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Vezetõi kinevezések, SZIE diplomaosztó
megbízások
Dr. Palkovics László rektorhelyettes megbízását a SZIE Budai Campusán 2016. 07.
01. – 2016. 12. 31-ig meghosszabbították.
Dr. Káposzta József megkapta 2016. 07.
01. – 2019. 06. 30-ig szóló dékáni kinevezését a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon.
Molnár Erik József beruházási és mûszaki fõosztályvezetõi megbízását a SZIE
Biztonságszervezési és Mûszaki Igazgatóság Beruházási és Mûszaki Fõosztályán
2016. 12. 31-ig meghosszabbították.
Horváth Attila megkapta a 2016. 07. 01.
– 2019. 06. 30-ig szóló munkaügyi osztályvezetõi kinevezését a Humánpolitikai
Fõosztály Munkaügyi Osztályán.

Életmûdíj
A Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért elnevezésû díj Életmûdíjában részesült dr.
Szendrõ Péter, a SZIE elsõ rektora, az Országos Tudományos Diákköri Tanács elnöke, Snétberger Ferenc Kossuth- és Liszt
Ferenc-díjas gitármûvész, zeneszerzõ és
Singer János pszichológus, a budapesti Káldor Miklós Kollégium igazgatója.
A Bonis Bona díjakat tehetséggondozó, tehetségfejlesztõ és életmû kategóriákban osztották ki június 2-án a Magyar Nemzeti Múzeumban. Az eseményen Balog Zoltán, az
emberi erõforrások minisztere jelezte: az elmúlt két évben 30 százalékkal nõtt a pedagóguspályára jelentkezõk száma, ez a növekvõ megbecsülést jelenti. Ismertette: tehetséggondozásra 2020-ig magyar és uniós
forrásból több mint 6 milliárd forintot szánnak. A 2008-ban elindított Nemzeti Tehetség
Programot értékelve azt mondta, sikerült az
Országgyûlésben konszenzust teremteni, a
programot valamennyi párt támogatta.
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Zsidai László grafikája

Az AGCO elnök vezérigazgatója Gödöllõn

Új laboratórium a Gépészmérnöki Karon
Oktatási laboratóriumot adott át a hallgatók képzésének segítéséhez június 16-án a Gépészmérnöki Kar korábban átalakított és kibõvített Mérnökinformatikai Központjában dr. Tõzsér
János rektor és Prof. Martin H. Richenhagen, az AGCO Co. elnök vezérigazgatója, az
egyetem tiszteletbeli doktora, valamint Harsányi Zsolt, azAXIÁL Kft. ügyvezetõje.
A fejlesztés értékét mutatja, hogy
a laboratóriumi oktatófal a korszerû traktorokba beépített informatikai eszközök teljes körû
üzemszerû mûködésének elsajátítására alkalmas.
Az ünnepség keretében az AGCO Co. részérõl átadtak egy új
FENDT típusú traktort, mely elsõ
feladataként az átadáshoz meghozta a felszerelt laboratórium
kulcsát.
A rendezvény résztvevõit dr.
Bártfai Zoltán egyetemi docens,
tanszékvezetõ köszöntötte, majd
dr. Tõzsér János rektor méltatta a
nagy értékû fejlesztést, amely elõsegíti a gyakorlatorientált gépészmérnökképzést.
Dr. Szabó István dékán, nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettes kiemelte, hogy az új laboratórium kialakítása egy nyolcéves folyamat része. Ez idõ alatt a
kar gyakorlati oktatási bázisának
minden egyes négyzetméterét
korszerûsítették és új funkcióval
gazdagították. A modern laboratóriumok új lendületet adnak a képzésben.

fókuszban az Egyetem

Befejezõdött a 2015/2016. tanév

Egymillió eurós keret mobilitásra
Június 17-én, a Szenátus gödöllõi
nyilvános ünnepi ülésével
befejezõdött a Szent István
Egyetem 2015/2016. tanéve.
Az eseményen köszöntõt mondott
Nagy István, a Földmûvelésügyi
Minisztérium parlamenti
államtitkára, tanévzáró beszédet
tartott dr. Tõzsér János rektor.
Az ünnepségen doktorokat
avattak, majd habilitációs
okleveleket, egyetemi és
minisztériumi kitüntetéseket
adtak át.
A magyar mezõgazdaság és élelmiszergazdaság további megerõsítéséhez nélkülözhetetlen a megfelelõ számú, jól képzett
szakember – jelentette ki Nagy István. Az
FM parlamenti államtitkára kiemelte, hogy
az agrárium a magyar gazdaság kulcsfontosságú ágazata. A mezõgazdaság évrõl-évre
jobban teljesít, kimagasló mértékben járul

hozzá a nemzetgazdaság növekedéséhez és
exportteljesítményéhez, egyre több embernek ad munkát, megélhetést.
A politikus fontos feladatnak nevezte a Kárpát-medencén belüli gazdasági kapcsolatok
erõsítését. Megítélése szerint a magyarországi és a határon túli gazdák és gazdaszervezetek együttmûködése kiemelt szereppel bír.
A földmûvelésügyi tárca évtizedek óta kiegyensúlyozott szakmai kapcsolatot ápol a
Szent István Egyetemmel, amely a hazai agrárképzés kiemelkedõ felsõoktatási intézménye. Magas színvonalú, komplex, elmé-

leti és gyakorlati képzése biztosítja a magyar
agrár- és vidékfejlesztési ágazat szakemberutánpótlását, ezért is van nagy jelentõsége
annak, hogy a Földmûvelésügyi Minisztérium és a SZIE stratégiai partnerségi megállapodást kötött.
*
– A most záruló tanévrõl elmondhatjuk,
hogy a Szent István Egyetem hajója jó szelet
kapott a magyar felsõoktatás regattájában. A
Fokozatváltás a felsõoktatásban címû kormányzati stratégia ugyanis az agrár-felsõoktatás átalakításával kiemelt szerepet szán
az agrárdiplomások képzésének. Ennek két
oka van. Az egyik a generációváltás keltette
utánpótlás igény. A másik – és ez a tartósabb
– a mezõgazdaság és az élelmiszeripar fejlõdésének perspektíváiból származó munkaerõ-piaci kereslet – hangsúlyozta tanévzáró beszédében az intézmény vezetõje.
Dr. Tõzsér János megkülönböztetett tisztelettel köszöntötte az Élelmiszer-tudományi
Kar, a Kertészettudományi Kar, továbbá a
Tájépítészeti és Településtervezési Kar képviselõit, majd így fogalmazott:.
– A Budai Campus karainak január elsejei
csatlakozásával tovább erõsödött a Szent István Egyetem és ezzel a magyar agrár-felsõoktatás. Ezt a megállapítást az elmúlt félév
számos szakmai-tudományos eredménye
igazolja, amiket a Villányi és a Ménesi úton

oktató és kutató kollégák és hallgatók különkülön és együtt értek el különbözõ tudományterületeken.
Közös akarattal, cselekedettel és együttmûködéssel történelmileg rövid idõ alatt jelentkezni fognak az integráció elsõ eredményei. Együttes pályázatokban, az oktatási
paletta átalakításában, a szinergiák kiakná-
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zásában, a munka feltételeit javító beruházásokban. Kívánjuk új kollégáinknak, hogy
érezzék jól magukat intézményünkben! Várjuk, és szívesen fogadjuk alkotó gondolataikat, hogy közös munkával minél elõbb
elérjük célunkat. Azt, hogy hosszú távon Közép-Európa, a Kárpát-medence meghatározó, nemzetközi súlyú, vezetõ agrár-vidékfejlesztési felsõoktatási intézményévé váljunk.

Búcsú
a távozó karoktól
Az egyetem rektora elköszönt a búcsúzó
karoktól.
– Az Állatorvos-tudományi Kar a Szent István Egyetem 2000. évi alapításától intézményünk része. Ezen idõ alatt újította meg kétszer is a nemzetközi akkreditációját és vált
kutatókarrá. Július elsejétõl immár ismét önálló egyetemként mûködik. A jövõben hasonlóan szép sikereket és eredményeket kívánunk! Középtávú fejlesztési tervünk
megvalósításában az István utcai mûhe-

lyekre stratégiai partnerként számítunk.
Szintén egy fél emberöltõnyi idõn át kötöttük össze sorsunkat a Jászság felsõoktatási
intézményével, az Alkalmazott Bölcsészeti
és Pedagógiai Karral. Kívánjuk, hogy július
elsejétõl, az egri Eszterházy Károly Egyetem
karaként, szintén találják meg számításukat,
legyenek sikeresek a kimûvelt emberfõk
képzésében!
A Szent István Egyetem nevében ezúton
köszönöm meg mindkét kar munkatársainak,
hallgatóinak az együtt töltött 16 év közös
munkáját, a példaértékû együttmûködést és
az együtt elért sikereket.
Beszéde folytatásában dr. Tõzsér János rámutatott arra, hogy hazánk versenyképessége szempontjából korunkban is meghatározó, hogy miként tud megélhetést és továbbtanulást biztosítani a vidéken élõk számára.
– Jelenleg az agráriumban foglalkoztatottak
korösszetétele és képzettségi szintje nem
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megfelelõ. Ez a versenyképességünket nagyban akadályozó tényezõ. Ezért elengedhetetlen a magas szintû, korszerû tudással rendelkezõ szakemberek képzése és foglalkoztatása. A kormányzati elképzelések szerint is
újra népszerûvé kell tenni a fiatalok körében
az agrár-felsõoktatást. A fenntartó a képzési
szerkezet koncentrálásával és a szükséges átalakításokkal, új és modern képzési elemek
bevezetésével kívánja növelni az agrárképzés színvonalát. Természetesen igazodva a
termelõ és forgalmazó szféra igényeihez is.
Ez az elgondolás jelenik meg az Emberi
Erõforrások Minisztériuma, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Mezõgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal és a Szent István
Egyetem között megkötött négyoldalú stratégiai megállapodásban. A dokumentum
erõsíti a „Fokozatváltás a felsõoktatásban”
címû kormányzati stratégiát. Nevezetesen,
hogy az agrár-felsõoktatás átalakításával, az
agrár- és vidékfejlesztési képzések az agrártudásközpontokban koncentrálódjanak. Továbbá, hogy az egyes gazdasági-társadalmi
szereplõk minél szorosabban és minél hatékonyabban mûködjenek együtt
az agrár-szakmák
fiatalok körében
történõ népszerûsítése érdekében.
A Szent István
Egyetem a duális
képzések területén is élvezi az
agrár- és élelmiszeripari vállalkozások bizalmát. Mi sem mutatja ezt jobban,
mint hogy a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karon valamint az Élelmiszer-tudományi Karon már
közel harminc partner fogadja a következõ
tanévtõl hallgatóinkat. Azon hallgatóinkat,
akik készek és képesek többet áldozni egyetemista éveikbõl arra, hogy szakmailag felkészültebben, széles körû gyakorlati ismeretek birtokában kezdjék karrierjüket ezen a
jórészt hosszú termelési ciklusú ágazatban. A
duális képzés kiváló alapot és hátteret jelent
ahhoz, hogy a SZIE-n végzett hallgatók a
családi vállalkozásoktól kezdve, a közintézményeken keresztül a multinacionális vállalatokig, számos munkahelyen tudják kamatoztatni a megszerzett tudást és gyakorlati tapasztalatot.

Bõvülõ külhoni feladatok
Dr. Tõzsér János tanévzáró gondolataiban
méltatta a határon túli magyar nyelvû képzés
elindításának 25. évfordulóját.
– 1991-ben elsõként, szinte úttörõként indí-

tottuk el elsõ képzésünket Erdélyben. Jelenleg Kárpátalján, Beregszászon, Erdélyben,
Csíkszeredában, az újonnan csatlakozott
Budai Campus révén Délvidéken, Zentán sikeresen mûködnek kihelyezett képzéseink.
Hagyományaink mellett az agrárkutatásban
és agráripari innovációban nyújtott teljesítményünk is adja azt a bizalmi tõkét, aminek
alapján Magyarország Kormánya a jövõben
is számít egyetemünkre a külhoni magyar
felsõoktatás képzési szerkezetének megújításában, továbbá az adott régiókban mûködõ felsõoktatási intézmények és a magyarországi felsõoktatási intézmények külhoni
székhelyen kívüli képzéseinek összehangolásában.
A kormányzati szándékkal összhangban, az
egyetem aktív szereplõje a felsõoktatás nemzetköziesítésének.
A rektor hangsúlyozta. hogy az Erasmus+,
az Erasmus kreditmobilitási, az EGT Norvég
Alap és Ceepus pályázatokkal minden
korábbi keretet meghaladó finanszírozást
nyert el az intézmény, s ez jelentõsen megnöveli a hallgatói, oktatói és személyzeti
mobilitási lehetõségeket.
– A rendelkezésre álló több mint 1 millió
eurós mobilitási keretösszeg segítségével
garantálni tudjuk, hogy a minimum jó rendû
és középfokú nyelvvizsgával rendelkezõ
hallgatóink közül mindenki nemzetközi tapasztalatszerzéshez jusson, részképzés vagy
szakmai gyakorlat keretében. Hallgatóinknak és oktatóinknak lehetõsége nyílik
olyan egzotikus országokba is pályázni,
mint például Brazília, Kenya, Dél-Korea,
Kína vagy Tajvan.

