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Jakab István: A tudás jelentse az építkezés lehetõségét!
–AMagyar Országgyûlés és a magam nevében tisztelettel és
szeretettel köszöntöm önöket ezen a napon, amely különö-
sen fontos a most tudományos fokozatot elért fiatal szakem-
berek számára – kezdte beszédét . – Meg-
tisztelõ, hogy a magyar vidék- és agrárfejlõdés szempontjá-
ból kiemelkedõ Szent István Egyetemen, a vidék egyetemén
vehetek részt ezen az eseményen.

Az egyetem Magyarországon és a Kárpát-medencében ki-
váló színvonalú tudást ad át, a század kihívásaira válaszolni
felkészült diplomásokat képez.Az itt tanulók komplex elmé-
leti és gyakorlati ismereteket kapnak, amelyek birtokában az
egész világon versenyképesek.
– A SZIE a nemzetközi kapcsolatokban is aktív. Errõl a kö-

zelmúltban egy magas szintû izraeli tudományos eseményen
is meggyõzõdtem, melyen itteni oktatókkal és kutatókkal ta-
lálkoztam – emelte ki a parlament. – Az egyetem vállalta a
Kárpát-medencei magyar hallgatók oktatását is a szülõföld-

Jakab István
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a szaktárcától

A Szent István Egyetem Szenátusa június 19-én tartotta tanévzáró ünnepi
ülését a gödöllõi aulában. Az eseményen ünnepi beszédet mondott Jakab
István, a Magyar Országgyûlés alelnöke, dr. Tõzsér János rektor és Figler
Kálmán kancellár, majd doktorrá avatás, valamint habilitációs oklevelek
átadása következett. A Szent István Egyetem elõadást dr. Sótonyi Péter
egyetemi tanár, az Állatorvos-tudományi kar dékánja tartotta. A tanévzáron
egyetemi címeket és kitüntetéseket adtak át.

Befejezõdött a 2014/2015. tanév

A földmûvelésügyi miniszter a pedagó-
gusnap alkalmából Nagyváthy János-
díjat adományozott

dékánnak, a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar Növényvédel-
mi Intézet egyetemi tanárának a mik-
robiológiai és környezettoxikológiai terü-
leten itthon és külföldön is elismert kie-
melkedõ oktatói, kutatói tevékenységéért,
sikeres pályázati munkájáért.

Miniszteri Elismerõ Oklevélben része-
sült adjunktus, a Gé-
pészmérnöki Kar Mûszaki Menedzsment
Intézet munkatársa. A miniszter külön-
díjjal ismerte el az OTDK Agrártudomá-
nyi szekcióban elsõ helyezést elért

, a Vadvilág Megõrzési Intézet
ügyvivõ szakértõjét.Adíjakat a Mezõgaz-
dasági Múzeumban adták át.

dr. Posta Katalin
Andrea

dr. Medina Viktor

Ko-
vács Imrét

jükön való boldogulás érdekében, együttmûködésben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemmel és a célt támogató alapítványokkal. Az intézmény segíti a Kárpát-me-
dencei magyar gazdák összefogását, a NemzetiAgrárgazdasági Kamarával közösen juttatja
el a legfrissebb tudást a termelõkhöz.

Napjainkban új kihívások elõtt állunk, hatalmas változások történnek a világban. Emel-
kednek az élelmiszertermelés iránti igények, új technológiák terjednek a mezõgazdaságban
és élelmiszeriparban. Meggyõzõdésem, hogy a század feladatainak – kiemelten a klíma-
változással kapcsolatos igényeknek és teendõknek – csak a század tudásával felvértezett
szakemberek tudnak megfelelni.
Az EU tagjaként Magyarország is új költségvetési idõszakba lép. Az új költségvetés, az új

programok lehetõvé teszik az egyetemi tudás gyakorlatban való hasznosulását. Kívánom,
hogy ez a tudás az építkezés lehetõségét jelentse az egyetem számára! – mondta befejezésül
Jakab István.

AKancellári Hivatal három (Pénzügyi Fõosz-
tály, Pályázati és Innovációs Fõosztály, PR,
Sajtó- és Rendezvényszervezési Fõosztály)
fõosztályvezetõ és egy központvezetõ (Szak-
nyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ) be-
osztás ellátására kiírt pályázata május 31-ig
eredményesen lezárult.
Június 1-jétõl szóló vezetõi megbízások:

fõosztályvezetõ, Pénzügyi Fõ-
osztály, fõosztályvezetõ,
Pályázati és Innovációs Fõosztály,

fõosztályvezetõ, PR, Sajtó- és
Rendezvényszervezési Fõosztály,
központvezetõ, Szaknyelvoktatási és Vizs-
gáztatási Központ.

Kor-
sós Zoltánné

dr. Mozsgai Katalin
Pusztay

Gabriella
Tóth Ildikó

Vezetõi megbízások

Határozott profilra, világszínvonalú

Címlapunkon a Szarvas-Békésszentandrási
Holt-Körösön június 5-6-ig megrendezett
Országos Egyetemi Regatta Fesztivál pilla-
natait örökítette meg Balázs Gusztáv.
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Ezt követõen rektor mondta
el tanévzáró ünnepi beszédét.

– Nagy megtiszteltetésnek tartom, hogy a
mai napon e patinás falak között, ahonnan már
több nemzedék pályafutása indult el, második
alkalommal zárhatom be a Szent István Egye-
tem tanévét. Lehetõségem nyílik ugyanis arra,
hogy kifejezzem köszönetemet mindazoknak,
akik ezen idõszak alatt eredményeink eléré-
sében közremûködtek, munkánkat segítették.

Elsõként a végzett hallgatók itt megjelent
képviselõihez szólok. Júniusban több ezren
szereznek és vesznek át oklevelet Budapesttõl
Gödöllõn át Gyuláig államalapító királyunk-
ról elnevezett egyetemünkön. Közülük szá-
mosan értek el már tanulmányaik alatt szak-
mai sikereket különbözõ versenyeken, ame-
lyek közül kiemelkedik a tavasszal lezajlott
XXXII. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia. Hallgatóink sikerei egyetemün-
ket is gazdagítják. Köszönet érte!

Vörösmarty Mihály reformkori gondolata a
gödöllõi aulában egyszerre szól a pályakezdõ
szakembereknek – köztük az elõttünk, perce-
ken belül doktori fogadalmat tevõ tudós után-
pótlásnak – és egyetemünk valamennyi mun-
katársának. Meggyõzõdéssel vallom, hogy a
jobb, a nemesebb, az alkalmasabb megoldá-
sok viszik elõre a világot évezredek óta. Külö-
nösképpen érezhetõ ez napjainkban, amikor
nem kell éveket várni egy-egy találmány el-
terjedésére a Földön, hanem a következõ pil-
lanatban már ismertté válhatnak az ered-
mények a világ bármely pontján. Mi lehet az a
terület, amiben mi álljuk a versenyt?
Két évvel ezelõtt, elsõ tanévnyitó beszédem-

ben, majd rektori pályázatomban tettem ja-
vaslatot arra, hogy a Szent István Egyetem
tûzze ki céljául, hogy a Kárpát-medencei ma-
gyar oktatási és gazdasági tér olyan nemzet-
közi súlyú „Tudásközpontjává” váljon, ami-
ben egyedülálló módon helyet kap a teljes
élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés, a gon-
dolattól egészen a termék eladásáig.

A saját szakterületünkön kiemelkedõ okta-
tási és tudományos eredményekkel rendelke-
zünk, az agrárágazat teljes vertikumát mûvel-
jük. Mindezek feljogosítják, és érdemessé te-
szik egyetemünket fenti cél elérésére. Terve-
inket megerõsítik a felsõoktatási stratégiában

dr. Tõzsér János

"Mi dolgunk a világon? küzdeni
Erõnk szerint a legnemesbekért."

megfogalmazott azon kormányzati elképzelé-
sek, miszerint minden egyetemnek a saját, jól
megkülönböztethetõ, kiemelt képzési terüle-
tére szükséges fókuszálnia, vagyis határozott
képzési profillal kell rendelkeznie és azon vi-
lágszínvonalú
képzést nyújta-
nia.

Agrárkutatási
és oktatási ha-
gyományaink
mellett az is in-
dokolja ezt a
szerepvállalást,
hogy a Szent
István Egyete-
men tanul az or-
szág agrár kép-
zéseiben részt
vevõ hallgatók
30 százaléka. In-
tézményünk a
nemzetközi ag-
rár-felsõoktatás-
ban a legjelentõ-
sebb magyaror-
szági egyetem. A négy hazai kutatókar közül
kettõ fakultásaink közé tartozik. Egyedül ná-
lunk képeznek állatorvosokat. Egyedül a
Szent István Egyetemen indul a közeljövõben
mezõgazdasági vízgazdálkodási képzés.
Ennek a stratégiai célkitûzésnek hitelesítõje
volt köztársasági elnök úr elõa-
dása a szarvasi kampuszunkon, amelyben ki-
fejtette, hogy a klímaváltozáshoz való adaptá-
cióban nagy jelentõsége van a vízgazdálko-
dási szakemberek képzésének, nagy szükség
van jól képzett, alapos tudást szerzett szakem-
berekre.

ANemzeti Vidékstratégia szerint a mezõgaz-
daság fejlesztése népesség- és közösségmeg-
tartó erõ lehet vidéken. A nagyobb mezõgaz-
dasághoz több szakember szükséges. Ha von-
zó életpálya-modellt tudunk számukra aján-
lani, akkor lesz, aki átveszi a stafétát a nyug-
díjba készülõ generációtól. A minõségi okta-
táson felül azt szeretnénk, hogy minden hall-
gatónk a saját tehetségét, készségét és tudását
tovább tudja fejleszteni úgy, hogy diplomája
eredményes belépést biztosítson a munkaerõ-
piacra.

Az Emberi Erõforrások Minisztériumával
való folyamatos konzultáció eredményei az-
zal a bizakodással töltenek el bennünket, hogy

Áder János

jó úton járunk. Egyetemünk kiemelkedõ stra-
tégiai partnere a Földmûvelésügyi Minisz-
térium, együttmûködésünk eredményes a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával vala-
mint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövet-

Együttmûködésünk
konszenzuson alapul

a székelyföldi agrárinnovációt, az anyaor-
szági és erdélyi gazdák közötti szakmai, gaz-
dasági együttmûködést.

A most véget érõ tanév legjelentõsebb felsõ-
oktatási változásai közé tartozik a kancellári
rendszer bevezetése. Nálunk, a Szent István
Egyetemen az átállás zökkenõmentesen zaj-
lott, azt is mondhatom, a mi tapasztalatunk
példája lehet a felsõoktatási intézmények új
típusú mûködésének. Abban a szerencsés
helyzetben vagyunk, hogy a kancellári pályá-
zatot az addigi gazdasági fõigazgatónk nyer-
te, akivel jó szakmai és emberi kapcsolatot
sikerült kialakítani. Együttmûködésünk azóta
is konszenzuson alapul, s ha az elmúlt fél év
során egyes kérdésekben voltak is vitáink, a
végén mindent meg tudtunk beszélni. Ami
még fontosabb: Kancellár Úr irányítása alatt
az egyetem sikeresen alkalmazkodott a felsõ-
oktatás reformja során megváltozott finanszí-
rozási körülményekhez. Pénzügyi gazdálko-
dásunk és annak stabilitása révén az állami
egyetemek között az élmezõnyben vagyunk.
Tapasztalataink szerint a kancellári rendszer

bevezetésének nemcsak az a célja, hogy az in-
tézmények gazdálkodása felelõsebb és átlát-
hatóbb legyen, hanem az is, hogy a kancellár,
mint gazdasági szakember, elõsegítse az aka-

kezetek Szövetségével.
Dolgozóink és hallgatóink cselekvõ

közremûködésével megbecsült part-
nerei vagyunk több mint száz hazai és
nemzetközi vállalkozásnak.

Szerepet vállalunk az egységes Kár-
pát-medencei magyar nyelvû felsõok-
tatási tér megerõsítésében is, hiszen
egyetemünkön nagy hagyománya van
a határon túli képzésnek. Jogelõdünk,
a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
már 1990-tõl vállalta Erdélyben a
magyar nyelvû agrárképzést. Jelenleg
Csíkszeredában vidékfejlesztési ag-
rármérnök mesterszakon, Bereg-
szászban állattenyésztõ mérnök alap-
szakon zajlik képzésünk.
A Csíkszeredában mûködõ Pro Agri-

cultura Hargitae Universitas Alapít-
vány romániai partnereinkkel és az
Agrárkamarával közösen elõmozdítja

képzésre van szükség

Vonzó életpálya modell kell

Sikeres alkalmazkodás
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démiai alapfeladatok ellátásához szükséges
források megszerzését.

Napjainkban, amikor az állami támogatás
csökken, kiemelkedõ jelentõsége van a tudás-
piaci források elnyerésének. Kutatás-fejlesz-
tési és innovációs projektek révén az egyetem
olyan jelentõs forrásokat nyerhet el, amelyek
nélkülözhetetlenek a fenntartható, versenyké-
pes mûködéséhez.

Ugyanakkor biztosítani kell azt is, hogy a
kis- és középvállalkozói szektor hozzáférhes-
sen a felsõoktatási intézmények által kínált
kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények-
hez.

Az elsõ sikerek megszülettek. Egyetemünk
másfél milliárd forint támogatást nyert a Tár-
sadalmi Megújulás Operatív Program pályá-
zatain, Békés és Nógrád megyei partnereivel
közösen. Mindez jó példája a rendkívüli mér-
tékû, egyedülálló összefogásnak és együttmû-
ködésnek, amely egyetemünk és a térségi ön-
kormányzatok, valamint a kormányzati és
vállalkozói szféra szereplõi, képviselõi között
valósult meg.

A felsõoktatás átalakítása tovább zajlik, az
Országgyûlés a nyáron tárgyalja a nemzeti
felsõoktatási törvény módosítására benyújtott
javaslatot.
Az egyetem vezetése mindent megtesz annak

érdekében, hogy a felsõoktatás jövõjét meg-
határozó folyamatnak a nyertese legyen.Azon
munkálkodunk, hogy szervezeti vagy
hálózatos formában történõ együttmûködés-
sel a Közép-Magyarországi régióban kiala-
kuljon az agrároktatási és kutatási kapacitások
olyan optimuma, ami elõsegíti intézményünk
céljainak elérését és azzal párhuzamosan a
nemzetgazdaság fejlõdését.
Az elõjelek szerint a nyáron sem lehet gond-

talanul pihenni. Meg kell valósítani a már em-
lített TÁMOP pályázatokat. A képzési szerke-
zet racionalizálása következtében felül kell
vizsgálni és modernizálni kell a szakok képzé-
si és kimeneti követelményeit.

Harmadikként, egyben elõször
kancellár szólt a tanévzáró résztve-

võihez:
– Mérhetetlen büszkeség tölt el, hogy ma itt

lehetünk, hiszen rendkívül nehéz idõszakon
és tanéven van túl a Szent István Egyetem, de
úgy érzem, minden szempontból megálltuk a
helyünket.

A felsõoktatási rendszer átalakítása, az új
rendszer leképezõdése bizony sok nehézség
elé állította az egyetem vezetését, nem egy
esetben sajnos fennakadásokat is okozott a na-
pi munkánkban. De nem álltunk meg, hiszen
mindannyiunk közös célja, hogy a Szent Ist-
ván Egyetem hazai és nemzetközi viszony-
latban, a Kárpát-medencében, magasan pozí-
cionált felsõoktatási intézmény legyen. Ennek
érdekében folyamatosan alkalmazkodunk az
innovációs és tudásépítõ folyamatokhoz, a
munkaerõ-piaci és társadalmi kereslethez, s

Figler Kál-
mán

mindig megpróbálunk idõben reagálni a társa-
dalmi kihívásokra is.

A felsõoktatási rendszer átalakításának nem
titkolt célja egy olyan munkaalapú társada-
lom, ahol a gazdaság húzóereje az egyre nö-
vekvõ arányban hazai tulajdonú termelés,
szervezõereje pedig a felsõoktatási intézmé-
nyek köré épülõ innovációs hálózat. A felsõ-
oktatási rendszer átalakításának feladata hogy
gazdaságpolitikában jól bevált,
ágazati szemléletû megközelítést
átemeljék a felsõoktatásba is, és
külön-külön foglalkozzanak
/foglalkozzunk az egyes szekto-
rok, például pedagógusképzés,
mûszaki, gazdasági és agrárte-
rület munkaerõ-piaci és innová-
ciós igényeivel.
Szeretném kiemelni, hogy az át-

alakítással és az egyetemre vetí-
tett hatásaival kapcsolatban
folyamatosan konzultálunk a
fenntartónkkal, az Emberi Erõ-
források Minisztériumával, s az
átalakítás során teljes vállszéles-
séggel képviseljük az egyetem
érdekeit, hagyományait és újítási
törekvéseit. Hiszünk abban,
hogy a magyar felsõoktatás a
nemzetgazdaság egyik legver-
senyképesebb ágazata, amely-
ben a Szent István Egyetem kiválóan „vizsgá-
zik”. Egyetemünk nagymértékben hozzájárul
a társadalmi mobilitáshoz, és az egyetemün-
kön végzett hallgatók munkaerõ-piaci megbe-
csültsége is igen magas.

Mindannyian tudjuk, hogy az átalakítás idõ-
igényes folyamat, s a következõ tanévig még
számos feladat áll elõttünk, hiszen egyete-
münk érintett a felsõoktatási struktúra átszer-
vezésében. Hangsúlyozni kívánom, hogy
mindenképpen tiszta és világos állapotokat
szeretnék és továbbra is szeretnénk megõrizni
egyetemünk stabilitását. Elismeréssel adó-
zom az egyetem munkatársai iránt, akik rend-
kívül fegyelmezetten viselték az átalakítást,
néha erõn felül teljesítettek.
A nyár egyik nagy átalakítása az EMMI má-

jus 29-i döntéséhez kapcsolódik. A jászbe-
rényi Gyakorló Sport Általános Iskola és
Gimnázium fenntartói joga elkerül tõlünk, au-
gusztus 31-ét követõen a Klebelsberg Intéz-
ményfenntartó Központhoz kerül. Ez vál-
tozást jelent ugyan a fenntartó vonatkozásá-
ban, de nem jelent változást az Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar életében. 2015
õszétõl az EMMI és a KLIK továbbra is biz-
tosítja a Szent István Egyetem számára a gya-
korlati képzéssel kapcsolatos feladatok ellá-
tását. Többek között az egyetemnek lehetõ-
sége lesz kiválasztani a gyakorlati képzésben
részt vevõ pedagógusokat, emellett részt ve-
hetnek az általános iskolai és gimnáziumi pe-
dagógiai program, az iskola szerkezetének és
osztályainak kialakításában – a hallgatók gya-
korlati képzésének, valamint a pedagógiai in-

novációk és kutatási-továbbképzési tevé-
kenységek biztosításával.

A felsõoktatási rendszer átalakításával pár-
huzamosan zajlik a nemzeti vidékstratégia
megvalósítása, melyben kiemelkedõ szerep
jut a felsõoktatásnak, így a Szent István Egye-
temnek is.Avidékstratégia legfontosabb célja
a magyar vidék átfogó fejlesztése, a vidéki
élet minõségének javítása a foglalkoztatás,

az elérhetõ szolgálta-
tások, képzési lehetõ-
ségek biztosításával,
központi helyen a me-
zõgazdaság és élelmi-
szergazdaság minõsé-
gi fejlesztésével, piaci
szerepük jelentõs nö-
velésével. Ebben az
egyetem hagyomá-
nyai, elméleti és gya-
korlati képzései, ma-
gyar és nemzetközi
partnerei révén aktí-
van részt vesz, s nem-
csak a hazai agrárága-
zat szakmai utánpót-
lását biztosítja, ha-
nem jelentõs hatással
van fõként a helyi és
regionális gazdasági
fejlõdésre is.

Ne feledkezzünk meg a határon túli vidék-
fejlesztési agrárképzés szerepérõl sem. A
csíkszeredai mesterképzés kiváló példa arra,
hogy egyetemünk az EMMI és a Földmûve-
lésügyi Minisztérium támogatásával, a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítván-
nyal közösen határon belül és kívül is hoz-
zájárul ahhoz, hogy egy magyar felsõoktatási
szak és az ahhoz kapcsolódó tudományos
ismeretek elérhetõek legyenek a határon túli
hallgatóknak a saját szülõföldjükön is.

A beszédemet azzal indítottam, hogy büsz-
keség tölt el. Igen, büszke vagyok arra is,
hogy a szervezeti átalakítást követõen, a
2013-as esztendõ óta szervezetileg ugyan kü-
lön, de napi szinten kiválóan mûködik együtt
az akadémiai és a pénzügyi szektor az egyete-
münkön. Talán mindannyian egyetértenek
velem, hogy ez a két szervezeti egység rend-
kívül hatékonyan, korrekten, egységet képez-
ve mûködik együtt, egymást támogatjuk, kie-
gészítjük, sõt a gondolkodásunk, gondolko-
dásmódunk is egyforma. Büszkén mond-
hatom, hogy a Rektor Úrral való kölcsönös,
átfogó, mindenre kiterjedõ együttmûködés
egyedülállónak tekinthetõ a magyar felsõok-
tatási viszonylatban.

Egyetemünk stratégiai célkitûzéseinek és a
kampuszokon folyó oktatás és kutatás inten-
zív fejlesztése érdekében folyamatosan törek-
szünk a pályázati lehetõségek minél széle-
sebb körû kiaknázására. Rendkívül büszke
vagyok arra is, hogy ebben a tanévben szá-
mos pályázatot nyert az egyetemünk és szá-
mos szervezettel kötöttünk stratégiai

Kiváló az akadémiai és a pénz-
ügyi szektor együttmûködése

Megmarad a kapcsolat

Pályázati források
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együttmûködési megállapodást. A magas
szintû, példaértékû stratégiai együttmûködési
megállapodások célja a közös pályázati lehe-
tõségek kiaknázása, a képzési és kutatási po-
tenciálok kialakítása.

Az elmúlt egy évben elnyert pályázati pro-
jektek hozzájárultak és jelenleg is hozzájárul-
nak az egyetem oktatási, kutatási, szolgáltatá-
si infrastruktúrájának fejlesztéséhez. A pá-
lyázati tevékenységünk révén költségvetési
forrásokat tudunk bevonni az elméleti és gya-
korlati képzés továbbfejlesztése, a kutatói
kapacitásfejlesztés és szakmai utánpótlás biz-
tosítása érdekében.

