig a segítõkész tanárt
tisztelték benne.

Egészségi állapota, különösen az utóbbi
hónapokban lassan, de folyamatosan romlott.
Felesége emberfeletti erõvel, nagy szeretettel
ápolta. Betegségének súlyát ismerve is önma-
ga tudott maradni, s belsõ ereje sokáig se-
gítette e nehéz idõkben. Próbálta éltetni a
gyógyulás reményét és sohase panaszkodott.
2014. július 17-én vettünk végsõ búcsút tõle.

Felesége, gyermekei és unokái gyászában
osztozva fõiskolai kollégáink nevében is el-
köszönünk tõled, s emlékedet megõrizzük.
Nyugodj békében "öreg" kollégánk!

Dr. Bukovinszky László

Montvajszki Márk
ny. fõiskolai tanár

egyetemi tanársegéd

Búcsú

Kovács Lászlótól
A lelkipásztor címmel jelent meg könyv
Nagy Árpádról (1915-2004), Galgahévíz
plébánosáról lapunk felelõs szerkesztõjének,

a szerkesztésében, a
HNA2002. Kft. kiadásában.
A fekete-fehér és színes képekkel gazdagon

illusztrált 260 oldalas mûben a község la-
kosai, Nagy Árpád pályatársai valamint uno-
kaöccse emlékeznek az egy helyen 43 évig
szolgált atyára. Emellett pillanatképek idé-
zik fel soroksári, tiszakürti és tiszaföldvári
munkásságát.

A könyvben megszólaló mintegy száz em-
ber gondolataiban egy tartalmas életút tükrö-
zõdik vissza. Mindenkinek van saját emléke,
saját élménye Nagy Árpádról, ezért az ol-
vasókban még összetettebb, még erõtelje-
sebb kép alakulhat ki a plébánosról, aki a So-
roksáron, 1939 húsvétvasárnapján bemuta-
tott elsõ miséje alkalmából kiadott emléklap-
ra Szent Ferenc mondatát íratta fel: Istenem
és mindenem!
Mécs László 1937-ben, amikor Nagy Árpád

még a pályájára készült, írta, hogy

A szerkesztõ azzal a bizakodással

Balázs Gusztávnak

„Az
életünk olyan tünékeny./Ó szent fényt hagyni
volna jó!”

bocsátotta útra a könyvet, hogy lapjain si-
kerül visszatükrözni az atya által itt hagyott,
a galgahévíziek szívébõl sugárzó fényt…

Generációk visszaemlékezései

Saját emlékek, saját élmények

AZ ÁLLATORVOS olimpiai-, világ- és
Európa-bajnokok (dr. Konrád János vízi-
labda, dr. Sárosi László vízilabda, dr. Fara-
gó Tamás vízilabda, dr. Hargitay András
úszás, dr. Magyar Zoltán torna, dr. Wladár
Sándor úszás) és aranyérmes szövetségi
kapitányok (dr. Kemény Dénes, dr. Tóth
Gyula nõi vízilabda, dr. Faragó Tamás nõi
vízilabda) emléktábláját avatják fel októ-
ber 30-án, 10 órakor az Állatorvos-tudo-
mányi Karon.
Az emléktáblát felavatja dr. Simicskó Ist-

ván sportért felelõs államtitkár és dr. Sóto-
nyi Péter dékán. Köszöntõt mond Borkai
Zsolt, a MOB elnöke és dr. Kemény Dé-
nes, a Magyar Vízilabda Szövetség elnöke.
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Az ez évi adatok alapján
bebizonyosodott, hogy Nógrád
északi részén, illetve a Heves
megyével szomszédos területeken
megtelepedett az európai
barnamedve (Ursus arctos arctos).

A faj jelenléte elõbb-utóbb konfliktusok ki-
alakulásához vezethet – hangzott el egy kon-
ferencián, amelyet a Nógrád Megyei Kor-
mányhivatal Földmûvelésügyi Igazgatósága
szervezett október 17-én Salgótarjánban.