Egyiptomtól Mongóliáig
Egyetemünk nemzetközi hallgatói bázisa
folyamatosan bõvül. A kormány által finanszírozott Stipendium Hungaricum ösztöndíj-program keretében a következõ akadémiai évtõl több mint harminc Európán kívüli országból érkezõ hallgató kezdi meg
tanulmányait angol nyelvû alap-, mester- és
doktori képzésen. A teljesség igénye nélkül
hallgatók érkeznek például Egyiptomból,
Kolumbiából, Ecuadorból, Mexikóból,
Kambodzsából, Ghánából, Indiából, a Fülöp-szigetekrõl, Pakisztánból és Mongóliából.
Az angol nyelvû képzés további szélesítésére törekszünk, amiben jelentõs segítséget nyújt számunkra a Magyar Kormány
és az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági
Szervezetének közös ösztöndíjas programja,
aminek keretében júniusban 33-an szerezték
meg mester fokozatú diplomájukat.
A tanévzáró ünnepség doktorrá avatással
folytatódott.
Tíz doktori iskola doktoranduszai közül a
következõ személyek szereztek doktori
címet:
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Állatorvos-tudományok Doktori Iskolában
Bende Balázs, Kemencei Zita, Kreizinger
Zsuzsa, Reinitz László Zoltán, Tombácz Kata, Tóth István, Vidovszky Márton, Vincze
Boglárka
Állattenyésztés-tudományok Doktori Iskolában Bernáth Gergely, Jung Ivett, Majorné
Tánczos Zsuzsa, Markolt Ferenc, Staszny
Ádám, Váradi Éva
Biológiai tudományok Doktori Iskolában
Koncz Péter Bertalan, Panker Máté, SassGyarmati Andrea
Enyedi György Regionális Tudományok
Doktori Iskolában Antalik Imrich, Kiss
Kornélia
Élelmiszertudományok Doktori Iskolában
Gere Attila, Szõllõsi Dániel, Zentai Andrea
Gazdálkodás és Szervezéstudományok
Doktori Iskolában Balyi Zsolt, Belovecz
Mária, Douglas Michael Lloyd, Hárskuti János, Horváthné Kökény Annamária, Illéssy
Miklós, Katona Ferenc, Lisa Chillingworth,
Ménes András, Nagy Adrienn, Pallás Edit
Ilona, Sájer István, Szabó Katalin, Valkó
Gábor, Zalainé Mészáros Kornélia
Környezettudományok Doktori Iskolában
Fehér Zsófia, Rákóczi Attila, Sándor Ferenc,
Takács Eszter, Tóth Ákos
Kertészeti Tudományok Doktori Iskolában
F ro e m e l - H a j n a l Ve ro n i k a M á r i a ,
Haddadderafshi Neda, Jevcsák Melinda,
Papp Viktor, Szõke Andrea, Tibenszkiné Kiss
Emese
Mûszaki tudományok Doktori Iskolában
Fekete István, Háber István, Horváth Ádám
Tamás, Kurják Zoltán, Pillinger György
Növénytudományok Doktori Iskolában
Balla István, Bottlik László, Horváth Csaba,
Kalmár Tibor, Komáromi Judit, Kruppa

Klaudia Katalin, Mikó Péter, Pálinkás Zoltán, Sallai-Harcsa Marietta, Stingliné Biró
Tímea, Szentes Szilárd
Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori
Iskolában Christian-Oláh Brigitta, Valánszki
István
Habilitációs oklevelet vett át agrár-mûszaki
tudományok tudományágban Kátai László,
Keppler István, Kollár László, állatorvos-tudományok tudományágban Balka Gyula,
Bakos Zoltán, Bartha András, Cserhalmi
Dániel, Jerzsele Ákos, Lang Zsolt, Székely
Andrea, állattenyésztés-tudományok tudományágban Horváth Ákos, Biró Zsolt, biológiai tudományok tudományágban Kondorossy Elõd, gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Nagy Henrietta,
Törõné Dunay Anna, környezettudományok
tudományágban Centeri Csaba, Jordán Gyõzõ, Malatinszky Ákos, Sárospataki Miklós,
regionális tudományok tudományágban
Kaszásné Leveleki Magdolna, Khademi-Vidra Anikó, Neszmélyi György.

A Szenátus Tiszteletbeli doktori címet adományozott Martin Richenhagennek, az
AGCO Corporation elnökének a mezõgépipar és a mezõgazdasági technológiák fejlesztése, valamint az iparág világviszonylatban is jelentõs átalakítása területén kifejtett több évtizedes, nemzetközileg is meghatározó tevékenységének elismeréseként.
A Szent István Elõadást ebben az évben dr.
Szûcs István professzor tartotta meg A termõföld gazdasági értékelése címmel.

A Kosáry Domokos-díjat a Szenátus
Koósné Török Erzsébet nyugalmazott fõigazgató, fõkönyvtáros részére adományozta
két évtizedes könyvtárosi, ezen belül
szakmai publikációs és közel egy évtizedes

könyvtárvezetõi tevékenységének elismeréseként.
Professor Emeritus címben részesült dr.
Hornok László (MKK), dr. Villányi László
(GTK), dr. Kozák János (EDHT), dr. Turányi
Gábor (YMÉK).
A Szent István Egyetem a Budapesti Corvinus Egyetem jogutódjaként, ezen minõségében, a Budapesti Corvinus Egyetem
által adományozott Professor Emeritus,
Emerita címeket a következõkben erõsítette
meg: Békássyné dr. Molnár Erika (ÉTK), dr.
Bernáth Jenõ (KTK), dr. Biacs Péter (ÉTK),
dr. Dimény Imre (ÉTK), dr. Fodor Péter
(ÉTK), Hajdu Istvánné dr. (ÉTK), dr.
Hoschke Ágoston (ÉTK), dr. Kállay Miklós
(KTK), dr. Kosáry Judit (ÉTK), dr. Lukács
Noémi (KTK), dr. Mõcsényi Mihály (TTK),
dr. Papp János (KTK), dr. Rimóczi Imre
(KTK), dr. Terbe István (KTK), dr. Vermes
László egyetemi tanár (KTK), dr. Maráz
Anna egyetemi tanár (ÉTK).

A Szenátus SZIE Aranygyûrû kitüntetést
adományozott dr. Villányi László egyetemi
tanárnak.
Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült dr. Kiss Péter egyetemi tanár, intézetigazgató, dr. Gálfi Péter egyetemi
tanár, az Egyetemi Doktori és Habilitációs
Tanács elnöke.
Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült Keszeyné dr. Say Emma
Katalin egyetemi docens (YMÉK), Vágó
Katalin ügyvivõ szakértõ (GÉK).
Egyetemi magántanári címet kapott dr. habil Fehér János egyetemi docens (GTK).
Címzetes egyetemi tanári kitüntetõ címet
adományoztak dr. Nemeskéri Eszter habilitált egyetemi docensnek (MKK), dr. Majzinger István egyetemi docensnek (MKK),
Dr. Gyimes Ernõ egyetemi docensnek
(MKK), dr. Surányi Dezsõ tudományos tanácsosnak (MKK).
Pro Negotio Universitatis kitüntetésben
részesült dr. Kapronczai István egyetemi docens és dr. Pénzes Béla egyetemi tanár.
Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany
fokozat kitüntetést adományoztak a
következõ munkatársaknak: dr. Rafai Pál
egyetemi tanár (ÁOTK), dr. Kovács-Weber
Mária egyetemi docens (MKK), dr. Horváth
Zoltán egyetemi docens (GTK), dr. Szilágyi
Tivadar egyetemi tanár, tanszékvezetõ,
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dékánhelyettes (GTK), dr. Balogh Antal
mestertanár (GÉK), Rácz Istvánné dr. fõiskolai tanár (GAEK), Edelényi Ottília Anna
könyvtáros (ÁOTK), Kampó Józsefné laboráns (ÁOTK), Bódi Tibor ügyvivõ szakértõ
(Oktatási Igazgatóság), Csapó László Attila
ügyvivõ szakértõ, gazdasági vezetõ (MKK),
Lestyán Katalin ügyvivõ szakértõ (GTK),
Kámán Elõd mûszaki tanár, tanulmányi
osztályvezetõ (YMÉK), Molnár Erik József
ügyvivõ szakértõ, mb. fõosztályvezetõ (Kancellári Kabinet), Kovács Gézáné gazdasági

ügyintézõ (Kancellári Kabinet), Balogh
Andrásné kisegítõ alkalmazott (GÉK), Birkásné Uhrin Beáta gazdasági ügyintézõ
(GAEK).
Szent István Egyetem Babérkoszorú Ezüst
fokozat kitüntetésben részesültek dr. Bleier
Norbert egyetemi adjunktus (MKK), dr.
Rudnák Ildikó egyetemi docens, tanszékvezetõ (GTK), dr. Lencsés Enikõ adjunktus
(GTK), Nemoda Ferenc mestertanár, kollégiumigazgató (YMÉK), Fülöp István Zoltán
tanársegéd (YMÉK), dr. Magó László adjunktus (GÉK), Szabóné Bohus Márta fõiskolai adjunktus (GAEK), Kálnainé Pöntör
Ildikó ügyvivõ szakértõ (ÁOTK), Györe
Bence igazgatási ügyintézõ (Oktatási
Igazgatóság), Kovács Gabriella ügyvivõ
szakértõ (Oktatási Igazgatóság), dr. Bellusné
Daniek Ágnes ügyviteli alkalmazott (MKK),
Kovács Péter Györgyné igazgatási ügyintézõ, elõadó (YMÉK), Ábrahám Zoltán
fenntartási alkalmazott (Kancellári Kabinet),
Nickl Róbert üzemviteli alkalmazott (Kancellári Kabinet), Horváth Katalin ügyvivõ
szakértõ (Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság), Szekeresné Virág Judit kisegítõ alkalmazott (GÉK).
Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetést adományoztak a
következõ hallgatóknak: Kiss Gerda Zsuzsanna (ÁOTK), Bogdán Vivien (ABPK),
Lázár Eszter Kata (MKK), Kincses Péter
(YMÉK), Kelemen Ildikó (GAEK), Seres
Richárd (GÉK), Szászi Dániel András
(GTK).
Szent István Egyetem Fõtanácsos elismerõ
címben részesült Lajkó Istvánné ügyvivõ
szakértõ (Oktatási Igazgatóság), Berze
Claudia igazgatási ügyintézõ (GÉK).
Szent István Egyetem Tanácsos elismerõ
címben részesült Orbánné Dobrovits Katalin
ügyvivõ szakértõ (Oktatási Igazgatóság),
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Molnár Jánosné ügyvivõ szakértõ (Kancellári Kabinet), Jilly Bertalanné igazgatási
ügyintézõ (Oktatási Igazgatóság).
Szent István Egyetem Fõmunkatárs elismerõ címben részesült Pintér Katalin ügyviteli
alkalmazott (MKK).
Az emberi erõforrások minisztere Magyar
Felsõoktatásért Emlékplakett kitüntetésben
részesítette dr. Varró Bernadett fõiskolai tanárt, tanszékvezetõt, mb. dékánt, Biró Terézia mb. kabinetvezetõt (Kancellári Kabinet),
dr. Turcsányiné dr. Siller Irén egyetemi docenst (ÁOTK), Vas Judit mestertanárt, igazgatót, Törõné dr. Dunay Anna egyetemi docenst (GTK) és Balázs Gusztáv ügyvivõ
szakértõt, lapunk felelõs szerkesztõjét (PR
Sajtó- és Rendezvényszervezési Fõosztály).

A Szent István Egyetem Kiváló Sportolója
kitüntetõ címet ebben a tanévben Bogár Gábornak, a GAEK hallgatójának ítélték, aki 7
éves kora óta kajakozik, az U23-as világbajnokság K1-1000 méteres döntõjében
egyéni bronzérmes, az U23-as Európa Bajnokságról egyéni és csapat ezüstéremmel tért
haza.AKözgép SE versenyzõje.
Az ünnepségen bejelentették, hogy a Bonis
Bona – A nemzet tehetségeiért elnevezésû díj
Életmûdíjában részesült dr. Szendrõ Péter
rector emeritus, az OTDT elnöke.
Nagyváthy János-díjban részesült dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, intézeti igazgató,
rektorhelyettes és dr. Urbányi Béla egyetemi
tanár, tanszékvezetõ.
Kiemelkedõ oktató, nevelõ munkája, a pedagógiai gyakorlatot segítõ kiemelkedõ tudományos tevékenysége elismeréseként
Apáczai Csere János-díjban részesült Prof.
dr. Vetter János László egyetemi tanár
(ÁOTK), dr. Beke János egyetemi tanár
(GÉK).Szentgyörgyi Albert-díjban részesült
Prof. dr. Hornung Erzsébet egyetemi tanár
(ÁOTK), dr. Micheller Magdolna fõiskolai
tanár (GAEK).
Egyetemi tanári címet kaptak 2015. szeptember 1-jei hatállyal dr. Bodó Gábor
(ÁOTK), dr. Bakonyi Tamás (ÁOTK), dr.
Muraközy László (GTK). Egyetemi tanári címet kapott 2015. szeptember 30-i hatállyal
dr. Gyuricza Csaba (az egyetemi tanári munkaköri cím felterjesztését a Kaposvári Egyetem kezdeményezte, a SZIE-n további jogviszonyban egyetemi tanár.)
Balázs Gusztáv felvételei

Emlékezés az István utcában

Hõsök Napja
Az Állatorvos-tudományi Karon a Magyar
Hõsök Napján hagyományosan megemlékeznek a két világháborúban és az 1956-os
forradalomban elhunytakról a Gyógyszertani és Méregtani Tanszék, a Kémiai Tanszék, valamint a Központi Könyvtár falán
elhelyezett emléktáblák elõtt. Az idei esemény különlegessége volt, hogy azon dr.
Boross Péter ny. miniszterelnök, a Nemzeti
Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnöke is
részt vett.
Az 1990-ben felavatott, a II. világháborúban elesett illetve mártírhalált halt állatorvos
és állatorvos-hallgatóknak emléket állító
emlékmûnél Eperjes Károly Kossuth-díjas
színmûvész József Attila verseit és idézte fel
és értelmezte. Ezt követõen hangzott el dr.
Boross Péter beszéde, amely megmaradásunk érdekében folytatott ezeréves küzdelmünket és a hõsök áldozatát méltatta.
Az emlékmûnél koszorút helyezett el dr.
Boross Péter, a kar nevében dr. Sótonyi Péter
dékán és dr. Gálfi Péter egyetemi tanár,
továbbá a szaktárca és szakmai szervezetek
képviselõi.
Az emlékezõk az emléktábla megkoszorúzása után Tatay Zoltán emléktáblájához vonultak.
A harmadéves állatorvostan-hallgató 1956.
október 24-én fehér köpenyben, fegyver-ropogás közben elindult az utcára életet menteni. A Harminckettesek terén a golyózápor
elõl egy kapualjba húzódva észrevette, hogy
nem messze tõle egy ismeretlen, súlyos
sebesült segítségért könyörög, s hozzá rohant. A fehér köpeny könnyû céltáblának bizonyult: egy gonosz kéz géppisztolysorozatának 7 golyója végzett vele. Pár óra múlva,
Gulyás István állatorvostan-hallgató ismerte
fel a holttestet, lezárta a diáktárs szemeit, s
vitte a hírt a fõiskolára. Lelõhelyének pontos
leírása alapján az évfolyamtárs, Czabarka
János és a belgyógyászati szaksegéd, Szalai
Ferenc – patamûtét után gyógyult Rigó nevû
lovat sráfkocsiba fogva – szállította ide. A
sebtében deszkából összeállított koporsóban, a Kémiai tanterem mellett, október 27én, ideiglenesen földelték el.
Tatay Zoltán tettének megõrzésére az '56-os
forradalom és szabadságharc 50. évfordulóján készült emléktábla, amit most is megkoszorúztak.
A megemlékezés a Könyvtár épületénél fejezõdött be. Itt dr. Jáger Sándor ny. fõállatorvos és dr. Sátori Jenõ ny. fõállatorvos az
1944-ben nyugatra telepített Egyetemi Tanzászlóalj és a M. Kir. I. Önálló Egyetemi Rohamzászlóalj tagjaként Budán harcoló és
vérzõ állatorvostan-hallgatók emlékének
állított táblánál a kortársak koszorúját helyezték el, majd az I. világháborúban elesett
állatorvosok és állatorvostan-hallgatók
1926. február 28-án felavatott emléktáblájánál helyezték el a kar és a szakmai szervezetek képviselõi a kegyelet virágait.
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Az új egyetemet köszöntötték
az István utcai kampuszon
Az Állatorvostudományi Egyetem
önállóvá válása alkalmából
rendeztek ünnepséget június 30-án
az Állatorvos-tudományi Karon.
Az aulában kezdõdött ünnepségen elõször
dr. Sótonyi Péter dékán mondott köszöntõt.
Felidézte, hogy az intézmény célja 229 éve
változatlanul olyan szakemberek képzése,
akik bárhol, bármikor képesek teljesíteni a
változó állatorvosi feladatokat. Az újra önállósuló intézményt az ország egyik legnehezebben elvégezhetõ egyetemeként jelölte
meg, ahol az érték a mindenkori értékmérõ.
Az utóbbi években szervezeti átalakítások,
majd beruházások segítették a kar nemzetközi versenyképességének fejlesztését. Két
hét múlva négy új elõadótermet nyitnak meg.
A dékán köszönetet mondott mindenkinek,
aki segítette a kar önálló egyetemmé válásának folyamatát egyben méltatta a Szent István egyetemi kollégákkal kialakult emberi
és szakmai kapcsolatokat, amiket tovább
fognak ápolni.

szöntõ szavait is tolmácsolták: „A Kárpátmedencei történelmi erõtérben fölhalmozott
tapasztalati és elméleti, a gyakorlatban is
hasznosítható nevelõ tudásotok olyan csúcsteljesítmény, amely nem csak a magyar, de a
világörökség része is.”
Az Állatorvostudományi Egyetem zászlójára Schmitt Pálné Makray Katalin zászlóanya kötötte fel az elsõ szalagot, amin a
következõ mondat szerepel: „Biztos tudással
az állatokért és az emberekért.” Az Emberi
Erõforrások Minisztériumának szalagját a
tárca vezetõje, az egyetem szalagját dr. Sótonyi Péter kötötte fel.