A számos elnyert pályázat közül kiemelném
a legfrissebbeket, mely projektek megvalósí-
tása még elõttünk áll. Az elmúlt hónapban
egyetemünk összesen közel 1,5 milliárd fo-
rint, 100 százalékban vissza nem térítendõ tá-
mogatást nyert konzorciumi partnereivel
együtt, melynek megvalósítására TÁMOP
projektek keretében kerül sor Békés megyé-
ben. A hat pályázat elsõdleges célja a felsõ-
oktatás K+F+I+O kapacitásainak bõvítése a
helyi vállalkozásokkal való szerves együtt-
mûködés kiépítésének szolgálatában a tudás-
alapú gazdaság kiépítésének elõsegítése, a he-
lyi gazdasági-társadalmi fejlõdés érdekében.
A pályázati projektek megvalósítása során
rendkívüli mértékû, egyedülálló összefogás-
ra, együttmûködésre kerül sor a Békés megyei
önkormányzatok, a kormányzati és a vállalko-
zói szféra szereplõi, képviselõk és az egyetem
között.

Nagyon fontos számomra és az egyetem
vezetése számára, hogy a kollégák aktívan
részt vesznek a pályázati lehetõségek átgon-
dolásában, megvizsgálásában, megvitatásá-
ban. Büszkén mondhatom, hogy nagyon jó
pályázati ötleteket kapunk a munkatársainktól
és továbbra is mindenkit arra biztatok, hogy
merjen ötletelni. Az ötletek valóra válhatnak,
kiváló projektek születhetnek és valósulhat-
nak meg, amelyek egyetemünk fejlõdését
szolgálják, s természetesen egyetemünk jó
hírét viszik a nagyvilágba.

Szeretném még egyszer megköszönni az
egyetem vezetésének és munkatársainak a
színvonalas szakmai munkát, mellyel ered-
ményessé tették ezt a tanévet. Továbbra is a-
zon fogunk munkálkodni, hogy az egyetem
hagyományait, értékeit megõrizzük, ugyan-
akkor hallgatóinknak a változó társadalmi-
gazdasági követelményeknek megfelelõ okta-
tási-kutatási elméleti és gyakorlati képzést
biztosítsuk. Munkatársainktól pedig további
türelmet és kitartást kérek az átalakítási folya-
matok zavartalan lezárásához.

Az ünnepség doktorrá avatással folytatódott.

,

Agrár-mûszaki tudományok tudomány-
ágban Fenyvesi Dániel, Gurmai László, Ka-
tona Gábor, Péter Szabó István, Rádics János
Péter, Réti István, Szalay D. Kornél

Állatorvosi tudományok tudományágban

Állattenyésztési tudományok tudomány-
ágban

Biológiai tudományok tudományágban

Gazdálkodás- és szervezéstudományok
tudományágban

Környezettudományok tudományágban

Növénytermesztési- és kertészeti tudomá-
nyok tudományágban

Regionális tudományok tudományágban

állatorvosi tudományok
tudományágban

Állattenyésztési tudományok tudományág-
ban
Biológiai tudományok tudományágban

Gazdálkodás- és szervezéstudományok tu-
dományágban
Környezettudományok tudományágban

,

szerzett doktori fokozatot.
Ebben az évben

,

,

nyerte el a habilitált címet.

Csébi Péter, Erdõsi Orsolya, Horváth András,
Jacsó Olga, Khayer Bernadett, Lang Zsolt,
Lõrincz Márta, Pénzes Judit, Psáder Roland,
Zöldi Viktor,

Bleier Norbert, Bock István, Csenki-
Bakos Katalin, Heincinger Mónika, Kovács
Levente, Újváry Dóra, Varga Eszter,

Bodnár Ákos, Nemes Katalin, Mészáros Ger-
gely, Villányi Vanda,

Balogh Anikó, Brávácz Ibo-
lya, Dudás Péter, Györe Dániel, Hablicsekné
Richter Mária, Hegyi Adrienn, Horváthné
Bácsi Judit, Horváthné Kökény Annamária,

Karakasné Morvay Klára, Keményné Hor-
váth Zsuzsanna, Kovács Attila, Kovács Ildikó,
Majóczki-Katona Szilvia, Mátéffy Mária-
Aranka, Morvai Róbert, Mubarak Rashid Al-
Boain, Neubauer Éva, Rudolfné K. Mária,
Semeginé Tariszka Éva, Szabó Benedek And-
rea, Szarka Krisztina, Szûcs Antónia, Tóth Or-
solya, Varga Erika, Vida Adrienn,

Balogh Ákos, Herczeg Edina, Kenéz Árpád

Áy Zoltán, Bózváriné
Juhász Zsófia, Lévay Nóra, Megyeri Mária,
Szabó Márton, Szõdi Szilvia,

Laki Ildikó

Cságola Attila, Dénes Béla,
Solymosi Norbert, Szalai Gábor,

Balogh Krisztián, Katona Krisztián

Balogh János, Kosztolányi András

Lukács János, Vásáry Miklós

Vekerdy Zoltán

A Szenátus ado-
mányozott az MTAAgrár-
tudományi Kutatóközpont Állatorvos-tudo-
mányi Intézet kutatóprofesszorának és

professzornak, a Nyugat-ma-
gyarországi Egyetem Közgazdaságtudomá-
nyi Kar Széchenyi István Gazdálkodási és
Szervezéstudományok Doktori Iskola ve-
zetõjének.

Ebben az évben a
egyetemi tanár az Állatorvos-

tudományi Kar dékánja, az Anatómiai és
Szövettani Tanszék vezetõje tartotta meg „Az
állatorvosi anatómia oktatásának története”
címmel.
Az ünnepségen 3. alkalommal adták át a

. Az elismerésben
posztumusz Princz Ágostonné fõkönyvtáros
részesült. A díjat férje, vette
át. A díj másik kitüntetettje
professor emeritus.

A Szenátus az egyetem 15 éves fennállása
alkalmából kitüntetést
adományozott rector eme-
ritusnak, a Szent István Egyetem alapító és el-
sõ rektorának.

Tiszteletbeli doktori címet
,

Szent István Elõadást

Kosáry Domokos-díjat

SZIE Aranygyûrû

dr. Nagy Bélának

dr.
Székely Csaba

dr.
Sótonyi Péter

Princz Ágoston
dr. Füleky György

dr. Szendrõ Péter

Új doktorokat avattak

Egyetemi címek
és kitüntetések

Az ötletek megvalósulhatnak
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Professor Emeritus

Nagyváthy János-díjat

lett
ny. egyetemi tanár (ÁOTK),
egyetemi tanár (GTK) és
ny. fõiskolai tanár (GTK).

A tanévzáró ünnepségen vette át a
földmûvelésügyi miniszter által ado-

mányozott
egyetemi docens, oktatási rektorhe-

lyettes helyettes államtitkár
asszonytól.

dr. Horváth Zoltán
dr. Makó Csaba

dr. Szelényi László

Fazekas
Sándor

dr. Tóth
Tamás

Tóth Katalin

Szent István Egyetem Aranyérem

Szent István Egyetem Ezüstérem

Egyetemi magántanári címet

Pro Negotio Universitatis
kitüntetést adományozott

kitünte-
tésben részesült fõiskolai ta-
nár (YMÉK), egyetemi ta-
nár (ÁOTK), fõ-
iskolai tanár (GAEK) és

fõkönyvtáros, volt fõigazgató (Egyetemi
Könyvtár).

kitünte-
tésben részesült ügyvivõ
szakértõ (YMÉK), mûszaki
osztályvezetõ (ÁOTK),
tanulmányi elõadó (GAEK).

adományo-
zott a Szenátus ny. egye-
temi docensnek (MKK).
A rektor

ügyvezetõnek, (Plasmo Protect Szolgáltató és
Kutatófejlesztõ Kft.),

egyetemi docensnek és
professzor emeritusnak (képünkön).

dr. Beda László
dr. Halasy Katalin

dr. Micheller Magdolna
Koósné Török Erzsé-

bet

Suppán Józsefné
Baluka Csaba

Misik Éva Zsuzsanna

dr. Szemán László

Perczel Mihály

dr. Bense László

dr. Obádovics J. Gyu-
la

Szent István Egyetem Babérkoszorú
Arany fokozat

Szent István Egyetem Babérkoszorú
Ezüst Fokozat

Szent István Egyetem Babérkoszorú Hall-
gatói Fokozat

Szent István Egyetem Fõtanácsos

Szent István Egyetem Tanácsos

Magyar
Felsõoktatásért Emlékplakett

kitüntetésben részesült
egyetemi docens (ÁOTK),

egyetemi adjunktus
(ÁOTK), egyetemi docens
(MKK), mestertanár (GÉK),

egyetemi docens, dékánhe-
lyettes (GTK), egyetemi do-
cens (GTK), mestertanár (GÉK),

bér- és munkaügyi elõadó
(YMÉK), tanszéki elõadó
(ÁOTK), gazdasági felelõs
(ÁOTK), ügyvivõ szakértõ
(MKK), ügyviteli alkal-
mazott (GÉK), kisegítõ
alkalmazott (Kancellári Hivatal),

fenntartási alkalmazott (Kancellári Hi-
vatal), igazgatási ügyintézõ, osz-
tályvezetõ (Kancellári Hivatal),

gazdasági ügyintézõ (Kancel-
lári Hivatal).

kitüntetésben részesült
egyetemi adjunktus

(ÁOTK), ügyvivõ szakértõ
(ÁOTK), egyetemi docens
(MKK), mestertanár
(GÉK), egyetemi
docens (GTK),
egyetemi docens (GTK),

egyetemi adjunktus (GTK),
fenntartási alkalmazott (YMÉK),

analitikai nyilvántartó (ÁOTK),
technikus (ÁOTK

ügyviteli alkalmazott (GÉK),
ügyvivõ szakértõ, titkár-

ságvezetõ (MKK),
igazgatási ügyintézõ (GTK),
ügyvivõ szakértõ, mb. humánpolitikai fõosz-
tályvezetõ (Kancellári Hivatal),

fenntartási alkalmazott (Kancellári Hiva-
tal), gazdasági ügyintézõ
(Kancellári Hivatal), üzemvi-
teli alkalmazott (Kancellári Hivatal).

kitüntetésben részesült
Jakab (ÁOTK),

(ABPK), (YMÉK),
(GAEK), (GTK),

(GTK).
elis-

merõ címben részesült mér-
nöktanár (YMÉK), ügyvivõ
szakértõ (MKK), igaz-
gatási ügyintézõ, tanulmányi titkárságvezetõ
(MKK), ügyvivõ szak-
értõ (Rektori Titkárság),

ügyvivõ szakértõ, hivatalvezetõ (Egye-
temi Doktori és Habilitációs Titkárság),

gazdasági ügyintézõ (Kancellári Hi-
vatal)

elismerõ
címben részesült ügyvivõ
szakértõ (MKK) és

igazgatási ügyintézõ (MKK).
Az emberi erõforrások minisztere

kitüntetés-
ben részesítette egyetemi do-
censt (GÉK) és egyetemi
docenst, intézetigazgatót (GTK).

dr.
Hornok Sándor dr.
Jakab László József

dr. Czóbel Szilárd
Nagy Zita dr.

Nagy Henrietta
dr. Papp János

Mezei Tibor
Szecsõdy Alíz

Cseh Erika
Merl Lászlóné
Nagy László

Kovács Jánosné
Szabó Anna Mária

Zemen Va-
léria

Nagy István
Tóthné Kor-

mos Krisztina

dr.
Kiss Dávid Sándor

dr. Telki Márta
dr. Bán Rita

dr. Csikós Miklósné
dr. Budavári-Takács Ildikó

Naárné dr. Tóth Zsuzsanna
Némediné dr. Kollár

Kitti Orosz Ve-
ronika Ku-
rali Jánosné
Krizsán Judit ), Gódor
Lászlóné Vá-
sárhelyi Bernadett

Bankóné Simon Margit
Kovács Viktória

Kronka Jó-
zsef

Bellus Károlyné
Fercsik István

Feny-
vesi Kornél Varga Kitti

Kolozsvári Tamás János
Orodán Zoltán Nagy Dániel
Balogh Barbara

Kecskés Gábor
Nagy Andrea

Püspöki Magdolna

Kovácsné Hajdu Edit
Törökné Hajdú Mó-

nika
Szabó

Krisztina

Galambosi Imréné
Szörényiné Várszegi Er-

zsébet

dr. Víg Piroska
dr. Zéman Zoltán

Stratégiai együttmûködési
megállapodást kötött a Szent István
Egyetem és a Wessling Hungary
Kft.Az errõl szóló dokumentumot
dr. Tõzsér János rektor, Figler
Kálmán kancellár, dr. Zanathy
László ügyvezetõ igazgató és dr.
MicsinaiAdrienn, a Biomi Kft.
igazgatója írták alá június 9-én,
Gödöllõn.

A Wessling Hungary Kft. több mint 10 éve
partnere az egyetemnek, kiemelkedõ szerepet
tölt be a környezetvédelemben, az élelmiszer-
biztonságban és az egészségvédelemben,
hangsúlyozta az eseményen .
A Szent István Egyetem a felsõoktatásban és
a tudományban is minõségi szolgáltatásokat
nyújt, amelyek hozzájárulnak az intézmény
fejlõdéséhez, beleértve a versenyképesség, a
társadalmi és területi kohézió erõsítését és a
környezet megóvását. Ehhez ma már nélkü-
lözhetetlen a magánszférával való patnerség.

A SZIE és a Wessling együttmûködik közös
K+F+I pályázatokban és a közös K+F tevé-
kenység eredményeinek gazdasági hasznosí-
tásában. A kft módot ad egyetemi kutatások,
vizsgálatok folytatására akkreditált laborató-
riumaiban, gyakorlati, gyakornoki lehetõsé-
geket nyújt az egyetem hallgatói számára. Az
együttmûködés kiemelt területei az élelmi-
szeranalitika, a környezetanalitika és a
gyógyszeralapanyag analitika, tudtuk meg

. A Wessling Hungary Kft.
legmodernebb módszereket és techno-
lógiákat alkalmazó akkreditált laboratóriu-
maiban végzett vizsgálatok gyorsak, pon-
tosak, megbízhatóak és pártatlanok.

kancellár az egyetem számá-
ra példaértékûnek nevezte az együttmûkö-
dést, a stratégiai partnerségi megállapodást
pedig mérföldkõnek, mert mutatja, mennyire
intenzíven és kölcsönösen tud kapcsolatba
lépni a magánszféra egyik legjelentõsebb és
legmegbízhatóbb független laboratóriumi
szolgáltatójával. Nagyon fontos, hogy a hall-
gatók megismerkedjenek ezzel a háttérrel. A
közös K+F+I projektek révén az egyetem
olyan jelentõs forrásokat nyerhet el, amelyek
nélkülözhetetlenek a fenntartható, ver-
senyképes mûködéséhez

dr. Tõzsér János

dr.
Zanathy Lászlótól

Figler Kálmán

Wessling Hungary Kft.

Stratégiai együttmûködés



7

fókuszban az egyetem

Szent István nevét kapta a búcsúzó gyakorlóiskola

A Szenátus napirendjén

ASzent István Egyetem Szenátusa
2014/2015. tanévi kilencedik rendes
ülését június 17-én tartotta
Gödöllõn.

A Szenátus jóváhagyta a doktori iskolák
vezetõire tett javaslatot, miután a MAB az új
akkreditációs eljárás lefolytatása után vagy az
eddig regnáló iskolavezetõk megerõsítését,
vagy új iskolavezetõi választást kért.Az Állat-
orvos-tudományok Doktori Iskolában történt
egyedül változás, az Enyedi György Regio-
nális Tudományok Doktori Iskola esetében az
õszi akkreditáció miatt nem volt szükség a
megerõsítésre/választásra.
Az iskolavezetõk:
Állatorvos-tudományok Doktori Iskola:

egyetemi tanár
Állattenyésztés-tudományok Doktori Iskola:

egyetemi tanár
Biológia Tudományok Doktori Iskola:

egyetemi tanár
Gazdálkodás és Szervezéstudományok Dok-

tori Iskola: egyetemi tanár
Környezettudományok Doktori Iskola:

gyetemi tanár
Mûszaki Tudományok Doktori Iskola:

egyetemi tanár
Növénytudományok Doktori Iskola:

egyetemi tanár
*

Az egyetem a jászberényi Gyakorló Sport
Általános Iskola és Gimnázium fenntartói
jogait 2015. szeptember 1-jétõl átadja a Kle-
belsberg Intézményfenntartó Központnak
(KLIK), s kezdeményezi Alapító Okiratának
fenntartóváltással összefüggõ módosítását az
Emberi Erõforrások Minisztériumánál
(EMMI).

A Szervezeti és Mûködési Rendbõl a Gya-
korló Sport Általános Iskola és Gimnáziumot
2015. szeptember 1-jei hatállyal törlik.

Az EMMI felsõoktatásért felelõs államtit-
kára április 10-én küldött levelében kezdemé-
nyezte a gyakorlóiskola fenntartói jogának át-
adását a gyakorlati képzésen részt vevõ ala-
csonyabb hallgatói és a gyakorlati képzést
szervezõ, irányító vezetõtanári létszámból
adódó elõnytelennek tûnõ fenntartói támoga-
tás okán.

A Szenátus az oktatási intézmény nevét
Szent István Sport Általános Iskola és Gim-
náziumra változtatta.

*
A Szenátus támogatta az egyetem Alapító

Okiratának módosítását a fenntartónál. A
módosításra három okból van szükség.

Az elsõ: a jászberényi gyakorlóiskola fenn-
tartója a KLIK lesz.
A második: a MAB 2012/5/IX/7. sz. határo-

Dr.
Vörös Károly

Dr. Mézes Miklós

Dr.
Nagy Zoltán

Dr. Lehota József

Csá-
kiné Dr. Michéli Erika e

Dr.
Farkas István

Dr. He-
lyes Lajos

zatával támogatta a vidékfejlesztési agrár-
mérnök mesterképzési szak indítását Csík-
szeredán a Sapientia Erdélyi Magyar Tudo-
mányegyetemmel (Csíkszereda, Szabadság
tér 1.) és a Pro Agricultura Hargitae Uni-
versitas Alapítvánnyal (Csíkszereda, Taploca
út 20.) együttmûködve, amely képzés 2012
szeptembere óta folyik. A SZIE Alapító Ok-
iratába 2012-ben a Sapientia EMTE te-
lephelyét regisztrálták, mint székhelyen kívüli
képzési helyet. Tekintettel arra azonban, hogy
az oktatás többnyire azAlapítvány épületében
folyik, szükséges annak feltüntetése isAlapító
Okiratunkban.

A harmadik: a Szenátus 2015. április 29-én
tartott ülésén jóváhagyta új telephelyként Ko-
marno-t, a Selye János Egyetem székhelyét.
Ennek átvezetését is kezdeményezni szük-
séges.

*
ASzenátus javaslatot fogadott el a Szervezeti

és Mûködési Rend módosítására.Amódosítás
a gyakorlóiskola fenntartóváltásával és a
gödöllõi Izotóplabor áthelyezésével vált szük-
ségessé. Ezek mellett technikai jellegû ponto-
sításokat fogadtak el a Kancellária, az Akk-
reditációs és Minõségügyi Bizottság valamint
a Klíma Iroda kezdeményezésére.

*
A Szenátus javaslatot fogadott el a Fog-

lalkoztatási Követelményrendszer (FKR) mó-
dosítására. A testület április 29-i ülésén jóvá-
hagyta a módosított FKR-t, aminek záró ren-
delkezései alapján az ESZMSZ kari kie-
gészítéseit, valamint a Kancellári Hivatalra
vonatkozó kiegészítést 2015. június 30. nap-
jáig kell a Szenátusnak elfogadnia. Mivel a
várható jogszabályváltozások miatt az Egye-
temi Szervezeti és Mûködési Szabályzat min-
den részét át kell tekinteni a nyáron, a határidõ
megjelölése nem célszerû.

A Szenátus az FKR záró rendelkezéseibõl a
vonatkozó rész módosítását az alábbiak
szerint hagyta jóvá:
„ZÁRADÉK
A szabályzat a Szenátus 146/2014/2015 SZT

számú határozata alapján 2015. április 29.
napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatályba
lépéstõl kell alkalmazni.
Ezzel egyidejûleg hatályát veszti a Szent Ist-

ván Egyetem Szenátusának 75/2012/2103
SZT számú határozatával elfogadott, többször
módosított Foglalkoztatási Követelmény-
rendszer”.

*
A Szenátus újjáalkotta az egyetem Gazdál-

kodási Szabályzatát, a Kötelezettségvállalási
és Utalványozási Szabályzatát, továbbá mó-
dosította a Pénzkezelési Szabályzatot.

*
A testület módosította a Belsõ Ellenõrzési

Kézikönyvet és a SZIE Esélyegyenlõségi
Tervét.Az utóbbit új rendelet paragrafusainak
átvezetése valamint az Egyetemi Esély-
egyenlõségi Bizottságban bekövetkezett sze-
mélyi változás (ABPK: fõ-
iskolai adjunktus helyett
fõiskolai tanársegéd, YMÉK:

helyett fõiskolai ad-
junktus) tette indokolttá.

*
A Szenátus támogatta az MKK elõter-

jesztését Vadkárbecslõ szakértõ szakirányú
továbbképzési szak, a GTK elõterjesztését
Bizalmi vagyonkezelõ specialista szakirányú
továbbképzési szak továbbá Bizalmi va-
gyonkezelõ szakközgazdász szakirányú to-
vábbképzési szak létesítésére és indítására.

*
Támogatta Szenátus a SZIE és a Faculty of

Ecology, Management and Law Academy of
MNEPU (Penza) valamint a SZIE Gépész-
mérnöki Kar és azA. Holding Csoport közötti
együttmûködési megállapodások megkö-
tését.

*
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta az In-

gatlanok vagyonkezelõi jogának visszaadása
és ellentételezésének kezdeményezése a Ma-
gyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-nél címû
elõterjesztést.

Az egyetem kezdeményezi a máriabesnyõi
volt építõanyag raktártelep, valamint a bu-
dapesti VATI telephely vagyonkezelõi jogá-
nak közös megegyezéssel történõ megszün-
tetését, egyben ellentételezésként bejelenti
igényét a nagymarosi mérõtelep tulajdonosi
jogának megszerzésére.

*
A Szenátus támogatta az Újszerû takarmány

kifejlesztése intenzív körülmények között
tartott tokfélék számára címû pályázat be-
adását, aminek egyetemi ta-
nár a témavezetõje. A projekt célja egy inno-
vatív takarmány kifejlesztése intenzív rend-
szerben tartott tokfélék számára. A projekt
eredményeként egy új összetételû, szakszerû
körülmények között tesztelt és fejlesztett ta-
karmány készül.Az innovatív fejlesztést a táp
újszerû fehérje összetétele jelenti.

