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Pályázat Szent István Ösztöndíjra
A Szent István Egyetem Tanácsa 2002. november 27-i ülésén a felsõoktatásról szóló 1993.
évi LXXX. törvény 30. § (1) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Bolyai
János születésének 200. évfordulója alkalmából, az egyetemi és fõiskolai alapképzésben, va-
lamint az ösztöndíjas doktori képzésben résztvevõ, ígéretesen nagytehetségû hallgatóinak
támogatására

alapított. Az Ösztöndíj elnyerésére – a SZIE Szenátusának 11/2013/2014 SZT sz. határozata
alapján – az alábbi pályázatot írom ki a 2015/2016. tanévre:

1. Az Ösztöndíjat államilag támogatott képzésben részt vevõ hallgató nyerheti el pályázat
útján egy évi idõtartamra. Évente és karonként egy olyan hallgató részesülhet ilyen ösz-
töndíjban, aki az alapképzésben (II-III. évfolyamon), vagy a mesterképzésben (I-II. évfo-
lyamon), vagy az ötéves osztatlan képzésben (IV-V. évfolyamon), vagy a doktorképzésben
(III. évfolyamon) vesz részt.Az Ösztöndíj újabb pályázattal, több alkalommal is elnyerhetõ.
2.Az Ösztöndíj nagysága bruttó 300.000 Ft, amely egy összegben kerül kifizetésre.
3. Az Ösztöndíjra az 1. pontban meghatározott, legalább jeles tanulmányi eredményû, ál-

lami nyelvvizsgával rendelkezõ, tudományos diákköri (TDK) munkát, vagy egyéb, a tanul-
mányi kötelezettséget meghaladó szakmai tevékenységet végzõ, valamely diszciplínában ki-
emelkedõen tehetséges hallgatók pályázhatnak.
4. A pályázatot 2015. november 15-ig kell két példányban, a rektornak címezve az illetékes

kar dékánjához benyújtani. A pályázathoz mellékelni kell a pályázó hallgató tanulmányi,
TDK vagy egyéb szakmai tevékenységét tartalmazó szakmai életrajzát és önértékelését.
5.Az Ösztöndíj adományozására a karok véleménye alapján a Dékáni Kollégium tesz javas-

latot a rektornak. A rektor legkésõbb 2016. január 10-ig értesíti az Ösztöndíjat elnyerteket a
döntésérõl, valamint a Szent István Ösztöndíj adományozásáról szóló levél ünnepélyes
átadásának idõpontjáról. Az Ösztöndíj kifizetése egy összegben, a hallgató folyószámlájára
történõ átutalással történik.
Gödöllõ, 2015. október 1.

SZENT ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJAT

Dr. Tõzsér János
rektor

Október 6-án, 93 éves korában elhunyt Göncz
Árpád, aki 1990-tõl 2000-ig volt köztársasági el-
nök. 1952-tõl négy évig a gödöllõi egyetemen ta-
nult. Az 1956-os forradalom után életfogytig tar-
tó börtönbüntetésre ítélték. Az 1963-as általános
amnesztiával szabadult. Megpróbálta Gödöllõn
befejezni az utolsó egyetemi évet, de kizárták.
Családtagjai, barátai és tisztelõi november 6-án,

az óbudai temetõben vesznek tõle végsõ búcsút.
*

Göncz Árpád 1991-ben a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem Díszpolgára kitüntetésben részesült.Atan-
évnyitó ünnepségen vette át az errõl szóló okiratot.
Az egyetem akkori lapjának fõszerkesztõje,

készített vele interjút. Ebbõl idézünk.

– Nagyon, nagyon. Nézze, egy kicsit elégtétel számomra, hogy az egyetem befogadott meg-
int, bár igazán nem õk tehetnek arról, hogy engem annak idején kivágtak innét. Úgyhogy
eszembe nem jutott az egyetemet okolni azért. Õk nem is tudtak róla. A rektori konferencián
mondtam, hogy Ti rúgtatok ki 35 évvel ezelõtt. Szegények elsápadtak, azt hitték, hogy én ezt
rossz néven veszem.

– Jól esik. Mondjam azt, hogy sokkal jobban esik, mint hogyha díszdoktori oklevelet adtak
volna.Adíszdoktorit nagyon szégyellném. Tudja? Mert azért jó néhány közleményben benne
voltam, de a díszdoktori, a képest... Õ is talajos volt, én is talajos voltam,
de hát nem egy súlycsoport.”

Mada-
rász Imre
„ – Elnök Úr! Önrõl közismert, hogy nem szereti a
protokollt. De ma délelõtt itt, a Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetem ünnepélyes megnyitóján biztos meghatódott.

– Én azt hiszem, hogy errõl szó sincs, de azért a díszpolgári oklevél mégis valamit jelent.

Stefanovits Palihoz
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A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Díszpolgára volt

Elhunyt Göncz Árpád
A felsõoktatási intézmények jogi vezetõi-
nek tanácskozása zajlott október 15-16-ig
a gödöllõi kampuszon.

A megjelenteket igaz-
gatási és koordinációs fõosztályvezetõ
üdvözölte, majd az egyetem vezetése ne-
vében külkapcsolati igaz-
gató köszöntötte. A házigazda intézményt
bemutatva kiemelte, hogy a SZIE kutatói
habitusú egyetem, amit a tudománymet-
riai mutatók is igazolnak, emellett elköte-
lezett a vidék fejlesztése, a megújuló ener-
giák alkalmazása mellett.

Dr. Szabó István a továbbiakban el-
mondta, hogy az egyetem a kancellári
rendszer bevezetésével párhuzamosan a
minél hatékonyabb mûködés érdekében
szabályozza újra szervezetét és gazdál-
kodását, felkészülve a felsõoktatási intéz-
ményhálózat küszöbön álló átalakulásá-
ból rá háruló feladatokra és intézményfej-
lesztési terv megújítására.

A tanácskozáson , az Em-
beri Erõforrások Minisztériumának mi-
niszteri biztosa tartott elõadást a jogsza-
bályváltozásokból adódó teendõkrõl, kü-
lönös tekintettel az igazgatási, jogi és
szervezeti kérdésekre.

Az értekezlet második napján az intéz-
ményi rendszer átalakulásával, valamint a
közösségi felsõoktatási képzési közpon-
tok kialakításával kapcsolatos kérdéseket
vitatták meg.

dr. Molnár Péter

dr. Szabó István

dr. Solti Péter

Jogi vezetõk
tanácskozása

Címlapképünk – Balázs Gusztáv felvétele – a
Kutatók Éjszakáján készült. Cikkünk a 10. ol-
dalon olvasható.
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

A Szenátus napirendjén

Módosították az egyetem költségvetését
A Szent István Egyetem Szenátusa
2015/2016. tanévi elsõ rendes
ülését október 7-én tartotta
Gödöllõn.

Napirend elõtt rektor arról
tájékoztatta a testületet, hogy a hallgatói kép-
viselõk közül külföldi tartózkodása miatt le-
mondott szenátusi tagságáról

. Az EHÖK küldöttgyûlése
(ABPK) választotta meg helyette

szenátornak.
Az egyetem vezetõje a továbbiakban el-

mondta, hogy a köztársasági elnök szep-
tember 1-jei hatállyal egyetemi tanárrá ne-
vezte ki és

az Állatorvos-tudományi Karra,
pedig a Gazdaság- és Társa-

dalomtudományi Karra. Ugyancsak szep-
tember 1-jétõl a miniszterelnök fõiskolai ta-
nárrá nevezte ki a Gaz-
dasági-,Agrár és Egészségtudományi Karra.

*
A Szenátus egyetemi tanári álláshely be-

töltésére vonatkozó pályázat kiírását tá-
mogatta a Mezõgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar (MKK) Növénytani és Öko-
fiziológiai Intézetébe valamint a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar (GTK) Regio-
nális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési In-
tézetébe.

*
ASzenátus a GTK Regionális Gazdaságtani

és Vidékfejlesztési Intézetének az Agrár-
gazdasági Kutató Intézetbe kihelyezett Ag-
rárközgazdasági tanszékének nevét Agrár-
gazdasági- és agrárinformatikai tanszékre
változtatta. A kihelyezett tanszék vezetésére

c. egyetemi tanár
nyugdíjba vonulása miatt

osztályvezetõ kap megbízást.
*

A Szenátus támogatta az Enyedi György
Regionális Tudományok Doktori Iskola akk-
reditációjára és doktori iskolák új törzs-
tagjainak felterjesztésére vonatkozó elõter-
jesztést.

*
Módosította az egyetem költségvetését a

Szenátus, ami nem érte váratlanul a testüle-
tet, mert már az eredeti költségvetés felter-
jesztésekor bejelentette kan-
cellár, hogy az nem végleges; õsszel, a

dr. Tõzsér János

Holló Dénes
Márton Kriegel
Zsófiát

dr. Bakonyi Tamást dr. Bodó Gá-
bort dr. Mu-
raközy Lászlót

dr. Turcsán Juditot

dr. Kapronczai István
dr. Keszthelyi Szi-

lárd

Figler Kálmán

hallgatói jelentkezések és beiratkozások lét-
számát ismerve pótköltségvetés készül.
A jelentkezési statisztikák alapján is látható

volt, hogy az egyetemre jelentkezõk száma
az elõzõ évekhez viszonyítva jelentõsen
csökkent.Apótköltségvetés elkészítése azért
is indokolt, mert a létszám csökkenésbõl
adódóan az év végi fenntartói elszámolásnál
jelentõs összegû visszafizetés terhelné az
egyetemet.
Az eredeti költségvetésben a 2015. évi hall-

gatói elõirányzatot a 2014. évi átlag állami
ösztöndíjas és részösztöndíjas hallgatói
létszámra számolták, amit a NEPTUN
rendszerben beiratkozott állami ösztöndíjas
és részösztöndíjas hallgatói létszám jelenlegi
adataival módosítottak. A kiszámolt adatok
alapján vannak olyan karok, akiknél az ere-
deti költségvetési támogatásból hallgatói
elõirányzat elvonást kell végrehajtani és
olyanok is, akik pótelõirányzatban részesül-
nek a következõk szerint (EFt-ban):

- 5.105
6.710

-16.666

3.273
-11.108

3.374

- 24.942

-44.464

A hallgatói elõirányzaton túlmenõen a hall-
gatói létszám csökkenés jelentõsen befo-
lyásolja a képzési támogatás alakulását is,
amit nemcsak az államilag finanszírozott
hallgatói létszám alapján határoznak meg, a
finanszírozást jelentõsen befolyásolja a kre-
ditalapú és speciális programok kombi-
nációja. Ennek alapján a következõ karoknál
jelentkezik elõirányzat elvonás (EFt-ban):

-39.200
-22.400

- 17.500

Alkalmazott Bölcsészeti
és Pedagógiai Kar
Állatorvos-tudományi Kar
Gazdasági-,Agrár
és Egészségtudományi Kar
Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar
Gépészmérnöki Kar
Mezõgazdaság-
és Környezettudományi Kar
Ybl Miklós
Építéstudományi Kar

Összesen:

Gazdasági-,Agrár
és Egészségtudományi Kar
Gépészmérnöki Kar
Mezõgazdaság
- és Környezettudományi Kar

Ybl Miklós
Építéstudományi Kar

Összesen:

-20.125

-99.225

Ennek függvényében az egyetemi szintû
irányítási és szolgáltatási feladatokat ellátó
szervezeti egységek költségvetését, vala-
mint a gödöllõi nem kari jogállású szervezeti
egységek költségvetését is csökkentették az
eredeti költségvetési támogatás 5 százalé-
kával. Ez a csökkentés az egyetem szintû
irányítási és szolgáltatási feladatokat ellátó
szervezeti egységeknél összességében
61.125 EFt, a gödöllõi nem kari jogállású
szervezeti egységek esetében pedig 36.300
EFt támogatás csökkentést jelent. Azon
szervezeti egységeknél, ahol speciális fel-
adatok ellátására kaptak támogatást ott a
hallgatói létszám csökkenésbõl adódó tá-
mogatás kiesést nem lehet érvényesíteni
(például: az Állatorvos-tudományi Kar be-
ruházásra biztosított támogatása, a Kárpát-
medencei Agrár- és Vidékfejlesztési Köz-
pontnál a szülõföldi képzés támogatása, a
gépmúzeum támogatása, az arborétum és az
OSJER mérõrendszerek támogatása, a PPP
projektek támogatása, valamint az Egyetemi
Könyvtár és Levéltárnál az EISZ támo-
gatása).

Az egyetem jászberényi Gyakorló Sport
Általános Iskola és Gimnázium fenntartói
jogának a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központnak történõ átadásával egyidejûleg
az eredeti elõirányzat idõarányos részét
(78.288 EFt) is átadták a KLIK-nek.

A 2015. évi pótköltségvetés teljesítése ér-
dekében is alapvetõ fontosságú a pénzügyi
egyensúly megteremtése és a jól átgondolt,
szigorúan betartott elõirányzat felhasználás.

A karok és nem kari jogállású szervezeti
egységek költségvetésének veszteség nél-
küli teljesítéséért, a jogszabályok és egye-
temi szabályzatok betartásáért, valamint a
szakmai feladatok megvalósítására tett in-
tézkedések végrehajtásáért a szervezeti egy-
ségek vezetõi a felelõsek a teljesítés folya-
matos figyelemmel kísérése mellett.

*
Az Emberi Erõforrások Minisztériumának

szeptember 16-án kelt döntésével 2016. ja-
nuár 1-jei hatállyal a Szent István Egyetem
szervezetébe olvasztja a Budapesti Corvinus
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Egyetembõl az Élelmiszertudományi, a Ker-
tészettudományi, valamint a Tájépítészeti és
Településszervezési Karokat.

A fenntartó döntésével összhangban a
Szenátus kezdeményezi a SZIE Alapító Ok-
iratának módosítását.

*
Jogszabályi változásoknak megfelelõen a

Szenátus módosította a Tanulmányi és
Vizsgaszabályzatot valamint a Hallgatói Jut-
tatások és Térítések Szabályzatát.

*
A Szenátus jóváhagyta az egyetem jelenleg

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

mondja, hogy a felsõoktatási intézmény Sze-
nátusa fogadja el az intézmény képzési prog-
ramját. A szakok indításakor kidolgozott és a
MAB által jóváhagyott tanterveket a kari
tanácsok azóta többször módosították, ezért
volt szükség a Szenátus újbóli jóváha-
gyására.

A fentieken túl a tantervek Szenátus által
történõ elfogadását az is indokolja, hogy a
szakok párhuzamos akkreditációja során
figyelmet fordítanak arra, hogy a tanterveket
a jogszabályok által leírt módon módo-
sították-e.

*
A Szenátus megtárgyalta és elfogadta Szent

István Egyetem 2015. évre vonatkozó Va-
gyongazdálkodási Tervét, aminek összeállí-
tását, Szenátus általi elfogadását, valamint az
MNV Zrt. felé történõ jelentési köte-
lezettségét a hatályos jogszabályok írják elõ.
Akaroktól visszaérkezett, pontosított illetve

kiegészített tervek alapján elkészült Vagyon-
gazdálkodási Terv a következõ mellékleteket
tartalmazza:

1. számú melléklet:

2. számú melléklet:

3. számú melléklet:

4. számú melléklet:

5. számú melléklet:

Beszerzési terv kimutatás karonkénti
bontásban

Beruházások-felújítások, rekonstruk-
ciók

Bérbe-, illetve használatba adott
ingatlanok adatai, várható bevételei

Az állami ingatlanvagyon harmadik sze-
mély javára történõ megterhelésével, rá-
építésekkel való bérbe, használatba adása
(PPP konstrukcióban épített, felújított,
üzemeltetett épületek után fizetendõ dí-
jak)

Ingatlan vagyongazdálkodási terv
összesítõ 2015. év

ASzenátus elfogadta a SZIE Számviteli Po-
litikájára, Számlarendjére, Leltározási sza-
bályzatára és mellékleteire valamint Érté-
kelési szabályzatára készített elõterjesz-
téseket.