A zászlót Süllei László érseki helynök, a
Budavári Nagyboldogasszony templom
kanonok plébánosa szentelte fel majd
Steinbach József, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke adta áldását a zászlóra és az egyetemre.
Virágcsokorral köszöntötték Schmitt Pálné
Makray Katalint, dr. Kovács Ferenc néhai
rektor feleségét dr. Kovács Ferencnét. Dr.
Sótonyi Péter feleségének is virágcsokorral
fejezte ki köszönetét, aki mindvégig
kitartással és hittel segítette munkáját.

Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere kiemelte a kar tudományos kiválóságát és azt is, hogy költségvetésének 80 százaléka saját bevételbõl származik. A múltra
visszatekintve hangsúlyozta: az állatorvosok
döntõ szerepet töltöttek be az állattenyésztéssel foglalkozók megélhetésében. Hozzátette: a magyar agrárium felívelõ és rendkívüli teljesítményeket felmutató korszakaiban az István utcai kampusz képzési önállósága folyamatosan erõsödött.
Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke méltatta, hogy az új
egyetem mindennapos kapcsolatokat ápol az
iparral, kiemelten a gyógyszeriparral.
Nemzetközi képzése kiemelkedõ Magyarországon, kapacitásait leköti. Mindezek az
értékek más felsõoktatási intézmények számára is példaértékûek.
Az ünnepségen Lezsák Sándor, az Országgyûlés alelnöke dékán úrhoz intézett kö-

Dr. Lami Gyula professzor egy 120 évvel
ezelõtti szalagot kötött fel az egyetem zászlajára. A szalagon a következõ mondat szerepel: „Hazáért és Tudományért.” Négy emberöltõvel ezelõtt Hutyra Ferenc rektor felesége kötötte fel ezt a szalagot!
Dr. Tõzsér János rektor a Szent István
Egyetem nevében – az integráció 16 évére kiterjedõ példaértékû tudományos, oktatási és
kutatói együttmûködés elismeréseként –

díszoklevelet adott át dr. Sótonyi Péternek.
Végezetül az ünnepségen megköszönték dr.
Sótonyi Péternek „azt a hatalmas szervezõ
munkát, azt a fertõzõ lelkesedést, amellyel
önállósodásunk gondolatát felkarolva tántoríthatatlanul haladt elõre közös célunk irányába, így Alma Materünk bejáratára az a
tábla kerülhetett fel, ami leginkább megilleti: Állatorvostudományi Egyetem.” A virágcsokrot Erdélyi Jázmin Luca, a hallgatói
önkormányzat elnöke adta át az intézmény
vezetõjének.
Az aulai ünnepség befejése után az egyetem
parkjában õshonos magyar kutyafajták
szobrait – Pogány Gábor Benõ szobrászmûvész alkotásait – avatta fel L. Simon László, a Miniszterelnökség államtitkára és dr.
Sótonyi Péter.
Az ünnepségen közremûködött a Syrinx
Állatorvosi Kamarakórus. Vezényelt: Tapodi Attila.

Balázs Gusztáv felvételei
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II. HTDK Parlament Gödöllõn
a határon túli diákköri tevékenységért
A Szent István Egyetem gödöllõi központja adott otthont július 2-4-ig a II.
HTDK (TDK Határok Nélkül) Parlamentnek. A fórumra mintegy száz
résztvevõ érkezett Szlovákiából, Romániából, Szerbiából és Ukrajnából,
köztük számosan egyetemünk partnerei a Kárpát-medencei képzésekben.
Az Országos Tudományos Diákköri Tanács
(OTDT) és a Magyar Rektori Konferencia
(MRK) 2010-ben és 2011-ben megállapodásokat kötött a határon túli hallgatók és oktatók tudományos diákköri tevékenységben
történõ részvételének kiszélesítésére. E
megállapodások mentén létrejött a TDK Határok Nélkül Program (HTDK), aminek célja
a megállapodásokban foglaltak támogatása,
szükség esetén irányítása és koordinációja.
A HTDK Program keretében két évvel ezelõtt Debrecenben szervezték meg a „HTDK
Parlamentet", ahol a TDK mozgalomba bekapcsolódó határon túli intézmények, diákszervezetek képviselõi megfogalmazták aktuális problémáikat és kijelölték a következõ
évek feladatait. A program rendkívül sikeres
volt és megszületett folytatásának igénye is.
A HTDK Parlament második, gödöllõi rendezvényén megújították a 2010-ben és 2011ben aláírt határon túli szerzõdéseket.
A fórum nyitó napján dr. Szendrõ Péter, az
OTDT elnöke, dr. Tõzsér János rektor és
Schanda Tamás ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelõs helyettes államtitkár köszöntötte a résztvevõket.

Magyar Ferenc, a SZIE stratégiai és koordinációs fõigazgatója, a külhoni képzések
koordinátora „Szent István Egyetem – 25 év
a külhoni magyar felsõoktatásban” címmel
tartott elõadást.
Felidézte, hogy 1990-ben 37 erdélyi és 17
kárpátaljai fiatal kezdte meg tanulmányait a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen. Tõkés László püspök javaslatára az 1991/92-es
tanévtõl kihelyezett képzési formában folytatódtak a képzések a „jóindulatú agyelszívás” elkerülésére. A felsõoktatás mellett több
éven keresztül szervezett kihelyezett, kéthetes tanfolyamok sorozata zajlott Csíkszeredában, Királyhelmecen, Nagybaktán,
Lendván, Zentán annak érdekében, hogy az
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ottani magyar agrárszakemberek anyanyelvükön szerezzenek új, korszerû ismereteket
az állattenyésztés, a növénytermesztés, a
növényvédelem és az agrárgazdaságtan területén. Mindezt a
Pro Agricultura Hungariae Alapítvány
szervezte.
Az elsõ 15 év mérlege számokban (Csíkszereda, Nyárádszereda, Beregszász és
Zenta tekintetében):
1645 felvett hallgató,
1249 kiadott diploma, több mint 400 oktatott tárgy, 477 magyarországi oktató és
szervezõ, 203 külhoni konzulens, 17 sikeres doktori védés; közel 130 ezer konzultációs óra. A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem mûködésének elindulásával
2006-ban lezárult székelyföldi korszakról dr.
Vinczeffy Zsolt, a képzés egykori koordinátora élvezetes stílusban megírt, dokumentumokkal gazdagon illusztrált kötetben adott
számot.
Az újrakezdésig csak öt évet kellett várni.
Igényként merült el ugyanis az erdélyi magyar anyanyelvû felsõoktatás oktatói bázisának megerõsítése. 2011-ben a Regionális Tudományok Doktori Iskola csíkszeredai kihelyezett képzésén 10 hallgatóval elindult a
doktori képzés. Az elsõ sikeres munkahelyi
vita idén júniusban zajlott le és további 3-4
doktorandusz érkezett el ennek a küszöbéhez.
A szülõföldön elérhetõ magyar nyelvû mesterképzéshez is jelentõsen hozzájárult a
Szent István Egyetem azzal, hogy 2012-ben
elkezdõdött a vidékfejlesztési agrármérnök
MSc képzés Hargita megye székhelyén.
Az elsõ két évfolyamon 30-30, majd évfolyamonként 40 hallgató kezdte meg tanulmányait, s eddig 65-en szereztek diplomát. Kétszer rendeztek Csíkszeredában kihelyezett TDK konferenciát.
A Nemzeti Tehetség Program keretében az
egyetem a térségi partnereivel – a Sapientia
EMTE-vel, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvánnyal – sikeres pályázatot készített, több száz egyetemistát,
középiskolás diákot, magyarországi és kül-

honi oktatót valamint tehetséggondozással
foglalkozó szakembert vont be a munkába és
6 kiadványt jelentett meg.
A sikeres pályázatok közé tartozó Kreatív
fiatalok – innovatív vidék projekt megvalósítása során 15-15 gödöllõi és székelyföldi
egyetemi hallgató párokat alkotva dolgozott
fel székelyföldi jó gyakorlatokat és készített
ezekbõl prezentációkat és publikációkat.
A 2013-as Kutatók Éjszakáján 28 szé-

kelyföldi egyetemi hallgató és oktató a Sapientia EMTE Élelmiszertudományi és
Biomérnöki Tanszékérõl volt Gödöllõn a
SZIE vendége. Ezt a programot idén közös
pályázatból újra megszervezik.
Pro Scientia Ruralis címmel Romániában
bejegyzett on-line tudományos folyóiratot
indítottak 2016 januárban, amely publikációs lehetõség a Kárpát-medencei fiatalok és
tanáraik számára. (www.psr.pahru.ro)
A határon túli kapcsolatok jelentõsen elõsegítik a Szent István Egyetem azon céljának
elérését, hogy Kárpát-medencei agrár- és vidékfejlesztési tudásközponttá váljon.
A magyar kormány a Szent István Egyetem
részérõl Kárpátalján kertészmérnöki BSc,
mezõgazdasági mérnöki BSC valamint mezõgazdaság és élelmiszeripari gépészmérnöki BSc, Felvidéken kertészmérnöki BSc
és mezõgazdasági mérnöki BSc, Vajdaságban kertészmérnöki BSc és mezõgazdasági
mérnöki BSc, Erdélyben vidékfejlesztési agrármérnöki MSc és vadgazda mérnöki MSc
szakok oktatását támogatja a jövõben.
Magyar Ferenc tájékoztatást adott a Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum tevékenységérõl, felvázolta az agrár- és vidékfejlesztési tudástranszfer hálózat modelljét
továbbá a Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központ célját,
szerepét és eddigi eredményeit.
*

A II. HTDK hétfõi záró napján a határon túli
szerzõdések megújítása elõtt Kádár Zoltán,
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
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felelõs államtitkár kabinetfõnöke a következõ gondolatokkal köszöntötte a résztvevõket.
„Nagyon fontos mérföldkõ ez a mai alkalom azon az úton, ami a magyarság egységének megteremtéséhez vezet. Mi magyarok
minden idõkben tudtuk, hogy összetartozunk. Ez az érzés kötött össze bennünket évszázadokon át. A magyar egység azonban
nem mindig és minden idõkben létezett, hanem csak akkor, amikor ennek a kereteit meg
tudtuk teremteni. Voltak idõszakok, amikor
ez még csak szóba sem kerülhetett, a rendszerváltás teremtette meg a lehetõséget,
hogy megkezdjük az ezzel kapcsolatos munkát. A 2010-es politikai irányváltással pedig valódi építkezés indult el annak érdekében, hogy az egységet minden szinten megvalósítsuk. Ma
még nem mondhatjuk azt, hogy
már az út végén vagyunk. Sokkal inkább egy folyamat zajlik,
amelynek során fokozatosan haladunk a magyarság teljes újraegyesítése felé.
Elsõ lépésként megteremtettük
a lehetõséget a magyar állampolgárság egyszerûsített eljárásban történõ megszerzéséhez,
ezzel pedig a magyarság közjogi
egységét valósítottuk meg. Azóta több mint 810 ezren kérvényezték ilyen módon a magyar
állampolgárságot, és több, mint
770 ezren tették le az esküt.
Célunk, hogy 2018-ra 1 millió
új állampolgár legyen. Emellett
más eszközökkel is haladunk a
magyarság egyesítésének útján:
folyamatosan dolgozunk azon,
hogy újabb szakterületek horizontját tágítsuk ki. Óriási megerõsítést jelent számunkra, hogy
azt látjuk, a társadalom, a különbözõ intézmények és szervezetek nem várnak ránk,
hanem maguk kezdenek neki a magyarság
integrációjának a legkülönfélébb területeken.
ATDK Határok Nélkül Program arra vállalkozott, hogy megszervezi a külhoni magyarok részvételét a tudományos utánpótlás
legfontosabb rendezvényén, az Országos
Tudományos Diákköri Konferencián. A határon túli magyar egyetemek és fõiskolák
ennek a munkának köszönhetõen 2015-ben
már második alkalommal voltak jelen a rendezvényen: hallgatóik elõadóként, oktatóik
pedig zsûritagként vagy konzulensként. Ez a
munka azonban többet jelent egy verseny
határokon túlra való kiterjesztésénél. Valójá-

ban a külhoni magyar tudományosságnak a
magyar tudományosságba való bekapcsolása, egy egységes Kárpát-medencei tudományos tér létrehozása zajlik.
Az esemény során a résztvevõk ugyanis
nemcsak bemutathatják saját dolgozatukat,
hanem megismerhetik egymás kutatási eredményeit is. S ami a legfontosabb: megismerhetik egymást. Az így kialakult kapcsolatok
segítenek legyõzni a tudományos mûhelyek
közötti távolságokat, s egyben a magyar közösségek közötti kilométereket is. Ezúton is
szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik mindezt lehetõvé tették: az OTDT

vezetésének, valamint a határon túli magyar
tudományos diákkörök létrehozóinak és mûködtetõinek.
Az egység nagyon fontos jellemvonása az,
hogy benne a részek eltérõek lehetnek, másmás feladatot láthatnak el, de mindenképpen
egyenrangúak maradnak. A határon túli magyarság bevonása kapcsán is figyelnünk kell
arra, hogy partnerséget és ne alá-fölérendeltségi viszonyt alakítsunk ki. Éppen ezért
hangsúlyos eredménye az Önök együttmûködésének az is, hogy általa a külhoniak
egyenrangú félként válnak a magyar tudományos diákköri struktúra részévé: az erdélyi, a felvidéki, a vajdasági és a kárpátaljai
diákok a magyarországiakkal azonos feltételekkel vehetnek részt a megmérettetésben,

a külhoni magyar tudományos élet nagy nevei teljes értékû bírálóként értékelik a dolgozatokat. Az egységesítés eddigi legjelentõsebb lépése azonban az, hogy a tavalyi
OTDK Fizika, Földtudományok és Matematika Szekciója Kolozsváron került megrendezésre, így a külhoni és anyaországi diákok elõször mérhették össze erejüket egy határon túli egyetemen.
A mostani HTDK Parlament során az egyes
Kárpát-medencei magyar régiók képviselõinek lehetõsége volt arra, hogy megvitassák
az eddigi tapasztalatokat, ma pedig a megkezdett folyamatnak a folytatásáról állapodnak meg itt, Gödöllõn. Bízom abban,
hogy az együttmûködés a jövõben is gyümölcsözõnek bizonyul, a TDK Határok Nélkül Programra pedig a jövõben is számíthatunk közös célunk elérésében: a magyar
nemzet teljes egységének megteremtésében.”