*
A Szenátus egyetemi

tanár, ETDT elnök elõterjesztésében tájé-
koztatás kapott a XXXII. OTDK-n való rész-
vételrõl és az elért eredményekrõl.

*
Rendkívüli napirendi pontként támogatta a

Szenátus együttmûködési megállapodás
megkötését a Fulbright Bizottság és a SZIE
között. A megállapodás révén egyetemünk a
jövõben nagyobb eséllyel kaphat Fulbright
oktatót.

Antal György
Jávorszky Ferenc

Suppán Jó-
zsefné dr. Katona János

dr. Urbányi Béla

dr. Szilágyi Tivadar
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EGYETEMI

NAPOK 2015

Kiemelt szerepet kapott az
idei Egyetemi Napokon a má-
jus 5-i fõzõverseny, amely a
kollégium mellé csalogatta a
SZIE sok-sok polgárát. Az utó-
kor számára a nyertesek ne-
vét is megõrökítjük: gyõztek
a Lófarkasok, második lett a
Vadállati séfcsapat, harma-
dik a GTK-HÖK. Különdíjra is
futotta, amit a Gvamos csa-
pat érdemelt ki a Jakab Ist-
vánt, az Országyûlés alelnö-
két is tagjai között tudó zsüri
szavazatai alapján.

Balázs Gusztáv felvételei
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BALÁZS GUSZTÁV
– Gratulálok a kitüntetésedhez! Egyete-

münkön a babérkoszorú hallgatói fokoza-
tának odaítélése hagyományos elismerése
a közösségért végzett munkának. Hogyan
fogadtad ezt a díjat?

– Ez az eset is azt példázza, hogy sikerült
olyan hallgatói önkormányzati gyakorla-
tot kialakítanotok, amibõl hiányzik a ri-
valizálás?

– Jó ideje „benne vagyok a rendszerben” –
decemberben végeztem az egyik szakomon,
a másikon még tanulok – ezért számos kitün-
tetési javaslat elõkészítésében vettem már
részt, a folyamat tehát ismert számomra.
Éppen ezért érzem nagyon megtisztelõnek a
hallgatói közösség részérõl, hogy – tudomá-
som szerint elsõ alkalommal – a három gö-
döllõi kar önkormányzata együtt terjesztett
fel, miközben megtehették volna, hogy min-
denki a saját karáról javasol egy-egy sze-
mélyt az elismerésre.

– Az inproduktív rivalizálást kerüljük. Az
egészséges, a hallgatókat mozgósító, kü-
lönb-különb tettekre buzdító versengésnek
van helye, annak helye van az egyetemi diák-
életben, hiszen a versenyszellemet a gén-
jeinkben hordozzuk. De csak addig látom ér-
telmét, amíg a másiknak nem származik be-
lõle kára. Az én célom az volt – féléves GTK
önkormányzati elnökségem idején is –, hogy
a Szent István Egyetemen egy jól mûködõ,
jól kommunikáló hallgatói érdekképviselet
dolgozzon. Áramoljon az információ közöt-
tünk, mûködjünk együtt, legyen konszenzus
minden kérdésben, akkor is, ha elõtte hosz-
szabb ideig kell rajta vitatkozni. Hozzunk
közös döntéseket, amik megfelelnek a több-
ségnek és amikkel senkinek sem okozunk
kárt. Úgy gondolom, hogy ezt elértük.
Tavaly azt is sikerült egyetemi szinten meg-

valósítani, hogy a kari hallgatói önkormány-
zatok rendelkezhessenek a sport és a kulturá-
lis normatívával. Ez az elõzõ években sajnos
nem mûködött így, s ez rajtunk is múlt, mert
nem voltunk kellõképpen tájékozottak arról,
hogy ez így is történhet. Megismertük a lehe-
tõséget és egy hosszas folyamat eredménye-
ként elértük, hogy az idei évben a sport és a
kulturális normatívát teljes egészében a hall-
gatói önkormányzatok elképzelései szerint
használtuk fel. Ebbõl valósítottuk meg az
Egyetemi Napokat. Ebbõl tudtuk és tudjuk
segíteni a kari rendezvényeket, és ebbõl a
forrásból tudunk majd õsztõl a hallgatóknak

nagyon kedvezményes áron sportolási lehe-
tõséget ajánlani, bár ezt nem feltétlenül ebbõl
a pénzbõl kellene finanszírozni.

– Két évvel ezelõtt még csak az idõkeretet
ismertük, amit a hallgatók egymás között fel-
osztva sportolásra használhatnak fel az egye-
temi sportlétesítményekben. Tehát készítet-
tünk egy nagyon jó táblázatot, ez minden hé-
ten kitöltõdött és a hallgató mehetett a vá-
lasztott helyre – teljesen ingyen. Csakhogy
ennek volt egy hátulütõje, az, hogy mint
mondják: ingyen húsnak híg a leve. Ha vala-
mi ingyen van, azt nem feltétlenül úgy hasz-
nálják, mint hogyha fizetnének érte, mint
hogyha értéket fektetnének bele. Megszûnt
tehát ez a rendszer. Szeptembertõl a sport
normatívából fizetünk a sport kft-nek egy ke-
retet, ami 80-90 százalékban fedezi az ön-
költséget, a maradékot azoknak a hallgatók-
nak kell kifizetniük, akik ténylegesen spor-
tolnak. Ez az jelenti, hogy mondjuk egy kis
mûfüves pályát a hallgatók ezer forintért tud-
nak igénybe venni egy órára. Ha elmennek
tízen, akkor 100-100 forintot dobnak össze.
Értéket adunk tehát a sportolási lehetõség-
nek, és a kihasználására ösztönözzük a hall-
gatókat.
Egyetemi önkormányzatunk alapköltségve-

tését a hallgatói normatíva egy százaléka al-
kotja. Ez nem éri el a hatmillió forintot. Eb-
bõl gazdálkodik az EHÖK. Nem túl sok, más
intézményeknél ennek a többszörösével szá-
molhatnak. Sajátos probléma, és ennek a sú-
lya is eltérõ az egyes egyetemeken, fõiskolá-
kon, hogy a normatíva csak az állami ösztön-
díjas hallgatók után jár. Az önköltséges hall-
gatók aránya pedig egyre nõ. Utánuk az
egyetem nem kap alapnormatívát, az EHÖK
sem tud részesedni abból, ami nincs. Vannak

– Mit jelent ez a gyakorlatban?

azonban olyan intézmények, amelyek hall-
gatói önkormányzatai a költségtérítéses
hallgatók után is kapnak támogatást, hiszen
az õ érdekeiket is képviselni kell, az õ közös-
ségi életüket is szervezni, támogatni szüksé-
ges. Nekik is kell nyújtani különbözõ szol-
gáltatásokat, például tájékoztatást az õket
érintõ ügyekrõl.

– Például abban, hogy a sportcsarnokban si-
került bulit rendeznünk. Tavaly ez még hi-
ányzott a palettából. Más volt abban is, hogy
az egyetemtõl közvetlenül nem kaptunk tá-
mogatást, csak a már említett sport és kultu-
rális normatívából tudtunk felhasználni for-
rást. Nagyon pontos, korrekt árajánlattal alá-
támasztott költségvetéssel dolgoztunk.
Meggyõzõdésem, hogy az Egyetemi Napok

olyan rendezvény, amit támogatni kell, amit
meg kell tartanunk, mert olyan eseménysort
tartalmaz, amely szorosabb kapcsolatot ké-
pes teremteni a hallgatók és az oktatók, dol-
gozók között, mint bármi más. Látni lehetett,
hány csapat fõzött az egyetemi polgárok kü-
lönbözõ rétegeibõl – szinte senki nem akart
hazamenni. Nagyon jó a helyszín, gyönyörû
a környezet, a vendégek mind dicsérték a
rendezvényt. Ezt nem lehet pénz nélkül meg-
tartani, akárhogy is gondolják sokan. Sátra-
kat kell felállítani, embereket fizetni, hogy
rendben, flottul menjen le minden. Hallani
persze olyan véleményeket, hogy „ezek nem
olyan nagy dolgok”, hogy „ezeket a rendez-
vényeket magunknak csináljuk”.
Meghallom ezeket a hangokat, de fel tudom

mérni, hogy a többség jól érezte-e magát. És
ha igen, ha látom, hogy ez így van, akkor le-
gyen szó a Gólyabálról, a Valéta avatóról
vagy az Egyetemi Napokról, akkor jól sike-
rült a rendezvény és elõbb-utóbb azok az
emberek is belátják a létjogosultságát, akik
elõtte vagy közben megkérdõjelezték azt.

– …és ez a mindenkori kari hallgatói önkor-
mányzatok feladata Gödöllõn és a többi
kampuszon is. A budapesti karok általában
vidékre viszik a programot, Gödöllõn és má-
sutt a székhelytelepülésre gyülekeznek a gó-
lyák. Itt, Gödöllõn a kari kollégiumi taná-
csokkal közösen szervezzük a táborokat,
ahová 18. életévüket betöltött felnõtt embe-
rek érkeznek, akik minden tekintetben fele-
lõsek a cselekedeteikért. Mi a korábbi évek-
hez hasonlóan az idén is arra törekszünk, a
többi között a mentorok, a szeniorok és
egyéb segítõk, közremûködõk kiválasztásá-
val, meghívásával, hogy a gólyák leendõ
egyetemista életük teljes idõtartamára ki-
ható kellemes élményeket szerezzenek az
alma materrel történõ elsõ találkozásukon!

– Május elején idén is jelentkeztetek az
Egyetemi Napokkal. Miben volt más a
második, mint az elsõ?

– Éppen hogy véget ért a tanév, már nem
sokat kell aludni a gólyatáborokig. Úgy
tudom, a szervezés javában tart…

Beszélgetés Nagy Dániellel, az EHÖK elnökével
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fókuszban az egyetem

Közösségformáló erõt képviselnek az Egyetemi Napok

A Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetésben
részesült a tanévzárón Nagy Dániel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
(EHÖK) elnöke. Beszélgetésünknek azonban nemcsak ez adta apropóját,
hanem az is, hogy májusban rendezte meg az EHÖK a második Egyetemi
Napokat, amely ugyan nem elõzmény nélküli, de mégis új, az egész
egyetemi közösség megszólításának igényével fellépõ program. Sikere azt
mutatja, hogy érdemes bízni a hallgatókban.
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fókuszban az Egyetem

A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
(PAHRU) sikeres pályázatának köszönhetõen május
14-16-a között rendezték meg a „Kreatív fiatalok –
innovatív vidék” elnevezésû hallgató tehetségtábort
Csíkszeredában. A Szent István Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karáról 15 hallgató látogatott
ki Csíkszeredába, kiknek zöme a Gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök BSc szakon tanul, de
akadt köztük Vidékfejlesztési agrármérnöki MSc,
Kommunikáció- és médiatudomány BA és Pénzügy
MSc szakos hallgató is. A székelyföldi hallgatók a
SZIE GTK csíkszeredai kihelyezett Vidékfejlesztési
agrármérnök mesterképzési szak, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem, valamint a MÜTF
Oktatási Központ hallgatóiból tevõdtek össze.

SZABÓ BÁLINT
A Gödöllõrõl érkezõk május 13-án, a reggeli

órákban indultak útnak és aznap este 9 óra
körül foglalták el szállásaikat az alapítvány
épületében.
Csütörtökön a reggelit követõen, a Sapientia

EMTE épületében egyetemi
tanár köszöntötte a résztvevõket, majd

(PAHRU elnök),
(PAHRU operatív alelnök, SZIE mb.

stratégiai és koordinációs fõigazgató),
(GTK dékán) és

(oktatási rektorhelyettes) nyitotta meg a ren-
dezvényt, amelynek több programján részt
vett kancellár is. Ezután kez-
detét vette az egész napos elõadássorozat. A
prezentációk elsõsorban a pénteki terepmun-
kára készítették fel a hallgatókat.
Az elõadások a következõk voltak:
Dr. Káposzta József (SZIE GTK): Endogén

megközelítések a vidékfejlesztésben
Dr. Tóth Tamás (SZIE GTK): A jövõ építés-

technikái. Térség-, gazdaság- és közösségfej-
lesztés, építés támogatásának módszertani le-
hetõségei

(SZIE
GTK): A vidékgazdaság és a helyi fejlesztés
esélyei/lehetõségei a mezõgazdasági foglal-
koztatás és a szociális gazdaság fényében

(Sapientia EMTE,
KAM): Ünnepek, jelképek és helyi fejlesztés

Ezt követõen a térségi vonatkozású prezen-
tációk, helyi fejlesztési gyakorlat a térségben
témájú elõadások folytatták a sort:

(Sapientia EMTE): A kom-
munikáció, mint az innovatív vidék kulcs-
fontosságú eleme

(HMKK): Kultúra és helyi
fejlesztés

(Sapientia EMTE): Szociá-
lis helyzetkép és helyi fejlesztés

dr. Bíró A. Zoltán
dr. Já-

nos Zsuzsanna Magyar Fe-
renc

dr. Ká-
poszta József dr. Tóth Tamás

Figler Kálmán

Dr. Ritter Krisztián egyetemi docens

Dr. Bodó Julianna

Székely Kinga

Ferencz Angéla

Gergely Orsolya

Bíró A. Zoltán (KAM): Helyi fejlesztés és
erõforrások

A kötetlen esti programok kezdete elõtt dr.
Bíró A. Zoltán kihirdette, hogy a helyi hallga-
tók mely gödöllõi hallgatókkal fognak párt al-
kotni, valamint, hogy a következõ két napban
mely projekten fognak együtt dolgozni. Ezt
követõen a hallgatók közül sokan részt vettek
a helyi egyetemi napok keretein belül meg-
rendezett Sapparádén és akadt olyan is, aki le-
vezetésként a reggelig tartó bulin ismerkedett
a csíkszeredai hallgatói élettel.
Apéntek határozta meg a hallgatók prezentá-

cióinak alapjait. Ezen a napon ugyanis az elõ-
zõ este kialakított párok terepmunkát végez-
tek. Sok helyen megfordultak, többek között
Homoródalmáson, Gyergyóújfalun, Oroszhe-
gyen, Csíkszépvízen, Csíkszentmiklóson,
Csíkszentimrén, Csíkszentdomokoson, Karc-
falván és Madéfalván.
A résztvevõk nemcsak a kapott projektjükön

dolgoztak, hanem az adott település sajátos-
ságait figyelembe véve innovatív ötletekkel is
elõálltak, valamint érdekes témájú fotókat is
készítettek a másnapi fotókiállításra. A terep-
munka során több csoportot meglátogatott

rektor és r rec-
tor emeritus, az OTDT elnöke is.Afárasztó te-
repmunkát követõen egy közösségi program
keretein belül a megjelent vendégek és a hall-
gatók finomabbnál finomabb borokat kóstol-
hattak, ahol a borkóstolás minden egyes forté-
lyát elsajátíthatták.
Szombaton a diákpárok prezentálták munká-

jukat. A prezentáció komolyságát tükrözte a
szakmai zsûri összetétele is. A zsûri tagjai: dr.
Káposzta József, dr. Ritter Krisztián,

(c. egyetemi docens, a Magyar Ország-
gyûlés alelnöke), (szenátor) és
Magyar Ferenc voltak.
A hallgatók amellett, hogy a prezentációjuk-

ban teljesen lefedték a projektjük témáját, szá-
mos újszerû, innovatív ötlettel álltak elõ, ezzel
szolgálva az erdélyi települések gazdasági és

dr.
Tõzsér János dr. Szendrõ Péte

Jakab
István

Tánczos Barna

társadalmi fejlõdésének lehetõségét. A zsûri
kivétel nélkül mind a 15 elõadást értékelte.Az
elõadások után a csapat nagy része kibuszo-
zott a Gyimesekbe, az Ezeréves határhoz,
ahol egy idegenvezetõ segítségével megtud-
hatták, mi is történt az egykori Magyar Ki-
rályság keleti határánál.
A csíkszeredai program egy záró vacsorával

ért véget, ahol az elmúlt pár nap élmény-
beszámolóitól nyüzsgött a terem. E pár napos
szakmai kirándulás alatt számos barátság köt-
tetett, és a résztvevõk alig várják, hogy újra
visszatérjenek a Csíki-medence középsõ ré-
szén fekvõ varázslatos Csíkszeredába.

– Már a tehetségtábor módszere is újszerû
volt Erdélyben: jó vidékfejlesztési gyakor-
latokat összegyûjteni tehetséges, ambiciózus
anyaországi és határon túli magyar hall-
gatókkal, akik másnap be is mutatják kutató-
munkájuk következtetéseit. Nem lehet kétsé-
ges, ez számunkra, tanároknak is érdekfeszítõ
kihívás volt – nyilatkozta lapunknak dr. Ritter
Krisztián, a program magyarországi koordi-
nátora, a csíkszeredai mesterképzésben részt-
vevõ tanár. – A közös munkára a Pro Agri-
cultura Hargitae Universitas Alapítvány si-
keres pályázata teremtett forrást. Végered-
ménye egy kiadvány és hozzá kapcsolódó
konferencia lesz. (Mint megtudtuk, a kiad-
vány elõszavát Jakab István, a Magyar Or-
szággyûlés alelnöke írja. A publikációs lehe-
tõségek bõvítése céljából – ez is a mostani
program hozadéka lesz – a PAHRU még az
idén elindítja a Pro Scientia Ruralis nevet vi-
selõ tudományos online kiadványát.)

– Szintén pályázat útján. A tehetségtáborba
jelentkezni kellett, és remek csapat jött össze,
a határ két oldaláról 15-15 fõ. A kiírás ígére-
tes, vonzó lehetõséget kínált, hiszen például a

BALÁZS GUSZTÁV

– Hogy történt a hallgatók kiválasztása?

Kreatív tehetségek
együttmûködése Székelyföldön

Mozgalmas  napok

Gyûjteni a jó gyakorlatokat



11

fókuszban az egyetem

A"Tarka-fotópályázat" vándorkiállítása érke-
zett egyetemünkre, amit június 9-én nyitott
meg az 1. elõadó elõtti folyosón

rektor és , a Magyartarka
Tenyésztõk Egyesületének ügyvezetõ igaz-
gatója. Bár a pályázatnak nagy hagyományai
vannak, Gödöllõn elõször volt látható 99 vá-
logatott képe.

A kiállítás rendhagyó installációban vonta
magára a folyosón áthaladók figyelmét, hi-
szen a képeket nem falra, hanem karton asz-
talkasorra terítették ki, úgy, hogy a fotókat ta-
nulmányozók háttérben az egyetem parkját
látják.Apályamunkák is csaknem kizárólag a
legeltetéses állattartás körülményei között áb-
rázolják az állatokat, amelyek között a pályá-
zat címével szemben – de a kiírás szellemével
megegyezõ módon – nemcsak tarka marhák
kerültek a fotósok lencséje elé.

Dr. Tõzsér János köszöntõjében kiemelte: az
egyetem, mint korábban, úgy most is szívesen
ad lehetõséget a mûvészetek különbözõ
ágainak a bemutatkozásra, fõleg ha az alko-
tások tárgya a szakmához is kapcsolódik. A
jelen kiállításban fotómûvészet és az állatte-
nyésztés ötvözõdött.

A bonyhádi Magyartarka Tenyésztõk Egye-
sületének nagy hagyományú rendezvénye az
évrõl-évre jelentkezõ Állategészségügyi és
Állattenyésztési Tanácskozás, amely idõvel
fesztivállá vált. Programját a fotópályázat
színesíti, amelynek jelenleg már a 12. anyaga
járja az országot, Gödöllõ elõtt Debrecenben
volt látható a 99 kép. Tavaly 29 szerzõ 251
képébõl válogatott a zsûri, aminek az egye-
sület elnöke mellett Szabó Béla fotómûvész
és Kirchné Máté Réka, újságíró-fotós voltak a
tagjai. A XIII. Tarka-fotópályázatra július 24-
ig várják a képeket.

dr. Tõzsér
János dr. Füller Imre

Balázs Gusztáv felvétele

Mûvészet
és tenyésztés

hallgatók költségeit teljes mértékben állták a
szervezõk. A kiválasztottak értékes, egyedül-
álló szakmai tapasztalatokra tettek szert, hi-
szen egy, a gyakorlatban nagyfokú önállósá-
got élvezõ, egyben az anyaországitól eltérõ
körülmények között boldogulni törekvõ ma-
gyar közösséggel ismerkedhettek meg. Ezen
túl publikációs lehetõséghez jutottak.Az elõb-
bit elvarázsolt hangulatban, szíves vendéglá-
tást élvezve élték át, az utóbbi jelentõségét
sem szabad lebecsülni: doktori képzésre je-
lentkezõ hallgatónak kimondottan jól jön, ha
megjelent közlemény gazdagítja a portfólió-
ját, plusz pontot ér a felvétel során. A legtöbb
esetben TDK vagy OTDK szereplés ered-
ményez publikációt, a „Kreatív fiatalok – in-
novatív vidék” tehetségtábor újszerû alkalmat
kínált erre.

– Elõször is, mindkét fél tanult a másiktól. A
hazai hallgatók részére az volt a legnagyobb
elõnye, hogy gyakorlat orientált volt a tábor.
Mindazt, amit itthon elsõsorban elméletben
tanulnak meg, annak Székelyföldön a gyakor-
latát látták. Nálunk sajnos visszafogottabbak a
lehetõségek a gyakorlati képzésre. Erdélyben
viszont – talán mondhatom – a vidék- és terü-
letfejlesztés még úttörõ szerepben jár. Miköz-
ben a magyarországi diákokat lenyûgözte a
székelyek ötletessége, a „hazaiak” az elmélet-
bõl pallérozódtak a mieink révén, akik bizton
állíthatom, hogy nagyon jó szakmai felké-
szültséggel utaztak 800 kilométert.

– Olyan helyi sikeres fejlesztésekkel, ame-
lyek jótékony hatást gyakorolnak a kisebb-na-
gyobb közösségekre, a helyi azonosságtudat-
ra, a helyi gazdaságra. Közösségi terek, helyi
intézmények fejlesztésétõl turisztikai termé-
kek létrehozásán át az infrastruktúra-fejlesz-

– Milyen újdonságokat hozott a hallgatók
számára a párokban végzett munka?

– Milyen vidékfejlesztési projektekkel is-
merkedtek meg e rövid idõ alatt?

tésig igen széles volt a paletta. Erdélyben sok-
kal erõsebben érezhetõ, mint Magyarorszá-
gon a helyi közösségeknek és a helyi identi-
tásnak a szerepe a térség a falu, a város fejlõ-
désében. Márpedig itt is, ott is, az a fõ kérdése
a vidékfejlesztési törekvéseknek, hogy meny-
nyire képes elõsegíteni a vidéken élõ lakosság
megmaradását. Ha ugyanis mindenki el akar
menni, elsõsorban persze a fiatalok, a tanul-
tabbak, akkor elveszik az a réteg, amelyik a
fejlesztéseket végig tudja vinni.