Medve az 1850-es évek közepétõl az 1990-
es évekig csak elvétve bukkant fel ezen a
vidéken, azóta viszont sûrûsödnek a bizo-
nyított elõfordulások, a 2014-es adatok alap-
ján pedig már az is biztos, hogy nemcsak
kóborló egyedek jelennek meg alkalmanként
Szlovákia felõl.

, a Földmûvelésügyi Minisz-
térium (FM) Erdészeti és Vadgazdálkodási
Fõosztályának helyettes vezetõje hozzászó-
lásában kifejtette: nem kell vészharangot
kongatni a medvék megtelepedése miatt, de
olyan eset sem fordulhat elõ, mint ami egy
példány illegális kilövéséhez vezetett ez év

május 10-én, Salgótarján közelében. A ter-
mészetvédelem és a vadászok együttmûkö-
dése különösen fontos ezen a területen, de
vadászati korlátozásokat nem kell bevezetni
a medve jelenléte miatt.

, a Bükki Nemzeti Park
Igazgatóság zoológusa elõadását azzal kezd-
te: a medvére, bár mindenevõ, csúcsragado-
zóként tekintünk, mert kiváló vadász is. A
vele való találkozás lélektani felkészülést
igényel, annak ugyanis esélye sincs, hogy az
ember kiabálással elijessze, vagy elfusson
elõle, hiszen a medve másodpercenként 17

Bajdik Péter

Gombkötõ Péter

méter megtételére is
képes, fára is sokkal
jobban mászik. Kellõ
óvatossággal azon-
ban elkerülhetõk a
veszélyes helyzetek.

Ismertette ezután a
faj európai elterjedé-
sét. A gyéren lakott
észak-európa i és
oroszországi területe-
ken él a legnagyobb
számban, a Kárpátok
és a Balkán mellett ki-
sebb, szigetszerû po-
pulációi vannak, a tel-
jes állomány 60-70
ezer példány között
lehet. A Kárpátokban

tasztrófa volt. A medvék ma fõleg hegy-
vidékeken élnek, mert az ember terjesz-
kedése oda szorította õket.Adomborzat iránt
azonban nincs különösebb igényük, viszont
az erdõs élõhelyekhez ragaszkodnak.
Szemethy László kifejtette: Magyarország
jelenleg az elterjedési terület peremén
található. Genetikai vizsgálatok azt bizonyí-
tották be az USA-ban, hogy egy adott terü-
leten kétszer annyi medve él, mint azt addig
a becslések alapján feltételezték. Hasonló
lehet a helyzet hazai viszonyok között is: a
valamilyen módon bizonyított elõfordu-
lások mellett lehetnek olyan példányok is,
amelyek észrevétlenül maradnak.

Az állandó megtelepedésre alkalmas hazai
élõhelyek a Börzsöny, a Mátra, a Bükk kö-
zött a faj terjeszkedését szolgáló zöld fo-
lyosók is a medvék rendelkezésre állnak.
Terjeszkedésével azonban károkozására is
számítani lehet, a háziállatok és a méh-
kaptárok kerülhetnek a legnagyobb ve-
szélybe.

Ahogyan fogalmazott: a vaddisznó és az
aranysakál esetében már láthattuk, hogy
egyes fajok milyen állománygyarapodásra
képesek. A medve esetében nem tudni, hogy
elõfordulhat-e ilyen, de erre az eshetõségre
nem is készül senki.
Mivel Magyarországra Szlovákiából érkez-

nek a medvék, az együttmûködés minden
lehetséges téren fontos a két ország között.
Szerepet kell, hogy kapjon – más területek
mellett – az ismeretterjesztés, az oktatás, az
átgondolt kommunikáció is, mondta végül.

A barnamedve jogi státuszáról
, az FM Természetvédelmi Fõosztályá-

nak munkatársa adott tájékoztatást. A
fokozottan védett faj természetvédelmi ér-
téke 250 ezer forint, nemzetközi oltalom és
egyezmények is védik. Elejtésére egyetlen
esetben van lehetõség, ha emberre támad.