*
Támogatta a Szenátus az Agrár-

mérnöktanár osztott mesterképzési szak
indítását a Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karon.

A karon 2009-ben akkreditálták a mester-
szakot, négy szakirányon. 2012-ben módo-
sult a tanárképzés rendszere, majd ennek
alapján 2013-ban módosították a képzési és
kimeneti követelményeket. Azok az intéz-
mények, amelyek a mérnöktanári képzésben
akkreditációval rendelkeznek, az Oktatási
Hivatalnál regisztrálhatják az új típusú
osztatlan mérnöktanári képzést. E lépést
2013-ban intézményünk megtette.
A fenti rendelkezések szerint a korábbi kép-

zési és kimeneti követelmények alapján
2016 szeptemberében indítható utoljára új
évfolyam az osztott ciklusú képzésben, míg
az új képzési és kimeneti követelmények
szerint 2017 szeptemberében indulhat elõ-
ször új évfolyam ugyanezen a képzésen.
Azok az intézmények, akik az osztott ciklusú
mérnöktanárképzést akkreditálták, jogo-
sultak arra, hogy az új képzési és kimeneti
követelmények alapján átdolgozott tantervi
hálóval regisztrálják a képzést az Oktatási
Hivatalnál.

*
A GTK-n professzor le-

mondott a kereskedelem és marketing alap-
szak, valamint a kereskedelem és marketing
felsõoktatási szakképzés szakvezetõi te-
endõinek ellátásáról. Ezeket a feladatokat ja-
vaslatára egyetemi docens
veszi át.

*
A vízügyi és hidrológiai képzés és kutatás

elismerése, támogatása, továbbá a vízügyi
szakpolitikai döntési folyamatok szakmai-
tudományos megalapozottságának erõsítése
céljából együttmûködési keret-megálla-
podást hagyott jóvá a Szenátus az Egyetem
és az Országos Vízügyi Fõigazgatóság
(OVF) között.

Az együttmûködés lehetõvé teszi az OVF
számára, hogy tevékenységét naprakész tu-
dományos ismeretekre, értékelésekre ala-
pozva jobb minõségben lássa el; fokozhatja
az egyetem képzési és kutatóhálózati tevé-
kenységének hatékonyságát; elõsegítheti a
tudományos ismeretek kormányzati mun-
kába történõ közvetlen bekapcsolását.

*
Együttmûködési megállapodás megkötését

támogatta a Szenátus az Alkalmazott Böl-

dr. Lehota József

dr. Szabó Zoltán

csészeti és Pedagógiai Kar, a Folklór Kul-
turális Közalapítvány és a Csángó Fesztivál
Alapítvány között a Néptáncpedagógus a
köznevelésben szakirányú továbbképzés
elõsegítésére. Szintén támogatta a Szenátus
a GTK és a Krakkói Közgazdaságtudományi
Egyetem hasonló profilú karának együttmû-
ködését.

*
Az Egyebek napirendi pontban

, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar
dékánja tájékoztatást adott arról, hogy ok-
tóber 5-én, az Építészet Világnapján átadták
a Magyar Építész Kamara és a Magyar Épí-
tészek Szövetsége által meghirdetett Dip-
lomadíj pályázat elismeréseit. A pályázatra
94 terv érkezett. Építészet témában a Grap-
hisoft fõdíját kapta az Ybl-es

.
(A diplomaterv témája: Fapellet üzem Fel-

sõtárkányban). Diplomadíjban részesült
ugyancsak a karról . (A diploma-
terv témája: Kõbányai Zenei Stúdió, Buda-
pest.)

Az Év háza országos építészeti pályázat
díját építész, az YMÉK egye-
temi adjunktusa tervei alapján Szentendrén
épült ökologikus családi ház nyerte. (A
Magyar Mûvészeti Akadémia, a Magyar
Építész Kamara és az Magyar Építõmû-
vészek Szövetsége védnökségével kiírt
pályázatra 27 érvényes pályamû érkezett.)

Az Építészet és építõmûvészet kategóriá-
ban idén a Prima Primissima Díj jelöltjei
között szerepel , a kar ad-
junktusa.

*
mb. stratégiai és koor-

dinációs fõigazgató, rektori megbízott a
Budapesti Corvinus Egyetem budai karai-
nak a Szent István Egyetem szervezetébe
történõ beolvadásával kapcsolatos feladatok
végrehajtásáról tájékoztatta a Szenátus tag-
jait. Mint ismeretes, a csatlakozás 2016. ja-
nuár elsejével történik meg. Új információ,
hogy a BCE hallgatói február elsejével ke-
rülnek át a Szent István Egyetem polgárai
közé.

A két intézmény november 15-ig elkészíti
az átadás-átvételi dokumentumot, amit be-
nyújt a fenntartó Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának. Ugyancsak közös munká-
val, október 9-ére készül el a státuszriport.
Ennek alapján, a fenntartóval egyeztetve
adnak részletes írásos tájékoztatást a SZIE és
a BCE dolgozóinak az integráció folya-
matáról.

*
A Szenátus következõ ülését október 28-án

tartja.

dr. Markó
Balázs

Laczkó-Petõ
Bálint

Tóth Attila

Borbás Péter

Dévényi Tamás

Magyar Ferenc

A Szenátus napirendjén

Február elsején válnak SZIE polgárokká a budai diákok



Rendhagyó helyszínen, a GAEK
Rózsás-majori kísérleti területén
rendeztek szeptember 17-én
kukoricatermesztési konferenciát
és bemutatót.

A rendezvény a TÁMOP-4.2.2.B-
15/1/KONV-2015-0013 azonosítószámú, „A
tudományos és kutatói munka, valamint
életpálya korszerûsítése a Szent István
Egyetem Békés megyei képzéseiben” el-
nevezésû projekt egyik nagyszabású ese-
ménye volt.

A konferenciát rektor nyi-
totta meg, majd
(Debreceni Egyetem, ATK, egyetemi tanár)
elõadása következett, Termesztési tényezõk
hatása a kukorica termésére és termésstabi-
litására címmel. Az elõadó részletesen kitért
a kukorica tápanyagellátásának aktuális
problémáira, az optimális tõszám, vetésidõ
és a korszerû biológiai alapok kérdéseire is.
Ezt követõen a kar általános és kutatási

dr. Tõzsér János
dr. Sárvári Mihály

dékánhelyettese, a hazai ku-
koricatermesztés agrotechnikai problémái-
ról és fejlesztési lehetõségeirõl tájékoztatta a
több mint száz fõs közönséget. Elõadásában

felhívta a figyelmet a vízmegõrzõ és
víztakarékos termesztési technológiák
szerepére, mely az aszály-érzékeny kukorica
termesztésének egyik legfontosabb eleme le-
het. Részletesen hallhattak a résztvevõk az
öntözés szerepérõl, de a különbözõ talaj-
mûveletek, a vetésváltás, a tõszám és a táp-

dr. Futó Zoltán

anyagellátás víztakarékos/vízmegõrzõ sze-
repérõl is.

A kar kutatási partnerei (Nitrogénmûvek
Zrt., Fertilia Kft., Dow AgroSciences Hun-
gary Kft., Cheminova Magyarország Kft.,
BASF Hungária Kft., Hed-Land Hungária
Kft., KWS Magyarország Kft. és az Euralis
Kft.) a helyszínen szántóföldi bemutatót és
technológiai ismertetõt tartottak a kukorica
növényvédelmérõl, tápanyagellátásáról és
biológiai alapjairól az érdeklõdõk számára.

Kukoricatermesztési konferencia és bemutató Szarvason

Keresve sem lehetett volna találni
alkalmasabb idõpontot az idõjárás
szeszélyessé válásának
bemutatására, mint szeptember
25-ét. Az ekkorra meghirdetett
gödöllõi gazdanapon,
Szárítópusztán szakadt az esõ, a
környéken sok helyütt ez a nap
hozta az évi csapadékmaximumot.
A bemutató mottója – Többet kell
tudni a talajokról! – nemcsak a
Talajok Nemzetközi Évéhez
csatlakoztatta a programot,
hanem a gazdák mindennapi
kötelességére hívta fel a figyelmet.

B. G.
A Mezõgazdaság- és Környezettudományi

Kar a témában legilletékesebb professzorait
állította csatasorba, ésdr. Birkás Márta dr.

Michéli Erika

Kovács Gergõ Péter

Dr. Posta Katalin

gyakorlati bemutatói azonban
elmaradtak.

Így maradt az elméleti ismeretek és a gya-
korlati tanácsok vetítéssel egybekötött
átadása.

, a tanüzem vezetõje rá-
mutatott arra, hogy nem elég csak a talaj
megmûvelt részével foglalkozni, hanem az
ismeretek elsajátításában is „mélyebbre kell

ásni”.

dékán arra hívta fel a
figyelmet, hogy a
talaj védelme egyéni
és nemzeti feladat.A
cselekvés alapja
azonban csak a tu-
dás lehet.
Dr. Birkás Márta az

akkor éppen ázó, de
szinte egész nyáron
át porló Gödöllõ

környéki talajokról
szólt. Ezeket is a
megváltozott klíma
figyelembe vételé-
vel kell mûvelni. A
talajtakarás, a minél
kisebb vízvesztõ
felszín kialakításá-
nak követelménye
egyre inkább pol-
gárjogot nyer a gaz-
dálkodásban, ami

ezek érvényesítése nélkül könnyen vesz-
teségbe fordulhat. Folyamatos tanulás nél-
kül elveszíthetjük a jó talajainkat.

A professzor hangsúlyozta: a hiedelmek,
hallomások, a szomszédtõl rosszul ellesett
példák vagy a régi szakirodalom alapján
végzett talajmûveléssel fel kell hagyni.
A mai klímahelyzetben nem ajánlott a nyári

szántás. Aki mégis ragaszodik hozzá, az
váltson ekét és alkalmazzon hengert a szán-
tással egy menetben. Szántást csak a felszín
elmunkálásával együtt szabad végezni.

A további elõadások érintették a növény-
védõ szerek helyes felhasználását a víz-
szennyezés megakadályozása érdekében, to-
vábbá a precíziós talajminta vételezés elmé-
letét és gyakorlatát.
Csak remélni tudjuk, hogy a jövõ évi gazda-

napok egyikén sikerül majd pótolni a talajok
ismeretét bõvítõ gyakorlati bemutatókat!

A szerzõ felvételei

Esõs gazdanap Szárítópusztán

Többet kell tudni a talajokról!
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ASzent István Egyetem (SZIE)
nemzetközi hallgatóinak 2015/2016-
os hivatalos tanévnyitó ünnepségét
szeptember 29-én tartották
Gödöllõn, a földszinti Rektori
Díszteremben.

Ebben a tanévben 89 országból érkezik közel
1400 nemzetközi hallgató a SZIE-re, akik a
különbözõ ösztöndíj-lehetõségeknek köszön-
hetõen rész-, illetve teljes képzésben vehetnek
részt alap, mester és doktori szinten. Az Eu-
rópán kívüli küldõ országok között meg-
található – a teljesség igénye nélkül – Brazília,
India, Nigéria, Irak, Fidzsi-szigetek, Algéria,
Gambia, Kongó, Kenya, Ruanda, Botswana,
Üzbegisztán, Japán és Dél-Korea.

Az ünnepséget rektor
nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta, hogy
a régióban egyedülállóan széles agrárképzési
és kutatási portfólióval rendelkezõ felsõ-
oktatási intézmény jöhet létre a SZIE-n a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem három, agrár-
képzést folytató karának integrációjával.
Hallgatóink egész életükre meghatározó
ismereteket, kapcsolatokat, élményeket sze-
rezhetnek és olyan tudást, amellyel bol-
dogulhatnak a világ minden pontján.

Ezt követõen , a nemzetközi
kapcsolatok igazgatója tartott elõadást az
egyetem angol nyelvû képzéseinek jelen-

dr. Tõzsér János

dr. Szabó István

tõségérõl és bemutatta a legjelentõsebb ösz-
töndíj-programokat: a Tudomány Határok
Nélkül brazil állami ösztöndíjat, a Stipendium
Hungaricum magyar állami ösztöndíjat, a
FAO és a Földmûvelésügyi Minisztérium kö-
zös finanszírozású ösztöndíját, az Erasmus+
és Erasmus Mundus programokat, valamint a
CEEPUS csereprogramot.

Az ünnepségre meghívást kapott Brazília,
India és Nigéria nagykövete is, mivel ezen
országok küldték a legtöbb hallgatót a SZIE-
re az Európán kívüli térségbõl és az adott
kontinensrõl. Õexcellenciája

, Brazília nagykövete, õexcellenciája
, India nagykövete, valamint

õexcellenciája
Nigéria ideiglenes ügyvivõje, elõadásaikban
köszöntötték az ünnepély résztvevõit, majd a
felsõoktatás és a nemzetközi kapcsolatok
jelentõségét emelték ki. Végül az országaik-
ból érkezett hallgatóikat bátorították arra,
hogy lehetõségeiket aktívan használják ki, il-
letve hogy az elsajátítottakat hatékonyan
hasznosítsák.

, a Földmûvelésügyi Miniszté-
rium nemzetközi ügyekért felelõs helyettes
államtitkára elmondta, a tárca által finan-
szírozott ösztöndíjprogram 2007-ben indult,
és a fejlõdõ országokból érkezõ hallgatók ma-
gyarországi agrárképzését támogatja. Az
ösztöndíjas támogatást a minisztérium azért
tartja kiemelt fontosságúnak, mert meggyõzõ-

Valter Pecly
Moreira
Rahul Chhabra

Muhammadu Sani Yunusa

Tóth Katalin

dése, hogy alacsony jövedelmû, élelmiszer-
hiányos országok részére a támogatás leg-
hatékonyabban a tudás átadásával történhet.

, a Tempus Közalapítvány Sti-
pendium Hungaricum csoportvezetõje el-
mondta, hogy a program keretében idén már
több mint 2000, a világ 37 országából érkezõ
nemzetközi hallgató kezdhette meg tanul-
mányait Magyarországon.

A hallgatók képviseletében , a
Gazdálkodás és Szervezéstudományok Dok-
tori Iskola hallgatója szólt a résztvevõkhöz.
Többször is hangsúlyozta a hallgatók ta-
nulmányi eredményeinek jelentõségét, hi-
szen mint mondta: „Az egyetem veletek kez-
dõdik.”
Az esemény zárásaként a vendégek fogadá-

son vehettek részt, ahol mindenki számára
lehetõség nyílt arra, hogy az elõadókkal
kötetlenül beszélgessen.

A programot a „Gödöllei legények” ének-
csokra, és
népi hangszerekkel kísért elõadása színe-
sítette.

A Szent István Egyetem nemzetköziesítési
stratégiájában a nemzetközi hallgatók integ-
rációjának elõsegítése kiemelt helyet foglal
el, ehhez nyújt segítséget az a kulturális ese-
ménysorozat, amelynek a tanévnyitó is részét
képezte.

Dobos Gábor

Alieu Gibba

Benedek Krisztina Pertis Szabolcs

Balázs Gusztáv felvételei

Nemzetközi hallgatók
tanévnyitója

6



7

An official International Opening
Ceremony and Welcome Reception
for the academic year 2015/2016 has
been organized by the International
Relations Office at Szent István
University (SZIU). The ceremony
took place in the Rector's Meeting
Hall in Gödöllõ on 29 September
2015.

Within the framework of several scholarship
programmes, SZIU is hosting almost 1400
students from 89 countries this academic year,
which accounts for nearly 10% of the student
body. A non-exhaustive list of the non-
European sending countries includes Brazil,
India, Nigeria, Iraq, Fiji Islands, Algeria,
Gambia, Japan, Kenya, Congo, South Korea,
Rwanda, Botswana and Uzbekistan.
The event was officially opened by

, Rector of Szent István University,
who welcomed all the invited guests,
professors and the international students. In
his address he emphasized that our institution
offers a uniquely wide range of courses and
research in agriculture-related fields and
students can gain knowledge, expertise and
experiences as well as make relationships that
can be essential in their whole life.

