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Egyhangú támogatás az átalakulásra

A Szenátus napirendjén

A Szent István Egyetem (SZIE) Szenátusa szeptember 9-én rendkívüli
ülést tartott Gödöllõn. A testület egyhangúlag támogatta a Budapesti
Corvinus Egyetem (BCE) Élelmiszertudományi, Kertészettudományi,
valamint Tájépítészeti és Településszervezési Karainak a SZIE-hez történõ
csatlakozását. A Szenátus valamennyi tagja egyetértett az Állatorvos-
tudományi Kar (ÁOTK) kiválásával és önálló felsõoktatási intézménnyé
alakításával. Szintén egyhangúlag támogatták a jászberényi Alkalmazott
Bölcsészeti és Pedagógiai Kar (ABPK) egri Eszterházy Károly Fõiskolához
való csatlakozására elõterjesztett javaslatot.

A döntések elõzménye, hogy a „Fokozat-
váltás a felsõoktatásban” stratégia alapján a
kormányzat célul tûzte ki a felsõoktatási in-
tézményhálózat racionalizálását. Az Emberi
Erõforrások Minisztériuma (EMMI) Felsõ-
oktatásért Felelõs Államtitkársága 2015 nya-
rán felmérte a változásban érintett felsõokta-
tási intézményeket, és felkérte azok vezetõit
arra, hogy készítsenek tanulmányokat, javas-
latokat a szükséges változásokról.

Szeptember 1-jén a felsõoktatásért felelõs
államtitkár ismertette az EMMI javaslatait,
melyekrõl az Egyetem munkatársai a szep-
tember 3-i összdolgozói értekezleten is tájé-
koztatást kaptak.

A fenntartótól kapott megbízás alapján a
SZIE és a BCE megvizsgálta a gödöllõi
egyetem és a budai kampusz közötti szoro-

sabb együttmûködés lehetõségeit. Az egyez-
tetések során egyértelmûvé vált, hogy a BCE
budai karai kizárólag a hálózatos együttmû-
ködést támogatják, míg a SZIE munkacso-
portja arra az álláspontra jutott, hogy a két
változat közül a BCE budai karainak Szent
István Egyetembe való integrálódása felel
meg leginkább a felsõoktatási stratégiának,
és a SZIE rendelkezik mindazokkal a feltéte-
lekkel, amelyek az agrár-tudományterületen
a tudásközponti szerep betöltéséhez szüksé-
gesek. A Felsõoktatásért Felelõs Államtit-
kárság is ezt a változatot támogatja.

rektor az integráció alap-
elvei között sorolta fel a szenátusi ülésen az
értékek megõrzését, a minõség további javí-
tását, az oktatási, kutatási és pályázati lehe-
tõségek erõsítését. A folyamat révén az ag-
rárium teljes skáláján kialakulhat a szolgál-
tató egyetem, ahol könnyebben elérhetõvé
válnak a tudományos eredmények a gya-
korlat számára.

Dr. Tõzsér János

(folytatás a 8. oldalon)

Képünkön dr. Tuboly Tamás dékánhelyettes (ÁOTK), dr. Sótonyi Péter dé-
kán (ÁOTK), Gyetvai Árpád miniszteri biztos (EMMI), Magyar Ferenc mb.
stratégiai és koordinációs fõigazgató, dr. Tõzsér János rektor, Figler Kálmán
kancellár, dr. Molnár Péter mb. igazgatási és koordinációs fõosztályvezetõ
és dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes Balázs Gusztáv felvétele

A BCE budai
karainak integrációja

NEMZETKÖZI TALAJISMERETI
KÉPZÉS ÉS VERSENY zajlott szep-
tember elsõ hetében a Szent István Egye-
tem szervezésében.

A nagyszabású rendezvényre vala-
mennyi lakott kontinensrõl, összesen
huszonnyolc országból, közel száz fõ ér-
kezett versenyzõ csapatok, kísérõ okta-
tók és egyéni résztvevõk.

Az eseményt megnyitó , a
Földmûvelésügyi Minisztérium (FM)
parlamenti államtitkára elmondta, hogy a
versenyen három csapat az FM támogatá-
sával indul, õk az agrártárca által finanszí-
rozott FM-FAO ösztöndíjas program
másodéves hallgatói. A minisztérium tá-
mogatásával érkezett a versenyre 3 ko-
rábban végzett ösztöndíjas is.

A tárca hazánk és az ösztöndíjas prog-
ramban résztvevõ fejlõdõ országok kö-
zötti kapcsolatok elmélyítése érdekében
létrehozta az FM-FAO Alumni Klubot a
Magyarországon tanulmányaikat végzett
és hazájukba visszatért hallgatókra épít-
ve. Az FM az ösztöndíjas program kereté-
ben eddig több mint 230 hallgatónak ado-
mányozott ösztöndíjat és iskolázott be
magyar agrár-felsõoktatási intézmények-
be.

Magyarországon nagy hagyományai
vannak a fejlõdõ országokból érkezõ hall-
gatók egyetemi képzésének. Ezen fiatal
szakemberek képzése során kiépített
szakmai-diplomáciai kapcsolatok nagyon
fontosak hazánk számára. A magyaror-
szági felsõfokú képzésben szerzett dip-
lomát és sok esetben kiváló magyar
nyelvtudást több, az érintett országokban
jelenleg magas pozíciót betöltõ állami és
szakmai vezetõ.

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

Egyetemi tanévnyitó

Közös akarattal kialakítható az együttmûködés
Szeptember 7-én a gödöllõi aulában a Szenátus ünnepi ülésével
elkezdõdött a Szent István Egyetem 2015/2016. tanéve. Az eseményen
köszöntõt Szabó István, a Pest Megyei Közgyûlés elnöke, tanévnyitó
beszédet dr. Tõzsér János rektor mondott. A Magyar Agrártudományi
Egyetem alapításának 70. évfordulója alkalmából dr. Szendrõ Péter rector
emeritus tartott jubileumi elõadást.

Az ünnepi ülés vendégei között foglalt he-
lyet országgyûlési képviselõ,

, Gödöllõ alpolgármestere és
rendõr dandártábornok, a Gö-

döllõi Rendõrkapitányság vezetõje.

köszöntõjében
elmondta, hogy
a Szent István
Egyetem Pest
megye és Ma-
gyarország szá-
mára is fontos,
nagy hatással
bíró, és sikeres
intézmény. Pil-
lére a magyar
oktatásnak és
tudománynak, a
kutatásnak és az
innovációnak.

Méghozzá erõs pillére, amire építeni lehet.
Majd úgy folytatta, hogy az egyetem intéz-
ménye egyet jelent az erõs, önálló közös-

Vécsey László
Pecze Dániel dr.
Bozsó Zoltán

Szabó István

ségek létezésével, ahol a jövõt nemcsak látni
akarják, hanem formálni is. Megismerni,
újragondolni és újjáépíteni, annak a tudásnak
a birtokában, mely nemzedékek alkotó ere-
jébõl meríti erejét és tartalmát.

Ezt követõen tartotta meg
tanévnyitó ünnepi beszédét:

Szeretettel köszöntöm Vendégeinket és az
Egyetem Polgárait a tanévnyitó ünnepi sze-
nátusi ülésen! Kiemelten köszöntöm azon
hallgatóinkat, akik tanulmányaikat most
kezdik meg vagy éppen folytatják mestersza-
kon és doktorandusz képzésben. Az évnyitó
elsõsorban az õ ünnepük. A hét karunkra – a
gödöllõi, budapesti, békéscsabai, gyulai,
jászberényi és szarvasi kampuszokon –,
valamint a csíkszeredai és a beregszászi ki-
helyezett képzéseinkre mintegy 3300 hallga-
tó nyert felvételt.

Önök büszkék lehetnek arra, hogy egy célt

dr. Tõzsér János

„Tisztelt Tanévnyitó Ünnepi Ülés, Tisz-
telt Hallgatók!

Kedves Gólyák!

már elértek. Tagjai lettek az Egyetem több,
mint 14 ezer fõs hallgatói közösségének, és a
hallgatói eskü letétele után az Egyetem teljes
jogú polgárává válnak. Önök most életük
legfontosabb idõszakát kezdik. Itt válnak
felnõtté, tudásukat a maguk és a társadalom
hasznára fordíthatják. Egész életükre meg-
határozó ismereteket, kapcsolatokat, élmé-
nyeket szerezhetnek, ha élnek az Egyetem
lehetõségeivel.

Nagy a fele-
lõsségük, hiszen
Önök helyett ezt
senki sem teszi
meg. Megkö-
szönve bizalmu-
kat, hogy min-
ket választottak,
ígérem: oktató-
ink magas szin-
tû, minõségi ok-
tatással, tudá-
suk, tapasztala-
taik átadásával
és odafigyelés-
sel válaszolnak

erre a bizalomra. Olyan ismeretekkel látjuk
el Önöket, amelyekkel boldogulhatnak a vi-
lágban. Kérem, éljenek vele! Kívánom,
hogy mielõbb találják meg a tanulás, a pi-
henés, a szórakozás és a sport megfelelõ
összhangját.

Többükkel már találkoztam a Gólyatábo-
rokban, és ahogy akkor javasoltam, úgy
most is kérem: a tanulás mellett kapcsolód-
janak be a hallgatói önkormányzat munká-
jába, éljenek az általa kínált lehetõségekkel!
Vegyenek részt a kollégiumi és az egyetemi
szabadidõs programokban, kulturális ese-
ményeken! Használják a könyvtárat, a sport-
létesítményeinket, csatlakozzanak a többlet-
tudást adó szakkollégiumokhoz és a kutatói
pályára segítõ tudományos diákkörökhöz!

Ebben a tanévben a világ 89 országából
1376 hallgató érkezik hozzánk. Jelenlétük az
egyetemünk iránti bizalmat testesíti meg.
Engedjék meg, hogy külön köszöntsem
külföldi hallgatóinkat!

I am pleased and honoured to great you all
at the Opening Ceremony of Szent István

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Dear Foreign Students,
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University. I wish you a pleasant stay in
Hungary, get familiar with our nation, values
and traditons. Study hard, make good use of
the knowledge of our professors and enjoy all
social and sport activities that the Univesity
can provide.
After finishing your studies, take home our

reputation!

Az agrár-felsõoktatás, s vele Egyetemünk,
az idén két fontos évfordulót ünnepel. 1920-
ban kezdte meg mûködését az elsõ egyetemi
szintû képzést nyújtó Mezõgazdasági Szak-
osztály. 70 éve, 1945. szeptemberében ala-
kult meg az elsõ önálló Magyar Agrártudo-
mányi Egyetem. Intézményünk e hagyomá-
nyok örököse.

Fennállásunk során több tízezer diplomás-
sal gazdagítottuk az országot. Az általunk
mûvelt tudományterületeken jól konvertál-
ható, sokoldalú képzést folytatunk a felsõ-
oktatási szakképzéstõl a doktori fokozatig.
Éppen olyan embereket bocsátunk ki, ami-
lyeneket a kor megkíván. Ez nem véletlen,
hiszen „a vidék egyetemeként” közel állunk
a földhöz, a mindennap változó gyakorlat-
hoz. Szem elõtt tartjuk akadémikusunk,

gondolatát: „Ne feledd, hogy a
talajon nemcsak állsz, hanem élsz is!”
Intézményünk hagyományait a modernitás-

sal ötvözi. Mintegy száz kutatócsoportunk
mûködik különbözõ tudományterületeken.
Kutatási prioritásunk az egészséges és biz-
tonságos élelmiszer-alapanyagok elõállítása.
Ez magába foglalja az állatorvosi, állatte-
nyésztési, növénytermesztési, kertészeti,
környezetbiztonsági, társadalom- és gaz-
daságtudományi területen végzett kutatáso-
kat. Kiemelten fontosnak tartjuk a komplex
megújuló és alternatív energetikai témában
folyó vizsgálatainkat.

Tisztelt Vendégeink!

Ste-
fanovits Pál

Folyamatosan keressük és erõsítjük kap-
csolatainkat partnereinkkel, akik a gyakorlat
fontosságát és igényét közvetítik számunkra.
Célunk, hogy a Kárpát-medence vezetõ ag-
rár- és vidékfejlesztési tudásközpontjává
váljunk. Egy olyan intézménnyé, amely át-
fogja az élelmiszergazdaság teljes verti-
kumát, erõsíti a vidék népességmegtartó ké-
pességét, egyben részese a közép-európai
társegyetemek együttmûködésének.

A Szent István Egyetem a kormányzati stra-
tégiával összhangban alakítja át képzési pro-
filját és kapcsolódik be a duális képzésbe.Az
átalakítás céljai a következõk:

versenyképesség
megélhetési és továbbtanulási lehetõségek

biztosítása vidéken

Ez annál inkább is sürgetõ feladat, mert
miközben az elmúlt években a GDP növe-
kedésében jelentõs szerepe volt a mezõgaz-
daságnak, a gazdálkodók közel harmada 60
évnél idõsebb, és az agrárágazatban tevé-
kenykedõ döntéshozó vezetõk életkora is
magas.

Értékes lehetõséget jelent számunkra, hogy
a kormány elfogadta a Tessedik Sámuel Ag-
rárszakképzési Koncepciót. Ennek megvaló-
sítása elõsegíti, hogy az agrárterületen tanuló
legtehetségesebb, az ágazat iránt elkötelezett
fiatalok az agrár-felsõoktatásba kerüljenek.
A koncepció névadója közel áll hozzánk.

Tisztelt Vendégeink!

Kedves Vendégeink!

!

!

!

!

!

az agráriumban foglalkoztatottak korösz-
szetételének és képzettségi szintjének javí-
tása

az agrárvállalkozások versenyképességé-
nek biztosítása

az agrár-felsõoktatás népszerûvé tétele a
fiatalok körében.

Tessedik Sámuel mintegy kétszázötven éve
Szarvason élt és dolgozott, megreformálta a
pedagógiai módszereket és a mezõgazdasági
oktatást. Hadd idézzem gondolatát, mert
úgy gondolom, hogy a mai képzéseinkre is
helytálló: „Az iskolában a gyermek nem
olyanokat tanul, amiket el kell felejtenie, ha-
nem azokat tanulja, aminek egész életében
hasznát veszi.”

Hagyományaink megtartása mellett ezt a
küldetést és szellemiséget folytattuk akkor
is, amikor 15 évvel ezelõtt megalakult a
Szent István Egyetem. Most újra fontos áta-
lakulás elõtt áll intézményünk. A már em-
lített felsõoktatási stratégia célul tûzte ki a
felsõoktatási intézményhálózat átalakítását.

Az Állatorvos-tudományi Kar bázisán ön-
álló egyetem alakulhat, a Budapesti Cor-
vinus Egyetem Tájépítészeti és Településter-
vezési, Élelmiszer-tudományi és Kertészet-
tudományi Karai Egyetemünk részeként
mûködhetnek tovább. A jászberényi Al-
kalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Karunk
pedig az egri Eszterházy Károly Fõiskolához
csatlakozhat. Egyetemünk vezetése elfo-
gadja és támogatja ezeket a javaslatokat. Hi-
szünk abban, hogy az agráriumhoz és vidék-
fejlesztéshez kapcsolódó képzések így átlát-
hatóvá és gazdaságosan mûködtethetõvé
válnak.

Felemelõ, de ugyanakkor nehéz és felelõs-
ségteljes munka áll elõttünk. Olyan munka,
ami csak közös összefogással és kölcsönös
toleranciával vezethet eredményre.Az új ok-
tatási egységek önállóságának tiszteletben
tartásával, közös akarattal kialakítható az
együttmûködés, amelyre a Szent István
Egyetem nyitott és messzemenõkig partner.

Ehhez a munkához kívánok Mindnyájunk-
nak sok erõt, kitartást és eredményeket!"

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Gajdics Anikó, Balogh Barbara és dr. Tõzsér János az
elsõs hallgatók beiktatásán

Földi Péter, dr. Gálfi Péter tudományos rektorhelyettes
és dr. Tõzsér János a doktoranduszok eskütételén

Egyetemi tanévnyitó

Közös akarattal kialakítható az együttmûködés

4
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A tanévnyitó ünnepi beszédet követõen az
elsõs hallgatókra vetült a figyelem, hagyo-
mányos eskütételük következett.
Az egyetemen 3262 elsõéves hallgató kezd-

te meg tanulmányait, az õ képviseletükben
tettek esküt a jelenlevõ hallgatók. Az eskü
szövegét elõmondó hallgatót
az intézmény vezetõje kézfogással iktatta be
az Egyetem polgárai közé, ,
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnök-
ségének tagja pedig feltûzte az Egyetem
ezüst jelvényét.

Az ünnepség a tanulmányaikat kezdõ dok-
toranduszok beiktatásával folytatódott, es-
küjüket mondta elõre.

ASZIE a 70 éve
alapított Magyar
Agrártudomá-
nyi Egyetem ha-
gyományainak
örököse. A jubi-
leumi esztendõ
alkalmából

rector emeritus,
a SZIE alapító és
e l s õ r e k t o r a
emelkedett szó-
lásra. Bevezetõ-
jében felidézte
az európai, majd

a magyar egyetemek kialakulásának állo-
másait, a mezõgazdasági felsõoktatás kezde-
tét, a létrehívott akadémiákat, a több évtize-
des küzdelmet az önálló agráregyetemért,
amely 1945-ben alakult meg. Gödöllõre
1950-ben költözött a agrár-felsõoktatás,
amely évtizedrõl évtizedre fejlõdött, színese-
dett és gazdagodott az oktatási és kutatási
palettája. Az Országgyûlés 2000. január 1-
jével alapította meg a mai egyetemet.
Aprofesszor elõadásának vezérgondolatai a

következõk voltak: az egyetem nem önma-
gáért van, hanem a társadalom igényeit szol-
gálja; legfontosabb szereplõje a hallgató; a
SZIE továbbra is képes megfelelni alapítás-
kori céljának, a vidék szolgálatának.
Az elõadást követõen jubileu-

mi kisfilmjét vetítették le.
A program köztársasági ösztöndíjak átadá-

sával folytatott.
Az új tanév ösztöndíjasai a következõk:
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar

(ABPK):
Állatorvos-tudományi Kar (ÁOTK):

Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar (GAEK):

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Gajdics Anikó

Balogh Barbara

Földi Péter

dr.
Szendrõ Péter

Pekár István

Szerzõ Dorina
Mayer

Márton István, Somogyi Zoltán, Füleki Zsolt,
Sági Krisztina, Pál Zsófia

Nagy Dóra, Madarász Ágnes,
Aszódi Dóra Katalin

(GTK):

Gépészmérnöki Kar (GÉK):

Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar (MKK):

Ybl Miklós Építéstudományi Kar (YMÉK):

A tanévnyitón vette át diplomáját a GTK
Vezetés és szervezés angol nyelvû képzésé-
ben MA diplomát szerzett

, szaúd-arábiai állampolgár, a

Gazdálkodási és menedzsment angol nyelvû
képzésében alapszakon végzett kínai
állampolgár.

