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A mûveltség gondozása is feladat

A Szent István Egyetem Szenátusának tanévnyitó ünnepi ülését
szeptember 8-án tartották a gödöllõi aulában. Ünnepi köszöntõt Vécsey
László országgyûlési képviselõ, tanévnyitó beszédet dr. Tõzsér János
rektor mondott. Az eseményen esküt tettek az elsõ éves hallgatók,
beiktatták a doktoranduszokat, átadták a Köztársasági ösztöndíjakat
valamint a Szent István Egyetem Kiváló Sportolója kitüntetést.

Az ünnepségen részt vett , Gö-
döllõ alpolgármestere, , a Gö-
döllõi Királyi Kastély igazgatója,

rendõr dandártábornok, a Gödöllõi
Rendõrkapitányság vezetõje.

*
– Nagy fontosságot tulajdonítok ennek az

eseménynek, amely Magyarország vezetõ
agrár-felsõoktatási intézményében immár
több mint fél évszázados hagyomány – kezd-
te köszöntõjét Gödöllõ országgyûlési képvi-
selõje. – A tanévnyitó ünnepség egy olyan
dombormû elõterében, amely az elvetett mag
„ébredését” hirdeti, felhívja a figyelmet a
mezõgazdasági termelési ciklus körforgá-
sára. Ebben az örökösen ismétlõdõ folya-
matban õsszel a betakarítás mindinkább át-
adja helyét a vetésnek. A határban, valósá-
gosan és az alma mater padjaiban, jelké-
pesen.

A Szent István Egyetem polgárai olyan
idõszakban tanulhatnak, taníthatnak és ku-
tathatnak, amikor a magyar mezõgazdaság
piacait bõvíti, a vidékfejlesztés, a vízgazdál-
kodás, a környezet- és természetvédelem
lehetõségei pedig gazdagodnak.

Bizakodhatunk abban, hogy a jövõben
nagyobb hangsúlyt kap az agrár-felsõ-
oktatás, amely az eddigieknél fokozottabban
igazodik a reálgazdaság igényeihez. A
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és az Em-
beri Erõforrások Minisztériuma képviselõi
között a napokban lezajlott tárgyalások során
a partnerek kiemelték, hogy a most készülõ, a
tervek szerint decemberben a kormány elé

Tóth Tibor
Gönczi Tibor

dr. Bozsó
Zoltán

kerülõ felsõoktatási stratégia egyik kiemelt
területe lesz az agrárium. El kívánják érni azt
is, hogy az egyetemre, fõiskolára jelent-
kezõknek a jelenlegi 7 helyett több mint 10
százaléka válassza az agrár-felsõoktatást.

Örömmel értesültem arról, hogy a Szent
István Egyetem nemzetközi versenyképes-
ségének fokmérõjeként az eddiginél több

külföldi diákot fogad. A jövõbe történõ be-
fektetés ez, hiszen õk Magyarország iránti
elkötelezettségükkel elõsegíthetik hazánk
gazdasági kapcsolatainak fejlesztését.
Stratégiai ágazatnak tekintjük tehát az agrá-

riumot, s ennek alapjait itt, a Szent István
Egyetemen kell letennünk. A nagy átala-
kítások közepette rengeteg aktuális feladatot
kell közösen megoldanunk. De eközben nem
szabad szem elõl tévesztenünk a közvetlen
tennivalókon túlmutató, nagyobb összefüg-
géseket.

Önök itt, igaz, elsõdlegesen a felsõfokú
szakemberképzés ügyét szolgálják, a padok
hallgatói és elõadói oldalán egyaránt. De

A Város- és Faluvédõk Szövetsége
(Hungaria Nostra) 1982 óta minden
évben Podmaniczky-díjjal tünteti ki
azokat a magánszemélyeket és
közösségeket, akik foglalkozásuktól,
munkahelyi kötelezettségüktõl
függetlenül vagy azt jelentõsen
túlteljesítve a legtöbbet tették épített és
természeti környezetünk, kulturális
örökségünk értékeinek védelmében. Az
idei kitüntetettek között két
egyetemünkhöz kapcsolódó személyiség
van, dr. Szabó József mezõgazdasági
gépészmérnök (Gödöllõ) és Szmodits
Júlia építész (Budapest).

a hazai mezõgépgyártás tör-
téneti kutatásának egyik kiemelkedõ alakja. A
mezõgazdaság gépesítésének témakörében 1980
óta publikál tudományos tanulmányokat és tart
elõadásokat. Az általa alapított és vezetett Agrár
Technikatörténeti Egyesület kezdeményezésére
rendezik meg évente (idén 6. alkalommal) Gö-
döllõn, egyetemünk Mezõgazdasági Eszköz- és
Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeumában a Gép-
gyûjtõk Országos Találkozóját. Ez a rendezvény
összefogja az értékmentés speciális területén te-
vékenykedõ gyûjtõk körét. Az egyesület itt adja
át az „Év gyûjtõje” elismerést három kategó-
riában az arra érdemeseknek.Afiatalokat játéko-
san vezeti be a régi mezõgazdasági gépek törté-
netének megismerésébe a Múzeumok Éjszakája
keretében általa helyben szervezett eseménye-
ken.Adíjban a múlt agrár-technikatörténeti érté-
keinek megmentéséért kifejtett több évtizedes
elhívatott, példamutató munkájáért részesült.

, az YBL Egyesület elnöke, ve-
zetõje, motorja, az YBL Bicentenárium rendez-
vénysorozat fõszervezõje. Tizenkét éve találta ki
a Míves mester-díjat és az Építészek és Építõ-
mesterek Napját, amely Ybl Miklós születés-
napja, a Mester emlékünnepe is évrõl évre a róla
elnevezett Duna parti téren. Szmodits Júlia az
örökségvédelem tudatos gondolkodásának le-
rázhatatlanul küzdõ terjesztõje, harcosa.

Dr. Szabó József

Szmodits Júlia
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

hatalmas feladat a tudományos kutatások
ügye is.

És ne feledkezzünk el a mûveltség gondo-
zásáról sem, hiszen önök a szó legnemesebb
értelmében értelmiségiek, vagy a képzés ré-
vén éppen azzá formálódnak, s ez életre szó-
ló hivatás hazánk szolgálatában.
A Szent István Egyetem a vidék nemzet- és

népességmegtartó erejének fokozásával
meghatározó szerepet tölt be Gödöllõ, a gö-
döllõi járás és Pest megye életében is. Bizo-
nyítják ezt a térség településeivel, vállal-
kozásaival és szakmai szervezeteivel ápolt
sokoldalú kapcsolatok, amelyek továbbfej-
lesztését a körzet
országgyûlési kép-
viselõjeként min-
den módon támo-
gatni fogom.

Az új tanévben az
egyetem valameny-
nyi polgárának azt
kívánom, hogy az
intézmény fejlõdé-
sével saját céljaik,
terveik, álmaik va-
lóra váltásához is
sikerüljön közelebb
kerülniük.

*
– Az Egyetem éle-

tét két fontos ese-
mény határozza
meg évrõl-évre, az
egyik a Tanévnyitó,
a másik pedig a
Tanévzáró Ünnepi Ülés. Ezen rendezvénye-
ken megfogalmazott elemzések és értékelé-
sek valamilyen mértékben mindig irányt
mutatnak a következõ tanév feladataira és
azok végrehajtására – mondta tanévnyitó be-
szédének bevezetõjében a rektor majd az
egyetem hallgatóihoz, elsõsorban a „Gó-
lyákhoz” szólt.
Mindazok, akik már a felsõoktatásban meg-
tapasztalták a „hallgatói életforma” sajátos-
ságait, különlegességeit, bizton állítják,
hogy „életük egyik legmeghatározóbb és
nem szokványos” szakasza volt az egyetemi
hallgatói lét. Önöknek, „Gólyáknak” azt kí-
vánom, hogy minél elõbb tudatosuljon
Önökben az a tény, hogy „nem akármilyen

felsõoktatási intézményben” kezdik meg ta-
nulmányaikat, hanem egy olyan egyetemen,
ahol hét kar munkatársai azon dolgoznak,
hogy az alapszakokon, a mesterszakokon és
a doktori képzéseken egyaránt szakjuknak
megfelelõ alapos tudást, készségeket és a jö-
võt megalapozó új szemléletet elsajátíthas-
sák. A Szent István Egyetem a minõségi ok-
tatás mellett kötelezte el magát, ez irányú tö-
rekvését visszaigazolta a Kiváló Egyetem
cím elnyerése, szakjaink és intézményünk
újbóli akkreditációja, a kutatókarrá minõsí-
tések és a minõségi díjak.Az elismerések jel-
zik számunkra, oktatóknak és kutatóknak,

hogy jó úton járunk, az Önök
számára pedig garanciát nyúj-
tanak arra, hogy a tanulmányi
kötelezettségeik teljesítése ré-
vén „az életben is használha-
tó” tudással fognak rendelkez-
ni. Biztos vagyok abban, hogy
e cél elérése érdekében Egye-
temünk minden oktatója az
Önök „partnere” lesz!

Fontos megemlíteni, hogy
minden szakunknak vannak
olyan speciális szakmai és ok-
tatási értékei, amelyek megkü-
lönböztetnek bennünket a
konkurenseinktõl. Ezek meg-
õrzése és fejlesztése kötelessé-
günk.

Eredményes egyetemi okta-
tás csak akkor képzelhetõ el,
ha azt hallgatóink motivációja
és munkája támogatja. Ennek

érdekében a tanulmányaikat megkezdõ hall-
gatóink figyelmét a következõkre szeretném
felhívni:
Kérem, vegyék komolyan a felvételükkel

megnyílt lehetõséget felsõfokú tanulmá-
nyaik elkezdésére!

Próbálják meg kialakítani saját, önálló „ta-
nulási rendszerüket” az eredményes isme-
retmegszerzés érdekében!

A szakmai ismeretek megszerzése mellett
törekedjenek a szakmai idegen nyelv elsa-
játítására és informatikai ismereteik gazdagí-
tására.

Használják ki azokat a lehetõségeket, ame-
lyek elõsegíthetik a többlet szakismeret meg-
szerzését. Kapcsolódjanak be a minden ka-

ron népszerû tudományos diákkörök és a
szakkollégiumok munkájába, életébe!

Vegyenek részt a Hallgatói Önkormányzat
mûködtetésében, hiszen ez az Önök érdek-
védelmi szervezete!

Tanulmányaik mellett szakítsanak idõt az
egyetem által nyújtott sportolási lehetõsé-
gekre, töltõdjenek fel kulturális eseménye-
ken, a pihenésrõl se feledkezzenek meg, de
tartsák szem elõtt: a tanulásba fektetett mun-
ka nélkül nem lesz tudásuk, tudás nélkül pe-
dig nem kapnak diplomát a Szent István
Egyetemen!

Mindezek elõrebocsátásával kívánom,
hogy az egyetemi tanulmányaik alatt kitû-
zött céljaikat valósítsák meg, majd 3-5 év
múlva alapos ismeretekkel felvértezve áll-
janak a hazai és nemzetközi munkaerõ-piac
rendelkezésére.

Érdemes megfogadni Albert Einstein taná-
csát: „Ne sikeres ember próbálj lenni, hanem
értékes.”

*
Dr. Tõzsér János a továbbiakban kiemelte,

hogy az egyetem hét karán 14 ezer hallgató
tanul, akiket 1800 dolgozó munkája szolgál.
Az intézmény tudományos teljesítményét
jelzi, hogy a múlt évben 1073 tudományos
mû született Szent István egyetemi munka-
társ tollából.

A külföldi hallgatók aránya ebben a tan-
évben megközelíti a 10 százalékot. Négy
kontinens 45 országában kötött 250 kétol-
dalú megállapodás segíti a Külkapcsolati
Iroda által jól szervezett diák- és oktató-
cserét.

A Szent István Egyetem reális célkitûzése,
hogy a napjainkban formálódó országos fel-
sõoktatási stratégiához illeszkedve az élel-
miszergazdaság és a vidékfejlesztés terü-
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leteit elit szakegyetemi formában oktató és
kutató Kárpát-medencei tudásközpontjává
váljon.

A Szent István Egyetem vezetésének fõ el-
ve, hogy keresse meg a hét karból álló egye-
tem jobb együttmûködésének lehetõségeit,
erõsítse az összefogást, az együtt gondol-
kodást és egymás segítését, hiszen a rendel-
kezésünkre álló erõforrások korlátozottak –
hangsúlyozta a rektor, majd a következõkbe
összegezte az elvégzett munkát és a felada-
tokat:
-Amúlt tanévben az egyetem vezetése min-

den karon beszámolt és párbeszédet folyta-
tott elképzeléseirõl, munkamódszerérõl és a
legfontosabb feladatokról intézményünk
polgáraival.

- A karok speciális körülményeit figyelem-
be véve kidolgoztuk a vezetõ oktatók mun-
kájának értékelésére szolgáló minõsítési
rendszer alapelveit.

- Megállapodtunk a karok közötti átoktatás
elszámolásának elveiben, erõsítettük az ok-
tatási és kutatási együttmûködéseket.
- Áttekintettük, és ha szükséges volt, módo-

sítottuk saját szabályzatainkat.
- Következetesen fenntartottuk a 2012. óta

bevezetett szigorú pénzügyi és gazdálkodási
eljárásrendet. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a
Szent István Egyetem pénzügyi helyzete sta-
bil!

- Az egyetem hatékonyabb munkáját azzal
kívánjuk elõsegíteni, hogy bizonyos munka-
területeken megvalósítjuk az egyetemi szin-
tû integrációt, más esetekben, például a gaz-
dálkodás területén, fokozott felelõsséget
kapnak a karok.

- Tovább fejlesztettük nemzetközi kapcso-
latainkat, különösen az idegen nyelvû okta-
tás arányának növelése érdekében.

- Együttmûködési megállapodásokat kötöt-
tünk fontos partereinkkel, mint például a
Nemzetgazdasági Minisztériummal és a
NemzetiAgrárgazdasági Kamarával.

- Munkatársaink nagy munkával elõkészí-
tették és augusztus 1-jével átadták a Szarvasi
Pedagógiai Intézetet a Gál Ferenc Fõiskolá-
nak.

- Minden feladat megoldása esetében arra
törekszünk, hogy kihasználjuk tudásunkat és
kapacitásunkat, azaz, ha mód van rá, akkor a
Szent István Egyetem valamelyik karán dol-
gozó közösséget vagy egyént bízzuk meg a
munka elvégzésével!

Tudatában vagyunk annak, hogy állami in-
tézményként rendezett viszonyok között kell
a fenntartóval együttmûködnünk. A megbe-
széléseken és tárgyalásokon azonban mindig
a Szent István Egyetem érdekeit képviseljük!

"Aki nem tudja merre tart, azt oda vezetik,
ahova akarják", figyelmeztet bennünket Sütõ
András. A Szent István Egyetem 2014/2015.
tanévét abban bízva nyitom meg, hogy tud-
juk, merre tartunk, ezért közös céljainkat el
tudjuk érni, hallgatóink tudásukban gyara-
podnak, egyetemünk fejlõdik, és mindezzel
hazánkat szolgáljuk!

Az egyetemen 3633 elsõéves hallgató kezdte
meg tanulmányait, az õ képviseletükben is
tettek esküt a jelenlevõ hallgatók, majd

, az Egyetemi Hallgatói Önkormány-
zat elnöke feltûzte egyetemünk ezüst jelvé-
nyét az eskü szövegét elõmondó
hallgató kosztüm kabátjára. Ezután a dokto-

randuszokat iktatták be (esküjük szövegét
olvasta elõ) majd átadták

a Köztársasági ösztöndíjakat.

A tanévnyitón vette át diplomáját a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar gaz-
dálkodás és menedzsment angol nyelvû kép-

Nagy
Dániel

Béres Anita

Herczeg Boglárka

zésében oklevelet szerzett
és .

A Szent István Egyetem Kiváló Sportolója
kitüntetõ címet az idén nyerte el.
A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar Környezetmérnök mesterszakán tanuló
levelezõ hallgató a legjobb magyar nõi
sprinter. A GEAC színeiben, 2013-ban és
2014-ben mind fedett pályán, mind szabad-
téren az összes egyéni bajnoki címet elnyerte
60, 100 és 200 m-en, továbbá tagja volt a
mindkét évben gyõztes 4x100 m-es GEAC
nõi váltónak és a 2013-ban aranyérmes,
2014-ben pedig ezüstérmes 4x400 m-es vál-
tónak. Az Országos Egyetemi és Fõiskolás
Bajnokságon szintén veretlen maradt a 100
és a 200 m-es számokban. Sokszoros magyar
válogatott, részt vett az Európa Kupán, a
2012. és a 2014. évi Európa Bajnokságokon.

*
Az ünnepségen Magyar Felsõoktatásért Em-
lékplakett kitüntetést vett át

egyetemi docens, a Gépészmérnöki Kar
dékánhelyettese, Pedagógus Szolgálati Em-
lékérem kitüntetésben részesült

, a Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kar egyetemi docense.

*
Bejelentették, hogy a köztársasági elnök
szeptember 1-jével egyetemi tanárnak ne-
vezte ki egyetemünkre a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karról

és , az Állatorvos-
tudományi Karról t.

Suleiman Al -
Sairafi Abdullah Hazza AAlhusinialshrif

Kaptur Éva

dr. Daróczi Mik-
lós

dr. Emõkey
András

dr. Posta Ka-
talint dr. Penksza Károlyt

dr. Németh Tibor
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A Szent István Egyetem mûködése stabil, gazdálkodása szilárd és van
jövõképe, ami jó alap a fejlesztését érintõ tárgyalásokhoz, mondta el
dr. Maruzsa Zoltán felsõoktatásért felelõs helyettes államtitkár
szeptember 3-án, összdolgozói értekezleten, Gödöllõn. Dr. Tõzsér János
rektor a fórumon tájékoztatást adott az Emberi Erõforrások
Minisztériumában (EMMI)  dr. Palkovics László felsõoktatásért felelõs
államtitkárral folytatott megbeszélésrõl. A két és félórás értekezletet a
többi kampuszon is online figyelemmel kísérhették az érdeklõdõk.

Az egyetem másfél évtizedes fennállása
alatt ritkán került sor arra, hogy a fenntartó
minisztérium képviselõje a hivatalos ese-
ményeken kívül, kötetlen beszélgetést lehe-
tõvé tévõ fórumon ossza meg gondolatait az
egyetemi polgárokkal és hallgassa meg
véleményüket.

A helyettes államtitkár a tanévnyitón nem
tudott részt venni, de jelezte, hogy más, ha-
sonló eseményre szívesen eljön.

ezzel a lehetõséggel élve a legszé-
lesebb körû fórumra, összdolgozói értekez-
letre invitálta . A felsõ-
oktatásért felelõs helyettes államtitkár így
protokolláris kötöttségek nélkül beszélhetett
idõszerû kérdésekrõl és fejthette ki vélemé-
nyét egyetemünk stratégiai elképzeléseirõl,
amit a rektor pár nappal késõbb, az évnyitón
a következõképp fogalmazott meg: „a Szent
István Egyetem reális célkitûzése, hogy a
napjainkban formálódó országos felsõokta-

tási stratégiához illeszkedve az élelmiszer-
gazdaság és a vidékfejlesztés területeit elit
szakegyetemi formában oktató és kutató
Kárpát-medencei tudásközpontjává váljon”.