Afterwards , Director for
International Relations and Dean of the

Dr. János
Tõzsér

Dr. István Szabó

Faculty of Mechanical Engineering gave a
detailed description of the main scholarship
programmes, namely the Science Without
B o r d e r s p r o g r a m m e , S t i p e n d i u m
Hungaricum Scholarship (launched by the
Hungarian government), a scholarship co-
financed by FAO and the Ministry of
Agriculture, Erasmus+, Erasmus Mundus and
CEEPUS.

The esteemed ambassadors of three
particular countries, Brazil, India and Nigeria
were invited to the ceremony since these
countries had sent the largest number of
students to our university from their
continents. H.E.
Ambassador of Brazil, H.E.
Ambassador of India and H.E.

Chargé d'Affaires a.i., Embassy
of Nigeria, welcomed the students from their
countries and encouraged them to exploit the
possibilities of the exchange and scholarship
programmes they had been granted.

In her address, , Deputy
State Secretary for International Relations of
the Ministry of Agriculture said that the
scholarship programme funded by the
Ministry of Agriculture and launched in 2007
supports the agricultural higher education
training of students from developing
countries. Knowledge transfer is among top
priorities since it is the most effective way of
supporting low-income countries.

Valter Pecly Moreira
Rahul Chhabra

Muhammadu
Sani Yunusa

Ms. Katalin Tóth

International Opening
Ceremony at SZIU

, Head of Unit for
Stipendium Hungaricum Scholarship
introduced the programme for the audience.
This September nearly 2000 international
students from 37 countries could start their
studies in Hungary within the framework of it.

, PhD student at the Doctoral
School of Management and Business
Administration gave his speech as the
representative of SZIU's international
students. He underlined the importance of
students' academic performance since they
can be regarded as the ambassadors of their
sending countries in Hungary. Furthermore,
he emphasized to the students that 'The
University starts with you.'

Two colourful folklore performances
Hungarian folk songs accompanied by
traditional musical instruments were
presented by three cheerful boys from
Gödöllõ, and

.
Finally, the guests were invited to attend a

celebratory welcome reception, where the
students had the opportunity to have an
informal conversation with the distinguished
guests.

This ceremony was part of a series of
cultural events to enhance the integration of
international students, one of Szent István
University's internationalization and
educational goals.

Mr. Gábor Dobos

Mr. Alieu Gibba

Ms. Krisztina Benedek Mr.
Szabolcs Pertis

fókuszban az egyetem
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Az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat (EHÖK)
szeptember 21-én tanévnyitó
ünnepséget tartott Gödöllõn,
a B Kollégium Gorka termében.
Az eseményen részt vettek a kari
hallgatói önkormányzatok tagjai,
s ha kicsit késve is, de vendégként
megérkeztek a Budapesti
Corvinus Egyetem budai
kampuszának önkormányzati
képviselõi. Az esemény Nagy
Dániel EHÖK elnök beszédével
kezdõdött, aki tájékoztatást adott
a nyárvégi integrációs
folyamatokról és ismertette
a tanévi önkormányzati
feladatokat. Ezután dr. Tõzsér
János rektor köszöntötte a
megjelenteket. Végül az EHÖK
elismeréseit adták át. Részt vett
a tanévnyitón Figler Kálmán
kancellár és Magyar Ferenc
megbízott stratégiai és
koordinációs fõigazgató is.

B. G.
– Az országos és az egyetemi hallgatói ön-

kormányzatok sok küzdelmen vannak túl.
Minden tettünket a minõségi felsõoktatás
igénye vezérelte; vitákra azért került sor,
mert különbözõ emberek vagyunk, így el-
térõen látjuk a célhoz vezetõ utat. Akkor tu-
dunk elõre lépni, hogy ha megismerjük
mindegyik fél szándékát és a felsõoktatás
fejlesztésének lehetõségeit. Javában zajlik
ugyanis a felsõoktatás átalakítása, aminek
sikeréhez együtt kell tolnunk (húznunk, irá-
nyítanunk) a szekeret – vezette be elõadását

, majd kiemelte, néhány éve
még elképzelhetetlen volt, hogy a hét kar
önkormányzati képviselõit egy teremben üd-

Nagy Dániel

vözölheti, erre most már második alkalom-
mal kerül sor. Azzal kezdik a tanévet, hogy
megköszönik a legjobbak munkáját, azokét,
akik példát mutatnak társaiknak, hogy így is
lehet ezt csinálni.

Az EHÖK elnöke hangsúlyozta, hogy bár
komoly munkát végeznek a hallgatói ér-
dekképviseletek, még kreatívabbnak, még
aktívabbnak kell lenniük, az egész egyetemi
közösség érdekében. Sok energiát kell fordí-
tani például a következõ évek beiskolázási
tevékenységébe. A csökkenõ hallgatói lét-
szám a SZIE-t is érinti. Egy-egy kar tel-
jesíthet e téren jobban vagy rosszabbul, de el-
sõsorban az egyetem eredményét kell szem
elõtt tartani, lehetõleg javítani. E téren is fel-
értékelõdik a HÖK-ök szerepe, hiszen kép-
viselõik tudják leginkább megszólítani a fel-
sõoktatásba jelentkezõket és a már benn lévõ
hallgatókat. Elengedhetetlen az egységes
kommunikáció, amihez arra is szükség van,
hogy azok használják a kommunikációs felü-
leteket, akiknek arra jogosítványuk van. Az

EHÖK stratégiát ké-
szített a kommuniká-
ció egységesítésére,
aminek megvalósí-
tásához számít az
egyetem hozzáértõ
kollégáira.

Az egyetem átala-
kítása megértést és
k o m p r o m i s s z u m -
készséget igényel.
Bár az állatorvosi és a
jászberényi kar távo-
zását érzelmileg ne-
héz elfogadni, a szak-
mai érvek indokolttá
teszik a kormányzati

d ö n t é s t –
fogalmazott
Nagy Dániel.
Érteni kell és
elfogadni a
BCE budai
k a r a i n a k a
Szent István
Egyetemhez
történõ csat-
lakozásához
vezetõ szak-
mai indokokat
is.
Az EHÖK el-

nöke elmond-
ta, igyekszik
lezárni az el-

Hallgatói önkormányzati tanévnyitó

múlt hetek negatív tapasztalatokkal, az
egyetemet rossz színben feltüntetõ megnyil-
vánulásokkal eltelt idõszakát, de mivel errõl
még nem volt lehetõsége ebben a körben el-
mondani a véleményét, most kifejti: nem áll-
ja meg a helyét az a vélekedés, hogy a gödöl-
lõi karok tudományos teljesítménye gyen-
gébb a budai kampuszénál. A tudomány-
metria mérõszámai szerint a SZIE jobban áll
és akkor is jobban fog állni, ha az ÁOTK ki-
válik. A pályakezdõ diplomások elhelyez-
kedési és fizetési adatai pedig nagyjából azo-
nosak Gödöllõn és Budán.

A döntések megszülettek. A budai hallga-
tóknak semmilyen hátrányos következ-
ményt nem szabad érezniük az integráció so-
rán. Az EHÖK az egyetem vezetésével
együtt törekszik arra, hogy a kért garanciák
megvalósuljanak.

– Bízom benne – mondta befejezésül Nagy
Dániel, hogy ebbõl a munkából és a tanév
során adódó többi tennivalóból is minden
képviselõ kiveszi majd a részét, ellátva a
hallgatók által a választásokon rábízott
feladatokat.

– Aki érez magában indíttatást arra, hogy
társadalmi munkában a közösségért fára-
dozzon, azt biztatjuk, hogy cselekedjen.
Megéri majd, ezt a hamarosan átadandó elis-
merések mutatják – kezdte köszöntõ gon-
dolatait rektor, majd így
folytatta: – A SZIE és a BCE közötti tárgya-
lásokon nagy segítséget jelentett az egye-
temi vezetés számára, hogy hallgatói önkor-
mányzatunk átérezte a feladat súlyát, felnõtt
feladatához, képviselte intézményünk szak-
mai érdekeit. Közösen éltük át, tapasztaltuk
meg, hogy egyetem csak a tanárok és a diá-
kok közösségeként létezhet. Az internetes
kommentek is jelezték, hogy a hallgatók

dr. Tõzsér János

Megértés és kompromisszumkészség

Egységes kommunikáció

Tanárok, diákok, együtt

fókuszban az Egyetem
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egészséges kritikai érzékkel rendelkeznek,
elmondják véleményüket.
Különösen fontos, hogy ez az évnyitó is lát-

tatja, a hét kar önkormányzata együtt dol-
gozik, ezt nagyra értékeli az egyetem veze-
tése. A karok közötti együttmûködés minden
más területen is alapvetõ, e nélkül nem lé-
tezhet a SZIE.
Dr. Tõzsér János arról is szólt, hogy most, a

döntések meghozatala után kezdõdik az
egyetem átalakításának nagy, felelõsség-
teljes munkája. A
szakmai követel-
mények szerint kell
az integrációs fela-
datokat megoldani.
Fel kell tárni például
a szakok mûködé-
sének tapasztalatait,
esetleg új szakok lé-
tesítése iránti igé-
nyeket. A hatékony-
ság növelése érde-
kében változtatá-
sokra is szükség
lesz, javítva az ok-
tatás és a kutatás mi-

nõségét, megfelelõ
távlatokat nyújtva a
hallgatóknak. Ehhez
kérte az intézmény
vezetõje az önkor-
mányzati képviselõk,
vezetõk partneri se-
gítségét, egyben kije-
lentette, hogy a hall-
gatói események ren-
dezéséhez az egyetem
anyagi támogatást fog
nyújtani.

*
Az EHÖK elisme-

résben részesítette a
következõ hallgató-

kat, akik a hallgatói önkormányzatok el-
nökeként az elmúlt években aktívan szol-
gálták a hallgatói életet:

(GTK),
(YMÉK), (MKK),

(ABPK).
Az EHÖK elismerésben részesítette a

következõ hallgatókat, akik az EHÖK
elnökségében kiemelkedõ munkát végez-
tek:

Az EHÖK elnök-
sége a Legkivá-
lóbb HÖK-ös díj-
ban részesítette a
következõ hallga-
tókat:

(MKK),

(GÉK),
(YMÉK),

(GA-
EK),
(GAEK),

(GTK),
(ABPK).

Szabó Csilla Kitka Gergely
Nagy Bálint Holló

Dénes Márton

Szabó Liza, Molnár Dorina, Hornyák
Eszter, Benkõ Norbert.

Lázár Eszter
Kata Er-
d e i D o r o t t y a

Erdõ Adri-
enn Ke-
lemen Ildikó

Barczi Albert
Földi Pé-

ter Mádi
István

ASzent István Egyetem Vadvilág Megõrzési
Intézete és az Országos Magyar Vadászka-
mara Békés-megyei Területi Szervezete a
"SZIE-GYAK: Szakmai Innovatív Együtt-
mûködés a GYAKorlatorientált képzésért½
(TÁMOP 4.1.1.F-14/1/Konv-2015-0004)
pályázat támogatásával szervezte meg vad-
gazdálkodási szakmai napját, amely egyben
a megyében dolgozó hivatásos vadászok
éves rendszeres továbbképzése volt.

A programot egyetemi
docens nyitotta meg. Kiemelte, hogy a pro-
jekt elsõdleges célja a konvergencia régiókra
koncentráló, gyakorlatorientált képzések
fejlesztése és ebben a térség vadgazdálko-
dását segítõ továbbképzés igen fontos elem.

egyetemi docens, a pro-
jekt vadgazdálkodási témacsoportjának ve-
zetõje ehhez még hozzátette, hogy a Vad-
világ Megõrzési Intézet és az Országos Ma-
gyar Vadászkamara együttmûködésének kö-
szönhetõen, az elkészült tananyagok fel-
használásával késõbb, más megyékben is
hasonló továbbképzések szervezhetõk.
Az elõadások sorát egye-

temi tanár nyitotta meg, témája az õzgaz-
dálkodás volt. Elõadása során nemcsak az
õzgazdálkodás általános szempontjaira tért
ki, hanem részletesen bemutatta a megye
õzgazdálkodásának adatait és azok alapján
tett javaslatokat a jelenlévõk felé a jövõbeni
munkára.

egyetemi docens me-
zei nyúl gazdálkodással foglalkozó elõadása
azokat a tényezõket és jellemzõ gazdálko-
dási hibákat emelte ki, amelyeken a lehetõ
leghamarabb változtatni kellene a faj hosz-
szútávú hasznosításának érdekében. Dr. Hel-
tai Miklós a mezõgazdasági területeken vég-
rehajtható, elsõsorban a fácán és fogoly szá-
mára kedvezõ élõhelyi beavatkozásokat is-
mertette, valamint a mezõgazdasági élõ-
helyek vadfajokra gyakorolt hatásai is terí-
tékre kerültek.

egyetemi docens elõadásá-
ban az elmúlt idõszak Agrár-könyezetgaz-
dálkodási programjainak hatékonyságát,
azoknak a mezei nyúl állományokra gya-
korolt hatásán keresztül értékelte. Az elõ-
adások sorát dr. Csányi Sándor zárta a
vadgazdálkodási adatok gyûjtésérõl és érté-
kelésérõl. Elsõsorban olyan, a gyakorlatban
könnyen és egyszerûen alkalmazható adat-
gyûjtési módszereket ismertetett, amelyek
bárhol végrehajthatók és segíthetik a vad-
gazdálkodók munkáját. Példái a megye vad-
gazdálkodási jellegzetességeit figyelembe
véve elsõsorban az õzre irányultak.

Az elõadások után élénk vita bontakozott
ki, melynek során az egyes kérdésekben a
résztvevõk is kifejtették álláspontjukat és
megismertették tapasztalataikat.

dr. Bártfai Zoltán

Dr. Heltai Miklós

dr. Csányi Sándor

Dr. Szemethy László

Dr. Bíró Zsolt

Vadász tovább-

képzés és workshop

fókuszban az Egyetem
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A korábbi évekhez hasonlóan közel ötezren, elsõsorban általános iskolások
keresték fel a Kutatók Éjszakája idei rendezvényét szeptember 25-én a
gödöllõi kampuszon az esõs idõ ellenére is. Kora délutántól az aula volt
hangos, ahol a megnyitót összekötötték a Kezedben a Föld! címû makett
pályázat eredményhirdetésével. Nagy számban látogattak el a
Mérnökinformatikai Központba, ahol robot rakta ki a Rubik kockát,
továbbá a Botanikus Kertbe. Az utóbbi helyszínen a mediterrán gyûjtemény
melegházában rajzpályázat nyerteseit köszöntötték és egzotikus
gyümölcsöket lehetett kóstolni. A késõ estébe nyúltak a Fizika és a Kémia
tanszékek közös kísérletei, amiket kétszer is bemutattak. Összesen 54
program alkotta a kínálatot. Budapesten, Békéscsabán és Szarvason további
19 eseményt hirdetett meg az egyetem. Kétszáz kutató, hallgató és
középiskolák diák valamint 4870 látogató járult hozzá a program sikeréhez.

Kísérletek, bemutatók, díjak a Kutatók

A gödöllõi megnyitón a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar hall-
gatói önkormányzatának elnöke üdvözölte
az egybegyûlteket, majd
egyetemi tanár, tudományos rektorhelyettes
mesélt a kutatók életérõl, akik valóban nem

egyszer a késõ esti, netán a hajnalba nyúló
órákban találtak és találnak rá ma is egy-egy
probléma megoldására. Ezután az Egyetem
téri óvodások Szüreti kosár címû játéka kö-
vetkezett.

A különféle elõadások, bemutatók mellett az
egyetem a Kutatók Éjszakája alkalmából
immár hagyományosan, Kezedben a Föld!
címmel makett készítési pályázatot hirdetett
óvodások és 1-8. évfolyamos tanulók részé-
re. A felhívásra 49 pályamunka érkezett, eb-

Csáki Dávid,

dr. Gálfi Péter

„KEZEDBEN A FÖLD!”
MAKETTPÁLYÁZAT

bõl óvoda kategóriában 6, általános iskola al-
só tagozat kategóriában 8, általános iskola
felsõ tagozat kategóriában 35 makettet készí-
tettek a gyerekek.
A Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt. Buda-

pesti Városigazgatóság Holding Zrt. által fel-
ajánlott díjakat , a Ku-
tatók Éjszakája egyetemi program koordi-
nátora és , a PR, Sajtó és
Rendezvényszervezési Fõosztály vezetõje
adta át.