Dr. Tõzsér János és , az
Egyetemi Kollégiumi Alapítvány kuratóriu-
mi elnöke a Kollégiumért Aranygyûrû kitün-
tetést adott át , Móraha-
lom polgármesterének és ,
az AXIÁL Kft. tulajdonos-ügyvezetõ igaz-
gatójának, a kollégisták szakmai és szabad-
idõs tevékenységének több éves folyamatos
támogatásáért. Nógrádi Zoltán és Harsányi
Zsolt (felsõ képeinken) egyetemünk és kollé-
giumunk korábbi hallgatói voltak.

Gruber Anita, Harmat Vanda Da-
niella, Tóth Fruzsina Noémi, Füleki Erik,
Kozma Zsuzsanna

Gyarmati Pé-
ter, Szalóki Csaba, Csarnó Tamás Péter, Kis
Anita, Tarnóczi Bálint, Antal Viktória, Sza-
lóki Róbert

Németh Anna, Wilhelm Júlia,
Tóth József Attila, Ficsor Csilla, Divinyi
Dalma Maja, Kun Róbert, Dobó Zsófia, Rus-
vai Katalin, Fabi Lilla, Barnácz Fruzsina
Enikõ, Gergely Anita, Fekete Ágnes, Garai
Edina, Pallós Vanda Anita

Garamvölgyi Csaba, Szücs Gergely, Hu-
nyady Anna, Nyárai Zsófia, Godinek Edit,
Orliczki Gábor, Szántó András, Zacher Nó-
ra.

Haneen Abdullah
M. Alzahrani

Guo Yu

dr. Bujáki Gábor

Nógrádi Zoltánnak
Harsányi Zsoltnak

Az ünnepségen bejelentették, hogy Szent
István király ünnepe alkalmából Magyar Ér-
demrend Tisztikereszt polgári tagozat kitün-
tetésben részesült , a
GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfej-
lesztési Intézetének professor emeritája.
Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitünte-

tésben részesült , az MTA
doktora, a MKK Halgazdálkodási Tanszéké-
nek professor emeritusa.

Darányi Ignác-díjban részesült
egyetemi tanár, a MKK termé-

szetvédelmi mesterszak szakvezetõje.
Tolnay Sándor-díjban részesült

dékánhelyettes, az ÁOTK Sebészeti és
Szemészeti Tanszék és Klinika tanszékveze-
tõje.

dr. Csath Magdolna

dr. Horváth László

dr. Gyulai
Ferenc Lajos

dr. Németh
Tibor

Balázs Gusztáv felvételei
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Az Állatorvos-tudományi Kar
szeptember 4-én tartotta tanévnyitó
ünnepségét. Az eseményen
dr. Sótonyi Péter dékán, Lezsák
Sándor, a Magyar Országgyûlés
alelnöke valamint dr. Bognár Lajos
fõállatorvos, élelmiszerlánc-
felügyeleti és agrárgazdaságért
felelõs helyettes államtitkár
köszöntötte a magyar és a 39
országból érkezett nemzetközi
hallgatókat. Részt vett az
eseményen dr. Tõzsér János rektor,
Oravecz Márton, a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
elnöke és dr. Gönczi Gábor,
a Magyar Állatorvosi Kamara
elnöke.

Európa egyik legrégibb állatorvos képzõ
intézményében a 229. tanévet nyitjuk meg,
mondta beszédének bevezetõjében a kar dé-
kánja. Magyar nyelven 110, angol nyelven
126, német nyelven 114 állatorvos-hallgató
nyert felvételt. Mellettük biológiai alapszakon
26, biológia mesterszakon 17 diák kezdte meg
tanulmányait az István utcában.

örömmel adott tájékozta-
tást arról – amit a megjelentek tapssal fogad-
tak –, hogy az Emberi Erõforrások Miniszté-
riumának felsõoktatásért felelõs államtitkára
szeptember 1-jén bejelentette: a fenntartó ja-
vasolja, hogy újra jöjjön létre az önálló Állat-
orvos-tudományi Egyetem.

– Óriási dolog ez számunkra, hiszen fenn-
állásunk hosszabb idõszakában önálló in-
tézményként végeztük oktató, kutató és gyó-
gyító munkánkat. A Szent István Egyetemen
kiváló kollégákkal találkoztunk, az integráció
példaértékû volt a magyar felsõoktatásban és
bízunk benne, hogy ez a kiváló kapcsolat a
jövõben is megmarad. Miért jobb, ha mégis
önállók vagyunk? Nekünk önálló arculattal
kell megjelennünk, hiszen, mivel Magyaror-
szágon egyetlen állatorvos-képzõ intézmény
vagyunk, csak az állatorvos-képzõ egyete-
mekhez tudjuk magunkat hasonlítani.

Dr. Sótonyi Péter felsorolta az állatorvos-
képzés nagy személyiségeit, Tolnay Sándortól
Kovács Ferencig, BarthaAdorjánig.

– Õk meghatározók voltak a magyar állat-
orvoslásban, rájuk mindig tisztelettel emlé-
kezünk. De a jelenben élünk, amikor is három
nyelven oktatunk. A mi karunkon legma-
gasabb az idegen nyelven tanulók aránya az
országban.Amagyar nyelvû képzésre négy és
félszeres túljelentkezés után vettük fel a hall-
gatókat. Biológushallgatóink is messze a leg-
kiválóbbak. Oktatói karunk 98 százaléka tu-
dományos fokozattal rendelkezik.
A dékán kiemelt célként tûzte ki az amerikai

akkreditáció elérését, ami szakmai és anyagi

Dr. Sótonyi Péter

elõnyökkel jár a kar számára, amely forrá-
sainak négyötödét már ma is saját bevételként
szerzi meg.

Dr. Sótonyi Péter megköszönte az úgyne-
vezett lábasházak oktatási teret bõvítõ felújí-
tásához valamint az aula elõcsarnokában léte-
sülõ állatorvostörténeti múzeum kialakításá-
hoz nyújtott kormányzati támogatást.

A külföldi hallgatókat arra biztatta, hogy is-
merjék meg hazánk értékeit, kultúráját, ha-
gyományait, s végzésük után legyenek a
nagyköveteink a világban.

– Köszöntöm felsõ-
oktatásunk csúcstelje-
sítményét – mondta
bevezetõjében

, hozzátéve: –
itt minden feltétel adott
az önálló egyetem lét-
rehozásához.
A politikus felidézte a

la-
kiteleki állatorvossal

Lezsák
Sándor

dr. Repkény István

díjat dr. Bognár Lajostól dé-
kánhelyettes, a Sebészeti és Szemészeti Tan-
szék és Klinika tanszékvezetõje.

A Dr. Hajdú Gusztáv Alapítvány okleveleit

és hallgatók kapták. A Dr.
Halász Sándor Alapítvány idei díjazottjai

és
. A Dr. Komáromi János Állatsebészeti

Alapítvány díját , a Dr.
Guoth Gy. Endre sebészprofesszor emlékére
alapított dr. Fehér Dezsõ tanulmányi ösz-
töndíjat nyerte el. Royal Canin
Hallgatói Ösztöndíjat kapott
és .

Befejezésül a dékán köszönetet mondott a
SZIE vezetõinek az elmúlt 15 év alatt kapott
segítségért, s azért, hogy a kar minden elõter-
jesztését támogatták. Itt is említést tett arról,
hogy a kar és az egyetem nemcsak az integrá-
cióban, hanem a szétválásban is példát tud
mutatni.

– Egyenrangú partnerként a legjobb szövet-
ségesei leszünk a SZIE-nek – zárta gon-
dolatait dr. Sótonyi Péter.

dr. Németh Tibor

Varga Krisztina, Török Barbara, Kovács Dó-
ra Hatala Patrícia

Ha-
luk Tibor, Sáfár János Pena Corral Fran-
cesca

Császár Júlia Judit

Tóth Claudia
Lénárt Melinda

Csizmadia Ádám

Perényi János felvételei

Tanévnyitó az Állatorvos-tudományi Karon

folytatott beszélgetéseit. A doktor úr gyakran
kérdezte õt, aggódva, hogy „Mi lesz itt?”

Erre a kérdésre mindannyiszor azt felelte és
feleli ma is Lezsák Sándor, hogy „Mi leszünk
itt”. Mégpedig azért, mert Tamási Áron hit-
vallásával élve, "A madárnak (...) szárnya van
és szabadsága, az embernek pedig egyetlen
szülõföldje és sok kötelessége".
A jubileumi okleveleket átvevõk nevében

rubindiplomás professzor szólt
az ünnepség résztvevõihez. Az õ életútja is
igazolja, hogy a magyar állatorvosok minden
kontinensen megállták a helyüket.
Agólyák magyar, angol és német nyelven tett

esküje után a kar dékánja az egyetem pol-
gáraivá fogadta a hallgatókat.

A tanévnyitón vette át a földmûvelésügyi
miniszter által adományozott Tolnay Sándor-

dr.
Fehér Dezsõ

Dr. Dobos-Kovács Mihály egyetemi
adjunktus veszi át az aranydiplomát

Dr. Sótonyi Péter: Önálló arculattal kell megjelennünk
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Az Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar tanévét szeptember
8-án nyitották meg az Apponyi-
teremben. Az eseményen részt vett
Pócs János országgyûlési képviselõ,
dr. Dr. Gottdiener Lajos,
Jászberény jegyzõje és dr. Tóth
Tamás oktatási rektorhelyettes.

Az ünnepség a Cantate Nobis Énekegyüttes
mûsorával kezdõdött. A gálakórus címmel ki-
tüntetett énekkar tagjainak többsége a karhoz
kötõdik. Vezényelt

ny. fõiskolai adjunktus, zongorán kísrt
zongoramûvész. Ezu-

tán a Szent István Sport Általános Iskola és
Gimnázium alsós tanulói léptek fel.

A tanévet mb. dékán
nyitotta meg a következõ gondolatokkal:

"Megkülönböztetett szeretettel köszöntöm
az elsõ évfolyam hallgatóit, a nap fõszerep-
lõit, akik életük egy újabb fontos állomásához
érkezve megkezdik felsõfokú tanulmányukat.

A jászberényi tanítóképzés 1917-ben indult
útjára, s ebben az évben a 98. tanévünket
kezdhetjük meg.

A tradíció Jászberényt elsõsorban a tanító-
képzéssel kapcsolja össze, de ebben a tanév-
ben is a felvételt nyert hallgatók a tanító szak

mellett, a már több éve mûködõ szociális
munka és informatikus könyvtáros szakon, s a
több év óta, egyre intenzívebb érdeklõdésnek
örvendõ óvodapedagógus szakon kezdhetik
meg tanulmányaikat. Új képzésként indul Ka-
runkon ettõl a tanévtõl a Csecsemõ- és kis-
gyermeknevelõ szak. Több mint 600 jelent-
kezésbõl 144 hallgató nyert felvételt az emlí-
tett szakokra.

Thormanné Husznay Má-

ria
Farkasné Szõke Tünde

dr. Varró Bernadett

A nyári hónapokban egy új képzés sikeres
akkreditációjáról is beszámolhatok, amelyre a
jelentkezéseket a többi továbbképzéssel
együtt szeptemberben tehetik meg a jelent-
kezõk. Ez a képzés a Néptáncpedagógus a
köznevelésben szakirányú továbbképzés,
amelynek célja olyan pedagógus végzettség-
gel rendelkezõ néptáncpedagógusok képzése,
akik iskolákban, óvodákban, mûvészeti kö-
zösségekben alkalmasak a néptánc és a hozzá
kapcsolódó népi kultúra közvetítésére, ér-
tékének megõrzésére.

Bár a tanév most kezdõdik, de az elõkészítõ
munkák már hetek óta folytak. A nyáron a
több évtizede velünk együtt mûködõ gyakorló
iskolánk fenntartása átadásra került a KLIK-
nek, amely változást hoz a már megszokott,
összeszokott munkában. Ennek ellenére bí-
zunk benne, hogy a legnagyobb változás csu-
pán az iskola nevének a módosulásában lesz, s
az iskola pedagógusai, s oktatóink együtt-
munkálkodása változatlanul tovább folyik, s
nem éreznek változást sem a diákok, sem a
hallgatók a korábbiakhoz képest.

A nyári elõkészítõ munkák kiterjedtek a
Szent István Egyetem által megnyert pályázat
részeként a fõépületre kerülõ napelemek elhe-

lyezésére, amely a gazdaságosabb mûködé-
sünket segíti majd.
Anyári hónapok izgalommal töltötték el több

felsõoktatási intézmény vezetõit, dolgozóit,
hiszen a felsõoktatás átalakításának a gondo-
lata már egy idõ óta foglalkoztatja az oktatás-
politika irányítóit. Szeptember elsején az Em-
beri Erõforrás Minisztérium felsõoktatásért
felelõs államtitkára ismertette az elkövetkezõ
tanév átalakítási koncepcióját, miszerint in-
tézményünk a következõ tanévtõl kiválna a
SZIE-bõl, s a jelenlegi Eszterházy Károly Fõ-
iskolához csatlakozna, amely pedagóguskép-
zõ egyetemmé alakulna.

Feladatokban, tennivalókban, kihívásokban
tehát ez a tanév sem fog szûkölködni. Okta-
tóink az örökséget méltó módon ápolva, de a
XXI. sz. munkaerõpiac kihívásainak megfele-
lõen felkészültek a színvonalas oktatói mun-
kára. Méltán büszkék lehetünk az oktatóink
tudományos fokozat megszerzésében elért
közel 70%-os arányára, amely országosan is
kiemelkedõ más vidéki fõiskolai karokhoz
viszonyítva.

Nagy szakmai tapasztalattal segítik mun-
kánkat a nyugdíjas oktatóink is, s a gyakorlati
képzés színtereit biztosító óvodák, szociális
és egészségügyi intézmények szakemberei.
Ezúton is megköszönöm a munkájukat!

Önök felvételt nyertek, lehetõséget kaptak
felsõoktatási diploma megszerzésére, amely-

hez szívbõl gratulálok! De ez még csak a
kezdet. Kívánom, hogy jól sáfárkodjanak
ezekkel az évekkel, ezzel a lehetõséggel! Az
iskola eredményessége csak részben múlik az
oktatók munkáján, az iskola tárgyi feltételein.
A többi nagymértékben függ az Önök hozzá-
állásától, kitartásától, motivációjától is. Mi
azon leszünk, hogy ehhez megteremtsük a le-
hetõ legjobb feltételeket.

Kapcsolódjanak be a Kar oktatói által veze-
tett kutatásokba, a Tudományos Diákköri
munkákba!

Tanulmányi munkájukat egy több mint 100
ezer kiadvánnyal rendelkezõ Könyvtár segíti.

Intézményi képzésünk mellett az Erasmus
program keretében lehetõség nyílik Önök
elõtt más országok nyelvének, kultúrájának,
oktatási rendszerének megismerésére, az
adott oktatási intézményben kurzusok elvég-
zésére.

Kedvezõ sportolási lehetõségek is
biztosítottak a városban és az intézményün-
kön belül is. A tanterv keretein belül is vá-
laszthatnak úszást, lovaglást, síelést, de az ud-
varunkon található fedett jégpálya is olyan le-
hetõség, amely nem adatott meg minden fel-
sõoktatási intézménynek. Éljenek ezekkel a
lehetõségekkel!

(...) A Kari Tanácsunk és a magam nevében
gratulálok a felvételt nyert hallgatóknak!
Munkatársainknak, s minden hallgatónak ki-
tartó szorgalmat, sikerekben gazdag tanévet
kívánok!
Ne feledjék: „a múlt emlék, a jövõ titok, a je-

len ajándék”!
Ezekkel a gondolatokkal a SZIE-ABPK

2015/2016-os tanévét megnyitom."
Az eseményen Jászberény polgáraivá fogad-

ta az elsõsöket jegyzõ.

Kedves Elsõs Hallgatók!

dr. Gottdiener Lajos

Balázs Gusztáv felvételei

Alkalmazott Pedagógiai és Bölcsészeti Kar

Az oktatók közel 70 százaléka minõsített
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Egyhangú támogatás az átalakulásra
A Szenátus napirendjén

(folytatás a 2. oldalról)

Az Egyetem megbízást kapott a fenntar-
tótól, hogy vizsgálja meg az ÁOTK kivá-
lását és önálló egyetemmé alakulását.

A döntéshozók figyelembe vették, hogy a
kar Magyarország egyetlen állatorvos-kép-
zõ intézménye. Önálló egyetemként nem-
zetközileg markánsabban jegyzett, a hazai és
a nemzetközi felsõoktatási piacon jobban
látható, mérhetõ és pozícionálható intéz-
ménnyé válhat.

Az ÁOTK elkészítette a Stratégiai és in-
tézkedési tervét, amely részletesen tartal-
mazza a szervezet ki-/átalakításának lépé-
seit, az ehhez szükséges forrásokat, és a
2016-2020 idõszakra szóló üzleti tervet.

A fenntartó felkérésére elemzés készült a
SZIE ABPK-n folyó tevékenységrõl és az
együttmûködés lehetõségeirõl az Eszter-
házy Károly Fõiskolával.

A pedagógiai kar képzési kínálatát and-
ragógia, informatikus könyvtáros, szociális
munka és óvodapedagógus szakokkal bõ-
vítette. Mindezen törekvések ellenére 2012-
tõl közel 25 %-os visszaesést mutat a jelent-
kezõk száma.

A kormányzat felsõoktatási portfólió-tisz-
títási törekvéseihez kapcsolódóan a SZIE-
nek is át kellett tekintenie tevékenységét. Az
Egyetem stratégiai célja, hogy Közép-
magyarországi Agrárközponttá váljon. En-

nek érdekében törekszik úgy átalakítani a
struktúráját, hogy oktatási és kutatási tevé-
kenységének 60%-a az agrár tudományterü-
leten valósuljon meg.