Horváth
Rita

Forrás: MTI Fotó: Balázs Gusztáv

Állandó faj lett Nógrádban a barna medve

mintegy 10.000 medve él. A legsûrûbb az
állomány Kelet- és Dél-Erdélyben, illetve az
Alacsony- és a Magas-Tátra erdeiben.

Hozzátette: a medvék élettartama 30-35 év,
ez alatt az anyamedve 6-10 almot vet, át-
lagosan 1-3 boccsal.
Kitért a halálos medvetámadások számának

alakulására: Európában 1972 és 2002 között
36 ilyen volt, ebbõl 24 Romániában. A ma
szlovákiai területeken az 1900-as évek ele-
jétõl nem történt halálos kimenetelû medve-
támadás. A legveszélyesebbek a bocsos
anyamedvék lehetnek, a nem végzetes táma-
dások 46 százaléka írható a számlájukra.
Szlovákiában a konfliktusok száma 2004 óta
ritkult, köszönhetõen a felvilágosító munká-
nak, illetve a medve élõhelyein a hulladéktá-
rolás biztonságosabbá tételének.

, a Szent István Egyetem
Vadvilág Megõrzési Intézetének adjunktusa
kifejtette: a mindenevõ medve otthonterüle-
tének nagyságát a rendelkezésre álló táplá-
lékforrások határozzák meg. Az ember kör-
nyezetébe a könnyen elérhetõ források vonz-
zák a többnyire fiatal példányokat, távol tar-
tásuk pedig, ha egyszer valamilyen téren si-
kert értek el, lehetetlenné válik, belõlük lesz-
nek a problémás egyedek.

Hozzátette: a medve nem alszik igazi téli
álmot, enyhe teleken elõfordulhat, hogy vé-
gig aktív marad. Táplálékot kell azonban
szereznie, ami további konfliktusok forrása
lehet. Emberre Európában nem vadászik, de
Észak-Amerikából ismertek ilyen esetek is.
Felhívta a figyelmet arra, hogy azok a med-

vék, amelyek menhelyeken élnek, soha nem
kerülhetnek vissza a természetbe. Mivel az
embertõl nem félnek, sok konfliktus okozói
lehetnek.
Hangot adott ezután annak a véleményének,

amely szerint a medvék terjeszkedésének
egyik oka a több mint 10.000 hektár erdõ
pusztulásával járó tátrai természeti ka-

Szemethy László

A Kárpátokban mintegy 10.000 példány él
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Szervezett
iskoláscsoportok,
de családok is
látogathatják

a Pro Agricultura
Hargitae
Universitas
csíkszeredai
székhelyén október
4-én felavatott
élményközpontot,
ahol a matematika
és fizika törvényeit
tapasztalhatják
meg játékos úton a
gyerekek.

Az alapítvány Taploca utca 20. szám alatti
székhelyén a gyermekzsivajt követve le-
hetett megtalálni szombat reggel a harmadik
emeleten a Csodák palotáját – ahogy az
élményközpontot egyelõre nevezik. Amint

, az alapítvány alapító és ku-
ratóriumi tagja az avatóünnepségen mondta,

igyekeznek majd székelyesebb megnevezést
találni az élményközpontnak, amely 18 esz-
közbõl áll, és amely játékosan, a tapasztalás
útján mutatja be a gyermekeknek, felnõttek-
nek a fizika, matematika szabályait. Van pél-
dául lézershow, különbözõ ingák, csíktükör,

Lászlófy Pál

Megnyitották a csíkszeredai
Csodák palotáját

mágnesek, lehet boltívet építeni vagy Leo-
nardo hídját újraalkotni, van kötélhúzás né-
mi csavarral, levegõ által magasba emelt lab-
da, különbözõ hangvezetõk és még sok más.

Az élményközpontot tavaly hozták létre a
magyarországi Emberi Erõforrások Minisz-
tériumának jelentõs beruházása révén. Azóta

szervezett csoportokban már több
mint háromszáz gyermek látta.
Amint a szombati megnyitón Lász-
lófy Pál mondta, remélik, a követ-
kezõ idõszakban az iskolák sorra
fognak jelentkezni, és elviszik a
gyermekeket az élményközpontba.