Óvoda kategória
1. Zelk Zoltán:Ahárom nyúl,
2. A három kismalac és a farkas,

3. A kismalac és a farkasok,
(Mindhárom az Egyetem téri Óvodából)

Farkasné Inkret Judit

Pusztay Gabriella

EREDMÉNYEK

Mókus csoport
Csiga cso-

port
Maci csoport

1-4. évfolyam kategóriában
1. Hófehérke és a 7 törpe,

, Damjanich Iskola
2. A túlhalászás veszélyezteti az óceánok
élõvilágának egyensúlyát,

, Erkel Iskola
3. Csipkerózsika,

, Dam-
janich Iskola

5-8. évfolyam kategóriában
1.ABalaton és környéke, , Damjanich Is-
kola
2. Újra-cica óra, ,
Szent Imre Iskola
3. Kezedben a Föld!, , Hajós Is-
kola

Családi különdíj
A három kismalac és a farkas,

1-4. évfolyam különdíj
Aranyhaj,

, Damjanich Iskola

5-8. évfolyam különdíj
Hamupipõke,

, Erkel Iskola

Minden pályázó nyert egy meghívást is az
egyetemen tavasszal tartandó interaktív já-
tékdélutánra.
A Damjanich Iskola 578 regisztrált diákkal

nyerte a látogatottsági versenyt és az 50 ezer
Ft. értékû könyvtámogatást.

Kedvenc botanikus kerti fám címmel a
Szent István Egyetem Botanikus Kertjéért
Alapítvány elsõ alkalommal hirdetett rajz-
pályázatot óvodás, alsós és felsõs korosztály
számára. Ennek az volt a célja, hogy a kert
jelképévé vált Gödöllõi Vén Vackorfa mel-
lett felhívják a látogatók figyelmét a kert
más fáira is, továbbá megismertessék a gye-
rekeket tágabb lakóhelyük természeti érté-
keivel. A rajzversenyre 5 intézménybõl 142
pályamû érkezett be. Korosztályonként 3-3
díjat osztottak ki. A nyereményeket Gödöllõ
Város Önkormányzata, a SZIE Botanikus
Kertje és a SZIE Kutatók Éjszakája Program
forrásaiból fedezték.

Óvodás korosztály
1. , Egyetem téri Óvoda
2. Tölgyfa nyáron, , Õzike cso-
port, Zöld Óvoda

Kolozsi Dominika,
Szabó Van Der Voort Emma, Pauwlik Bella
Lujza

Csajkovits
Koppány

Lõrincz Boglárka, Tóth
Sarolta, Kátai Nóra, Rezsabek Janka

6. c

Hitkó László, Antal Kristóf

7. évfolyam

Soós Márton,
Soós Ilona, Soós Cecília

Goddard Ilona, Nagy Csenge,
Omodi Enikõ, Zombor Bercel, Keresztes
Krisztián, Szabó Borbála

Madarasi Rita, Szabó Anna,
Tóth Petra

EREDMÉNYEK

Dezsõ Zille
Farkas Ádám

RAJZPÁLYÁZAT

Damjanichos volt a derékhad
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univerzitás

3. Vackorfa, , Manó csoport,
Zöld Óvoda

Alsós korosztály
1. Pihenõ a Vackorfa alatt,

4. c, Damjanich Iskola
2. 4. d, Damjanich Iskola
3. Virágzik a Vackorfa, 4. a,
Kálvin Téri Református Általános Iskola és

4. c, Damjanich Iskola

Felsõs korosztály:
1. 8. b, Damjanich Iskola
2. 6. a, Damjanich Iskola
3. Elmúlás, 5. a,
Damjanich Iskola és 8. a, Kálvin
Téri Református Általános Iskola

A SZIE Botanikus Kert különdíját Eszter-
gály Benedek Elõd Elmúlás c. pályamûve
kapta.

Az érdeklõdõk képet kaptak arról, hogy a
hatvani Boschban milyen autóelektronikai
termékeket gyártanak. Megismerték, hogy
ezek a termékek milyen funkciókat látnak el
a gépjármûvekben; mûködésükkel hogyan
óvják az emberi életeket, hogyan teszik

Király Renáta

Omodi Enikõ
Ágnes

Császár Inez
Lukács Dia

Pauwlik Bella Lujza

Mészáros Mónika
Császár Emma

Esztergály Benedek Elõd
Laki Balázs

ROBERT BOSCH
ELEKTRONIKA KFT.

kényelmesebbé mindennapi életünket illetve
ezek hiányában és nem megfelelõ mûkö-
désük esetén mi az, amit okoznak. Mûkö-
désüket szemléltetõ videókkal, kisfilmekkel
is bemutatták, illetve természetesen lehetõ-
ség volt a termékeket fizikai valójukban is
megnézni, megvizsgálni.

A mi jövõnk a mi választásunk! A mi fe-
lelõsségünk, hogy hulladékaink hova kerül-
nek! Testközelbõl hulladékszállító jármû
megtekintésére volt lehetõsége a programra
látogatóknak. Játékos, foglalkoztató felada-
tokat próbáltak ki a programon résztvevõk.
Az általános iskolások részére kukatündér
társasjátékot biztosítottak a programszerve-
zõk. Környezetvédelmi TOTO-t töltöttek ki
az óvodásoktól egészen a felnõttekig. Fa-
játék memóriajátékokat játszottak a kisebbek
és végül logópárosító feladatokat is kipróbál-
tak az érdeklõdõk.

A Hungaroring Motoros Akadémia bemu-
tatóját a tavalyihoz hasonlóan, az idén is si-
került interaktívvá tenni. A programnak
nincsenek elõre meghatározott elemei, az ér-
deklõdõk sok kérdéssel fordultak az aka-
démia képviselõihez. Az Akadémia instruk-
tora szívesen bemutatott egy-két motoros
fogást vagy trükköt és természetesen kép-
zéseikrõl is tájékoztatást adott.

A Civil biztonság- és védelemtudományi
tanszék szervezésében meghirdetett
rendezvényen résztvevõ érdeklõdõk megis-
merkedtek a Gödöllõi Rendõrkapitányság
munkatársaival, eszközállományával, mun-
kamódszereivel. A munkatársak készséggel
válaszoltak a felmerült kérdésekre, bemu-
tatták az ujjlenyomatvétel lépéseit. A közön-
ségnek lehetõségében állt kipróbálni egy it-
tasságot szimuláló szemüveget, míg a fia-
talabb óvodás és iskolás korosztály traffipax
segítségével mérte meg, milyen gyorsan
képes futni. A Bûnmegelõzési Csoport játé-
kos keresztrejtvény fejtésre és KRESZ teszt
kitöltésére bátorította a jelenlévõket, a he-
lyesen válaszolókat pedig ajándékokkal ju-
talmazták.

A Földszinti Rektori Díszteremben két
rendezvény volt egyszerre: kívül a TDK, a

ZÖLD HÍD RÉGIÓ NONPROFIT KFT.

GROUPAMA TANPÁLYA VEZETÉS-
TECHNIKAI CENTRUM KFT.

ABIZTONSÁG,AMI KÖRBEVESZ

FALUSZEMINÁRIUM VENDÉGÜNK,
HOLLÓKÕ

Faluszeminárium pedig belül mûködött.
Az ovisoknak színezõ, hajtogató játékok, a

kisiskolásoknak országismereti feladatok
készültek apró nyereményekért. Ezután
három gödöllõi gimnázium között zajlott
vetélkedõ faluföldrajzi (Hollókõ), település-
ismereti kérdésekben.
Eredmény:

1. Domi és a Baloghok (a Református Lí-
ceum csapata), 2. Varjúkavics, 3. 12. c. (a
Premontrei Szent Norbert Gimnázium
csapatai), 4. T.I.G. (a Török Ignác Gimná-
zium csapata)

Kora este a Hollókõn kutató egyetemista
hallgatók vázlatosan összefoglalták az elsõ
kutatási eredményeiket. Ezután kerekasztal-
beszélgetés folyt a Mi a titka az élhetõ ma-
gyar falusi vidéknek? témában. Meghívott
vendégek voltak:

, Pázmánd polgármestere,
, Jánoshida polgármestere,

projektvezetõ (Hollókõ),
iskolaigazgató (Török Ignác Gim-

názium), egyetemi docens
(SZIE GTK RGVI)

Ismét zsúfolásig megtelt az egyetem 1-es
elõadója, ahol két elõadás keretében iz-
galmas fizikai és kémiai kísérletek mellett

lézershow is színesítette a programot. A fi-
zika repertoár a mindennapi eszközök nem
szokványos használatától (pohárzenekar,
keményítõ-tánc, pénzen égetett vodka, teás-

dr. Virányiné dr. Reichen-
bach Mónika
Eszes Béla Láng
Éva Fábián Ber-
talan

Ritter Krisztián

FIZIKAI ÉS KÉMIAI KÍSÉRLETEK

Éjszakáján
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kanna hangszóró, ...) az extrém anyagok
használatáig (szárazjég bomba, folyékony
nitrogén szökõkút) terjedt. A kémiai kísér-
letek során látványos fényhatásokat (láng-
festés különbözõ anyagokkal, magnézium
égetés) és idõnként jelentõs hanghatásokat
(különbözõ gázokkal töltött lufik robbantá-
sa) élvezhettek a látogatók.

Címlapképünkön a hidrogén-peroxid bom-
lásánál keletkezõ oxigéngáz felhabosítja a
mosószeroldatot, a lila csíkot a katalizátor-
ként használt kálium permanganát hozza lét-
re.

A Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár
által meghirdetett programok minden vára-
kozást felülmúltak. Több vendég is célirá-
nyosan ezeket kereste. A könyvtár terei igen
gyorsan megteltek gyerekekkel és családok-
kal, akik színesebbnél színesebb foglalko-
zásokon és kóstolásokon vettek részt.
ABioházban a Humusz Szövetség a környe-

zettudatos vásárlással és annak fontossá-
gával ismertette meg az érdeklõdõket. A ta-
nulás mellett volt lehetõség házi sajt- és
szörpkóstolásra is.

KÖNYVTÁRI ÉJSZAKA

„GLOBÁLIS FALU”

MÉRNÖKINFORMATIKAI KÖZPONT

ÉJSZAKAI NYELVVIZSGA

SZARVAS

A programot a SZIE GTK szervezte a kam-
puszon tanuló külföldi hallgatók közremû-
ködésével. A program különlegessége volt,
hogy a látogatók miközben kóstolták a kü-
lönbözõ nemzetek ételeit, italait, beszélget-
hettek a külföldi hallgatókkal és megtud-
hattak számos érdekességet országaikról.
Persze mindezt angol nyelven, így az angol
nyelvtudásukat is tudták fejleszteni

A Mérnökinformatikai Központban egye-
bek között a LEGO alkotóelemekbõl épített
mûködõ és mozgó robotokat mutattak be,
melyek közül a legnépszerûbbnek a Rubik
kocka kirakó robot bizonyult.Arobotok mel-
lett egy 3D szkenner mûködésével ismer-
kedhettek meg a látogatók. A legnépsze-
rûbbnek itt a látogatók kezének vagy arcának
szkennelése bizonyult. Nagy népszerûség-
nek örvendett a folyamatosan üzemelõ 3D
nyomtató is, amely a Gépészkari fogaskerék
logo 3 cm-es mûanyagból készített példá-
nyait gyártotta.

Az elmúlt évek nagy sikere után idén is
megrendezésre került az "éjszakai nyelv-
vizsga", immáron harmadszor. Választható

volt: teljes írásbeli vizsga, írásbeli vizsga-
részek külön-külön, illetve a nyelv (angol,
német, francia) és nehézségi szint (alapfok,
középfok)! Minden éjszakai vizsgázó exklu-
zív oklevelet kapott ajándékba, valamint az
elért végeredményrõl is visszajelzést kapott.

Egy életnagyságú ambubabán mutatták be
az újraélesztés helyes gyakorlatát, amit aztán
mindenki ki is próbálhatott. A Körös-parti
városban elõadást tartottak a rizsrõl is, ami a
búza mellett a legnagyobb mennyiségû alap-
élelmiszert adó növény a világon. Elõadás
keretében meghallgatták a résztvevõk, hogy
miért veszélyes a magas vércukorszint, ho-
gyan lehet azt mérni, majd ezt ingyenesen ki
is próbálhatták. A Tessedik Múzeum kézmû-
vesei bemutatták, hogy a régen élt emberek
hogyan tudtak eszközöket, használati tár-

gyakat, vagy épp játékokat készíteni kis
ügyességgel, szabadkézzel, gépek nélkül.

A program a Drónok a marketingben – A
reklámfilm forgatás új irányai címû bemu-
tatóval kezdõdött. A drón felvételt készített
repülés közben az egyetem épületérõl és az
összegyûlt közönségrõl. További program-
ként megtekintették az érdeklõdõk a drón ál-
tal készített felvételeket.

Ezután az Egészségtudományi Campus el-
sõsegélynyújtásról és újraélesztésrõl tartott
érdekes bemutatója következett, ahol ki is
lehetett próbálni az újraélesztés fogásait a
szemléltetõ eszközön.
Harmadjára vadászkürtöléssel tarkított elõ-

adás hangzott el A vadászat és szertartásai
címmel. Ennek a végén az érdeklõdõk kézbe
is vehették a vadászati eszközökkel. Érdekes
és szemléletes elõadás volt a háromszög
számokról.

"Meg van írva?" Magzati életesemények ha-
tása hosszú távú egészségünkre az Epi-
HealthNet projekt Marie Curie program ku-
tatóinak tolmácsolásában.

A budapesti Planetáriumban öt állomásból
álló túra során a látogatók megismerkedtek a
sejtbiológiai alapjaival, a méhen belüli fej-
lõdéssel, illetve arra keresték a választ a ta-
nárokkal együtt, hogy milyen hatása van a
magzati életeseményeknek hosszú távon
egészségünkre. A gyermekeknek játékos
formában, gyurmázással, rajzolással, érde-
kes poszterekkel mutatták be mindezt, akik-
nek módjuk volt kipróbálni a kutatók "alap-
eszközét", a pipettát is.

BÉKÉSCSABA

EPIGENETIKA, ÕSSEJTEK,
EMBRIOLÓGIA

(Teljesebb összefoglaló a nap eseményeirõl
a szie.hu portálon olvasható – )a szerk.
Fotók: Balázs Gusztáv és a programgazdák
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A klímaváltozásra való felkészülést célzó mezõgazdasági adatbázis
tervezete elkészült, az adatok feltöltése és a modellek futtatása
folyamatban van. A Nemzeti Alkalmazkodási Térinformatikai Rendszerbe
(NATéR) tagozódó, a magyar mezõgazdaság állapotát felmérõ AGRATéR
projekt az Európai Gazdasági Térség (EGT) Alapok támogatásával
valósul meg idén decemberig.

AGRATéR projekt

Elkészült a klímaváltozással kapcsolatos adatbázis tervezete

A NATéR a klímaváltozásra való felké-
szülést segítõ adatbázis és térinformatikai
rendszer, melynek alapjait 2013-2016 között
fejlesztik EGT támogatással.Arendszer üze-
meltetését a Magyar Földtani és Geofizikai
Intézet (MFGI) látja el.

A készülõ adatbázisba illeszkednek az ag-
rárszektort felmérõ AGRATéR információi,
amelyek csakúgy, mint a NATéR egésze, a
döntéshozók, a kutatók, az államigazgatás,
az önkormányzatok, valamint az agrárium-
mal foglalkozó szakemberek (erdészek, nö-

vénynemesítõk, termelõk) számára is hasz-
nos tervezési eszközök lehetnek. A 2016-tól
elérhetõ adatbázis a széles nyilvánosság szá-
mára is információt nyújt majd a várható vál-
tozásokról, illetve ezek hatásairól.