Egy kialakítandó észak-magyarországi
egyetem részeként az ABPK az egri Esz-
terházy Károly Fõiskolával egyesülve meg-
erõsítheti pedagógusképzõ profilját.
ASzenátus szavazásait követõen

, az ÁOTK dékánja, majd
, az ABPK mb. dékánja mondott

köszönetet a javaslatok támogatásáért.
miniszteri biztos, aki meghí-

vottként vett részt a szenátusi ülésen, meg-
köszönte az egyetem együttmûködését a fel-
sõoktatási intézményhálózat racionalizá-
lásának folyamatában. Kiemelte a SZIE-n
tapasztalt józan hozzáállást, amit a hallgatók
részérõl is tapasztalt. Elismerését fejezte ki
konstruktivitásáért a hallgatói önkormány-
zatnak. Elmondta, hogy már tájékoztatta is a

dr. Sótonyi
Péter dr. Varró
Bernadett

Gyetvai Árpád

Szenátus határozatairól
államtitkárt, aki köszönettel nyugtázta a
döntéseket. Végül kérte, hogy megfontoltan,
barátsággal fogadják majd a budai karok
kollégáit és hallgatóit a SZIE-n.

mb. stratégiai és koordiná-
ciós fõigazgató köszönetet mondott

, a hallgatói önkormányzat elnö-
kének és az egész önkormányzatnak a tár-
gyalásokon nyújtott segítségükért, az egye-
tem törekvéseinek töretlen támogatásáért,
továbbá mindazoknak a hallgatóknak, akik
az elmúlt napok vitáiban a SZIE képzéseinek
magas színvonalával érveltek. Hozzátette:
az egyetem megalapozott szakmai érvekkel
segítette a fenntartót döntéseinek meghoza-
talában. Feladatunk immár a közös jövõépí-
tés.

kancellár egy szükséges fo-
lyamat fontos állomásaként értékelte a Sze-
nátus döntéseit, amelyek egy részét nem is
volt könnyû meghozni érzelmileg, hiszen a
SZIE-t alapító, 15 éve együttmûködõ karok
elbocsátásáról is határozni kellett. A szerve-
zeti átalakulás fundamentális változtatáso-
kat igényel. Össze kell állítani az agrárkép-
zés új, fenntarthatóan finanszírozható, ver-
senyképes szerkezetét. Kancellárként a
szakma felõl érkezõ igények forrásainak
megteremtését tartja fõ feladatának.

Dr. Tõzsér János rektor zárszavában leszö-
gezte: az egyetem elõtt álló feladatok össze-
fogással teljesíthetõk – mindenkor a SZIE
érdekeit szem elõtt tartva.

*
A Szenátus ugyancsak egyhangúlag támo-

gatta a Soós Pál Gépészeti Szakkollégium,
valamint a HR, Munka- és Pályatanácsadó
Szakkollégium létesítését.

Palkovics László

Magyar Ferenc
Nagy

Dánielnek

Figler Kálmán

Az Állatorvos-tudományi Kar
önálló egyetemmé válása

Pedagógusképzés
új keretekben

Dr. Koltay Tibor tanszékvezetõ
(ABPK), dr. Varró Bernadett mb. dé-
kánhelyettes (ABPK) és Nagy Dá-
niel, az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke

Az EMMI Felsõoktatásért Felelõs Állam-
titkársága által elfogadott, a felsõoktatási in-
tézményhálózat átalakítására vonatkozó és
egyetemünket érintõ javaslatokról adott tá-
jékoztatást szeptember 3-án
rektor és kancellár összdol-
gozói értekezleten. A budapesti és vidéki ka-
rok munkatársai videokonferencia útján kö-
vették figyelemmel a tájékoztatást.
Az államtitkárság javasolja az ÁOTK önálló

egyetemmé válását, a Budapesti Corvinus
Egyetem budai karainak egyetemünkhöz
történõ csatlakozását, továbbá az ABPK
integrálódását az egri és a gyöngyösi fõisko-
lák egybeolvadásával létesítendõ új észak-
magyarországi egyetembe. A tervezett át-
alakítások jelentõsen érintik a SZIE-t, erõ-
sítik szakegyetemi jellegét, hangsúlyozta dr.
Tõzsér János.

dr. Tõzsér János
Figler Kálmán

Figler Kálmán kancellár leszögezte, hogy a
SZIE költségvetése kiegyensúlyozott és az is
marad, amennyiben a tervezett átalakítások
megtörténnek. Arról is szólt, hogy a fenntartó
kiváltani szándékozik a PPP beruházásokat,
azaz mentesíteni igyekszik az intézményeket
ezek törlesztésének súlyos terhe alól. A SZIE
esetében az egyetem vezetése által követke-
zetesen szorgalmazott eljárás évi százmilliós
nagyságrendû forrás megtakarítását eredmé-
nyezheti. A profilírozást és a profiltisztítást
azért is fontos mielõbb elvégezni, mert a
2014-2020-as uniós költségvetési idõszak for-
rásainak felhasználását az állam felgyorsítja.
2017-ig az összes pályázatot meghirdetik, s ha
ezek forrásaiból idõben, megfelelõ arányban
részesül az egyetem, akkor elérhetõ az önfi-
nanszírozása.
Az összdolgozói értekezlet további részében

dr. Tõzsér János a sürgõs teendõk közé sorolta
a duális képzés erõsítését, a kutatócsoportok
felkészülését az új, az MTA Lendület prog-
ramjára hasonlító pályázatok elnyerésére, to-
vábbá a doktori iskolák rendszerének szintén
kilátásba helyezett korszerûsítésére.

tudományos rektorhelyettes, az Egye-
temi Tudományos és Doktori Tanács elnöke
hozzátette: kedvezõ, hogy a SZIE-n magas a
PhD hallgatók száma és 60 százalékuk sikere-
sen fejezi be doktori tanulmányait.

Dr. Gálfi
Péter

Összdolgozói értekezlet
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Szeptember 2-án két
sajtótájékoztatót tartott
a Szent István Egyetem
Budapesten. Az EMMI
Felsõoktatásért Felelõs
Államtitkárságának elõzõ napi
bejelentése szerint az egyetemet
három területen érinti
a felsõoktatási struktúra
átalakítása; karokat befogadó és
elbocsátó intézmény is egyben.
Dr. Tõzsér János rektor elmondta,
hogy az Egyetem teljes mértékben
elfogadja és támogatja a
minisztérium javaslatát.

Az Állatorvos-tudományi Kar bázisán önálló
egyetem alakul, errõl rektor
és dékán fejtette ki állás-
pontját.
Arektor elmondta, hogy a közel 230 éves ha-

gyományokkal rendelkezõ Állatorvos-tudo-
mányi Kar (ÁOTK) önálló egyetemmé alaku-
lása szakmailag indokolt, hiszen egy népsze-
rû, világviszonylatban elismert, jól körülhatá-
rolt, megfogható képzési területrõl van szó,

amely önállóan is fenntartható felsõoktatási
intézményként mûködhet a jövõben. Dr. Tõ-
zsér János hangsúlyozta, hogy a Kar önálló
egyetemként alapító tagja volt a 2000-ben
megalakult SZIE-nek. Az azóta eltelt 15 év-
ben a sikeres integráció eredményeként az
ÁOTK élni tudott a SZIE méretû és tudo-
mányos elismertségû egyetem részeként való
mûködés nyújtotta elõnyökkel. Ez többek kö-
zött informatikai és laboratóriumi fejlesz-
tésekben, a kisállat-klinika felújításában, új
oktatási területek kialakításában nyilvánult
meg. Szoros képzési és kutatási együttmû-
ködést alakított ki a SZIE többi karával, így
ennek is köszönhetõen 2013-ban a Mezõ-
gazdaság- és Környezettudományi Karral
együtt „Kutató Kar” minõsítést nyert. Az elis-
meréssel járó célzott költségvetési támogatást
az ÁOTK sikeresen hasznosítja oktatási és
kutatási tevékenységének fejlesztésére. A
rektor kifejezte meggyõzõdését, hogy a SZIE
és az önálló Állatorvos-tudományi Egyetem

dr. Tõzsér János
dr. Sótonyi Péter

közötti szoros kapcsolat kölcsönös elõnyök-
kel jár majd mindkét intézmény számára,
amire az ÁOTK dékánjával eddig folytatott
egyeztetések alapján minden remény megvan.

Dr. Sótonyi Péter dékán megerõsítette, hogy
a Kar hagyományos szakmai értékeinek meg-
tartása mellett fejlõdni tudott a Szent István
Egyetem karaként eltöltött 15 év során. A kö-
zös egyetemi keretekben eltöltött idõszak jó
példát mutatott az országnak az együttmû-
ködésre és most arra készülnek, hogy bemu-
tassák: a kiváló viszony megõrizhetõ az újra
önállóvá váló állatorvosképzés és a SZIE
között. A kar két cikluson át rektort adott az
egyetemnek, az egyetemi szenátus egyetlen
kari elõterjesztést sem szavazott le.
Dr. Sótonyi Péter úgy vélekedett, hogy egye-

temként képesek összehasonlítani magukat
Európa és a világ állatorvos képzõivel. Hall-
gatóik 60 százaléka külföldi, ez komoly bevé-
telt jelent az országnak is. A budapesti szék-
hely nagyon fontos a nemzetközi megítélé-
sükben is. Terveik között szerepel az amerikai
akkreditáció elnyerése. Európában 97 állat-
orvos-képzõ van, ebbõl a kar hetedikként
nyerte el az európai akkreditációt. Jelenleg a
kontinensen Utrechtben és Lyonban, holland
és francia nyelven képeznek az USA-ban is
elfogadott állatorvosokat. Óriási bevételt je-
lenthet, hogy ha Budapestre tudják vonzani az
amerikai hallgatókat.
A dékán arról is szólt, hogy a SZIE mellett a

kaposvári, a debreceni, a mosonmagyaróvári
és a keszthelyi agrár-felsõoktatási intézmé-
nyekkel is szoros kapcsolatot kell fenntarta-
niuk, ez az ország érdeke is.
Dr. Sótonyi Péter megerõsítette, hogy a SZIE

és az Állatorvos-tudományi Egyetem között
várhatóan tovább erõsödik az együttmûködés.
Továbbra is szeretnének szolgáltatásokat vá-
sárolni a SZIE-tõl, a számviteltõl a könyvtári
adatbázisokig, ezek saját rendszerét nem kí-
vánják újra kialakítani.

*
Dr. Tõzsér János és , az Egye-

temi Hallgatói Önkormányzat (EHÖK) el-
nöke ezt követõen a Budapesti Corvinus
Egyetem budai karainak csatlakozásáról adott
tájékoztatást.

A rektor elmondta, hogy a SZIE az elmúlt
idõszakban lefolytatott szakmai egyeztetések
során a hálózatos együttmûködésre és a budai
karok integrációjára vonatkozó javaslatok
közül az EMMI által elõzõ nap bejelentett
utóbbi változatot támogatta, ami mellett meg-
látása szerint lényegesen erõsebb szakmai és
gazdasági érvek szólnak. Az integráció meg-
valósításával a régióban egyedülállóan széles
agrárképzési- és kutatási portfólióval rendel-
kezõ felsõoktatási intézmény jöhet létre, ahol
a nagy létszámú szakok eltartó képessége le-
hetõvé teheti a kisebb létszámú, de egyedi ér-
téket képviselõ képzések fenntartását is. El-
mondta, hogy a SZIE az integráció során a tra-

Nagy Dániel

dicionális képzési értékek, az elismert szak-
mai mûhelyek megtartása és nem felszámolá-
sa mellett elkötelezett, amelyet eddig minden
formában és fórumon – legutóbb augusztus
28-án az EMMI-ben tartott megbeszélésen –
megerõsített az egyetem.

A SZIE Hallgatói Önkormányzata többször
folytatott egyeztetést a BCE Hallgatói Önkor-
mányzatával az integráció kérdéskörében. A
hallgatói érdekek képviseletére megválasztott
Hallgatói Önkormányzatok az integrációt a-
dott feltételek teljesülése esetén támogatni
tudják. Mint ahogyan a rektor elmondta, a
SZIE vezetésének alkalma volt ezeket a felté-
teleket megismerni. Megerõsítette, hogy azo-
kon a területeken, ahol a rektornak vagy a
kancellárnak arra döntési kompetenciája van,
ezeket a feltételeket támogatni tudja a SZIE.
Ahol a fenntartó döntése szükséges, ott a hall-
gatókkal együtt fogja az intézmény és a hall-
gatók érdekeit képviselni az egyetemvezetés.

A budai kampusz fejlesztésére vonatkozó
javaslatát az egyetem az EMMI-ben lefoly-
tatott egyeztetés során a fenntartó felé meg is
tette. Mint arról az egyetem a fenntartót tájé-
koztatta, szükségesnek tartja a budai kampusz
oktatási és infrastrukturális fejlesztését, a
hallgatói szolgáltatások, sportolási lehetõsé-
gek bõvítését. Az ezzel kapcsolatos elõkészí-
tési, tervezési feladatok elvégzésére költség-
vetési források rendelkezésre állnak.

Nagy Dániel, az EHÖK elnöke beszámolt
arról, hogy folyamatosan egyeztetett a BCE
és a budai karok hallgatói önkormányzataival
és a megbeszéléseket tovább folytatja. A bu-
dai karok hallgatói részrõl az integrációt el
tudják fogadni, amennyiben a meghatározott
kollégiumi, sportolási és egyéb infrastruktúra
fejlesztési célok elnyerik a fenntartó és az
egyetem támogatását. A rektorral együtt õ is
kiemelte, hogy a budai karokat érintõ in-
tegráció során a képzésben részt vevõ hall-
gatók továbbra is a megszokott budai kam-
puszon, eddigi oktatóikkal folytathatják ta-
nulmányaikat, nem kell Gödöllõre költöz-
niük.

Dr. Tõzsér János végül elmondta: az egye-
tem célja, hogy az Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar a lehetõ legjobb helyzetben
váljon ki és folytassa színvonalas munkáját az
egri intézményhez csatlakozva.

Sajtótájékoztatók az EMMI javaslatairól

Szakmai érvek
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A Szent István Egyetem Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi
Karának (SZIE GAEK) szarvasi
Tessedik Campusa második
alkalommal adott otthont az
Országos Öntözési Napnak.
A július 9-ei eseményen több mint
350 szakember, érdeklõdõ és kiállító
vett részt, ami jól mutatta a téma
fontosságát. Bíró Tibor, a kar
dékánja köszöntõjében
emlékeztetett rá, hogy a
vízgazdálkodás kiemelt fontosságú
lesz a következõ években.
Meg kell becsülnünk és az eddiginél
sokkal hatékonyabban kell
felhasználnunk a hazai vízkészletet.
Az év végére elkészülõ, Kvassay
Jenõ Terv címet kapott vízstratégia
ezt kívánja elõsegíteni.
Az elõadásokban az öntözés
fejlesztésének és a vízkészlet
felhasználásának lehetõségeirõl volt
szó. (A rendezvény kiemelt
médiatámogatója a Magyar
Mezõgazdaság Kft. volt.)

dé-
kán köszöntötte
a megjelenteket.
Mint mondta,
amikor az Öntö-
zési Kutató In-
tézet, az OKI be-
olvadt a Halá-
szati Kutató Inté-
zetbe, a HAKI-
ba, ez meg is lát-
szott a hazai ön-
tözési ágazat
helyzetén, hi-
szen komoly ér-
vágás érte ezt a
területet. Már akkoriban is megrendezték az
öntözési napot, bár még nem kísérte ekkora
érdeklõdés, mint idén.

De azután hosszú szünet következett, és a
csendet a tavalyi, az elsõ Országos Öntözési
Nap megrendezésével törte meg a SZIE Tes-
sedik Campusa.

Az egyetem vezetése úgy döntött, hogy a
meliorációs és öntözési képzést újraindítja
Szarvason, mivel ennek a képzésnek nemcsak
idehaza, hanem külföldön is jó híre volt. A
képzés újraindításával ennek a régi hírnévnek
a visszaszerzését is megcélozták.

rektor köszöntõjében el-
mondta, hogy az egyetem ugyan teljesítette
már a vállalását azzal, hogy másodszor is
megrendezte az Országos Öntözési Napot, de
ez nem azt jelenti, hogy ezután elfordulna a
vízgazdálkodási tevékenységtõl.

Bíró Tibor

Tõzsér János

A rektor beje-
lentette, hogy
jövõre is helyet
adnak ennek a
rendezvénynek,
hiszen az elõadá-
sok és maga a té-
makör iránt évrõl
évre nõ az érdek-
lõdés.

, az
Országgyûlés
alelnöke azzal
kezdte mondan-
dóját, hogy a
gazdák szempontjából is kiemelkedõ
esemény az Öntözési Nap. Mint hangsú-
lyozta, a törvényhozók azt az álláspontot
képviselik, hogy a jogalkotáson nem múlhat
az, hogy Magyarország végre az adottsá-
gainak megfelelõ színvonalú gazdálkodást ki
tudja alakítani.
Az elmúlt évek
m e g g y õ z t e k
minden agrár-
szakembert ar-
ról, hogy a klí-
maváltozást ko-
molyan kell ven-
ni. A magyar
s z a k e m b e r e k
minden szaktu-
dással fel vannak
vértezve nemzet-
közi szinten is
arra, hogy ideha-
za a legmaga-
sabb színvonalú
növénytermesztést kialakítsák, megszervez-
zék.Az adottságaink jók, a tudás és a képesség
is adott, s a reményeink szerint a források is
rendelkezésre állnak az öntözés fejlesztésé-
hez. Az alelnök hisz abban, hogy valameny-
nyien azt akarjuk, hogy ebbõl a helyzetbõl
talpra álljunk, és szûnjön meg az a helyzet,
hogy ötmillió hektár helyett alig százezer hek-
tárt öntözünk, hogy még mindig átengedjük
az országon a vizet, és az itt lehullott csapadék
nagy hányadát is kiengedjük az országból. Ez
a helyzet nem tartható, s az alelnök bízik ben-
ne, hogy a stratégiák megvalósulnak, még-
pedig minél hamarabb.Az idõ sürget, a klíma-
változással együtt kell élnünk, mondta vége-
zetül Jakab István.

akadémikus, a tudomány
képviselõjeként azzal kezdte mondandóját,
hogy ma már mindenki tudja, hogy az édes-
vízkészletek felértékelõdtek. Ha megfelelõ
minõségû élelmiszert szeretnénk biztosítani a
lakosságnak, akkor ahhoz a víz elengedhetet-
lenül szükséges. Mint mondta, nagy öröm
számára, hogy Szarvas kezdi visszanyerni azt
a pozícióját, amely korábban hosszú ideig
meghatározta a helyét az oktatásban, hiszen
öntözési-meliorációs iskolaként vált ismertté

Jakab István

Németh Tamás

az országban.
Kiváló szakem-
berek kerültek ki
az itteni fõisko-
lai padokból. Az
Akadémia szep-
temberre egy ad
hoc bizottságot
is létrehoz, a-
mely javaslatot
dolgoz ki a víz-
ügyi kutatások
támogatására.
Az ország sze-
rencséje, hogy a-
míg a kutatások nem folytak, az intézményi
hátterek nem jöttek létre, addig a vízügyi
szakemberek és a vízügyi szakma betöltötték
azt az ûrt, ami az elmúlt húsz évben kelet-
kezett. A kormányzatnak és a kutatási intéz-
ménynek kötelessége, hogy ismét létrehozzák
azt az intézményi hátteret, amelynek segít-
ségével jelentõsen növelhetõ lesz a hazai ön-
tözött területek mérete.