A beruházást végzõ szaktárca kép-
viseletében jelen lévõ

felsõoktatásért felelõs ál-
lamtitkár a létesítmény avatásán re-
ményét fejezte ki, hogy a központ-
ban látható, kipróbálható eszközök
sok fiatalban felkeltik az érdeklõ-
dést a fizika, a matematika iránt,
idõvel pedig többen választják
majd a mérnöki pályát, ahol ezen
ismereteiket hasznosítani tudják.

A Csodák palotájának néhány
eszközét az államtitkár is kipróbál-
ta, a létesítménynek otthont adó
alapítványnál mesterképzést foly-
tató gödöllõi Szent István Egyetem
jelen lévõ rektorával, Tõzsér János-
sal egy nem hagyományos kötél-
húzásnak is nekivesel kedtek.

, az alapítvány
elnöke közölte, a következõ idõ-
szakban szervezik meg az él-
ményközpont látogatását, az ehhez
szükséges tudnivalókat késõbb
szórólapokon közlik majd az
iskolákkal. Elképzeléseik szerint

Palkovics
László

János Zsuzsanna

elõre bejelentkezett iskolás csoportokat
várnak rendkívüli fizikaórákra, de szabad-
idõs programként – szintén elõzetes bejelent-
kezés alapján – családok is megnézhetik a
Csodák palotáját.
Forrás: Székelyhon.ro, fotók: Balázs Gusztáv

A Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Könyvtár és Levéltár a GATE Zöld Klubbal

együtt szeptember 23. és 25. között ismét

megrendezte Gödöllõn a hagyományos

Könyv- és tankönyvbörzét.

A hallgatók és a könyvtárhasználók össze-

sen 415 db könyvet/jegyzetet adtak le ela-

dásra, melynek 66%-át sikerült is a könyvtár

munkatársainak és a GATE Zöld Klub

hallgatóinak értékesíteni.

A három napos rendezvénnyel párhuzamos

rendhagyó könyvtári ajándék is népszerû

volt. 61 olvasónk dobott a szerencséért,

melynek köszönhetõen a közel 100 000,- Ft-

os összkésedelmi díj 83%-át engedte el a

könyvtár.

A következõ vásárra februárban fog sor ke-

rülni, melynek részleteirõl késõbb ol-

vashatnak a könyvtár honlapján.

Forrás:

Könyvtári Hírlevél 8/2014. (10.03.)

Õszi Könyv- és
tankönyvbörze
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Rendezett udvar fogadta a
gödöllõi Egyetem téri Óvodába
járó gyerekeket szeptember 22-én,
hétfõn. A Budapest Bank Törõdés
Napja önkéntes programsorozata
keretében a pénzintézet dolgozói
az óvoda munkatársaival és a
szülõkkel együtt végezték el a
szabadtéri munkákat vasárnap.

A bank idén õsszel országszerte 14
helyszínen rendezi meg az önkéntes akciót.
Az önkéntességnek nagy hagyománya van a

Budapest Banknál. A pénzintézet Törõdés
Napja programsorozatát több mint tíz eszten-
deje, évente két alkalommal rendezik meg.
Az akciók rendszerint a gyermek- és ifjúsági,
valamint oktatási és egészségügyi intéz-
mények támogatását, a helyi lakosok élet-
körülményeinek és környezetének javítását
célozzák. A bank munkatársai által végzett
kétkezi munkán túl a pénzintézet anyagilag
is hozzájárul a munkálatokhoz. Az Egyetem
téri Óvoda udvarának rendbetételéhez a gö-
döllõi fiók és a Dél-Pest Megyei Vállalati
Üzletközpont dolgozói is csatlakoztak.