A helyettes államtitkár elmondta, hogy az
országgyûlési választások után új lendületet
kapott a felsõoktatás ágazati és intézményi
stratégiáinak kialakítása. A fenntartó szá-
mára fontos, hogy az intézmények milyen
jövõképet állítanak maguk elé. Ezért is zajlik
konzultáció-sorozat az egyetemekkel és
fõiskolákkal.
Az EMMI kérdéssort és feladatlistát küldött

az intézményeknek és kérte, hogy pénzügyi

Dr. Tõzsér
János

dr. Maruzsa Zoltánt

számításokkal alátámasztva dolgozzák ki és
ismertessék, hogy fejlesztési elképzeléseik
megvalósítása révén milyen eredményeket
kívánnak elérni 3-5-8 év múlva.

Jelenleg központi kérdés a szakstruktúra
racionalizálása. Mindenki szeret új szakokat
létesíteni, kivezetni kevésbé. Az idei általá-
nos felvételi eljárás során mintegy 10.700

meghirdetés jutott nagyjából százezer fel-
sõoktatásba jelentkezõ állampolgár számára.
Képzésenként tíz hallgató nem igazán ra-
cionális csoportméret, mutatott rá dr. Maru-
zsa Zoltán. Csupán az agrár képzési területen
15 alap- és 22 mesterszak létezik. Az EMMI
azt az álláspontot képviseli, hogy nem kell
ennyiféle szak, ennyiféle oklevél a felsõok-
tatásban.

Az elmúlt években bármely intézmény ön-
állóan kezdeményezhette új szak alapítását,
és ha a Magyar Akkreditációs Bizottság azt
engedélyezte, a minisztériumnak gyakorlati-
lag csak a végrehajtó szerep jutott. A gaz-
daság szereplõi azonban gyakran nem tud-
nak mit kezdeni ilyen szétaprózott szakszer-
kezettel.

Az új stratégiai gondolkodás szerint az év
végéig csökkentik az önálló kimenetek szá-
mát. A szándékok szerint egy kissé me-
revebb” képzési szerkezetet vezetnének be,
amit az EMMI és a munkaerõpiac fog-
lalkoztatói oldala is érdemben alakít, orszá-
gos és intézményi szinten is.
Ahelyettes államtitkár példaként a Nyíregy-

házi Fõiskola esetét említette, ahol a tárca
2013-ban a harminc körüli szak egyharmadát

„

nem engedte meghirdetni. Az eredmény:
idén a kevesebb szakra több hallgatót tudtak
felvenni, mint korábban a harmincra. Az
oktatói terhelés csökken, jobban oda tudnak
figyelni a képzésre és a stabilizáció is „uto-
léri” a fõiskolát.

Kedvezõ oldala is van annak, hogy az el-
múlt tíz évben minden megméretett, nem
egy felülrõl megállapított szakszerkezetbõl
kell tehát kiindulni, hanem a kipróbált sza-
kok közül lehet és kell szelektálni, zárta le a
témát az összdolgozói értekezlet vendége.
Dr. Maruzsa Zoltán a kancellári pozíció be-

vezetésének lényegét abban foglalta össze,
hogy a megbízást elnyerõ személy feladata
elõsegíteni az egyetemek racionális és haté-
kony mûködését.

Egyetemünkkel kapcsolatban úgy fogal-
mazott, hogy amióta hivatalban van, a prob-
lémás intézmények listája jelentõsen rövi-
dült, és a SZIE is lekerült róla. Kemény, sze-
mélyi döntéseket, szervezeti átalakításokat
is igénylõ intézkedések révén az egyetem

gazdálkodása stabilizálódott, az intézmény
megtakarítást ért el és távlatos tervekkel ren-
delkezik, amiért elismerését fejezte ki. A
szükséges változtatások határozott döntése-
ket igényeltek. Különösen súlyos feladat
volt ez az újonnan belépõ rektornak, aki az
állami támogatás csökkenése miatt is ne-
hezen finanszírozható helyzetbe került egye-
temet vett át és példás módon végrehajtotta a
szükséges változtatásokat.
A jelenlegi stabil, konszolidált helyzetben a

SZIE jövõképe jó alap a fenntartóval foly-
tatott tárgyalásokhoz, hangsúlyozta a he-
lyettes államtitkár, hozzátéve: a kormányzat
igyekszik az elképzelések megvalósításához
szükséges forrásokat is megteremteni.

Zárszavában dr. Maruzsa Zoltán meg-
köszönte az egyetem munkatársainak, hogy
a nyár közepén is elõsegítették a szarvasi
Pedagógiai Intézet átadását a szegedi Gál
Ferenc Fõiskolának.

Balázs Gusztáv felvételei

Maruzsa Zoltán: A Szent István Egyetem
helyzete szilárd és van jövõképe

A legszélesebb fórumon

Nyíregyházi példa

Alap a tárgyalásokhoz
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Az új tanév új tudományos
folyóirattal, kiválósági ösztöndíj
bevezetésével és még több külföldi
hallgatóval köszöntött a
Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karra.
Minderrõl értesülve érdeklõdtünk
a részletekrõl dr. Gyuricza Csaba
dékántól.

B. G.
– Már a dékáni programban és a kutató kari

pályázat kapcsán megfogalmazódott bennem
az elképzelés, hogy egy olyan nagy hagyo-
mányokkal rendelkezõ karnak, mint az MKK,
szüksége van tudományos folyóiratra. Volt
ennek egyetemi elõzménye Bulletin of the
Szent István University címmel, ami külön-
bözõ okok miatt az utóbbi idõszakban már
nem jelent meg. A kérdést átbeszéltük a kar
meghatározó szakterületeinek professzorai-
val, valamennyien támogatták a folyóirat ala-
pítását. Egy munkacsoportot kértem fel a kon-
cepció kidolgozására.

A címre tucatnyi javaslat érkezett be. A kivá-
lasztás egyik szempontja az volt, hogy illesz-
kedjen a lap tematikájához, ugyanakkor tegye
a kiadványt egyedivé. A tudományos gyakor-
latban találkozni mozaikszót vagy egy elis-
mert szakíró nevét felhasználó címmel is. A
mi választásunk Columellára (i. sz. 4-70)
esett, aki római mezõgazdász, író volt, s mû-
veit majd kétezer éven át adták ki.

– A Columella fõszerkesztõje a mindenkori
dékán, az alapító fõszerkesztõ ebbõl adódóan
én vagyok és minden szám szerkesztésére egy
vendégszerkesztõt kérek fel, aki a legelsõ

– Hogyan mûködik a folyóirat?

szám esetében professzor
volt. A vendégszerkesztõ a kar egyik profesz-
szora lesz a jövõben is; az õ szakmai irányítá-
sával készül az adott szám. A szerkesztõ-
bizottságba karunk meghatározó tudományte-
rületi képviselõit kértük fel, mellettük hazai és
külföldi társegyetemek és társintézmények
képviselõi szerepelnek. Nemcsak a Szent Ist-
ván Egyetem munkatársai, hanem a nem-
zetközi tudományos élet képviselõi is közöl-
hetik benne kutatási eredményeiket.

Az elsõ szám a nyár második felében jelent
meg. Évi két megjelenést vállalunk. Már a
bemutatkozó szám után is – amely online is
elérhetõ –, Ausztriából és Horvátországból
kaptunk értesítést, hogy szeretnének publi-
kálni a folyóiratban.

– A paletta meghatározása rögtön a lapala-
pításkor felmerült. Abban maradtunk, hogy a
Columella tematikája a kar tevékenységi kö-
réhez illeszkedik. Az általunk mûvelt tudo-
mányterületeken született, lektorált tudomá-
nyos mûveket közöljük. Azt tartjuk szem
elõtt, hogy nemzetközileg elismert, referált és
akár impaktfaktorral rendelkezõ folyóiratot
tudjunk kiadni a Szent István Egyetemen.

– Igen, a kutatókari státusz felhatalmaz, sõt
kötelez bennünket arra, hogy bizonyos intéz-
kedéseket megtegyünk, amivel akár a külön-
bözõségünket is kifejezhetjük más, hasonló
karokhoz képest. Az MKK zászlójára nagy-
betûvel írtuk fel, azt, hogy a minõségi oktatást
képviseljük és azt is valljuk, hogy minõségi
oktatás nem lehet kutatás nélkül. A kiválósági
ösztöndíj program a gazdaság szereplõinek
bevonásával a hallgatókat ösztönzi.

A program indításának ötletét a kar szakmai
tanácsadó testülete elõtt vetettem fel. Ezt a
legkiválóbb diákjaink, elsõsorban a felsõbb
évesek támogatására szeretnénk létrehozni
úgy, hogy több éven át segítse szakmai mun-
kájukat. A pályázatokat egy-egy szakterületre
írjuk ki, az elbírálást követõen a vállalkozás és
a hallgatók között kialakul egy együttmûkö-
dés, amely abban nyilvánul meg, hogy a hall-
gató szakmai irányítás mellett végezheti tu-
dományos diákköri munkáját, szakdolgozat
készítését.Avállalkozás gyakorlati helyet biz-
tosít számára. Tehát legjobb hallgatóinkat
egyénenként segítjük abban, hogy egy nagyon
erõs szakmai képzésben tudjanak részt venni.
Az ösztöndíj felajánlója idejekorán ki tudja
választani azokat a diákokat, akiket igényei-
nek megfelelõen tud formálni.

Jolánkai Márton

– Elég széles a mezõgazdaság-tudomány
területe. Ezen belül van-e valami irányvo-
nala a folyóiratnak?

–Akiválósági ösztöndíj létesítésérõl a kari
gólyatáborban értesültem. Úgy gondolom,
a folyóirat kiadása és az új hallgatói támo-
gatási forma is a kutatókari címbõl fakad.

– Ez különleges ötvözetnek ígérkezik,
aminek egyik eleme az MKK, a másik egy
adott vállalkozás?

– Körülbelül 6-8 céggel indítjuk útjára a
programot, erõteljesen megválogatva, hogy
kikkel dolgozunk együtt. Igyekszünk a kar
minden fontos szakmai területéhez kapcsoló-
dóan ösztöndíjakat meghirdetni az állatte-
nyésztés, a növénytermesztés, a megújuló
energia, a takarmányozástan, a hulladékgaz-
dálkodás, a környezetipar, a kertészet, a hal-
gazdálkodás területén és lehet, hogy még nem
teljes a felsorolás. Évente legfeljebb 20-30,
havi 15 ezer forintos ösztöndíj kiosztását ter-
vezzük. Az ösztöndíj elnevezésérõl a felaján-
ló dönt majd.

– A kereslet változatlanul nagy, akár a ma-
gyar, akár az idegen nyelvû, akár pedig a kül-
honi képzést tekintjük. Az elõbbi óriási ered-
mény, különösen annak fényében, hogy a mi-
nimális pontszámot 240-rõl 260 pontra emel-
ték.

Ma már büszkén mondhatom el, hogy 140
angol nyelvû képzésben részt vevõ hallga-
tónk van alap- és mesterszakon. Külön prog-
ram mûködik a brazil hallgatók számára, ami
egy egyéves környezettudományi képzés. Az
új tanévtõl 6 angol nyelvû PhD képzésben
részt vevõ hallgatónk van Vietnámból, Tö-
rökországból, Irakból és Kenyából. Újdonság
az idegen nyelvû képzésben, hogy a magyar
kormány Stipendium Hungaricum Ösztön-
díjat hirdetett ázsiai és dél-amerikai országok
számára. Ennek az ösztöndíjnak a keretében a
legtöbb hallgató most az MKK-ra érkezett. Ez
persze jelentõs többlet feladatot ad a kollé-
gáinknak, de emeli a presztízsünket és bõvíti
a pénzügyi forrásainkat.

– A minõségi kritériumokhoz tartozik az
idegen nyelvû képzés is. E téren mik az
eredmények?

Columella, kiválósági ösztöndíj, külföldi hallgatók
Beszélgetés dr. Gyuricza Csaba dékánnal

Második éve zajlik a Belügyminisztérium
(BM) és az MKK megállapodása alapján az
az ösztöndíjprogram, aminek keretében a kar
hallgatói településeken segítik a közfoglal-
koztatási program mezõgazdasági alprog-
ramjainak megvalósítását.

Amint lapunkban is megírtuk, Pintér Sán-
dor miniszter 2011-ben kérte fel dr. Gyuricza
Csaba dékánt arra, hogy segítse a tárcát a
közfoglalkoztatási program mezõgazdasági
területeinek kidolgozásában.

A hallgatók bevonásával azt a gondot igye-
keznek orvosolni, hogy a településeken hiá-
nyoznak azok a szakemberek, akik ezekhez a
speciális területekhez értenek.

Tavaly csaknem húszan jelentkeztek a kar-
ról segíteni, akikkel a BM szerzõdést kötött. A
napi teendõkkel való találkozás a hallgatók
szakmai fejlõdését is szolgálja. Tapasztalata-
ik tudományos diákköri dolgozatokban vagy
akár szakdolgozatokban is hasznosulhatnak.

A mintaértékû programot a belügyminiszter
más egyetemekre is ki kívánja terjeszteni.
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Az Állatorvos-tudományi Kar
228. tanévét nyitotta meg augusztus
29-én, Budapesten dr. Sótonyi Péter
dékán. Az ünnepségen jubileumi
diplomákat adtak át, majd esküt
tettek az elsõ éves hallgatók.
Köszöntõt mondott L. Simon László,
a Miniszterelnökség parlamenti
államtitkára és Zsigó Jenõ,
a Földmûvelésügyi Minisztérium
élelmiszerlánc-felügyeletért felelõs
államtitkára. Az eseményen részt
vett dr. Tõzsér János, a SZIE és dr.
Szél Ágoston, a Semmelweis
Egyetem rektora.

B. G.
Akar dékánja tanévnyitó beszédében a gene-

rációk találkozásának jegyében szeretettel kö-
szöntötte a gólyákat és nagyrabecsüléssel üd-
vözölte az 1939-ben végzett gránitokleveles
kollégát, az 1944-ben végzett rubin-, az 1949-
ben végzett vas-, az 1954-ben végzett gyé-
mánt- és az 1964-ben doktorált aranydiplo-
más állatorvosokat.

kiemelte: az oktatás célja
ma is olyan állatorvososok képzése, akik hi-
vatásuk bármely területén megállják a helyü-
ket. Az ÁOTK Európában egyedülállóan 3
nyelven képez. Az Európai Állatorvos-képzõ
Intézmények Szövetsége idén harmadik
esetben állapította meg, hogy oktatásuk
megfelel az Európai Unió irányelveinek.

Az akkreditációs eljárás során a képzés
mellett a minõségbiztosítást is vizsgálták. A
két bizottság egyetlen meghatározó hiá-
nyosságot sem talált a karon. Az intézmény
erõsségeként kiemelte az egyetemi polgárok
egy emberként való kiállását az állatorvosi
oktatás mellett. A vizsgálat nagyra értékelte a
kar nemzetközi összehasonlításban is magas
szintû tudományos teljesítményét.

Az értékelés számos ajánlást is megfogal-
mazott a hazai állatorvos-képzés színvonalá-
nak további javítása érdekében, amelyek elsõ-
sorban a hallgatói jóléti intézmények fejlesz-
tésére, az oktatással járó adminisztratív tevé-
kenység javítására, és az élelmiszerlánc-biz-
tonsági szemlélet elmélyítésére vonatkoztak.

A dékán köszönetet mondott
Ferenc akadémikusnak, aki 26 évvel ezelõtt
rektorként bölcs elõrelátással szorgalmazta a
német nyelvû képzés beindítását.

A biológus szakon a legmagasabb felvételi
pontszámot elért hallgatók kezdik meg tanul-
mányaikat. Diplomájuk értékét tudományos
teljesítményük és jó elhelyezkedésük is
igazolja. Dr. Sótonyi Péter leszögezte az új
törvény adta lehetõségekkel élve a zoológus
képzés helyreállítására törekednek.

A dékán említést tett arról, hogy szervezeti
átalakítások eredményeként létrehozták a Ló-

Dr. Sótonyi Péter

dr. Kovács

gyógyászati Tanszéket és Klinikát valamint a
Haszonállat-gyógyászati Tanszéket és Kli-
nikát; önálló tanszéki státuszt kapott az Eg-
zotikus Állat- és Vadegészségügyi Tanszék
illetve a Kórélettani és Onkológiai Tanszék.

Felújították az Anatómia és a Patológia épü-
letét, a Kémia és Élettan Tanszékeket, köz-
ponti mosdót alakítottak ki, kicserélték a kis-
állatklinika tetõszerkezetét. A nyáron tovább
szépített park mindenki számára felüdülést
nyújt. A fejlesztéseket saját bevételeik terhére
valósították meg.

köszöntõjében elmondta,
hogy az állatorvosi az egyik legszebb szakma,
olyan tudományterületet képvisel, amely élet-
közeli izgalmakat ígér. Egyben egy különösen
összetartó közösség kovácsa. Ennek az is oka
lehet, hogy Magyarországon egyetlen mûhe-
lye van az állatorvos-képzésnek. Erõs össze-
tartás jellemzi ezt a szakmát. Olyan értéket
képvisel, amit támogatnia kell a kormánynak,
az oktatás- és agrárpolitikának. Az államtitkár
ígérte, hogy ezt az értéket fel- és elismerni
fogják, annak érdekében, hogy ez az intéz-
mény sok évszázadon át szolgálja a nemzetet.

Világszerte felértékelõdik az állategész-
ségügy és az élelmiszerbiztonság szerepe, az
állatorvosoknak újabb és újabb kihívásokkal
kell szembenézniük a járványvédelem terü-
letén, ezért tudásukra csakúgy, mint régen, ma
is óriási szükség van – köszöntötte a hall-
gatókat államtitkár. Kiemelte: az
Állatorvos-tudományi Kar Európa egyik leg-
régibb, hazai és nemzetközi viszonylatban is
meghatározó kara, az itt megszerzett diploma
nemzetközi viszonylatban is magas színvo-
nalat képvisel.

Zsigó Róbert emlékeztetett: Magyarorszá-
gon az állategészségügyi szolgálat 1888-óta
õrködik haszonállataink egészsége és élel-
miszereink biztonsága felett. Büszkék lehe-

L. Simon László

Zsigó Róbert

tünk arra, hogy az akkor létrehozott hálózat
immár 126 éve töretlenül látja el ezt a fela-
datot. Ma a hatóságnak óriási szerepe van
abban, hogy garantálja a biztonságos élel-
miszert a fogyasztók számára.
Az ünnepség felsõbb éves hallgatókat illetõ

elismerések átadásával fejezõdött be.
A Dr. Hajdu Gusztáv alapítvány okleveleit

a múlt tanévben elért tanulmányi ered-
ményeik alapján II.,
III., IV. és

V. évfolyamos hallgatók kapták.
A kari „Jó tanuló, jó sportoló ösztöndíjat”

V. éves hallgató nyerte el.
ADr. Komáromy János ÁllatsebészetiAla-

pítvány díját V.
évfolyamos hallgató vette át dr. Komáromy
János professzortól.