, a Miniszterelnökség agrár- és
vidékfejlesztésért felelõs helyettes államtit-
kára a 2014-2020 közötti Vidékfejlesztési
Program mezõgazdasági vízgazdálkodást se-
gítõ fejlesztési forrásait ismertette. Magyar-
országon az öntözött területek mérete 1990 és
2013 között ke-
vesebb, mint a
felére csökkent,
220 ezer hektár-
ról 100 ezer hek-
tár alá. A víz- és
energiatakaré-
k o s ö n t ö z é s
megvalósítása
azért szükséges
a mezõgazda-
ságban, mert
csak így támo-
gatható a mezõ-
gazdasági víz-
gazdá lkodás .
Öntözésfejlesztéssel a mezõgazdasági ter-
melés volumene és minõsége is stabilizál-
ható. A klímaváltozásból eredõ szélsõséges
idõjárási viszonyok hazánkban is megje-
lentek, hiszen a téli csapadék hó helyett esõ
formájában jelentkezik. Csökken a talaj, mint
termõ közeg vízmegtartó képessége. Az esõ-
intenzitás a többszöröse lett a talaj vízelnyelõ
képességének. A különbség elfolyik a felszí-
nen, vagy tartósan a mezõgazdasági területen
maradva belvízként okoz károkat. Változik a
csapadék idõbeni eloszlása és intenzitásának
mértéke. Egyre gyakrabban jelentkeznek bel-
vizes és aszályos idõszakok, ami azt is jelzi,
hogy a mezõgazdaság egyre inkább ki van
szolgáltatva a klímaváltozásnak.

A mezõgazdasági vízgazdálkodást az új
pénzügyi ciklusban az ilyen célú beruházások
támogatásával kívánják fejleszteni. Ezek kö-

Mezei Dávid

A jövõkép a Kvassay-tervben formálódik

Országos Öntözési Nap Szarvason
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zé tartozik az új öntözõberendezések üzembe
állítása (az öntözött területek növelése érde-
kében), a meglévõ öntözõberendezések kor-
szerûsítése, a vízfelhasználás csökkentése, az
energiahatékonyság javítása, a melioráció
végrehajtása és a vízvisszatartás feltételeinek
megteremtése és javítása. Az intézkedésekre
betervezett keret 53 milliárd forint (171 millió
euró), amelybõl a fiatal gazdák számára 4,6
milliárd forintot (15 millió eurót), a me-
liorációra 1,6 milliárd forintot (5 millió eurót)
különítettek el. A helyettes államtitkár kitért
arra is, hogy a mezõgazdasági vízgazdálko-
dási támogatások igénybevételére azok a
mezõgazdasági termelõk jogosultak, akik leg-
alább 6000 STE-vel rendelkeznek, és az ár-
bevételük legalább 50 százaléka mezõgaz-
dasági tevékenységbõl származik. A beruhá-
zások támogatási intenzitása 50, Pest megyé-
ben 40 százalékos. A maximális támogatási
összeg 500 millió forint, illetve a közösen
végrehajtott beruházások esetében 1 milliárd
forint. Az öntözési célú beruházások
többletfeltételei alapján csak abban az esetben
támogathatók a beruházások, ha nem rontják
sem a vizek állapotát, sem a felszíni vagy
felszín alatti víztõl függõ védett ökoszisz-
témák vízellátását. Ugyancsak feltétel, hogy a
beruházók teljesítsék az 1305/2013/EU
rendelet 46. cikkelyének feltételeit, vagyis
például egy meglévõ mikro-öntözési rendszer
esetében legalább 5 százalékkal, egyéb tech-
nológiánál legalább 10 százalékkal növeljék a
vízmegtakarítást, mondta végezetül Mezei
Dávid.

elnök a Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara szem-
szögébõl szólt az
öntözésfejlesz-
tésrõl. Eszerint a
kamara 2014-
ben felmérte az
öntözési célú
vízigényeket, és
ennek alapján a
6335 bejegyzett
igénylõ szerint
330 ezer hektár
öntözendõ terü-
letre volna igény, amihez 632 millió köbméter
vízre van szükség. Azt is felmérték, hogy mi
akadályozza az öntözés fejlesztését. A NAK
elnöke ezek között említette a birtokrendezés
hiányát, a vízszolgáltatási infrastruktúra
leromlott állapotát, és a fenntartó, fejlesztési
rendszerek hiányosságait. Komplex szem-
léletre volna szükség ahhoz, hogy a víz-
visszatartás és a vízkormányzás elvei az uniós
elõírásoknak megfelelõen megvalósuljanak.
Gyõrffy Balázs szerint a kamara mezõgaz-
dasági vízgazdálkodásban vállalandó fela-
datai is kirajzolódtak a felmérés nyomán. Fel-
adatuknak tartják elkészíteni a kézikönyvet a

Gyõrffy Balázs

Vidékfejlesztési Programról. A közeljövõben
együttmûködési megállapodást kívánnak köt-
ni a Belügyminisztériummal, így az öntözési
feladatok egyeztetése a törvényhozóval köz-
vetlenül is megtörténhet. A kamara nagy
hangsúlyt fektet az öntözéses gazdálkodás jól
bevált példáinak megismertetésére, valamint
a továbbképzésre és a szaktanácsadásra, a víz-
takarékos öntözési technológiák elterjesz-
tésére. Az elnök szerint Magyarországon ter-
mészetes és mesterséges víztározók létesí-
tésére és azok multifunkcionális felhasználá-
sára van a legnagyobb szükség.

„Az öntözésfejlesztés lehetõségei kormány-
zati szemmel" címen tartott elõadást

, a Földmûvelési Minisztérium agrárgaz-
daságért felelõs helyettes államtitkára.Ahazai
mezõgazdasági célú vízhasználat fõbb jellem-
zõirõl a helyettes államtitkár elmondta, hogy
az uniós tagországokkal összevetve hazánk
jóval az uniós
8,7 százalékos
á t l a g a l a t t i
arányban öntözi
mezõgazdasági
t e r ü l e t e i t . A
rendszerváltást
követõen az ön-
tözésre beren-
dezett területek
nem növekedtek,
az öntözhetõ te-
rület nagysága
vízjogilag nem
változott. Az ön-
tözésre berende-
zett összes terület 200 ezer hektár körüli, ami-
bõl a ténylegesen öntözött terület aránya az
elmúlt években 30-55 százalék között alakult,
az éves csapadékmennyiségtõl függõen. Ez a
mezõgazdasági területek mindössze 1-2
százalékát fedi le – sõt, az engedély nélküli
vízkivétellel együtt is csak a 2-3 százalékát.
Az öntözés döntõen – 90 százalék feletti
arányban – szántóterületen zajlik, és csak a 10
százaléka oszlik meg a gyümölcs-, a szõlõ- és
a gyepterületek között. A vízjogilag engedé-
lyezett és öntözött területek nagysága 2011 és
2013 között lényegében alig változott (201
ezerrõl 195 ezerre), de az öntözött terület
nagysága némi növekedést mutat (79,5 ezer-
rõl 104 370 ezer hektárra). A zöldítésnek is
van vízgazdálkodási vonatkozása, emlékezte-
tett a helyettes államtitkár. Ma már közismert,
hogy a tagállamok és a gazdák számára is kö-
telezõ a közvetlen kifizetések keretösszegé-
nek 30 százalékát zöldítésre fordítani (a zöl-
dítés is átalánytámogatás, értéke minden ter-
melõnél egyforma). A zöldítési program álta-
lános érvényû minden gazdálkodó számára –
kivéve a kisgazdákat –, évenkénti igénylésû,
és nem szerzõdéses formájú. Az ökológiai
gazdálkodásba vont területek, illetve már az
átállás alatt lévõ területek is automatikusan jo-
gosultak a zöldítési támogatásra. A zöldítés

Feldman
Zsolt

feltételei között említette Feldman Zsolt a
tárgyévben termesztett növények diverzifiká-
lását, az állandó gyepek fenntartását és az
ökológiai célterület fenntartását. A vízgazdál-
kodást érintõ EFA-elemeknél meg kell emlí-
teni, hogy az ökológiai jelentõségû területek
között elszámolható a vizesárok vagy a kis ki-
terjedésû tó is.Azöldítés és a Vidékfejlesztési
Program közötti kapcsolatról a helyettes ál-
lamtitkár elmondta, hogy ide sorolandók azok
a vízvédelmi beruházások, amelyek az agrár-
és környezetvédelemmel, illetve az éghajlat-
változással kapcsolatos célkitûzések teljesí-
téséhez kapcsolódó nem termelõ beruházá-
soknak számítanak, így ide tartozik a területi
vízvisszatartást szolgáló vízi létesítmények
kialakítása, fejlesztése a mély fekvésû, víz-
visszatartásra alkalmas területeken, mivel a
vizesárok kialakítása elszámolható EFA-e-
lemként. Az erózióvédelmet biztosító létesít-
mények kialakítása, fejlesztése, a part menti
vízvédelmi pufferzónák kialakítása, fejlesz-
tése ugyancsak elszámolható EFA-elemként.

Feldman Zsolt elõadásában kitért arra is,
hogy a tárca milyen szerepet vállal a vízgaz-
dálkodásban. Eszerint az FM elsõsorban a
mezõgazdasági termelõk igényein keresztül
tölt be szakmai támogató szerepet a Belügy-
minisztérium és a Miniszterelnökség között.
A kormánynak a 2014-2020 közötti források
felhasználásának elõfeltételeiként meghatá-
rozott, a vízgazdálkodást érintõ elõzetes felté-
telek teljesítésérõl szóló határozatának végre-
hajtásáért a tárca is felelõs. AVidékfejlesztési
Program tervezésében az FM is részt vett
(vízhasznosítási munkacsoportot hoztak lét-
re). Az FM a másik két tárcával közösen méri
fel a mezõgazdasági öntözési igényeket, s vé-
gül, de nem utolsó sorban az öntözési lehatá-
rolás elkészítése az AKI segítségével ugyan-
csak a minisztérium feladata.

, az Országos Vízügyi
Fõigazgatóság fõigazgatója elõadásában
kitért arra, hogy az élelmiszerbiztonság mára
stratégiai kér-
déssé vált. Vi-
lágszerte 168 or-
szág érintett az
els ivatagoso-
dásban és a me-
zõgazdasági te-
rületek degradá-
ciójában. Csak-
nem egymilliárd
ember szenved
hiányt megfelelõ
táplálékban. Ri-
asztó adat az is,
hogy éven t e
mintegy 20 mil-
lió hektár termékeny terület tûnik el az aszály
és az elsivatagosodás miatt, ez percenként 23
hektár. Ezek alapján a globális élelmiszer-
termelés évtizedenkénti 2 százalékos csök-
kenése prognosztizálható. A területdegra-

Somlyódy Balázs
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dáció okozta élelmiszertermelés-kiesés 2030-
ra eléri a 12 százalékot.Aszegénységben élõk
74 százaléka leromlott területeken él. Tíz éven
belül, minden három emberbõl kettõ víz-
stressz által érintett területen él majd. A Föld-
nek mindössze 3,25 százaléka termékeny te-
rület.
A fõigazgató kiemelte, hogy egyes klímavál-

tozási modellek szerint Magyarországon az
aszállyal érintett területek nagysága meg-
duplázódik, pedig a jelenleg rendelkezésünk-
re álló 500 millió köbméternyi belvízi tároló-
kapacitás (ez 285 millió köbméter vizet jelent)
az aktuális hidrobiológiái viszonyoknak meg-
felelõen teljes mértékben kihasznált. Az
egyéb sík- és dombvidéki tározók, a holtágak,
medrek és csatornák feltöltésével 173 millió
köbméter víz tárolása megoldható, de csak a
vagyonátadás befejezésével, a tulajdonviszo-
nyok átírásával véglegesíthetõ a vízügyi igaz-
gatóságok nyilvántartása. A tározási lehetõ-
ségek minél jobb kihasználása érdekében nö-
velni kell a talajok víztározó képességét. A
mély fekvésû, rendszeresen belvízjárta, talaj-
hibás területeken mûvelési ágat kell váltani, és
a védekezési költségek csökkentése érdeké-
ben preventív beavatkozásokat kell végrehaj-
tani. Nagy szükség van a belvízelvezetõ mû-
vek felújítására, fejlesztésére, a vonatkozó
147/2010. (IV. 29.) jogszabály módosítására,
és végül, de nem utolsó sorban a problémakör
komplex kezelésére (tájhasználat, természet-
védelem, birtokszerkezet stb.).

Somlyódy Balázs elmondta, hogy létrehoz-
tak egy aszálymonitoring csoportot, amely az
árvízi készültségi fokozatokhoz hasonlóan
aszálykészültségi szinteket dolgoz ki.A2014-
2020 idõszakban külön operatív program ke-
retében tervezik végrehajtani a közigazgatás
és a közszolgáltatási szféra (különös tekin-
tettel az állampolgárok mindennapjait legin-
kább érintõ és meghatározó helyi közszol-
gáltatásokra) átfogó fejlesztéseit. A fõigazga-
tóság javaslatot tett egy új mezõgazdasági
Vízhasználat Információs és Ellenõrzési Ke-
retrendszer (VIZEK) kidolgozására, amely-
nek keretében elektronizálnák a szakhatósá-
gok vízjogi engedélyezési folyamatait, ezáltal
leegyszerûsítve és felgyorsítva a procedúrát.
A jövõkép a Kvassay Jenõ Tervben formáló-

dik, mivel ebben határozzák meg a legfonto-
sabb feladatokat. Érdemes megemlíteni ezek
közül a vízvisszatartást vizeink minél jobb
hasznosítása érdekében, a kockázatmegelõzõ
ár- és belvízvédelmet, a vizek állapotának fo-
kozatos javítását, illetve jó állapotuk meg-
teremtését. Fontos szempont a minõségi víz-
közmû-szolgáltatás (ivóvízellátás, szennyvíz-
elvezetés, szennyvíztisztítás), és a csapadék-
víz-gazdálkodás megvalósítása, mégpedig el-
viselhetõ fogyasztói teherviselés mellett.

H. Gy.

(Megjelent a Magyar Mezõgazdaság
július 22-i számában).

A jövõkép a Kvassay-tervben formálódik
„A talaj – növény – mikroorganizmu-
sok rendszer, és az öntözés kapcsola-
ta" címmel tartott elõadást

, a Mezõgazdaság- és Környezet-
tudományi Kar dékánja. A talajok leg-
fontosabb környezeti funkcióival kap-
csolatban elmondta, hogy a talaj táp-
anyagot és életteret biztosít a növé-
nyek, és élõhelyet a talajlakó szerveze-
tek számára. A talaj a táp- és hulladék-
anyagok körforgalmának színtere, kö-
zeg az építmények és a közlekedés szá-
mára. Tárolja, szûri és szolgáltatja a vi-
zet, szerves szenet köt meg és tárol, s
megõrzi a földtörténeti és történelmi
emlékeket. A talaj Magyarország legna-
gyobb potenciális természetes víztáro-
zója.

Az elõadó hangsúlyozta, milyen fon-
tos a talajok fizikai vízgazdálkodási tu-
lajdonságainak ismerete, a talajmûve-
lés optimális idejének és módjának
megválasztása. Az öntözés idejének, az

öntözõvíz mennyiségének és az öntözés intenzitásának helyes megválasztásával,
a klímaváltozással járó károk csökkentésével, a szennyezõanyagok terjedésének
modellezésével sokat tehetnek a gazdálkodók a talaj minõségének megõrzé-
séért és javításáért. A talaj – növény – mikroorganizmusok rendszer és az ön-
tözés egységes egészet alkotnak. A mikrobiológiai készítmények fenntartják
vagy fokozzák a talajok szervesanyag-tartalmát, stabilizálják a talajt, ezáltal se-
gítenek megelõzni az eróziót és növelni a biodiverzitást. Ma már kutatási irány a
hõ- és szárazságtûrõ törzsek szelektálása. Akkor teszünk a jövõnkért, ha globá-
lisan gondolkozunk és lokálisan cselekszünk, mondta végezetül Posta Katalin.

Posta Ka-

talin

A Hortobágy-Berettyó Mezõtúrnál. A közúti hídról hazánk egyik legbo-
nyolultabb vízgazdálkodási rendszerének magával ragadó részletére nyílik
kilátás

Országos Öntözési Nap Szarvason
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Az Ybl Miklós Építéstudományi
Karon szeptember 11-én tartották a
tanévnyitó ünnepséget, amelyen 50
és 60 éve végzettek jubileumi
okleveleit is átadták.

– Optimizmusra ad okot az, hogy Önök az
építõiparban tapasztalható recesszió ellenére
is az építészetet választották hivatásul. Van
tehát jövõbe vetett hitük. A másik örömforrás,
számunkra, tanároknak az, hogy bennünket
választottak – szólt az elsõsökhöz

tudományos-
és továbbképzési dé-
kánhelyettes. – Isko-
lánk 137 éves fenn-
állása alatt az oktatási
rendszer sokat vál-
tozott, de az alapvetõ
értékeink nem változ-
tak. Az elsõ, amit kie-
melek, a

. A kar
oktatói állománya a
garancia erre. Mér-
nöki és építészi pra-
xissal rendelkezünk
és az ebbõl fakadó is-
mereteket is átadjuk
Önöknek. A második
az . Itt
nem futószalagon
gyártunk mérnökö-
ket. A harmadik:
munkakapcsolatunk
kölcsönös alapja a

.

A felsõfokú tanulmányaik alatt élvezett ön-
állóságuk felelõsségel is jár. Ettõl kezdve na-
ponta kell döntéseket hozniuk, olyan dönté-
seket, amelyek végzésük után mások életét is
befolyásolni fogják.

Osszák be jól az idejüket! Lehetõség szerint
éljenek , használják ki a fõváros
kulturális, sport és szórakozási lehetõségeit is!
Itt megtanulják, hogy milyen versenykör-

dr. Dombay
Gábor

gyakorlat
orientáltság

emberi hang

tisztelet

teljes életet

nyezetben dolgozni, hiszen
kell társaikkal ösztöndijért, külföldi oktatási
lehetõségért. Az is elsajá-
títhatják és akkor az egyetemi éveik alatt ki-
alakult kapcsolataik végig kisérhetik pá-
lyafutásukat.

A várható nehézségek között is sze-
ressék, amit választottak, mert itt lesz a
szakmából hivatás és az lesz a

a diplomák között, hogy sze-
retettel vagy küszködéssel szerezték
meg az oklevelet.
Ha szakmai példaképet keresnek ma-

guknak, tanulmányozzák Ybl Miklós életét,
akiben a és az

ötvözõdött – zárta gondolatait.
– Nagyon jó, hogy itt vannak és köszönjük

hogy itt vannak, mert jelenlétükkel egy
generációs híd jön létre az if-
jak és a tapasztaltak között –
szólt az öregdiákokhoz

dékán a jubileu-
mi oklevelek átadása elõtt. – A
fiatalokat pedig a hátsó sorok-
ban, arra kérem, tekintsenek
elõre és lássák az 50 és 60 éve
végzetteket. Nem biztos, hogy
mindenki a pályán maradt, de
valamennyien ebbõl az iskolá-
ból mentek el és magukkal vit-
tek olyan értékeket, amelyeket
két emberöltõn át sem vesztet-
tek el.
Hamvas Béla szerint

.

versenyezniük

együttmûködést

kü-
lönbség

mérnök határozottsága építész
zsenije

dr.
Markó Balázs

a térnek
száma, a helynek arca van

gazdagodásért, ami többet jelent az anyagi
gyarapodásnál.