Kutatóink a szántóföldi mezõgazdaság, a
gyep- és az erdõgazdálkodás területérõl szer-
zett adatokat rendszerezik, a munka célja pe-
dig a jövõtervezés – mondta

. A Magyar Tudományos Akadémia Ag-
rártudományi Kutatóközpont (MTA ATK)
osztályvezetõje hozzátette: az adatbázis

–

dr. Fodor Nán-
dor

azért is fontos, mert segítségével csökkent-
hetõ az élelmiszertermelés kockázata, ami
fontos eleme az éhínség elleni küzdelemnek.
A szakember szerint az évtizedek óta gyûj-
tött adatok rendszerezésével például a gazda
elõre láthatja, hogy a következõ évben gom-
ba- vagy szárazságtûrõ kukoricafajtát ves-
sen-e.
Afélszáz kutatót foglalkoztató, 2015. május

és december között készülõ AGRATéR pro-
jektet az MTA ATK koordinálja, s az Agrár-
gazdasági Kutató Intézet (AKI), a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ Erdé-
szeti Tudományos Intézete (NAIK ERTI) és
az MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökoló-
giai és Botanikai Intézete (MTA ÖK ÖBI)
valósítja meg, 182.798,28 euró összegbõl.

A projekt izlandi, liechtensteini és nor-
végiai támogatásból valósul meg.

Október 12-15. között immár
negyedik alkalommal rendezték
meg a Gépészmérnöki Kar
szervezésében a Synergy
Nemzetközi Konferenciát.
A rendezvény keretében szervezett
szekcióüléseken, kerekasztal
beszélgetéseken, kapcsolódó
szakmai workshopok programjain
8 ország képviseletében mintegy
150 kutató és szakember vett
részt.

A konferencia plenáris ülésén
, a Szent István Egyetem tudományos

rektorhelyettese, és , a Gé-
pészmérnöki Kar dékánja köszöntötte a
résztvevõket.
Ezt követõen , a Genti

Egyetem professzora (jobb oldali képünkön)
ismertette a korszerû tribológiai eljárások té-
makörében végzett a kutatási eredményeit,
majd , az MTA Agrár- és
Biomûszaki Tudományos Bizottságának el-
nöke számolt be a bizottság munkájáról és
tudományos eredményeirõl. A KITE Zrt.
képviseletében elõ-
adása zárta a plenáris ülést.

A bemutatott témakörök a mezõgazdaság,
ipar, energetika, képzés, és kutatás területei
közötti szinergián alapulnak. A tanácskozás
felölelte a mezõgazdasági, élelmiszeripari,
elõállítási, és feldolgozási technológiák
fejlesztésére, a korszerû mûszaki tervezési,

dr. Gálfi
Péter

dr. Szabó István

dr. Patrick De Baetes

dr. Szabó Gábor

Balogh Viktor Ferenc

Synergy 2015 nemzetközi konferencia

Gépészmérnöki Kar

gyártási, üzemeltetési eljárásokra, a mérés-
technikára, az IT technológiára, mûszaki
ökonómiára, újszerû menedzsment módsze-
rekre, az alternatív energetikai technológiák-
ra, az alkalmazható környezettechnikai meg-

oldásokra irányuló kutatásokat. A konferen-
cia a kar együttmûködõ szakmai partnereivel
és a TÁMOP4.2.2.D-15/1/KONV-0011 pro-
jekt támogatásával valósult meg.

Balázs Gusztáv felvételei



Tallér
A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

14

X. évfolyam, 6. szám

Dr. Nagy Henrietta, a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar
egyetemi docense, nemzetközi
kapcsolatokért felelõs
dékánhelyettes megbízatásánál
fogva a legjobb ismerõje a karon
tanuló külföldi hallgatók
világának, amivel idõrõl idõre a
magyar hallgatók is közelebbi
ismeretségbe kerülnek. Legutóbb
a Kutatók Éjszakája
eseménysorozat idején, amikor is a
távoli országokból érkezett diákok
bemutatták szülõföldjük értékeit.
Pár nappal késõbb került sor a
nemzetközi hallgatók egyetemi
szintû évnyitójára. Ebbõl az
alkalomból kérdeztük a tanárnõt.

– Milyen érzéseket keltett Önben a nem-
zetközi hallgatók évnyitója, a diplomaták
köszöntõi és a hallgatók nevében megszó-
laló doktorandusz elõadása?

– Mennyiben mások a mi külföldi hall-
gatóink, mint a hazai egyetemisták?

–

– Engem minden ilyen esemény nagyon jó
érzéssel tölt el, hiszen látom, hogy egyre in-
tenzívebb az egyetemen és a karunkon is a
nemzetközi aktivitás, és látom az eredmé-
nyét annak a rengeteg befektetett munkának,
amit az egyetemi és a kari vezetés, az oktatók
és nem utolsó sorban az adminisztrációért
felelõs kollégák évek óta végeznek. Emellett
hihetetlen jó érzés, hogy az itt tanuló hall-
gatók tényleg második otthonuknak tekintik
Gödöllõt és intézményünket.

A GTK-n tanuló hallgatókról tudok
elsõsorban nyilatkozni, hiszen õket ismerem
a leginkább, bár az irodám nyitva áll a többi
kar hallgatói, valamint a doktoranduszok
elõtt is. A külföldi hallgatóink többségére
igaz, hogy olyan országokból érkeztek, ame-
lyekbõl talán az elnyert ösztöndíj nélkül soha
nem tudtak volna Európában/Magyarorszá-
gon diplomát vagy tudományos fokozatot
szerezni. Számos hallgatónk nagyon sze-
gény országból érkezett és többükre igaz az,
hogy családjukban elsõ generációs értelmi-
séginek számítanak. Tanulmányaikat a
SZIE-n egyedülálló ajándéknak, vissza nem
térõ lehetõségnek tekintik életükben, amit
igyekeznek a legjobban saját és országuk
hasznára fordítani. Sokféle kultúra megta-
lálható a kampuszon, melyek megisme-

réséhez, elfogadásához idõre és kellõ tole-
ranciára van szükség a magyar kollégák és
hallgatók részérõl.

– Abban a szerencsés helyzetben vagyok,
hogy minden GTK-s hallgatót személyesen
ismerek. Sõt, nemcsak a GTK-s hallgatókat,
hanem a többi kar hallgatói és a doktoran-
duszok közül is sokat jól ismerek. Többször
tapasztalom azt, hogy a Kar által meghir-
detett programokra szívesen jönnek a többi
kar hallgatói is, igénylik a közös, akár szak-
mai, akár kulturális vagy netán sport rendez-
vényeket. Örülök, hogy alig van a kampu-
szon olyan külföldi hallgató, fõleg a szep-
temberben érkezettek között, aki ne ismerné
a nevemet, és ne tudná, hogy hol talál meg az
egyetemen. Ez egyértelmûen azt jelenti szá-
momra, hogy bíznak bennem, elismerik a
munkámat és szívesen osztják meg velem
problémáikat vagy kérdéseiket. Természe-
tesen ezáltal lehetõségem van örömükben is
osztozni, vagyis a gödöllõi életük (ami mesz-
sze túlmutat a szigorú tantermi kapcsolato-
kon) részévé válhatok.

– Van-e lehetõsége arra, hogy a karon ta-
nuló mindegyik diákkal személyesen is
megismerkedjen? Fordulhatnak-e õk is
személyesen Önhöz?

– Elõ szokott-e fordulni, hogy szülõk,
rokonok látogatják meg a Gödöllõn tanu-
ló külföldieket?

–

– Gazdagodott-e az idén a GTK-n hall-
gatók által képviselt államok száma? Ha
igen, melyekkel?

–

– Vannak-e kilátások a jövõben további
országok bevonására?

– Milyen szakokon és milyen tárgyak
tanításával vesz részt a külföldi hallgatók
képzésében?

Igen elõfordul, bár nem sûrûn. Ennek oka
elsõsorban anyagi természetû. Számos hall-
gató családjában nem állnak rendelkezésre
azok a források, amikbõl a látogatást fi-
nanszírozhatnák. Azt azonban tapasztalom,
hogy több alkalommal küldenek csomagot a
hallgatóknak hazai ízekkel, a családtagok
által küldött ajándékokkal, személyes tár-
gyakkal, amivel mérsékelhetik az esetleges
honvágyat és a családtagok hiányát.

Igen. Nagy örömünkre szolgál, hogy
újabb országokkal bõvült a kari és termé-
szetesen az egyetemi paletta. A GTK-n idén-
tõl 38 ország van jelen. Azon országok,
ahonnan korábban nem volt diplomát adó
teljes képzésre érkezõ hallgatónk, pl. Bu-
rundi, Botswana, EgyesültArab Emirátusok,
Montenegró, Szerbia, Ghána, Uganda, Gö-
rögország, Fülöp-szigetek, Albánia, Fehér-
oroszország

– Igen, hiszen a jelenleg mûködõ ösztön-
díjprogramok (pl. EMMI-FM-FAO és a Sti-
pendium Hungaricum) célja is ez. Megfi-
gyelhetõ a jogosult országok folyamatosan
bõvülõ köre. Másrészt pedig én is erre tö-
rekszem, hiszen minél több kultúrát is-
merünk, annál értékesebbek vagyunk.

– Angol nyelven a vidékfejlesztési agár-
mérnök mesterszakon tanítom a Helyi gaz-
daság- és vállalkozásfejlesztés tárgyat, va-
lamint a Regionális és helyi gazdaságfejlesz-
tést és az Európai Unió kohéziós politikájá-
nak rendszerét a doktori képzésben.

A Visegrádi Egyetemi Szövetség (VUA)
ötödik éves rendes közgyûlését szep-
tember 28-30. között rendezték meg Var-
sóban A találkozón tíz országból közel öt-
ven résztvevõ jelent meg. A közgyûlésen
elfogadták a szövetség elõzõ évi pénzügyi
és szakmai beszámolóját, valamint a kö-
vetkezõ évi pénzügyi és programtervet.

Egyetemünk szempontjából kiemelkedõ
fontosságú volt a varsói találkozó, hiszen

rektort a résztvevõk sza-
vazataikkal a VUA alelnökévé, míg

igazgatósági taggá vá-
lasztották.

dr. Tõzsér János
dr.

Nagy Henriettát

Dr. Nagy Henrietta dékánhelyettes a nemzetközi hallgatókról

Tanulmányaikat egyedülálló ajándéknak tekintik
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A gödöllõi Szent István Egyetem
vidékfejlesztési agrármérnöki
mesterképzés Csíkszeredába
kihelyezett tagozatának
ünnepélyes tanévnyitóját október
2-án tartották.

A Pro Agricultura Hargitae Universitas
Alapítvány szervezésében immár negyedik
alkalommal került sor a gödöllõi Szent Ist-
ván Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Karán zajló vidékfejlesztési agrár-
mérnök mesterképzés tanévnyitó ünnepsé-
gére a csíkszeredai Márton Áron Fõgimná-
zium dísztermében.

Az elsõéves hallgatókat , a
Földmûvelésügyi Minisztérium nemzetközi
ügyekért felelõs helyettes államtitkára kö-
szöntötte, azt kívánva számukra, hogy a két
év alatt megszerzett tudással élni és bol-
dogulni tudjanak. Ugyanakkor arról is beszá-

Tóth Katalin

molt, hogy idén második alkalommal indí-
tották el ösztöndíj programjukat, amelynek
keretében az egész Kárpát-medencébõl elis-
merik a példaértékû teljesítményeket.

, az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumának miniszteri biztosa is a tudás
megszerzésére és az itthon történõ kamatoz-
tatására biztatta a negyvenöt mesteris hall-
gatót. , a Szent István Egyetem
rektora kihangsúlyozta, hogy az évek során
szándékuk nem változott: „A szándék az volt
és ma is az, hogy olyan képzést nyújtson a
Szent István Egyetem, amely az itteni régió-
nak fontos”.

, a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dé-
kánja csiszolatlan gyémántoknak nevezte a
tanévkezdõ hallgatókat. Rámutatott arra,
hogy minden fiatalt tehetségnek tekintenek
és céljuk több mint a tananyag átadása. „Nem
csupán szakmát kapnak a kezükbe, hanem
hivatást: a sorvadó falvak képviseletét, a

Gyetvai Árpád

Tõzsér János

Káposzta József
csodás természeti és néprajzi értékek meg-
óvását, a kulturális örökség védelmét” – fo-
galmazott a tanévet megnyitó dékán. A kö-
szöntõ beszédek után az elsõ évfolyamos
hallgatók ünnepélyes eskütételével és a szé-
kely himnusz eléneklésével zárult a tan-
évnyitó.

forrás: székelyhon.ro

Horváth Bálint és Erdélyi Dániel az idei OTDK Agrártudományi
szekciójában elnyerték a szekció prezentációs díját, amivel aztán részt
vehettek a Magyar Tudományos Akadémia által szervezett Prezentációs
versenyen. Ebbõl az alkalomból kérdeztük õket.

– Mindketten önállóan is megmérették
magukat 2014-ben a kari versenyen egy-
egy TDK dolgozattal és közösen is készí-
tettek egyet. Ezek szerint termékenyek az
önálló kutatások terén. Mi adta a kész-
tetést, hogy belefogjanak a diákköri mun-
kába?

Dani

Bálint:

: – Számomra a tudományos élet kez-
detét az alapszak szakdolgozati kutatása je-
lentette. Már akkor két téma állt a legköze-
lebb a szívemhez, a megújuló energiaforrá-
sok és az ökológia, illetve ezek metszete, a
fenntartható fejlõdés. A mesterszakos ta-
nulmányaim megkezdését követõen kikris-
tályosodott elõttem, hogy másik szívügyem,
az ökológia tématerülete, kiválóan kapcsoló-
dik a vidékfejlesztéshez. Így nem volt kér-
dés, hogy Tanár Urat ké-
rem fel témám vezetéséhez. Tehát adott volt a
téma, a témavezetõ, azt pedig, hogy a téma
diplomadolgozatként vagy TDK-ként lesz
feldolgozva, a jövõre bíztam.

– Ha visszatekintek a Szent István
Egyetemen eltöltött idõre, engem már a BSc
tanulmányaim alatt is érdekelt a kutatói pá-

dr. Ritter Krisztián

lya, fontolgattam a PhD-t is. Ám akkoriban
az ilyen megmérettetések távoli álomnak
tûntek, mivel még egy félénk srác voltam és
rettegtem attól, hogy mások elõtt kell prezen-
tálnom. Azóta megjártam Hollandiát egy
Erasmus program kereteiben és az ottani ta-
nulmányaim nagy segítségemre voltak ab-
ban, hogy leküzdjem az ilyen félelmeimet,
sõt meg is kedveljem az elõadások tartását.

: – Tudományos munkám és kutatói
képességeim fejlesztéséhez kimagaslóan sok
segítséget kaptam mindkét konzulensemtõl,
dr. Ritter Krisztiántól (belsõ konzulens) és

(külsõ konzulens). A
TDK/diplomadolgozatomat olvasva látható,
hogy a feldolgozott téma „öszvérnek” mond-
ható, egyszerre közelít társadalmi (vidékfej-
lesztés, aprófalvasodási folyamat) és a
humánökológiai oldalról. A kutatás folya-

– Hogyan változott a szemléletük az önál-
ló dolgozatuk készítése során. Mit kaptak
témavezetõiktõl? Hogyan, miért válasz-
tották a zselici és a balti témákat? Hogyan
tudtak ezekbõl felkészülni? Eljutottak-e
Zselicbe illetve a Balti-térségbe?

Dani

dr. Borsos Bélától

mán mindkét konzulensem tanácsokkal lá-
tott el és bátorított, hogy ne elégedjek meg a
minimummal, törekedjek minél összetet-
tebb, logikusabb és egyben érthetõbb elem-
zésre. Volt szerencsém ellátogatni is az emlí-
tett ökofaluba, mely igen gyakorlatias ta-
pasztalatokkal bõvítette dolgozatomat.