Pelles Zsófia Pál Zsófia
Somogyi Zoltán Piros Andrea

Gabriella

Baji Balázs

Zólyomi Dorottya

A szerzõ felvételei

Négyszáz gólya az Állatorvos-tudományi Karon

Összetartó közösség kovácsa
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Augusztus elsejétõl pályázata alapján dr. Markó Balázs DLA egyetemi docens
az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánja. Jelmondata: „A múltat ismerni, a
jelent érteni, a jövõt tervezni.” A múlt ismeretét jelképezi, hogy kedvenc
tantárgya az Épületrehabilitáció és a Történeti szerkezetek, a jelen értéséhez
alapvetõ élményt adott számára, hogy még az Ybl-re jelentkezése elõtt részt vett
egy ház felépítésében, a jövõ tervezésében való jártasságát pedig megvalósult
magán- és középülettervei, koncepciói, tervpályázatai igazolják. Kényszeres
rajzoló, ezért aki mellé ül egy értekezleten, jó eséllyel gondolhat egy szép grafika
hazavitelére. Lapunk felelõs szerkesztõjével beszélgetve többek között
elmondta, hogy az építészet esztétikát és etikát is közvetít, Ybl Miklós
megtestesítette a tervezõ és a kivitelezõ ideálképét, továbbá az Ybl Karnak
komoly helye van a Szent István Egyetemen.
BALÁZS GUSZTÁV

– Dékán úr sikeres építõmûvész, szuverén
alkotó, úgy tûnik, hogy mégis nélkülözhetet-
lennek tartja a tanítást, a tanítványok közel-
ségét, a közösségben végzett munkát.

– Pályázati anyagában építészként is gaz-
dag életmûvet mutat be, amiben mûemlék
épületek helyreállítása éppúgy szerepel,
mint futurisztikus házak megvalósult tervei.

– Képzõmûvésznek készültem, majd egy tíz
évig tartó útkeresés során jutottam el az épí-
tészethez. Abban, amivé lettem az értelem és az
érzelem, tágabb összefüggésekben a raciona-
litás és az emocionalitás ötvözõdik. A Thököly
úton kezdtem építészmérnöki tanulmányaimat,
itt zajlott le a szakmai felnõtté válásom.Aterve-
zés és a tanítás párhuzamosan fejlõdött ben-
nem, de az iskolai kötõdés vált erõsebbé. Köz-
ben elvégeztem a Mûegyetem Építészmérnöki
Karát, majd a Pécsi Tudományegyetem Breuer
Marcell Doktori Iskoláját.

Nem vagyok pedagógus, de rettenetesen sze-
retek tanítani.Azok közé tartozom, akik úgy vá-
lasztják ezt a hivatást, hogy ösztönösen ráérez-
nek a tanításhoz nélkülözhetetlen nyitottságra
és empátiára, együtt tudnak dolgozni a hallga-
tókkal, akik megérzik bennük ezeket a képessé-
geket. Pedagógiai ismeretek birtokában is csak
szenvedéllyel és szeretettel lehet átadni, amit
tudunk.

– Az építészalkotók stílusa stiláris fejlõdés
révén alakul ki. A világ – e kifejezés alatt a tár-
sadalmat értve – folyton változik, egyre nyitot-
tabbá válik. Én nem tartom magam egyetlen stí-
lus mellett sem elkötelezettnek. Ha nagyon
szükséges meghatározni, hogy mi munkáimban
az igazán személyes „hang”, akkor az a nagyon
szigorú, fehér, geometrikus, majdhogynem el-
idegenített forma, aminek a doktori értekezé-
semnek választott mestermunka is egyik pél-
dája. Még a mai trendektõl is egy kicsit ride-
gebb és szigorúbb betonház. Ugyanakkor – mû-
vészi vénámnak köszönhetõen – rengeteg ér-
zelmet keltenek bennem a régi épületek. A leg-
inkább ezeknek az épületeknek a rehabilitáció-
ját és a történeti szerkezeteket szeretem taní-
tani. Rekonstrukciós munkákat is terveztem.

Az építészetben esztétikát és etikát is közve-
títünk. Az utóbbi azt jelenti „elsõ olvasatban”,
hogy a megrendelõ pénzével takarékosan kell

bánni. Az építészeti minõség nem stiláris
kérdés. Bármit elkövetünk építészként, az
50 évig általában fennáll. Nagyon komoly
etikai kérdés, hogy mit és hogyan, milyen
minõségben valósítunk meg. Ezekre a kér-
désekre mindig figyelni kell a tervezés so-
rán.

– Azokat a hagyományos szerkezeteket,
amelyeket a klasszicizmus korától a múlt
század hetvenes éveinek nagyblokkos épü-
leteiig fõként már nem tapasztalatok, hanem
számítások alapján, a racionalizmus jegyé-
ben építettek. Ide tartoznak pincékben a
dongaboltozatok, födémekben a borosüveg
boltozat, fedélszerkezetben egy hagyomá-
nyos kétállószékes fedélszék. Díszítmé-
nyekben a gipszstukkók, terrakotta díszek,
homlokzati elemek, nyílászáróban a kap-
csolt gerébtok. Ezekben gyökerezik az épí-
tészeti anyanyelvünk. A népi építészet a ma-
gyar ember identitásának része. Az óvodás
gyerekek, ha panelben is laknak, paraszthá-
zat rajzolnak pallótokos ablakkal a papírra
vagy a falra. Ezen anyanyelv másik ága Bu-
dapest és például Szeged eklektikus, histori-
záló belvárosaiból ered. Ezekben az évszá-
zados házakban élünk, nem is rosszul, mert a
nagy belmagasságú lakásokban elég jó kom-
fortok vannak, ezeket viszont fenntartani,
rehabilitálni kell. Technikatörténeti emléke-
ink is, nem szabad csak úgy bontogatni, el-
tüntetni ezeket.

– Ha az ember eltölt húsz évet egy intéz-
ményben és végig járja a ranglétrát, ha köve-
telményeket támasztanak vele szemben és
azoknak igyekszik megfelelni, ha tehát ma-
rad, akkor óhatatlanul a távozók helyébe kell
lépnie. Egyik elõdömmel, dr. Reischl Gá-
borral sokat beszélgettünk az Ybl fejlõdésé-
rõl, arról, hogy kinek mit kell csinálnia.Az õ
örökségét – az építési feladatokkal és az épí-
tési gyakorlattal kapcsolatos hálózatfejlesz-
tést és a vidék felé fordulást – szeretném a
magam képességeivel képviselni. Abból
kiindulva is, hogy mi a Szent István

– Mit értünk a történeti szerkezetek kife-
jezés alatt?

– Zárjuk kicsit magunkra a Thököly út
74-et! Mi motiválta a döntését, hogy meg-
pályázza a dékáni tisztséget?

Egyetemhez kötõdünk minden szállal és ak-
kor integrálódhatunk még erõsebben az uni-
verzitáshoz, hogy ha megtaláljuk a vidéki fel-
adatainkat. Ezek nem Operaház méretûek, de
sok van belõlük. Istállót, templomot, kultúr-
házat kell felújítani, utat, infrastruktúrát, óvo-
dát építeni, könyvtárt korszerûsíteni.

– Ybl Miklós megtestesítette ezt az ideát.
Tudatos mérnök, invenciózus alkotó volt.
Bennünket a több mint száz éves tradíció kö-
telez, hiszen ugyan az íróasztal mellett sok
mindent ki lehet találni, de azért itt még to-
vábbra is a gravitáció az úr. Miközben a fel-
sõoktatás a tudományosság felé mozdult, és
ez nagyon helyén való, a gyakorlat kicsit hát-
térbe szorult. Ezen a területen pedig elenged-
hetetlen. Egy családi ház felépítésében való
közremûködés felér egy iskolával. Nekem
volt szerencsém ezt „elvégezni”, még mielõtt
azYbl-el kapcsolatba kerültem!

– Ezeket ki kellett tûzni a zászlóra!Akkor is,
ha tudjuk, nem érhetjük el azonnal a céljain-
kat, de dolgozunk a megvalósításukon.
Jelenleg nagyon erõs, nemzetközi mércével is
megfelelõ színvonalú és tartalmú alapsza-

– Az Ybl homlokzatán látható felirat,
„Állami Felsõ Építõipari Iskola”, azt a vi-
lágot tükrözi, amiben vállalkozókat, egy-
egy építési feladat szervezésére és végre-
hajtására képes és feljogosított mestereket
tanítottak. Ez a tradíció ad-e muníciót a
mának?

– A dékáni pályázat a hagyományok ápo-
lása mellett kinyilvánítja a minõségi válto-
zás igényét, beleértve például a tudomá-
nyos színvonal emelését, mesterképzések
bevezetését, külföldi hallgatók oktatásá-
nak vállalását.

„Itt még továbbra is a gravitáció az úr”
Beszélgetés dr. Markó Balázzsal, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar dékánjával
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kokat oktatunk. Ezekre olyan mesterszakokat
szeretnénk építeni, amelyek értékes speciali-
zációt kínálnak a hallgatóknak.

Az építéstudományi kutatásoknak rengeteg
olyan gyakorlati hozadékuk van, amelyek nem
tudnak kristálytisztán tudományos eredménnyé
válni. Milyen furcsa lenne, ha egy házra azt
mondanánk, hogy tudomány. A kristálytiszta
tudományban az eredmény egzakt, mérhetõ,
nincs benne feltételezés. Egy-egy épület, ház
vagy híd esetében száz év is eltelhet, mire ki-
derül a kimagasló értéke. Ybl Miklós Opera-
háza generációk agyában vált építészeti ikonná.
Könnyebb a helyzet a tudományos színvonal
területén. Egyértelmû mérõszáma a minõsített
oktatók aránya és az is, hogy milyen szervezet-
ben, hol kapnak tagságot. Ezen a területen kicsit
lemaradtunk. Az idegen nyelvû képzésnek a
korszellemnek megfelelõen kell mûködnie.
Felmérésünk szerint az építészmérnöki szakon
a nyelvi kompetenciákkal rendelkezünk. El is
készítettük bevezetésének a menetrendjét. Azt
is meg kell mondanom õszintén, hogy a dékán-
váltásból adódóan a napi feladatok egyelõre
fontosabbak a stratégiaalkotásnál és annak vég-
rehajtásánál.
Adékáni akciótervet 40 pontba soroltam, de ha

ennek a 40 százaléka megvalósul a ciklus vé-
gére, akkor azt már sikernek könyvelem el. Hi-
szen, reálisan gondolkodva, a felsõoktatásban
ma meghozott döntések tényleges, látható ered-
ményei 4-5 év múlva jelennek meg.Ameglévõ,
mûködõ rendszereket nem szabad csak úgy fel-
borítani. Óvatosan, lépésrõl lépésre próbálunk
haladni.

– A válasz nem túl bonyolult – pályázati for-
rások elnyerésével. De nemcsak ez a feladat.Az
öreg épületek, álljanak azok Gödöllõn, Buda-
pesten, Jászberényben vagy Szarvason,
hatványozottan kellene, hogy gondoskodást
kapjanak. Szükség volna egy 7-10 évenként
mindenre kiterjedõ felújítási periódusra. De
nem külön-külön akarattal, hanem egy nagyon
szigorú és naprakész, egységes ingatlan nyil-
vántartási rendszerrel. Karunk ebben szakértõ
szerepet képes vállalni. Arra is szükség van,
hogy legyen egy gyors beavatkozások finan-
szírozását támogató alap. A korszerû ingatlan-
kezelés kedvezõen hatna az egész egyetem köz-
érzetére. Épített terekben éljük le életünk ki-
lencven százalékát! Senki sem az erdõben sé-
tálva tanít…

– Érzem a kérdés mögött meghúzódó gondola-
tát: másfél milliárd forintból a mai kor igényei-
nek megfelelõvé lehetne tenni a Mária utcai
kollégiumot. De tudja, mégsem ez a lényeg: bár
az épület nem a legkorszerûbb, és nem a
legjobb körülményeket nyújtja, de akármilyen
furcsa, a „gyerekek” szeretik. Szeretik, mert a
belvárosban van, mert van egy sajátos
atmoszférája az épületnek és a környezetének,
mert egy kis, közösséget építõ kollégium. Én is
voltam ott nevelõ tanár. Ismerem. Egy
kollégium nemcsak a falakból áll, azok

– Egyetemünk szép és értékes régi épületei
mind felújításra várnak. Az Ybl egyébként
gyönyörû kampusza is.Az augusztus például
egy jókora csõtöréssel búcsúzott. Hogyan le-
hetne ezen a helyzeten változtatni?

– Mennyire fontos a karnak a kollégium?

tulajdonképpen a határát szabják meg, ha-
nem azokból a közösségekbõl, amelyek be-
lül kialakulnak. A hallgatók ebben az élet-
korban elfogadják, szeretik, ha egymásra
utaltak, ha egymást segíthetik. Mûködik pél-
dául egy Mária utcai mûhely nevû, a hallga-
tók által életben tartott közösség, amely
programokat szervez és építészeket hív be-
szélgetésekre, elõadásokra. Szóval a kollé-
gium fontos, jó lenne nagyobb, szebb és mo-
dernebb, de nem a szellemi komfort okán.

– Élõ kapcsolatrendszert a gazdaság, elsõ-
sorban az építõipar szereplõivel, s rögtön ide
sorolom az önkormányzatokat, a vidékfej-
lesztõket és a civil szervezeteket. A gyakor-
latban ez azt jelenti, hogy kilépnek a diákok
és a tanárok az iskola kapuján és elve-
gyülnek a Kárpát-medencében, különféle
hatást fejtenek ki a környezetre. Példa van
bõvében. Több mint 30 éve mûködik a népi
tudományos diákkör.Az idei nyáron Erdély-
ben, Sztánán, Kós Károly házától pár száz
méterre dolgoztak hallgatóink. Hasonlókép-
pen végeztek felméréseket Ybl-es diákok a
Vajdaságban. További példa a hálózatos mû-
ködésre az a kiállítás, amit egy taliándörögdi
mûemlék istállóban rendeztek be. Egy fél-
évet szántunk arra, hogy oda készítsünk ter-
veket. Sokan és sokféleképen keresnek kül-
földi kapcsolatot hazai intézményeink a vi-
lágban és ez rendjén van. De a magunk épí-
tési feladatait nem külföldön, hanem itthon
kell megoldanunk. Karunk egyébként több
hallgatót fogad Erasmus ösztöndíjjal, mint
ahányat külföldre küld.

– Ez nagyon jó gondolat és köszönöm is,
hiszen a házunk táján kell kezdeni sok min-
dent. Figyelni fogom a belsõ lehetõségeket
és élek majd velük. Ennek a szándéknak fo-
gadják jeléül azt, hogy hallgatóink számára
olyan feladatokat adtunk ki Épülettervezés
tárgyból, hogy tervezzenek különféle funk-
ciójú épületeket a gödöllõi kampuszra és
ezekbõl egy válogatást a tanévnyitó kapcsán
az aula melletti folyósón kiállítottunk.

Elég egyértelmûen és világosan meghatá-
roztam pályázatomban és a dékáni megbízás
elnyerése óta történt megnyilvánulásaimban
is hirdetem azt az elvemet, hogy a magyar
vidék építésével kell foglalkozni. Azokat a
karokat és azt az egyetemet tartom kompe-
tensnek ebben segíteni, akiknek ez a profil-
juk. Az Ybl Karnak nagyon komoly helye
van az egyetemen. Segíteni tudunk, kínálha-
tunk például olyan mezõgazdasági építészeti
kurzust, amit egy agrármérnök hallgató fel-
vehet. Egy állattenyésztõnek nemcsak az ál-
latállománnyal kell foglalkoznia, hanem
idõnként rá kell néznie az istállóra is. És ha
tudja azt, hogy mit kell néznie, adott esetben
még jobb döntéseket is hozhat.

Az új tanévben friss dékánként mindezért
minél több egyetemi, kari vezetõvel szeret-
nék találkozni, ismerkedni, konzultálni.

– Mit jelent a gyakorlatban a Reischl
Gábortól idézett hálózatos mûködés?

– Az egyetem karai is kínálnak lehetõsé-
get a hálózatos mûködés erõsítésére. Egy
GTK-s falukutató táborban biztos lenne
helye építészmérnök hallgatónak is.

Betonház Dunaharasztiban

Egy historizáló épület homlokzata
és metszete (saját terv)

Sopron (grafika)

Markó Balázs

munkáiból



10

univerzitás

A csoda említése különösnek tûnhet
talajmûvelési vonatkozásban,
amely nagyon is materiális
tevékenység. Bizonyos, hogy a
csodák csak folyamatos, okszerû
bánásmóddal érhetõk el.

DR. BIRKÁS MÁRTA
egyetemi tanár, SZIE MKK
A talaj számos sajátossága közül kiemelem a

megújíthatóságát. Ennek az ellenkezõje, a le-
romlás is bekövetkezhet. A
hibás vagy kényszerû beavatkozás következ-
ménye. A kímélõ megoldások so-
rán alakulnak, megmaradásuk a jelenlegi szél-
sõséges klímában csodának számít.

Hazánkban 8 fõ talaj típus, és ezeknek szá-
mos altípusa található meg. Bármi is növény-
termesztés szempontjából az értékük, kímé-
letre, védelemre szorulnak.

A talajokat – s azon keresztül a növényter-
mesztést –, két fõ természeti szélsõség veszé-
lyezteti. Az egyik a , amely kü-
lönösen a Tiszától keletre lévõ területeket ve-
szélyezteti. Jó csernozjom és réti talajokat is,
nemcsak szikeseket. Legutóbb 2010-ben és
2013 tavaszán lépett fel ez a kár.

Sajátos területi azonosság fedezhetõ fel az
területekkel. Ám

az aszályra érzékeny területek aránya na-
gyobb. Ezért a talaj mûvelõinek az aszállyal
való küzdelem jelenti a nagyobb kihívást.
Atalajokat veszélyeztetõ

értékelését folytatva új fogalmak merül-
nek fel. Víz stressz, esõ stressz, hõ stressz…A

növényeket károsító jelenségként is-
mert a mezõgazdaságban. A talajokat is rom-
bolja! Erõs jégverés után a gyógyítást a tala-
jokra is ki kell terjeszteni.

Át kellett értékelni a korábban áldásosnak
vélt . A fagyok nyomán maradt
frakció nagy része ugyanis por. A port a szél
elhordja, a víz elsodorja vagy eliszapolja, sõt a
talaj mélyebb rétegeibe mosva fokozza az
összeállást, a tömörödést.

A talajokat veszélyeztetõ
: hantképzés, fagynak kitett nagy felület,

vízvesztõ felszín és szalonnás szántás.

Június közepe elmúlt, folyik a kalászos gabo-
nák aratása. A nyár kritikus idõszak a talajok
életében. Ne vegyük el a védõ takarót. A szal-
ma, ha alomként nem hasznosulhat, szecskáz-
va és terítve a talaj védõtakarója lehet.
Anyári hõség és szárazság miatt kiemelt fela-

dat a hõ stressz enyhítés, ezáltal az aratás után
a talajban maradt .