Akik építettek már valamit, akárcsak
homokvárat is, azok tudják, hogy a homokvár
építés is sikerélmény. Igaz, ami homokból

készül, az összedõl.
Itt kõbõl, betonból,
vasból kell építeni,

épít-
ményeket. Arra ösz-
tönzöm tehát a pár
perce esküt tett hall-
gatókat, hogy egy-
szer majd õk is az el-
sõ sorban üljenek.

Az ünnepség zár-
szavában ismét dr.
Markó Balázs szólt a
jelenlévõkhöz.

– Minden nap, amit
a karon töltenek, úgy
érjen véget, hogy töb-
bek legyenek barát-
ságban és tudásban.

szilárd, idõtálló

Ennek a helynek tényleg szelleme van. Tartást
– kitartást, szorgalmat és munkabírást nyertek
az itt végzettek. Az építész pályája áldozatot,
sok éjszakázást kíván, de megéri azért a belsõ

Azt szoktam mondani, hogy

. Az elrontott, kidobott terv is tanulságos,
ha tanulunk belõle. Amikor pedig sikerül jó
jegyet kapniuk, az erõsítse meg Önöket ab-
ban, hogy van értelme a tanulásnak.

Ez azonban csak a kezdet. Amikor én kezd-
tem a tanulmányaimat, magam is a hátsó sor-
ból néztem elõre nagy bizalommal. Azután
jöttek a tanárok, az órák és a biztonságérze-
tem egyre stabilabb lett. A diploma átvétele-
kor voltam a legstabilabb, majd én lettem a
legbizonytalanabb a világon. Az iskola falain
kívül, a gyakorlatban a tudás csak lámpás a
kezünkben.

kell lenni a szakmában. A gyakorlat
erõsítheti a magabiztosságot, de ez olyan
szakma, amiben mindig kételkedni kell. Itt a
tévedés és a hibák hatványozódnak. Egyik
vonzza a másikat és abból komoly gondok
lehetnek. A világ egyik legnehezebb szakmá-
ját kezdik tehát tanulni. A föld, a gravitáció itt
van velünk, hatnak a szerkezeteinkre. Önök-
nek, nekünk teherbíróknak kell lennünk.

sosincs feles-
leges gondolat és feleslegesen meghúztt vo-
nal

Kreatívnak, önállónak, gondol-
kodónak

A szerzõ felvételei

Lejegyezte: Balázs Gusztáv

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Híd a Thököly úton
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Becsöngetés

NAPLÓSOROK

Minden fiatal életében szeptember fontos hó-
nap. Indul az iskola, új kihívások – meg-
próbáltatások és mindenképpen új kalandok
is. Nem véletlen, hogy egy neves író a legál-
szentebb dolgok egyikének nevezte az év-
nyitót, amikor a diákoknak még meg is kell
ünnepelniük, hogy vége a boldog szünidõnek
és kezdõdik a napi robot. Félretéve a viccet, az
elemitõl az egyetemig az iskola mélyen és
sok-sok szálon érinti a diákokat, direkt és in-
direkt módon bõvíti ismereteiket, tereli, be-
folyásolja szemléletüket. Ez utóbbit hívjuk
nevelésnek is, bár az oktatással szemben min-
dig megfogalmazzák a kritikát, hogy nem ne-
vel eleget, pontosabban, hogy nincs ideje a ne-
velésre. Pedig az iskola ma is neveli, formálja
a diákot, még ha az nem is érzi.
Ahogy Ligeti György fogalmazza: Az isko-

la minden mozzanatával, minden pillanatban
nevel, akár szándékában áll, akár nem. Neve-
lõereje van magának az épületnek, az álla-
gának, a termeknek, sõt a mellékhelyiségek-
nek és azok használatának. Közhelyszámba
megy, hogy a termek belsõ elrendezésének
is. Nevel természetesen az iskolahasználók
közötti hangvétel, a tanárok és diákok öl-
tözködése, gesztusai, mindennapi érdeklõ-
désük, nevelnek a szabályok és fõképpen az a
mód, ahogyan az iskola kialakítja mûkö-
désének a rendjét. Komoly nevelõerõt sugá-
roznak a konfliktusok akár szeretjük õket,
akár nem és azok kezelése is.

E nevelõ hatás alól nem kivétel az egyetem
sem. Még akkor sem, ha úgy véljük, itt már
majdnem felnõtt emberekkel van dolgunk,
akik már nem szorulnak nevelésre. Az okos
ember haláláig tanul, és minden tapasztalata
formálja viszonyulását a világhoz. Éppen az
idõs és bölcs emberek fedezik fel magukban,
hogy csökken a nyitottságuk a környezetük
felé, és ezt az öregség jelének tudják be.
Szóval kampuszunk minden szögletével ha-
tással van hallgatóinkra. Nagy felelõsség ez,
hiszen az emberekkel általában nem az a baj,
hogy tudatlanok, hanem hogy nagyon sok
mindent rosszul tudnak, intellektuális és
morális kérdésekben egyaránt.

Sokan sokfélét gondolnak az oktatásról, s a
többség úgy gondolja, hogy a lényeg a taní-
tás, pedig a tanulás fontosabb. A sikeres diá-
kok általában a saját erejükbõl folytatják a
tanulást, a motiválatlan diák csak arra ügyel,
hogy a következõ feladatot teljesítse. Ha

visszagondolunk tanulmányainkra, mind-
annyian átéltük, hogy vizsgáink egy részére
úgy készültünk, hogy csak legyünk túl rajta.
Ez természetesnek tekinthetõ, hiszen még a
„lusta” diáknak is van kedvenc tantárgya, és
az eminensnek is, amit nem szeret. A jó okta-
tó inspirálni tudja a tanítványait, a tudomá-
nya iránti szenvedélyét rá tudja ragasztani a
diákjára. Ilyenkor, év elején jó elgondolkod-
ni munkánkon, feladatainkon. Jut-e arra idõ,
hogy megszerettessük egyetemünket, karun-
kat, inspirálni tudjuk-e diákjainkat, hogy le-
gyen erejük, lelkesedésük tanulni?

Most ünnepli egyetemünk alapításának 70.
évfordulóját, pontosan az elsõ önálló agrár-
tudományi egyetem létrejöttét. Ezen belül
emlékezünk a Szent István Egyetem létrejöt-
tének 15. évfordulójára is. Visszatekintve az
elmúlt évtizedekre, bizony láthatjuk, hogy 4-
5 évnél több soha nem adatott a nyugodt mû-
ködésre, mindig valami változás – összevo-
nás, csatlakozás, kiválás – következett be.
Ezek egy része fontos és elõrevivõ döntés
volt, más csak kitérõnek bizonyult. Most is
változás elõtt állunk, karok válnak ki, új ka-
rokat várunk. A munkatársak gyakran kér-
deznek, hogy mi várható. Én csak azt mond-
hatom, hogy mindenki végezze legjobb tu-
dása szerint a munkáját, mert ezekre a válto-
zásokra hatásunk nincs, az aggodalmaskodás
és az alap nélküli tervezgetés pedig csak
idõrablás. Majd az idõ dönt.

Gödöllõ vagy hatvan éve (az agráregyetem
alapítása után egy ideig még Budapesten

mûködött és egy évtizedet is igénybe vett,
amíg minden tanszék Gödöllõre költöz-
hetett) a magyar agrároktatás fellegvára. He-
lye, szerepe olykor erõsödik, máskor gyen-
gül, de elsõsége soha nem kérdõjelezõdött
meg. Ezt a pozíciót pedig akkor tudjuk tar-
tani a jövõben is, ha a legjobb oktató és ku-
tatógárdát tudjuk itt tartani, és diákjaink az
életben megállják a helyüket. Elõnyt jelent
számunkra, hogy az ország közepén helyez-
kedünk el, közel a fõvároshoz, a diákok pe-
dig vonzódnak a kulturális centrumok felé.A
vidéki karok nagy gondja, hogy bár van ha-
sonló oktatás a városukban, a diákok mégis a
fõvárosi, vagy ahhoz közeli képzési helyre
törekednek, hiszen minden fiatal termé-
szetes ösztöne a világ megismerése. Ez a
helyzeti elõnyünk azonban önmagában nem
záloga a sikernek, jobb vagy legalább ha-
sonló képzésnek kell párosulnia hozzá, hogy
a diákjaink száma a demográfiai tendenciák
mellett a jövõben sem csökkenjen.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

most is jól vette az akadályt, nem csökkent
elsõéves diákjaink száma. Karunk a hazai
felsõoktatási összevetésekben a legjobbak
közé tartozik, és egyetemünk feltûnt az Uni-
versity Ranking by Academic Performance
legfrissebb egyetemi világrangsorában is.
Tizenegy magyar egyetem jutott be a legjobb
kétezer közé, a Szent István Egyetem az
1496. helyet foglalja el. A rangsort a 2013-
ban publikált, a Web of Science indexen
szereplõ tudományos cikkek száma, a 2011
és 2013 közötti cikkekre való hivatkozások
száma, a tudományos tevékenység (konfe-
rencia-elõadások, beszélgetések stb.), illetve
a külföldi egyetemekkel együttmûködésben
született tudományos publikációk száma
alapján állítják össze

Ahogyan említettem, egyetemünk az idén
ünnepli az alapítás 70. évfordulóját ez az év
tehát a 71. lesz. Történelmi személyiségek,
Nagy Imre, Erdei Ferenc kötõdnek az indu-
láshoz, majd a múló idõt legendás tudós ta-
nárok hosszú sora jelzi. Javaslom minden
kollégámnak és hallgatómnak, hogy a
figyelemre méltó évforduló szerint vegyen
részt az ünnepi eseményeken, gondoljon az
elõdökre. Adjon számunkra erõt, hogy ilyen
rangos intézmény falai között munkálkod-
hatunk-tanulhatunk, amely ahogy kezdtem
minden szegletével hat ránk, üzen nekünk.

Dr. Káposzta József

dékán

Az iskola és a nevelés

A motiváció

A hetvenegyedik

Új kihívások
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Gólya a mélyvízben – adhatnánk
a (jó magyar kifejezéssel élve)
blikkfangos címet interjúnknak.
Merthogy Gajdics Anikó tényleg
a mélyvízben találta magát
szeptember 7-én, amikor is az
egyetemi tanévnyitó ünnepségen
több száz emberrel szemben állva
mondta elõ az eskü szövegét
társainak. Bizton állítjuk,
még ettõl a címjavaslattól is
érdekesebb, a beiskolázás számára
is tanulságos válaszokat adott
lapunk munkatársának
kérdéseire!

– Kérem szépen, mutatkozzon be olva-
sóinknak!

– Hol járt középiskolába? Hogyan vá-
lasztotta a Szent István Egyetemet?

– Miért a GM szakot választotta?

– Melyik volt az elsõ választás? Az egye-
tem vagy a szak?

– Jászfényszarui fiatalként ismerte-e már
Gödöllõt? Milyennek tartja ezt a várost?

– , a Szent István Egyetem
Gazdálkodás és menedzsment szakán elsõ-
éves hallgató vagyok. Jászfényszarun lakom,
már kiskoromban kitûztem célként, hogy
gimnáziumba megyek, utána pedig egyete-
met vagy fõiskolát végezzek.

– Szolnokon jártam a Varga Katalin Gimná-
ziumba, ahol alapvetõ elvárás a tanulóktól,
hogy felsõfokú intézményekben folytassák
tanulmányaikat, így sok lehetõséget kaptunk
az egyetemek, fõiskolák megismerésére.
Például korábbi Vargás diákokkal közös be-
szélgetést szerveznek a Szolnok Városi Kol-
légiummal minden évben. Egy ilyen be-
szélgetésen meséltek nekem elõször arról,
hogy milyen is a Szent István Egyetem. Majd
a volt vargás iskolatársamat meglátogattam
egy-két alkalommal itt Gödöllõn, ekkor tet-
szett meg az egyetem.

– Mint már említettem sok szakon, sok
munkában el tudtam magam képzelni és mi-
vel úgy gondolom, hogy a GM-mel sok
irányba elhelyezkedhetek, így arra gondol-
tam, hogy ezt a sokszínû szakot választom,
hogy késõbb is több lehetõségem legyen el-
indulni a munka világába.

– Az egyetem. A szakban sokáig nem vol-
tam biztos, sok szakon el tudtam volna kép-
zelni a jövõmet, így nagyon nehéz volt el-
dönteni, hogy mit jelöljek meg végül.

– Igen ismertem. Ugyan nem igazán jól, de
már kiskoromban is többször utaztunk Gö-
döllõre vagy Gödöllõn keresztül szüleim-
mel. Ha Gödöllõt említik, elõször a város
szépsége és történelme jut eszembe. Egy iga-
zán kellemes városnak tartom, aminek még a
földrajzi helye is igen elõnyös, hiszen közel

Gajdics Anikó
van a fõvároshoz mégis nyugodt és barát-
ságos, de ezzel együtt nem unalmas telepü-
lés. Azt hiszem, igazán kedvelni fogom a
várost és örülök, hogy itt lehetek egyete-
mista.

– Elõször a telefonomra kaptam egy sms-t,
hogy elértem a ponthatárt, azon a napon este
8-9 óra között, amikor kihirdették a pont-
határokat. Majd körülbelül két héttel késõbb
az értesítõ levelet is megkaptam az egye-
temtõl.

– Felhívtam a nõvéremet, hogy elújságol-
jam neki. Majd írtam a SZIE-s barátomnak,
hogy én is Gödöllõn fogok tanulni.

– Hát… ez egy vicces és egyben sajnálatos
történet. Igen, voltam gólyatáborban, na-
gyon jól éreztem magam, tetszett mind a gó-
lyák, mind a seniorok társasága. Ismerkedõs,
hangulatos napok voltak, kicsit viccesen,
néha kicsit bevállalósnak kellett lenni, de
nem határok nélkül. Ténylegesen jól szóra-
koztam ott, addig, amíg nem vitt el a mentõ.
Igen ez így rosszul hangzik, de egyszerûen
csak megcsúsztam, hátraestem és bevertem a
fejem. Azt hiszem ez a legrosszabb, ami a
SZIE GTK gólyatáborában történhetett ve-
lem. Abszolút sajnáltam mikor bent kellett
maradnom, mert pozitív élmény volt szá-
momra az ott töltött két nap.

– Ez a gólyatáborra vezethetõ vissza.
kérték meg a doktoranduszok esküjé-

nek elõmondására, aki a gólyatáborban, mint
senior vett rész, tehát volt alkalma megis-
merni az elsõévesek egy részét. A szervezõk
kérték meg Petit, hogy segítsen nekik gólyát
választani. Nekem Péter volt az egyik csa-
patvezetõ seniorom a táborban, ott ismertük

– Mikor és hol értesült arról, hogy fel-
vették?

– Mi volt az elsõ teendõje a jó hír hal-
latán?

– Volt-e a gólyatáborban és ha igen, mi-
lyen benyomások érték?

– Hogyan kérték fel az eskü elõmon-
dására?

Földi
Pétert

meg egymást és rám esett a vá-
lasztása.

– Igen is és nem is. Közép-
iskolában egyszer volt, nagy-
jából ennyi ember elõtt alkal-
mam szerepelni, de akkor kis
szerepem volt és csak két
mondatom, illetve volt több
hosszabb megszólalásom, vi-
szont azon alkalmakkor sok-
kal kisebb tömeg elõtt. Tehát
szerepeltem korábban is, de
hogy egy esküszöveg terjede-
lemben szólaljak meg ennyi
ember elõtt az új volt. De sze-
retem a kihívásokat és szere-

– Volt-e már gyakorlata a
sok ember elõtti szereplés-
ben?

tem újra és újra megmutatni magamnak és
másoknak is, hogy képes vagyok többre és
többre. Jó dolog fejlõdni minden téren.

– Izgalmas volt ez a hét, sok új barát, sok új
tantárgy és még sorolhatnám. Jó légkör, itt
mindenki nyitott, barátságos és közvetlen
velem, a diákoktól a tanárokon keresztül
mindenki még a portás bácsi is.

– Több oka is van. A legfontosabb, hogy
ugyan nem vészesen nagy a távolság Jász-
fényszaru és Gödöllõ között, de a buszköz-
lekedés nem a legjobb. Biztosan nem ma-
radok le semmirõl amiatt, hogy nincs bu-
szom akkor, amikor jó lenne nekem. Más-
részt az egyetemen a kollégiumban lehet a
legjobban barátokat szerezni, akikkel nem-
csak kikapcsolódni lehet, de még tanulni is
segíthetünk egymásnak.

– Egyelõre keveset alszunk (ez az elsõ hét
az ismerkedésrõl és a nyár búcsúztatásáról,
illetve az egyetemi szemeszter köszöntésé-
rõl szól), de egyébként nagyon jól. Folyton új
emberekbe botlom és sok élményt szerzek.

– Szeretek mozogni szinte mindegy, hogy
milyen formában. Sajnos erre az utolsó két
évben nem sok lehetõségem volt, viszont
azon leszek, hogy itt az egyetemen találjak
valami mozgásformát magamnak, ezért is
jó, hogy kolis vagyok, hiszen az utazáson
megspórolt idõt eltölthetem akár mozgással
is. Illetve szeretek sütni, fõzni. Szeretnék a
munkámban sikeres lenni majd, de emellett
jó háziasszony is akarok lenni, aminek egy
jó kezdete, ha tudok fõzni/ sütni így szívesen
gyakorlok a konyhába.

– Igen. Mindenképp fogok idõt szánni arra,
hogy megtaláljam a megfelelõ idõtöltést
magamnak itt.

– Melyek az elsõ hét benyomásai?

– Miért jelentkezett a kollégiumba?

– Hogy érzi ott magát?

– Mivel foglalkozik szívesen szabadide-
jében, mi a hobbija?

– Úgy érzi, talál magának az egyetemen
is szabadidõs elfoglaltságot?

Beszélgetés Gajdics Anikóval

"Jó dolog fejlõdni minden téren"
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Véget ért a nyár, ami azt jelenti,
hogy költöznek a gólyák.
Természetesen nem mind, hiszen
egyetemünkre csak most érkeztek
meg. No, nem azok a repülõ
fajták, hanem az újdonsült, elsõ
éves hallgatóink. A nyár utolsó
hónapjában ugyan is birtokba
vették egyetemünket, ha akkor
még csak négy napra is. Ez a négy
nap volt a Gólyatábor, mely
augusztus 10-13. között zajlott.