– Én már az alapszakos dolgozatom
elkészítése során is együtt dolgoztam

tanár úrral és azt hiszem, a leg-
fontosabb, amit megtanultam tõle, hogy ér-
demes minden ilyen lehetõséget megragad-
ni, mert az csak hozzátesz valamit az ember-
hez. Sajnos még nem jártam a Balti-térség-
ben (bár ahogy Danitól hallottam, oda talán
könnyebb lenne eljutni, mint a Zselicbe), vi-
szont van egy nagyon kedves lett ismerõsöm
és számomra õ jelentette az inspirációt, hogy
minél többet megtudjak a lakóhelyérõl.

: – Véleményem szerint a hazai terü-
let- és vidékfejlesztési politika jelenlegi ke-
ret- és intézményrendszere nem tud a vidéki,
demográfiai erózióval és gazdasági nehézsé-
gekkel küzdõ aprófalvas területek problémá-
ira hathatós és hosszú távú választ adni. En-
nek magyarázata Albert Einstein szavaival
írható le legérzékletesebben:

Bálint:

– Milyen következtetéseket vontak le dol-
gozataikban, milyen eredményekre jutot-
tak?

Dani

dr.
Szabó Lajos

„Egyetlen

Tanévnyitó Csíkszeredában

Szakma és hivatás

„Szavamra mondom fiúk, élmény volt nézni,
ahogy Önök együtt prezentálnak”
Beszélgetés Horváth Bálinttal és Erdélyi Dániellel
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probléma sem oldható meg abban a szem-
léletben, amelyben létrejött.” A kutatásom
során alkalmazott hipotézisem az aprófal-
vasodott vidék fejlesztését ökológiai alapok-
ra helyezi.

– Kutatásom során fõként a fõváro-
sok területi túlsúlyát vizsgáltam a Balti or-
szágokban, amely egy tipikus közép- és ke-
let-európai probléma, de a regionális elosz-
tás miatt talán hazánkban a legsúlyosabb. Így
alkalmam nyílt olyan következtetések le-
vonására, amelyek hasznosak voltak nem
csak a Balti, de a hazai területi tervezésben is
a fõvárosi térség területi újragondolásánál.

– Ez egy vicces történet, hiszen az
egész egy órai beadandó feladattal kezdõ-
dött, amelynek során a Dunakanyar egyes
térségeit kellett elemeznünk. Ekkor kaptam
egy hívást Dánieltõl arra vonatkozóan, hogy
kezeljük együtt a szomszédos (Váci és
Szentendrei) térségeinket és a közös munkát
vigyük el TDK-ra. Azóta nagy utat jártunk
meg ezzel az anyaggal és az alapvetõ motivá-
ciónkat, ami az 5-ös érdemjegy kiváltása
volt, bõven meghaladtuk vele. A tanárnõ ru-
galmasan kezelte az anyagot és a legfõbb eré-
nye az volt, hogy hagyta kibontakozni a saját
ötleteinket és nem kényszerítette ránk a ha-
gyományos, „gépszalagon” készülõ dolgo-
zatok mechanizmusait. A munka során végig
külön dolgoztunk, és bár ez meglepõen han-
gozhat, de csak a TDK leadása elõtti napon
ültünk le összefésülni az anyagainkat és le-
vonni a következtetéseket.

Anatúrpark koncepció Európa nyu-
gati felén egyáltalán nem új keletû dolog,
csupán a hazai köztudatba kerülésére kellett
várni a '90-es évek végéig. A leegyszerûsített
lényege, hogy egy természeti értékekben
gazdag, egybefüggõ térség települései po-
tenciáljuk hatékonyabb kihasználása érde-
kében összefognak és a természetvédelmi
feladatok mellett egységes gazdaság- és
turizmusfejlesztésbe kezdenek. Hazánk elsõ
megvalósult kezdeményezése az Írottkõ Na-
túrpark volt, mely úttörõként vívott ki el-
ismerést a hazai natúrparkoknak. A Duna-
kanyar Natúrpark létrehozását ennek a jó
példának a mintájára terveztük.

Bálint:

– Hogyan alakult ki a közös dolgozat
készítésének igénye? Miért választották
ezt a témát? Hogyan tudtak együtt dol-
gozni? Milyen volt a munkamegosztá-
suk? Milyen tempót diktált témavezetõ-
jük, dr. Nagy Henrietta tanárnõ? Mi az,
amit tõle tanultak a tdk-írás során?

Bálint:

– Mit kell tudni a Dunakanyar Natúr-
park koncepcióról? Ez létezõ kezdemé-
nyezés vagy az Önök elgondolása?
Dani: –

– Milyen statisztikai módszereket hasz-
náltak?

Bálint:

– Milyen következtetésekre jutottak?
Dani

– Önök szerint mivel érték el si-
kerüket a prezentációs verse-
nyen?

– Számomra ez a része volt a fõ tu-
dományos eredménye a dolgozatnak, hiszen
egy saját fejlesztésû módszertant használ-
tunk, amelyet a területi különbségek mérésé-
re dolgoztunk ki.Azóta mind a helyi, mind az
országos megmérettetéseket követõen kap-
tunk megkereséseket más kutatóktól arra,
hogy õk is szívesen használnák ezt a mód-
szert a saját munkájuk kapcsán, illetve báto-
rítottak az elemzések országos szintû kibõví-
tésére.

: – A kutatásunk rávilágított arra, hogy
a Dunakanyar hazánk egyik legfejlettebb és
egyben legjobb fejlõdési potenciáljával ren-
delkezõ térsége. Viszont, ha a belsõ
területi egyenlõtlenségeket vizs-
gáljuk, igen széles fejlõdési kü-
lönbséget tapasztalhatunk Vác,
Szentendre és a Duna vonalához
közelebb esõ, illetve a kistérségek
szélén, periférikus helyzetben lévõ
települések között. Ennek kezelé-
sére tettünk javaslatot a Dunaka-
nyar Natúrpark létrehozására, mely
a hasonló nehézségekkel küzdõ tér-
ségek egyik legnagyobb értékét, a
természeti környezetet helyezi fó-
kuszpontba. Hipotézisünk szerint a
kezdeményezés hatására javulna a
területi kooperáció, a periférikus
területek is bekapcsolódhatnának a
turisztikai és más gazdasági tevé-
kenységek fejlesztésébe.

– Erre talán pro-
fesszor úr szavaival válaszolhatunk
a legjobban, aki az Agrártudomá-
nyi OTDK szekcióban volt a tago-
zatunk elnöke:

dr. Nagy Frigyes

„Szavamra mon-

volt kérdés, hogy a SZIE-t választom majd a
mestertanulmányaimhoz, amellyel egyben
maradhattam a régi intézetemnél is (RGVI).

: – Az alapképzésemet az Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem földrajz BA-ján
kezdtem, ahol Terület- és Településfejlesztés
irányban szakosodtam. Mesterképzésemet
viszont már a Szent István Egyetemen
kezdtem, mivel a szívemhez közel álló
vidékfejlesztés témakörét itt részletesebben,
agrár alapokkal kiegészítve tanulhattam.

– Én szeptember óta a Gazdálkodás
és Szervezéstudományok Doktori Iskola
doktorandusz hallgatója vagyok, így terveim

Dani

– Mik a szakmai terveik?
Bálint:

dom fiúk, élmény volt nézni, ahogy Önök
együtt prezentálnak, ilyen izgalmas elõadást
még nem is láttam!” Ezúton is szeretnénk
megköszönni a professzor úrnak, hogy
alkalmasnak talált minket erre a díjra és
teljesen ismeretlenként „kiharcolta” azt,
hogy mi képviseljük a szekciót a prezen-
tációs versenyen! Számunkra ez volt a leg-
nagyobb elismerés!

– Én igen, még 2009-ben kezdtem
meg a tanulmányaimat gazdasági és vidék-
fejlesztésiAgrármérnök szakon, amelyet egy
„double-degree” program keretein belül
2013-ban végeztem egy holland egyetemmel
párhuzamosan. Nekem nagyon a szívemhez
nõtt a kampusz az alapszakos tanulmányaim
során, mondhatni itt nõttem fel. Így nem is

– Már az alapdiplomát is a SZIE-n sze-
rezték?

Bálint:

szerint egy pár évig még biztosan az egye-
tem kötelékén belül maradok. Kutatási terü-
letem az Európai Unió klímapolitikája,
amely egy kimondottan aktuális témának
számít.

Az egyik legfõbb tervem az, hogy a PhD
idõszak alatt, az alapszakomhoz hasonlóan
egy külföldi képzéssel is hozzájáruljak az
ismereteim bõvítéséhez.

Jelenleg egy tanácsadó kft-nél va-
gyok Junior Tanácsadó, ahol szerencsére
mind az alap- és mesterképzésen tanultakat
kamatoztathatom.

Tervem szerint ezen a pályán haladok
tovább, tanácsaimmal támogatva önkor-
mányzatok, piaci szereplõk, civil szerve-
zetek pályázatkezelési, szervezetfejlesztési
tevékenységeit.

Dani: –

(bg)

„Szavamra mondom fiúk, élmény volt nézni,
ahogy Önök együtt prezentálnak”

Horváth Bálint és Erdélyi Dániel
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Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta

Szeptember 24-én a Szent István
Egyetem területén rendeztük meg
a második GTK Kari napot.
A rendezvényre 404 fõ regisztrált,
ezen felül sokan jöttek el nézõként.
A nap célja a tavalyihoz hasonlóan
a Kar egységének erõsítése, és az
igazi kari napos hangulat
megteremtése. 15 csapat
regisztrált a Budapesti Képzési
Helyrõl, 77 Gödöllõrõl, tanárok és
diákok egyaránt. Vegyes
összetételû csapatból hatot
regisztráltunk.

A nap folyamán a játékosok 10 féle prog-
ramból választották ki a hozzájuk legköze-
lebb állót. Délelõtt a foci, bubble foci, röp-
labda és ping-pong mérkõzéseken mérhették
össze erejüket. Azok számára sem volt unal-
mas a nap, akik nem rajonganak a sportért.
Számukra fõzõversenyt rendeztünk, részt
vehettek egy új játékban, a GTKzz okosan-
ban valamint a helyszíneket összekötõ állo-
másokon az egyperces játékok keretein belül
próbálhatták ki ügyességüket. Délután fel-
idézhették gyerekkoruk legjobb pillanatait, a
kidobós játékban, kipróbálhatták az egyete-
men még új keletû Lasertaget végül de nem
utolsó sorban részt vehettek a csocsó és beer-
pong bajnokságokban is.

A délelõtti és délutáni programokat egy kö-
zös ebéd kötötte össze, ahol az oktatók és
hallgatók „együtt, egy asztalnál” kellemes
hangulatban beszélgettek egy nagy tál papri-
kás krumpli mellett, mellyel a HÖK tagjai
kedveskedtek a résztvevõknek.

A Hallgatói Önkormányzat és a Kar kép-
viselõi az egész nap folyamán keményen és
szorgosan dolgoztak azért, hogy a résztve-
võk számára egy eseményekben gazdag, em-
lékezetes napot szerezzenek. A visszajel-
zések azt mutatják, hogy a tavalyihoz hason-
lóan idén is túlnyomó részt pozitívan érté-
kelik a Kari napot. A Kari nap a SZIE éle-
tében egy olyan színfolt, mely változatosab-
bá teszi a hallgatói életet, valamint elõsegíti
az oktatók és hallgatók közti közvetle-
nebb/kötetlenebb kommunikációt. A vissza-
jelzések alapján minden programmal kö-
zelebb kerülünk célunkhoz, hogy Összetartó
GTK Közösséget Építsünk.

Mihályi Fruzsina
szervezõ

SZIE GTK HÖK

Fotók: a hallgatók

GTK Kari Nap

Egy pályán, egy asztalnál
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Nagy izgalommal vágtam a teljes isme-
retlenbe júniusban. Soha nem felejtem el az
elsõ munkanapomat a cégnél, egy hatalmas
modern irodaház fogadott, ami olyan volt,
mint a filmekben, teljesen lenyûgözött. Emi-
att persze volt bennem egy kis félelem is,
hogy hogyan fogom megállni a helyemet, de
ez hamar elszállt, mivel mindenki nagyon
kedves és segítõkész volt.

Ez általánosságban elmondható az összes
belfasti emberrõl, akivel összefutottam,
mindenki nagyon barátságos és nyitott volt.

Hamar kiderült, hogy nem kis kihívás elé
nézek ebben a 15 hétben, mivel különbözõ
weboldalakat, adatbázisokat kellett tudnom
használni, illetve hivatalos telefonhívásokat
is le kellett bonyolítanom a világ minden tá-
jára. Egyedüli gyakornokként dolgoztam a

Tizenöt hét a
Financial Times
belfasti osztályán

Titanic múzeum – Belfast

Egyetemünk Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Karának
gazdálkodási és menedzsment
szakos, végzõs hallgatójaként
óriási élményben lehetett részem a
nyár folyamán, mivel a kötelezõ
szakmai gyakorlatomat Észak-
Írországban, Belfastban
tölthettem.

KIS OLGA TAMARA
Az elõzményekhez tartozik, hogy tanul-

mányaim során, tavaly lehetõségem nyílt
egy szemesztert Belgiumban tanulni az Eras-
mus program keretében. Annyira élveztem a
nemzetközi környezetet, hogy már ott el-
döntöttem, ha lesz rá lehetõségem, min-
denképen szeretném külföldön elvégezni
szakmai gyakorlatomat is.

Idõben neki is láttam a keresésnek. Szeren-
csére rengeteg internetes oldal nyújt se-
gítséget a külföldi szakmai gyakorlati hely
felkutatására és az egyetem Erasmus irodájá-
nak munkatársa is nagyon segítõkész volt.
Hosszas keresgetés után kaptam egy e-mailt

az egyik Erasmus szakmai gyakorlati he-
lyeket keresõ weboldalon történt regisztrá-
ciómra, amiben skype interjúra invitáltak.
Így elsõ körben egy általános, interneten ke-
resztül lezajlott meghallgatáson vettem
részt, hogy a közvetítõ cégnél pontosabban
megismerjék, milyen szakmai gyakorlati he-
lyet keresek, mik az elvárásaim, milyen ta-
pasztalattal rendelkezem. Majd ezt követõen
egy potenciális cég vezetõjével volt egy éles
skype interjúm, amely sikerrel végzõdött.

Így a 15 hetes szakmai gyakorlatomat a
Financial Times Ltd. belfasti fDi Intelligence
osztályán (www.fdiintelligence.com) vé-
geztem. Ez a részleg a patinás brit gazdasági
napilapnak a közvetlen külföldi befekte-
tésekkel foglalkozó osztálya.
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25 fõs irodában. Rendszeres heti megbe-
széléseken vettem részt, amelyekre nekem is
prezentációval kellett készülnöm, mert fo-
lyamatosan be kellett számolnom az elvég-
zett feladataimmal kapcsolatban.

Két fõbb projekt munkában dolgoztam. Az
egyik során különbözõ ázsiai és csendes-

óceáni országokat rangsoroltunk városokra
lebontva, befektetési és gazdasági fejlettség
szempontjából. A másikban az elemzést az
európai térségekre vonatkozóan végeztük el.
A sok munka mellett szerencsére volt idõm

felfedezni a város szépségeit és a környéket
is. Sikerült megismerkednem más gyakor-

nokokkal a világ minden tájáról, így új barát-
ságokat is kötöttem. A város rengeteg kultu-
rális programot szervezett, így sosem unat-
koztam. Öröm és megtiszteltetés volt ennél a
cégnél dolgozni. Kitûnõ szakmai tapasztala-
tokkal gazdagodtam, melyeket reményeim
szerint kamatoztatni is tudok majd.

aula
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Óriások útja – Bushmills Ballintoy

Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Bilaterális Kapcsolatokért
Felelõs Fõosztályának meghívására Magyarországra látogatott a
Dél-Afrikai Köztársaság képviseletében a Dél-
Afrikai Köztársaság párizsi Nagykövetségének UNESCO és OECD
attaséja, továbbá a Dél-Afrikai Nagykövetség képviseletében

elsõ- és harmadtitkár.
A látogatás elsõdleges célja a magyar felsõoktatás színvonalának és

infrastrukturális helyzetének megismerése volt abból a célból, hogy
a magyar kormány a Stipendium Hungaricum megállapodást a Dél-
Afrikai kormánnyal mielõbb aláírhassa.