Sok év óta vizsgáljuk a nyári mûvelések ha-
tását. Ezúttal a legutóbbi nyári vizsgálatok
eredményeit mutatom be. A kezelések között
3 bolygatatlan, takart 25, 50 és 100 %-kal
állapotú. Egy változat a klasszikus tarlómûve-
lés megújított változata, vagyis sekélyen boly-

száraz rög tömeg

morzsák

víz többlet

aszály által veszélyeztetett

természeti jelensé-
gek

jégverés

fagyhatást

gazdálkodási hi-
bák

Mit tehetünk a kárenyhítés érdekében?

nedvesség visszatartása

gatott, és takart. A két szántás változat közül
az egyik feltételesen – átlagos idényben –
ajánlható, okszerûen tömörített felszínnel.

A másik szántás tipikus, és talajrontó. Az
eredmények szerint, az aratás után a talajban
maradt nedvességbõl és a 85 nap vizsgálat
alatt hullott 125 mm csapadékból a rossz gya-
korlat modelljében maradt a legkevesebb ned-
vesség.
A sok szempontból fontos felsõ 60 cm talaj-

rétegben a késõbbi talajmunkák, vagy vetés
okán kedvezõ nedvesség mennyiség a boly-
gatatlan, és jól takart, és a klímához igazított
hántott variáns esetén maradt.

*

Sajnálatos tény a tala-
jok 20%-át jellemzõ eke- vagy tárcsatalp tö-
mörödés, amely vízzáró rétegként viselkedik.
Elmarad a csapadék befogadása és tárolása, és
ugyancsak megszûnik a nedvesség továbbí-
tása a mélyebb rétegekbõl a gyökérzónába. E
20% terület tulajdonosa nem akarja e súlyos
hibát elismerni, emellett a nyári mûvelésük is
vízvesztõen rögös.

A baj száraz idényben súlyosbodik, mivel
bármely idényben egy-másfél hónap csapa-
dékának megfelelõ nedvesség (50 – 80 mm)
veszik el a rögös talajból.
A , s aki ezt

elõször tapasztalja, valóban csodaként éli
meg. Kísérletsorozatunkban a takarást nem
hagyó, de egyébként szakszerû mûvelés ned-
vesség megtartása a legfontosabb (0-60 cm)
talajrétegben 28-40 mm, amely takarás esetén
60-87 mm, vagyis megkétszerezõdik. Mé-
réseink szerint a nedvesség megkímélése csa-
padékos idényben a tartalékolás érdekében
szükséges. Ez az esély a vízbefogadásra alkal-
mas, lazult talajállapot esetén használható ki.

A számos kedvezõ
hatást von maga után, pl. a mûvelhetõség füg-
getlenítését a csapadék mennyiségétõl, továb-
bá a szerkezet javulását.
Hat kezeléses elmunkált szántás, lazítás, se-

kély és mélyebb kultivátoros mûvelés, tár-
csázás, direktvetés mûvelési kísérletünkben a
szerkezetjavulás tendenciája érdemel figyel-
met.Az elsõ öt csapadék szerint kedvezõ év-
ben, és árnyékoló növények termesztésével
matematikailag kedvezõ morzsanövekedést
értünk el. Széles sorközû növények termesz-
tése, a gyengébb védelem okán, visszavetette
a morzsaképzõdést (ám a kezdeti szintre nem
esett vissza). A csapadékos idény morzsarom-
boló hatással bírt, amelyet a rá következõ év
súlyosbított. Ekkor döntöttünk a nyári bolyga-
tás mellõzése, és a felszíntakarás lehetõ hosz-
szú ideig való kitolása mellett.Avárt

bekövetkezett.
Kísérletünk eredményei alapján fogalmaz-

tuk meg a talaj érdekében

A nedvesség visszatartása a talajban,
aratást követõen, ebben a térségben a nyári
mûvelés kulcskérdése.

a nedvesség visszatartása

nedvesség visszatartás

morzsa-
növekedés

a legfontosabb te-

csoda

endõket

nedvességkímélés
már nemcsak nyári

: állapot ismeret, nedvesség befoga-
dására és tárolására alkalmas állapot kiala-
kítása vagy fenntartása, nedvesség visszatar-
tásra alkalmas felszín kiképzése, szerves-
anyag- és talajélet kímélés, talajgyógyítás
kedvezõtlen idények után.Ahõ- és víz stressz
számos változatban jelenik meg, ezeket fel
kell ismerni, és az enyhítés módjait meg kell
tanulni.

A a szélsõséges klíma
okán feladat! Méréseink
arra utalnak, a nedvesség a tél folyamán is
csökkenhet. Áttelelés elõtt a nedvesség befo-
gadását, és visszatartását egyaránt segítõ álla-
potot kell mûveléssel kialakítani.

A tartamkísérletünk mûvelési változatainak
felsõ, kritikus rétege – az erõsen csapadékhiá-
nyos idei tél végén – takarás nélkül 297-341
mm nedvességet tartalmazott. A felszín lega-
lább 45 %-os takarása esetén a nedvesség
többlet 28-56 mm volt (az optimum tél végén
legalább 370 mm lenne). A szántott talajon
egy-két szalmacsomó alatt 44 mm-rel volt
több a nedvesség.Az 56 mm megfelel egy hó-
nap csapadékának a kísérlet térségében!
Vagyis egy kis csoda.

Számos a régi-új kihívás a talajmûvelésben.
Hangsúlyozzuk a minõség érdekeltséget, ak-
kor is, ha ez ma még nem jelenik meg a nem-
zeti talajvédelmi elvárásokban. A szakma
megbecsültsége a talajukat okszerûen mûve-
lõk számának növekedésével folyamatosan
nõ.
Acsodák csak jobb tudással születnek.

*
Megerõsítem, a szélsõséges klíma naponta

ad kihívást, de azokra szakmai választ tudunk
adni. Tanítjuk a diákokat, a gazdálkodókat.
Szakkönyveket kínálunk. A tananyagaink
korszerûek. Örömmel mondhatom, sok a ta-
nítvány országon belül és a határokon kívül is.

Szólnom kell a mûvelési szemléletváltozás-
ról, amely az 1970-es évek végén kezdõdött
el, és képletesen fogalmazva, rögökkel nehe-
zített úton, lassan haladt. Ám napjainkban a
szántóterület felén valósul meg a talaj- és ned-
vesség kímélés valamely formája.
Teendõnk tehát még van.
A segítõ háttér mindig fontos volt, és marad,

elsõsorban a SZIE-n, az MMK-n, az intézet-
ben, ahol dolgozom. Segítõ kritika, sok tanács
és nagy-nagy bizalom kíséri munkáimat itt-
honi és a térségi országok társintézményei-
ben, és messzi országokban.
Hálásan köszönöm mindezt most is.
Köszönet a kutatásokat támogató projektek-

nek, és mezõgazdasági vállalatoknak.
Köszönöm ismét a megtisztelõ felkérést, és a

figyelmet.

A június 20-i tanévzáron elhangzott Szent István
Elõadás szerkesztett változata

Talajmûvelés – Közelebb a csodához
Szent István Elõadás 2014
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Egyetemünk adott helyet a
Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége
(Magosz) tisztújító
küldöttgyûlésének július 5-én.

A küldöttgyûlésen rektor
köszöntõjében kiemelte: a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamarával és a Magosszal meglé-
võ napi munkakapcsolat garancia arra, hogy
egyetemünk képzéseiben, kutatási program-
jaiban azonnal képes reagálni a munkaadók
igényeire, így végzõseink korszerû, valós
gyakorlati tudással jelennek meg a munka-
erõpiacon. Az egyetem közös programok,
kutatások, stratégiaalkotások keretében
megnyilvánuló szakmai együttmûködése a
földmûvelésügyi tárcával is mintaértékû.
A rektor hangsúlyozta, hogy a hét karból ál-

ló egyetem oktatási palettája az állatorvos-
képzéstõl az agrármûszaki képzésig terjed. A
gödöllõi kampusz területén koncentrálódik a
magyar agrárinnováció és tudástõke megha-
tározó hányada. Az egyetem képességei, ha-
gyományai, kapcsolatrendszere és eddigi
eredményei alapján a vidék fejlesztését és az
agrárium, valamint a gazdák érdekeit szol-
gálja és segíti határokon belül és határainkon
túl. Az egyetem 1990 óta szerepet vállal az
egységes Kárpát-medencei magyar oktatási
tér kialakításában. A küldöttgyûlést megelõ-
zõ napokban vették át mesterdiplomájukat a
Csíkszeredában két éve elindított Vidékfej-
lesztési agrármérnöki szak elsõ végzõsei.
Beregszászon az elmúlt évben Állattenyész-
tõ mérnök alapképzést indítottunk.

*
Elnöki beszámolójában kie-

melte, hogy a kétharmados parlamenti több-
séggel megszavazott földtörvény, a földhöz
jutás szabályainak szigorodása máris érezteti
kedvezõ hatását.Atermõföldet azonban csak
eredményes gazdálkodással lehet megtar-
tani. A következõ évek legfontosabb fela-
datai között említette az öntözött termõ-
terület nagyságának növelését, a gazdabarát
bankrendszer kialakítását, a gazdák összefo-
gását a termelésben, feldolgozásban és érté-
kesítésben. Arról is szólt, hogy egyre több
hazai termék jelenik meg az áruházak élel-
miszerpolcain. Az agrárágazat erõsödését
jelzi, hogy tavaly a mezõgazdaság export-
bevétele elérte a 8,1 milliárd eurót, ami az
összes kivitel értékének 10 százalékát tette
ki. Az elmúlt 4 év alatt közel 40 százalékkal
nõtt a mezõgazdaság kibocsátása, a haté-
konyságban azonban még tetemes hátrá-
nyunk van.

A Magosz vezetõje az agrárfejlesztési stra-
tégia egyik legfontosabb elemének nevezte a

dr. Tõzsér János

Jakab István

nagyüzemek és a családi gazdaságok ará-
nyának megváltoztatását a kis- és középgaz-
daságok javára, a 80-20 százalékos birtok-
politikai arány kialakítását. Javasolta, hogy
150 ezer euró felett közvetlen terület alapú
támogatás ne kerüljön kifizetésre.Az így fel-
szabadult forrásokat viszont célzottan, az ál-
lattenyésztés, valamint a kis- közepes gazda-
ságok fejlesztésére kell fordítani.

Orbán Viktor beszédében hosszú ideje ki-

próbált szövetségnek nevezte a Magosz és a
jelenlegi kormánypártok együttmûködését.
Akormány nem hagyta, hogy kihúzzák a ma-
gyar gazdák lába alól a talajt, az új földtör-
vénnyel elérték, hogy a magyar termõföld
mindenki mást megelõzõen a helyben lakó
földmûvelõ gazdák tulajdonában és haszná-
latában maradjon. Bár még Brüsszelben nem
fogadták el az új magyar földtörvényt, a kor-
mány ezután is ragaszkodni fog ahhoz, hogy

Magyarországnak csak olyan földtörvénye
legyen, amely lehetõvé teszi, hogy a termõ-
föld nemzeti hatáskörben maradjon és ki-
szûrjék a bel- és külföldi spekulánsokat.
Hozzátette: négy év alatt megtízszerezõdött
az állami földet használók száma.

Orbán Viktor szavai szerint a jó termõföld,
a vízkészlet, a hozzáértés, a tudás és a szor-
galom olyan értékek, amelyek az elõttünk ál-
ló évtizedben fel fognak értékelõdni. A fela-
datok között említette, hogy a vidék számára
elérhetõ erõforrásokat helyben kell tartani,
munkahelyeket vidéken is teremteni kell, és
a fiataloknak meg kell mutatni, hogy igenis
lehet vidéken élni.

A miniszterelnök nagy kérdésnek nevezte,
van-e bennünk elég bátorság, lelkierõ, tudás,
és dolgoztunk-e már eleget annak érdeké-
ben, hogy a 80-20-as birtokpolitikai arányt a
földalapú támogatások és az agrártámogatá-
sok területén is elõállítsuk. Ez ugyanis olyan
léptékû átrendezõdést okoz a magyar po-
litikában, ami bejelentésekkel nem oldható
meg. Sok kockázatot, vitát kell vállalni,
hogy ezt megvalósíthassuk.
A kormány támogatja, hogy a földalapú tá-

mogatások és az agrártámogatások megha-
tározó részét a kis- és közepes gazdaságok
irányába tereljék, vagyis, hogy 150 ezer euró
fölötti összegeket ne fizessenek ki, de ezt
úgy kell megtenni, hogy átmenetileg se
okozzon elbocsátásokat az agrárszektorban.

Egyetemünkön járt Orbán Viktor miniszterelnök

Prág Ferenc felvételei

Magosz tisztújító küldöttgyûlés
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2014. SZEPTEMBER 18-ÁN XVIII. ALKALOMMAL KERÜL SOR A GÖDÖLLÕI
GAZDANAP MEGRENDEZÉSÉRE „A TERMÕHELY-SPECIFIKUS PRECÍZIÓS
NÖVÉNYTERMESZTÉSI RENDSZEREKALKALMAZÁSAAGYAKORLATBAN”
CÍMMEL.

Az eseménynek a Szent István Egyetem szárítópusztai Növénytermesztési és Biomassza-
hasznosítási Bemutató Központ ad otthont a Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Karának Növénytermesztési Intézete és a GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
szervezésében. A programokra az agrártársadalom növénytermesztéssel foglalkozó képvise-
lõit várják és invitálják.

A nap folyamán a szokásos menetrend szerint a precíziós gazdálkodással, a mezõgaz-
daságban használatos pilóta nélküli légi jármûvekkel kapcsolatos elõadásokat hallhatnak a
résztvevõk. A szakmai tájékoztatókat követõen szántóföldi kukorica, napraforgó és cirok
fajtabemutatóra kerül sor, ahol neves cégek ismertetik egyes kijelölt növényfajtáknál elért
termelési eredményeiket. A szakmai közönség megismerheti továbbá a kukorica és nap-
raforgó esetében alkalmazott legújabb növényvédelmi
technológiákat, valamint a környezetkímélõ tápanyag-
gazdálkodási technológiákat is.
Az esemény a KTIAAIK-12-1-2012-0012 Egészséges

és biztonságos élelmiszer alapanyagok elõállítása és
ellenõrzése érdekében történõ infrastruktúra fejlesztés
c. projekt támogatásával valósul meg.

GÖDÖLLÕI GAZDANAP SZÁRÍTÓPUSZTÁN

A könyv, alcíme szerint, egy kutató állatorvos
visszaemlékezései, a szerzõ Irakban töltött két
és fél éves FAO szakértõként végzett munká-
járól, ott szerzett élményeirõl és tapasztala-
tairól.
Az Állatorvos-tudományi Kar Parazitológiai

és Állattani Tanszékének professzor eme-
ritusa, könyve három fõ részre
tagolható. Az elsõ rész személyes hangvételû,
de mégis objektív, visszaemlékezés egy álta-
lunk csak kevéssé ismert világról, Irakról. Sok
olyan információval szolgál az ott élõ embe-
rekrõl, szokásaikról, amelyrõl számunkra ed-
dig ezek fõképp csak különbözõ áttételeken
keresztül jutottak el, így sok vonatkozásban
nemcsak új, hanem esetenként teljesen más
megvilágításba is helyezi az ott történt esemé-
nyeket. Különösen érdekes a könyv második
része, amelyben Kassai Tibor professzor az
Irakból való hazatérését követõ idõszak törté-
néseit foglalja össze, de azt már kiterjesztve
Irak mellett a teljes régióra, azaz Iránra és Ku-
vaitra is. A könyvnek ez a része az olvasó szá-
mára azért lehet különösen izgalmas, mert azt
nem újságíró, politológus vagy iszlámkutató,
hanem egy kutató állatorvos írta, aki saját sze-
mélyes élményei és olvasmányai alapján
elemzi a régió még azóta sem nyugvópontra
jutott helyzetét. Nem véletlen ezek után, hogy
a könyvhöz elõszót egy iszlámkutató,

a Budapesti Corvinus Egyetem
rektora írta. A harmadik részben a szakértõ-
ként Irakban töltött idõszak alatt elért kutatási
eredményeit foglalja össze, külön kiemelve
azokat a sajátosságokat, amelyekkel egy tel-
jesen más kultúrával rendelkezõ országban
még a tudományos kutatással foglalkozóknak
is olykor meg kell küzdeniük. Teszi mindezt a
szerzõ olyan olvasmányos stílusban, sze-

Kassai Tibor

Ros-
toványi Zsolt

mélyes élményeit is beleszõve, hogy az a nem
állatorvos szakemberek számára is feltétlenül
érdekes lehet. A szakemberek, különösen a
parazitológiával foglalkozók, pedig új isme-
retekkel gyarapodhatnak egy eltérõ állatte-
nyésztési és állatorvosi gyakorlattal rendel-
kezõ ország napi problémáiról és azok lehet-
séges megoldásáról.

Mézes Miklós

A könyv a szerzõ magánkiadásában jelent meg és a
Kauffmann Invest Kft.-tõl rendelhetõ meg az 1125 Bu-
dapest, Rõzse u. 19. II. 8 postai, vagy a
kauffmann.kft@gmail.com email címen.

Kassai Tibor: Két és fél év Irakban (1970 – 1972)

Dr. Fazekas Sándor

dr. Hajós Lászlóné
dr. Novák Mártának

dr. Karasszon Dénes

dr. Tuboly Tamás

Balog Zoltán

Kölcseyné Balázs Mária

földmûvelésügyi mi-
niszter államalapító Szent István ünnepe,
augusztus 20-a alkalmából Fleischmann Ru-
dolf Díjat adományozott

, a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar egyetemi docen-
sének a tetraploid kukorica vonalak és hib-
ridek elõállítása területén hosszú idõn át
végzett munkája, egyesületi, és közéleti te-
vékenysége elismeréseként.

A miniszter Tolnay Sándor Díjat adomá-
nyozott állatorvosnak,
az Állatorvos-tudományi Kar nyugalmazott
tanárának, a Magyar Orvostörténelmi Tár-
saság tiszteletbeli elnökének hosszú idõn át
végzett kiemelkedõ színvonalú szakmai és
kutatói munkája, valamint szakmai szer-
vezetekben kifejtett tevékenysége elismeré-
seként és dékánhelyettes-
nek, az Állatorvos-tudományi Kar Járvány-
tani és Mikrobiológiai Tanszék egyetemi
tanárának, az állatorvoslás és az Állatorvos-
tudományi Kar iránt elkötelezett oktatói,
kutatói munkája elismeréseként.

, az emberi erõforrások mi-
nisztere hosszabb idõn át végzett kiemel-
kedõ közmûvelõdési tevékenysége, a kor-
szerû mûvelõdés és a mûvészi ízlés fejlesz-
tése érdekében végzett tevékenysége elisme-
réseként Bessenyei György-díjat adományo-
zott , a Gazdasági-,
Agrár- és Egészségtudományi Kar tanárse-
gédje részére.

, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar professzorát,
a University of West Bohemia (Nyugat-
Csehországi Egyetem) Faculty of
Economics (Közgazdaságtudományi
Kar) által gondozott "Business Trends"
címû tudományos folyóirata szerkesztõ
bizottságának tagjává választották ez év
augusztus 1-jétõl.

DR. HAJÓS LÁSZLÓT

Kitüntetettjeink

Szent István ünnepén

A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Karral együttmûködésben természetes, bio-
aktív anyagokkal dúsított tésztát fejlesztett
ki a budapesti Capriovus Kft, adta hírül az
MTI.

A 2012 novemberében a kft. szigetcsépi
telepén indult kutatás eredményeképpen a
tojásfeldolgozással és tojástermékek gyár-
tásával foglalkozó gazdasági társaság ki-
fejlesztette a természetes eredetû antioxi-
dánsokkal és omega-3 zsírsavakkal dúsított
száraztészta prototípusát. A Trikolór tészta
hozzájárulhat a fogyasztók egészségvédel-
méhez, általános egészségi állapotának javí-
tásához.

Bioaktív tészta
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Rubin diplomát vett át a Budapesti Mûszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen dr. Knoll Imre, a Szent Ist-
ván Egyetem nyugalmazott egyetemi tanára dr. Czigány
Tibor dékántól. Ezúton gratulálunk a logisztika ma is ak-
tív professzorának közelgõ 92. születésnapja alkalmá-
ból!

A Szent István Egyetem idén is csatlakozik Magyarország talán leg-
nagyobb tudománynépszerûsítõ programjához, a

rendezvénysorozathoz, melynek célja a tudományos és in-
novációs életpálya népszerûsítése a fiatalok körében, illetve a tudo-
mányos eredmények közérthetõ kommunikációja.
Idén is a környezettudatosság jegyében szervezzük programjainkat,

melyek mindenki számára nyitottak, ingyenesen látogathatók.
Ízelítõ a programból:

A Kutatók Éjszakája központi honlapra folyamatosan töltjük fel a
tervezett programjainkat, az esemény Facebook oldalán pedig tájé-
koztatjuk az érdeklõdõket a programjainkkal kapcsolatos újdon-
ságokról.

Kutatók Éjsza-
kája 2014

- Mérjük meg együtt Európa legismertebb vadkörtefáját!
- Van-e növény a ruhádban? – hiperspektrális képalkotás
- Hogyan tudjuk megõrizni Földünk természeti értékeit? (Zöld Híd Kft.)
- Látványos fizikai és kémiai kísérletek éjszakája
- Hogyan lesz a nyest egyetemista?
- Csúcstechnológia a közlekedésben (Bosch-bemutató)
- „Globális falu” elmélyülés különbözõ népek kultúrájában
- Éjszakai próbanyelvvizsga
- Készítsünk térbeli „pontfelhõt”! (3D lézerszkennelés)
- Püthagorasztól a Google-ig
- Haszonállataink testközelbõl
- MotorosAkadémia bemutató

Kutatók Éjszakája

Az ember egészségi állapotát 60 százalékban
az határozza meg, hogy milyen minõségû
táplálékot fogyaszt, hangsúlyozta az egye-
tem Babatvölgyi Biokertészeti Tanüzemé-
ben szeptember 7-én megtartott országos
bionapon , a Magyar Bio-
kultúra Szövetség elnöke, aki maga is Gö-
döllõn végzett és két évtizede ökológiai gaz-
dálkodó. Érdekesség, hogy az eseményen
olyan fõvárosi látogatóval is találkoztunk,
aki a budai oldalon, a Csörsz utcában ta-
lálható biopia-
con vásárol.

,
az egyetem Öko-
lógiai gazdálko-
dási tanszékének
adjunktusa ér-
deklõdésünkre
elmondta, hogy a
2000 óta mû-
k ö d õ B a b a t -
völgyi Bioker-
tészeti Tanüzem-
ben biozöldsé-
get, biogyümölcsöket és fûszernövényeket
termesztenek. Termékeiket közvetlenül ér-
tékesítik, szerdán és szombaton a gödöllõi
piacon is árusítják.

A bionap részeként megrendezett szakmai
programon , a Mezõgaz-
daság- és Környezettudományi Kar dékánja
elmondta, hogy az egyetemen tavaly jött lét-
re az Ökológiai gazdálkodási tanszék, amely

Czeller Gábor

Dr. Ujj Apolka

dr. Gyuricza Csaba

a már korábban jól mûködõ kutatói gárda
munkáját is hatékonyabban segíti. Magyar-
országon három évtizede kezdtek el foglal-
kozni az ökológiai gazdálkodással, de mi-
közben Európa szerte bõvül ez az ágazat, ha-
zánkban a csökkenése tapasztaltható. Ki-
fejtette, hogy a tendencia megváltoztatásá-
hoz oktatásra, kutatásra, termelésre, feldol-
gozásra, technológia fejlesztésre, több támo-
gatásra, összehangolt marketing munkára
van szükség.

A babatvölgyi bionap jó alkalmat kínált
arra, hogy az ökológiai gazdálkodással a
nagyközönség is közelebbrõl megismerked-
jen. A több száz látogató hírét viszi annak,
hogy az ökológiai gazdálkodás nem azonos a
hagyományos mezõgazdasági termeléssel.
Másfajta szemlélet, komplex tudás szüksé-
ges a tevékenység végzéséhez, hiszen itt a
biológia törvényszerûségeit is jobban kell
ismerni, figyelembe venni.

Az ökológiai gazdálkodás jelentõs kézi

munkaerõt igényel, ezért is volt tanulságos a
gyomszabályozási bemutató. Aki azt gon-
dolta, hogy ennek egyedüli kézi munka-
eszköze a kapa, kellemesen csalódott,
ugyanis az ásóvillától kezdve számos más
szerszám is használható a különbözõ sor- és
tõtávolságot igénylõ kertészeti kultúrák
gyommentesítésére. Ami a lényeg: minden
eszközbõl jó minõségût kell választani, s

természetesen idejében használni. Az idei
csapadékos vegetációs idõszakban ennek a
technológiai mûveletnek kivételes jelentõ-
sége volt/van a biotermesztésben.

A házigazdákkal együtt 13 termelõ termé-
keit lehetett megvásárolni a bionapon. A ter-
vek szerint a jövõben a várossal partner-
ségben minden évben rendeznek biogazdál-
kodási szakmai napot Gödöllõn.

Balázs Gusztáv felvételei

Bionap Babatvölgyben
Gyomszabályozás, nemcsak kapával
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IX. évfolyam, 6. szám

Az ember hajlamos arra, hogy a társadalom
által alkotott, kialakított szabályokat, szo-
kásokat ugyanolyan megváltoztathatatlan-
nak vélje, mint a természet törvényeit.
A tanévkezdet apropóján az iskolával sze-

retnék foglalkozni. Hajlamosak vagyunk az
oktatás színvonalát kritizálni, hiányosságait
emlegetni, s ezáltal az intézményrendszerét
alábecsülni, pedig ez szinte felfoghatatlanul
hatalmas. Hazánk népességi és gazdasági
mutatói alapján a kis országok közé sorol-
ható, mégis milliós nagyságrendû a tanulók,
százezres a tanárok létszáma. Megmondani
is nehéz, hogy hány épület szolgálja az ok-
tatást, mennyi vállalkozás él a rendszer mû-
ködtetésébõl, fenntartásából. Nyomdák, pa-
pír- és írószergyárak, demonstrációs eszkö-
zöket készítõ üzemek, sportszergyártók, a
menzákra zöldséget, gyümölcsöt, húst, tej-
termékeket szállítók hada…, a sort hosszan
sorolhatnám. A közoktatás ezen elemei né-
hány évtizede még nem is léteztek, vagy ép-
pen csak csíráiban voltak meg.

Az intézményrendszer leltárba foglalható
elemeinél azonban még nagyobb az a szel-
lemi-kulturális háttér, amely az intézmények
valós értékét, rangját adja. Minden iskolá-
nak, az elemitõl az egyetemig van egyfajta
ismertsége, hírneve, ha máshol nem, hát szû-
kebb környezetükben. Valamikor olyan diá-
kok is tanultak ott, akik késõbb sokra vitték,
akár országos, vagy nemzetközi hírnévre is
szert tettek. 1790-ben lépte át a csomakõrösi
elemi iskola, majd 1799-ben a jóval nagyobb
hírû nagyenyedi kollégium küszöbét Kõrösi
Csoma Sándor. E két település neve éppen az
iskolájuk révén bekerült az angol lexiko-
nokba is.

Az iskola a pedagógus szempontjából va-
lójában egy munkahely, a diák pedig a mun-
kadarab. A legcsodálatosabb munkadarab,
amelyet nyugodtan nevezhetünk csiszolatlan
gyémántnak is. Minden fiatalembert az óvo-
dától a doktori iskoláig tehetségnek kell te-
kintenünk, akivel nem csak megtaníthatóak
bizonyos ismeretek, de ezen túl feltárhatóak
benne olyan adottságok, amelyek rendkívüli
távlatokat nyithatnak meg elõtte. A célunk –
itt az egyetemen is – több kell, hogy legyen,
mint a tananyag átadása, bátorítást, ambíciót,
becsvágyat kell ébreszteni, hogy mindenki-
nek legyen ereje többé válni. „Az iskola dol-
ga, hogy megtanítassa velünk, hogyan kell

Szellem és jellem

NAPLÓSOROK

Az iskola

A tehetség

tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvá-
gyat, hogy megtanítson minket a jól végzett
munka örömére és az alkotás izgalmára,
hogy megtanítson szeretni, amit csinálunk és
segítsen megtalálni azt, amit szeretünk csi-
nálni” – írta néhány évtizede Szent-Györgyi
Albert.

A tehetség kifejezést már nagyon régen is-
merjük. Egészen a civilizáció kezdetétõl el-
mondhatjuk, hogy minden közösség büszke
kiváló adottságú tagjaira, segíti, vezetõvé ne-
veli, s elvárja tõle, hogy talentuma szerint
segítse azokat, akikhez tartozik. Manapság
már ezek a kötelezettségek és elvárások ke-
vésbé mûködnek, mert az állam sokat vállal a
nevelésbõl, és kinyitja a világot a tehetség
elõtt, aki ezáltal nem tér vissza szülõföldjére,
de évezredeken keresztül ez fontos szabály
volt.

Manapság már nem csak egy-egy kiugró
tehetséget akarunk tovább fejleszteni, hanem
társadalmi elvárássá vált, hogy minden fia-
talból a legtöbbet hozzuk ki. Persze ez a
szándék száz százalékosan nem valósítható
meg, erre csak törekedni tudunk, de a törek-
vésnek soha nem szabad lankadnia.

A tehetség egyébként nagyon összetett, és
nehezen definiálható fogalom, mindenki
mást gondol róla, és mindenkinek igaza is
van. Ezért van az, hogy sokféle tehetségfej-
lesztési irányzatot ismerünk, ezek fõbb szán-
dékaikban azonosak, de részleteiben válto-
zók. A tehetséget leíró teóriák számon tarta-
nak átlag feletti általános képességeket, mint
a memória, a nyelvérzék, a hatékony infor-
mációfeldolgozás, vagy akár a magas szintû

elvont gondolkodás. Ezek az okos gyerekek,
az osztály eminens tanulói. Vannak azonban
speciális képességek, amelyeket inkább
szoktunk a tehetséggel azonosítani. Ilyenek
a zenei, a matematikai, a vizuális, a testi
adottságok. A tehetség fajtái közé soroljuk
továbbá a kreativitást és a feladat iránti el-
kötelezettséget is.

Ez a gondolatAlbert Einsteintõl származik.
Ha valaki, hát õ tudta, hogy mi a szabad, kre-
atív gondolkodás ereje. Ha a kreativitás erõs
elkötelezettséggel is társul, akkor bizonyo-
san komoly életteljesítmény lesz az ered-
mény. Nagyon ritka azonban az a tehetség,
aki mindenben kiváló. Általában minden
embernek van erõs és gyenge oldala, a tehet-
ségfejlesztésnek az a célja, hogy a gyengesé-
geket csökkentse, mert ezek lefékezik, vagy
teljesen elnyomják az erényeket.

Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a te-
hetség felfedezése és kibontakozása az elemi
és középiskola feladata, a felsõoktatás már
kész személyiségeket kap, akiknek elég is-
mereteket nyújtani, képesek az információk
feldolgozására. Nos, jól tudjuk, hogy ez nem
igaz. A tehetséges emberek visszaemlékezé-
seibõl tudjuk, hogy többségük az egyetemi
éveiben jött rá élethivatása lényegére. Tehát
a mi feladatunk a „gondolkodás megtanítá-
sa”. Ezt kell megcéloznunk, ezt szolgálja a
TDK, OTDK az oktató-hallgató közötti
személyes kapcsolat, a team munka és még
sorolhatnám. Ennek a sajátos, gyümölcsözõ
kapcsolatnak a kibontása, kiteljesítése azon-
ban nem csak az oktatói kar kötelezettsége,
ehhez ambiciózus diákok is kellenek...

Mit mást kívánhatnék ezek után kedves
hallgatóimnak, mint szorgalmat, ambíciót,
sikeréhséget! Karunk munkatársai bizonyo-
san partnerek lesznek ezen erények kibon-
takoztatásában!

„Az embernek nem olyan fontos a tényeket
megtanulni. Ehhez nincs igazán szüksége
iskolára. Megtanulhatja õket könyvekbõl. Az
oktatás értéke egy liberális szellemû iskolá-
ban nem a sok tényanyag megtanulása, ha-
nem az agytréning, ami megtanít úgy gon-
dolkodni valamirõl, ahogy azt a könyvekbõl
nem lehet megtanulni."

dékán

Dr. Káposzta József

Mit tanítsunk?

Egyetemi tehetségfejlesztés
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Tanévnyitás után lassan
elmaradhatatlan lesz
mellékletünkben egy gólyával
készített kisinterjú. Erre a
feladatra az idén Tóth Nikolettet
választottuk ki az újonnan
felvettek ezerfõs mezõnyébõl. A
gödöllõi kampusz díszudvarában
beszélgettünk.

BALÁZS GUSZTÁV
– … Nem jártam még itt, pedig a gólyatá-

borban részt vettem.

– Jobb volt annál, mint amire számítottam.
Tetszettek a vetélkedõk, s amellett, hogy jól
éreztem magam, megismertem a szaktársai-
mat is.

– Tizenkilenc éves vagyok, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar gazdaság és vi-
dékfejlesztési agrármérnök szakára vettek
fel. Vecsésrõl jöttem és kollégiumban lakom.

– Nagyszüleimnek van savanyító üzemük a
városban.

– Biztos voltam abban, hogy a Szent István
Egyetemre jelentkezem. A szakot késõbb vá-

– Hogy tetszett az elsõs-randevú?

– Önt pedig az olvasóinkkal szeretnénk
megismertetni. Kérem, mutatkozzon be!

– Vecsési interjúalanytól bárki megkér-
dezné, van-e kapcsolata a káposztával?
Én sem teszek kivételt.

– Hogyan jutott arra a döntésre, hogy a
GTK-t választja?

lasztottam. Beszéltem több felsõbb éves is-
merõssel illetve olyan emberekkel, akik már
végeztek és mindenki melegen ajánlotta a
gazdaság és vidékfejlesztési agrármérnök
alapszakot.

– Kõbányán, a Szent László Gimnázium-
ban, angol tagozaton. Nagyon szerettem oda
járni, elég erõs iskola volt. És nemcsak én,
hanem többen is felvételiztek Gödöllõre.

– Mivel államilag támogatott képzésen va-
gyok, ezért elsõbbséget élveztem a felvé-
telnél. Be is kerültem azAépületbe, ahová je-
lentkeztem. Kétágyas szobában lakom egy
japán cserediákkal.

– Igen, nagy hasznát veszem annak is, hogy
a nyáron egy törökországi táborban hat hétig
középiskolásoknak tanítottam ezt a nyelvet.

– 429 ponttal.

– Sok plusz pontot hoztam. Angolból és
olaszból középfokú nyelvvizsgám van, az
érettségim is elég jól sikerült, angolból és
földrajzból emelt szintû vizsgát tettem.

– Eddig nagyon tetszik az egyetem, szim-
patikusak a tanárok, jó az iskola hangulata.

– Nyolc évig tangóharmonikáztam, most
elsõsorban olvasni szeretek fantasykat, tör-

– Hol végezte a középiskolát?

– Hogy sikerült bekerülni a kollégiumba?

– Legalább gyakorolni tudja az angolt.

– Ehhez csak gratulálni tudok! Hány
ponttal vették fel?

– Ez nagyon kiemelkedõ!

– Melyek az elsõ napok benyomásai?

– Mivel foglalkozik szabadidõben?

ténelmi regényeket, esetleg a kettõ keve-
rékét.

– Még nem tudom pontosan, mivel szeret-
nék majd végzésem után foglalkozni most
úgy gondolom, hogy hivatalban, például ön-
kormányzatnál dolgoznék szívesen. Ami a
rövidebb távot illeti, a területfejlesztés szak-
irányt tervezem választani.

– Mik a távlati tervei?

Tóth Nikolett elsõ(s) interjúja
Törökországban tanított angolt a vecsési gólya

BALOGH BARBARA
A Szent István Egyetem GTK gólyatábora augusztus 25-e és 29-e kö-
zött zajlott. Százhatvan gólya vett részt a programokon. Idén újdonság
volt, hogy a jászberényi kar gólyái is a mi táborunkhoz csatlakoztak.
Számtalan program várt rájuk a négy nap alatt.
Hétfõn, a regisztráció után délután csapatépítõ feladatokban vehettek

részt, melyen jobban megismerhették egymást az elsõsök és a senio-
rok. Ezután a megnyitón következett, ahol megismerkedhettek az
egyetem és kar vezetésével, a dékán úr pedig megjutalmazta a SZiElfi
nevû játék résztvevõit.

A délelõtti órákban minden nap az egyetemmel kapcsolatos progra-
mok zajlottak: kedden egyetembejárás a SZIE szervezeteinek elõadá-
saival gazdagítva, szerdán elõadások várták a leendõ hallgatókat
(drogprevenció, OTP Bank, Kollégiumi Alapítvány, Karrier Iroda),
csütörtökön pedig hivatalosan is hallgatókká váltak a beiratkozás által.
Adélutánok pörgõsebbek voltak, ekkor gyûjthettek pontokat a csapa-

tok: kedden a körvetélkedõ állomásain mentek végig gólyáink, szer-
dán a szakvezetõkkel találkozhattak, röplabdázhattak és a kalandpar-
kot vehették igénybe. Csütörtökön zárásként a nagyvetélkedõn vehet-
tek részt, mely után kialakult a végleges eredmény. Harmadik és máso-
dik helyen a budapesti képzési hely gólyái, elsõ helyen a gödöllõi
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnökök egyik csapata végzett.
Esténként egy-egy bulival „pihenhették ki” a nap fáradalmait. Hétfõn

a Trafoban, kedden a Katlanban voltak. Szerdán a 8-asban a nyuszitúra

SZIE GTK Gólyatábor 2014

utolsó állomásaként indulhatott az este. Csütörtökön végül a Kelemen
Kabátban együttes szórakoztatta a gólyákat. Pénteken a reggeli után
egy rövid idõre búcsút vettek az egyetemtõl. Szeptember 8-án pedig
már kipihenten érkeztek a tanévnyitó ünnepségre.
Fárasztó, de boldog hét volt ez mindenki számára. Nemcsak a gólyák,

de a segítõk, seniorok és a szervezõk is kellemes élményekkel
távoztak.
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Dr. Emõkey András, a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar ny.
egyetemi docense, aki hosszú idõn
át vezette a kar Tanárképzõ
Intézetét, a tanévnyitó ünnepségen
Pedagógus Szolgálati Emlékérem
kitüntetésben részesült. A nyári
felvételi eljárás során nagyszámú
hallgató nyert felvételt az agrár-
mérnöktanár és a mezõgazdasági
szakoktató képzésekre.
E két apropó kapcsán kértük
véleményének kifejtésére.