Újoncaink a Gólyatáborban találkozhattak
elõször leendõ csoporttársaikkal, az egye-
temi és kari vezetõikkel, a szakvezetõikkel,
felsõbb éves társaikkal, akik majd segítik
õket a rögös elindulásban.

Bejárták a gödöllõi kampuszt, a budapes-
tiek pedig egy virtuális tárlatvezetés kereté-
ben ismerhették meg leendõ iskolájukat. Vé-
gig ülhettek hosszabb-rövidebb elõadásokat,
szokhatták kicsit az egyetemi rendszert.
Megismerhették hagyományainkat, hall-
gatói szervezeteinket, babonáinkat, megis-
merkedtek a Neptun rendszerrel.
Természetesen a nem csak errõl

szólt…
Egy dolog biztosan nem volt, az pedig a

pihenésre való idõ. Minden nap csapatjáté-
kok, sportversenyek, a hajnalig tartó bulik

B. B.

Gólyatábor

édesítették meg a szigorúbb egyetemi élet-
hez való szoktatást. Idén is volt nyuszitúra,
kalandpark tele ügyességi játékokkal, sör-
pong, táncverseny, különbözõ ügyességi és
szellemi vetélkedõk, amikbõl nemcsak a gó-
lyák, hamem a seniorok is kivették a saját
részüket jó segítõk és vezetõk lévén.

Atábor legfõbb eleme most is, mint minden
évben, napjában többször is a gólyatánc volt,
melybõl ez alkalommal is kiváló mûsort si-
került kerekíteni. Alkalom nyílt megmutatni
tánctudásukat a kar vezetõségének is. El-
maradhatatlanok voltak a reggeli büntit kép-
zõ mókás feladatok a
„szabályszegõ” kis-
gólyáknak, de, hogy
ne higgye senki, hogy
a szigor csak rájuk
vonatkozik a csapat-
vezetõink is része-
sültek belõle szép
számmal.

Megkértük
a GTK HÖK

elnökét, mondjon ne-
künk pár szót arról,
hogyan érezte magát,
a tábor sikerességérõl, a résztvevõk létszá-
máról és a szervezést érintõ változásokról.

–

Csáki
Dávidot

Ez volt a harmadik Gólyatábor, aminek a
szervezésében részt vettem, de fõszervezõ-
ként bõven akadtak újdonságok számomra.

Teljesen más volt a csapat irányítójaként,
mint a csapat tagjaként dolgozni. Nagy
kihívás volt, és egyben nagy felelõsség is, de
bármikor újra megcsinálnám…

Úgy érzem gördülékenyen ment mind a tá-
bor szervezése, mind pedig lebonyolítása.
Szerencsés helyzetben vagyok, mert nagyon
jó csapattal dolgozhattam együtt. A Szer-
vezõbizottság, a Senior és Segítõ csapat egy-
aránt odatették magukat azért, hogy a gó-
lyáink számára minél élménydúsabb em-
lékeket szerezzenek. Az egész szervezést a ta-
valyi visszajelzésekre építettük fel, aminek
köszönhetõen idén már – a mostani vissza-
jelzések alapján – javítani tudtunk gyengesé-
geinken, és sikerült megõriznünk erõssége-
inket…

Szeretjük az új dolgokat. Én úgy érzem, csak
akkor tudunk igazán fejlõdni, ha merünk és
akarunk változtatni az évek óta használt, és
kipróbált dolgokon.

A tábor idén több dologban is változott. Az
összes játékot újragondoltuk. Az egész Gó-
lyatábort a "csapat" fogalmára építettük fel.
Igyekeztünk olyan feladatokat kitalálni,
amik az egész csapatot megmozgatják, és
összekovácsolják. Természetesen maradtak
régi, jól bevált "tradicionális" játékok is, az
újak mellett... a lényeg a csapatszellem
erõsítése volt.

Ha lehetõségem lesz rá, a következõ gólya-
tábor szervezését is az alapoktól építem
majd újra. És biztos vagyok benne, hogy
lesznek olyan kreatív, lelkes és motivált
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"A programok pörgõsek voltak és jók…”

Megállás nélkül

Mókás feladatok

A "csapat"



emberek – mint idén is –, akik idejüket nem
sajnálva rászánják a nyarukat a gólyatábor
szervezésére.…

A nappali tagozatra felvettek száma évrõl-
évre csökken. Biztos vagyok benne, hogy ez a
következõ évek táboraira is rányomja majd a
bélyegét, viszont büszke vagyok arra, hogy a
sok külsõ tényezõ mellett arányaiban nézve,
tudtuk tartani a táborban résztvevõ gólyák
számát…”

„Elõször ugye hall
dolgokat az ember, hogy milyen egy gólya-
tábor. Aztán meg is éli. Ez a tábor megfelelt
azoknak az "õrült tábori normáknak" amik-
rõl hall az ember. A programok pörgõsek vol-
tak és jók…”

Egyik gólyánk pedig a következõ képen
nyilatkozott a táborról:

Szervezõink és senioraink idén is kitettek
magukért, és minden a lehetõ legjobb módon
és hangulatban zajlott.AGólyatábor az egye-
temi élet kihagyhatatlan részét képzi minden
évben. Egy biztos, hogy merészségben, krea-
tivitásban és lelkesedésben az idei gólyák
sem szûkölködnek!

tallér
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Az idei Gépész Gólyatábor a Gépészmérnöki
Kar Hallgatói Önkormányzata és a Kari Kol-
légiumi Tanács közös szervezésében au-
gusztus 10. és 15. között idõszakban a gö-
döllõi kampuszon közel 90 leendõ hallgatót
fogadott. A tábor ideje alatt a gólyák számos
olyan információ birtokába kerültek, amik az
elkövetkezendõ éveikben segíteni fogják
õket.
Az elsõ napon – szerdán –, miután a gólyák

elfoglalták szobáikat és kicsit pihentek, egy
megnyitó keretei között kari
HÖK elnök köszöntötte az érkezetteket. A
megnyitó után a táborlakókat csoportokba
osztották és a délután következõ, az is-
merkedést és csapatépítést szolgáló prog-

Csikós László

ramjára indultak szenioraikkal. A napot a
GTK gólyákkal közösen zárták a gépész-
palánták a Trafó Klubban.
Acsütörtök nem a pihenés napja volt, hiszen

a gólyák fele egy kisebb túrára indult, hogy
megismerjék az egyetemi épületeket, míg a
többiek egy kiadós airsoft keretei között ve-
zették le fölös energiájukat.Adélután már te-
ret engedett a pihenésnek egy elõadás soro-
zat keretében, ahol az érdekképviseleti szer-
vezetek és a SZIE Drivers tartott elõadást.Az
estét a már hagyományosnak tekinthetõ Csil-
lagtúra zárta, ahol a gólyák olyan fogal-
makkal ismerkedtek meg, mint a Ropi Hero
vagy a Paraszt Tequila. Az esti buli színhelye
a 8-as elõadó volt, mivel az egyetem bejárás

során ez volt az egyetlen elõadó, amit nem
láttak még gólyáink.

Az utolsó teljes nap a versengés jegyében
telt, a Paraszt Olimpia és a tûzoltósági fela-
datok a délelõtt folyamán lehetõvé tették,
hogy mindenki megmutassa a benne rejlõ
vas-embert. Rövidke pihenõ után a gólyák
megismerkedtek az igazi gépészt próbáló ki-
hívásokkal, mint például a lisztes lavórban
elrejtett érme keresés vagy a Laci-cafee el-
fogyasztása. Akik még bírták szusszal, az
estét a Katlan Clubban tölthették jó hangu-
latban. Szombaton a gólyák kirepültek a fé-
szekbõl. Általuk egy fiatalabb generáció zsi-
vaja tölti meg az alma matert élettel.

ésUjhelyi Rebeka Benkõ Norbert

Gólyák a fogaskerék alatt

Egy fiatalabb generáció zsivaja tölti meg az alma matert élettel

Az Orosz Állami Agráregyetem / Tyimirzajev
K. A. nevét viselõ Moszkvai Mezõgazdasági
Akadémia 150 éves. Ezen oroszországi mezõ-
gazdasági intézmény a legrégebbi az Orosz
Föderáció területén. Alapításának dátuma
1865. december 5. Az akkori intézmény a
„Petrovi Földmûvelési és Erdészeti Akadé-
mia” nevet viselte. Az elsõ években csak két
részleg mûködött a mezõgazdasági és az er-
dészeti. 1866. január 25-én tartotta az elsõ
elõadást Zseleznov N. J. akadémikus, aki az
igazgató is volt. 1872-ben Tyimirzajev K. A.
útmutatása szerint megnyílt az elsõ kísérleti
állomás, amelyhez járult 1879-ben a mete-
orológiai állomás megnyitása.

A hallgatóság forradalmi megmozdulása
miatt 1894. február 1-jén az intézményt be-
zárták.

A viharos oroszországi évek után, 1923-ban
az állami vezetés új nevet adott az intéz-
ménynek, „Tyimirzajev K. A. nevét viselõ
Mg.Akadémia” lett.

Évtizedek alatt számos kar alakult (talajtan,
kertészet, állattenyésztés, melioráció, földmû-
velés, növénytermesztés, közgazdaságtan,
gépészmérnök stb.). Az intézményben szá-
mos, nemzetközileg is elismert tudós dol-
gozott. (Tyimirzajev K.A., Vavilov N. J., Gor-
jacskin V. P., Kosztjakov A. N., Viljansz D.
N.) Jelenlegi nevét 2005. június 20-án kapta.
Anagy évforduló elõévében, 2014-ben az in-

tézményhez csatolták a Gorjacskin nevét vise-
lõ Állami Természettudományi Egyetemet.

Az egyetemmel az 1950-es években a Gö-
döllõi Agrártudományi Egyetem kötött
együttmûködési szerzõdést. Számos hallgató,
aki itt végzett, dolgozik/dolgozott egyete-
münk falai között.
Az idei jeles ünnepre, amely december 2-5-ig

tart, számos külföldi társintézményt, végzett
hallgatót, kandidátust, akadémiai doktort
hívtak meg. Jelen sorok írója is, mint a szóban
forgó intézmény díszdoktora (dr. h. c.) meghí-
vást kapott.

prof. dr. h. c. habil Szabó Lajos DSc

150 éves akadémia

A 334 nappali tagozatra felvett „gazdász gó-
lya” több mint a fele, 175 fiú és lány vett részt
a Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar gödöllõi kampuszon megrendezett Gó-
lyatáborában augusztus 15-18-ig.

Szombattól kedd reggelig mondhatni jó né-
hány „kreditet” szereztek, információkban,
barátságok kötésében mindenképp elõnyre
tettek szert a gólyatáborozók a többi felvettel
szemben. Hiszen ismerkedtek az intézmény-
nyel, tanáraikkal, szakvezetõikkel, s a felettük
tanuló szeniorokkal, akik megosztották velük
évek során megszerzett tudásukat az egye-
temista létrõl. Sõt, a szombat esti megnyitó
végén még el is játszották a leendõ mezõgaz-
dászok egy napját a még rájuk is csak váró
nagybetûs életbõl.
Hétfõn kora délután rektori fórumot tartottak

az 1-es elõadóban.Az esemény bevezetõjében
rektor elmondta, hogy az

MKK a hazai agrár-felsõoktatás élén halad.
És nemcsak azzal, hogy bizonyos szakokon
több hallgatója van, mint az összes többi ag-
rárkarnak, hanem oktatási és kutatási ered-
ményeinek minõségével is. Ehhez azonban
szükség van a hallgatók tevõleges hozzájáru-
lására, nevezetesen a tanulásra. Figyelmezte-
tett: tanuljanak, szórakozzanak, sportoljanak,
de mindent a megfelelõ arányban! Ha a jó ta-
nácsot megfogadják, a vizsgaidõszakban sem
csapnak össze a hullámok a hallgatók feje fe-
lett.

oktatási- és ifjúsági dékán-
helyettes megosztotta a gólyákkal a tanárokat
a tanév kezdésekor foglalkoztató kérdéseket.
Milyenek lesznek az elsõsök? Mennyire tisz-
telik majd a tanárokat? Komolyan veszik-e
majd a tanulást? Általában az elõbbiben nem
csalódnak, az utóbbiban azonban tapasztalni
hiányosságokat, habár az évrõl-évre emel-
kedõ felvételi ponthatárok miatt egyre fel-

dr. Tõzsér János

Dr. Tasi Julianna

készültebb hallgatók ugorják át a lécet. A ta-
nárok célja változatlan: átadni a tudás minél
nagyobb részét. Az átvétel pedig szorgalom-
mal, céltudatossággal és kitartással sikeres le-
het. Kifejezte bizakodását, hogy az alapsza-
kosak harmada-fele tovább kíván majd ta-
nulni mesterszakon, Gödöllõn.

kari kollégiumi igazgató el-
mondta, hogy az MKK-ra felvettek közül
187-en jelentkeztek kollégiumba. Megdi-
csérte a jelentkezõknek az elõírt dokumen-
tumok benyújtásában megnyilvánult precizi-
tását, aminek megõrzését a jövõben is kérte.

, az Egyetemi Hallgatói Önkor-
mányzat elnöke azzal a biztatással köszön-
tötte a gólyákat, hogy az ország egyik legjobb
felsõoktatási intézményébe nyertek felvételt.
Arektori fórum négy éve indult el és a mai na-
pig mûködik a gólyatáborokban, mutatva,
van kapcsolat és partnerség a hallgatók és az
egyetem vezetése között. Ismertette a kari és
egyetemi hallgatói önkormányzat mûködését,
jogosítványait. Kérte a hallgatókat, hogy min-
dig keressék a kapcsolatokat az önkormány-
zatokkal, osszák meg velük ötleteiket, kéré-
seiket. A HÖK-ök más egyetemi diákszerve-
zetekkel is együttmûködnek, tette hozzá.

Végül , a kari HÖK elnöke
szólt, aki kiemelte: a gólyatábor elsõ két napja
probléma nélkül zajlott.
A fórum következõ részében a gólyák tették

fel kérdéseiket. Érdekes volt tapasztalni, hogy
szinte kizárólag a tanulmányokkal kapcso-
latos információkat kértek.

A fórumot követõ ebéd után sporttal folyta-
tódott a gólyatábor. Az egyetemi csarnokban
elõször a gólyák és a szeniorok csaptak össze
fociban. A rendkívül változatos mérkõzés
sorsát csak büntetõrúgásokkal tudták eldön-
teni. A gólyák diadala jelezte, hogy az új ge-
nerációk mindig utat törnek maguknak.

Nagy László

Nagy Dániel

Fehér Balázs

A gazdász gólyák
két vállra fektették a szeniorokat
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GTK elismerõ oklevélben
részesült a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
júniusi diplomaátadó ünnepségén
dr. Veresné dr. Valentinyi Klára,

a Társadalomtudományi Intézet
egyetemi docense. Ebbõl az
alkalomból közölt vele interjút
lapunk Tallér Ballagási Magazin
melléklete. A bõvebb változatot
azért is közöljük, hogy felhívjuk
az elsõs egyetemi hallgatók
figyelmét idegennyelv tanulási
tanácsaira!

B. G.
– A GTK Kari Tanácsa elismerõ oklevél-

ben részesítette. Hogyan fogadta munká-
jának elismerését?

– Mikor és miért kötelezte el magát az
idegennyelv-tanítás mellett?

– Nagyon jól esett, mert úgy gondolom,
hogy ezzel az elismerõ oklevéllel vezetõim
megköszönik azt a sok-sok munkát, amit a 6
éves tanszékvezetõi megbízásom alatt a
szaknyelvoktatás és a szakfordítóképzés te-
rületén végeztem, és végzek mind a mai
napig.

– Mind mindenkinél, az én esetemben is a
szüleim indítottak el a nyelvtanulás útján.
Édesanyám szlovák származású, ezért ma-
gyarul és szlovákul is beszélt, de szeretett
volna még több nyelven beszélni, azonban
szegény családban nõtt fel, ezért erre nem
volt lehetõsége. Így én teljesítettem be a
vágyait: már 6 éves koromban német ma-
gántanárhoz járattak, majd 9 éves koromban
elkezdtem az angolt, és ötödikben pedig be-
lépett az orosz. Nagyon szerettem az idegen
nyelveket, és könnyen is tanultam õket,
szinte „ragadtak rám”, ezért nem volt kérdés,
hogy a nyelvekkel szeretnék foglalkozni a
késõbbiekben is.Akkoriban a nyelvekkel va-
ló „foglalkozás” azt jelentette, hogy nyelv-
tanári szakra kell jelentkezni, ezért bé-
késcsabai lányként a szegedi József Attila
Tudományegyetemre felvételiztem, ahová a
nagy túljelentkezés ellenére elsõre felvettek
az angol-orosz középiskolai nyelvtanári
szakra.

Már az egyetemi éveim alatt tartottam
nyelvtanfolyamokat. Az elsõ pillanattól
kezdve szerettem tanítani, és a diákjaimtól
akik már akkor is fõként fiatal felnõttek
voltak sok pozitív visszajelzést kaptam, ami
megerõsített abban, hogy a nyelvtanári pá-
lyán szeretnék dolgozni. Igaz, az is felmerült
bennem, hogy tolmácsként helyezkedjek el,
ezért ötödikben levelet írtam Lomb Katónak,
aki akkoriban a tolmácsszakmában fogalom
volt, és tanácsot kértem tõle, hogyan lehet-
nék tolmács. Legnagyobb meglepetésemre

válaszolt is, de azt írta, hogy egy „vidéki
lánynak” semmi esélye nincsen a tolmács-
szakmában, hiszen fõleg pestiek tolmácsol-
nak az egész országban, ismertség és tá-
mogatók kellenek. Úgyhogy maradtam a
nyelvtanári hivatásnál, legalábbis néhány
évig, mert a sors a késõbbiekben mégiscsak a
fordítás és a tolmácsolás felé sodort.

– Erre a kérdésre
általánosságban
nehéz válaszolni,
mert vannak olyan
magyar hallgatók,
akik úgy mennek
egyetemre, hogy
két felsõfokú C-
típusú általános
nyelvvizsgájuk
van, de vannak olyanok is, akik még
középfokú nyelvvizsgával sem rendelkez-
nek. A fiatalok idegennyelv-ismeretének ja-
vulásában nagy szerepe van annak, hogy az
internet és a számítógép nyelve angol, a fil-
meket ma már lehet idegen nyelven vagy
idegen nyelvû felirattal nézni. Ezek a té-
nyezõk „motiválják” a fiatalokat a nyelvta-
nulásra, és észrevétlenül képesek megtanulni
egy idegen nyelvet. Ismerek olyan fiút, aki
úgy tette le a felsõfokú nyelvvizsgát, hogy
angolul nézett filmeket.Amotiváció szakiro-
dalma szerint is akkor tanulunk meg egy ide-
gen nyelvet, ha annak ismerete nélkül nem
tudunk boldogulni az életben, azaz nem tu-
dunk letölteni egy applikációt, nem tudunk
lefoglalni egy külföldi szállást, stb. A német-
országi törökök is azért tanulják meg nagyon
hamar a német „konyhanyelvet”, mert
egyébként egy kiló kenyeret sem tudnának
venni, azaz éhen halnának, tehát a túléléshez
kell. Összefoglalva azt gondolom, hogy ma
már minden fiatal ismer valamilyen idegen
nyelvet, mert az idegen nyelvek ma már az
életünk részei, ilyen szempontból tehát javu-
ló tendenciát látok, de az, hogy milyen szin-
ten kommunikál idegen nyelven, az már egy
másik kérdés.Azt viszont kimondottan prob-
lémának látom, hogy az egyetemen a hallga-
tó csak a nyelvvizsga megszerzésére hajt.