A Szent István Egyetemen a delegációt kül-
kapcsolatokért felelõs igazgató és külkapcsolati
irodavezetõ fogadta. Az egyetemi bemutatkozást követõen attasé
asszony elfogadta felkérésünket a Science and Society – Global
Issues of the 21st Century tárgy keretében egy vendégelõadás
megtartására South African Higher Education Post-Apartheid cím-
mel, mely a nemzetközi hallgatók körében nagy sikert aratott.

dr. Nolitha Vukuza

Kedibone Ramatsa Portia Mngomezulu

dr. Szabó István
dr. Tarr Zsuzsanna

Dél-afrikai delegáció Gödöllõn

Felsõoktatásunk színvonalával ismerkedtek

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Mezõgazdaság- és Kör-
nyezettudományi Kar Növénytani és Ökofiziológiai Intézete és az
MTA-SZIE Növényökológiai Kutatócsoportja november 16-án 16
órától Botanikusok nyomdokain címmel a botanika és a növény-
ökológia egykori professzoraira, Tuba Zoltánra, Tóth Sándorra és Je-
anplong Józsefre emlékezõ eseményt szervez, aminek keretében a
róluk elnevezett termeket is felavatják.

A megnyitó után a névadók munkásságát és életútját
egyetemi docens mutatja be, tudományos munka-

társ Tények és tévhitek a klímaváltozással kapcsolatban címmel tart
elõadást, tudományos segédmunkatárs, PhD-hallgató
pedig a mezõgazdasági területeken megkezdett üvegházhatású gá-
zok forgalmát vizsgáló kutatások eredményeit ismerteti.
A rövid beszédeket követõen a közös megemlékezés a jövõ globális

növény-ökológiai problémáinak megvitatásával folytatódik, kö-
tetlen beszélgetés formájában.

Szerdahelyi
Tibor Hidy Dóra

Koncz Péter

Emlékezés Tuba Zoltánra, Tóth
Sándorra és Jeanplong Józsefre

Botanikusok nyomdokain

A Magyar Rektori Konferencia meghívására szeptember 16-17.
között Magyarországra érkezett az angolai
nemzeti ösztöndíjbizottság elnöke és

az Együttmûködési Osztály munkatársa abból a célból, hogy
angolai hallgatók magyarországi felsõfokú képzésérõl együttmû-
ködési megállapodást írjanak alá.
Adelegáció angolai nagykövetasszony kísére-

tében a Szent István Egyetemet is meglátogatta, hogy közvetlenül tá-
jékozódjanak az oktatás színvonaláról és az infrastukturális körül-
ményekrõl. külkapcsolatokért felelõs igazgató és

külkapcsolati irodavezetõ fogadta a vendégeket,
akik felkeresték a Mezõgazdasági Eszköz és Gépfejlõdéstörténeti
Szakmúzeumot valamint a Tudás Transzfer Központot is.

Mr Moisés Kafala Neto
Ms Helena Preciosa Fernandes

Gaspar

Lizeth Satumbo Pena

Dr. Szabó István dr.
Tarr Zsuzsanna

Angolai oktatási küldöttség
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A SZIE Állatorvos-tudományi
Könyvtár, Levéltár és Múzeum
szeptember 19-20-án második
alkalommal vett részt a Kulturális
Örökség Napjain az Állatorvos-
tudományi Kar képviseletében. Az
idei év egyik ajánlott témája a
százötven éve született Róth Miksa
(1865 – 1944) üvegfestõ és
mozaikkészítõ mûvész emlékezete
volt.

VÁRADI ADÉL
Mivel a könyvtár-

épület két szép – fel-
tehetõleg a Mester ál-
tal készített –, az ál-
latorvoslást jelképezõ
kék kereszttel díszített
üvegablakkal büsz-
kélkedhet, ennek nép-
szerûsítésére campus-
nézõ túrákat hirdet-
tünk meg. Az ún. vá-
rosi séták sorába il-
leszkedõ erzsébetvá-
rosi esemény célja,
hogy a nagy múltú ál-
latorvosképzõ intéz-
mény kulturális érté-
keit minél többen megismerjék mind a kerü-
letben élõk, mind az ország távoli pontjairól
érkezettek.

A nyolc alkalommal vezetett séta során a
Steindl Imre által tervezett, 1881-ben fel-
épült, Zsolnay kerámiával díszített, pavilon-
rendszerû campust, a szinte õskertté fejlõ-
dött, híres professzorok mellszobraival teli
díszparkot, a könyvtárat és a múzeumot mu-
tattuk be.

Elsõsorban az építészetre koncentráltunk,
hiszen e harmonikus kivitelû, minden ízében
megtervezett épületegyüttesek remekül

Család-, és horror történet az ÁOTK campuson
szemléltetik a neoreneszánsz stílusirány-
zatot.

Az Élettani és biokémiai tanszék épüle-
tének homlokzatán jeles tudományos kuta-
tók – fizikusok, kémikusok – Zsolnay-kerá-
mia dombormûvei szolgáltattak apropót né-
hány tudománytörténeti érdekesség, anek-
dota vagy felfedezés elmeséléshez. Nem egy
közülük kissé horrorisztikus… S tanulságos
volt bemutatni, több ízben a kutatói életpálya
összefüggését a magánélet, a család válsá-
gával, vagy éppen a támogatásával...
Acampus építészérõl és üvegezõ mesterérõl

is sok érdekesség derült ki, még pedig a ke-
rület vonatkozásában is. Kevesen tudják,
hogy Steindl Imre, az ország legismertebb
középületének, az Országháznak a tervezõje,
a campust határoló Rottenbiller utcában la-
kott. Az sem köztudott, hogy a közeli Nefe-
lejcs utca 26-ban, egy Steindl Imre által ter-
vezett épületben mûködött a „Róth Miksa
Császári és Királyi Udvari Üvegfestõ és Mo-
zaik Mûvész Mûintézete”, mely ma Róth
Miksa Emlékház.
A volt fõépület (a mai könyvtárépület) föld-

szintjén az intézmény korábbi helyszíneinek
képei, Párkánytárlat, Steindl-mellszobor
látható. A pompázatos Díszterem/Olvasó-
terem falain az állatorvoslás jeles személyi-
ségeinek festményei láthatók, a Zsolnay-féle

kerámiabagoly pedig bölcsen bólogat…
Az Állatorvos-történeti Gyûjteményben ifj.

Vastagh György Millenniumra (1896) és a
párizsi világkiállításra (1900) készült remek-
be szabott állatszobrai mellett tavaly óta lát-
ható az 1942-ben megmintázott Kincsem, a
csodakanca szobra is. Ez volt a szobrász
utolsó ismert kisplasztikai alkotása.
Akét nap alatt összesen 146 fõ látogatta meg

a rendezvényt. A látogatók fele nyugdíjas, de
örvendetesen sok volt a fiatal felnõtt is. A sé-
tákat, a könyvtári-múzeumi látogatást

muzeológus, levél-
Vá-

radi Adél Bozó Bence

táros és könyvtárigazgató vezet-
ték. Jó volt látni a csillogó szemeket, jövõre
is várjuk az érdeklõdõket!

Orbán Éva

Kulturális Örökség Napjai

NOBEL-DÍJ FÉREGELLENES VEGYÜ-
LETEKÉRT. A felfedezés elõtt alkalmazott
kezeléseknél sokkal hatékonyabbak és biz-
tonságosabbak a Nobel-díjjal jutalmazott, fo-
nálféreg-fertõzés elleni vegyületek – mondta
el az MTI kérdésére , az Állat-
orvos-tudományi Kar docense az idei orvosi-
élettani Nobel-díj két kitüntetettje, az ír

és a japán
munkásságát méltatva. Ugyan a felfede-

zett hatóanyagok, az avermectint, majd az
ivermectint az emberi folyami vakság és a
nyirokfilariázis kezelését célozzák, azonban
mérsékelt égövön állatorvosi felhasználásuk
nagyobb jelentõségû lett, mint az emberi köz-
egészségügyi felhasználás, fogalmazott a
professzor. Hozzátette: haszonállatok közül
lóféléken, kérõdzõ fajokon és sertésen hasz-
nálják kiterjedten az elsõként felfedezett,
majd a késõbb kifejlesztett, ebbe a csoportba
tartozó szereket, a társállatok közül kutyán,
macskán és vadászgörényeken is lehet õket
alkalmazni.Anagy áttörést az jelentette, hogy
ezek belsõ és külsõ parazitaellenes hatású ve-
gyületek, melyek mind fonalférgek, mind
külsõ paraziták kórtanilag jelentõs csoportjai
ellen rendkívül hatékonyak, de ide tartozik a
szívférgesség is, mely megelõzésének elsõ
számú hatóanyagcsoportja ez.

Csikó György

William C. Campbell Omura Sza-
tosi



tási) környezetben a motiváció fokozására,
mely a korszerû módszerek kiegészítõjeként
egy eszközként mûködhet a tanulói aktivitás
ösztönzésére és a kritikai gondolkodás fej-
lesztésére.

Az elméletibb, de sok praktikus informá-
cióval szolgáló elõadásokat egy gyakorlat-
orientált szekció követte „Együttmûködésen
alapuló módszerek gyakorlati alkalmazása”
címmel tanár-
segéd és docens vezetésé-
vel. A résztvevõk itt kiscsoportos keretek
között ismerkedhettek meg a kooperatív
módszer mûködésével, a benne rejlõ lehetõ-
ségekkel.
A rendezvény 13 órától „Tanay Antal emlé-

Kisné dr. Bernhardt Renáta
dr. Furcsa Laura
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Tanay emléknap – Korszerû
oktatási módszerek címmel
rendeztek konferenciát az
Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Karon, Jászberényben,
október 13-án. A rendezvény a
TÁMOP 4.1.1.F-14/1/KONV-2015-
0004 „SZIE-GYAK”: Szakmai
Innovatív Együttmûködés a
GYAKorlatorientált képzésért
címû program keretében való
sulhatott meg.

DR. MAGYAR ÁGNES
Több mint száz érdeklõdõ regisztrált, majd

gyûlt össze a kis híján száz éves intézmény
Apponyi Albertrõl elnevezett dísztermében.
Amegjelentek között voltak Jászberény kép-
viselõ-testületének tagjai, aktív és nyugal-
mazott pedagógusok, fõiskolai oktatók, hall-
gatók és sokan mások, akik valamilyen oknál
fogva kötõdnek a fõiskolához, érdeklõdnek a
pedagógia és a megújuló oktatási módsze-
rekben rejlõ lehetõségek iránt.

Az egész napos program délelõttjén a kor-
szerû oktatási módszerekrõl kaphattak elmé-
leti és gyakorlati ismereteket a megjelentek.

mb. dékán, fõiskolai ta-
nár „Kooperatív módszerek az oktatásban”
címmel tartott elõadásában gyakorlati pél-
dákkal fûszerezve mutatta be az együttmû-
ködésen alapuló tanulásszervezés elméleti
hátterét. Ezt követõen ta-
nársegéd tolmácsolásában hallhatták az ér-
deklõdõk középiskolai tanárral
közös kutatási projektjükrõl szóló prezentá-
ciójukat „Gamifikációs lehetõségek az okta-
tásban” címmel.Agamifikáció (magyarra já-
tékosításként szokás fordítani) játékelemek
alkalmazását jelenti nem játékos (pl. okta-

Dr. Varró Bernadett

dr. Magyar Ágnes

Magyar Zsolt

kére” címmel a visszaemlékezés, a törté-
netiség és a jelen kor pedagógiai kihí-
vásainak problematikája jegyében foly-
tatódott. , az ELTE
egyetemi tanára, a Magyar Pedagógiai Tár-
saság elnöke „A pedagógusi szerep átala-
kulása” címmel tartott neveléstörténeti in-
formációkban gazdag, ugyanakkor színes,
élvezetes elõadást. Ezt követõen

dékánhelyettes, fõiskolai tanár is-
mertette a hallgatósággal Tanay Antal
életútját. A Vas megyei születésû pedagógus
1919-tõl 1961-ig, haláláig élt és dolgozott
Jászberényben. A népiskola gyakorlati irá-
nyú mûködése, annak módjai és eszközei cí-
mû mûvében a korabeli élet adta problé-
mákra kínált gyakorlatközpontú, tapasztala-
tokon alapuló módszertani megoldásokat.
Népnevelõként konkrét mûvelõdési prog-
ramot, valamint tanyai, falusi népmûvelési
tervet dolgozott ki, majd valósított meg.
1961-ben bekövetkezett halálát követõen a
Farkasréti temetõben búcsúztatták, majd
hamvait Stubnyafürdõre, 1992-ben pedig fe-
lesége indítványozására Jászberényben, a
fõiskolához tartozó arborétumban helyezték
örök nyugalomra.

A rendezvény folytatásaként került sor az
arborétumban a Tanay Antal és felesége sír-
ját jelzõ kopjafa koszorúzására, majd a „Ta-
nay-kert” emléktábla leleplezésére, hiszen
október 13-ától az arborétum Tanay Antal
nevét viseli. A koszorúzáson és az emlék-
tábla avatáson Jászberény várost

polgármester képviselte. A rendez-
vény ünnepi hangulatát a Palotásy János Ze-
neiskola Alapfokú Mûvészetoktatási Intéz-
ményének mûsora tette teljessé.
Aprogramot 15 órától a Magyar Pedagógiai

Társaság Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Tagozatának gyûlése zárta.

Dr. Trencsényi László

dr. Molnár
Marietta

dr. Szabó
Tamás

fotó: facebook

Korszerû oktatási módszereket mutattak be Jászberényben

Tanay emléknap

AKönyves Vasárnap délutánján, október 11-én adták át Gödöllõi Vá-
rosi Könyvtár és Információs Központban az Év Olvasója díjakat.Az
Év Olvasó családja kategóriában a – közvetve a Szent
István Egyetemet – érte a megtiszteltetés, hiszen és

a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar munka-
társai. Gyermekeikkel, és együtt vették át
jutalmukat igazgatótól.

A könyvtár méltatása szerint az egész család az új könyvtár lelkes
látogatója. Rendezvényeik – legyen az olvasóvetélkedõ, kiállítás,
kézmûves foglalkozás, író-olvasó találkozó – aktív résztvevõi. Az
édesanya, Lestyán Katalin nemcsak olvasóként, hanem kollégaként
partneri kapcsolatban is áll az intézménnyel, hiszen õ is gyakorló
könyvtáros. Érdeklõdési körük rendkívül szerteágazó.

A könyvtár öt hónapon át zajlott Olvasók diadala elnevezésû
versenyén Áron a Betûaratók csapat tagjaként, édesanyja mentori
segítségével elõkelõ helyen végzett. A tágabb család (nagymamák,
sógornõk...) is gyakran meglátogatják a könyvtári eseményeket.

Péter családot
Lestyán Katalin

Péter Balázs
Áronnal Barnabással

Fülöp Attiláné

Balázs Gusztáv felvétele

Az Év Olvasó családja Gödöllõn



Az élet változásai a megújulást és az elmúlást
tartják örök mozgásban.

A régi helyére mindig újabb erõk, rendszerek
és ezeket mozgató fiatalok kerülnek, amelyek,
akik nemcsak fiatalabbak, lendületesebbek és
kreatívabbak, hanem újat, jobbat, szebbet és
számukra megfelelõbb körülményeket szeret-
nének teremteni.

Ezek a fiatalok a maguk környezetét akarják
megváltoztatni, amihez rendelkeznek azokkal a
fizikális, szellemi és képzettségi potenciálok-
kal, amelyekkel az új helyzetet megteremthe-
tik, különösen akkor, ha ahhoz a társadalmi le-
hetõségek is adottak.
Az élet minõsége az egyén számára attól függ,

hogy egy bizonyos kor után (14-16 év) tudato-
san készül-e rá.