– Az egyetemen a szakmai pedagógus-
képzés hosszú és komoly múltra tekint
vissza. A mérnöktanárok képzése 1968 óta, a
szakoktató-képzés 1977-tól kezdõdõen zaj-
lik Gödöllõn. Más hazai felsõoktatási in-
tézményekben is képeznek tanárokat az ag-
rárszakoktatás részére, de a klasszikus agrár-
területekhez, a növénytermesztéshez és az
állattenyésztéshez kötõdõ szaktanárképzés
túlnyomó része Gödöllõn történik. Bár a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
szakstruktúrájában egyesek számára ka-
kukktojásnak tûnhet, meggyõzõdésem, hogy
az egyetem sokat nyert azzal, hogy folytatja
ezt a képzést. Ez egy olyan kuriózum, ami
keresett a munkaerõpiacon. Nagy szükség
van ugyanis agrárszaktanárokra.

Az Európai Unióhoz történt csatlakozá-
sunkkal mezõgazdasági termelésünk – re-
mélhetõen csak átmenetileg – háttérbe szo-
rult. Kvóták léptek életbe, amiket be kell
tartani. Jelentõsen csökkent a mezõgaz-
dasági termelésbõl élõk aránya és hiába ren-
delkezünk kiváló adottságokkal, az üzletek
polcain mégis rengeteg, más európai uniós
államban termelt, elõállított élelmiszert ta-
lálunk.

Úgy látom, hogy az utóbbi években ked-
vezõ változások indultak el. A társadalom
felismerte, hogy Magyarország nemzet-
gazdasága szempontjából a mezõgazdaság a
legfontosabb ág. Megvannak a feltételei an-
nak, hogy élelmiszereink alapanyagát meg
tudjuk termelni és fel tudjuk azt dolgozni, il-
letve annak, hogy az árut bel- és külföldön
egyaránt értékesíteni tudjuk.

A magyar mezõgazdaság fejlõdése tehát
nagy húzóerõ lehet a nemzetgazdaság szem-
pontjából. Ehhez a fejlõdéshez sok egyéb
feltétel mellett jó mezõgazdasági szakem-
berek kellenek, akiket a mezõgazdasági
szakképzés tud „elõállítani”.

A kormány korábban meghirdette a haté-

Egy piacon is keresett kuriózum
Dr. Emõkey András a szaktanárképzésrõl

kony, gyakorlatorien-
tált szakképzés be-
vezetését. Az a cél,
hogy az iskolából me-
zõgazdasági szak-
képzettséggel ki-
kerülõ fiatal rendel-
kezzen a szakma gya-
korlásához szükséges
ismeretekkel, képes-
ségekkel és készsé-
gekkel, tehát azonnal
munkára, termelésre
legyen fogható. A
gyakorlatorientált
képzéshez ped ig
olyan tanárok kelle-
nek, akik ismerik en-
nek a képzésnek a módszertanát.

Ahhoz, hogy az említett cél teljesüljön, új
alapokra kell helyezni a szaktanárképzést is
és a korábbiakhoz képest új koncepció alap-
ján kell azt folytatni. Tudniillik, ha a ha-
gyományos képzési módszerekkel képezik a
szaktanárokat, akkor azok csak a hagyomá-
nyos képzési módszerekkel lesznek képesek
tanári munkára. Ettõl nem lesz gyakorlat-
orientált és hatékony a képzés.
Végezetül: úgy gondolom, hogy egy nemzet

három legfontosabb alrendszere, egyben pil-
lére az egészségügy, a kultúra és az oktatás.
Ha ez a három alrendszer mûködõképes és
erõs, akkor az országnak van jövõje. Én is en-
nek tudatában tettem a dolgomat.

Dr. Emõkey András 1956 óta él Gödöllõn.
1968-ban érettségizett, 1969-ben kezdte el
tanulmányait a GATE-n, 1974-ben szerzett
mezõgazdasági gépészmérnök diplomát.
Elsõ munkahelye 1981-ig a MÉM Mezõ-
gazdasági Gépkísérleti Intézete volt. Ekkor
kapott lehetõséget tanítani középiskolában.
Négy évig fõállásban tanított gépészeti el-
méletet és gyakorlatot az Asztalos János
Kertészeti és Földmérési Szakközépis-
kolában, aminek mai névadója Varga Már-
ton. 1985-tõl a GATE-n dolgozott fõállás-
ban. A Tanárképzõ Intézetben kezdte egye-
temi pályafutását, s különbözõ szervezeti át-
alakulások után onnan is ment nyugdíjba.
Az Oktatástechnológia, az Általános mód-
szertan, a Szakmódszertan, valamint a
Kommunikáció és médiatörténet tantárgya-
kat oktatta. 1996-ban egyetemi doktori,
2002-ben az ELTE Neveléstudományi Dok-
tori Iskolájában neveléstudományi PhD cí-
met szerzett. 18 éven át volt óraadó a debre-
ceni egyetemen, 12 évig a hódmezõvásár-
helyi fõiskolán.

A Gazdálkodás és Szervezéstudomá-
nyok Doktori Iskola minden évben
meghív egy-egy neves külföldi szak-
embert elõadások tartására. Ebben a
félévben dr. Chris Mathieu, a svédor-
szági Lund Egyetem Szociológia tan-
székének egyetemi tanára, oktatási
igazgató tartott elõadást szeptember
8-án Cultural Sociology and Its Im-
pact on Organization, Management
and Leadership, másnap Multi-
ployment – Sharing Labour Process
Across Firms címmel.

Balázs Gusztáv felvételei



Szabó Miklós professzor úr
2014. augusztus 1-jén távozott
el közülünk.

Szabó Miklós 1932. novem-
ber 18-án született a Szabolcs-
megyei Pátrohán. Középisko-
lai tanulmányait a kisvárdai
Bessenyei György Gimná-
ziumban végezte. 1952-ben
érettségizett. 1953 és 1958 kö-
zött a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem hall-
gatója volt. 1958-ban mezõgazdasági mérnöki
oklevelet kapott. Az egyetem elvégzését köve-
tõen egy évig a Dalmandi Állami Gazdaságban
dolgozott. 1959-tõl 1984-ig az Országos Mezõ-
gazdasági Fajtakísérleti Intézet kutatója volt tu-
dományos segédmunkatárs, -munkatárs, -fõ-
munkatárs, majd tudományos osztályvezetõi be-
osztásban. 1984-ben egyetemi tanári kinevezést
kapott a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemre,
ahol különbözõ oktatói és vezetõi megbízatá-
sokat látott el. 1990-ig a Növénytermesztési In-
tézet vezetõje volt. Nyugállományba vonulá-
sától az intézet professor emeritusa.
1964-ben egyetemi doktori címet szerzett a Gö-

döllõi Agrártudományi Egyetemen. 1975-ben
„Õszi búzák szemtermésének minõségi és
mennyiségi változásai egyes termesztési ténye-
zõk hatására” címû értekezésével a mezõ-
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Fekete Lajos professzor úr, so-
kunk tanára, mestere, a hazai
takarmányozástani kutatások
legendás alakja, a Takarmá-
nyozástani Tanszék 1970-
1983 között volt vezetõje, jú-
lius 27-én, életének 92 évében,
hosszan tartó súlyos betegség
után örökre eltávozott.

Fekete Lajos professzor az akkori József nádor
Mûszaki és Gazdasági Akadémián és az Állat-
orvosi Fõiskolán folytatta tanulmányait. Ag-
rármérnökként diplomázott, majd az Agrár-
tudományi Egyetem Állattenyésztési Tanszékén
oktatott sertéstenyésztést és meghívott elõ-
adóként a Marx Károly Közgazdaságtudományi

A magyar sport, az atléták nagy családja meg-
rendülten értesült a szomorú hírrõl. Hatvannyolc
éves korában, hosszan tartó, súlyos betegség
után augusztus 5-én elhunyt Németh Angéla
olimpiai bajnok, sokszoros válogatott és csúcs-
tartó, a magyar gerelyhajítás kiemelkedõ alakja,
az Állatorvos-tudományi Kar korábbi testneve-
lési tanszék-vezetõje.

Ránkyné Németh Angéla két olimpián indult,

Dr. Szabó Miklós
(1932 – 2014)

gazdasági tudományok kandidátusa, majd 1990-
ben „Õszi búzafajták agroökológiai alkalmazko-
dóképessége” címû disszertációjával a mezõ-
gazdasági tudomány doktora fokozatot nyerte el
a Magyar TudományosAkadémián.

Fõbb kutatási témái: a kalászos gabonafélék
biológiai alapjainak fejlesztése, õszi búza és
rozsfajták honosítása és termelésfejlesztése,
szántóföldi kísérleti módszertan kutatása, õszi
búzafajták malom- és sütõipari minõségének
vizsgálata, meghatározása, õszi búza fajták
termésstabilitása és adaptáló képességének
vizsgálata eltérõ termõhelyi adottságok között,
valamint a vetõmagtermesztés minõsítésének és
minõségének fejlesztése.

Egyetemi oktatóként negyedszázadon keresz-
tül oktatta a növénytermesztés-tani tárgyakat a
nappali, a levelezõ képzésben, valamint a
szaktanácsadásban. Számos tantárgy, így a
vetõmagtermesztés, valamint a fajtaminõsítés
oktatásának kezdeményezõje volt.Ahallgatóság
kiváló elõadóként, jó retorikai képességû
oktatóként értékelte. Aktív szerepet vállalt a
tudományos minõsítésben és a PhD doktori
képzésben Tudományos és oktatói munkássága
mellett jelentõs szakirodalmi tevékenységet
folytatott.

Szerzõje, társzerzõje, illetve szerkesztõje 6
szakkönyvnek, köztük két országos növény-
termesztési tankönyvek. Tudományos közlemé-
nyeinek száma 54, ebbõl 12 idegen nyelven je-
lent meg. Szakcikkeinek, egyéb közlemé-
nyeinek száma 52. Munkáinak száznál több ci-
tációja dokumentált.

Részvétele a tudományos közéletben min-
denkor meghatározó volt. 1965-72 között a Ma-
gyar-Német Rozsnemesítési Koordinációs Bi-
zottság elnöke volt. 1973-tól 2004-ig tagja, il-
letve titkára volt az MTA Növénytermesztési
Bizottságának. 1986-92 között az Országos Faj-
taminõsítõ tanács tagja volt. 1984-90 között a
Magyar Agrártudományi Egyesület Gabonater-
mesztési Szakosztályának elnöke volt. 1992-óta
tagja az MTA Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
Tudományos Testületnek, azAgrár Bizottság el-
nöke. 2000 óta tagja a Professzorok Világtaná-
csának.

Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el.
A Magyar Agrártudományi Egyesület a
„Cserháti Sándor emlékéremmel” tüntette ki.Az
MTA Mezõgazdasági Kutatóintézete a „Mar-
tonvásár Jubileumi Díjat” adományozta munká-
ja elismeréséül. Megkapta a növénytermesztési
tudomány legrangosabb kitüntetését is. A
Magyar Tudományos Akadémia Növényter-
mesztési Bizottsága a „Surányi János emlék-
érem” kitüntetéssel ismerte el életmûvét. Legu-
tóbb a Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar Tanácsa a „Pro Facul-
tate Scientiae Agrariae” díj adományozásával
adózott Szabó Miklós professzor úr 80. szü-
letésnapja alkalmából a növénytermesztési
diszciplína oktatásában és kutatásában kifejtett
munkásságának.

Magam és az intézet minden dolgozója nevé-
ben búcsúzunk. Tisztelt Professzor Úr, nyugodj
békében!

Jolánkai Márton

Egyetem agrár-közgazdász hallgatóinak ál-
lattenyésztést. Nevéhez fûzõdik az elsõ egye-
temi sertéstenyésztés jegyzet megírása. Ser-
téstenyésztési munkája során kialakította a Gö-
döllõi szalámi sertést, majd irányította a pietrain
fajta hazai meghonosítását. A Takarmányozás-
tani Tanszék vezetõjeként és professzoraként
kutatásainak középpontjában a sertés nyersrost
ellátottságának vizsgálata állt, de emellett szá-
mos, akkoriban különösen aktuális takarmányo-
zási problémával is foglalkozott. Az aktív oktató
és kutató munkától 70 éves korában, 1992-ben
vonult vissza. Ezt követõen írta meg, abban sok
évtizedes tapasztalatait is összegezve, az elsõ
magyar nyelvû sertéstakarmányozás könyvet,
amely hallgatók, kutatók és a gyakorlatban dol-
gozó kollégák számára hasznos kézikönyvként
szolgált.

Számos elismerése mellett a Magyar Állatte-
nyésztõk Szövetsége az állattenyésztés és a
takarmányozás területén végzett, meghatározó

jelentõségû, munkásságát Horn Artúr díjjal is-
merte el.

A hazai állattenyésztési és takarmányozási
szaknyelv mesterét is tisztelhettük személyé-
ben, amelyet legendásan kiváló elõadóként
maga is alakított és védett. Hallgatói még
évtizedek távolából is emlékeznek a Tanárra, aki
a tananyag szigorú szakmai logikáját követve,
azt számos, a gyakorlatból vett példával színe-
sítve és megvilágítva, vezette be agrármérnök
hallgatók számos generációját a sertéstenyész-
tés, majd a takarmányozástan tudományába és
gyakorlatába.
A takarmányozástannal foglalkozók, a szakma

és a tanítványok nevében Cicero egy híres mon-
dásával szeretnék elköszönni mesterünktõl:

A halál félelmetes azoknak, akiknek a földi
élettel mindennek vége, de nem azoknak, akik-
nek dicsõ nevük halhatatlan.
Professzor Úr, nyugodj békében.

Mézes Miklós

Dr. Fekete Lajos
(1922 – 2014)

1968-ban Mexikóvárosban 60,36 méteres do-
básával a gerelyhajítás aranyérmét vehette át.Az
1969-es Európa-bajnokságon sem talált le-
gyõzõre, õ szerezte a magyar nõi atlétika máso-
dik Európa-bajnoki címét. Két év múlva negye-
dik helyen végzett a kontinens bajnokságon.

A mindig szerény, a sportágát, a sportot
alázattal és nagy szeretettel mûvelõ világklasszis
versenyzõ háromszor állhatott fel a bajnoki do-
bogó legfelsõ fokára, négyszer javította meg a
magyar csúcsot. Legjobb eredménye 60,58 mé-
ter volt. Atléta pályafutása mellett a Bp. Vörös
Meteor, TFSE, BEAC kosárlabdázója volt, és
tagja az ifjúsági kosárlabda válogatottnak is.

1968-ban a Testnevelési Fõiskolán tanári ok-
levelet szerzett, visszavonulása után az Eötvös
Loránd Tudományegyetem, majd az Állator-
vostudományi Egyetem testnevelõ tanára volt,
1990-tõl az intézmény testnevelési tanszékét
vezette. A kiemelkedõ eredményességû atlétanõ
magas szintû sportpályafutásáért 1968-ban az
Év sportolónõje; 1968-ban és 1969-ben az Év
atlétája és 2012-ben Budapest díszpolgára el-
ismerésben részesült.

Az atléta társadalom fájdalommal osztozott a
család mély gyászában.

Németh Angéla emlékét nagy tisztelettel meg-
õrizzük.

Németh Angéla
(1946 – 2014)
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A fehér gólyák egy augusztus közepi
hidegfrontot megneszelve már
elköltöztek Magyarországról,
a gólyakorú hallgatók viszont egy-
két héttel késõbb egymást követõ
hullámokban érkeztek
egyetemünkre. Gödöllõn elsõként
a Gépészmérnöki Kar leendõ elsõsei
foglalták el a kampuszt, majd
a Gazdaság- és

Társadalomtudományi Kar gólyái
ismerkedtek az egyetemista élet
körülményeivel, végül a
Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar frissen
felvett diákjaival találkoztunk.
Az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat a kari HÖK-ökkel
együtt immár harmadik évben
rendezte meg a rektori fórumokat,
amiken elsõ kézbõl kaptak
tájékoztatást a táborozók az
egyetem, az adott kar és az EHÖK
vezetõjétõl.

A GTK fórumán, augusztus 27-
én az elsõ témakör a hallgatók
tanulás melletti munkája volt.

dékán el-
mondta, hogy ahogy régen tör-
tént, úgy ma is össze lehet han-
golni a tanulást, a munkavállalást
és a kikapcsolódást, de ügyelni
kell arra, hogy a fõ cél, a tanulás
ne szenvedjen kárt.Adiákmunka
a személyiség fejlõdését is
elõsegíti. Javasolta, hogy a hall-
gatók mielõbb ismerjék meg a
gazdaság mûködését.

Dr. Káposzta József

Gólyatáborok rektori fórumokkal

A gazdász gólyatábor rektori fórumára a szárítópusztai tangazdaságban került sor, melyen szintén részt vett dr.
Tõzsér János és Nagy Dániel. Dr. Gyuricza Csaba dékán itt jelentette be a legjobb hallgatók számára létrehozandó
kiválósági ösztöndíjat, amirõl lapunk 6. oldalán írunk bõvebben.

korlatot, hiszen a gyakorlati helyek nagy ré-
szébõl diplomaszerzés után elsõ munkahely
válhat, illetve egy-egy komolyabb gyakor-
lati hely beugró lehet egy másik céghez. Ja-
vasolta, hogy a hallgatók mielõbb kapcso-
lódjanak be a tudományos diákkörök és
szakkollégiumok életébe.
Dr. Tõzsér János azt a tapasztalatát osztotta

meg a hallgatósággal, hogy bármely dip-
lomával az elhelyezkedés feltétele a bizonyí-
tott tudás. Jelentõs segítséget nyújthat egy
sikeres karrier indításához a jó diploma-
munka, a megfelelõen kiválasztott téma és
konzulens. Hozzátette: a SZIE agrárdiplo-
másainak nagyobb aránya helyezkedik el
szakmájában, mint a társkarok végzettjei.