– A vállalati üzletközpont és a fiók önkén-

Önkéntesek munkálkodtak a gödöllõi óvodában

A Budapest Bank munkatársai parkosították az Egyetem téri intézmény udvarát

tesei mind izgatottan várták a mai napot,
mivel ez az elsõ alkalom, hogy részt veszünk
a Törõdés Napján – mondta

, a Dél-Pest Megyei Vállalati
Üzletközpont vezetõje. – A 3000 négyzet-
méteres területen fekvõ óvoda épületét nö-
vényekkel, fákkal teli udvar öleli körül,
amelynek gondozása rengeteg idõt és ener-
giát igényel. Mi ebben segítettünk az intéz-
mény dolgozóinak: kapáltunk, gyomláltunk,
sövényt vágtunk, gereblyéztünk – tette
hozzá.
A pénzintézet további kezdeményezéseivel

is aktívan támogatja a civil társadalom fej-
lõdését. A bank jelentõs szerepet vállal a la-
kosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésé-
ben, a kultúra, a szellemi élet, az oktatás és a
szociálisan hátrányos helyzetûek támogatá-
sában is.

A „Budapest Bank Budapestért” és a „Bu-
dapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénz-
ügyi Kultúráért" Alapítványokkal, valamint
a „Budapest Bank Békéscsabáért” Program-
mal az elmúlt 23 évben összesen mintegy
900 millió forinttal támogatta a közérdekû
kezdeményezéseket.

Gombosné Ba-
log Magdolna

Balázs Gusztáv felvételei

A Kárpát-medence – így Magyarország is – a
politikai, piaci és közlekedési akadályok fo-
kozatos leomlásával, potenciális gazdasági
növekedés elé néz – emelte ki

agrárfejlesztésért és hungarikumokért
felelõs helyettes államtitkár a Nemzetstra-
tégiai Kutatóintézet által szervezett, az „Ön-
fenntartó falu – Fenntartható vidék” konfe-
renciasorozat IV. rendezvényén, Budapesten.
A kétnapos rendezvényen a helyettes állam-

titkár elmondta: a Kárpát-medence természe-
tes ökológiai egységet alkot, melyet a ha-
tárokon inneni és túli magyarság kulturális és
történelmi kapcsolata fûz egybe. A kormány
felismerte, hogy fontos az egységes magyar
gazdaság, amely a térségi kapcsolatok és gaz-
daságfejlesztés megerõsítésével érhetõ el. Ez
nemcsak Magyarország, hanem az egész
nemzet jól felfogott érdeke.

Az egész Kárpát-medencére kiterjedõ fej-
lesztési tervek segítik a külhoni magyarság
megmaradását és megerõsödését – mindezzel
párhuzamosan – a gazdaság bõvülése révén
pedig a határokon inneni magyarságot. A
Wekerle Terv a Kárpát-medencei gazdasági
tér integrációjáért fogalmazódott meg. Mind-
ehhez szorosan kapcsolódnak a nemzetrész-
fejlesztési tervek: a Mikó Imre Terv, a Baross
Gábor Terv, a kárpátaljai magyarság gazda-
ságfejlesztési stratégiai terve, a Délvidéki
Fejlesztési Program valamint a formálódó
muravidéki gazdaságfejlesztési terv.

Szakáli István
Loránd

(FM Sajtóiroda)

Helyi gazdaságfejlesztés
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és termelési viszonyok javítása a falvakban,
s ez lényegesen lefékezi az elvándorlást. A
kormányzat teljesen tisztában van a hely-
zettel, s a bányászatból származó jelentõs
nemzeti jövedelem mind nagyobb hányadát
fordítja a vidéki infrastruktúrára, a vízgaz-
dálkodásra és a mezõgazdaság fejlesztésére.

*
Magyarország hamarosan újranyitja 2006-
ban bezárt nagykövetségét Mongóliában, és
a Magyar Nemzeti Kereskedõház még az
idén irodát nyit Ulánbátorban, hogy állandó
képviselete, hídfõállása legyen a Mongóliá-
ban befektetõ magyar cégeknek, mondta
Magyar Levente gazdaságdiplomáciáért fe-
lelõs államtitkár október 18-án Budapesten,
a magyar-mongol üzleti fórum megnyitóján,
amin részt vett Cahiagijn Elbegdorzs, az
ázsiai ország államfõje.