Dr. Mezey Barna, az ELTE rektora mint az
MRK tiszteletbeli elnöke osztotta meg gondolatait a fórummal. Kifejtette, hogy a tdk
hazai rendszere az elmúlt 60 évben alapvetõen érvényes célokat tûzött ki és azok teljesítése sem maradt el. A diáktudományos
mozgalomra/munkára egyaránt jellemzõ a
verseny és az együttmûködésre való képesség.
A professzor beszélt a tehetséggondozás
változó funkciójáról. A felsõoktatás tömegesedésének az lett a következménye, hogy a
tehetség kiválasztására már az intézmények
falai között kerül sor a tanulmányok ideje
alatt. A globalizáció bontja a határokat. Az
ELTE gyakorló iskolái között a Radnóti
Gimnázium Magyarország második legjobb
középiskolája. A végzõs osztályokban tanulók 72 százaléka jelentkezett külföldi intézménybe, közülük 35 százalék állami ösztöndíjjal tanulhat tovább. A hazai egyetemek
elõtt az a feladat áll, hogy bizonyítsák,
képesek megtalálni azokat a tehetséges hallgatókat, akikkel pótolhatók a külföldön tovább tanulók.
Befejezésül az MRK tiszteletbeli elnöke a
tdk mozgalmat a magyar tudományosság
letéteményesének nevezte.
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Kisfüzesen és Mátraballán

Keleméri
Ökológiai gyepgazdálkodási tanulmányút gyepfelmérési
Romney-Texcel hibridek Dietrich János a gyomszabályozásról is. Dietrich János betapasztalatok
kisfüzesi birtokán, Limousine húsmarha és mutatta a legújabb gyepmûvelõ eszközét, egy
kaszáló felhagyott zabföldön (az iskola- láncboronát, amivel a felhalmozódott gyeppélda)

Az idei szakmai tanulmányutat a Heves megyei Kisfüzesre és Mátraballára szerveztük.
Jó hangulatban telt az utazás Kisfüzesig, ahol
Dietrich János fogadott minket a 100 hektáros, 90 százalékban magántulajdonban lévõ
bemutató gazdaságának bejáratánál.
Sajátos szemlélet jellemzi Dietrich úr gazdálkodását. A texel-romney keresztezett állomány télen-nyáron a legelõn van. Csupán egy
terménytároló fészer és egy kezelõ-fogadó karám van kialakítva.
Ez utóbbi közelében oldja meg a téli takarmányozást is, a helyben kaszált szénával.
Rendelkezik némi szántóval is, ahol pillangóst termel. Többször kihangsúlyozta, hogy
ezzel a négy-sonkás juhfajtával nincs sok
probléma. Jól illeszthetõ az „egyszemélyes”
technológiához. Csupán a kerítésépítés vagy a
válogatás igényel plusz munkaerõt. Mivel
nem bérel legelõt, a támogatások bevételként
jelentkeznek nála. Ez egyben a legnagyobb
versenyelõnye is a környezõ juhászatokkal
szemben.
Öt nagy szakaszra osztotta a legelõt. Egy-egy
szakaszban bõ egy hónapig legelnek az állatok, ahol az év elsõ felében bõséggel találnak
legelõfüvet. Foltszerûen jelentkezik a délifekvésû legelõkön az egyre nagyobb problémát okozó fenyérfû (Bothriochloa ischaemum). Erre a problémára a Szent István Egyetem Gyepgazdálkodási csoportja és az Erdészeti Tudományos Intézet munkatársai közös
erõvel igyekeznek megoldást találni.
Megtekintettük a gazdasághoz tartozó kaszálót is, ami a keskeny völgy északi lejtõin fekszik. Tasi Julianna tanárnõ rögtönzött gyepfelismerés szemináriumot tartott, ahol megtanultuk, hogyan ismerhetõ fel távolról is a
siska nádtippan és eszmecsere bontakozott ki
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filcet össze tudja szedni és levegõhöz juttatja a
tavaszi friss gyepet.
*
Dél körül átgördültünk a két völggyel arrébb
fekvõ Mátraballára, Kladiva Sándor birtokára. Itt limousine húsmarhákat láthattunk,
extenzív tartástechnológiában.
Kladiva úr és családja mintha csak a tankönyvbõl tanulták volna, szinte betû szerint,
akadémiai szinten gazdálkodnak a Ballapatak völgyében. A gazda szerényen mesélte,
hogy ugyan egyszemélyes vállalkozásban
tartja a jószágot, de harmonikus a kapcsolata a
vadnak, nehezen kezelhetõnek tartott fajtával.
Az Attila nevû limousine bikát volt alkalmunk közelebbrõl is – a vályú biztonságosabb
felérõl – szemügyre venni.
A hatalmas, közel egy tonnás állat komótosan ballagott a soron kívül érkezõ abrakért.
Persze a hallgatókat és oktatóikat nem csak a
szakmai tartalom nyûgözte le, hanem Kladiva
Sándor és családja hatalmas vendégszeretete
is. Azon túl, hogy traktor-pótkocsi magasából
figyelhettük a békésen legelészõ gulyát, a

„megfáradt” mérnök hölgyeket és urakat egy
bõséges svédasztal fogadta a majorban.
Fasírttal a kézben jártuk be a példás rendben
lévõ gazdasági udvart, ahol az iskolapélda
szerû szénatárolást és baromfiudvart is
láthattuk.
Elgondolkoztam a buszhoz visszafelé menet,
hogy vajon mi romlott el az elmúlt 15 évben,
hogy az ilyen gazdálkodói-tulajdonosi hozzáállás szinte teljesen kiveszett a gyakorlatból.
Persze azonnal hozzá kell tenni, hogy az
egyetemen, annak oktatóin és hallgatóin is
sok múlik, mert szakmai tudásvágy nélkül mit
sem ér az ízletes fasírt.
Lejegyezte: Halász András tanársegéd

Balogh-Nagy Erzsébet meghívására érkeztünk a Putnok közelében fekvõ Székipuszta tanyára. Közismertebb néven a
Keleméri báránykák birtoka a Keleméripatak völgyében fekszik festõi környezetben.
Judit és Zoltán fogadtak minket. Erzsikét lekötötte a Bocuse d'Or séf-versenyre
való elõkészület. Így utólag is gratulálunk
Széll Tamásnak, az elõkészület meghozta
a gyümölcsét. Zoltán körbevezetett minket a lemenõ nap fényében fürdõ gazdaságban. Az uralkodó épület egy hatalmas,
szellõs hodály. Döngölt padlójú tágas
épület, ahol elsõ osztályú körülmények
között élnek az Ile de France anyák és bárányaik.
Másnap kora reggel Judit jóvoltából egy
kiadós reggelit követõen Zoltán kivitt
minket a Korom Karály keleti fekvésû kaszálójára. Itt kezdtük a felmérést.
Tasi Julianna tanárnõ borítottságot és
magasságot mért, jómagam pedig rendületlenül nyírtam a mintakeretbõl a bemérendõ fûmintát. Zoltán körbekalauzolt
minket a dûlõkön. Megtárgyaltuk a biogazdálkodás buktatóit, ezen belül is a bionapraforgó termesztésének és gyomszabályozásának a nehézségeit. A nap közepén már a szlovák határon jártunk. Közvetlenül a határ mentén fekszenek azok a
felhagyott legelõk, amit Erzsike újra legelésbe akarna fogni, de a területen 1520 év alatt erõteljes szukcesszió indult
meg. A szúrós, csalitos bozóttól nem egyszerû megszabadulni. A szárzúzott növényi maradványok hátra maradnak és a
tövisek komoly veszélyt jelentenek, az
intenzív tartásra optimalizált Ile de France anyajuhoknál. Ezt egy erdészeti zúzógép vásárlásával próbálják elkerülni, ami
a növényi maradványokat beforgatja a
talajba.
Persze egy kecskenyáj is komoly tisztító
munkát tudna végezni a területen.
A Natura 2000 védettséget élvezõ terület
nagy részén bio minõsített állattartás történik. Amire Erzsike különösen büszke,
hogy a bio-bárány elõállítás mellett,
OEM (oltalom alatt álló eredet megjelölés) védettséget is kért a Keleméri báránykákra. Ami elvitathatatlan, hogy a
rendkívül ízletes, vörös színû bárányhús,
valóban remek gasztronómiai élmény.
Lejegyezte:
Halász András
tanársegéd
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Szakközépiskola és egyetem együttmûködése

Közös érdekek mentén
A VSZC Madách Imre
Szakközépiskolájának vegyész
tanulói több ponton is kötõdnek
a Szent István Egyetem
Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar
Környezettudományi Intézete
Kémia Tanszékéhez.
A kapcsolat kezdeteirõl kérdeztük Szabadszállási Ágnest, a vegyészképzés koordinátorát.
– Mi indította Önöket arra, hogy sikeresebb képzésük érdekében megkeressék
az egyetem kémia tanszékének vezetõjét?
– Vegyészképzésünket 2012 szeptemberében indítottuk a Madách iskolában. Ahhoz,
hogy a laboratóriumot be tudjuk rendezni a
kellõ eszközökkel és a diákok számára színvonalas oktatást tudjunk nyújtani, szükségünk volt olyan partnerekre, akik tapasztalataikat átadva hozzájárulnak oktató munkánkhoz. Ezért kerestem fel dr. Jordán Gyõzõt, a
Kémia Tanszék vezetõjét, akinek segítõ szándékát azonnal megéreztem.
– Konkrétan miben tud segíteni Önöknek
az egyetem?
– Az ismerkedést az egyetem laboratóriumának látogatásával kezdtük tavaly, majd az
összefüggõ nyári szakmai gyakorlatát teljesíthette három diákunk a tanszéken. Jelen
tanévben pedig 60 órás szerves laboratóriumi
gyakorlaton vettek részt végzõs diákjaink az
egyetem falai között.
– Miért tartotta természetesnek, hogy
részt vállalnak a leendõ vegyészek képzésében? – kérdeztük a Kémia Tanszék
vezetõjét.
– Egyetemünknek, mint oktatási intézménynek küldetése a magas színvonalú szakemberképzés hazánk számára. Az egyetemi
oktatás utánpótlása pedig éppen a középiskolák motivált és tehetséges diákjai. Ezeket
a fiatalokat a közvetlen szakmai és oktatási tevékenységek során lehet a leghatékonyabban
megismerni, kiválasztani és idevonzani.
Ennek során egyúttal õk is megismerik az
egyetemet belülrõl, a kutatás és szakmai
munka szépségeit és kihívásait.
– Ha jól tudom, sikeresen szerepeltek a
Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázaton…
– … igen, az egyetemmel közös pályázatot
nyújtottuk be A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a
szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák
erõsítése a köznevelési intézményekben
programok támogatására – vette vissza a szót
Szabadszállási Ágnes. – A Tehetségek gondozása a regionális középiskolai szakemberképzéstõl a nemzetközi egyetemi kutatáson át
címû nyertes pályázatunk révén 1,2 millió
forint támogatásban részesültünk.

– Mi a pályázati anyag témája?
– A 60 órás elméleti oktatás és gyakorlati kutatómunka témája a toxikus elemek környezeti kémiája, illetve a természetes radioaktivitás és sugárvédelem. Az elméleti felkészítés során az ismeretek elsajátítása projektmunka keretén belül valósul meg, majd a
Szent István Egyetem Kémia Tanszékén dolgozó kutatók dr. Szabó Katalin Zsuzsanna
vezetésével – nemzetközi kutatási programok
keretében folyó – legfrissebb tudományos tevékenységükbe vonják be az iskola tanulóit,
terepi és laboratóriumi gyakorlat keretében.
– Milyen elõnye származik az egyetemnek
a közös pályázatból? – kérdeztük Jordán
Gyõzõt.
– A közvetlen, rövid távú elõnye magából a
projekt végrehajtásából fakad: a tanév végére
találhatunk néhány erõsen motivált fiatalt,
akit az egyetemünkre tudunk hozni a környezetmérnök szak hallgatójának vagy technikusként kapcsolódhat be a Kémia Tanszék
munkájába. Közép távon pedig kamatoztatni
tudjuk a projektet, mint jó referenciát további
nagyobb, akár konzorciális oktatási és képzési
pályázatokhoz. Ezen kívül a projekt kapcsán
kialakult egy jó és fenntartható együttmûködés a Madách Imre Szakközépiskolával,
ahonnan várjuk a tehetséges fiatalokat az
egyetem hallgatói közé illetve adott esetben
szerzõdéses munkára. Hosszú távon a projekt
hozadéka az, hogy egyetemünk jó hírét terjeszti a fiatal generációk, az iskolák és a
kormányzati szervek körében, ami konkrét
hozzájárulás az egyetem PR és marketing tevékenységéhez.
– Látják-e az együttmûködés jelentõségét
a tanulók? – kérdeztük Tóth Friderika 12.
évfolyamos vegyész szakon tanuló diákot, aki
a pályázati program egyik résztvevõje.
– Azt gondolom, óriási lehetõséget kaptunk
azzal, hogy az egyetemmel közösen vehetünk
részt a kutató munkában. A szerves kémiai
gyakorlat ideje alatt is jó érzés volt, hogy komolyan vettek minket, még arra is volt lehetõség, hogy együtt dolgozzunk az egyetemistákkal. A szakmai ismeretek megszerzésén túl az önéletrajzomban sem fog rosszul
mutatni a Szent István Egyetem, mint gyakorlati hely.
– Hogyan tovább? Lesz folytatása a
középiskola és az egyetem együttmûködésének?
– Az iskola munkatársaival igen jó szakmai
kapcsolat alakult ki, mind két fél részérõl
kifejezve a további együttmûködés szándékát
a nyári szakmai gyakorlatok, a további közös
forrásteremtõ pályázatok valamint a tehetséges fiatalok egyetemi továbbtanulása
területén – kaptuk meg a válasz Jordán
Gyõzõtõl.
Sok sikert kívánunk a közös célok megvalósításához!