Az egyik ismerõsöm mesélte a napokban,
hogy a fia sikeresen letette a középszintû ál-
talános nyelvvizsgát, szép eredménnyel
megszerezte a diplomáját, de az állásinterjún
a második fordulóra már nem hívták be, mert
nem tudott alapszinten sem kommunikálni
idegen nyelven.Ahhoz, hogy jó állást kapjon
egy végzõs, képesnek kell lennie a szakmá-
járól kommunikálni szóban és írásban, és ez
az egyetemi szaknyelvoktatás fontos
feladata a nyelvvizsga megszerzése mellett.

– Tapasztalatai
szerint javul-e a
magyar hallga-
tók idegen nyelv
tudása?

– Hogyan látja a hazai és külföldi hall-
gatók közti kapcsolatokat?

Mit kellene azért tenni, hogy több diá-
kunk pályázzon külföldi részképzésre?

– Mik a további tervei?

– Sok külföldi hallgatót tanítok, nagyon
szeretem õket, mert jó õket tanítani: nyitot-
tak az új ismeretekre, az új kultúrákra. Ez azt
jelenti, hogy szívesen barátkoznak, vagy in-
kább barátkoznának a magyarokkal, de csak
nagyon kevésnek van magyar barátja. Több-
nyire külföldiekkel utazgatnak, vagy járnak
bulizni. Ha megnézzük a Facebookon a
programjaikról feltöltött fényképeiket, azo-
kon magyar diákokat nemigen látni. Szerin-
tem ez baj, mert a külföldiek igénylik a törõ-
dést, a magyarok pedig sokat tanulhatnának
más kultúrákról, és az idegennyelv-tudásuk
is fejlõdhetne, hiszen amint már említettem a
legjobb nyelvtanulási motiváció az, ha a
mindennapi életvitelünkhöz szükséges az
idegen nyelv ismerete. Márpedig, ha egy
külföldivel szervezünk közös programot, az
élet minden területén kell vele kommuni-
kálni, onnantól kezdve, hogy el kell magya-
rázni, hogyan kell HÉV-bérletet venni, egé-
szen odáig, hogyan kell egy korsó sört ren-
delni. Az elsõ lépés szerintem mindenkép-
pen az lenne, ha a kollégiumban nem külön
lakrészekben laknának.

–

– Az egyetemisták bizonyos szempontból
már „tudatos” felnõttek, de bizonyos szem-
pontból még nem, és ezt több mint húsz éves
tanítási tapasztalatom alapján állítom. Pél-
dául rövid távon gondolkodnak, csak a „mai
zéhát éljem túl” gondolkodás a jellemzõ,
többek között ezért is kerül a nyelvtanulás a
feladatok legvégére. Nem gondolkodnak
hosszú távon, és azt sem látják, persze hon-
nan is látnánk, nincsen ilyen téren tapasz-
talatuk, hogy a külföldi részképzés mennyire
fejleszti a szakmai tudásukat, a nyelvtudá-
sukat és a személyiségüket. Itt jön be a ta-
nárok felelõssége: a mi feladatunk, hogy ezt
tudatosítsuk bennük és buzdítsuk õket a kül-
földi részképzésre. Azt gondolom, ha a
nyelvtudás fontosságát és a külföldi részkép-
zés hasznosságát az egyetem felsõvezetõitõl
kezdve a tanárokkal bezárólag mindenki
hangsúlyozná, és ezt többször is elmondaná
a hallgatóknak, sokkal többen pályáznának.

– Mindig vannak új terveim, folyamatosan
tanulok. Tavaly kvalifikált nyelvi coach
lettem, és szeretném ezen a téren tovább-
fejleszteni a tudásomat. Ez nagyon fontos a
számomra, mert meggyõzõdésem, hogy a
nyelvórákon alkalmazott coaching mód-
szerek hatékonyan segítik a hallgatók nyelv-
tanulását.

Májusban elvégeztem egy online kurzust a
web 2.0-ás alkalmazásokról, és a fejemben
most már „helyére került” az, hogy hogyan
illeszkednek ezek az alkalmazások a nyelv-
oktatás módszertanába...

Beszélgetés dr. Veresné dr. Valentinyi Klára egyetemi docenssel

"Az idegen nyelvek ma már az életünk részei"
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SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtudo-
mányi Kar a Pro Senior Talentum magán
alapítvány támogatásával. Békéscsaba,
2015. 126 o.

Micheller Magdolna

M. Serédi Anikó

A SZIE Gazdasági, Agrár- és Egészségtu-
dományi Karán, 2015. június 29-én meg-
rendezett Zsidó kulturális délután keretében
került sor : Fejezetek a
békéscsabai zsidóság történetébõl (1815-
2015) c. kismonográfiájának bemutatására.

A professzor asszony társ-
szerzõvel már 2008-ban megjelentetett egy
kötetet A békéscsabai zsidóság története
címmel.
A most ismertetett, átdolgozott kiadás a zsi-

dó állam létrejöttének 66., valamint a holo-
caust 70. évfordulójára készült el.

A téma újragondolása során egyes nyom-
dahibák korrekciójára is sor került.
Aszerzõ témaválasztását több ok is motivál-

ta. A gyermekkor emlékei, az olykor nehe-
zen érthetõ családi történések indították el
kutatásait. Szeretett volna választ kapni az
évek során felgyülemlett kérdésekre, a mar-
havagonba tuszkolt Bárány doktor esetére,
arra, hogy miért vitték el Schweitzeréket,
Spitzeréket, és õk miért nem jöhettek vissza.
Szegedi egyetemi tanulmányai során már
tudatosan figyelte és csodálta Budapestrõl
kiszoruló jól képzett, igényes zsidó tanárait.

2002-ben elnyert izraeli ösztöndíjjal a Yad
Vasem Intézetben értette meg, hogy mit je-
lentettek ezek a sorsok, és mit üzennek, üzen-
hetnek a ma emberének.

A szerzõ tehát arra vállalkozott, hogy
Békéscsaba egykor virágzó zsidóközösségé-
rõl készítsen összegzést. 12 fejezetben két
feladatot tûzött ki maga elé. Az egyik cél an-
nak bemutatása volt, hogy a zsidó családok
több mint egy évszázadon át szerves részét
képezték a népes mezõváros helyi társa-
dalmának. A kötet a város rövid történeti át-
tekintése után a zsidó vallás lényegét igyek-
szik dióhéjban, de az átlag olvasó számára is
érthetõen megragadni.

A csabai zsidóság aktívan kivette részét a
19. századi gazdasági fellendülésbõl, mint
azt az István (Rosenthal) malom, az Erzsébet
(Flamm) malom, a Baromfifeldolgozó
(Schneider cég), a Hubertus Kötöttárugyár, a
Bohn téglagyár, a Tevan nyomda és még
további cégek jelzik.

Nagyipari tevékenységük mellett élénk
kereskedelmi kapcsolatokkal is rendel-
keztek.

A másik kitûzött cél pedig a szomorú kö-
telesség, az egykor népes közösség megsem-
misülésének legalább részbeni dokumentá-
lása, és az életben maradottak háború utáni
újrakezdésének a feltárása.

A kötetben
o l v a s h a t ó
visszaemlé-
kezésekben
m e g j e l e n -
nek elõttünk
a filmekbõl
már jól is-
mert gettók
borza lmas
hétköznap-
jai, megis-
m e r j ü k a
visszatérés
utáni szak-
mai életutak
lehetõsége-
it, szembe-
sülünk azzal, hogy a táborban szerzett beteg-
ségek egy életen át társul szegõdtek.

A 2015. februárjában elkészült Tevan
Andor emlékezete c. (11.) fejezet azt mu-
tatja be, hogy milyen közgyûlési határozatok
alapján volt kénytelen az 1980 óta Tevan
Andor Gimnázium és Nyomdaipari Szak-
középiskola nevet viselõ intézmény 2004-
ben nevet változtatni. Ma már csak az iskola
tanmûhelyének elõterében elhelyezett
emléktábla utal a névadóra. Lehet, hogy Te-
van Andor ennél többet érdemelne az utó-
kortól.

A 12. fejezet tartalmazza a Jankay Tibor
Mûvészeti Közalapítvány által szervezett
Zsidó Kulturális Napon

megnyitó beszédének részletét. Ebbõl
érdemes kiemelni a következõ gondolatot:
„Jankay képein érzékelhetjük, bár sokféle
arc, karakter villan ki a sokaságból, mégis
mind egyformák, s mind tehetetlen el-
szenvedõi valami rettenetes törvénynek….”

Az olvasót megragadja a tartalmas biblio-
gráfia is, a történeti munkák mellett ugyanis
a pszichológia és a szépirodalom területérõl
is válogatott a szerzõ. Értékes, fõleg a szerzõ
által készített, fényképfelvételek zárják a kö-
tetet.

*
munkájának külön

erénye a dokumentáció és a pontosság. Jó
szívvel ajánlom tehát írását mindazoknak,
akik érdeklõdnek nemzetünk sorskérdései
iránt, illetve akikben még vannak nyitott
kérdések történelmünkkel kapcsolatban,
vagy lokálpatriótaként magukénak érzik a
várost.

A kötet elolvasása, átlapozása talán újabb
kutatómunkára ösztönözhet kollégákat és
diákokat egyaránt.

Szegedi Kozák
Mária

Micheller Magdolna

Rückné Kádár Judit

Micheller Magdolna: Fejezetek a békés-

csabai zsidóság történetébõl (1815-2015)
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkor-
mányzat Szent István ünnepe alkalmából tar-
tott tanácsülésén, augusztus 18-án átadták a
megye legmagasabb szintû elismeréseit. A
díjazottak között volt , az
Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
megbízott dékánja is, aki a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Pedagógiai Díjat vehette át
színvonalas szervezõ munkája, valamint el-
hivatott szakmai tevékenysége elismerése-
ként.

– Nagyszerû érzés, amikor ily módon
mondanak köszönetet a sok évtizedes mun-
káért – nyilatkozta dr. Varró Bernadett a
szoljon.hu újságírójának. – Immár 1978 óta
dolgozom pedagógusként, természetesen
több területen is tevékenykedtem. Dékán-
ként pedig mostanság inkább a szervezési
feladatok hárulnak rám, egy olyan idõ-
szakban, amely nem mondható könnyûnek a
felsõoktatásban.

dr. Varró Bernadett

Dr. Varró Bernadett
elismerése

Az „Ágazati együttmûködés a hulladékgaz-
dálkodás, szennyvízkezelés és megújuló ener-
gia képzési rendszerének fejlesztése érdeké-
ben” címû projekt a TÁMOP-4.1.1.C-
12/1/KONV-2012-0018-as azonosítószámú
pályázattal 864 millió 180 ezer 900 forint
uniós támogatásból valósult meg a SZIE és
konzorciumi partnerei együttmûködésében. A
zöld gazdaság fejlesztésének témájához kap-
csolódó projekt záró konferenciáját június 30-
án rendezték Szarvason.

A 2013. április 15-én indult és 2015. június
30-án zárult programban a SZIE vezetésével a
Nyugat-magyarországi Egyetem és a Nyír-
egyházi Fõiskola részvételével létrejött kon-
zorcium nemzetközi jelentõségû projektet
hajtott végre: a megvalósítás során fenntart-
ható mezõgazdálkodáshoz kapcsolódó
képzési rendszereket építtettek ki, ahol a köz-
vetett célcsoport minden olyan hallgató, aki
környezetmérnöki, hulladékgazdálkodási,
vagy megújuló energia területen felsõoktatási
képzésben vesz részt.

A hulladékgazdálkodás, az élelmiszeripari
melléktermékek hasznosítása, a komposztálás
és a biogáz termelés, az ezekbõl elõállított
anyagok és termékek szántóföldön történõ el-
helyezése, valamint az energetikai célú bio-
massza termelés jelentették a projekt kiemelt
témaköreit, amelyekkel kapcsolatos tartalom-
fejlesztések, képzések, hagyományos és e-
learning Bologna-konform tananyagok jöttek
létre.

A program kifejezett célja volt, hogy kellõ
mélységû gyakorlatorientált és a gazdasági
életben alkalmazható mérnöki ismeretanya-
got nyújtson, kiaknázva a mezõgazdaság és a
környezetipar szinergiáit.

Zöld oktatási innováció



Kivonat:Acikk a gödöllõi Vízgazdálkodási
Tanszék történetét tekinti át a kezdetektõl
napjainkig a tanszék 2014. decemberi újra
megalakulása kapcsán. Az 1945-ben meg-
alakult Magyar Agrártudományi Egye-
temen 1951-ben hozták létre tanszékünk
elõdjét, a Földméréstani és Kultúrtech-
nikai Tanszéket az Agronómiai Karon,
Budapesten, a Villányi úton. 1959-ben
költözött Gödöllõre, ahol 2006-ig tanszék-
ként, majd Vízgazdálkodási csoportként
mûködött tovább a Talajtani és Agro-
kémiai Tanszéken belül a diszciplina.

Kulcsszavak: Vízgazdálkodási Tanszék
története, Gödöllõ, tanszék újraalapítása

1. Bevezetés
Magyar Agrártu-

dományi Egyetem

2. Földméréstani és Kultúrtechnikai Tan-
szék

1951-1957.

1957-1958.

1958-1973.

1945-ben alakult meg a
. A fõvárosban és az or-

szág nyugati felében még dörögtek a fegy-
verek, amikor Debrecenben megalakult az
ideiglenes kormány, melynek földmûve-
lésügyi minisztere , parasztpárti ál-
lamtitkára pedig lett (Pallag,
Gazdasági Akadémia). Pest felszabadítása
után a kormány áttette székhelyét a fõvárosba.
Ekkor a mezõgazdasági szakoktatási
intézmények két tárcához tartoztak (VKM ,
FM ). (3)

Tanszékünk elõdjét a Föld-
méréstani és Kultúrtechnikai Tanszéket 1951-
ben hozták létre a Magyar Agrártudományi
Egyetem Agronómiai Karán, Budapesten, a
Villányi úton. Az elsõ tanszékvezetõ

egyetemi docens volt. A tanszék két ok-
tatóval alakult meg, majd létszáma néhány év
elteltével nyolc fõre emelkedett. Feladata a
Földméréstan és Kultúrtechnika (Melioráció)
címû tárgyak oktatása volt az Öntözõ, Halte-
nyésztés és Baromfitenyésztés Szakon, vala-
mint ekkor került sor ezen tudomány-terüle-
teknek megfelelõ kutatómunkák megindítá-
sára is.

Az 1956-os események hatására
a tanszéki létszám jelentõsen lecsökkent,

munkaviszonyát is megszüntet-
ték.

Az 1957/58-as tanévben
(Mezõgazdasági Gépészmérnöki Kar, Me-
zõgazdasági Gépek Tanszék) megbízott tan-
székvezetõ felügyelete mellett mûködött to-
vább a tanszék, melynek létszáma két fõre
csökkent és így látták el ugyanazt az oktatási
feladatot, mint korábban.

1958 nyarától ,
a mezõgazdasági tudományok kandidátusa,

HARKÁNYINÉ
DR. SZÉKELYZSUZSANNA
Szent István Egyetem,
2103 Gödöllõ, Páter Károly u. 1.

Nagy Imre
S. Szabó Ferenc

Molnár
Béla

Molnár Béla

Lehoczky László

Oroszlány István

1

2

egyetemi docens vette át a tanszék vezetését.
A Földméréstan tárgy elõadója Sági Károly, a
Kultúrtechnika tárgyé Oroszlány István volt
(2).

1949/50-ben megtörtént az egyetem végle-
ges otthonának kijelölése. Gödöllõn a Fácá-
nosban, az egykori premontrei gimnázium
céljaira emelt választották
az agrárképzés központjául

és tervei alapján 1920-25
közt épült): "álmodtunk egy csodaszép egye-
temi városról a dombok tetején" így emlé-
kezett erre (1900-1964) talaj-
vegyész, egyetemi tanár, az 1950-ben alapított

elsõ
rektora.

-ben költözött re a tanszék. Az
oktatás mellett kiterjedt ku-
tatómunkát indított el. Ezt tette lehetõvé, hogy
a 60-as évek elején oktatást segítõ, bemutató
és

. 1964 után az esõztetõ öntözés
egyes hidraulikai kérdéseinek vizsgálata
került elõtérbe. Ebben az idõben már 10 fõ
látta el a tanszéki feladatokat (6 oktató és 4
segédszemélyzet).

kutatási munkáinak zöme
az öntözéstechnika fejlesztését szolgálta. A
termelés színvonalának és a mezõgazdasági
vízgazdálkodás színvonalának kapcsolatára
vonatkozó vizsgálatai országos jelentõségû-
ek. A kultúrtechnikai oktatáson kívül a Mezõ-
gazdasági Vízgazdálkodás anyagából tartott
rendszeresen elõadásokat más egyetemeken
is. Mûködése alatt a Tanszék szoros kapcsola-
tokat épített ki más egyetemek, ill. fõiskolák
vízgazdálkodással foglalkozó tanszékeivel,
különösen a által vezetett mû-
egyetemi tanszékkel, továbbá a szarvasi Tes-
sedik Sámuel Mezõgazdasági Fõiskola több
oktatójával, elõtérbe helyezve azt a komplex
szemléletet, amelyet a sokoldalú megközelí-
tést igénylõ téma megkíván. Ugyanakkor – ré-
szint a közös kutatások, részint a gyakorlati
megoldások elõmozdítása terén – tartalmas
együttmûködések alakultak ki kutatóintéze-
tekkel (pl. a Szarvason mûködõ Öntözési és
Rizstermesztési Kutató Intézettel), ill. az ön-
tözést alkalmazó, kifejezetten öntözéses gaz-
dálkodást folytató mezõgazdasági üzemekkel
is. Utóbbiak számára szerveztek a tanszék
munkatársai szaktanácsadást nyújtó progra-
mokat, bemutatókat, állandóan figyelemmel
kísérve a gyorsan változó technikai megol-
dásokat, elsõsorban az akkor nagy ütemben
terjedõ esõszerû öntözés területén.