Nagy Dániel elmondta, az EHÖK azzal is
szeretné segíteni a hallgatók tanulmányait,
hogy arra alkalmas diákokat javasol a korre-
petálásra szorulóknak. Kérte a gólyákat, fo-
gadják meg a hallott jó tanácsokat, s ha
gondjuk van, forduljanak bizalommal a kari
és az egyetemi hallgatói önkormányzathoz.

rektor azt tanácsolta, hogy
a hallgatók lehetõleg a leendõ szakmájukhoz
közeli területen keressenek munkát diákéve-
ik alatt. A tanulás, munka és kikapcsolódás
közötti harmónia kialakítására azért is szük-
ség van, hangsúlyozta, mert a tanulásra
elegendõ idõt kell szánniuk.

arra a problémára hívta fel a
figyelmet, hogy a GTK-ra túlnyomó részt
költségtérítéses hallgatók nyertek felvételt,
akik kollégiumi elhelyezésükhöz sem kap-
nak állami támogatást, pénzt kell tehát keres-
niük, ha a szülõk nem tudják kellõképp támo-
gatni tanulmányaikat. Így viszont elõfordul-
hat, hogy akár a hét több napján sem tudják
az órákat látogatni.

Ezen a problémán a korszerû informatikai,
infokommunikációs eszközök alkalmazásá-
val segíthetnek a tanárok, reagált az egyetem
vezetõje.

A fórum további részében dr. Káposzta
József arra hívta fel a gólyák figyelmét, hogy
érdemes lesz komolyan venni a szakmai gya-

Dr. Tõzsér János

Nagy Dániel

Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat szervezésében



legébõl következnek. Kollégáink elemezték
pl. a demográfiai és településszerkezeti áta-
lakulásokat ( ), a mûtét
elõtti szorongásokat (Csabai Márta

), továbbá az egészségturizmus magyar-
román határ menti lehetõségeit (

és munkatársai).

(Szarvas) tudományos témaköreibõl a ker-
tészeti vonatkozású városklíma mérések

( – Litauszki Borbála), a mû-
szaki kérdésekbõl a belsõégésû motorok
környezetvédelmi vonatkozásai (Mészáros
Miklós – Bocskai András) a szennyvíztisz-
tító szennyezõ hatásainak csökkentése
(Montvajszki Márk – Tasnádi Zsanett), vala-
mint állattenyésztési téma ( és
Trójáné Magyar Éva) emelhetõ ki.
Arecenzens csak elsõ benyomásként említi,

hogy érdekesek, aktuálisak az általa név sze-
rint is idézett szerzõk tanulmányai. Mind-
egyik esetben tanulságosak a tudományos
mûhelyekre való utalások, legyenek azok
egyetemi mûhelyek (SZTE, SZIE) vagy ku-
tatóintézet, mint pl. az MTA kutatóintézetei.
E kapcsolatok jelzik a fiatalabb kutatók, ok-
tatók szakmai hálózatát is egyben.

Több, a fentiekben név szerint nem idézett
szerzõk már korábban is jelentkeztek köz-
leményekkel, megjelenésüket nem feltét-
lenül kell e helyen is kiemelnünk.
Az eddigiekben vázolt bemutatással azt kí-

vántuk dokumentálni, hogy a SZIE GAEK
három városban mûködõ önálló kar a tudo-
mányos kihívásoknak is próbál megfelelni.

Kattintsanak rá a honlapra; olvassuk, ele-
mezzük az elérhetõ munkákat!

Rozsnyai Katalin
Sándor

Zita
Turcsán

Judit
A Tessedik Agrártudományi Campus

Gombos Béla

Ribács Attila
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A SZIE Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Karán
(Békéscsabán) a közelmúltban
készült el  online változatban  a
Kitekintés – Perspective címû
magyar-szlovák periodika.
A nemzetközi jellegû kiadványnak
közel húsz éves elõzménye van.
A Gazdasági Campus (illetve
annak jogelõd intézményei) 1996-
ban magyar-román, majd magyar-
román-szlovák kutatási
együttmûködés nyomán évente
közreadták az adott év
tudományos eredményeit. Idén is
hasonló módon történt.

DR. MICHELLER MAGDOLNA
A fentiekben idézett összeállítás (elérhetõ a

kar honlapján, felelõs szerkesztõ
) most 27 közleményt tartalmaz, köz-

tük 3 TDK dolgozat összefoglalását. Mind-
egyik tanulmány angol nyelvû absztraktot,
kulcsszavakat tartalmaz.

Témaköröket áttekintve a kar jellegének
megfelelõen a gazdasági, agrár- és egész-
ségtudományi területek egyaránt megjelen-
nek.Aszlovák kapcsolat

erõsíti.
A Bél Mátyás Egyetem (Besztercebánya)

közgazdász kollégái közül kiemelhetõ
professzor asszony ta-

nulmánya, aki a kis- és középvállalkozások
nemzetköziesedését elemezte Szlovákiában.
Ugyancsak említésre érdemes

és Vladimira Klementova munkája,
akik a vállalkozások innovatív jellegét, va-
lamint a vállalati befektetések finanszíro-
zását vizsgálták. A többi szlovák szerzõ
ugyancsak a gazdaság szereplõit (a menedzs-
ment szerepe, családi vállalkozások, a
vállalkozások környezeti marketingje) mu-
tatta be.

témái
közül kiemelést érdemel a kórházi keretgaz-
dálkodás ( – Csatlós
Györgyné), a közmûvelõdési pályázatok
területi jellemzõi (

), a könyvelés szoftveres támogatása
( ), a feladatok vizsgálata
Excellel ( ), valamint a
telephelyválasztás lokális kérdései (Szokai
Diána hallgató). A tanulmányok Dél-alföldi
vonatkozású elemzései nemcsak szakmai-
tudományos témaként tanulságosak, hanem
lehetséges üzenetek a döntéshozó politiku-
soknak is.

(Gyula) témái ugyancsak a tudományuk jel-

Bodnár
Gábor

a gazdasági vonat-
kozásokat

L'ubica Lesakova

Ladislav Kle-
ment

A Gazdasági Campus munkatársai

Kovács Mihály

Kölcseyné Balázs
Mária
Simon Sándor

Szakács Attila

A Kar Egészségtudomány Campusának

Magyar – szlovák periodika

27 közlemény

A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar Halgazdálkodási tanszéke a Magyar
Haltermelõk és Halászati Vízterület-hasz-
nosítók Szövetségével (MAHAL) közösen
szervezte meg augusztus 30-án Gödöllõn, a
40. Országos Halfõzõ Versenyt, amelyen a
szövetség tagszervezeteinek képviselõi in-
dulhattak, továbbá „Civilek a bográcsnál”
kategóriában is zajlott küzdelem.

Az Alsóparkban egységes sátorerdõ alatt
készültek az ízletesnél-ízletesebb különle-
gességek, miközben a szakma nagy öregjei
régi, kontinenseket összekötõ emlékeiket
osztották meg egymással.

, a MAHAL fõ-
munkatársa érdeklõdésünkre elmondta,
hogy a Dunai jellegû és a Tisza – Körösi jel-
legû halászlé kategóriákban egyaránt 16 ver-
senyzõ nevezett. A zsûri mércéje azonban
különbséget érzékelt a teljesítményekben, az
abszolút gyõztes címet a nagyobb folyót rep-
rezentáló nyerte el Dunai halász-
lével. A pontyot Akasztóról, az afrikai har-
csát Gyõrbõl szállította a MAHAL.

Óhatatlanul is eszébe jut az egyetemi pol-
gárnak, hogy a versenyre szinte a Duna-
Tisza vízválasztóján került sor, amelyen
egyetemünk központi kampusza is elterül. S
bár a halételek a nagy földrajzi tájanként is
különböznek egymástól, az ilyen fesztiválo-
kon egymás mellett élvezhetõk ízeik. Külön
öröm, hogy a kutatásban és oktatásban élen-
járó Halgazdálkodási tanszék a halfogyasz-
tás népszerûsítését szolgáló eseményen is
öregbítette egyetemünk hírnevét.

Schmidtné Vizi Hajnalka

Bíró János

Balázs Gusztáv felvételei

Országos
Halfõzõ Verseny
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A SZIE-ABPK jászberényi
kampuszán tanuló informatikus
könyvtáros hallgatók a tavaszi
szemeszterben az Országos
Széchényi Könyvtárba (OSZK) és a
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárba
(FSZEK) látogattak Koltay Tibor
tanár úr vezetésével.
(Beszámolómból érzõdni fog,
mennyire elvarázsolt e két hely, és
hogy mennyire elhivatott vagyok a
szakma iránt. Ezért nem kérek
elnézést, mert nem érzem ennek
szükségességét.) A kirándulók
csapatát öt másodéves és öt
harmadéves nappalis hallgató
alkotta, valamint két levelezõs
társunk is velünk tartott.

JUHÁSZ ISTVÁN
informatikus könyvtáros hallgató, SZIE
ABPK, Jászberény

Farkas Gábor Farkas

Elõször az OSZK Régi Nyomtatványok Tá-
rába vezetett utunk (1. kép), ahol elsõként

, a Régi Nyomtatvá-
nyok Tárának vezetõje vette magához a szót,
és ismertetett meg minket a gyûjtemény ér-
dekességeivel. Mesélt annak a teremnek a
névadójáról, ahol a részleg megtalálható, õ
pedig nem más, mint Apponyi Sándor. A Ré-
gi Nyomtatványok Tára az õ gyûjteményén
alapszik, amit Apponyi kikötése szerint nem
bontottak meg, így ez egy az egyben megta-
lálható. A részleg mellesleg körülbelül 3.000
dokumentumot foglal magában, de a Nem-
zeti Múzeumban van még egy másik része is,
amit nem tudtak a költözéskor áthelyezni a
Budavári Palotába. Az álmennyezet miatt a
szép, régi csillárokról is le kellett monda-
niuk, de maga a terem így is nagyon korhû és

mutatós. Megtalálható itt többek között a
Budai Krónika faximile kiadása, ami ahhoz
képest, hogy csak hasonmás kiadás, nagyon
értékes darab (kézbe is vehettük, fatáblákkal
van bekötve, hihetetlen élmény volt), vala-
mint a Basilius faximiléje, és Ferenc József
egy eredeti rajza is, ami igen jól ábrázol két
emberalakot.

Ezen érdekességeket látva, tátva maradt a
szánk, de a Kézirattár munkatársa,

tudta ezt is tetézni. Az OSZK-ban 53
corvina és több mint 800 kódex található
meg.Azután olyan dolgokat mutatott, amiket
idézem „egyszerû halandók nem szoktak
csak úgy látni”. A Leuveni Kódex eredeti-
jében megnézhettük azt az oldalt, ahonnét az
Ómagyar Mária Siralmat, az egyik leg-
régebbi nyelvemlékünket próbálták meg ki-
kaparni sikertelenül (2. kép). Nem vitrinben
volt, hanem a kézirattár kutatója kesztyûs
kézzel bánva vele a szemeink elé tette, így
igen közelrõl megcsodálhattuk. Nem is
gondoltuk volna, hogy két tenyérben elfér az
a kódex. Viszont igen vaskos. És hihetetlenül
jó állapotban maradt meg. És itt még nem
volt vége a lélegzetelállításnak. Petõfi Sán-
dor kéziratai közül is megtekinthettünk pá-
rat, például néhány Szendrey Júliához írt le-
velet. Gyönyörûek voltak. Sajnos ezeket
nem tudom reprezentálni, mert nem volt sza-
bad fényképeznünk. Ezek után már „csak”
pár extra információt kaptunk néhány régi
katalógus lapozgatási lehetõsége mellett.
Például azt, hogy Csokonai Vitéz Mihály
jelentkezett az OSZK jogelõdjének egyik
könyvtárosi állására, de nem õt, hanem Mil-

Bakos
József

ler Jakab Ferdinándot vették fel, aki renge-
teget foglalkozott katalógusok építésével.

Ezt követõen idegenvezetõnk,
, tájékoztató könyvtáros me-

sélt a Budavári Palota és az OSZK történe-
térõl. Megmutatta Széchényi Ferenc és
Széchenyi István néhány egymásnak írt le-
velét, valamint Széchényi Ferenc 9.000 kö-
tetes, indító gyûjteményét, aminek köz-
kinccsé tételével indult meg Nemzeti
Könyvtárunk léte. Láttunk régi katalógus-
cédula-készítõ gépet, régi címkézõt, a
könyvtár régi névtábláit.

dr. Tokaji
Nagy Erzsébet

Úti céljaink az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Fõvárosi Szabó

Tanulmányi kiránduláson jártunk

1. kép: Az Apponyi terem
Forrás: http://ki.oszk.hu/kf/wp- content/uploads/2013/04/ApponyiTerem.jpg

2. kép: A Leuveni Kódex (bal oldalán
halványan az Ómagyar Mária
Siralom)
Forrás:http://mek.oszk.hu/01900/01954/html
/cd2m/kepek/c0772va86016.jpg

3. kép: Bakos József és Farkas Gábor
Farkas
Forrás:http://distilleryimage3.s3.amazonaw
s.com/d6459daeb2b411e3a46412d1cb0967
c3_8.jpg
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Ezt követõen már vártak minket a Tér-
képtárban, ahol 300.000-es állománnyal áll-
nak az oda látogatók rendelkezésére. Meg-
tudtuk, hogy a gyûjtemény az 1960-as évekig
nemigen gyarapodott, akkoriban csupán né-
hány hagyaték és ajándék került bele
(például a Magyar Tudományos Akadémiá-
tól vagy az ELTE Térképésztudományi Tan-
székétõl). A falon egy hatalmas, 24 részbõl
összeállított Bécs térkép függ, ami háromdi-
menziósnak hat, valamint a városi életet, az
ottani mozgást kifejezõ rajzok díszítik (sé-
táló emberek, hajók). Mutattak még egy
nagy glóbuszt is, ami az elõadó úriembernél
csak kicsivel volt alacsonyabb.

Végül megmutatták azt az emeletet, ahol a
leggyakrabban fordulnak meg az olvasók, ez
a hetedik szint. Az eddigiek mind a hatodik
emeleten találhatók a lift szerint (kivéve a
Széchényi gyûjteményt, valamint a régi
könyvtári eszközöket). Nos, nagyon rácso-
dálkoztunk arra a tényre, hogy itt a kataló-
gusszekrények az olvasók elõtt nyitva
állnak. Azon meg még inkább, hogy a cédu-
lakatalógus még nincs lezárva. Ám ezt rög-
tön meg is magyarázta idegenvezetõnk: a
könyvtár 10 milliós állományából „csak” 3
millió dokumentum van gépre víve.Akataló-
gusszekrények egy egész helyiséget elfog-
lalnak, hihetetlen látvány volt. Sajnos képet
nem találtam róla, így ezt mindenkinek a sa-
ját fantáziájára bíznám.Az olvasótermek és a
kiválasztó tér hatalmas, és most a méretérõl
van szó. Ezen felül tágas, és nincs zsúfoltság,
kellemes benyomást kelt. Ami még elnyerte
tetszésünket, az a telelift rendszer, ami abban

lapokat beleteszik, majd a megfelelõ raktári
részbe programozva elindítják. Háromne-
gyed óra körülbelül, mire visszaérnek a ko-
csik a kért dokumentumokkal, melyekbe
csak a kérõlap egy szelvényét teszik a másik
részét dokumentumok hûlt helyére teszik,
hogy könnyebb legyen visszatenni õket. Ezt
követõen azon olvasók sorszámát kiíratják a
kivetítõre, akiknek megérkezett a kért do-
kumentumuk. (A sorszámos rendszerrel
könnyebb dolgozniuk.) Ha a dokumentumok
már nem kellenek, ugyanígy visszaküldik.
Ez a telelift rendszer behálózza az egész
épületet, és nagyon hatékonyan mûködik.

*
Az Országos Széchényi Könyvtár után a

Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtárba vettük az
irányt. Ez az épület is hatalmas, és a változa-
tosság kedvéért szintén egy palota, még-
pedig a Wenckheim-palota. Ez a negyedik,
olvasótermi szinten figyelhetõ meg leg-
inkább, egyszerûen gyönyörû (5. kép).

csönzésre is, ha már zárójelben megemlítet-
tem. A földszinten található a böngészde,
ahol a népszerûbb témák népszerûbb köny-
vei közül lehet mazsolázgatni (például to-
vábbtanulás, fantasy, romantikus, egészség,
remélem, nem kell tovább sorolnom). Az
elsõ emeleten a sárkányos gyermekkönyv-
tárba térhetnek be az olvasók. Sárkányos,
mert az ablak alatt sárkányszobrok õrköd-
nek. A második szint a szabadpolcos termet
és az internetezési lehetõséget rejti.Aharma-
dik emeleten az irodalmi olvasóterem, a ne-
gyediken pedig a többi olvasóterem lelhetõ
fel. Az ötödik szinten a folyóiratok, a hatodi-
kon a Budapest gyûjtemény található.

Érdekes, élményekben gazdag tanulmányi
kirándulást tudhatunk a hátunk mögött. Ki-
fáradtunk ugyan, de megérte. A Kedves Ol-
vasóknak is azt ajánlom, hogy térjenek be
ebbe a két könyvtárba életük során legalább
egyszer. Lehet, hogy ennyi érdekességet
nem láthatnak, viszont az olvasók elõtt is
nyitva álló részek is hihetetlenül szépek és
jól felszereltek.

Cikkemet megfigyeléseim alapján írtam,
vagy ha úgy tetszik, jegyzeteltem. Termé-
szetesen volt olyan, hogy utána olvastam
dolgoknak, hogy még véletlenül se írjak bu-
taságot. Ezek a webhelyek tehát a követ-
kezõk:
Országos Széchényi Könyvtár: http://www.oszk.hu/
Az OSZK blogja: http://nemzetikonyvtar.blog.hu/
Fõvárosi Szabó Ervin Könyvtár:
http://www.fszek.hu/

4. kép: Telelift
Forrás:http://noplaza.hu/img/post/telelift-

20110316.jpg

segíti a dolgozókat, hogy a raktári szintekrõl
rohangálás nélkül kerüljenek az olvasókhoz
az óhajtott dokumentumok. Rengeteg cím,
több raktári szint, hatalmas épület ésszerû,
hogy ezt a módszert választották. A mûkö-
dési elve egyszerû: vannak a kis kék kocsik
4. kép), ezekbe az olvasók által kitöltött kérõ-

5. kép: A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár egyik olvasóterme
Forrás:http://www.oroksegnapok.hu/sites/d
efault/files/styles/large/public/helyszinkepe
k/227/bolcseleti_olvaso1.jpg?itok=6AFfKkia

Sajnos idõ szûkében csak átrohantuk az ol-
vasók elõtt álló szinteket, ám így is felejthe-
tetlen élményt nyújtott számunkra ez a
könyvtár is. Azok a szintek, ahol nem a palo-
tajelleg a meghatározó, nagyon modernek és
felszereltek. Rengeteg hely van a nyugodt
környezetben tanulni vágyóknak. Hihetet-
len, hogy milyen sokan járnak ide tanulni! És
zömmel egyetemisták. Ráadásul vannak
konnektorok is, így laptopokkal is be tudnak
térni egy kis ZH-ra való készülésre vagy be-
adandó írásra.