A Remény
Születése
A Jane Goodall Intézet Természet- és
Környezetvédelmi Egyesület szervezésében május 23-án Budapesten, a Tüskecsarnokban Cseke Eszter és S. Takács
András az On the Spot dokumentumfilmsorozat keretein belül bemutattak közel
egy tucat születést: tradicionális és XXI.
századi körülmények között világra jövõ
új remények megszületését.
A dokumentumfilm bemutatása után dr.
Jane Goodall híres antropológus, etológus és primatológus tartott ismét elõadást
a remény születésérõl természetvédelmi
aspektusból. Elõadásában kiemelte az
emberi szegénység óriási mértékét: ha
mindenki „nyugati” életszínvonalon szeretne élni, 4 vagy 5 Föld bolygóra lenne
szükségünk! Fontos célnak nevezte, hogy
globális szinten tegyünk erõfeszítéseket
az életminõség javítására.
Véleménye szerint a korlátlan növekedés fenntarthatatlan, hiszen utódaink
jövõjét éljük fel, sajnos a politikusokat
jórészt csak kampány szinten érdekli a
környezet- és természetvédelem.
Van még idõnk a megoldásra, de ehhez
már ma kell tennünk! Saját megoldásukként emelte ki a fõleg iskolák számára
hasznos Roots and Shoots (Gyökerek és
Ágak) programot, de van erdõ- és csimpánzvédelmi programjuk is.
Nagy öröm volt, hogy csak tavaly 400
csimpánzt sikerült megmenteni (sokakat
orvosi kísérletekbõl szabadítottak ki),
illetve a fenntartható fejlõdés szellemében helyi mikrogazdaságok beindításával segítik a lakosok jobb életminõségét.
Felhívta figyelmünket a mindennapi
döntéseink jelentõségére: sok apró, környezettudatos lépéssel óriási eredményeket lehet elérni.
A Remény Születése: forradalmi fejlõdésben a megújuló energia-technológia,
az ember által tönkretett és elpusztított területek újjáélednek (leégett erdõk regenerálódnak), kihalás szélén álló állatfajokat
sikerül megmenteni (csimpánzok térnek
vissza a megújuld gombei erdõkbe), maga az emberi elme, az emberi találékonyság nagy reményünk a megoldás megtalálására, illetve kiemelte a közösségi médiák szemléletformáló jelentõségét is.
Jane Goodall egész élete bizonyíték és
tény a Remény Születésére: Földbolygónk megmentése lehetséges!
Dr. Kerényi-Nagy Viktor
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V. SZIE REGATTA

fókuszban az
állásbörze
Egyetem

Balázs Gusztáv
képriportja
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Minden eddiginél több csapatot
vonzott az V. SZIE Regatta
Szarvason, amit az egyetem és
az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat közösen
szervezett június 24-26-ig.
A csapatokat a közönséggel
együtt Horti Gábor
sportkommentátor bíztatta.
Az eredmény
Egyetemi csapatok:
I. Boat-Ladozók
II. SZIE Mesterek
III. Regattászok
IV. GTK-HÖK
V. Debreceni Egyetem
VI. Selye János Egyetem
VII. Gödöllõi Koli Hajó
VIII. Gödöllõi Gazdászok
IX. Sapientia, Kancellári gálya,
Doktoranduszok, Pirates of the
Buttless Lake
X. Elemi-csapás, Gépész Ladik,
Zenta, Rektori, Vízhányók
Különdíjak:
Nagy Dániel és csapata valamint
Koppányi Péter és csapata Leg"SZIÉSEBB" SZÍV
Elemi-csapás - Legmegfontoltabb
csapat
Pirates - Legfeltûnõbb csapat
Középiskolás csapatok:
I. Vajda Péter Evangélikus
Gimnázium
II. Székács Elemér
Mezõgazdasági
Szakközépiskola
III. Szlovák Általános Iskola
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XI. évfolyam, 6. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Diplomaátadó ünnepség

Harminc év a mérlegen
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar június
11-én tartotta diplomaátadó
ünnepségét a gödöllõi aulában.
Az eseményen Jakab István,
az Országgyûlés alelnöke és
dr. Káposzta József dékán
mondott beszédet, a hallgatók
nevében Dudás Evelin búcsúzott.
A kar 30 éves jubileuma
alkalmából Prof. Donnik Irina
Mikhailovna, az Uráli Állami
Agrártudományi Egyetem rektora
fejezte ki jókívánságait.
Az ünnepségen kitüntetéseket
adtak át, s erre az alkalomra ismét
megjelent lapunk Tallér Tanévzáró
Magazinja.
B. G.
Jakab István – aki a
napokban
záróvizsga
bizottság
tagjaként is
meggyõzõdhetett a
hallgatók
felkészültségérõl – az
Országgyûlés nevében
köszöntötte
a végzett
hallgatókat
és az ünnepség vendégeit. Kifejezte
meggyõzõdését, hogy a gödöllõi székhelyû
intézmény a jövõben is meghatározó szerepet tölt majd be a felsõoktatásban.
A törvényhozás alelnöke méltatta az egyetem és a kar szerepvállalását a külhoni magyarság anyanyelvû oktatásában valamint az
angol nyelvû képzésben. Hangsúlyozta,
hogy az egyetemen a hallgatók által megszerezhetõ tudásnak és az ott folyó kutatásoknak
is nemzetközi versenyben kell helytállnia.
Dr. Káposzta József dékán beszédében kiemelte, hogy az ünnepi tanácsüléssel indítják
el a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
30. jubileumi évét.
– Ez egy jó alkalom arra, hogy egy pillanatra megálljunk, és számba vegyük ered-
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ményeinket, értékeljük a közel egy emberöltõs történelmünket, okuljunk hibáinkból és
építkezzünk eredményeinkbõl – hangsúlyozta. – Hálás tisztelettel gondolunk Karunk alapító dékánjára, dr. Bíró Ferencre,
akinek emlékét örökre õrizzük. Munkásságának eredményei a
mai napig
érezhetõk,
hiszen olyan
Kar indításánál bábáskodott, amely a mai
napig alkalmazkodó, a
változásokra gyorsan
reagálni tudó intézmény.
Tisztelet az
alapításban résztvevõknek és folytatóiknak,
hogy idõben, jó érzékkel, ráérezve a történelmi, társadalmi átalakulás várható folyamataira, fejlesztették és alakították a GTK-t a
kor követelményeinek megfelelõen.
Köszönjük Nektek, hiszen itt vagytok ma is
és velünk együtt ünnepeltek. Itt ragadom
meg a lehetõséget, hogy tisztelettel köszöntsem a Kar volt dékánjait, dr. Székely Csabát,
dr. Molnár Józsefet és dr. Villányi Lászlót,
akik közül ketten jelenlétükkel is megtisztelték mai ünnepségünket. Hálásak vagyunk

évtizedekig tartó iránymutatásukért, szakmai, vezetõi és emberi munkájukért, amivel
irányították a GTK-t a legnehezebb idõszakokban is. Tisztelettel Köszönjük!
A Kar volt dékánjai mellett a meghatározó
professzorokat is külön tisztelettel köszöntöm. Dr. Baráth Erzsébet, dr. Bíró Sándor, dr.
Borszéki Éva, dr. Csath Magdolna, dr.
Dinnyés János, dr. Fehér István, dr. Kiss
Károly, dr. Kósa András, dr. Lõkös László,
dr. Makó Csaba, dr. Nemes Ferenc, dr.
Romány Pál, dr. Szabó Lajos, dr. Szelényi

László, dr. Szilágyi Klára, dr. Szûcs István,
dr. Tóth Tamás, dr. Tõzsér János, dr.
Völgyesy Pál, csak néhány név abból a
szakmai körbõl, akik munkája nélkül
biztosan nem lehetnénk ma itt.
Az elõdök örökségének hatására vált a GTK
a két szakot oktató karból több mint 60
képzési formában biztonságosan mozgó, 22
alap és mesterszakot indító, Kiválósági
Díjjal kitüntetett egyetemi karrá, ami az évek
kitartó fejlesztéseit megvalósítva ma már 2
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és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos
hallgató, Sándor Nikoletta gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos hallgató, Szabó Bálint kommunikáció és médiatudomány alapszakos hallgató, Szél Máté turizmus-vendéglátás alapszakos hallgató.
Oklevelet vettek át a kar 30 éves jubileumi
évének alkalmából meghirdetett logópályázat nyertesei: Mezei Martin gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszakos hallgató és Maohua Li, a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola Ph.D hallgatója.
A diplomaátadó ünnepségen címzetes egyetemi tanári elismerõ címet vett át Prof. Donnik Irina Mikhailovna rektor, a kar nemzetközi oktatási, kutatási kapcsolatainak fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedõ tevékenységének elismeréseként.
A továbbiakban a GTK Kiemelkedõ Teljesítményért Díj átadására került sor. Az elismerésben Braun Emese ügyvivõ szakértõ,
Csadóné Gregus Piroska ügyvivõ szakértõ,
Gõsi Imréné dr. egyetemi docens, dr. Nagy
Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes,
Pál Erika oktatási igazgató, Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök és Vulczné
Villányi Kinga ügyvivõ szakértõ részesült.
A kari tanács 2016 legszínvonalasabbnak
ítélt tankönyv- és jegyzetírói munkásságáért
Orlovits Zsolt adjunktus részére a GTK
Legjobb Tananyag Díj kitüntetést adományozta.

A kar dékánja a GTK Innovációs Díj kitüntetést adományozta Petõ István adjunktusnak, Pásztor Márta Zsuzsanna tanársegédnek és Popovics Attila ügyvivõ szakértõnek.
A GTK Legjobb Hallgatója Díjban részesült
Almádi Bernadett, az Enyedi György Regionális Tudományok Doktori Iskola hallgatója,
Biró Eszter Fruzsina turizmus-vendéglátás
alapszakos hallgató, Fehér Edina gazdasági

A tanév Legjobb Oktatója Díjat dr. Gyenge
Balázs docens, az Üzleti Tudományok Intézet Tevékenységmenedzsment és Logisztika Tanszék vezetõje vehette át Balogh Barbara kari HÖK elnöktõl.

Az ünnepségen együttmûködési megállapodás aláírására is sor került a kar és az
MMG Hotels Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. között. A Mellow Mood cégcsoport
meghatározó szerepet tölt be a magyar turizmusban. A megállapodást dr. Káposzta József, valamint Samer Hamdan és Awad
Zuhair tulajdonos ügyvezetõk írták alá.

Balázs Gusztáv felvételei

doktori iskolával és több mint 4.000 hallgatóval rendelkezik. Az oktatói csapat több
mint 80%-a szerzett tudományos fokozatot.
Az elmúlt 30 év talán legnagyobb közös
eredménye a nemzetközi térbe való kilépés
volt. Itt a 90-es évek külhoni képzéseinek
elindulásában a székelyföldi képzésünk kiteljesedése volt igazi mérföldkõ. Az évek
alatt és a felsõoktatási rendszer átalakulásában is kiválóan mûködött a képzésünk
Csíkszeredában, majd a Sapientia Magyar
Tudományegyetem 2001-es megalakulásával átadtuk a stafétát. A világ folyamatos változása 2012-ben újragondoltatta velünk székelyföldi szerepvállalásunkat és ismét elindítottunk a vidékfejlesztési képzésünket. Ennek eredményeként ma 23 székelyföldi diák
is átveheti diplomáját. Gratulálunk a kiváló
eredményeikhez!
Az elmúlt években tett szisztematikus fejlesztésünk hatására nemzetközi kapcsolataink ismét kiemelkedõ pályára álltak, amit jelenleg a karunkon tanuló közel 300 külföldi
diák jelenléte is bizonyít. Látható tehát, hogy
tágabb összevetésben sem kell szégyenkeznünk, hiszen 39 ország diákjai tanulnak karunkon és számuk folyamatosan növekszik.
Az elmúlt két héten 525 hallgató tett sikeres
záróvizsgát, 72%-uk mesterszakos volt. A
végzettekbõl 168 fõ kapott kiváló vagy jeles
oklevelet, ami kiemelkedõ 32%.
*
A hallgatók
nevében búcsúzó Dudás Evelin
kiemelte: –
Sokan kérdezik meg
tõlünk, mit
adott nekünk a SZIE
GTK? Ezt
nehéz szavakba foglalni. Az itt
töltött idõ
alatt rengeteg jó barátra tehettünk szert, egy összetartó évfolyamban megtapasztaltuk az igazi diákéletet;
az intézményben számos program résztvevõi, szervezõi lehettünk, és nem utolsó sorban egy színvonalas diplomát vehettük át.
Eddigi tapasztalataim alapján azt gondolom,
ha bármilyen segítségre, támogatásra lenne
szükségünk, az egyetem kapui mindig nyitva
lesznek számunkra. Olyan értékeket kaptunk, melyek formáltak és neveltek minket.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Gyémántoklevelet adományozott Dian
Istvánnak, Varga K. Mihálynak és Végvári
Istvánnak.
Aranyoklevelet adományozott a kar az ötven éve végzett Czirok Mihálynak és Smid
Jánosnak.

A diplomák átadására a végzettek fogadalomtétele után került sor.
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Mendel Egyetem

Nemzetközi menedzsment konferencia

A plenáris elõadáson és több szakmai szekcióban is sikeresen szerepeltek a Gazdaságés Társadalomtudományi Kar képviselõi a
brno-i Mendel Egyetem által június 9-10-én
megrendezett „6th International Conference
on Management Trends of Management in
the Contemporary Society” címû nemzetközi tudományos konferencián.
A konferenciára négy kontinens 11 országából érkeztek résztvevõk. A plenáris elõadásokat követõen nyolc szekcióban folytatódtak a prezentációk, melyek a menedzsmenttudomány számos aktuális kérdését ölelték
fel, többek között a vállalati stratégiaalkotás
és tervezés, humán erõforrás menedzsment,

Visegrádi
Egyetemi
Szövetség
Szeptember 21-23. között egyetemünkön
tartja éves közgyûlését a Visegrádi Egyetemi Szövetség (VUA).
A Szent István Egyetem évek óta aktívan
vesz részt a szövetség munkájában, számos tudományos konferenciának adtunk
már otthont a tagintézmények részvételével. 2013-ban Gödöllõn került sor a
VUA YOUTH (fiatal kutatókat tömörítõ)
szekciójának ünnepélyes megalapítására
is. A tudományos utánpótlást célzó szekció elsõ konferenciájának 2014 novemberében szintén Gödöllõ adott otthont.
2016 sem múlik el majd visegrádi
együttmûködés nélkül, hiszen a soron következõ évi rendes közgyûlés házigazdája
egyetemünk lesz.

társadalmi felelõsségvállalás (CSR), agrárvállalkozások menedzsmentje, fenntarthatóság, tudásmenedzsment, változás- és
válságmenedzsment témaköröket.
A konferencia záró rendezvényén a legnagyobb tudományos figyelmet kiváltó elõadások elismeréseként három különdíjat is
átadtak a „legjobb nemzetközi konferenciaanyag”, a „legjobb hazai konferenciaanyag”,
valamint a „legeredetibb kutatási téma” kategóriákban.
A „Best International Paper” kategóriában a
konferencia tudományos bizottsága az írott
konferencia anyag és annak elõadása alapján
dr. Dunay Anna egyetemi docens és Ambuj

Sharma PhD hallgató „We are here to stay:
Questions of disability and employment” címû közös munkáját értékelte a legjobbnak.
A GTK-t képviselõ résztvevõk prezentációi
alapján több kutatási témához kapcsolódóan
is komoly kutatási és együttmûködési szándékot jeleztek a szlovák, lengyel, cseh, valamint román egyetemek képviselõi.
A konferencia jó lehetõséget nyújtott más
irányú nemzetközi kapcsolatok szélesítésére
is, többek között egy újabb lengyel menedzsmenttudományi doktori iskolával indult meg
a kapcsolatfelvétel és közös PhD-s kutatási
tevékenység kialakítása.