1962-ben , a Kertészeti Tan-
szék vezetõje irányításával és

(Kultúrtechnikai és Földméréstani
Tanszék), valamint (Üzemtani
Tanszék) tanszékvezetõk közremûködésével
megalakult az MTAÖntözési Kutatói Munka-
közössége, amelynek kutatói és segéderõi a

3. A tanszék története a Gödöllõi Agrártu-
dományi Egyetemen

(

Gödöllõi Agrártudományi Egyetem

1959 Gödöllõ

központi épületet
Kertész Károly

Róbert Sváb Gyula

Páter Károly

Oroszlány István

kísérleti területet kapott a tanszék a víz-
torony mellett

Oroszlány István

Salamin Pál

Cselõtei László
Oroszlány Ist-

ván
Tóth Mihály

három tanszéken elosztva kaptak feladatot és
elhelyezést, de az MTA állományába tar-
toztak. 1964-tõl a Tanszéken mûködött az
MTA Öntözési Kutató Munkaközösségének
Kultúrtechnikai csoportja. Ennek keretében
kezdtek el foglalkozni a cseppenkénti öntözés
hatásaival, a csepegtetõ öntözés gyakorlati al-
kalmazásának mûszaki és agronómiai
kérdéseivel.

1971 õszétõl,
nyugdíjba vonulásától egye-
temi tanár, a mezõgazdasági tudományok
doktora, a Földmûveléstani és Növényter-
mesztéstani Tanszék Öntözéses Növényter-
mesztési Csoportjának vezetõje vette át a
Tanszék irányítását. 1974 január elsejétõl cso-
portjának munkatársai és az Agrometeoroló-
giai Csoport munkatársai átkerültek a tan-
székre. Az így létrejött tanszék neve megvál-
tozott 1974 tavaszától

re. Ebben kifejezésre
jutott az az egyre erõsebb felismerés, mi-
szerint a víz szerepe nélkülözhetetlen a társa-
dalom és a gazdaság egészében és minden kis
szegmensében egyaránt. Ekkor csatolták a
tanszékhez a is,
ahol öntözési kísérletek bemutató jelleggel,
valamint a növényállományok vízforgalmá-
val kapcsolatos kísérletek folytak. A

(a víztorony mellett) egy
szivattyútelep és az öntözõ szórófejek üzemi
jellemzõinek meghatározására szolgáló
mérõpálya került kialakításra.

Ekkorra már 49 fõre emelkedett a tanszék
létszáma (13 egyetemi végzettségû, 2 üzem-
mérnök, 3 szaktechnikus, 9 ügyintézõ labo-
ráns és adminisztrátor, 22 fõ fizikai munkás).
A BME Mezõgazdálkodási Vízgazdálkodá-

si szakmérnök képzésével párhuzamosan elõ-
ször a Tanszéken indult Öntözéses szakmér-
nök képzési tagozat. Késõbb együtt indítottak
Mezõgazdasági vízgazdálkodási szakmérnö-
ki képzést.

A tanszék kezelésében mûködött az orszá-
gos hálózat részeként egy Meteorológiai Ál-
lomás, ahol a szabványos meteorológiai ele-
mek mérése, illetve regisztrálása folyt 1963-
tól 2000 decemberéig. Ebben az idõszakban
Petrasovits Imre az ICID alelnöke,

a CIGR MNB titkára, a CIGR elsõ
szekciójának nemzetközi alelnöke volt.

1973-1988.

Vízgazdálkodási- és
Meliorációs Tanszék

Oroszlány István
Petrasovits Imre

Szárítópusztai Kísérleti teret

Belsõ
Kísérleti téren

Szalai
György

3

4

5 6

Oktatott tárgyak az 1970-es években
Tárgy neve Tárgyfelelõs
Agrometeorológia
A vízgazdálkodás és melioráció mûszaki
alapjai
A vízgazdálkodás és melioráció agronómiai
kérdései
Melegégövi vízgazdálkodás

Alkalmazott meteorológia

Vízháztartás szabályozás

Urbán László

Szalai György

Petrasovits Imre

Petrasovits Imre

Urbán László

A gödöllõi Vízgazdálkodási
Tanszék története

aula
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mûszaki módszerei
Szántóföldi növények öntözése

Vízgazdálkodás ökológiája

Mezõgazdasági vízrendezés
agronómiai alapjai
Tógazdálkodás
Környezetszabályozás
Az öntözésfejlesztés kérdései

Hígtrágya- és szennyvízhasznosítás

Melegégövi vízgazdálkodás

Hulladékgazdálkodás

Szalai György

Gáspár Zoltán

Petrasovits Imre

Petrasovits Imre
Szalai György
Vermes László

Gáspár Zoltán

Vermes László

Petrasovits Imre
Vermes László

A tanszéken készült diplomamunkák száma
ekkor meghaladta a százat, a szakmérnöki
diplomamunkáké pedig az ötvenet. Tizenhét
eredményes doktori cselekmény volt és hár-
man szereztek kandidátusi fokozatot.

1987-ben egyetemi tanár
lett a rektor. (Korábban, az 1967-69, majd az
1975-77. években a Mezõgazdaságtudomá-
nyi Kar dékánja volt.) A funkcióhalmozás el-
kerülése érdekében lemondott a Vízgazdál-
kodási és Meliorációs Tanszék vezetésérõl

tudományos tanácsadó javára.
1988-ban a mezõ-

gazdasági tudományok kanditátusa, tudo-
mányos tanácsadó lett a tanszék vezetõje, aki
a Vízgazdálkodási Tudományos Kutató In-
tézetben (VITUKI) végzett 21 évi kutatómun-
kával a háta mögött és a víz fontosságát a leg-
szélesebb körben bemutatni kívánva irá-
nyította a tanszéki munkatársak figyelmét a
víz és a környezet kölcsönkapcsolataira, eze-
ken belül is fõként a vízminõség védelmére, a
szennyezés okozta problémákra, a hulladék-
gondok megszüntetésére. A tanszéken meg-
kezdett ilyen irányú tevékenységét1993-tól a
Kertészeti Egyetemen folytatta.

Az Agrometeorológia, a Vízgazdálkodás és
melioráció mûszaki alapjai és a Vízgazdál-
kodás és melioráció agronómiai kérdései cí-
mû tárgyakat ekkor a Társadalomtudományi
Karon is oktatták, de szerepeltek ezek az ak-
kor megindított orosz és angol nyelvû kép-
zésekben is.

Folytatódtak a megkezdett kutatások állami
megbízások, diszciplináris kutatások és aspi-
ránsi, doktori témák keretében. Szoros együtt-
mûködések alakultak ki hazai és külföldi in-
tézetekkel, különösen a szomszédos országok
hasonló gondokkal küszködõ kutatóival, ok-
tatóival. Új tantárgyak születtek, új tananya-
gokat állítottak össze, új tankönyvek készül-
tek és kerültek bevezetésre az egyetemeken,
és ezek létrejöttében a tanszék oktatói igye-
keztek kivenni a részüket.

fontosabb oktatott tárgyai,
témakörei: Vízgazdálkodás, Környezetvéde-
lem, Környezetgazdálkodás, Hulladékgazdál-

Petrasovits Imre

Vermes László
Vermes László

Vermes László

1988-1990.

kodás, Levegõ- és Vízminõség-védelem, Ta-
lajvédelem, talajszennyezettség

Kutatásai: mezõgazdasági vízgazdálkodás,
melioráció, öntözés, vízrendezés; szennyvíz-,
szennyvíziszap- és hígtrágyahasznosítás; hul-
ladékgazdálkodás, környezetgazdálkodás, ta-
laj- és vízvédelem, az aszály elleni küzdelem.
1990-ben megnyílt a Víztoronyban az Eszter-
gomi Vízügyi Múzeum munkatársainak köz-
remûködésével szervezett Vízgazdálkodás és
földmérés történeti kiállítás.

1991. januárjában
egyetemi docens, a mezõgazdasági tudomá-
nyok kandidátusa lett a tanszékvezetõ. A fel-
sõoktatás 1990 utáni megújulása az oktatási
struktúra átalakulását eredményezte. 1993-
94. tanévtõl kezdõdõen új tantárgyak kerültek
bevezetésre (A – alap, B – kötelezõen választ-
ható, C – választható tárgyak). Jelentõs tan-
anyagfejlesztés is történt. A kutatások között
kiemelkedõ volt a TEMPUS program, mely-
ben 1991-93-ig vett részt a tanszék. (TEM-
PUS EWA-Ring). A tanszéki koordinátor

volt. (Koordinátor: Wageningeni
Egyetem, Vízgazdálkodási Tanszék.) Ebben
az idõszakban 47 diplomamunka született a
tanszéken, 4 doktori disszertáció és 3 kandi-
dátusi disszertáció készült a tanszéken. A
tanszék létszáma 37 fõ volt (ebbõl 6 oktató, 2
kutató, 8 egyéb diplomás). 1995-ben ez a lét-
szám késõbb 29 fõre csökkent a nyugdíjba vo-
nulások és leépítések során. 1997-ben a tan-
szék tantárgylistáján 19 tárgy szerepelt.

Nováky Béla egyetemi docens
vette át a tanszék vezetését. ( a
2007-ben Nobel békedíjjal kitüntetett IPCC
tagja lett. 2004-2007 között az IPCC Ne-
gyedik Értékelõ jelentése Európa fejezetének
koordinátor szerzõje.)

1991-1997.

1998-2000.

Szalai György

No-
váky Béla

Nováky Béla

Tárgy neve Tárgyfelelõs
Vízgazdálkodás és hidrológia

Természeti erõforrások

Meteorológia
Agrometeorológia ,
1994-tõl
Alkalmazott meteorológia

Földmérési és térképészeti ismeretek

és
Agrohidrológia és vízkészletgazdálkodás

Melioráció és rekultiváció

és
Trópusi vízkészletgazdálkodás

és

1993-1997 között a következõ tárgyakat
oktatta a tanszék

Szalai György

Szalai György
Loksa Gábor
Urbán László
Loksa Gábor

Urbán László

Forgóné Nemcsics Mária
Harkányiné Székely Zsuzsanna

Nováky Béla

Szalai György
Krizsán József

Szalai György
Szalai Marzsó Aladár

Még ebben az évben a Szárítópusztai kísér-
leti tér a berendezéseivel és személyzetével
együtt a Növénytermesztési Tanszékhez ke-
rült. A tanszék létszám így 14 fõre (ebbõl 8
diplomás), majd 2000 végére 6 fõre (ebbõl 3
diplomás) csökkent.

2000. január elsejével az egyetemek integrá-
lásának országos programja keretében a Gö-
döllõiAgrártudományi Egyetem, a Kertészeti
és Élelmiszeripari Egyetem, az Állatorvos-
tudományi Egyetem, az Ybl Miklós Mûszaki
Fõiskola és a Jászberényi Tanítóképzõ Fõ-
iskola együttmûködésével létrejött a Szent
István Egyetem. Ez mind a kar, mind a
tanszék életében további változásokat ered-
ményezett. Megkezdõdött az új szakirányok,
illetve szakiránymodulok kialakítása. A
2000/2001-es tanévben beindult a Vízgaz-
dálkodási modul. A kutatások közül kie-
melkedõek voltak a környezetszennyezés, a
megváltozott hidrológiai-meteorológiai fo-
lyamatok megfigyelésében végzett feladatok,
a vízerózió vizsgálatok, a belvízrendszerek
vizsgálata.
Atanszék dolgozói 2000-ben:
Diplomások: egyetemi tanár

(2000. augusztus 31-ig), tanszékvezetõ
(1997. december 31-ig), egye-
temi docens, tanszékvezetõ (1998-2000),

, egyetemi
adjunktus (1998-ig), egyetemi docens (1998-
2000), egyetemi
adjunktus, tudományos se-
gédmunkatárs (1998. december 31-ig),

, tanszéki
munkatárs (2000. január 31-ig), ,
tanszéki mérnök (2000. október 1-jétõl, szer-
zõdéses), , tanszéki mérnök,

, tanszéki mérnök (2000. június 30-
ig), , számítástechnikai munkatárs
(1999. július 1-tõl, szerzõdéses),

, számítástechnikai munkatárs
(1999. június 30-ig), , telep-
vezetõ (1997. november 1-ig)

Egyéb mûszaki dolgozók:
, tanszéki elõadó, , tech-

nikus, , meteorológus ész-
lelõ (2000. április 1-ig), , mû-
szaki rajzoló
Címzetes oktatók: , nyugdíjas

címzetes egyetemi tanár, ,
nyugdíjas, címzetes egyetemi tanár,

, címzetes egyetemi tanár,
, nyugdíjas címzetes egye-

temi docens (4)

4. A tanszék helyzete a Szent István Egye-
temen

Szalai György

Nováky Béla

Bardóczyné Székely Emõke

Forgóné Nemcsics Mária
Domonkos Péter

Harkányiné Székely Zsuzsanna
Herkó Dezsõ

Köles Péter Lok-
sa Gábor

Nagy Péter
Szabó

Gabriella
Marosi Géza

Csernich Sán-
dorné Kiss Zoltán

Kovács Lászlóné
Németh Imréné

Antal Emánuel
Balogh János

Sta-
rosolszky Ödön
Krisztián József

Oktatott tárgyak 1999-ben
Tárgy neve Tárgyfelelõs
Meteorológia
Vízgazdálkodás és hidrológia

Agrometeorológia

Loksa Gábor

Szalai György
Loksa Gábor
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Természeti erõforrások

Agrohidrológia és vízkészlet-gazdálkodás

Alkalmazott meteorológia

Melioráció és rekultiváció

Geodézia
Kartográfia
Melegégövi vízgazdálkodás

Földrajzi információs rendszerek

Avízi környezetvédelem alapjai

A vízi környezetvédelem mezõgazdasági
vonatkozásai
Magyarország vízföldrajza

Globális légköri változások

Földmérési és térképészeti ismeretek

Agrometeorológia
Térinformatika a vízgazdálkodásban

Öntözéses gazdálkodás

Szalai György

Nováky Béla

Urbán László

Szalai György
Forgóné Nemcsics Mária

Harkányiné Székely Zsuzsanna

Szalai György

Harkányiné Székely Zsuzsanna

Bardóczyné Székely Emõke

Bardóczyné Székely Emõke

Nováky Béla

Loksa Gábor

Forgóné Nemcsics Mária
Loksa Gábor

Szabó Gabriella

Köles Péter

2001-ben már csak 5 fõ látta el a tanszéki
feladatokat (2 oktató, 2 diplomás, 1 ügyinté-
zõ). Aktívan részt vett a munkában 1 fõ nyug-
díjas és 1 fõ címzetes egyetemi tanár.

2001. január 1-jétõl
egyetemi tanár, dékán, mint megbízott tan-

székvezetõ felügyelete mellett mûködik a
tanszék, miután tanszékvezetõi
megbízatása lejárt, és azt nem kívánta meg-
hosszabbítani.

Az újabb oktatási átalakítások eredménye-
ként a Vízgazdálkodási modul a Növényter-
mesztési - és Kertészeti modullal alkotott egy
közös t.A tanszék bekapcsolódott a

i programba az „
” c. tárggyal. Meg-

kezdõdött az FVM támogatásával és a BME
közremûködésével a

oktatás megszervezése.
Amegbízott tanszékvezetõ irányítása mellett

az oktatási és kutatási feladatokat 2 fõ oktató
(Ph.D. fokozattal rendelkezõ), 2 fõ diplomás
és 1 fõ igazgatási ügyintézõ ( )
látja el. Továbbá, 1 fõ ny. egyetemi tanár és 1
fõ c. egyetemi tanár is aktívan részt vesz a
tanszéki munkában.

lett a Tanszék
vezetõje.

2004. január 1-jétõl dr.
egyetemi tanár, a mezõgazdasági tudomány
doktora lett a tanszékvezetõ a nyugdíjba vo-
nulásáig, aki ez idõben az ICID tiszteletbeli
alelnöke, az üzemi vízgazdálkodás munka-
bizottság elnöke, illetve az MTA Mezõgazda-

2001-2003.

szakirány
távoktatás Agrometeoro-
lógia és vízgazdálkodás

Vízgazdálkodási szak-
mérnöki

összesen 5 fõ

2004-2006.

Dimény Ju-
dit

Nováky Béla

Ligetvári Ferenc

Ligetvári Ferenc

7

sági Vízgazdálkodási Bizottságának ugyan-
csak elnöke. A kutatási feladatokban a térségi
vízgazdálkodás, az öntözés, illetve a mezõ-
gazdaság vízzel kapcsolatos környezetvé-
delmi problémáinak megoldását helyezték
elõnybe. (5, 6, 7)

Vízgazdálkodási csoport szinten
mûködött tovább a Talajtani és Agrokémiai
Tanszéken belül a diszciplina.

A Környezettudományi Intézetben
újra megalakul a Víz- és Hulladékgazdál-
kodási Tanszék néven a tanszék, megbízott
tanszékvezetõ:

- meteorológus lett az
újrainduló Vízgazdálkodási Tanszék vezetõje.
Összefoglalás:

Vízgazdálkodási Tanszék története a tanszék
2014. decemberi újra megalakulása kapcsán.
Az 1945-ben megalakult Magyar Agrártudo-
mányi Egyetemen 1951-ben hozták létre tan-
székünk elõdjét a Földméréstani és Kultúr-
technikai Tanszéket két fõvel. 1959-ben Gö-
döllõre került a diszciplina. A kezdeti két fõ
oktatói létszám az idõk során huszonhétre nö-
vekedhetett. Az alábbi ábra a tanszék oktatói
létszámának hullámzását demonstrálja (1.
ábra). 1974 tavaszától önálló Vízgazdálko-
dási- és Meliorációs Tanszékké vált, mely név
tükrözte azt a társadalmi és gazdasági felisme-
rést, hogy a víz minden szinten nélkülözhe-
tetlen elem az életünkben.A2000-es évek ele-
je mégis hányatott sorsot hozott a tanszéknek,
– gyakorlatilag csoporttá degradálódott, de
2014 végétõl új esélyt kaphatott.

2006-2014.

2014.

2015

A cikkben nyomon követhetõ a gödöllõi

1. ábra
A gödöllõi Vízgazdálkodási Tanszék
oktatói létszámának hullámzása

Szalai Sándor
Szalai Sándor
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SZERZÕ:
HARKÁNYINÉ SZÉKELY ZSUZSANNA
PhD. okl. térképész, okl. humán-térinformatikus

History of the Department of Water Water
Management at Szent István University
The Department of Water Management at Szent
István University was re-established in
December 2014. The article on this occasion
provides an overview of the history of the
department from the beginnings. The
predecessor of the department (Culture
Geodesic and Technical Department) was
established in 1951 at the Hungarian
Agricultural University in Budapest, on the
Villányi Street. The department moved in 1959
to Gödöllõ where it operated until 2006 as a
department then it continued to operate within
the Soil Science and Agricultural Chemistry
Department as a Water Management Group.
Keywords: Department History, Water
Management, Szent István University
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