– Nagyon hasznos tapasztalatokkal gazda-
godtak a résztvevõ fiatalok. Fõleg úgy, hogy
az elsõ napon õk hallgattak elõadásokat, a har-
madikon viszont õk prezentálták, mit láttak,
mit tapasztaltak, s milyen javaslatokkal élnek.
Bízom benne, hogy az elsõ tábornak lesz foly-
tatása. Bár alapvetõen az oktatást és a népis-
meret elmélyítését szolgálta, az összegyûjtött,
meghatározott szempontok szerint elemzett,
kiadványban megjelenõ projektelemzések jó
alapot adnak majd a további fejlesztésekhez.
Azt láttam ugyanis, és ezt a helyi partnereink
megerõsítették, óriási probléma, hogy a jó
gyakorlatokat nem gyûjtik, és nem szinteti-
zálják a szükséges módon és mértékben. El-
különülnek a fejlesztések, s mivel hiányos a
tapasztalatok átadása, az elvárt hatékonyság
sem mindig jelentkezik. Érhetõ, hogy a forrá-
sokért versenyezni kell, de a nemzeti vagy
uniós támogatás mellett általában a helyi kö-
zösségek saját erejére és munkájára is szükség
van a projektek megvalósításához. Egyikkel,
sem szabad pazarlón bánni. A törekvések ösz-
szehangolása valószínûleg a turisztikai fej-
lesztéseknél „fizet” a legjobban. Érezni is már
ennek a felismerését, az igény megfogalma-
zódását, hiszen együtt egymást erõsíthetik a
helyi fejlesztések.

– A tanulás tehát kölcsönös volt. Meg-
kockáztatom: így lehet elõnyre fordítani,
hogy több országban él a magyarság.

JAKAB ISTVÁN
székelyhon.ro

, a Magyar Országgyûlés alelnöke a tábor idején több eseményen is részt
vett Székelyföldön. Mint arról a beszámolt, a Csíki Sör Manufaktúrába is
ellátogatott, ahol együttmûködési lehetõségekrõl egyeztettek szenátorral és

rektorral.
„Olyan lehetõségekrõl beszéltünk, amelyek hosszú távon a székely gazdák, a székelyföldi

egyetem és a magyarországi partnereink közötti együttmûködésnek az alapját képezhetik” –
vezette fel Tánczos Barna az egyeztetés tartalmát az azt követõ sajtótájékoztatón. Ezekre a
projektekre szeretnének közösen, akár több ország összekapcsolásával, vagy külön-külön
helyi, illetve uniós forrásokra pályázatokat elõkészíteni. Tánczos elárulta, hogy többek kö-
zött mesterképzés elindításáról is beszéltek a Szent István Egyetem segítségével, például
Kolozsváron köztisztviselõk számára. Jakab István a tudás megosztásának fontosságát
hangsúlyozta. „Az egyetemek együttmûködése, a különbözõ szakmai szervezetek infor-
mációbázisának közös felhasználása segít minket abban, hogy versenyképesek legyünk a
Kárpát-medencében, Európában és a nemzetközi piacokon is” – emelte ki. Dr. Tõzsér János
elmondta, érdemesnek találják foglalkozni a három generáción át nemesített krumplifajták-
kal is, amelyek ellenállók különbözõ betegségek ellen. „Amikor a burgonyanemesítésben
bizonyos cégek uralják a piacot, akkor a saját érdekünk ezt tenni, hogy ne kelljen mástól
átvenni” – szögezte le.

Tánczos Barna
dr. Tõzsér János
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A Lakiteleki Népfõiskola által
szervezett Drávaszög Kollégium
keretében 2. alkalommal indult
útnak 50 hallgató és 20 pedagógus
nemrég Horvátországba, a horvát
– magyar határ mellett elterülõ
Baranya térségébe, folytatni az
õsszel megkezdett, a határon túli
magyar értékeket feltáró
kutatómunkát.

A program résztvevõi hazánk különbözõ
felsõoktatási intézményeinek – köztük a
Szent István Egyetemnek – a hallgatói, ta-
nárai, akik négyfõs csoportokat alkotva ösz-
szesen 22 drávaszögi településre látogattak
el.
Ami csoportunk Vörösmart községben vég-

zett értékfeltárást. A falubeliek akárcsak õsz-
szel, most is örömmel láttak vendégül min-
ket, s szívesen meséltek nekünk a faluról, a
múltról és a jelenrõl. Egykor nagy élet volt
itt, fiatalok kacajától volt hangos az utca, s a
megélhetéssel sem volt gond: a családok
gazdálkodtak, szõlészettel, borászattal fog-
lalkoztak. De a délszláv háború hosszú, ne-
héz évei óta már semmi sem olyan, mint ré-
gen: nincs, aki gazdálkodna, s lehetõség hí-
ján a fiataloknak sincs maradásuk.
A rég nem lakott házak lassan összedõlnek,

vagy már össze is dõltek, minden második

házban idõs néni, bácsi lakik, itt élték le
egész életüket, ide köti õket minden em-
lékük. Õk azok, akiknek köszönhetõ, hogy
élnek még a régi hagyományok, szokások,
amelyek ma felbecsülhetetlen értékek. Lát-
tunk csodaszép baranyai hímzéssel készített
terítõket, villás csipkével készült kendõket
és még sok egyebet, igazi kincsek kerültek
elõ – mielõtt végleg eltûnnének – a megko-
pott szekrények aljából.

Vörösmart idõs lakói tisztán emlékeznek
gyermekkoruk kedves mondókáira, dalaira,
örömmel énekelték el nekünk aztán velünk
együtt a maguk készítette diólikõr, házi bor,
finom sütemények mellett.

Órákat töltöttünk el így, s mi ámulva hall-
gattuk történeteiket, emlékeiket, melyeket

olykor nevetve, máskor könnyes szemmel
meséltek. Sok mindent átéltek a 90-es évek-
ben, amikor tombolt az eszeveszett gyûlölet,
a háború, de vége lett ennek is. Számukra a
legszentebb dolog a béke, s örülnek minden
percnek, amit a Jóisten megad nekik. Tenni
akarásuk, jókedvük, életszeretetük a mai
világban olyan érték, ami példa lehet az utó-
kor számára.

Képeinken: A vörösmarti pincesor; a
vezette vörösmarti kutatócsoport

tagjai nyugalmazott óvónõvel
és a szerzõ, baranyavári
szobrász-festõnél

Pintér Dalma

Loksa
Gábor

Angyal Márta
Bosnyák András

Dulai Sándor felvételei

univerzitás

Drávaszög
kincsei

MEGJELENT DR. SEBÕK BALÁZS
fõiskolai docens (Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar) Szolnok megye szocialista
iparosítása (1950-1970) címû könyve.
Akötet 306 oldalas és a Magyar Nemzeti Le-

véltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levél-
tára közleményeinek 13. számaként jelent
meg.

A mû a szerzõ több éves levéltári kutatásán
alapul, amelynek témája Szolnok megye szo-
cialista iparosítása, a szocialista idõszak elsõ
két évtizedében.
A Szolnok megyével kapcsolatos iparosítási

politikát a tervezéstõl egészen a megvalósulá-
sig nyomon követi, majd a már termelõ ipari
üzemek életébe is betekintést nyújt. Több
esetben is szó esik az Országos Tervhivatal ál-
tal tervezett, ám végül meg nem valósult ipari
beruházásokról. Valamennyi tervidõszakkal
kapcsolatosan kitekintés készült, amely a me-
gye iparfejlesztését a másik öt alföldi megyé-
vel, illetve az országos trendekkel hasonlítja
össze. Az iparosítás folyamata mellett a szer-
zõ elemezte a társadalom átalakítását, mint
például a nõi munkaerõ iparba való bevonása,
a fiatalság helyzete, a gyorsuló elvándorlás, a
társadalom átrétegzõdése a mezõgazdaságban
dolgozók létszámának drasztikus csökkené-
sével.

ISSN 1219-5049 ISBN 978-963-7244-19-3.

Együttmûködés Mezõkövesddel

A Szent István Egyetem és Mezõkövesd ön-
kormányzata közötti együttmûködési meg-
állapodást írt alá június 12-én Gödöllõn dr.

rektor, , a
GTK dékánja és polgár-
mester. Az eseményen részt vett

, a Nemzetgazdasági Minisztérium parla-
menti államtitkára, miniszterhelyettes és

kancellár.
A megállapodás aláírása alkalmából dr. Tõ-

zsér János kiemelte, hogy a dokumentum a
GTK több szakját is érinti, s ha a megvalósítás
során az egyetem más karainak bevonására is szükség nyílik, a SZIE készségesen bõvíti az
együttmûködés skáláját a város, a járás és a régió fejlesztése érdekében.

Dr. Fekete Zoltán méltatta, hogy az egyetem közremûködésével a mezõkövesdi térség
szellemi tõkét importál, amire óriási szüksége van az önkormányzatoknak, a gazdasági tár-
saságoknak és a lakosságnak egyaránt.
Már a megállapodás megszületése elõtt megjelent Mezõkövesden a kar 80 hallgatója, tette

hozzá dr. Káposzta József. (Mint megtudtuk, kérdõívezésen vett részt a gazdasági- és vi-
dékfejlesztési agrármérnök BSc szak II. évfolyama regionális gazdaságtan, illetve területi-
tervezés és programozás órák gyakorlatainak keretében. Összesen 400 kérdõívet sikerült ki-
töltetni a helybeliekkel, melyek eredményeit a késõbbiekben publikálják.) A SZIE az élel-
miszertermelés teljes vertikumát átöleli, s mivel Mezõkövesden és környékén jelentõs sze-
repe van a mezõgazdaságnak, a vidékfejlesztésnek és a turizmusnak, mindez sok lehe-
tõséget kínál a megállapodásban rögzített együttmûködési területeknek, szögezte le a dékán.

Tõzsér János dr. Káposzta József
dr. Fekete Zoltán

Tállai And-
rás

Figler Kálmán
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A XXXII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Orvos- és
Egészségtudományi Szekciója Ápolás és betegellátás, védõnõi prevenció
tagozatának versenyébõl Patakiné Márkus Ágnes, az Orosházi Kórház
aneszteziológiai szakasszisztense a laikus újraélesztést vizsgáló
munkájának köszönhetõen különdíjjal térhetett haza.

BARÁT ALEXANDRA
ápoló hallgató

dr. Nagy
Katalin

Balda György

– Szép eredményt ért el az idei OTDK-n.
Miért éppen ezt a témát választotta?

– Hogyan látott neki a kutatásnak, mi
elõzte meg a felkészülést, miként zajlott a
munka?

– Kik voltak, akik segítették a megvalósí-
tásban?

– Milyen tapasztalatokkal bõvült a kuta-
tás kapcsán, mennyire volt hasznos a civi-
leknek ez az oktatás?

– A hirtelen szívmegállás az esetek többsé-
gében egészségügyi intézményen kívül tör-
ténik, ezért a laikusoknak sokkal nagyobb
szerepük van abban, hogy a sikeres újra-
élesztések számát növeljük. Sajnos már a
legfiatalabbakat is érinti a hirtelen szívhalál,
többek közt iskolásokat, sportolókat, ezért
fontos, hogy a pedagógusok, osztálytársak
milyen hatékonyan tudnak beavatkozni.

– Beléptem a Magyar Újraélesztési Társa-
ságba (hivatalosan Magyar Resuscitatios
Társaság), akik az európai újraélesztési tár-
saság tagjaikét a négylépcsõs oktatási mód-
szer alkalmazásával mindig a legújabb aján-
lások szerint oktatnak és az instruktoraikat a
legújabb protokoll szerint képzik ki. Ezért
úgy gondoltam, akkor tudok a leghitelesebb
lenni, hogyha elvégzem az általuk tartott ok-
tatói tanfolyamot, ezáltal pedig hivatalos ok-
tatóvá válok.

A tanfolyam elvégzése után 10-15 fõs csa-
patoknak gyakorlattal egybekötött elsõse-
gélynyújtó oktatást szerveztem. A gyakorlat
teljessége érdekében szereztem egy ambu-
fantomot, amit egy civil egyesület közremû-
ködésével pályáztam meg, emellett félauto-
mata defibrillátor is a rendelkezésünkre állt.
Ezeknek az eszközöknek a segítségével vál-
laltam, hogy ingyen oktatom a lakosságot.

– A tanfolyamok szervezésében egy házi-
orvos is közremûködött, aki a rendeléseken
beszélt a pácienseknek errõl a lehetõségrõl,
illetve egy kedves barátnõm, aki szintén az
egyesület tagja, az adminisztrációs teendõk-
ben, valamint a szituációs gyakorlatok meg-
valósításában segített. Az egyetemen tanító
elõadók, a könyvtárosok szintén készsége-
sek voltak. A konzulenseimtõl –

aneszteziológiai és intenzív-terápiás
szakorvostól és kognitív és
neuropszichológustól – szintén nagyon sok
szakmai útmutatást kaptam.

– A kutatásban résztvevõk megértették az
újraélesztés fontosságát, maguktól jöttek el
az oktatásra, érdeklõdést mutattak az új in-

formációk iránt és aktívan részt vettek a gya-
korlati képzésen. Ebbõl adódóan a második
kérdõívben szignifikánsan jobb eredmények
születtek, valamint bátrabbnak és határozot-
tabbnak is érezték magukat, többen jelezték,
hogy szívesen visszajönnének a tanfolyam-
ra.

– Mindenképpen fel kell hívni a figyelmü-
ket arra, hogy milyen elkeserítõek a halálo-
zási statisztikák és a fiatalabb korosztályt is
érinti ez a probléma. Példaként említem a
sportéletet, ahol egyre többször fordul elõ,
hogy a sportoló a klinikai halál állapotába ke-
rül. Ebben az esetben fontos lenne, hogy a
csapattársak, az edzõ vagy akár a nézõk kö-
zül tudja valaki, hogy mit kell tenni. Nagyon
kevés az idõ (3-5 perc), ami alatt cselekedni
kell, hogy sikeres legyen az újraélesztés. Ha
ezeket a tényeket sikerül az emberekben tu-
datosítani és megértetni velük, hogy miért is
alapvetõ az elsõsegélynyújtás folyamatának
ismerete, azt tapasztalnánk, hogy egyre töb-
ben jelentkeznének hasonló tanfolyamokra.

– A diákok sokkal tanulékonyabbak, a gya-
korlatok során pedig sokkal aktívabbak vol-
tak, viszont a felnõtteknek a felelõsségérzete
nagyobb. Ez a kettõ kompenzálja egymást és
igazából a felnõttek meg a diákok csoportja
hasonló eredményeket tudott felmutatni a
tanfolyamokat követõ kérdõívek kitöltésé-
ben.

– Hihetetlenül jó érzés részt venni egy or-
szágos tudományos diákköri konferencián,
nagyon komoly a verseny, több szempontból
kell megfelelni, hogy az ember valamilyen
eredményt tudjon elérni. Fontos, hogy be-
szélni tudj a kutatásodról, konkrét eredmé-
nyekkel támaszd alá annak társadalmi hasz-
nosságát.
Számos jobbnál jobb pályázatot mutattak be

az OTDK-n. A nagy orvosi egyetemek és
azok egészségtudományi karai mellett fon-
tos, hogy a kisebb egészségtudományi kép-
zõhelyek, mint Intézetünk is be tudjon mu-
tatkozni, és a különdíj jelzi számunkra, hogy
képesek vagyunk megállni a helyünket a
nagy képzõintézményekkel közös verseny-
ben is. Sokat számított a környezetem
visszajelzése is, a Szent István Egyetem
gyulai kampuszát, az Orosházi Kórházat és

– Mit gondol, mivel lehetne motiválni az
embereket, hogy fontosnak érezzék és el-
sajátítsák az elsõsegélynyújtás alapjait?

– A résztvevõk közül melyik korosztály
volt nyitottabb?

– Milyen élmények, impressziók érték a
konferencián?

természetesen ismerõseimet is büszke-
séggel töltötte el az eredmény.

Gyuláról még két hallgató vett részt ki-
váló munkájával ezen a színvonalas ren-
dezvényen: (Bélbarrier
integritás vizsgálata IPEC-J2 modell-
rendszerben) valamint
(Szürkehályog mûtétre kerülõ beteg tá-
jékoztatásának jelentõsége). Ezúton is
gratulálunk nekik.

– Egészségügyi szakközépiskolában
kezdtem, már az elsõ évben megmutat-
kozott, hogy mennyire érdekel az egész-
ségügy világa. Érettségi után egy évig nõ-
vér voltam, az alatt elvégeztem a felnõtt
szakápolóit, ezt követõen tizenhat évig
mûtõs asszisztensként dolgoztam, köz-
ben a mûtõs szakasszisztensi iskolát is
elvégeztem. Jelenleg aneszteziológiai
szakasszisztensként dolgozom, összes-
ségében már huszonnyolc éve az egész-
ségügyben tevékenykedek.

– Továbbra is szeretnék gyakorlattal
egybekötött oktatást tartani a laikusok
számára, iskolákban, gimnáziumokban
egyaránt. A Dél Békés Mentõcsoport ber-
keiben szintén ingyenes oktatást vállalok,
valamint elvállaltam a kórházban az új-
raélesztési minõségbiztosítási standard
kidolgozását.

– Határozottság, gyors reakció, össz-
pontosítás, önállóság, többek között
ezeknek a tulajdonságoknak kell meg-
lenniük egy ápolóban ahhoz, hogy meg-
felelõen el tudja végezni a feladatát. Ezen
kívül fontos, hogy folyamatosan bõvítse
ismereteit, ez által hatékonyabban tudja
végezni a munkáját. Nincs lehetetlen,
csak akarni kell, küzdeni és mindent
megtenni az álmainkért.

Molnár Zsanett

Szecsei Tamásné

– Az egészségügyi szakma komoly el-
hivatottságot követel, miért éppen ezt
választotta?

– Milyen további céljai, elképzelései
vannak?

– Mit tanáccsal a jövõ ápolóinak?

Nincs lehetetlen, csak akarni kell, küzdeni az álmainkért
Beszélgetés Patakiné Márkus Ágnes aneszteziológiai szakasszisztenssel
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X. évfolyam, 4. szám

Tanévvége és az iskola

NAPLÓSOROK

Május utolsó és június elsõ vasárnapja a gye-
rekek és a pedagógusok ünnepe. Ezek az
események már 20. századi „találmányok”,
de a politika és a kordivat által létrehozott
újkeletû ünnepek közül ezek megragadtak az
emberek szokásrendjében. Helyük lett, mert
igaz emberi viszonyokra épülnek, a szeretet-
re és a tiszteletre.

A gyermekek, az utódok nevelése minden
bizonnyal még a civilizáció elõtti idõkre
nyúlik vissza. Láthatjuk, hogy az emberi lét
legalacsonyabb szintjén élõ természeti népek
is nagy türelemmel tanítják a kicsiket a min-
dennapi élet dolgaira, mindarra, ami a bol-
dogulásukhoz szükséges. Az évezredek so-
rán a „tananyag” folyamatosan változott, de
az utódok iránti felelõsség mindig létezett, és
jelen van ma is. Változott a nevelés szigora –
jellemzõen szelídült –, de a tanító és tanít-
vány között az érzelmi kapcsolat nem.
A tanulás nem nélkülözheti a szeretetet, és a

tiszteletet, hiszen belõlük fakad az elfogadás
és a bizalom. Egészen a 20. század közepéig
a gyerek nevelésérõl a család, a tanító és a
pap gondoskodott. A nevelés résztvevõi jól
ismerték egymást, hasonló értékrend szerint
közeledtek a gyerekekhez. A személyes kap-
csolat közös felelõsséggel is járt, mindhárom
viszonyban jelentõs szerepe volt a tekintély-
nek is. Az embernek szüksége van arra, hogy
felnézzen a tanítóra, ez az elfogadás alapja.
Ezt használja ki a média, amely a régi be-
idegzõdés szerint próbál hatni a gyerekekre
és a gyereklelkû felnõttekre is.

Csakhogy a tömegkommunikációban, a vi-
szonyrendszer természetébõl fakadóan már
csökken a személyes kapcsolat. Persze mint
minden társadalmi jelenség, ez is sokkal bo-
nyolultabb probléma, de az oktatás helyzeté-
nek elemzésekor általában ritkán hangzik el,
hogy az oktatási rendszer hiányosságai nem
csak a pénztelenségbõl és pedagógiai szak-
mai iránytévesztésekbõl fakadnak, hanem
például a kommunikációhoz fûzõdõ kapcso-
latából is.

Olykor úgy tûnik számunkra, hogy nagyon
messze kerültünk attól a pedagógusi tekin-
télytõl, amirõl Kosztolányi Dezsõ írt közel
száz évvel ezelõtt.

"Tanár az én apám. Ha jár a vidéki város-
ban, gyermekek köszöntik õsz fejét, kicsinyek

és nagyok, régi tanítványok, elmúlt életükre
emlékezve.

A Pedagógusnap azonban ünnep, amikor
gondolataink az emlékezés, a tisztelet, a
megbecsülés és a jövõben vetett hit körül
forognak. S mi mások ezek a fogalmak, mint
a tekintély építõkövei. Éppen ezért hiszem,
hogy az oktató-nevelõ ember társadalmi
presztízse – mondhatom tekintélye –, míg
ember él a földön, mindig megmarad, mert
valamennyi társadalmi csoport körül a
legnagyobb lehetõsége van a jövõ formálá-
sára.

Az iskolának, s benne a felsõoktatásnak eb-
ben a világban kell megtalálnia a helyét, elhi-
tetni a fiatalokkal, hogy a szorgalom, a kitar-
tás, a folyamatos és fárasztó önépítés több,
mint a média kínálta könnyû élet. Bár az em-
berek zöme ezt a világot látszólag elutasítja,
hallgatókkal, vagy ismeretségi körünk fiatal-
jaival való beszélgetések során tapasztalhat-
juk, hogy bizony gyökeret vernek ezek a
hamis képek az életre készülõ generációk-
ban. Úgy gondolom, hogy az útkeresés ne-
hezebb számukra, mint a szüleik nemzedé-
kének volt. A választ elsõsorban a családnak,
másodsorban az iskolának kell megadnia,
vagy legalábbis segíteni a megfogalmazá-
sában.