Gödöllõrõl Mongóliában

A Tola folyó mentén

A Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara (MKIK)
delegációjával Mongóliában járt
dr. Pekli József nyugalmazott
tanszékvezetõ. A küldöttség
hivatalos programok sorát
bonyolította, részben elõkészítve a
nagykövetség és konzulátus
újranyitását, és az elsõ magyar-
mongol kereskedõház ügyeit is. (A
SZIE Szenátusa néhány hónapja
hagyta jóvá bekapcsolódásunkat a
Magyar Nemzeti Kereskedõház
ZRt. „keleti nyitás” programjába).

A delegáció hazatérése után kollégánk né-
hány további önálló szakmai utat, látogatást
is lebonyolított. Az MKK dékánjának fel-
kérésére tájékoztatót tartott mezõgazdasági

szervezetek, akadémiai kutató helyek és az
Élettudományok Mongol Nemzeti Egye-
teme (MSUA, elmúlt évig: agráregyetem)
vezetõi, munkatársai, hallgatói számára a gö-
döllõi továbbtanulási lehetõségekrõl. Nagy
segítségére voltak az egykori nálunk tanult
diákok, aspiránsok, doktoranduszok, akik a
néhány éve Ulán Bátorban megfordult pro-
fesszoraink útját is egyengették. Legismer-

tebbek közülük
akadémikus, a Mongol Tudomá-
nyos Akadémia állattenyésztési
osztályának vezetõje, valamint

GATE ok-
leveles agrármérnök, aki már több
mint tíz éve a Mongol Magyar Ba-
ráti Társaság elnöke is. Az utóbbi
közösségrõl szólva el kell monda-
ni, hogy a hasonló „szovjet” szer-
vezõdés után a második legaktí-
vabb, fénykorában több mint 300
tagja volt. Tekintve, hogy fél év-
század alatt mintegy 1000 mongol
kapott Magyarországon oklevelet
vagy szerzett szakmát, talán nem is
olyan nagy ez a szám, de a korátlag
sajnos egyelõre csak nõ.

Az ujjászervezett agrár-felsõoktatásról na-
gyon optimistán beszélt tu-
dományos rektorhelyettes, a nemzeti állat-
tenyésztés-fejlesztési program egyik veze-
tõje. Mint jól ismert, ez a legfontosabb ága-
zata a mongol mezõgazdaságnak, amelynek
intenzifikálásában számítanak a gö-
döllõi kollégák közremûködésére, a
régi szakmai kapcsolatok újjáépíté-
sére is. Az MSUA-nak több, mint
10.000 hallgatója van. A technikai
feltételek ma még lényegesen elma-
radnak a magyar viszonyoktól, de
milliárdos nagyságrendû fejlesztés
elõtt állnak, ami ki fog terjedni az ok-
tatáskorszerûsítésen túlmenõen a ku-
tatási és a minta-farm projektekre is.
Az MKIK delegáció programjában

szintén kiemelt téma volt a magyarok
által korábban létesített élelmiszer
feldolgozók, vágóhidak, húskombi-
nátok, malmok korszerûsítésében, a
vidékfejlesztésben kiemelt feladatot
ellátó új regionális integrált agráripari köz-
pontok létesítésében való részvétel lehetõ-
sége. Az ország egyik legnagyobb problé-
mája az aránytalan népességeloszlás, min-
den második mongol a fõvárosban lakik, s ha
velük nem számolnánk, egyetlen ember jut
az óriási országban négyzetkilométerenként
a maradék területekre. A jelenség jól ismert
az egész világon, a legjobb megoldás az élet-

Shirchin Demberel

Davaakhu Mendjargal

Gombo Gantulga

Mongóliában él a világ legnagyobb jakállománya

Az elsõ intenzív mongol halfarm épül

Demberel akadémikussal

Tájékoztatás és tájékozódás az együttmûködés lehetõségeirõl