CSÍKSZEREDAI
ÁLLAMVIZSGÁZÓK
Június 9-én záróvizsgáztak
a vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak csíkszeredai képzésében résztvevõ
hallgatók Gödöllõn.
A két csoport államvizsga
bizottságának elnöke dr.
Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes és dr. Villányi
László egyetemi tanár volt.
A dr. Tóth Tamás vezette
bizottság munkájában részt
vett Tóth Katalin, az FM
nemzetközi kapcsolatokért
felelõs helyettes államtitkára és Darabos Tamás, a
Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara fõigazgatója.
A dr. Villányi László elnökölte bizottság munkájában
Jakab István, az Országgyûlés alelnöke és V. Németh Zsolt környezetügyért,
agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkár mûködött közre.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

Online elõfizetés a kiváló diplomák mellé
A Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar június
15-i diplomaátadó ünnepségén dr.
Posta Katalin dékán köszöntötte a
271 végzett szakembert.
Beszédében kiemelte: a friss
diplomások dolga lesz többek
között a Vidékfejlesztési Program
megvalósítása, a vidék
népességmegtartó erejének
növelése, a fenntartható
mezõgazdaság megteremtése.

részére a kar szolgálatában végzett négy
évtizedes, kiemelkedõ és magas színvonalú oktatói-kutatói és nevelõ munkája
elismeréseként.
A kari tanács Pro Facultati Scientiae Agrariae díjat adományozott dr. Nagy Péter István egyetemi
docensnek az Állattudományi Alapok

B. G.
Adékán bátorította a végzetteket, hogy folytassák tanulmányaikat mester-, szakmérnöki
vagy doktori képzéseken. E gondolat jegyében jelentette be, hogy a kar a kiváló minõsítésû diplomát szerzett szakemberek számára
egy évre elõfizeti a Magyar Mezõgazdaság
címû hetilap online verzióját.

Intézetében végzett kimagasló teljesítményének elismeréseként.
A testület címzetes egyetemi docensi címet
adományozott a környezettudományok, va-

A kar vezetése búcsúzott a tanévben nyugállományba vonuló vezetõ oktatójától, dr.
Szerdahelyi Tibor egyetemi docenstõl, aki a
növénytani és ökológiai diszciplína mûvelésében és oktatásában követendõ példát
mutatott, generációk természettudományos
ismereteit gazdagította.

A kar tanácsa „Doby Géza” díjat adományozott dr. Birkás Márta professzor asszony

lamint a természetvédelem szakterületén
végzett kiemelkedõ oktatói és kutatói tevékenységek elismeréseként dr. Pásztor Lászlónak, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet tudományos fõmunkatársának a Környezettudományi Intézetben és Sára Jánosnak, az elismert tájökológusnak a Természetvédelmi
és Tájgazdálkodási Intézetben.
A kari tanács a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Tiszteletbeli Tanácsadója címet adományozta Borbély Gyulának, a Jászkíséri Halas Haltermelõ Szolgáltató Kft. ügyvezetõ igazgatójának az Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézetbe,

Fehér Ferencnek, a Vízgazdálkodási Társulatok Országos Szövetség elnöki tanácsadójának a Környezettudományi Intézetbe és
Szûcs Imrének, a Belvárdgyulai Mg. Zrt.
Igazgatósági Tanácsa elnökének a Növénytermesztési Intézetbe.
Dékáni dicséretben részesültek a következõ
munkatársak: Aranyos Lajos ügyvivõ szakértõ, dr. Kassai Mária Katalin egyetemi docens, dr. Seres Anikó egyetemi adjunktus, dr.
Skutai Julianna egyetemi docens és Ványiné
Surman Ildikó laboráns.
ATermészetvédelmi és Tájgazdálkodási Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszéke Dr. Holly László emlékére díjat
alapított. A díjat minden évben a kultúrnövények génmegõrzésének területén kiemelkedõ munkát végzõ személy részére adják át.
Az elsõ díjazott dr. Szabó Tibor, az újfehértói
Gyümölcstermesztési Kutató és Szaktanácsadó Kht. tudományos fõmunkatársa.

A „Béres Alapítvány a Teljes Életért Közhasznú Szervezet” által a 2016/2017-es tanévre kiírt pályázatra beérkezett pályamunkák közül Bányai Tamás László, a mezõgazdasági mérnöki alapképzési szak II. évfolyamos hallgatója nyerte el a 200 ezer Ft
díjazású „Béres József ösztöndíjat”.
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Gépészmérnöki Kar

A mezõgazdasági rendszerekre építkezve
A Gépészmérnöki Kar június 17-i diplomaátadó ünnepségének résztvevõit
elõször dr. Tõzsér János rektor köszöntötte, majd Szabó István dékán
búcsúztatta a 161 végzett hallgatót. A második dékáni ciklusát záró
professzor, az egyetem nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettese
elmondta, hogy Gödöllõn már közel 10 ezer gépészmérnök végzett.

B. G.
A Gépészmérnöki Karon az oktatás kiindulópontját ma is a mezõgazdasági rendszerek
adják. Munkájukban eredményesen társítják
az elméleti igényességet a gyakorlat orientáltsággal és a hallgató centrikussággal. Az
utóbbiba az is „belefér”, hogy a felvettek fele
végez, fele lemorzsolódik, mert aki diplomát
szerez, azt hamar felszívja a munkaerõpiac.
A dékán kiemelte, hogy az utóbbi 8-10 évben
a laborokat újjáépítették és megkétszerezték
a területüket.
Az ünnepségen Lehoczky László Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Szabó István
egyetemi tanár, dékán.Akar tiszteletbeli professzora címet kapta dr. Szabó Ervin József
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(1) címzetes egyetemi
docens. A Gépészmérnöki Kar Örökös Professzora címel tüntették
ki dr. Barótfi István professor emeritust.
Váradi János Emlékérem kitüntetésben részesült dr. Török Sándor
egyetemi docens.
Komándi György Díszoklevélben részesült dr.
Hodúr Cecília egyetemi
tanár és dr. M. Csizmadia Béla professzor
emeritus.
Pro Facultate kitüntetésben részesült dr. Beke János egyetemi tanár, Domanovszky Henrik közlekedésmérnök, dr. Farkas István
egyetemi tanár, Pálinkás Gábor fõszerkesztõ-helyettes és dr. Váradi Károly egyetemi tanár.
Címzetes egyetemi docens címet kapott dr.
Czenky Márta mestertanár és dr. Bartha Sándor tudományos fõmunkatárs.
A Gépészmérnöki Kar dékánja címzetes
mezõgazdasági gépészmérnöknek nyilvánította Mikó Ferencet (2.).
A Kocsis Károly-díjat ebben az évben dr.
Tóth Péternek (3), a Széchenyi István Egyetem ny. egyetemi docensének, a Magyar
Szélenergia Társaság egykori elnökének ítél-

1

3

2

4

ték a megújuló energiaforrások elterjesztésében végzett eredményes munkájáért.
A Karai János doktor jelölti ösztöndíjat az
idén Safranyik Ferenc (4) kapta.
A Kaposi István Emlékdíjat Fecsó Zsuzsanna Anikó okl. mûszaki menedzser és Morvai
László (5) okl. gépészmérnök vehette át.

6

Kari pályadíjban részesült Molnár Nikolett
gépészmérnök Fröccsöntõ-szerszám belsõ
monitorozása, optimálása, Lajber Kristóf (6)
gépészmérnök A SZIe-Kart Team intelligens
jármûvezérlõ rendszerének kialakítása, Dénes Ákos okl. gépészmérnök Tervezzen kísérleti fékpedálrendszert személygépjármûvekhez és Németh Péter okl. gépészmérnök
Fröccsöntõ cella mûködésének optimalizálása címû diplomadolgozatáért.
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Élelmiszertudományi Kar

365-en tettek záróvizsgát
Az Élelmiszertudományi Kar diplomaátadó
ünnepségét június 29-én tartották a Budai Campuson.
A résztvevõket dr. Tõzsér János rektor köszöntötte,
majd Hegyesné dr. Vecseri Beáta dékán mondott
ünnepi beszédet. Az elmúlt tanév eredményeit
Stégerné dr. Máté Mónika oktatási dékánhelyettes
ismertette.
A 2015/2016. tanévben – a téli és a nyári vizsgaidõszakban – tanulmányait befejezte és sikeres záróvizsgát tett 365 fõ. Ebbõl diploma
átvételére jogosult 354 fõ. Az élelmiszermérnök alapképzési szakon
nappali és levelezõ tagozaton 155, a biomérnök alapképzési szakon
nappali tagozaton 50, a szõlész-borász alapképzési szakon nappali
tagozaton 1, az élelmiszermérnök mesterszakon 55, az élelmiszerbiztonsági és minõségi mesterszakon 32, az agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzési szakon 12, a pálinkamester szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szakon 26, a sörfõzõ mester szakmérnök/szaktanácsadó szakirányú
továbbképzési szakon 24 fõ szerzett oklevelet.
A Szent István Egyetem megerõsítette az Élelmiszertudományi Kar
korábbi Professor Emerita és Emeritus címeit. Az ünnepségen vette
át oklevelét dr. Kosáry Judit (1), dr. Biacs Péter (2) és dr. Fodor Péter
(3).
Az ünnepségen az Élelmiszertudományi Kar Pro Facultate Emlékérem kitüntetésében részesítették a Capriovus Kft.-t; a vállalkozás
Magyarországon piacvezetõ szerepet tölt be a tojástermékek piacán,
különös tekintettel a tojáslevek és tojásporok gyártásában. A díjat dr.
Németh Zoltán (4) ügyvezetõ igazgató vette át.
Az eseményen bejelentették, hogy a tanév során a következõ oktatói
elõléptetésekre került sor a karon. Docensi kinevezésben részesült
Jókainé dr. Szatura Zsuzsanna, az Alkalmazott Kémia Tanszék, dr.
Belák Ágnes, a Mikrobiológiai és Biotechnológiai Tanszék oktatója.
Adjunktusi kinevezésben részesült dr. Papp Nóra és Gódor
Kacsándi Anna, az Alkalmazott Kémia Tanszék, dr. Soós Anita, a
Gabona- és Iparinövény Technológiai Tanszék és dr. Kaszab Tímea, a
Fizika-Automatika Tanszék oktatója.
Három oktató jubileumi jutalomban részesült közalkalmazotti jogviszonyának kerek évfordulója alkalmából: Hegyesné dr. Vecseri
Beáta, Simonné dr. Sarkadi Livia és dr. Firtha Ferenc.
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„Mindig körültekintõen
igyekeztem az életemet szervezni…”
„Amit nem mondok el, azt
nem tudja senki…”
Dr. Farkas Jenõt sokan ismerik Gödöllõn,
hiszen már több mint félévszázada él családjával a városban. E lakhelyén agrármérnökként dolgozott; ma nyugalmazott
tudományos tanácsadó – és nyugalmazott repülõ ezredes. Élete során nem hátrált meg semmilyen feladat elõl, ahogy
talpra kellett állnia abból a csapásból is,
amikor fiatalon veszítette el az elsõ feleségét. Napjainkban is aktív életet él, szellemi frissességét pedig bármelyik fiatal
megirigyelhetné. Bár más osztályokon, de
ugyanannál az intézetnél dolgoztunk egy
évtizeden át, így a korkülönbség ellenére
is természetes a tegezõdés – Dr. Farkas
Jenõvel nem mindennapi életpályájáról
beszélgettünk.
– Honnan indult az utad?
– 1924. február 3-án születtem Pápakovácsiban – ahol édesapám a bencés rend
erdõmérnöke volt. Pali öcsém is ott született egy évvel késõbb. Négy éves voltam,

amikor Rédére kerültünk, késõbb szüleim
a bencés gimnáziumba írattak Sopronban,
ahol a Szent Imre kollégiumban laktam. Az
öcsém egy évvel követett; az õ taníttatásának a költségeit az édesapámnak munkát
adó Eszterházy-uradalom vállalta.
– Miként léptél a katonai pályára?
– Édesapám erdõmérnök-hallgatóként
került az olasz frontra az elsõ világhá-
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borúban, ahol végül 2800 méteres magasságban volt ütegparancsnok. Utóbb aztán
címzetes századossá léptették elõ és voltak otthon katonai szakkönyvek. Apám
mondása volt, hogy az egyik fiút a Hazának, a másikat az Erdészetnek neveli. Hozzájárult az is, hogy harmadikos gimnazista
koromtól cserkész voltam és két nyarat
töltöttem vitorlázórepülõ-táborban, repülõ-cserkészként. Elõször Esztergomban,
azután pedig a Hármashatár-hegyen.
– Tehát akkor téged neveltek a Hazának…
– A tiszti iskolára úgy adtam be a pályázatomat, hogy repülõ szeretnék lenni, de
ha nem felelek meg, akkor hegyivadász –
mivel dunántúli ifjúsági síbajnok voltam.
Így érettségi után azonnal be kellett
vonuljunk a Horthy Miklós Nemzeti Repülõ
Alaphoz – ami több helyen mûködött; én
Vátra kerültem. Ott három hónapig voltunk és a végére Bücker 131-es géppel tökéletes mûrepülést kellett produkálnunk.
– A szüleid nem féltettek?
– Nem. Tudták rólam, hogy jó szertornász
vagyok, és mindig „talpra esek”. Innen
Szombathelyre kerültünk, ahol a kassai
Repülõ Akadémiának kihelyezett elsõ évfolyama volt. Itt már repültük az Arado-A
típust. Már itt egy év alatt két évfolyamot
végeztünk el, amit a százhuszonnyolc hallgató közül sikerült évfolyam-hetedikként
befejeznem. Egy év után innen Veszprémbe kerültünk tovább és aztán Kassán fejeztük volna be az Akadémiát – de erre
már nem került sor. Veszprémben a 3-4. év
elméleti anyagát sajátítottuk el egy év
alatt. Itt repültem WM 21 Sólyom típusú
géppel, amit felderítésre használtak – magyar gyártmány volt; a WM a Weiss Manfréd rövidítése.
– Közben Magyarország is hadszíntérré
vált…
– Miután két év alatt kellett elvégeznünk
a négy évet, és így Kassára sem kerültünk,
1944. augusztus 20-án sor került az avatásunkra. Ezután a romboló kiképzõ kerethez kerültem, ahol Messerschmitt 110-es
gépek voltak. A kiképzés során végül
Ausztriában, Zeltwegben kötöttünk ki. A
parancsnokunknak sikerült úgy intéznie
az ügyeket, hogy egy nappal a szovjet hadsereg beérkezése elõtt Klagenfurtba tudtunk jutni; így kerültünk angol fogságba.
Egy brit páncélos alakulatnak adtuk meg
magunkat, amelynek az egyik tisztje távoli
családi kapcsolatban volt a mi egyik tisztünkkel… A mi legénységünk a klagenfurti
repülõtér burkolását végezte – így az alakulatunk katonai ellátást kapott, és gya-