Láthatjuk, hogy értékválsággal küzdõ vilá-
gunkban az iskola, s a mi területünk, a felsõ-

oktatás dacol leginkább a kordivattal, de mi
magunk is érezzük, hogy nagyon nehéz a
helyzetünk. Pedig, amikor beszélgetek a
hallgatóimmal, érzem, hogy tisztábbak, át-
gondoltabbak, értékorientáltabbak, mint
ahogy a generációjuk egészében látszik,
vagy, ahogy a tömegtájékoztatás mutatja.
Ilyenkor az oktatási év végén, a ballagások, a
diplomaosztások, a gyereknap és pedagó-
gusnap környékén érdemes elgondolkod-
nunk, hogy az emberi civilizáció motorja az
új nemzedékben rejlõ teremtõ erõ, amelyet a
szülõk, nagyszülõk, a tanítók, tudósok és
igaz tekintélyek által bontakozhat ki, vagy
kallódhat el.

Az oktatási célok tiszták, jól megfogalmaz-
hatók, de az odáig vezetõ út, hosszú és általá-
ban száz százalékig meg sem valósítható.
Csak törekedhetünk feléje, és ha 80 száza-
lékig eljutunk, már nagyon elégedettek le-
hetünk.

Az életünk és a munkánk tehát egy folya-
mat, amelyet a törekvés és nem a befejezés
jellemez. De ez mégsem kudarcok sorozata,
hanem részsikerek és sikertelenségek lán-
colata. Van eredményünk és vannak figyel-
meztetõ hibák, mulasztások, amik aztán
meghatározzák a teljesítményt.
Mire törekszünk általában? Többre és jobb-

ra. A felsõoktatás hosszú ideig a többen látta
a jövõt. Több diákban, több szakban. Mára a
jobb értékelõdött fel, hiszen a több, jobb nél-
kül nem érhetõ el. A jobb pedig a minõség, a
magasabb szintû oktatás, a keresettebb dip-
loma. Karunk ezért mindig sokat tett és tesz
ma is. A közelmúltban sikeresen befejezõ-
dött az akkreditáció és a minõségbiztosítás
procedúrája, kiválóan sikerült az OTDK
megszervezése, egyre aktívabban veszünk
részt a különféle konferenciákon, nem egyet
mi is szervezünk, egyre bõvülnek nemzet-
közi kapcsolataink.

Sokféle út vezet a minõség felé, ezek egy
része idõközben felerõsödik, más része el-
gyengül, de végül az eredmény mindig tetten
érhetõ.

Mit mondhatnék most a tanév végén, ün-
nepeink idején? Hiszem, hogy lehet erõs is-
kolarendszer, az óvodától egészen a doktori
képzésig. Azt is tudom, hogy a tananyag
változhat, de az oktatás-nevelés alapja min-
dig a személyes kapcsolat, a szeretet és a
tisztelet marad. Ezen gondolatok jegyében
kívánok minden hallgatómnak és munkatár-
samnak szép, nyugodt nyarat, önfeledt pi-
henést!

Dr. Káposzta József

dékán

Tanévvégi ünnepeink

A tekintély
Az iskola helye

A minõség
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A XXXII. OTDK le-
zárását követõen im-
már hagyományosan
a Magyar Tudomá-
nyos Akadémián ren-
dezték meg az OTDT
TDK Prezentációs
Díj-versenyt június
16-án. A 16 szekció
16 pályamunka pre-
zentációját jelölhette
a TDK Prezentációs
Díj elnyerésére.

Az Agrártudományi
Szekcióból és (Szent István Egyetem)
A Szentendrei és Váci kistérség területi elemzése a Dunakanyar Na-
túrpark koncepció megalapozására címû, második helyezést elért
dolgozatával vett részt a versenyben, amelynek minden elõadója
részvételi oklevelet kapott, de csak négy prezentáció részesült he-
lyezési oklevélben.

Bár az utóbbi kategóriába a gödöllõiek nem kerültek be, teljesít-
ményük egyetemünk jó hírnevét öregbítette. Képünkön a két fiatal-
ember konzulenseikkel, doktorandusszal és

egyetemi docenssel, dékánhelyettessel, valamint
egyetemi docenssel láthatók.

Erdélyi Dániel Horváth Bálint

Áldorfai György dr.
Nagy Henrietta dr.
Ritter Krisztián

Május 16-án 5. alka-
lommal rendezték
meg a Budapesti
Kommunikációs és
Üzleti Fõiskolán, a
Fõiskolai és Egyetemi
Nemzetközi Kommu-
nikációs Viselkedés-
kultúra és Protokoll
Versenyt. A rendezvé
nyen a SZIE két csa-
pattal is részt vett.

A Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi
Kar (SZIE GTK) Tu-
rizmus-vendéglátás
szakos hallgatóinak
idén is sikerült elhozniuk az elõkelõ II. helyezést. A csapat tagjai:

.Acsapat felkészítõje: mb.
fõosztályvezetõ volt

A versenyen szépen szerepelt még a SZIE GTK Gazdálkodási és
menedzsment szak csapata is. A csapat tagjai:

és . A csapat
felkészítõje: egyetemi adjunktus volt.

Bencze Bernadett, Hedrich Bernadett, Horváth Domokos, Mókus

Imola, Vincze Nóra Farkasné Inkret Judit

Felföldi Judit, Hor-
nyák Aletta, Tóth Máté, Veres Norbert Zelovics Zoltán

dr. Markó Olga

Viselkedéskultúra és ProtokollPrezentációs Díj verseny

A2014/2015-ös tanév is elszállt.
Asok megrendezésre kerülõ
rendezvény, a záróvizsgák, a
diplomaátadó, valamint a tanévzáró
körüli izgalmak és sürgés-forgás
után, a GTK dolgozóinak alkalmuk
nyílt egy kis kikapcsolódásra.
Június 20-án, szombaton ugyanis
azért jöttünk az egyetemi
Dobópályára, hogy megálljunk egy
napra, a hagyományos Családi
sportnapra és Pedagógusnapra.

BENCZE BERNADETT KÁRMEN
A program nyitásaként

dékán értékelte az évet, elmondta, hogy szá-
mos „megmérettetésen” vagyunk túl, példá-
nak megemlítette a nemrégiben lezajlott akk-
reditációkat és hogy Karunk megszerezte az
ISO minõsítést. Megköszönte mindenkinek a
sok munkát és a fáradságos túlórákat, amiktõl
sikeres volt az idei tanév is. Majd
GTK HÖK elnök a hallgatók nevében mon-
dott hagyományos köszönetet, gratulált a ta-
nároknak és az egyetemi dolgozóknak egész
éves munkájukért.
Az idei programban is sok aranyos és érdekes

mûsort találhattunk. Énekeltek és játszottak
nekünk az Egyetem téri óvodások, láthattunk
kutyás bemutatót. Kicsiknek és „kicsit” na-
gyobbaknak egyaránt volt légvár, kézmûves
foglalkozás, egészségügyi szûrés, körömdí-
szítés. Ezen kívül, hogy ne csak együnk,

dr. Káposzta József

Csáki Dávid

igyunk, mulassunk egész idõ alatt, azok, akik
féltették az alakjukat a sok finomság között,
részt vehettek egy jó kis zumba-edzésen,
kétszer fél órában.

Idén sem maradhatott el a foci, ám újításként
most nem a GTK intézetei között zajlott csak
a verseny. Ez alkalommal indult a SZIE GTK
„válogatottja”, a Gödöllõi Rendõrkapitányság
csapata és a CURRUS Zrt is.Az eredményt a
dékán úr hirdette ki. A kupa átadása közben

gratulált az elsõ helyezett CURRUS-nak
(III.), a szintén elsõ GTK „válogatottnak” (II.)
és a tényleges elsõ Gödöllõi Rendõrka-
pitányság csapatának… Majd finom ebéd
várta a kikapcsolódni vágyókat: babgulyás és
rétes, igény szerint jégkrém is.

A focin kívül újdonság volt, hogy magunk-
kal hozhattuk kedvenceinket is, így nemcsak
a gyerkõcök, hanem a kutyák vidám játéka is
körbevett minket a nap folyamán.
Ezen a napon egy kicsit mindenki levetkõzte

vezetõi, oktatói és hallgatói mivoltát, hogy
együtt, kötetlenebbül szórakozhasson.

Együtt, kötetlenül

Kari pedagógusnap családi körben
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Több mint ötszázan fejezték be tanulmányaikat

A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara június
13-án tartotta diplomaátadó ünnepségét a gödöllõi aulában. Az eseményen
több mint 500, Gödöllõn, Budapesten és Csíkszeredában végzett hallgató
vette át oklevelét, a tanulmányai befejezését tanúsító okiratot valamint
a japán Josai International University-vel kötött együttmûködési
megállapodás alapján az egy éves részképzésben részt vett hallgatók
a tanulmányaik elvégzését igazoló bizonyítványukat.

Az ünnepségen , a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara elnöke és

dékán köszöntötte a kar pálya-
kezdõ szakembereit.

– A közelmúltban az egyik agrárcég meg-
kérdezte a világ eltérõ pontjain élõ embe-
reket arról, hogy mit tartanak az emberiség
számára legfontosabb hivatásnak – mi az,

ami hatással van a mindennapjainkra, ami
nélkül elképzelhetetlen az életünk. A feltéte-
leknek csak néhány hivatás felelt meg és
egyértelmûen ezek közé tartoznak a mezõ-
gazdasági pályák – kezdte köszöntõjét az
Agrárkamara elnöke. – Önök közül sokan
néhány évvel ezelõtt e hivatás mellett dön-
töttek. Legyenek erre büszkék! Amikor elõ-
ször léptek be a SZIE kapuján, joggal gon-
dolták azt, hogy jól választottak, mert egy
komoly hagyományokkal, értékes infra-
struktúrával, széles hazai és nemzetközi kap-
csolatrendszerrel rendelkezõ, a teljes élelmi-

Gyõrffy Balázs
dr. Ká-

poszta József

szergazdaságot és vidékfejlesztést lefedõ
egyetemen kezdték meg tanulmányaikat,
amely a nyugat-európai társintézményekkel
is felveszi a versenyt.

A mezõgazdaságban a zöld forradalom ré-
vén általános lett a gépesítés, az iparszerû
termelés. Egyre nagyobb arányban alkal-
maztak kemikáliákat, ami káros folyamato-
kat is elindított a természetben. Mindinkább
nyilvánvalóvá vált, hogy a természetet kizsi-
gerelõ rablógazdálkodás hosszú távon nem
tartható fenn. Kulcsszóvá vált tehát a fenn-
tarthatóság a mezõgazdaságban, aminek
megvalósításához olyan eljárásokat, techno-
lógiákat kell kifejleszteni, amelyek korláto-
zottan veszik igénybe az erõforrásokat, s
nemcsak megõrzik, hanem adott esetben ja-
vítják is a környezet minõségét, s képesek
gazdaságosan elõállítani az élelmiszer szük-
ségletet. A mai mezõgazdaság szerves részét
képezik a GPS vezérelte traktorok és drónok.
Vajon merre vezet tovább ez az út? Biztosan

felértékelõdik a jól képzett szakemberek
munkája. Az emberiség tízezer nemzedék
alatt érte el a kétmilliárdos létszámát és ke-
vesebb, mint egy nemzedék alatt kétmilliárd-
ról 7 milliárdra nõtt a számunk.
A legnagyobb kihívás önök elõtt áll: a csök-

kenõ természeti erõforrásokból kell a nö-
vekvõ népesség számára egészséges, biz-
tonságos élelmiszert termelni, a készleteket
nem felélve, a jövõ generációkra is gondol-
va. Segíthet ebben, hogy hazánk mezõgaz-
dasága növekedési pályára állt, de még
messze nem használja ki a lehetõségeit.

ünnepi beszédének be-
vezetõjében rámutatott arra, hogy hosszú út
vezetett idáig, hiszen jól megfontolt dönté-

Dr. Káposzta József

sek sorozatának eredményeként választották
a most búcsúzó hallgatók a Szent István
Egyetemet és benne a Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Kart, amivel egy forduló-
ponthoz értek: elkezdõdött a felnõtté válás,
az önállósodás azon folyamata, ami egy
egész életen át elkísér mindenkit.
– Miért is voltak kiemelkedõek az itt töltött

évek? Összeköti Önöket a ZH-k elõtti közös
órák, a szóbelik elõtt izzadó évfolyamtársak,
a közös ünneplések, a szokásos paprikás-
krumpli, az interneten folytatott „anyag-
dealerkedés”, a TDK, a szakkollégi-
umokban végzett munka, tanulmányi ver-
senyek izgalma – idézte fel a kar dékánja a

diákévek hangulatát, majd így folytatta: – A
mi egyetemünk egy különleges hely! Ez egy
olyan hely, ahol az úttesten egyenrangú
vagy az autóval. Ez egy olyan hely, ahol
Kálmán herceg szobrának vizsga elõtti si-
mogatása biztosan pótolja a hiányzó tudást.

A mi egyetemünk szabadság. Szabadság a
szellemnek, az órára járásnak, a háromból
egy sikeres vizsgának, a tudásnak.

A mi egyetemünk egy lázadás! Lázadás a
gimnázium ellen, az otthon melege ellen, a
munka ellen, az élet hátralévõ része ellen és
egyébként minden ellen.
A mi egyetemünk õrület. Õrület a születés-

napokon, vizsga után, a gólyatáborban, a
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

bálokon, a bulinapok esti éjszakáin és bûnhõ-
dés a másnapján.
Ami egyetemünk barátkozás. Barátkozás az

idegennel, aki melletted ül ZH-n, az új rend-
szerrel, a neptunnal, az e-learninggel, egy új
életformával, más országokból érkezõ diá-
kokkal.

A mi egyetemünk szerelem. Szerelem az
elsõ szép szempárba, néhány „szaktárgyba”,
a szakirányba, a helyi hallgatóságba, az in-
tézménybe.

A mi egyetemünk harc. Harc a vizsgáztató
ellen, a határidõk ellen, a bizottságok ellen, a
hallgatók számára érthetetlen tananyag el-
len, a különeljárási díjak ellen.
A mi egyetemünk kihívás. Kihívás elvégez-

ni, megfelelni apunak, anyunak, a szomszéd-
nak, a tanár elvárásainak, a világnak.

A mi egyetemünk egy KÖZÖSSÉG! Egy
hely, ahol sok hasonló korú és gondolkodású
ember találkozik és lehet bármely kar
hallgatója, mégis mind a Szent István
Egyetem családjának közösségébe tartozik!

Ez a közösségépítés fontos dolog, hiszen
mindenki vágyik arra, hogy szeressék, el-

fogadják, meghallgassák, és tartozhasson va-
lahová. A közösségekben erre nagyszerû al-
kalom nyílik. A Karon ilyen közösségeket
építünk, hiszen közösségek építése a jövõnk
záloga. Az együttgondolkodás, az egymás
segítése adhat olyan motivációt, amiben
mindenki megtalálhatja boldogulásának zá-
logát.

– A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar minõség irányába tett lépéseinek ered-
ményeit mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy az elvégzett munka eredményeként
oktatói csapatunk 84%-a rendelkezik tudo-
mányos fokozattal, ami a legfrissebb orszá-
gos statisztikákban (a hazai üzleti képzéseket
tekintve) elsõ helyre tesz minket, míg nem-
zetközi összehasonlításban is kiemelkedõ-
nek tekinthetõ – mondta a diplomaátadó ün-
nepség vendégeihez fordulva dr. Káposzta
József. – Kiváló egyetemen, kiváló oktatók-
kal, kiváló hallgatók teremnek.Amúlt hetek-
ben 534 hallgató tett sikeres záróvizsgát,
akikbõl 156 kapott kiváló vagy jeles okle-
velet. A záróvizsgázókból 253 fõ volt mester
illetve szakirányú továbbképzésben résztve-

võ hallgató, akik az összes végzettek több
mint 49%-át adják.
Avégzõs hallgatók nevében

Kommunikáció és médiatudomány alapsza-
kos hallgató búcsúzott.

A Szent István Egyetem rektora a kar felter-
jesztésére professor emeri-
tus részére Pro Negotio Universitatis elis-
merõ oklevelet adományozott.

Az ünnepségen , a Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánja
Gyõrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara elnöke részére címzetes egyetemi
docensi elismerõ címet adományozott.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Tanácsa címzetes egyetemi docensi elismerõ
címet adományozott
részére.

A 60 éve végzett hallgatók közül
gyémántoklevelet vehetett át

és
. Aranyoklevelet vett át az 50 éve

végzett és .
Dékáni Elismerõ Oklevélben részesült

PhD hallgató,

Molnár Dorina

dr. Fehér István

dr. Bíró Tibor

dr. Artyunján Alex

Kirchner
József, Széles Sándor, Tóth Tihamér Vaskó
Sándor

Deák Imre dr. Tiba István

Bálint Csaba Csáki Dávid

Gazdálkodási és menedzsment alapszakos
hallgató, Kereskedelem és
marketing alapszakos hallgató,

Turizmus-vendéglátás alapszakos
hallgató, Kommunikáció és
médiatudomány alapszakos hallgató, Mol-
nár Dorina Kommunikáció és médiatudo-
mány alapszakos hallgató.

GTK Elismerõ Oklevelet vehetett át
ügyvivõ szakértõ,

igazgatási ügyintézõ és
egyetemi docens.

Dékáni Dicséret kitüntetésben részesült
adjunktus,

mestertanár, kisegítõ alkal-
mazott, ügyvivõ szakértõ,

adjunktus.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
hallgatói kiemelkedõ oktatói teljesítmé-
nyéért a 2014/2015 tanév Legjobb Oktatója
Díjat , az Üzleti Tudo-
mányok Intézete egyetemi docensének ítél-
ték oda.

Az ünnepségen adták át a Kar MSZ EN ISO
9001:2009 szabvány szerinti tanúsítványát.
Az egyetemen 2011-ben kezdõdött el egy

TÁMOP projekt keretein belül az intéz-
ményesített, nemzetközi szabványon ala-
puló minõségirányítási rendszer fejlesztése
és kialakítása az egyes karokon.

A 2014/2015 tanévben a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar is teljesítette a szab-
vány követelményeit, és nemzetközi akkre-
ditációval bíró, külsõ független fél által
kiállított tanúsítványt szerzett.

Az okiratot a Certunion Kft. képviseletében
adta át.

Dudás Evelin
Hedrich

Bernadett
Kaputa Zoltán

Bese
Mária Gódor Bettina

dr. Veresné dr.
Valentinyi Klára

F.
Orosz Sára Juhászné Klér Andrea

Kádár Péterné
Turza Brigitta

Varga Erika

dr. Pataki Lászlónak

Farkas Attila

tallér



védelmi felügyelõje a Környezettudományi
Intézetbe, , a Gabonater-
mesztõk Országos Szövetségének elnöke a
Növénytermesztési Intézetbe.

A kari tanács a Mezõgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar Tiszteletbeli Tanácsadója
címet adományozta a
Mezõhegyesi Ménesbirtok Zrt. ny. növényvé-
delmi tanácsadójának a Növényvédelmi In-
tézetbe, , a Gyõri „Elõre”
Halászati Szövetkezet ügyvezetõ elnökének
az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Inté-
zetbe, , a Viglien-
zone Hungaria Kft. ügyvezetõ igazgatójának
a Növénytermesztési Intézetbe.

Dékáni dicséretben részesült
igazgatási ügyintézõ,

ügyvivõ szakértõ,
tanszéki mérnök, egye-

temi adjunktus és egyetemi
docens.

Vancsura József

dr. Szabó Zoltánnak

Szilágyi Gábornak

dr. Varga Tibor Ferencnek

Bényi Erzsébet
Farkasné Borbély

Andrea Gergely Ildikó Edi-
na dr. Krifaton Csilla

dr. Szénási Ágnes
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Az MKK diplomaátadó
ünnepségét június 18-án tartották.
Az eseményen dr. Jenes Barnabás,
a Nemzeti Agrárkutatási és
Innovációs Központ fõigazgatója
és dr. Posta Katalin dékán
mondott köszöntõt. Júniusban 106
hallgató fejezte be tanulmányait
az alapképzésben, 105 a
mesterképzésben és heten
szereztek szakmérnöki oklevelet.

Doby Géza-díjban egyetemi
docens és egyetemi tanár, Pro
Facultati Scientiae Agrariae Díjban

egyetemi docens és
ny. egyetemi docens részesült.

Címzetes egyetemi docensi címet vehetett át
, a Bonafarm cégcsoport Bóly

Zrt. vezérigazgatója a Növénytermesztési In-
tézetbe, , a Hegykõi Mezõgazdasági
Zrt. állattenyésztési ágazatvezetõje az Állatte-
nyésztés-tudományi Intézetbe,

, az Országos Közegészségügyi Köz-
pont osztályvezetõje az Akvakultúra és

dr. Kiss István
dr. Nagy Zoltán

dr. Tolner
László Hódosné dr. Kot-
vics Gizella

Ádám János

Árki Pál

dr. Barna
Szilvia

Környezetbiztonsá-
gi Intézetbe,

, a Sze-
gedi Tudomány-
egyetem Mérnöki
Kar egyetemi do-
cense a Növény-
termesztési Intézet-
be, ,
az Állattenyésztõ és
Teljesítményvizs-
gáló Kft. takarmány-
analitikai igazgató-
ja az Állattenyész-
tés-tudományi Inté-
zetbe, , a
Pest Megyei Kor-
mányhivatal talaj-

dr. Gyi-
mes Ernõ

dr. Orosz Szilvia

Pirkó Béla

tanulmányi idõ alatti egyenletes, kimagasló
teljesítményért és a záróvizsgán nyújtott kivá-
ló szereplésért dékáni különdíjat adományo-
zott a következõ hallgatóknak:

környezetgazdálkodási agrármérnök,
vadgazda mérnök,

okleveles növényorvos, mezõ-
gazdasági mérnök, kertész-
mérnök, okleveles vadgazda
mérnök, okleveles agrármér-
nök, okleveles természetvé-
delmi mérnök, termé-
szetvédelmi mérnök, vetõmag-
gazdálkodási szakmérnök, okle-
veles vadgazda mérnök,

okleveles mezõgazdasági biotechnoló-
gus, okleveles növényorvos,

környezetmérnök,
okleveles környezetmérnök,

okleveles környezetgazdálkodási ag-
rármérnök, okleveles ökotoxi-
kológus.

Az „Év Hallgatója” kitüntetést
okleveles agrármérnök kapta.

A végzõs hallgatók szakvezetõi búcsúztatá-
sára idén professzort, a Me-
zõgazdasági mérnök alapszak vezetõjét kér-
ték fel.

A pályakezdõket , az ál-
lattenyésztõ mérnöki alapképzési szak III. év-
folyamos hallgatója búcsúztatta, majd a dip-
lomák átadása elõtt Molnár Bence köszönt el
a végzõs évfolyamok nevében.