Végül egy pár szó az intézmény felépíté-
sérõl (7. kép) és az érdekességeirõl. A föld-
szinten lehet beiratkozni, valamint a vissza-
hozott könyveket egy postaláda szerû dolog-
ba kell bedobni. Egy gép képes beolvasni az
olvasójegyet, valamint a visszahozott (és a
kölcsönzendõ) könyveket. A végén pedig
blokkot ad a listákról. Természetesen lehetõ-
ség van könyvtáros segítségével való köl-

7. kép: A Fõvárosi Szabó Ervin
Könyvtár szintjeinek felsorolása a
negyedik emeleten

Forrás: http://3.bp.blogspot.com/-
AMy1iNCrEJA/Ux6ubdKum7I/AAAAA

AAAEXg/11XSrtqMxYE/s1600/IMGP69
23.JPG

Ervin Könyvtár (FSZEK) voltak
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A konferenciát zarvas pol-
gármestere, . rektor, vala-
mint . , a Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar dékánhelyettese
köszöntötte és nyitotta meg.
A rendezvény az öntözéses gazdálkodás ha-

tékony elterjesztéséhez szükséges mûszaki
és gazdasági környezet kialakításának kér-
déseivel, valamint a hazánkban elérhetõ, in-
novatív öntözéstechnikai megoldások be-
mutatásával foglalkozott.

, a Magosz elnöke az öntözés-
fejlesztés hazai mezõgazdasági termelésre és
struktúrára gyakorolt hatása kapcsán kifej-
tette, hogy az ötmillió hektár szántóból
mindössze 89 ezer hektárnyi területet öntö-
zünk, amely megengedhetetlen akkor, ha
igényes mezõgazdasági termékekkel kívá-
nunk megjelenni a hazai és nemzetközi pia-
cokon. Ha ennek meg akarunk felelni, és
szem elõtt kívánjuk tartani a termelés biz-
tonságát, és ha mindezt fokozni is kívánjuk,
akkor ezen az arányon javítanunk kell.

, Izrael magyarországi nagykövete
az izraeli-magyar együttmûködési lehetõsé-
geket szorgalmazta az öntözéses gazdálko-
dás területén is. Izraelnek a 30'-as évek óta

Babák Mihály, S
dr Tõzsér János

dr Bíró Tibor

Jakab István

Ilan Mor

ugyanannyi a vízfogyasztása, miközben a
népesség nõtt, mindez a technológiai fejlesz-
téseknek, a hatékonyság növelésének és a
szellemi tudásbázisnak is köszönhetõ.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnö-

ke, , az öntözési területek nö-
velését nemzetgazdasági kérdésnek nevezte.
A megoldás keresésében a kamara szerepe
vitathatatlan. A NAK 2014. március 31-i ha-
táridõvel falugazdászai segítségével mérte
fel a 2014-es évre, illetve a hosszabb távú
mezõgazdasági célú vízigényeket.

A NAK öntözésfejlesztési céljai a követ-
kezõk:
– az ökológiailag és ökonómiailag is meg-

alapozott öntözésfejlesztés támogatása
– az öntözéses gazdálkodás jó példáinak

széleskörû terjesztéséhez mintagazdaságok
feltérképezése, kijelölése és támogatása, va-
lamint
– az engedélyeztetési eljárások egyszerû-

sítésének megvalósítása érdekében folya-
matos egyeztetés az érintett döntéshozói
szervekkel.

, az Országos Vízügyi Fõigaz-
gatóság mûszaki fõigazgató helyettese a víz-
ügyi ágazat terveit és céljait ismertette az ön-
tözésfejlesztés területén. A hatékony öntözés
– versenyképes mezõgazdaság megvalósítá-
sához három fõ tényezõ szükséges: a víz ren-
delkezésre bocsátása, „ami rajtunk múlik”,
emellett megfelelõ (hatékony, olcsó, vízta-
karékos) eszköz és technológia, valamint
akarat és ösztönzés, azaz a támogatási felté-
telek kialakítása.
Az elõadók úgy látják, hogy 2015 elején el-

indulhatnak azok a programok, amelyek
megalapozzák az öntözésfejlesztést (beleért-
ve a vízügyi infrastruktúra fejlesztését, vala-
mint az öntözési technológia beruházások tá-
mogatását is). Tehát mindazoknak a gazdál-
kodóknak, akik öntözésfejlesztésben gon-
dolkodnak, érdemes már most a vízjogi en-
gedélyeztetést elindítaniuk.

, a KITE Zrt. vezérigazgatója,
aki mintegy 20 éve több nagy múltú öntözési
termékeket gyártó világcéget képvisel Ma-
gyarországon, hangsúlyozta, hogy az öntö-
zésfejlesztésben rejlõ lehetõségeket akkor
lehet leghatékonyabb módon kiaknázni, ha
az agrotechnika valamennyi lehetséges ele-
mét – beleértve az öntözést is – komplex mó-

ifj. Hubai Imre

Láng István

Búvár Géza

don vesszük számításba, a víztakarékossá-
gon kívül az energiatakarékossági kérdé-
seket is szem elõtt tartjuk, amelynek ma már
elérhetõ technikáit öntözési módonként
konkrét mûszaki megoldásokon keresztül is-
mertette.
Mindehhez hozzájárulva, a rendezvény tel-

jes idõtartama alatt az érdeklõdõk számára
öntözéstechnikai cégek álltak rendelkezésre
modern, innovatív technológiai lehetõségek
bemutatásával, akik elõadások keretében és
standjaikon ismertették termékeiket, szol-
gáltatásaikat. Kiállítóink voltak:
KITE Zrt.
Bauer Hungária Kft.
Magtár Kft.
Aquarex 96 Kft.
Metra Kft.
Poliext Kft.
Aqua 2001 Kft.
Agroázis Kft.
Tó és Öntözés Kft.

A konferencia a Szent István Egyetem és partnerei
közremûködésével, „A jövõ vízgazdálkodási agrár-
mérnökei” címû, TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-
2012-0016 kódszámú EU projekt keretében az Eu-
rópai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A Szent István Egyetem e projektjében célul tûzte
ki, hogy a jövõben a hazai öntözéses gazdálkodás fej-
lesztéséhez szükséges felsõfokú oktatási, tudomá-
nyos, valamint szaktanácsadási háttéret magas szín-
vonalon biztosítja a felnövekvõ agrárnemzedék és
egyben a gazdatársadalom számára. Ennek érdeké-
ben a közeljövõben új képzéseket indít, innovatív
vízgazdálkodási projekteket dolgoz ki, és e rendez-
vény újjáélesztésével is aktív szerepet kíván vállalni
az öntözéses gazdálkodásban érintettek minél jobb
informálásában.

Országos Öntözési Nap Szarvason

Rendkívül nagy érdeklõdés mellett, több mint 300 fõ részvételével
rendezték meg július 8-án az Országos Öntözési Napot a szarvasi
kampuszon. A kormány egyértelmû szándékát fejezte ki a hazai öntözéses
gazdálkodás fejlesztése érdekében, célként fogalmazva meg az öntözött
területek nagyságának legalább EU szintre történõ növelését. Mindehhez
hozzájárulva, indította újra útjára a Szent István Egyetem a sok évtizedes
múltra visszatekintõ Országos Öntözési Nap címû rendezvényt, melynek
különös aktualitást ad a nagy hagyományokkal rendelkezõ szarvasi
öntözéses szakember képzés visszaállításának terve.

Jövõre indulhatnak a fejlesztést megalapozó programok
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Öt országos bajnoki címmel
gazdagodott a GEAC atlétáinak
idei eredménylistája az év utolsó
elõtti egyéni magyar bajnokságán.
Ennyi aranyérmet szereztek
ugyanis a legifjabbak, az újonc 13
évesek és 14-15 éves serdülõk az
országos döntõn, Tatabányán.

Most elsõsorban a rúdugróknak és a
dobóknak „jött ki a lépés”, akik 2-2 arannyal
büszkélkedhetnek, mellettük
állhatott fel magasugrásban a dobogó leg-
felsõ fokára. Feltétlenül ki kell emelni a lá-
nyoknál , aki mind a három
érembõl szerzett egyet-egyet a dobószá-
mokban, míg a fiúknál , aki
a rúdugrás aranyérme mellé ötösugrásban 4.,
gátfutásban 6. helyen végzett és

, aki a diszkoszvetés aranyérme mellé
gyûjtött két negyedik helyet súlylökésben és
gerelyhajításban.

Az országos bajnokságon nyújtott eredmé-
nyeik és egész éves kiemelkedõ teljesítmé-
nyük alapján a serdülõk közül négyen kaptak
meghívást az atlétikai szövetség által finan-
szírozott nyári központi válogatott edzõtá-
borba,

rúdugrók és
magasugró. Melléjük csatlakozik az ifjú-

sági korosztályból
, (magasugrás) így emel-

kedik a GEAC atlétika szakosztály különbö-
zõ korosztályos válogatottjainak száma!!!

Kriszt Katalin

Glaser Zinát

Mihályi Ádámot

Foki Vil-
most

Kriszt Annamária, Kondrák Réka,
Szamosi András Kriszt Kata-
lin

Kovács Emma és Ren-
ner Luca 20 fõre

Augusztus 1. és 3. között
rendezték meg a székesfehérvári
Bregyó-közi Atlétikai Centrumban
a 119. Országos Magyar Atlétika
Bajnokságot, ahol a GEAC
szakosztálya kiemelkedõen
szerepelt, hiszen a megszerzett
5 arany-, 5 ezüst- és
1 bronzéremmel a képzeletbeli
éremtáblázat elsõ helyén végzett.

Annak tükrében, hogy lassan az egyetlen
élcsapat, amelynek nincs mûanyag borítású
pályája, továbbá érem- és bajnokesélyes ver-
senyzõk estek ki különbözõ okok miatt (Ko-
vács Zoltán 400 m és Répási Petra 100 gát,
4x400 m sérülés, Pozsgai Dániel 200 m
kizárás) a szereplés még inkább felértéke-
lendõ. (Értesülésünk szerint az új pálya kia-

lakítására történnek erõfeszítések )
Feltétlenül kiemelendõ , aki el-

sõ nap 100 m síkon megvédte címét (11,54)
és a 4 x 100-as váltóval (

) sem talált
legyõzõre, míg a harmadik nap megnyerte a
200 m-t (23,91) és a 4x400-as váltót (Budai
Alexandra, Kálmán Csenge, )
szenzációs futással hozta a 2. helyre. A férfi
sprinterek is taroltak a sportok királynõjének
királyi (100 m) számában, ahol

az elsõ (10,47), második
(10,52) helyett szerzett. 200 m-
en lett harmadik (21,59), a 4x100 m-es váltó
pedig a bajnok Karlik Dánielt nélkülözve

mindössze egy századmásodperccel lema-
radva hozta az ezüstérmet (Pozsgai Dániel,

, Móré Gyõzõ,
).

Kiváló eredményekkel adóztak 400-as

– a szerk.

Kaptur Éva

Budai Alexandra,
Répási Petra, Kálmán Csenge

Zsíros Zsanett

Karlik Dá-
niel Pozsgai Dániel

Móré Gyõzõ

Karlik Ádám Mucsi Ró-
bert

futóink Benkõ Ákos emlékének,
javuló formával, újból 47 mp alatt

futva szerezte meg az ezüstérmet a dön-
tõben, ahol Mucsi Róbert a 4., Tarlukács Á-
dám a 7. lett, a pedig, kie-
gészülve Pozsgai Dániellel, Móré Gyõzõvel
és Mucsi Róberttel, óriási küzdelemben lett
aranyérmes (3:12,73). A hölgyeknél a váltó
mellett Kálmán Csenge is ezüstérmes lett.

Említést érdemel, hogy több fiatal, még
ifjúsági, junior és U20-as versenyzõnk be-
jutott a döntõkbe, ahol sok értékes helyezést
szereztek, Renner Luca magasugrásban,
Zsíros Zsanett 400 gáton, Pápai Márton 1500
m síkon lett 7., Príma Balázs gerelyhajítás-
ban pedig 8.

A szenzációsan szerepelt futó csoport ed-
zõje , a sikerekben közremû-
ködött , és

.

Deák Nagy
Marcell

4x400-as váltó

Karlik Pál
Máté Alpár Zsivóczky Attila

John Smith

Parádés GEAC szereplés
a 119. Országos Magyar Atlétika Bajnokságon

Országos Magyar Bajnokok

„Ezüstösök”

Bronzérmesek

4. helyezettek

5. helyezettek

6. helyezettek

EDZÕIK

Glaser Zina diszkoszvetés 33,06 m
Mihályi Ádám rúdugrás 3,00 m
Foki Vilmos diszkoszvetés 37,85 m
Kriszt Katalin magasugrás 158 cm
Szamosi András rúdugrás 3,80 m

Glaser Zina súlylökés
Simonváros Csanád rúdugrás

Kondrák Réka rúdugrás
Glaser Zina gerelyhajítás
Magyari Benedek rúdugrás

Kapitány Márton 1500 m akadályfutás
Foki Vilmos súlylökés, gerelyhajítás
Mihályi Ádám ötösugrás

Csernyánszki Sára 300 m gátfutás
Kriszt Annamária rúdugrás
Kovács Balázs 1500 m akadályfutás

Erõs Katica 800 m
Sabján Anita diszkoszvetés
Árvai Virág 1000 m akadályfutás
Mihályi Ádám 80 m gátfutás

: Körmendy Katalin, Szörényi Ist-
ván, Foki Vilmos, Zsivóczki Attila, Gada-
necz György, MátéAlpár

Öt bajnoki cím a serdülõ
atlétika országos bajnokságon

*
Az augusztus 29-30-ig Szekszárdon meg-
rendezett atlétikai fesztiválon a GEAC fiatal
rúdugrói kiválóan szerepeltek.

Kiemelkedik közülük és
az ifjúsági korú 380 cm-es ug-
rása, a 13 éves újonc bajnok, Mihály Ádám
310 cm-es és a 14 éves 300
cm-es egyéni csúcsa is, mellyel a serdülõ
ranglista 3. helyére lépett elõre.A15 éves

370 cm-t ugrott, míg a
felnõtt szuper liga versenyen 400 cm-s kivá-
ló egyéni csúccsal vezeti a serdülõ magyar
ranglistát Szamosi elõtt. Nagy a gödöllõi fö-
lény, a ranglista 3. helyezettjének 320 cm-es
eredménye van.

: 3.
Szikszai Rebeka (230 cm), 4. Bánovics Dóra
(210 cm), : 1. Simonváros
Csenge 200 cm, 2. Simonváros Zille 190 cm

Szamosi András
Fatér Zoltán

Kondrák Réka

Si-
monváros Csanád

További eredmények, serdülõ leány

Gyermek leány

NYÁRVÉGI SIKEREK. Az augusztus 29-
30. között Debrecenben elõször megrende-
zett Atlétikai Magyar Szuper Liga döntõjé-
ben 100 méteren 11,88-as idõ-
vel, 200-on 24,24-gyel, míg 400 m-en 55,02-
es idõvel lett aranyérmes. 100
méter gáton nyert 13,39-es eredménnyel.

A férfiaknál 100-on 2.,
3. lett, , 200 méteren Pozsgai

újabb bronzot szerzett. 400 méteren
2., 4. lett.

Hárompróbában (magasugrás, diszkoszve-
tés, 400 m) 3. helyen végzett.

: nõi 100 m.:
5. Répási Petra, 8. Budai Alexandra; 200 m:
4. Répási P., 5. Kálmán Csenge; 400 m: 5.
Kálmán Cs.; Magasugrás: 4. Kovács Emma,
7. Renner Luca; 3000 m akadály: 7. Nagy
Imola.

Kaptur Éva

Répási Petra

Karlik Dániel
Pozsgai Dániel

Deák
Nagy Marcell Mucsi Róbert

Kriszt Botond
További GEAC eredmények



ráadásráadás

Ünnepélyes keretek között
együttmûködési megállapodást írt
alá a Bhutáni Anyakirályné
Hivatala és a Szent István
Egyetem szeptember 5-én.
Ennek köszönhetõen lehetõség
nyílik oktatási együttmûködésre
alap-, mester- és doktori
képzésben, oktatói és hallgatói
mobilitásra, valamint közös
kutatási tevékenységre is a
Bhutáni Királyság és a Szent
István Egyetem között.

Õfensége a bhutáni anyakirálynét,
és kíséretét

rektor fogadta az egyetem Rek-
tori Dísztermében. A delegáció tagjai között
tiszteletét tette Õexcellenciája ,
a Bhutáni Királyság brüsszeli nagykövete, va-
lamint

grófnõ és tiszte-
letbeli konzul, akik a királyné magyarországi
látogatását készítették elõ, illetve

, a Magyar Bhutáni Baráti Társaság el-
nöke. Az egyetem több városi intézmény ve-
zetõjét is meghívta az eseményre, különös te-
kintettel az oktatási és kulturális intézmények
vezetõire, mivel a királyné hazájában jelentõs
erõfeszítéseket tesz a gyermekek oktatásáért.
Amegjelentek között volt , a Gö-
döllõi Királyi Kastély ügyvezetõ igazgatója;

és
, a Premontrei Szent Norbert Gimnázi-

um jelenlegi és volt igazgatói;
, a Török Ignác Gimnázium igazgatója;

, a Madách Imre Szakközépis-
kola, Szakiskola és Kollégium igazgatója, va-
lamint , a Gödöllõi Városi
Könyvtár és Információs Központ vezetõje.
Az egyetemet tudományos
rektorhelyettes, oktatási rek-
torhelyettes, , a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar dékánja,

, a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar dékánja és

, a Gépészmérnöki Kar dékánja és kül-
kapcsolatokért felelõs igazgató képviselte.
Avendégek bemutatása után ,

a Royal Textile Academy igazgatója tartott
egy rövid elõadást Bhutánról és a királyné ka-
ritatív tevékenységérõl. Ezután a Chopin Ze-
neiskola tanulói adtak elõ gyimesi és moldvai
népdalokat; produkciójuk nagy sikert aratott.
Ezt követte dr. Tõzsér János prezentációja az
egyetem tevékenységérõl, nemzetközi és ha-
zai képzéseirõl, kapcsolatairól, tudományos
eredményeirõl, majd õfensége a bhutáni anya-
királyné és dr. Tõzsér János aláírta az együtt-
mûködési megállapodást. Végezetül a király-
né a SZIE vendégkönyvébe bejegyezte köszö-
nõ sorait.

Ashi
Sangay Choden Wangchuckot dr.
Tõzsér János

Sonam Tshong

dr. Magdalene-Nikoletta Batthyány-
Szentágothay Barbara Riepl

Valcsicsák
Zoltán

Gönczi Tibor

dr. Fancsovitsné Bõjtös Zsuzsanna Bárdy
Péter

Fábián Ber-
talan
Kocsi Tamás

Fülöp Attiláné

dr. Gálfi Péter
dr. Tóth Tamás

dr. Káposzta József
dr.

Gyuricza Csaba
dr. Szabó

István

Rinzin O. Dorji

Balázs Gusztáv felvételei

ráadás

Õfensége a bhutáni anyakirályné látogatása

Új oktatási és kutatási lehetõségekre nyílik mód
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