korlatilag teljes szabadságot. Így aztán a
fogságom alatt tanultam meg vitorlázni a
Wörthi-tavon, 1945 nyarán.
– Mikor kerültél haza és hogyan sikerült
elhelyezkedned?
– 1946. január 3-án jelentkeztem hazajövetelre. Mindig körültekintõen igyekeztem
az életemet szervezni – már tudtam azt,
hogy itthon milyen besúgó-rendszer van
és az akkori életem alaptörvénye az lett,
hogy amit nem mondok el, azt nem tudja
senki. Így nem Rédére mentem haza, hanem Szedresre, egy gyalogos hadnagy
bajtársam édesanyjához. Onnan vezetett
Pestre az utam, a nagyanyámhoz. A különféle katonai leigazolások után Gödöllõn voltam gazdajegyzõ egy darabig,
majd baromfitelepi gyakornok. Nagy szerencsém volt, hogy ezt a szakmát tanultam ki, ami aztán meghatározta a további
életemet. Tehát jó eredménnyel fejeztem
be a tanfolyamot és Csanád megyébe neveztek ki kisállattenyésztõ szakosztályvezetõnek, az ottani állattenyésztési egyesülethez. Itt harminckettõ, államilag ellenõrzött baromfitelepet szerveztem, így
megtartott a megye a kommunista hatalomátvétel után is, és gyakorlatilag állami
alkalmazott lettem. Egy évet töltöttem így
Makón – de mivel szándékom volt visszakerülni a hadsereghez, ezért 1949 júniusában behívtak a légierõhöz.
– Épp, amikor lendületet vett a kommunista hatalomátvétel?
– Ez úgy kezdõdött, hogy mielõtt még
Csanád megyébe kerültem, a leendõ feleségemmel a Nemzeti Parasztpárt rendezvényeire jártunk táncolni. A választásokat Budapest hetedik és nyolcadik kerü-
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letében akkor ez a párt nyerte. Ezek munkások lakta kerületek voltak és a tevékenységünkre így Veres Péter is felfigyelt.
Többször jártam a lakásán is, aztán õ honvédelmi miniszter lett. Elég az hozzá, hogy
mire én a hadseregbe értem, addigra már
nem volt Parasztpárt. A lényeg, hogy onnantól párton kívüli voltam és maradtam,
a mai napig.
– Ilyen körülmények között milyen karriert
tudtál befutni a légierõnél?
– Elõször ÖREMÜSZ-parancsnokhelyettes voltam Kecskeméten. Ez azt jelenti,
hogy önálló repülõ mûszaki zászlóalj, tehát egy hadtáp-alakulata a légierõnek.
Közben mûrepülést is oktattam a pilótáknak, aztán egy arcideg-gyulladással kórházba vezényeltek, ahol Uszta Gyula vezérõrnaggyal kerültem egy szobába. A civil foglalkozása erdõõr volt – én azonban
apám révén többet tudtam az erdõrõl,
mint õ. A gond az volt, hogy a szüleim
ekkor már Amerikában voltak. A nagymamámmal tartottak kapcsolatot, közvetlenül velem nem lehetett. Szóval nem
mertem éjjel aludni, attól tartva, hogy álmomban vagy félálomban „elpofázom
magam”. Ezután kértem is a leszerelésemet, de ekkor beosztást ajánlottak a légierõ országos parancsnokságán és lakást
Pesten. 1954-ben léptettek elõ századossá, de akkor már nem repültem. Az említett dolgok miatt kialakult egy extraszisztolés aritmia is. Légiharc- és légilövészet-parancsnok lettem – aztán 1955
novemberében eltávolítottak a légierõtõl.
Ez már a „régi emberek” eltakarításának
utolsó hulláma volt. Az volt az indok, hogy
az öcsém Jugoszláviában él – valójában a
háború végén életét vesztette. Hogy a
szüleim Amerikában élnek, azt azonban
soha nem tudták meg.
– Ezután mihez tudtál kezdeni?
– Szerencsémre adódott lehetõség viszszatérni a baromfitenyésztésbe; Vaszaron
kellett egy telepet beindítanom, ami aztán
rövid idõ alatt jó eredményeket produkált.
Egy év után Budafokra kerültem a Baromfiipari Vállalathoz, export libabontó telepvezetõ-helyettesnek. 1956-ban a forradalom alatt a vállalat vezetõi három tonna
hûtött árut loptak el a raktárból, amit eladtak és rám akarták verni a hiányt, ami
szerencsére nem sikerült nekik. Tartottam
magamnál másolati példányt a leltári
jegyzõkönyvekbõl és ezt húztam elõ a tárgyaláson. A vezetõket leváltották, de a
bosszú azért elért engem. Segédmunkás
lettem a borászoknál, majd a kõmûveseknél. Ezután továbbléptem a villanyszerelõkhöz és ki is tanultam a szakmát. Így lettem egy építõipari szövetkezetnél a lakatos és villanyszerelõ részleg vezetõje.
Ezután már visszatértem a baromfitenyésztéshez; Esztergom mellett, Kenyér-

mezõn lettem telepvezetõ. Itt dán import
bronzpulykákkal végeztem tojástermelést,
mesterséges megtermékenyítéssel.
– Hogyan kerültél végül Gödöllõre?
– Kõmûves segédmunkásként én már az
óvári akadémia hallgatója voltam, levelezõ
tagozaton, és 1961-ben diplomáztam. Székesfehérvárra kerültem tanárnak; a mezõgazdasági technikum levelezõ tagozatán tanítottam. Csak géptant oktattam,
azért, mert a másik három kollégámnak a
géptanhoz semmi affinitása nem volt – én
meg, ugye repülõtiszt voltam… Két év telt
el így, amikor Pécelen beindult a felsõfokú
mezõgazdasági technikum. Ott tanszékvezetõ lettem, öt beosztott tanárral.
Amikor aztán Petõházi Gábor lett a Kisállat-tenyésztési Kutatóintézet igazgatója,
a technikumot az intézet alá rendelték.
Technikumi igazgatóm, tiltakozásom ellenére mindig repülõ századosként mutatott be engem. Petõházi, visszanyújtva a

kezét, ünnepélyesen közölte: én is az vagyok! Valóban tartalékos repülõszázados
volt. No, de visszatérve a kérdésre, így,
mivel az iskola már az intézethez tartozott, az intézet területén kaptunk lakást –
1965 óta lakunk itt.
– Tíz évig én is az intézetben dolgoztam, s
úgy emlékszem rád, mint a Kultúrnövénymegporzási Csoport vezetõjére…
– Az intézet tudományos titkára lettem és
én vezettem be azt, hogy minden év végi
dolgozatot matematikai kiegészítéssel kell
megírni. De vállaltam az osztályunkon lévõ elsõ számítógéppel, ami volt, hogy ezeket a számításokat én megcsinálom. Intéztem a külügyi dolgokat is és közben
megírtam a doktori disszertációmat. Elvégeztem a méhészet ökonómiai vizsgálatát
és e közben kísérleteztem napraforgóval
és almával is – döbbenetes eredményeink
voltak, hogy ahova méheket helyeztünk ki,
ott mennyivel több lett a termés. Amikor
megszüntették az Ökonómiai Osztályt,
egy szakmai csapatot szerveztem a megporzás kutatására. Létrehoztunk egy 400
méhcsaládos megporzó méhészetet, da-

rus rakodással. 1977-tõl 1981-ig minden
gazdasági növényt vizsgáltam, ahol szerepe van a méhek általi megporzásnak, így
voltak kísérleteim az ország legkülönbözõbb területein. Kellett foglalkoznunk a
lucernával is, amit a házi méh nem poroz.
Erre egy Megachile faj, a lucerna szabóméh alkalmas. Az egyik Apimondia-rendezvényen egy jugoszláv professzorral tárgyaltam. El is utaztam hozzá és vettem két
kiló szaporulatot – így kezdtem meg a kísérleteket 1980-tól. Korábban is voltak erre próbálkozások, de nem tudták az állományokat életben tartani a mikroszkopikus kártevõk miatt. Sikerült ezt a problémát orvosolni, amiért meghívtak Kanadába is, ahol Saskatoonban tartottam is
elõadást. Ugyanígy jártam Dániában is,
ahol közös kísérletünk is volt.
– Késõbb folytatódott még ez a munka?
– 1984-ben nyugdíjba mentem – utána
még két évig folyt itt ez a munka. Én is
maradtam, mint tudományos tanácsadó. Azután átszervezések következtek, ez pedig egy
olyan tevékenység,
amit nem lehet félszívvel csinálni. És
aztán sajnos én is
elmaradtam – mert
a Honvédség újra
szólított. Nyugdíjasként akkor már a
Tartalékos Katonák
Országos Egyesületének voltam az
alelnöke, hat esztendeig – ezerháromszáz tagunk volt. Én vezettem a
számítógépes nyilvántartást.
– Hogyan lettél végül nyugalmazott repülõ ezredes?
– Az egyetlen olyan, régi tiszt voltam az
egyesület vezetésében, aki tárgyalóképes
voltam és idegen nyelvet is beszéltem. Én
repülõ százados voltam, hivatalosan tartalékban. Amikor jött a lehetõség a rehabilitációra, azt kérvényezni kellett mindenkinek – és engem mindjárt alezredesnek rehabilitáltak. Hetente jártam be a
Honvédelmi Minisztériumba tárgyalni az
egyesületi ügyekben, s ezen érdemek
eredményeként aztán végül ezredessé
léptettek elõ. Természetesen ez nem jelent katonai nyugdíjat; azt csak azok kapták meg, akiket egyenruhában tartóztattak le.
Radó Gábor
A portrén – a szerzõ felvételén – Dr. Farkas Jenõ
egy honvéd hagyományõrzõ rendezvény vezetõ
szónokaként látható
A páratlan oldali képen – Balázs Gusztáv képén –
a gödöllõi Ottlik Körben tart elõadást
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Összekötni a termelõt, a szaktanácsadást és az oktatást

II. Regionális búzatermesztési konferencia Szarvason

Lehetséges vagy szükséges – Hogyan termeljünk 10 t/ha búzát? – ezzel a címmel tartott elõadást a konferencián prof. dr. Pepó
Péter, az MTA doktora, a Debreceni Egyetem Mezõgazdasági-, Élelmiszertudományi
és Környezetgazdálkodási Kar, Növénytudományi Intézetének igazgatója. A tíz tonnás
hozam hektáronként lehetséges, de nem feltétlenül szükséges – hangsúlyozta – a gazdálkodókra figyelemmel, a fõ szempont ugyanis
a jövedelmezõség. Itt nyomban felvetõdik a
minõség-mennyiség dilemmája; a piaci tapasztalatok arra késztetnek, hogy nem feltétlenül csak a minõséget szükséges megcélozni. A takarmány minõségû búza és a
malmi búza ára között gyakorlatilag csak
minimális a különbség.

A növénytermesztés mai helyzetérõl szólva
dr. Pepó Péter a három meghatározó tényezõt
– termõhely, biológiai alapok, agrotechnikai
feltételek – vette sorra, ezek összehangolásának szükségességét és nehézségeit taglalta.
Nagy teret szentelt az ökológiai feltételeknek, kérdéseknek. Hangsúlyozta, hogy a talaj a legnagyobb víztároló tér ma Magyarországon; a termelõnek tehát elemi érdeke
mindig olyan állapotban tartani a talajt, hogy
az a lehulló csapadékot befogadja, minél nagyobb arányban tárolja, és a növény számára
felvehetõvé tegye.
Elõadásának második felében a professzor a
búzatermesztés témakörében – világpiaci kitekintés után – foglalkozott a hazai termesztéssel; sok egyéb között a búza genetikai
terméspotenciálját befolyásoló tényezõk
hatásaival, a vetésváltás, a talajmûvelés, tápanyagellátás, vetés, növényvédelem fõbb
kérdéseivel. A konklúzió pedig: a magas hozam elérésében a termõhely megválasztása,
a genotípus, és az agrotechnikai elemek a
meghatározóak.
Dr. Futó Zoltán a regionális kalászos gabona kísérletek szarvasi eredményeirõl beszélt elõadásában; arról, amit a szarvasi klíma, az itteni termõhelyi adottságok illetve az
agrotechnikai lehetõségek kihasználásával a
kísérleteikben el tudnak érni. Elmondta,
hogy a szarvasi, igen kötött szerkezetû talajon – ahol 2016-ban is elõfordult, hogy közel
nyolcvan napig nem volt csapadék – nem
ugyanazok a fajták képesek alkalmazkodni a
klíma- és talajadottságokhoz, mint csapadékkal jobban ellátott vidéken. A szarvasi
régió az egyik legaszályosabb vidéknek számít ma Magyarországon, ami a fajtaválasztásnál igen fontos szempont, ezért igen fontos, hogy fajta-specifikus termesztéstechnológia alkalmazását teszi szükségessé. A tápanyagellátást és a növényvédelmet együttesen tesztelték a kísérleteikben: az egyes
kórokozók megjelenését tekintve az látható,

hogy a növényvédelem hatása az egyes fertõzések kialakulására drasztikus ilyen száraz
tavaszon is. 34 százalékról 9 százaléknyira
csökkent például a levélbetegségek aránya.
A végeredmény markánsan megmutatkozik
a termésben: tápanyagellátás nélkül 4,76
tonna/ha, míg kezeléssel 6,69 tonna/ha búza
termett a parcellákon egy közepes és egy
intenzív növényvédelmi technológia mellett
pedig ugyanezek a termésátlagok 7,81
tonnában tetõztek. Ez jól példázza, hogy magas tápanyag-gazdálkodás intenzív növényvédelem nélkül nem igazán eredményes.
Elõadásának késõbbi részében dr. Futó
Zoltán kitért az egyszeri és a többszöri gombák elleni fungicides kezelések termésre,
minõségre és a jövedelmezõségre gyakorolt
hatására is. Kísérleteik igazolták azt, hogy a
termésképzésben a búza számára továbbra is
az egyik legkritikusabb tényezõ a lombozat
felsõ részének megóvása. Ez a felsõ lombozat a fotoszintézisen keresztül a legnagyobb hatást gyakorolja a kialakuló termések mennyiségére és minõségére. Elõadásának végén bemutatta egy újszerû növénytáplálási mód kísérleti eredményeit is. A
módszer elsõsorban a búza nitrogén ellátását
segíti, azáltal, hogy a talajban lezajló ammónium – nitrit – nitrát – nitrogén gáz átalakulást blokkolja, így a természetes nitrogén
veszteség a talajokban nem következik be.
A konferencia szántóföldi bemutatóval
folytatódott: a fajtatulajdonosok, kutatók,
gyártók képviselõi adtak tájékoztatást, ismertetõt, szakmai tanácsokat termékeikrõl.
A martonvásári búzanemesítési program
eredményeirõl dr. Vida Gyula osztályvezetõ
– MTAAgrártudományi Kutatóközpont Mezõgazdasági Intézet, Martonvásár – beszélt,
bemutatva a parcellákon az MV IKVA,
Nemere, Ménrót, Bojtár, Kepe, Ispán, Mente, Nádor és Kolompos martonvásári fajtáikat. A szegedi Gabonakutató Nonprofit
Kft. fajtáit – GK Csillag, Békés, Körös,