Bandl Zsolt
Péter
Farkas Ádám Fehér Anikó

Györe Attila
Horváth Anita

Kovács Virág
dr. Láng Vince

Major Borbála
Molnár Zsóka Anna

dr. Nagy Ida
Rung Áron

Simon Zsanett Bar-
bara

Szima György
Szabó Andrea Szabó Anita

Takács Gábor
Bence

Tóth Gergõ

Molnár Ben-
ce

dr. Mézes Miklós

Albert Fruzsina

A tanévi pályázatra
beérkezett pálya-
munkák közül

(fenti
képünkön), a nö-
vényorvosi mester-
szak I. évfolyamos
hallgatója nyerte el a
200 ezer Ft díjazású
„Béres József ösztön-
díjat”.

A kar dékánja a

Tóth
József Attila
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Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

Oklevelek, díjak, elismerések
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A Gépészmérnöki Kar június 20-
án tartotta diplomaátadó
ünnepségét, amin dr. Tõzsér János
rektor és dr. Szabó István dékán
köszöntötte a résztvevõket.
A nyári záróvizsga idõszakban
alap- és mesterszakokon nappali
és levelezõ tagozaton összesen 170
fõ tett sikeres záróvizsgát.

B. G.

Ahallgatók közül 2 fõ kiváló, 18 fõ jeles, 76
fõ jó, 73 fõ közepes, egy fõ elégséges minõ-
sítést szerzett. Szakirányú továbbképzésben
energiagazdálkodási szakon 6, település-
üzemeltetõ szakon 11 fõ kapott diplomát.

Az eseményen Váradi János Emlékérem
kitüntetésben részesült
címzetes egyetemi docens és .
Komándi György Díszoklevélben részesült

professor emeritus és
egyetemi docens. Pro Facultate

kitüntetés vett át ügyvezetõ
igazgató, címzetes egyetemi
tanár, és , a német-
országi Jade Egyetem dékánja.

Dékáni Elismerésben részesül
, a Jade Egyetem nemzetközi kap-

csolatok irodájának vezetõje. Címzetes
egyetemi docens címet kapott

és . A
Gépészmérnöki Kar dékánja címzetes
gépészmérnöknek nyilvánította

, a Lakics Gépgyártó Kft. vezetõjét,

dr. Varga Vilmos
Erdélyi Péter

dr. Laib Lajos dr. Seres
István

Tóth József
dr. Füst Antal

prof. dr. Koester Heiner

Andrea
Menn

dr. Renner
Tamás, dr. Szabadi László Szabó Lajos

Lakics
Lászlót

címzetes mezõgazdasági gépészmérnöknek
nyilvánította .

Az eseményen együttmû-
ködési megállapodást írt alá
elnökkel, az Autós Nagykoalíció és a Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Kara
valamint elnök-ve-
zérigazgatóval, az A. Holding Csoport és a
Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kara
között.

A következõkben a 60 és 50 éve végzettek
vették át gyémánt- és aranydiplomájukat.

A végzõs
évfolyamokat
a tiszteletbeli
évfolyamtár-
sukká válasz-
tott, gépész-
gyûrûvel ki-
tüntetett dr.
Seres István
egyetemi do-
cens köszön-

Balázs Istvánt

dr. Szabó István
Knezsik István

dr. Appel György

tötte. A végzett hallgatók nevében
köszönt el az Alma Matertõl. Az õ

zakójára tûzte fel
dékánhelyettes a gépészmérnöki jelvényt.

A következõ hagyományos esemény a kar
zászlajának átadása volt a következõ tanév-
ben végzõ hallgatók képviselõinek. Nevük-
ben búcsúztatta a végzetteket,

majd a diplomaátadás következett. Elsõként
vette át oklevelét.

A záróvizsga bizottságok javaslata alapján
kari pályadíjban részesült
„GyroSy BEE termék fejlesztésének terve”,

Tervezze meg az újge-
nerációs duplamembrános fékmunkahenger
gyártási folyamatát”, „Kísérleti
brikettáló gép fejlesztése”, „Ka-
rosszéria és kötõelemek ellenállás hegesz-
tési folyamatának vizsgálata és optimalizá-
lása” és „Mélymûvelésû bá-
nyák megelõzõ tûzvédelme” címû diploma-
dolgozatáért.

Dékáni Dicséretben részesült kiemelkedõ
tanulmányi eredménye és kimagasló tdk te-
vékenysége alapján okleveles
gépészmérnök és
mûszaki menedzser.

Elismerõ oklevélben részesült
, aki a Folyamatmérnöki Intézet Jár-

mûtechnika tanszékén demonstrátori mun-
káját valamint a Go-Kart, Go-Bosch verseny
során a SZIE Kart Team hallgatói csapat pro-
jektvezetõi feladatát magas színvonalon tel-
jesítette.
A tanévben 87 mérnökhallgató teljesítette a
10 hónapos kooperatív szakmai gyakorlatot.
Az ezt igazoló okleveleket a gyárak vezetõ
képviselõi illetve a kar dékánja adták át.

Szabó
Tamás

dr. Daróczi Miklós

Seres Richárd

Árvai Balázs

Vendégh Ádám

Sörös László István

Bús Csaba
Papp Gergõ

Mihály István

Mózes András
Erdei Dorottya Katalin

Holl Tamás
Bence

„

Gépészmérnöki Kar

Százhetvenen tettek sikeres államvizsgát



20

aula

Ózdon született 1937. július 22-én. Általános
iskolai tanulmányai után Abaújszántón, a
Mezõgazdasági Technikumban tanult, ahol
1954-ben kitûnõ eredménnyel végzett.
Egyetemi tanulmányait 1954-ben a gödöllõi
Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési
Karán kezdte el. Az 1957/58-as tanévtõl
külföldi ösztöndíjas lett a moszkvai Tyi-
mirjazev Mezõgazdasági Akadémia Állat-
tenyésztési Karán, melyen 1960-ban kitûnõ
minõsítéssel agrármérnöki diplomát kapott.
Ahosszúháti Állattenyésztési Kutatóintézet

Kísérleti Gazdaságában 1960-tól gyakor-
nokként, 1961 és 1964 között pedig a kis-
újszállási Kinizsi Mezõgazdasági Terme-
lõszövetkezetben fõállattenyésztõként dol-
gozott.

A gödöllõi Agrártudományi Egyetemmel
1964-ben létesített munkaviszonyt, ahol
egyetemi tanársegéd, egyetemi adjunktus,
1978-tól egyetemi docens lett. 1981-ben az
Állattenyésztési és Takarmányozási Kutató-
központba került, tudományos fõmunkatárs,
majd tudományos tanácsadói besorolást
kapott.Az intézetben 1981 és 1991 között tu-
dományos igazgató, fõigazgató-helyettes
feladatkört látott el.

1981. augusztus 1-jén került a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetem Társadalom-
tudományi Kar Vállalatgazdasági Üzem-
mérnöki Intézetbe, Gyöngyösre, a késõbbi
Mezõgazdasági Fõiskolai Kar Állattenyész-
tési Tanszékére, ahol tudományos tanácsadó,
1993-tól egyetemi docens, 1996-tól egye-
temi tanári kinevezést kapott, s 1994-tõl ve-
zette a tanszéket.

Nyugdíjazása után professor emeritusként
vett részt a gyöngyösi Károly Róbert Fõ-
iskola munkájában.

A gödöllõi Agrártudományi Egyetem Me-
zõgazdaságtudományi Karán 1966-ban
summa cum laude eredménnyel védte meg
egyetemi doktori értekezését. A Szov-
jetunióban 1967 és 1970 között E. A. Arzu-
manjan professzor vezetésével aspiránsi ta-
nulmányokat folytatott. Kandidátusi ér-
tekezését 1970-ben, akadémiai doktori disz-
szertációját a Magyar Tudományos Aka-
démián 1988-ban védte meg és a mezõ-
gazdasági tudományok doktora címet kapta.
A Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen
1995-ben habilitált.Az állattenyésztés, az ál-
latgenetika, a szarvasmarha-tenyésztés, a vi-
selkedéstudomány és az állat-biotechnológia
területén elért kutatási és publikációs te-
vékenységének elismeréseként 1997-ben az
Orosz Mezõgazdasági Tudományos Aka-
démia, 1998-ban a Szlovák Mezõgazdaság-
tudományi Akadémia külföldi tagjává vá-
lasztotta. 1997-ben a New York-i Tudo-
mányosAkadémiának is tagja lett.

A MTA Tudományos Minõsítõ Bizottság
Állattenyésztési és Állatorvosi Szakbizott-
ságának két cikluson keresztül titkára volt,
majd a bizottság tagjaként vett részt a tu-
dományos minõsítésben.

Akadémiai tevékenysége során az Állat-
nemesítési, Állattenyésztési és Takarmányo-
zási Bizottság, az Agrártörténeti és Falu-
szociológiai Bizottság, a Miskolci Akadé-
miai Bizottság munkájában is részt vett. Az
Orosz Tudományos Akadémia, valamint a
Szlovák Mezõgazdasági Tudományos Aka-
démia Állattenyésztési Bizottságában is köz-
remûködött.

A GATE Doktori Tanács Állattenyésztési
Szakbizottságának is tagja volt.AKGST-beli
állattenyésztési kutatásokat irányító igaz-
gatótanács munkájában meghatalmazott-
ként, illetve tagként valamint témavezetõ-
ként mûködött közre. 1984-90 között a
KGST országok etológiai kutatásait bizott-
sági elnökként irányította. Ezenkívül több
tudományos és társadalmi szervezetben töl-
tött be különbözõ tisztségeket. Több hazai és
nemzetközi folyóirat szerkesztõbizottságá-
nak is tagja.

Egyetemi oktatóként részt vett a graduális
és a posztgraduális, valamint a doktori
(PhD.) képzésben. Oktatási területe az álta-
lános állattenyésztés, a szarvasmarha-te-
nyésztés, az etológia címû. tárgyakra terjedt
ki, de gyakorlatokat is vezetett lótenyész-
tésbõl.
Az általa oktatott tantárgyakhoz oktatási se-

gédleteket, jegyzeteket, tankönyveket készí-
tett. Gödöllõn hosszú idõszakon át irányí-
totta TDK felelõs tanárként a tudományos

diákköri munkát. Saját diákkörösei rangos
helyezést értek el az egyetemi és az országos
konferenciákon. Számos hallgatónak volt
témavezetõje a diplomatervek elkészítésé-
ben. A tudományos továbbképzésben hét
aspiránsa szerzett kandidátusi fokozatot.
Vezetõ oktatóként nagy gondot fordított az
oktatói, kutatói utánpótlás nevelésére.

Kutatómunkája kezdetben a kifejlett te-
henek optimális testtömegének meghatáro-
zására irányult. Foglalkozott a szarvasmarha
egyedfejlõdési törvényszerûségeivel, növe-
kedési ütemének elemzésével, a borjak, te-
henek mesterséges biotópokban való visel-
kedésével, az ún. iparszerû szarvasmarha-
tartás technológiai, takarmányozási kérdé-
seivel.
Az ezredfordulótól figyelme fokozatosan a

természetes gyógymódok felé fordult. Ez
irányú ismereteit rangos hazai és külföldi
természetgyógyászati intézetekben, rende-
lõkben szerezte meg. Természetgyógyászati
vizsgáit az Egészségügyi Továbbképzõ In-
tézetben tette le. Széles körû biológiai is-
meretei segítették a hagyományos és kor-
szerû temészetgyógyászati eljárások magas
szintû alkalmazásában.
Német, orosz és angol nyelvismerete elõse-

gítette szakmai pályafutásának kiteljese-
dését, gazdag külföldi kapcsolatainak kiépí-
tését. Elõadóként rendszeresen részt vett az
Európai Állattenyésztõk Szövetségének
kongresszusain és más külföldi és hazai kon-
ferenciákon. Sokat publikált az állattenyész-
tés témakörében. Megjelent publikációinak
száma jóval meghaladja a 300-at. Az állat-
tenyésztési könyvei közül kiemelendõ a
hatkötetes Gazdasági állatok viselkedése c.
sorozat, amely fajonként a jelentõsebb házi-
állatok viselkedését tárgyalja. Ezért a mun-
kájáért az angliai székhelyû Nemzetközi
Bibliográfiai Központ az „Év Embere”
elismeréssel díjazta 2005-ben.

Személyében egy sokoldalú, gazdag szak-
mai ismeretekkel és általános tudással ren-
delkezõ, mindig segítõkész, az ismeretek ál-
landó gyarapítására és átadására elkötele-
zett, fáradhatatlan munkabírású professzort
tisztelhettünk.
Egészségét azonban a gyilkos kór megtörte,

de betegségét mindvégig méltósággal vi-
selte. Élete alkonyán meghallotta azokat a
hívó szavakat, hogy „Gyertek hozzám mind-
nyájan, akik terhet hordoztok, én meg-
könnyítlek titeket” (Mt 11, 28). Ilyképpen
2015. március 8-án földi terheitõl megsza-
badulva eltávozott az élõk sorából.
Nyugodjék békében!

Dr. Kozák János

Dr. Gere Tibor
(1937 – 2015)
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Az életének 94. évében, május 10-én elhunyt
Kovács Ferenc agrártudós, az MTA rendes
tagja, az Állatorvos-tudományi Kar profes-
sor emeritusa búcsúztatására június 2-án ke-
rült sor. A következõkben
dékán búcsúbeszédét közöljük.

Karunk dékánjaként búcsúzom Alma Ma-
terünk és az egész állatorvos-társadalom ne-
vében Kovács Ferenc professzor úrtól, aki-
nek hatalmas ívû, kivételesen aktív pályája a
viharos XX. századunk második felét és még
a XXI. század elejét is meghatározta hazánk-
ban.

Nem mondhatom, hogy végsõ búcsút jöt-
tünk venni tõle, mert szívünkben örökké je-
len lesz. És most itt állunk ravatalánál, össze-
szoruló szívvel, azt a fájdalmat érezve,
amely mindig ránk tör, valahányszor egy ta-
nárunk örökre eltávozik közülünk. Itt ha-
gyott bennünket Kovács professzor úr, egy
olyan kivételes szellemi nagyság, amelyre
csak nagyon kevés példa van. Karunk kie-
melkedõ oktatója, aki példakép volt, kiváló
emberi tulajdonságaival épp úgy, mint szak-
mai tevékenységével megszerezte az embe-
rek szeretetét, ragaszkodását és megbecsü-
lését.

Kovács professzor az elmúlt 70 év során
meghatározó személyisége volt a magyar és
az egyetemes állatorvoslásnak. A Kárpát-
medencében nincs állatorvos, aki ne ismerte
volna, nemcsak mint tudóst, oktatót, de az
agrárium kiemelkedõ egyéniségét is.

Gazdag életpályájából csak felvillantani
lehet életének legfontosabb állomásait.

Kovács Ferenc 1921. november 28-án szü-
letett Somogyszentpálon, földmûves csa-
ládban. Az elemi iskola hat osztályát szülõ-
falujában, kitûnõ eredménnyel végezte. Kö-
zépiskolai tanulmányai közül a polgári négy
osztályát, katonaviseltként és munka mellett,
Marcaliban, a négy felsõ osztályát pedig Sü-
megen végezte, jeles eredménnyel.

1948-ban nyert felvételt az Állatorvos-tu-
dományi Karra, ahol 1952-ben jeles minõsí-
tésû oklevelet szerzett. Oktatói munkáját a
Belgyógyászati Tanszék és Klinikán kezdte,
ahol kitûnt imponáló magabiztosságával, ha-
tározott viselkedésével, hihetetlen tárgyi tu-
dásával és különösen szintetizáló képessé-
gével. Az itt végzett tudományos munkája
közül kiemelkedõ a májmételykór gyógyke-
zelésére kidolgozott eljárása, amely világ-
szabadalommá vált.

1961-ben az állathigiéniai csoport vezeté-
sével bízták meg, majd 1962-ben tanszék-
vezetõ, 1964-ben egyetemi tanári kinevezést
kap az általa alapított Állathigiéniai Tan-
széken, ezzel új tudományágat teremtett ha-
zánkban.Az oktatásban és a kutatásban nem-

dr. Sótonyi Péter

Tisztelt Gyászoló Család,

Tisztelt Jelenlévõk!

zetközileg is elismert eredményeivel mara-
dandó emlékmûvet állított, dicsõséget szer-
zett hazájának, s egyben gazdagítva az embe-
riség egyetemes tudáskincsét.

Széles látókörrel és precíz gondossággal
dolgozott, erkölcsileg és szakmailag is köve-
tendõ példát mutatott tanítványai, fiatalabb
kollégái számára. Klímalaboratóriumokat
alakított ki, akadémiai kutatócsoportot ho-
zott létre, az egész országot behálózó tudo-
mányos iskolákat alapított. Kezdeményezé-
sére Budapesten alakult meg 1970-ben a
Nemzetközi Állathigiéniai Társaság, amely-
nek 6 éven át elnöke volt, késõbb tiszteletbeli
elnökké választották, így tudományterülete
elindult nemzetközi útjára, túllépve a konti-
nens határait is.
Kovács professzor neves közéleti személyi-

ség volt egyetemi vezetõként, szerkesztõ-
ként, akadémiai bizottságok tisztviselõje-
ként, külföldi kongresszusok világjáró elõ-
adójaként egyaránt. Az Állatorvostudomá-
nyi Egyetem vezetésének 26 éven át tagja,
ebbõl három cikluson, 12 éven keresztül rek-
tora volt. Vezetésének idõszakához kapcso-
lódik az egyetem nagy rekonstrukciója, az új
épületek átadása, az Aula, a tornacsarnok, az
étterem, a könyvtár, a múzeum és a Marek
József Kollégium felavatása.
A gyakorlati építkezés mellett azonban a fõ

hangsúlyt mégis a szellemi építkezés kapta.
Gondoskodott a kutatás és tudományos
továbbképzés megszervezésérõl, szorgal-
mazta a tudományos publikációs tevékeny-
séget és létrehozta az elõzményekkel addig
nem rendelkezõ szakállatorvos-képzés rend-
szerét. Rektorsága alatt indult el a német
nyelven történõ állatorvos-képzés és a ki-
adott diplomák európai országokkal történõ
elismertetése.

Kovács professzor rektorságának legna-

gyobb figyelmet kiváltó eseménye az Állat-
orvostudományi Egyetem bicentenáriumi
ünnepségsorozatának megrendezése volt,
ekkor 1987-ben a világ állatorvosi közvéle-
ményének figyelme Budapestre irányult.

Egész életében tölgyhöz hasonlóan állta az
élet, s egy hatalmas történelmi változások-
ban gazdag kor ezernyi lesújtó, a végén
azonban mindig a felemelkedéshez vezetõ
eseményét, amelyek meg nem törték egy
percre sem.
1990-tõl az MTAAgrártudományok Osztá-

lyának elnökhelyetteseként, majd elnöke-
ként szervezte és koordinálta hihetetlen em-
pátiás készséggel a tudományos bizottságok
munkáját.

Hat évtizedes munkásságát több mint 30
tankönyv és kézikönyv mellett több száz
tudományos publikációja és nemzetközi fó-
rumokon tartott elõadása fémjelzi. Is-
kolájának teljesítményét 2 akadémikus, 3
MTA doktor, 12 kandidátus és 7 professzor
mutatja.

A családi élet belsõ harmóniája nélkül ez a
nagy ívû pálya sem emelkedhetett volna
ilyen magasságokba. Munkájához igen nagy
segítséget kapott családjától, szeretõ felesé-
gétõl, aki a hétköznapok apró, de õrlõ gond-
jait a legönfeláldozóbb és számára a legter-
mészetesebb módon, csodálni való szere-
tettel vette le férje válláról.

Szerencsésnek tarthatjuk magunkat vala-
mennyien, akik még beszélhettünk vele,
érezhettük a belõle áradó emberséget, cso-
dálhattuk az a belülrõl jövõ mély bölcses-
séget és békét, amely lényébõl sugárzott.

Én viszonylag késõn, hallgató koromban,
elsõ rektori periódusában ismertem meg, és
számomra a mai napig

Hálásan köszönöm a sorsnak, hogy dékán-
ságom alatt bármikor fordulhattam hozzá
igaz baráti tanácsért, amelyek nagyban segí-
tettek abban, hogy jó irányba indult el Alma
Materünk jövõje.

Kovács Ferenc professzor úr akadémikus,
megszámlálhatatlan kitüntetés birtokosa,
egy önfeláldozó, becsületes, tiszta élet fé-
nyesen ragyogó példáját hagyta ránk. Egy
olyan ember példáját, akinek egész élete egy
új világot nyit meg emberségben, tudásban,
amelyet a magyar állatorvosi kar soha el nem
felejt.

Tisztelt Rektor Úr! Ígérjük, hogy végig
járjuk a számunkra kijelölt utat, tovább-
visszük azt a munkát, amit elkezdett és szel-
lemi örökségét éltetjük Alma Materünk falai
között.

Szeretettel emlékezünk Rá, szívünkben
mindörökké velünk marad.

Most érezzük csak igazán a veszteség
súlyát, amikor tudatosult bennünk a vissza-
fordíthatatlan tény, nem láthatjuk többé eb-
ben a földi életben.
Ezentúl csak emlékezhetünk rá.

õ maradt a rektor.

Dr. Kovács Ferenc
(1921 – 2015)
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Május 28-án Hõsök napi
megemlékezést tartott az
Állatorvos-tudományi Kar.
Dr. Sótonyi Péter ünnepi beszédét
dr. Perényi János felvételeivel
illusztráljuk.

„Ma tehát elszakították tõlünk a ragyogó
magyar városokat: a kincses Kolozsvárt, a
Rákócziak Kassáját, a koronázó Pozsonyt,
iparkodó Temesvárt, vértanúk városát,
Aradot. Trianon megcsonkítja az országot,
de: Ha a térképen összeszorítják is Ma-
gyarországnak határait, Magyarország
igazi határai addig fognak nyúlni, ahol igaz
magyar lelkek laknak.”

„A nemzet soha el nem múló hálája és el-
ismerése jeléül, az élõ és jövõ nemzedékek
örök okulására és hõsi halottainak dicsõ-
ségére minden esztendõ május hónapjának
utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avat-
ja. Ezt az ünnepnapot mint a „Hõsök em-
lékünnepét” a magyar nemzet mindenkor
a hõsi halottak emlékének szenteli.”

100 évvel

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Emlékezõk!