Megfogalmazható, hogy az egyén karrierje és
életsikere két komponensbõl tevõdik össze: az
egyén adottságaiból és tehetségébõl, valamint a
családi és a társadalmi környezetbõl.
A fiatalság pályaválasztását több éven keresz-

tül vizsgáltuk és részben ezek, részben több év-
tizedes tapasztalatok és többek véleménye
alapján állítottuk össze észrevételeinket, javas-
latainkat.

Ahhoz, hogy sikeresen indulhasson az életbe,
több akadályt kell a fiatalnak legyõznie, illetve
több készséget elsajátítani, amiket valahol meg
kell szereznie. Ezeket röviden a következõkben
adjuk közre:

- sikeres elvégzése, ahol
csak egyesekben alakul ki a jövõkép,

- a sikeres elvégzése alatt már
kialakulhatnak azok a tulajdonságok, elkép-
zelések, amelyek alapjai lehetnek a jövõ szak-
terület kiválasztásához. Itt a középiskolai taná-
roknak már megnõ a felelõsségük, mert a tanu-
lókat az érdeklõdési körüknek megfelelõ irány-
ba kell segíteni és a tehetséges tanulókat, az ér-
deklõdési irányoknak megfelelõ szakú felsõ-
fokú intézmények felé kell, vagy lehet irányí-
tani.

Ezek mellett valamilyen idegen nyelv el-
sajátítását kell szorgalmazni, mert a jövõben a
felvételiknél követelmény lesz.

- már a választott pályára
készíti fel a fiatalokat. Ezt részben a képzõ in-
tézmények oktatóival együtt érhetik el. Óriási
feladat hárul a képzõ intézményekre, mert
mindazt az elméleti és gyakorlati tudást bizto-
sítanuk kell, amelyek a szakmához szüksége-
sek, és amiért a hallgatók az intézménybe jön-
nek.
A után a tanuló a kö-

vetkezõkre kíváncsi, amely alapján dönthet a
szakma felöl:
- milyen annak a szakmának a társadalmi elis-

mertsége,
- milyen megélhetést biztosít,
- milyen hivatástudatot érez a szakma iránt,
- milyen az adott szakma erkölcsi és anyagi

megbecsültsége,
- milyen a szülõi ráhatás,
- csak diplomaszerzés a cél,

az általános iskola

középiskola

a felsõfokú képzés

középiskola befejezése

- milyenek az ágazat jövõbeni fejlõdési lehe-
tõségei,
- egyéb hatások.

A több éven keresztül végzett kutatásaink
alapján az egyes szakmák választásánál a fia-
talok több mindent vesznek figyelembe. A
megkérdezett több száz fiatal a következõk
mérlegelésével választotta az agrárszakmát:
- szakmai hivatásból 43
- csak diplomaszerzés céljából 14
- környezeti hatásokra 13
- szülõi ráhatásra 6
- csak diplomaszerzése a cél 10
- egyéb hatásokra 14.

A szakmai hivatás alapján történõ jelent-
kezések aránya akkor növekedett a legjobban,
amikor a mezõgazdasági ágazat a csúcson volt,
1980-1990 között.Aprivatizáció után csökkent
a mezõgazdaságot keresõk száma, ugyanakkor
viszont az arányokban megnõtt csak a diploma
szerzésért és az egyéb helyre jelentkezõk ará-
nya.

Felmerül a kérdés, hogy a hallgatóknak a
tanulmányaik során még milyen egyéni tu-
lajdonságokat kell erõsíteni, amiket az okta-
tókkal együtt kell kifejleszteni, illetve el-
sajátítani. Ezért ezek a feladatok részben az
oktatókra, részben az illetõre hárulnak. Az ál-
lásbörzéken a hallgatók olyan kérdésekkel ta-
lálkozhatnak és olyan helyzetekbe kerülhet-
nek, amelyeket nem vagy csak érintõlegesen
ismernek.

Általában a következõ ismeretekkel, tulaj-
donságokkal kell rendelkezni a végzett ifjú
szakembereknek, amit az egyetemeken sajá-
títhatnak el:

- átfogó, általános szakmai szemlélet és
motiváció,
- korszerû szakmai tudás (Felméréseink szerint
a gyakorlati szakemberek ezt 3-4-re érté-
kelték.)

- korszerû gyakorlati tudás, (amit a gyakorlati
szakemberek 2-3-ra értékeltek). A felsõfokú
képzésünk egyik leggyengébb része a gyakor-
latok hiánya. Ez csak részben érthetõ, mert
megszûntek a tan- és gyakorló gazdaságaink.

- önálló munkavégzésre való képesség (köze-
pes értékelést kapott),

- idegen nyelvtudás (felmérések szerint a
hallgatók 49%-a angolt, 24%-a németet, 15%-a
franciát, 8%-a oroszt, 4%-a egyéb nyelvet
tanult. 25%-nak van két nyelvvizsgája. A
probléma csak az, hogy nem tárgyalóképes tu-
dással rendelkezik a legtöbb hallgató. Ezért át
kell gondolni a hazai idegen nyelv oktatási
helyzetet és módszereket,
- pozitív beállítottság,
- konfliktustûrõ képesség,
- szakmai tapasztalat (Ezért javasolja a Gö-

döllõi Egyetem volt Diákjainak Baráti Egye-
sülete az egyéves gyakornoki rendszer vissza-
állítását),
- megfelelõ számítástechnikai tudás,
- a vidék iránti elkötelezettség,
- kiváló kommunikációs képesség,

- kreativitás (ilyen csoportok beindítását már
több évvel ezelõtt kezdeményeztük),
- elemzõképesség (a technológiai gyakorlato-

kon erre már figyeltünk),
- belsõ motiváció.
Annak a fiatal szakembernek, aki mindjárt ve-

zetõi munkakört akar betölteni, az elõzõeken
túl még a következõket kell szem elõtt tartania:
- a munkaadó (cég, intézmény) érdekeivel va-

ló azonosulás,
- teljesítményorientáltság, amit az egyetemen

kell megtanulnia,
- nyitottság és a társas kapcsolati adottságok,
- csapatmunkában való együttmûködési tulaj-

donság,
- jó kapcsolatteremtõ képesség.

.
Az elõzõekbõl látható, hogy az egyetemi évek

alatt mennyi területet kell megismerni és gya-
korolni a hallgatóknak. Ehhez pedig az intéz-
ménynek és az oktatóknak fel kell készülni és a
gyakorlati órákat a legfontosabbakra kell for-
dítani. Tehát a képzésnek és a gyakorlati köve-
telményeknek összhangban kell lenni.

*
Egyetemünkön a szakma természeténél fogva

a képzés széleskörû, éppen ezért az elhelyez-
kedés is relatíve könnyebb. Felméréseink sze-
rint a végzettek a tanultaknak:
- 30%-át teljes egészében tudják hasznosítani,
- 59%-át részben tudják hasznosítani,
- 11%-át nem vagy alig tudják hasznosítani.
Ezeket az arányokat a munkahelyek nagy-

mértékben befolyásolják.
sikerének etikettjéhez még

tanácsolni lehet a következõket:
- az interjúkon fontos a pontos megjelenés, a

késést jelezni kell,
- legyünk felkészültek,
- az öltözékünk legyen az interjúhoz méltó, de

nem kirívó és nem elhanyagolt,
- értelmesen beszéljünk,
- legyünk a tudásunk alapján magabiztosak,

de nem kihívók és nézzünk az interjút vezetõ és
kérdezõ szemébe,
- nem szabad önhittségi benyomást kelteni, de

a túlzott szerénységet is mellõzzük,
- a cél az legyen, hogy jól adjuk el magunkat,
- fölöslegesen ne improvizáljunk,
- ajánlatos a tanulmányi idõ alatt jobban for-

gatni a szaklapokat, mert a hallgatók 40-50%-a
olvassa csak õket, a napilapokat pedig csak 35-
40%. Ezekkel kapcsolatban is felmerülhetnek
kérdések.

*
Az elõzõeket célszerû lesz ismertetni az

alsóbb évfolyamokkal is, hogy fel tudjanak
készülni a jövõbeni állásinterjúkra.

Tudatosabban kell készülni az értelmiségi
létre, amit meg lehet tanulni.

Ezekkel a tulajdonságokkal szinte vala-
mennyi hallgatónak rendelkeznie kellene

Az állásinterjúk

Dr. Vajdai Imre
c. egyetemi tanár

Motivációk és valóság

A sikeres pályafutás elõfeltételeirõl
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A 17. HVG Állásbörze zajlott szeptember 23-24-ig Budapesten, a
Syma Rendezvényközpontban. A Szent István Egyetem a K11 jelû
standon várta az érdeklõdõket a több mint tízezer látogatót vonzó
kétnapos seregszemlén. A tavasszal és õsszel jelentkezõ program sa-
játossága, hogy egy fedél alatt szerepelnek rajta képzõhelyek és vál-
lalkozások. Erre utal a börze "alcíme" is: Országos Képzési és Karri-
ernapok.

A tavaszi börze már rendelkezésre álló statisztikája szerint 12 fel-
sõoktatási intézményben végzett vagy nemsokára végzõ fiatal adta a
látogatók 72 százalékát. Ebben a mezõnyben egyetemünk a 6. leg-
több hallgatót „küldõ” résztvevõ. A börzézõk 44 százaléka 18-24 év
közötti fiatal, ezért a SZIE részvétele beiskolázási szempontból is
fontos.
A karokat és a Zöld Út Nyelvvizsgaközpontot képviselõ kollégáink

és hallgatóink tudásukkal, valamint az egyetemi kiadványokkal áll-
tak az érdeklõdõk rendelkezésére. A standot a nyitást követõen

rektor is meglátogatta.
Tény, hogy a HVG Állásbörze résztvevõinek többségét alkotják a

tudatos karriertervezõk, a magasan képzett látogatók, mérnöki, mû-
szaki, informatikai vagy gazdasági terület iránt érdeklõdõk. A láto-
gatók 84 százaléka legalább egy nyelvet középszinten beszél.

Az ÁllásTéren megjelent kiállítók a hazai autóipar, telekom-
munikáció, bank és biztosítási szféra, kiskereskedelem, elektronikai
és energetikai ipar, valamint logisztika színe-javát képviselték. Töb-
ben közülük egyetemünk partnerei.

A KépzésTér kiállítóinak döntõ hányada felsõoktatási intézmény,
nyelviskola továbbá szakképzéseket vagy továbbképzéseket kínáló
vállalkozás volt.

dr.
Tõzsér János

Balázs Gusztáv felvételei

A Szent István Egyetem
a 17. HVG Állásbörzén
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A Szent István Egyetem
Halgazdálkodási tanszéke úttörõ
eredményt ért el a kihalóban lévõ
európai angolna (Anguilla
anguilla) indukált ivarérlelésében
és szaporításában, az ikrákból
kikeltek a lárvák. A teljesítmény
értékét emeli, hogy a sikert
anyaállatként a Balatonból
származó nõstény hallal érték el.

Az egyik legõsibb halakhoz tartozó, akár
50-80 évig is élõ angolnáknak 16 faját isme-
rik a kutatók, akik évtizedek óta keresik a
megoldást a mesterséges szaporításukra,
esetenként millió eurós projektek keretében.

Az európai angolna gasztronómiai értéke
kiemelkedõ, szaporodása ugyanakkor rend-
kívül bonyolult folyamat. Ez természetes
körülmények között Amerika partjainál, a
Karibi-szigetek közelében történik. A Föld-
közi-tenger irányába vándorló európai an-
golna teste folyamatosan alakul át. Édes-
vizekben „várja ki” azt az idõszakot, amíg
ivaréretté nem lesz és – másik útvonalon –
vissza nem indul a Sargasso-tengerbe. De a
visszautazás elõtt befejezi a táplálkozását és
testzsír tartalékaiból építi fel ivarszerveit.
Végül tömegének a felét is kiteheti a pete-
fészke és a benne lévõ peték, más néven ik-
raszemek. Emiatt az egyedek többsége egy-
szer ívik, majd elpusztul.

Az egyes fajok mesterséges szaporítása el-
térõ nehézségû feladat. A japán angolna (An-
guilla japonica) szaporítását már megoldot-
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ták. Az európai angolna esetében is értek el
sikereket a kutatók, oly módon, hogy szüle-
tésük helyérõl az európai partok felé érkezõ
úgynevezett üveg angolnákat befogják és
speciális takarmányozási eljárással felneve-
lik, majd indukált ivarérési eljárással szapo-
rítják azokat. Õk tehát egy szelektált, nagyon
jó állománnyal dolgoznak.

A számos haltenyésztési technológia sike-
res fejlesztésével már nemzetközi elismert-
ségre szert tett gödöllõi kutatók egy idõs, ala-
csony konzervációs értékû állomány szapo-
rításának megoldására vállalkoztak. A Bala-
tonban ugyanis ez található. A nem õshonos
állományt 1961 és 1991 között telepítették és

a tóban már szinte 100 százalékban nõstény
állomány található.

A Szent István Egyetem szakemberei a bu-
dapesti Tropicarium és Óceanárium Kft.
(közismertebb nevén Campona) vezetése
alatt megalakult konzorcium tagjaként, olasz
partnerrel együttmûködve, amely a hím álla-
tokat bocsátja a kutatás rendelkezésére, nyer-
tek el innovációs pályázatot 2012-ben az eu-
rópai angolna szaporítására.

tanszékvezetõ egyetemi tanár, az MTA
doktora, és tudományos fõ-
munkatárs lehetõséget kapott arra, hogy a ja-
pán kutatóhelyen ottani kollégákkal együtt
létrehozzák a japán és az európai angolna
hibridjét.

A Campona alagsorában, késõbb Gödöllõn
is angolnatartó rendszert alakítottak ki. Kí-
sérletek sokaságát végezték el, de a halak az
ivarérlelés során elpusztultak. A munkába
bekapcsolódott , az

Dr. Urbányi Bé-
la

dr. Müller Tamás

dr. Horváth László

egyetem professor emeritusa, világszerte el-
ismert halszaporodás-biológus. Az általa ki-
fejlesztett eljárásnak köszönhetõen sikerült
az angolnák teljes ivarérését elérni. A kuta-
tók feltételezése szerint, amit újabb kísér-
letekkel kell majd ellenõrizniük, a korábbi
sikertelenségnek az lehet a magyarázata,
hogy a balatoni idõs angolnaállomány szer-
vezetében több évtized alatt olyan káros
anyagok is felhalmozódtak a táplálkozás so-
rán, amelyek az ivarérlelés idõszakában a
zsírszövetekbõl felszabadulnak és károsítják
a petesejteket. A dr. Horváth László által
megalkotott zeolitos és tõzeges kezelésekkel
közömbösíteni lehet az anyagokat, amiket

ezután akadálytalanul ki tudnak üríteni az
angolnák. Ennek a tudományos leírása még a
kutatók elõtt álló feladat.

A felkészített szülõket sikerült ívásra kész-
tetni, a sikeres nászt pedig a fejlõdõ embriót
tartalmazó ikraszemek keltetése, majd a ki-
kelt angolnalárvák nevelése követte. Azóta
újabb sikeres szaporítást is sikerült elérniük
a kutatóknak.
A következõ feladat lesz a tömeges keltetés

technológiájának kidolgozása.
Áttörést jelent az a tény, hogy a Halgaz-

dálkodási tanszék nem egy kiszelektált,
egész életében erre felkészített állatállo-
mánnyal érte el az eredményét, esély van rá,
hogy Európa bármely állománya esetében
alkalmazni lehessen az eljárást a faj meg-
mentése érdekében. (bg)

Gödöllõi áttörés az európai angolna
mesterséges szaporításában

Tengertõl tengerig

Ismét sikerült!

F
o
tó

k
: 
H

a
lg

a
z
d
á
lk

o
d
á
s
i 
ta

n
s
z
é
k