1920. június 4-én vetette papírra e sorokat
grófApponyiAlbert a trianoni békeküldöttség
magyar delegációjának vezetõje. A hazasze-
retet és a nemzet sorsa feletti aggodalom e két
híres mondata jól tükrözi azt a korszellemet,
mely az elsõ világégés utáni Magyarország
Országgyûlését az 1924. évi XIV. törvény

megalkotására késztette. Amelynek elsõ pa-
ragrafusa így rendelkezik:

Így a
hõsök napját március 15. és augusztus 20.
mellett a nemzeti ünnepek sorába emelték.
A nagy háború – amelyet gyors lefolyásúnak

reméltek, befejezését pedig még azon év
õszére, „…mire a falevelek lehullanak”
jósolták – már az elsõ néhány hónapban olyan
óriási emberáldozatokat követelt a hadban ál-
ló felektõl, amilyenekre az emberiség addigi
történelme során még nem volt példa. Éppen

ezelõtt, 1915. július 19-én báró
Abele Ferenc vezérkari õrnagy miniszterel-
nökhöz írt levelében már szorgalmazta, hogy
az Országgyûlés mielõbb foglalja törvénybe a

hõsök emlékének megõrzését. Zita királyné
közbenjárását követõen IV. Károly kezde-
ményezésére 1917 tavaszán az Országgyûlés
el is fogadta a hazáért küzdõ hõsök emlékének
megörökítésérõl szóló törvényt:

Gyerekkoromban a magyar falvak I. világhá-
borús hõsi emlékmûvein az elesett katonák
névsorát olvasva néha az a furcsa érzés öntött
el, mintha ugyanazok haltak volna meg még
egyszer, hiszen ugyanazokat a neveket láttam
felvésve többször is, nem is csoda, hiszen sok-
szor a család valamennyi tagja feláldozta éle-
tét a hazáért.
A megemlékezések 1925-tõl váltak rendsze-

ressé, amelyeken ország szerte egyházi szer-
tartásokkal, koszorúzásokkal tisztelegtek a
hõsök emléke elõtt. Budapesten 1929. május
26-án központi ünnepség keretében a millen-
niumi emlékmû elõterében helyezték el a Hõ-
sök emlékkövét. A Magyar Országos Állator-
vos Egyesület kezdeményezésére már ezt
megelõzõen

1926. február 28-án emlék-
táblát avatott az akkori rektori épület, a mai
Könyvtár falán.
Az I. világégés véres eseményeit, borzalmait

az azt követõ újabb háború méretében és bru-
talitásában milliók pusztulásával messze fe-
lülmúlta és napról napra nõtt a halottak száma.
1942-ben született a Belügy- és Honvédelmi
miniszter közös rendelete, hogy a II. világ-

„…minden
község, város anyagi erejének megfelelõ,
méltó emléken örökítse meg mindazoknak
nevét, akik lakói közül a most dúló hábo-
rúban a hazáért életüket áldozták fel.”

Alma Materünk rektora,
Hutyra Ferenc

háború hõsi halottainak nevét is véssék fel az
emlékmûvekre.Arendezvények 1944-ben öl-
töttek utoljára nemzeti ünnep jelleget. 70 év-
vel ezelõtt, 1945-ben még megemlékeztek a
Hõsök Napjáról, de ezt követõen a diktatúra
végleg eltörölte.

Bár a Hõsök Napjának megemlékezésérõl
szóló törvényeket hivatalosan soha nem tö-
rölték el, fél évszázadon át semmi sem történt.
Az ünnep eltûnt a naptárból, eszmei üzenetét
lejáratták. Évtizedekig a rendszer ellenségei-
nek minõsültek az elhalt katonáink.Akenyér-
keresõ nélkül maradt családok semmilyen tá-
mogatásban nem részesültek, csak hátrányos
megkülönböztetésben, kirekesztõ bánásmód-
ban.Az elkeseredést csak fokozta, hogy az el-
esett szovjet katonák emlékére csaknem min-
den községben emlékmû épült, csakúgy, mint
a gyönyörûen rendben tartott katonai temetõ-
ben nyugvó angol pilóták is megkapták a hõ-
söknek kijáró tiszteletadást. Ugyanakkor a sa-
ját halottainkat nem vehettük számba, tilos
volt a róluk való emlékezés.

A rendszerváltást követõen az ünnep ismét
élni kezdett, érvényét kiterjesztették

Tehát azokra, akikért évtizedeken át
Végül a Magyar Köztársa-

ság Országgyûlése, adózva az elmúlt évezred
mindazon hõsei elõtt, akik a haza szabadsá-
gáért és függetlenségéért vérüket ontották
vagy életüket áldozták, törlesztette erkölcsi
adósságát és 2001-ben elfogadta a LXIII.
törvényt a magyar hõsök emlékének megörö-
kítésérõl és megünneplésérõl.
Nem sikerült tehát a feledés homályába borí-

tani a múltat.Ahõsök emléke az emberek szí-
vében – lelkében tovább élt és emlékmûvek
sorát állították ebben az idõben országszerte.
A II. világháborúban elesett illetve mártírha-

lált halt valamennyi állatorvos és állatorvos-
tan-hallgató emlékére az Állatorvosok Baráti
Köre kezdeményezésére készült el a mögöt-
tem látható mûalkotás. Ezen emléktábla ava-
tására az Állatorvostudományi Egyetemen

1990. május 9-én került sor. Rajta a
háborús, a politikai áldozatok és az 1956-os
mártírok nevei szerepelnek, alsó részén azzal
a 19 hallgatóval, akik még a diploma meg-
szerzését sem érhették meg. Sokan vannak,
nagyon sokan. Sajnos nem lehet közöttünk
már az emléktáblát felavató rektor és az 5 év-
vel ezelõtti megemlékezés szónoka a nemrég
elhunyt Kovács Ferenc professzor.

A Hõsök napi megemlékezések során az el-
esettek példájáról, kitartásáról, áldozatválla-
lásáról esik szó, de ritkán vagy egyáltalán
nem beszélünk az otthon maradtak fájdal-
máról, az édesanyák soha el nem múló titkos,

„a haza,
a szabadság és az emberi méltóság” va-
lamennyi mártírjára, beleértve az elhur-
coltakat és az 1956-os forradalom hõseit is.

„nem
szólt a harang”.

25
évvel ezelõtt az ország intézményei között
elsõként,

Tisztelt Emlékezõk!

A Gyógyszertani Tanszék falán elhe-
lyezett emlékmû

Megemlékezés a Hõsök napján

Az utókor parancsa és a jövõvel szembeni kötelesség
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ki nem mondott gondolatáról:
Az édesanyákról, akik mindig re-

méltek, bíztak és soha nem adták fel.
Azt kívánom, hogy a magyar társadalom

minden tagja magáénak érezze hõseit, becsül-
je és tisztelje õket. Mert önmagát becsüli és
tiszteli meg általuk. S a közel és régmúlt hõsei
is nyugodtabban pihenhetnek sírjaikban, me-
lyeken – hiszem – egyre gyakrabban lesz vi-
rág, s egy nemzet szívébõl sóhajthat fel

Ezt a fennkölt horatiusi idézetet sokan isme-
rik, és sokan elismerik, de az igazi megtapasz-
talás kizárólag azoknak adatott meg és azt
csak azok vállalták, akikre most emlékezünk.

„a fiú egyszer
hazatér.”

Gyóni
Géza:
„Boldog, ki itt jársz, teéretted is
Megszenvedett, ki lent nyugszik, a holt;
Véres harcok verték fel hírét,
De csak a béke katonája volt.”

Dicsõ és édes dolog a Hazáért meghalni.

Hálára ad okot, hogy a mai embereknek, köz-
tük nekünk sem kell a Hazáért és honfitársa-
inkért az életünkkel fizetni. Bõven elegendõ
feladat számunkra megfogadni és megélni az
idézet második felét, amely így hangzik:

Nekünk, a ma élõ generációk többsége
számára szerencsére már messze került
minden háborús borzalom élménye, de
emlékeznünk nem csak az utókor parancsa,
hanem kötelességünk is a jövõvel szemben.

Itt a világháborús emlékmûvek mellett
helyezzük el a megemlékezés virágait,
hajtsunk fejet az áldozatok emléke elõtt. A
hozzátartozók egyre fogynak, a kollektív
emlékezet feladata megadni a tiszteletet
mindazoknak, akik 1000 éves történelmünk
során életüket adták népünkért, nemzetünkért,
értünk valamennyiünkért. Mert így nyugod-
hat meg végre az emlékezet, és az épülõ jelen

de
még szebb érte élni.

letörölheti végre a még mindig kicsorduló
könnyeket.

Prof. dr. Sótonyi Péter dékán és dr. Szieberth István, a
Magyar Állatorvosok Világszervezetének elnöke koszo-
rúz a Tatay Zoltán emléktáblánál

Hallgatók koszorúzzák meg a Kémiai Tanszék falán elhe-
lyezett Tatay Zoltán emléktáblát

Perényi János felvételei

TATAYZOLTÁN (1936-1956), szerencsi
állatorvos dinasztia sarja. 1956 õszén har-
madéves állatorvostan-hallgató. Zseniá-
lis képességû, rendkívül mûvelt fiatalem-
ber. Leckekönyvében a jelesek sorjáznak
egymás mellett. Zoltán a forradalom elsõ
napjaiban, nem bírván a tétlenséget fehér
köpenyt öltött és fegyverropogás köze-
pette elindult sebesülteket ápolni, életet
menteni. Október 24-én egy számára is-
meretlen honfitárs megmentésekor halá-
los lövés érte. Fiatal életét áldozta egy ne-
mes cél érdekében. Ideiglenesen a Fõis-
kolán hantolták el. Néhány hónap múlva
szülõhelyére, Szerencsre szállították,
ahol nagy részvét mellett temették el.

forrás: mavsz.hu

Kihelyezett Élelmiszerlánc-
biztonsági Tanszék létrehozásáról
kötött együttmûködési
megállapodást június 10-én
Budapesten a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
(NÉBIH) és a Szent István
Egyetem Állatorvos-tudományi
Kara (SZIE ÁOTK).

B. G.
Az új tanszék legfontosabb célja a megfelelõ
gyakorlati felkészültséggel rendelkezõ szak-
emberek képzése, valamint tudományos kuta-
tások elõsegítése, így biztosítva az élelmiszer-
lánc-felügyeleti hatósági feladatok magas
szintû ellátását.
Az együttmûködési megállapodást a NÉBIH

részérõl elnök, míg a
SZIE ÁOTK képviseletében
dékán látta el kézjegyével.

dr. Oravecz Márton
dr. Sótonyi Péter

A rendezvényen országos
fõállatorvos köszöntötte elsõként a kezdemé-
nyezést. Beszédében hangsúlyozta, hogy a
2013-ban elfogadott Élelmiszerlánc-bizton-
sági Stratégia célkitûzései között egyaránt
szerepel a tudáshálózat kiépítése és fejleszté-
se, a tudásmegosztásra épülõ modern oktatás-
képzés megvalósítása, valamint a partneri
kapcsolatok kialakítása a kutatás területén.
Ezen célokat támogatja a két szervezet most
kötött megállapodása is.

dr. Bognár Lajos

A NÉBIH és az egyetem között már eddig is
szoros együttmûködés volt az állati eredetû
élelmiszerekkel, az élelmiszerlánc-biztonsági
stratégiával összefüggõ feladatokkal kapcso-
latos oktatás és kutatás terén. E közös munka,
a kihelyezett tanszék felállításával most egy
új, magasabb szintre lépett.

A két szervezet vállalja, hogy együttmû-
ködik a graduális, posztgraduális és a PhD-
képzés, valamint a tudományos, kutató és
szaktanácsadó tevékenységekben. Emellett
törekednek a pályázati lehetõségek közös ki-
használására. A jövõbeni feladatok között
szerepel egy hosszú távú élelmiszerlánc-biz-
tonsági oktatási stratégia kidolgozása, vala-
mint közös szakmai továbbképzések, tudo-
mányos és ismeretterjesztõ konferenciák
szervezése is.

Dr. Sótonyi Péter kiemelte, hogy a megál-
lapodás lehetõvé teszi a gyakorlat által igé-
nyelt szaktudással rendelkezõ hallgatók kép-
zését, míg a kihelyezett tanszéket vezetõ

ismertette a jövõbeni terveket.
dr.

Józwiak Ákos

Kari és hatósági összefogás a szakma utánpótlásáért
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Antonovits Bence a tanár úrról:
– Szerinted miért olyan népszerûek a ta-
nár úr órái?

– Mi a fõ üzenet, ami legjobban megma-
radt az órákról?

– Szerinted hogyan hasznosítható majd a
késõbbiekben a tanár úr óráin megszer-
zett tudás?

– Túl azon, hogy a marketing önmagában
is érdekel, azért szerettem Tanár Úr óráit,
mert olyan hatalmas mennyiségû tapasz-
talata van, amit a különbözõ témákra pél-
daként felhozva, teljesen személyessé,
életszerûvé teszi az óráit, nem is beszélve
magával ragadó elõadói stílusáról, s hu-
moráról.

– Tanulj, tanulj, és pihenésként esetleg
tanulj még egy kicsit!

– Azt gondolom, hogy a marketing az
élet minden területén jelen lévõ "mûvé-
szet", melynek helyes alkalmazása a hét-
köznapokban és a munka világában egya-
ránt hatalmas elõnyt jelent. Személy sze-
rint különösen sokat profitáltam az órák-
ból, ugyanis a beadandó feladatként el-
kezdett munkámból kiindulva írom MSc-
s diplomadolgozatomat is, Tanár Úr báto-
rításával és segítségével.

Sakala Dembo algír hallgató mondta a
tanár úrról:
– Miért olyan jók a tanár úr órái?

– Hogyan tudod majd használni késõbb
az itt tanultakat?

– Nagyon tetszik a tanítási stílusa, és
hogy a jövõben felhasználható hasznos
tudást kapunk.

– Megismerhettem, hogyan mûködik a
mezõgazdasági politika, és hogyan hasz-
nálható ez Algériában. Segít felismerni a
problémákat és a lehetséges megoldá-
sokat.

Aki belép dr. Fehér István irodájába, an-
nak hirtelen olyan érzése támad, mintha
sok-sok évtized számtalan szép emléke
nézne rá mindenhonnan a falakról. Ez
kicsit sem meglepõ, hiszen a tanár úr régi
motoros már a szakmában (pályája során
összesen hatvan országban dolgozott!).
Végzésének 50. évfordulója alkalmával
beszélgettem vele egyetemi évekrõl, az
egykori jazzklubról, tanításról és arról,
hogyan lehet egy mai fiatalnak elindulni a
pályán.

– Nagyon jó tanár úrról ez a karikatúra
ott a falon!

És evezni is szokott?

– Egy kicsit azért szimbolikus is…

UTASSYLUCA

– Igen, nekem is nagyon tetszik, ebben
aztán tényleg benne van minden…
–
– Ó, nagyon szeretek! Már a végtagjaim

nem bírják túl jól ugyan, de igazán nagy ked-
velõje vagyok a sportnak, a mozgásnak.

– Igaz, mutatja, hogy mindig haladnunk kell
tovább, evezni elõre az életben és a szak-
mában!

– Hogyan kezdett el tanár úr „evezni a
szakmában?”
– Nem tudnám ezt egy konkrét évhez kötni,

mert már gyerekkoromtól kezdve mezõgaz-
dasági környezetben nõttem fel. Egy agrár-

családból származom ahol három generáció
együtt élt – 7 hektáron folytattunk gazdál-
kodást. És mivel én voltam a legidõsebb uno-
ka, fõleg én segítettem a munkában a nagy-
apámnak.

– Most 59 éve annak, hogy mezõgazdasági
technikumot kezdtem Vácon… Ebbe még
belegondolni is megdöbbentõ! Azok az évek
nagyon értékesek voltak a késõbbi pályá-
mon, mert nagyon erõs gyakorlati tudást kap-
tunk. Az egyetemen aztán nem is volt azok-
kal a tárgyakkal problémám.

– Nem azt mondom azért, hogy elengedhe-
tetlen… De tény, hogy jó alapokat ad. Ha va-
laki igazán lelkes és érdeklõdõ, az az egye-
temi évek alatt is el tudja sajátítani ugyanazt
a tudást.

– Tudja, nagyon igaz az a mondás, hogy az
emlékek megszépülnek idõvel! Õszintén
szólva emlékszem, hogy nagyon-nagyon ke-
mény volt. Fõleg az alapozó tárgyak, hiszen
nekem a technikum után a gyakorlati tárgyak
jól mentek, de az elmélet…! Matematika, ké-
mia és a többi… Megküzdöttem értük az biz-
tos. Ma viszont már minderre úgy emlék-
szem, mint az életem leggondtalanabb és
boldog éveire… Igazán nem kellett aggód-
nunk semmin, csak magunkért és a tanul-
mányainkért voltunk felelõsek…

– Mondhatjuk, bár tényleg nagyon kemény
évek voltak… Mivel sokan voltunk egy év-
folyamban, még szombaton is volt tanítás,
hogy mindenkire sorra kerüljön a laborok-
ban.

– Tudom, sajnos az az érzésem, hogy most
sem ártana egy kicsivel szigorúbb gyakorlati
képzés és fegyelmezettebb óralátogatás.

– Nem ezt mondom. Voltak persze hiányos-
ságai… Például nem tanultunk idegen nyel-
veket, marketinget, humán erõforrás me-
nedzsmentet – ez sokunknak hátrány volt az
egyetem utáni években. Meg persze mi még
az információtechnikai robbanás elõtt
voltunk – nem tudtunk utánanézni a tan-
anyagnak az interneten! Sok könyv volt
ugyan, de azok sem voltak mindig frissek…
Nemcsak kötelezõ, de szükséges is volt be-
járni az órákra, mert a tanárok ott adták át a
naprakész tudást.

– Persze, hogy jutott. Azért nem úgy volt

– És az iskola?

– Akkor Ön szerint fontos, hogy már kö-
zépiskolában elkezdjük az agrártanulmá-
nyokat?

– Ön hogyan emlékszik a gödöllõi egyete-
mi éveire?

– Jó tanuló volt?

– Szombaton…? Sokunknak most már
pénteken sincs!

–Azt mondja jobb volt a régi rendszer?

– És a rengeteg tanulás mellett azért ju-
tott idõ szórakozásra is?

még akkor, mint ma, hogy folyton van vala-
mi buli a közelben. Nekünk sokkal kevesebb
lehetõségünk volt – viszont az volt a nagy
szerencsénk, hogy az egyetem vezetõsége
megengedte, hogy nyissunk egy jazzklubot a
mostani gyógyszertár épületében lévõ ká-

vézóban… Ez nagyon jó közösségépítõ hely
lett, mindig valaki zenélt az egyetemrõl,
táncoltunk, volt magnónk (!), iszogathattunk
sört-bort, kinek mi tetszett. Igazán felsza-
badult volt a hangulat. Egyedül az volt a
kikötés, hogy részegeskedés és rendbontás
nem történhet... Ezt be is tartottuk mindig.

– Tudom, hogy sok hallgató küzd kétségek-
kel, hogy mit hoz majd a jövõ… De azt
mondom, hogy a szorgalmas hallgatóknak
mindig terem babér. Én a diploma után ma-
radhattam volna az egyetemen tanítani, de
úgy gondoltam ki kell magam próbálnom a
terepen. Több gyakorlati tudásra vágytam.

– Igen, baromfi termelés és feldolgozás
területen dolgoztam néhány évig, de hamar

– És Ön nem félt az egyetem utáni elhe-
lyezkedéstõl?

– Sikerült?

Dr. Fehér István aranydiplomájának margójára
Avagy 50 év szakmai tapasztalatai egy oldalpáron
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Simon Dóra véleménye a tanár úrról:
– Te mit szeretsz legjobban a tanár úr

óráiban?

– És mi a leghasznosabb dolog, amit az
óráin tanultál?

– A legjobban azt, hogy az elõadás anya-
gát a tapasztalati úton megszerzett gya-
korlati példáival színesíti.

– Az, hogy mindig készen kell állnom a
változásokra, hogy azokra a leghatéko-
nyabban tudjak reagálni. Másrészrõl pe-
dig fontos a sokszínûség, az idegen nyel-
vek ismerete és a nyitott világszemlélet.

Eftychia Adamidou görög hallgató a
tanár úrról:
– Mi újat tanultál a tanár úr óráin?

– Hasonlítottak az órák a görögorszá-
giakra?

– Mit üzennél a tanár úrnak a jövõre vo-
natkozóan?

– Mivel nekem az alapképzésem agro-
business volt, nagyon kíváncsi voltam,
hogy mit tanulhatok az õ marketing órá-
ján. És be kell vallanom, sok hasznos új
dolgot hallottam.

– Hasonlítottak, de a tanár úrnak min-
denrõl van személyes tapasztalata, így
más szemszögbõl vizsgálhattam a mar-
keting fogásait.

– Hogy köszönöm szépen a hasznos tör-
téneteket, csak így tovább! Sok sikert a
további években is!

felismertem, hogy szükségem van még to-
vábbi tanulmányokra.

– Huszonöt-huszonhat.

– Ó, nem… Az életen át tartó tanulás gon-
dolata már a mi korosztályunktól sem állt
távol… Éreztem, hogy ez a megfelelõ út.
Közben nagy erõfeszítésekkel nyelvet is ta-
nultam, hogy növeljem a jövõbeli lehetõsé-
geimet.

– Huszonhat éves voltam, mikor kaptam
egy páratlan lehetõséget – egy évet tanul-
hattam a Francia Mediterrán Mezõgazdasági
Intézetben Montpellier-ben. Természetesen
megragadtam az alkalmat, akkor ez egy na-
gyon nagy megtiszteltetés és lehetõség volt,
amit egy volt egyetemi tanáromnak köszön-
hetek.

– Hány éves volt ekkor?

– Nem gondolta, hogy már késõ vissza-
menni az egyetemre?

– És végül visszament a tanulni?

– Ez abban az idõben valóságos kultu-
rális sokk lehetett…

– Tehát tudta késõbb kamatoztatni azt a
tudást?

– Melyik a legkedvesebb élménye?

– Az volt! Az elsõ pár hónapban csak pró-
báltam magamhoz térni. De az ott töltött egy
év elmondhatatlanul hasznos és újszerû volt
számomra.

– Abszolút. Mind a nyelvtudást, mind a
szakmai ismereteket. Sokszor merítettem eb-
bõl a tapasztalatból késõbb, ez volt az elsõ
nemzetközi kitekintésem… Azóta már 60
országban dolgoztam szakértõként.

– Lehetetlen lenne egyet mondani! A fran-
ciaországi tanulmányaim után néhány évvel
olyan munkahelyem lett, amellyel számos
fejlõdõ országba eljutottam, például Jemen-
be, Mexikóba, Egyiptomba, Algériába…
Ezek késõbb értékes tapasztalatok voltak, hi-
szen következõ munkaadóim már mind szá-
mítottak a nemzetközi ismereteimre.
Hatalmas megtiszteltetés volt a Világbank-

kal végzett munka, de dolgoztam például az

Európai   Vidékfejlesztési Hálózatnak is
Brüsszelben.

– Ebbõl a szempontból (is) nagyon szeren-
csésnek mondhatom magam. A feleségem
mindig, mindenben támogatott. A gyerme-
keimre is nagyon büszke lehetek.

– Nem, mindketten kommunikációs pályát
választottak.

– Dehogy zavar! Sõt, örülök, hogy õk is
megtalálták a számításaikat a munkában…

– Már 1989-ben visszatértem a Szent István
Egyetemre, mint egyetemi tanácsos. A taní-
táshoz viszont még meg kellett szereznem a
PhD fokozatot közgazdaságtudományból.

– Nem, azt késõbb, a 90-es években végez-
tem el. Én voltam az egyik elsõ PhD fokozat
szerzõje az új egyetemi Doktori Iskolában.

– Ez egy teljesen új kihívás volt számomra.
Viszont a hosszú évek tapasztalatai alatt szá-
mos olyan dolgot láttam és átéltem, amit át
akartam és át akarok adni a jövõ generációk-
nak. Ma is tele van az egyetem tehetséges fi-
atalokkal, csak jó irányba kell õket terel-
getni!

– Szeretem azt gondolni, hogy igen. De
persze ma az egyetemi rendszernek van né-
hány nehézsége, amik miatt ez nem tud tel-
jesen kibontakozni.

– Sajnos azt kell mondanom, hogy a mai bé-
rek mellett nehéz igazán jó, fiatal tanárokat
megnyerni az egyetemnek. Természetesen ez
nem emeli az oktatás színvonalát. Ezen kívül
rengeteg a körülményes papírmunka, ami
nehezíti a hatékony kutatást és tanítást….
semmilyen kutatás, semmilyen felsõfokú
képzés nem mûködhet túlszabályzás mel-
lett. Szerintem az egyetem lényege, hogy
kreatív, lelkes és autonóm egyéniségeket ne-
veljünk ki, és foglalkoztassunk.

– Szerintem az egyetemi évek alatt három
dolgot kell nagyon jól elsajátítaniuk a szak-
mai tudáson kívül, ez a három kulcsszó:
nyelvtudás, informatikai ismeretek és szel-
lemi termék elõállítás. Ha ez a három képes-
ségük megvan, már nagy gond nem érheti
õket a nagybetûs életbe kikerülve.

– És mindezt hogyan egyeztette össze a
magánélettel?

– Õk is az agráriumban helyezkedtek el?

– Ez nem zavarja?

– És önbõl közben hogyan lett egyetemi
professzor?

–Abban az idõben már volt PhD…?

– Mi vonzotta a tanításhoz?

– Sikeresnek vallja magát a terelgetés-
ben?

– Például?

– És mi a fõ üzenete a hallgatóknak?

– A nyelvtudás és az informatika érthe-
tõ… De hogyan sajátíthatjuk el a szellemi
termék elõállítását? Ez kicsit absztrakt-
nak tûnik…

– Pedig nem bonyolult, ez nem igényel kü-
lön tanulást, csak gyakorlást… Igen egysze-
rû a képlet. Az egyetemi évek alatt minden-
kinek meg kellene tanulni saját, minõségi
munkát végeznie. Ez már nem a kisiskola,
ahol a tanító mesél, a gyerekek pedig tanul-
nak. Itt felnõtt embereket készítünk fel a
szakmára és önálló gondolkodásra. Ennek
pedig kulcsfontosságú eleme, hogy a hall-

gatók saját maguk készítsenek önálló mun-
kákat… Ismétlem, önálló munkákat! Nem
szeretem, mikor megkapok házi feladatokat,
sõt szakdolgozatokat, és tele vannak másolt
gondolatokkal. Nem is fogadom el ez ilye-
neket… Igenis, meg kell ezért a képességért
szenvedni!

– Az iskolapadban ülve talán még ez egy
bosszantó tehernek tûnik. De az életben az-
tán sokszor visszaköszön ennek a fontos-
sága. Van olyan régi hallgatóm, aki egyszer
bejött hozzám beszélgetni, és elmesélte,
hogy azért léptették elõ, mert az õ írásos
anyagai voltak a leghasznosabbak a cég ve-
zetõinek – a legérthetõbbek és legcélratörõb-
bek. Ezt bizony egy kis erõfeszítéssel köny-
nyen meg lehet tanulni már az egyetemi évek
alatt, aztán bármilyen élethelyzetben jól
használható.

– Igen, a három kulcsszót követve bárkibõl
sikeres munkavállaló lehet. És még egy dol-
got üzennék végezetül minden hallgatónak,
ezt szoktam figyelmébe ajánlani az utolsó
órákon mindenkinek: „Ne felejtsék el, hogy
amikor mennek felfelé a lépcsõn, ugyan-
azokkal találkoznak, mikor jönnek lefelé”!

– Tényleg olyan fontos volna, hogy mi-
lyen egy-két egyetemi beadandó?

– Tehát ez a fõ üzenet?
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ASzent István Egyetem már évek
óta kapcsolatban áll az amerikai
Murray State University-vel,
amelynek a kapcsolattartója dr.
Fehér István professor emeritus.
Az évek során számos tanár és diák
vett részt a programban.

BRIX ÁGNES
értesített az amerikai cse-

reprogram lehetõségrõl és javasolta számom-
ra a kiutazást. Kolléganõm, aki elõttem vett
részt a programban, élménybeszámolója is se-
gített meghozni az elhatározást, hogy egy
ilyen lehetõség, amelyben mind szakmailag,
mind kulturálisan fejlõdhetek, és számos él-
ménnyel gazdagodhatok, csak elõnyömre vál-
hat.

Az elõkészületek viszonylag könnyen men-
tek. A jelentkezéshez egy szakmai önéletraj-
zot és motivációs levelet kellett írni, majd mi-
után ez elfogadásra került, egy vízumot kellett
kérvényezni, illetve igazolni monetáris biz-
tonságomat. Én PhD hallgatóként mentem ki,
mint kutató diák 4 hónapra, volt aki MSc-s di-
ákként, és ott szerzett diplomát. Négy hóna-
pos tanulmányi utamra augusztus elején in-
dultam, ott akkor kezdõdött a félév. Nagy sze-
retettel fogadtak megérkezésemkor, körbe-
vezettek a kampusz terjedelmes területén,
amelynek számos kara és sportolásra alkal-
mas komplexumai is vannak.

Az egyetem területe eltér a magyar egyete-
mekétõl, gyakorlatilag egy kis egyetemváros
található Murrayben, a város nagy százalékát
az egyetem területe teszi ki, hatalmas parkok-
kal, éttermekkel, szórakozási lehetõségekkel,
ahol szinte csak egyetemistákat láthattunk.

Az egyetemnek külön 16.800 férõhelyes
sportstadionja van, amelyet leginkább ameri-
kai focira használnak, valamint kézilabdapá-
lyával is rendelkezik, ezen kívül saját lovardá-
ja van, ahol a diákok lovaikat tarthatják, gon-
dozhatják és a kifutón kedvükre lovagolhat-
nak.

Én tanulmányi szempontból a Hutson Agri-
cultural School részhez kerültem. Itt be-
mutattak a tanári karnak, és saját irodát is kap-
tam, ahol kutatásomat készíthettem. Nagyon
szép nyugodt volt a környezet, a könyvtárat is
használhattam, ahol hatalmas, fõleg digitális,
tartalom volt elérhetõ.
Amentorom professzor úr volt.

Segített kiválasztani a szakmai fejlõdésemet
leginkább segítõ órákat, így: gazdasági, sta-
tisztikai és kutatástervezési órákat látogattam.

Az amerikai és külföldi diákok egyaránt na-
gyon kedvesek és segítõkészek voltak, gyor-
san és könnyedén be lehet illeszkedni, hamar
otthon érzi magát az ember. A diákok mellett
volt szerencsém más karokról is megismerni
oktatókat, van, akivel a mai napig tartom a
kapcsolatot.

Dr. Fehér István

dr. Pill Payne

Folyamatosan voltak programok, amelyek
közül, ha választanom kellene, nehéz lenne a
legjobbat kiragadnom, de elsõk között em-
líteném Chicago, Nashville, Paducha városok
meglátogatását, valamint Murrayben a nagy
izgalommal és lélegzetvisszafojtva figyelt
Rodeot, továbbá a „Fall on the Farm” fesz-
tivált, amelyet a Hutson Agricultural School
rendezett és ahol számos tapasztalatot és
anyagot gyûjtöttem kutatásomhoz.
Aprogramok mellett folyamatosan segítették

szakmai tudásom fejlõdését azzal, hogy ta-
pasztalt szakmabeli elõadókkal való találko-
zókat szerveztek számomra.

Kint tartózkodásom ötleteket adott PhD
disszertációs témám jobbítására, valamint
külföldi kutatás elkészítésére, amelynek pub-
likálását erre a félévre tervezem, és folytatom
egy hazai összehasonlító jellegû kutatással.

Szabadidõmben számos sportolási lehetõ-
séget tudtam kipróbálni. A fitness központban
uszoda, kosárlabdapálya, fitness terem, spin-
ning, zumba, futópálya, jakuzzi, aerobic és
aquazumba lehetõségek voltak. A kedvenc
sporttal kapcsolatos idõtöltésem az úszás, a
zumba és a kondi gépek használata volt. Ezen
kívül számos sporteseményre jártunk, mint
például amerikai foci, kosárlabda és röplabda,
ahol négy meccsbõl négyet a Murray State
University csapata nyert, számos más egye-
temrõl érkezett csapattal szemben, végül be-
jutottak a döntõbe is, ahol az egyik csoport-
társam is velük küzdött.

Mivel mind az amerikaiak, mind pedig az
egyéb programmal érkezett külföldi diákok
nagyon kedvesek voltak és nyitottak új kultú-
rák megismerésére, rengeteg barátot sze-
reztem a föld számos részérõl. Tapasztalato-
kat cseréltünk mind szakmai téren, mind pe-
dig kulturális és egyéb hagyományok meg-
ismerése terén is. Számos alkalommal készí-
tettünk hazai jellegû ételeket, hogy megismer-
hessük egymás gasztronómiai ízvilágát, to-
vábbá az angolon kívül más nyelvek tanulá-
sából is kaptunk ízelítõt egymástól.

Számos tapasztalattal és új tudással tértem
haza. Az amerikai gondolkodásmód és hozzá-
állás megismerése segít a dolgok jobb megíté-
lésére és a lehetõségek felismerésére. Min-
denkinek csak ajánlani tudom ebben vagy egy
hasonló programban való részvételt, mert
ezek olyan élmények, amelyeket át kellene
élnie minden embernek.

Különleges az idei év a Takarmányozástani
tanszék (Mezõgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar) életében.A70 éves múltra vissza-
tekintõ egység vezetését 25 éve, 1990. július
1-jén vette át Mézes Miklós professzor úr.
Azóta, mint egy jó családfõ irányítja és óvja
csapatunkat.
Huszonöt évvel ezelõtti megválasztásával új

irányt vett a Tanszék élete, hiszen a hagyomá-
nyos takarmányozási kutatások megtartása
mellett új diszciplínák – az élettan és mo-
lekuláris genetika – is beépültek a Tanszék
tudományos életébe.Asikeres munka érdeké-
ben egy olyan kutató mûhelyt álmodott meg
és alakított ki, amely mindig nyitott az új
gondolatokra. Mindeközben a Tanszék az ok-
tatás területén is kiemelkedõen teljesít és a ta-
karmányiparban is elismert.

Negyed század nagy idõ. S mint minden jó
családban, itt is voltak nagy örömök, bánatok,
sikerek és nehéz pillanatok. Ám Professzor
Úr kitartása, hite és mérhetetlen teherbírása
olyan példát állít elénk, amely minden nehéz-
ségen átlendít Bennünket! Arra sarkall, hogy
megfeleljünk az útmutatásnak:

(Weöres Sándor)
Köszönjük, hogy tagjai lehetünk a csapa-

tának! Kívánunk jó egészséget és erõt a Tan-
szék kormányzásához továbbra is! Isten éltes-
se Tanár Úr!

“Egyetlen parancs van, a többi csak tanács:
igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni,
hogy mindennek javára legyél.

Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég, benned a
létra.”

a Takarmányozástani tanszék

Ünnepel
a Takarmányozástani
tanszék

Négy hónap kutató diákként Amerikában

Új kultúrák megismerésére nyitottan



A Flextronics vállalatnál az áttörés a

lehetetlennél kezdõdik!

A Flextronics a tervezésben, gyártásban, terjesztésben és

értékesítés utáni szolgáltatásokban globális vezetõ

Magyarországon 4 telephelyen, Budapesten, Gyálon, Cserkúton és Pécsett végez

tevékenységet európai szintû szerviz és logisztikai központként több mint 63.000 m2-en.

. Egyedülálló

abban, hogy innovatív és védett rendszerein keresztül olyan

megoldásokat kínáljon, amelyek növelik ügyfelei versenyképes-

ségét és sikerét. Szerviz üzletága

Dinamikus növekedési stratégiájának

köszönhetõen összlétszámunk mára meghaladja az 1600 fõt. Amennyiben olyan változatos, kihívásokkal teli munkahelyet keresel,

ahol elisme-rik és jutalmazzák tehetségedet, tudásodat, akkor köztünk a helyed!

Bõvülõ csapatunkba, Budapestre, Pátyra (M1 Business Park) és Gyálra az alábbi munkakörökbe keressük új kollégáinkat:
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Felsõfokú végzettséggel

rendelkezõknek:

Quality Engineer

Financial Analyst

Payroll Clerk

Test Engineer

Junior Program Manager

Program Manager

Operations/Manufacture Manager

Engineer  Process/Product

IT Analyst

HR Controller

Supervisor  Production

Supervisor  Warehouse

Középfokú végzettséggel

rendelkezõknek:

Technician

Test Technician

Vámügyintézõ

Készlet kontroller

Készlet kontroller csoportvezetõ

Logistic Planner

DOC Control

Quality Inspector

Quality Technician

Receiving Clerk (raktár)

Cycle Counter / számoló (raktár)

Raktáros

Raktár mûszak vezetõ

Operation leader

Adminisztrátor (logisztika)

Egyéb végzettséggel rendelkezõknek:

Csatlakozz vállalatunk innovatív

közösségéhez és szerezz versenyképes

szakmai tapasztalatot a Flextronicsnál!

Várjuk jelentkezésedet szakmai

önéletrajzzal a

e-mailcímre.

Kitting Operator

Packing Operator

Assembly Operator

Test Operator

toborzas@flextronics.com

A Nemzetközi Napenergia Társaság Európai Tagozatának felhívására
Magyarországon 1994. óta évente szervezi meg a nyári napfordulóhoz
közeli vasárnapon a Nap Napja rendezvényt a Szent István Egyetem
Fizika és folyamatirányítási tanszéke (SZIE FFT) Gödöllõn. Az idén
22. alkalommal június 14-én megrendezett program célja a megújuló
energiaforrások, azon belül elsõsorban a napenergia hasznosítás nép-
szerûsítése.

A rendezvényt a program kezdeményezõje és házigazdája,
professzor a Magyar Napenergia Társaság (MNT) elnöke nyi-

totta meg, az MNT passzív napenergia hasznosítás szak-
csoportjának vezetõje, az FFT tanszékvezetõje és

ny. alpolgármester köszöntötte. A rendezvényt tanárnõ
vezetésével az Erkel Ferenc Általános Iskola 4. a osztályának gitárkí-
séretes Nap-köszöntõ dalcsokra tette ünnepélyessé, és az Erkelesek
rajzaiból készített kis kiállítás színesítette.

, a Szolnoki Fõiskola docense a napenergia termikus
hasznosításának jelenét, fejlesztési irányait is bemutató elõadása a te-
tõbe integrálható napkollektorokra fókuszált. , a Pécsi
Tudományegyetem tanársegédje a fotovillamos és a hibrid napener-
giás rendszerekre vonatkozó tapasztalatokról beszélt, bemutatva a
kollégium tetején megépült 21 kW csúcsteljesítményû rendszert.

szakértõ a megújuló energia támogatási rendszerének ala-
kulását, ennek magyarországi és unióbeli helyzetét tekintette át,

, az NVSolar Energia Kft ügyvezetõ igazgatója pedig a nap-
elemes rendszerek telepítési tapasztalatait foglalta össze sok megépült
rendszer bemutatásán keresztül.
Az elõadások prezentációi a Magyar Napenergia Társaság honlapján,

http://fft.szie.hu/mnt/konferencia.htm címen elérhetõk.

Farkas
István

Szûcs Miklós
Seres István Fábián

Zsolt Tóth Edit

Fekete István

Háber István

Kap-
ros Zoltán

Ter-
mann Zsolt

Május 27-29. között 14. alkalommal rendezték meg a BioPhys Spring
(BPS 2015) konferenciát. Az elmúlt években Prága, Lublin és Nyitra
adott otthont a rendezvénynek. Idén a konferencia szervezését és
lebonyolítását a KÖRI, Fizika és folyamatirányítási tanszék végezte.
A nemzetközi konferencia fõként a fiatal kutatóknak, PhD hallgatók-

nak kínált lehetõséget tudományos eredményeik ismertetésére. A ren-
dezvényen 5 szekcióban 78 szerzõ 31 elõadása szerepelt.Az elõadások
érintették a biológiai anyagok villamos, hõtechnikai, reológiai és hid-
raulikai tulajdonságait, foglalkoztak az algával, mint bioüzemanyag-
gal, különbözõ növényi olajokkal, a sörrel és a talajjal.Az eredmények
eléréséhez módszerként többek közt a Raman spektroszkópia, a rönt-
gen spektroszkópia, a tömegspektrometria, a regressziós analízis és a
különbözõ modellezési módszerek adták az alapot. Hallhattunk érde-
kességeket a környezetünket érintõ kérdések közül a meteorológiai
adatok változásairól, a CO kibocsátásról és a megújuló energiák téma-
körében fotovillamos, napkollektoros és biomassza-termál hibrid
rendszerekrõl. Az elõadássorozat biológiai anyagok extrém körülmé-
nyek közötti viselkedését szemléltetõ kísérletek bemutatásával zárult.
Atudományos bizottság tagjai: professzor, a SZIE Kör-

nyezetipari Rendszerek Intézet igazgatója, a rendezvény fõszervezõje,
és , a prágai Cseh Élettudományok Egye-

tem professzorai, , a Lengyel TudományosAkadémia Lub-
lini részlegének elnöke, , a nyitrai Szlovák Agrár-
tudományi Egyetem Mérnöki Karának oktatási dékánhelyettese,

, a Lengyel Tudományos Akadémia Agrofizikai Intézet igaz-
gatója, , a Fizika és folyamatirányítási tanszék vezetõje és

, a nyitrai Agrártudományi Egyetem Fizika Tanszé-
kének vezetõje. Arendezvénysorozat 2016-ban Prágában folytatódik.

2

Farkas István

Jiry Blahovec Martin Libra
Jan Glinski

Zuzana Hlavacová
Jozef

Horábik
Seres István

Vlasta Vozarova

Nap Napja 2015 BioPhys Spring 2015

A Környezetipari Rendszerek Intézet programjai
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Múzeumok Éjszakája
– avagy hajrá, tanulunk!

Ezrek látogattak el a Múzeumok Éjszakáján, jú-
nius 20-án egyetemünk gödöllõi és állatorvos-
tudományi kampuszára. Utóbbi helyszínen az
Állatorvos-történeti Gyûjtemény Madárszár-
nyakon – A velünk élõ madarak és (egészség)-
védelmük címû programja vonzotta az érdeklõ-
dõket. Gödöllõn a Kosáry Domokos Könyvtár
és Levéltár, valamint a Mezõgazdasági Eszköz-
és Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeum volt
házigazda.

Kizárólag anyagtorlódás miatt számolunk be
errõl ilyen röviden, megosztva olvasóinkkal a
felismerést: gyerekek százai tanultak önfeledten
biológiát, fizikát és kémiát lelkes és szakavatott
tanároktól, feledve a pár nappal korábbi kicsen-
getést, azt, hogy itt a vakáció, nem kell iskolába
járni. De azért tanulni: szabad!

Orbán Éva és Balázs Gusztáv felvételei

Jakab István, az Országgyûlés
alelnöke, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek
Szövetségének (MAGOSZ) elnöke
május 5-én másodéves gazdasági
és vidékfejlesztési agrármérnök
alapszakos hallgatóknak tartott
elõadást dr. Villányi László
professzor vendégeként, majd
június 11-én záróvizsga bizottság
külsõ tagjaként vett részt a
Vidékfejlesztési agrármérnök
mesterképzési szak vizsgáján.

Másfél órás elõadása bevezetõjében
a GTK címzetes egyetemi docense

ismertette a mezõgazdasági tulajdonviszo-

Jakab
István

nyok átalakulásának folyamatát a rendszer-
változás idején, majd az érdekképviseletek
szerepét mutatta be.

Az elõadó tájékoztatást adott az agrárpo-
litika prioritásairól és feltételrendszerérõl,
továbbá azokról az intézkedésekrõl, amik-
nek az a céljuk, hogy a termõföld magyar tu-
lajdonban maradjon. Jakab István kiemelte,
hogy a termõföldet hosszú távon csak ered-
ményes gazdálkodással lehet megtartani.

A Magyar Országgyûlés alelnöke a vidék-
fejlesztés alapelvei között említette, hogy el-
sõbbséget élvez a termelõi tulajdonban lévõ
feldolgozóipar fejlesztése.

*
Az államvizsgán a csíkszeredai képzésben

résztvevõ hallgatók vizsgabizottságában ka-
pott szerepet a politikus, aki tapasztalatairól
a következõket nyilatkozta: – Mivel nem el-

sõ alkalommal vagyok itt, bizton állíthatom,
hogy egyre jobb a vizsgázók, a jelöltek kom-
munikációs készsége. Érzõdik rajtuk, hogy
nem a lexikális tudás alapján adják meg a vá-
laszaikat, hanem a gyakorlatban is igazolt is-
mereteikbõl indulnak ki. Kellõ jártassággal
rendelkeznek a szakmában, ismerik annak
problémáit.

agrár-vidékfejlesztési prog-
ramokért felelõs helyettes államtitkár
ugyanebbõl a vizsgabizottságból megállapí-
totta: – Nagyon sok székelyföldi innovatív
gondolattal ismerkedtem meg és meggyõ-
zõdtem arról, hogy a hallgatók alapos képzés
kapnak az egyetemen. Számos gyakorlatot
érdemes lehet behozni hazánkba Erdélybõl,
ahol nagyobb az állattenyésztés és a kisebb
birtokok aránya. Annál is fontosabb ezekkel
foglalkozni, mert törekvéseink hasonlók.

Dr. Viski József

Elõadást tartott és záróvizsgán vett részt a parlament alelnöke