NAP NAPJA 2016. A Nemzetközi Napenergia Társaság Európai Tagozatának felhívására
Magyarországon 1994. óta évente szervezi
meg a nyári napfordulóhoz közeli vasárnapon
a Nap Napja rendezvényt a Fizika és Folyamatirányítási Tanszék (SZIE FFT) Gödöllõn.
Az idei, 23. alkalomra június 12-én került sor.
A program célja a megújuló energiaforrások,
azon belül elsõsorban a napenergia hasznosítás népszerûsítése.
Arendezvényt a program kezdeményezõje és
házigazdája, Farkas István professzor a
Magyar Napenergia Társaság (MNT) elnöke
nyitotta meg, Imre László professzor az MNT
tiszteletbeli elnöke és Fábián Zsolt ny. alpolgármester köszöntötte. A Nap Napját Tóth

Edit tanárnõ vezetésével az Erkel Ferenc Általános Iskola 5. a osztályának gitárkíséretes
Nap-köszöntõ dalcsokra tette ünnepélyessé.
A napenergia hasznosításhoz kapcsolódóan
négy szakmai vitát, beszélgetést indító elõadás hangzott el. Háber István, a Pécsi Tudományegyetem tanársegédje a fotovillamos
és a fotovillamos-termikus rendszerekre vonatkozó tapasztalatokról beszélt. Kapros
Zoltán szakértõ elõadásában a napenergiahasznosítás környezeti és társadalmi hatásaival, a megújuló energia támogatási rendszerének alakulásával foglalkozott. Szilágyi
Attila, a Nyíregyházi Egyetem tanársegédje a
napenergiás hûtés témakörét, aktualitásait tekintette át, Termann Zsolt, az NVSolar

Energia Kft ügyvezetõ igazgatója pedig az árnyékolás napelemes rendszerekre gyakorolt
hatására vonatkozó ismereteket, eredményeket foglalta össze. Az elõadások hozzászólásokkal és hallgatói kérdések megválaszolásával egészültek ki. A szakmai rész keretében nyílt lehetõség a Hungaroklíma Bt.
hõvisszanyerõs helyiségszellõztetõjének
megtekintésére.
A program személyes beszélgetésekre, tapasztalatcserékre is lehetõséget kínáló fogadással zárult. Az elõadások prezentációi
pdf formátumban a Magyar Napenergia
Társaság honlapcímen elérhetõk:
http://fft.szie.hu/mnt/konferencia.htm

A kutatás nem öncélú: a
termelésben kell megvalósulniuk
az eredményeknek, hangsúlyozta
megnyitójában dr. Futó Zoltán
mb. dékán a Szent István Egyetem
Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar (GAEK)
II. Búzatermesztési Regionális
Konferenciáján, amelyet az idén
június 17-én tartottak Szarvason,
az egyetem Kákai kísérleti telepén.
A rangos kelet-magyarországi
rendezvényen – amelyen
együttmûködõ partnerek,
gazdálkodók, szaktanácsadók
vettek részt, a térség megyéibõl
mintegy százan – két tudományos
elõadás hangzott el, majd a
fajtatulajdonosok, kutatók,
gyártók képviselõi szántóföldi
bemutatón, a gabonatáblák között
ismertették tevékenységük
gyakorlati eredményeit.
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Berény, Szilárd, Petur, Maros, Bétadur – Bácsi János, a Gabonakutató területi képviselõje ismertette. Az Agromag Kft.-nek a
szarvasi kísérleti telepen szereplõ korszerû
kalászos fajtaajánlatáról – KH Tas és Antónia, továbbá Faktor, Patina, Odisej, Tatra,
Valér, Weronika és Lidka – Mátrai Tibor
termeltetési és fejlesztési igazgató adott tájékoztatást. Az intenzív gabonatermesztés növényvédelmi oldaláról beszélt Hangyel
Attila fejlesztési vezetõ (BASF Hungária
Kft.). A kalászosokban alkalmazkodó Genezis-technológia volt a témája Karika András vezetõ szaktanácsadónak (Nitrogénmûvek Zrt.) A Hed-Land Hungária Kft.
képviseletében pedig Diriczi László ügyvezetõ igazgató és Balogh Lajos kereskedelmi
igazgató vett részt a konferencián, tájékoztatójuk címe HED-LAND – Erõs támasz a
búzában volt
A II. Búzatermesztési Regionális Konferencia igen sikeresnek tekinthetõ, idén is
több mint százan vettek részt a programon,
ami nyári munkák idején a gazdálkodóktól
komoly erõfeszítést igényel. Tavaly induló
évként is sikeres volt a rendezvény, a pozitív
visszajelzések ezt mutatják. A rendezvény az
elõadásokon túl is több célt szolgál, egyfelõl
az itt bemutatkozó cégek találkoztak a termelõkkel, szaktanácsadókkal, és gyümölcsözõ
együttmûködések születtek, másfelõl

számunkra is impulzusokat ad a folytatáshoz
az itt elhangzott sok szakmai ismeret, tapasztalat, amelyet a szaktanácsadók is be
tudnak építeni munkájukba. Nem kevéssé
lényeges, hogy a gazdák is jelezték, hasznosnak találják ezt a rendezvényt. A rendezvény
folytatásaként még az idén megrendezésre
kerül a már hagyományos kukorica-,
napraforgó szántóföldi bemutató, amely

szeptember közepén lesz Szarvason, a rózsási területen.
Az esemény kelet-magyarországi rendezvénnyé nõtte ki magát, Békés, Csongrád,
Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok megyékbõl várunk vendégeket, bemutatót tartó
cégeket, gazdákat, nagy termelõket. Célunk
összekötni a termelõt, a szaktanácsadást és
az oktatást.

Budai Campus Nap 2016
Tavaszutói, nyárelõi programként
rendezték meg május 21-én a
Budai Campus Napját, amire
elsõsorban az ide jelentkezett
középiskolásokat várták.
A megszólítottak elég szép számban érkeztek, hogy közelebbrõl is megismerjék a
tanszékeket és betekintést nyerjenek a különbözõ tudományos mûhelyekben zajló
kutató- és gyakorlati munkákkal.
Bár mindhárom kar változatos programot
állított össze, dr. Baranyai László felvételein
most az Élelmiszertudományi Kar kulisszatitkaiba nyerhetnek betkintést olvasóink is.
A kar szoros kapcsolatokat ápol az élelmiszeripar szereplõivel, ezért üzemeiben nemcsak a hallgatók, hanem a vállalkozások igényeit is igyekeznek teljesíteni.
Képeink témái:
1. Fagylalt készítése folyékony nitrogén segítségével
2. Sörüzem látogatása
3.- 4. Mitõl jó a pálinka? bemutató elõadás
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Konferencia a tritikále humán célú felhasználásáról

Ma még takarmány, de holnap talán már kenyér
A tavalyi sikeren felbuzdulva
június 3-án Szarvason,
a Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar Tessedik
elõadójában megrendezték a
II. Országos Tritikále Napot. A
Fókuszban: a tritikále humán célú
hasznosítása címû esemény
lebonyolításában a szegedi
Gabonakutató Nonprofit Kft.,
a Krupa Mag Kft. (Kisvárda),
a Mezõmag Kft. (Szarvas),
a GAEK, a Hungaro Durumrozs
Kft., és a Szegedi Sütõdék Kft.
mûködött közre, levezetõ elnöke
dr. Futó Zoltán volt.
A kar mb. dékánja köszöntõjében kiemelte,
hogy mennyire fontosak a Szent István
Egyetem számára a tritikále növény területén
folytatott kutatások, mivel ezek a programok
meghatározzák az egyetem oktatási tevékenységét is. Bár ezt a rendezvényt még csak
második alkalommal hívták össze, de az elmúlt idõ alatt lényeges, és gyökeres változások következtek be a tritikále termesztésében, humán célú, és élelmiszeripari felhasználásában egyaránt. Hozzátette, hogy az
egyetem a jövõben tevõlegesen is bekapcsolódik a tritikále növénnyel kapcsolatos
együttes kutatási programokba.
*
A rendezvény elsõ elõadójaként Gazsó János, a Mezõmag Kft. ügyvezetõje mutatta be
a társaság tevékenységét. A cég 1987-ben
alakult, Mezõmag GMK néven.Az 1993-ban
történt privatizáció után (a Szarvasi Állami
Gazdaságról van szó) a Mezõmag GMK is
önállósodott. Megvásárolták a Kákai majort,
s a kárpótlás során földterülethez jutottak.
Vetõmagüzemet alakítottak ki, bõvítették a
gépparkjukat, s ennek következtében már
250 hektáron állítottak elõ vetõmagokat.
Újabb mérföldkõhöz érkeztek 1998-ban,
amikor is a Mezõmag Kft. megalakult, s
ekkor jött létre a Monori Mezõmag Kft. is. A
termõterületet 2002-ben sikerült 1250
hektárra bõvíteni és 300 hektáron termeltettek még vetõmagot. Az ügyvezetõ elmondta, hogy idén a kapcsolt vállalkozásokkal együtt 2500 hektárt mûvelnek, míg a termeltetés volumene 300-500 hektár között
mozog. A fajtapolitikájukon némileg változtattak, mivel 2013-ig csak hazai nemesítésû
fajtákat termeltek, és forgalmaztak. A földterületük 3 megye határán fekszik, átlagos
aranykorona érték 18 AK. A fajta szortimentjük a legszélesebb a régióban: 18 õszi
búza, 6 õszi árpa, 5 õszi tritikále, 1 õszi zab, 1
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tavaszi tritikále, 3 tavaszi zab, 4 tavaszi árpa,
egy borsó, egy fénymag, és 2 lucerna fajta
vetõmag termelését végzik. Széles körû a
kutatói kapcsolatrendszerük, hiszen a Gabonakutató Nonprofit Kft., a Martonvásári Kutató Intézet, a Kompolti Kutató Intézet, a
DATE Nyíregyházi KI, a Kruppa-Mag Kft.,
és azAgromag Kft. a partnereik.
Az ügyvezetõ ismertette az idei Szarvas
környéki idõjárási körülményeket, a várható
termésátlagokat, illetve a vetõmag kereskedelem piacán várható trendeket.
*
A konferencia következõ elõadója, dr. Bóna
Lajos, a Gabona Kutató Kft. igazgatója,
vezetõ nemesítõje idén is megemlékezett az
elõdrõl, Kiss Árpádról, aki bejegyeztette a
világ elsõ tritikále fajtáit, mégpedig 1968ban, T-No.57. és T-No. 64 néven.
Sajnálatos tény, hogy hazánkban 1970 után
a tritikálé kutatás megszakadt, nem úgy
Lengyelországban, Németországban, Franciaországban, USA-ban. A szegedi nemesítés újra indulása 1993-1994-re datálódik.
Az igazgató részletesen ismertette a szegedi
intézet tritikále nemesítésben elért eredményeit. Bemutatta a Szegeden nemesített tritikále fajták fõbb agronómiai tulajdonságait,
azok termesztésének kritikus pontjait. Elõadása fõ vonalát a tritikále fajták hozamai,
valamint felhasználási céljai adták. Beszámolt arról is, hogy pár nappal a rendezvény
elõtt a Szeged adott otthont a 4 évente megrendezendõ Tritikále Világkongresszusnak.
Az elõadó kitért a zöldtakarmányként történõ hasznosításra is.
A tritikále, mint lehetséges élelmiszeripari
alapanyag, nem elvetélt gondolat, jelentette
ki Bóna Lajos. Egyetért azokkal a nemesítõkkel, akik azt jósolják, hogy a jövõ biokenyerét tritikáleból sütik. A jó és egészséges
kenyér sütésének titka: keverj a minõségi búzaliszthez kisebb-nagyobb mennyiségben
tritikálet, azaz rozsbúzát (lehetõleg félbarna,
vagy barna, õrleményt)! A különbséget tudományosan is körbeírhatjuk, de egyszerûbb
megkóstolni. Egyetlen falat, és a laikus fogyasztó is érzi, hogy ebben anyag van, s nem
egy kémiai adalékokkal fölpuffasztott terméket eszik. Bio termelésre talán a tritikále a
legalkalmasabb gabonaféle, hisz rendkívül
jó gyomelnyomó képessége van, a legtöbb
fajta ellenáll a betegségeknek, és vegyszermentesen termelhetõ. Ráadásul egészségesebb is a lisztje, mint a búzáé. Kevesebb
kell belõle, jobban laktat, kevésbé hizlal.
Úgyhogy ma még takarmány, de holnap talán
már kenyér, mondta végezetül Bóna Lajos.
Beltartalom és minõség a szegedi rozsbúzában címmel tartottak elõadást Langó
Bernadett PhD hallgató, és Ács Péterné dr.

laborvezetõ a szegedi Gabona Kutató Kft.
munkatársai. Az elõadók ismertették a
tritikále minõségi paramétereit a nemesített
fajták és a tápanyagellátás függvényében.
Elõadásukban meghatározták a legjobb
malmi minõséget adó fajtákat és elemezték a
tritikále fajták fehérje, keményítõ és emészthetõ rost tartalmát, mellyel meghatározhatók a legjobb takarmány minõséget biztosító fajták. A továbbiakban ismertették a
trágyázási tartam kísérletben elért eredményeiket nemcsak a termésátlagok, hanem a
minõség változásának függvényében is.
Megállapították a fajták optimális tápanyag
adagját, és javaslatot adtak a kekszipari,
illetve a malomipari minõséget biztosító
technológiák trágyázási adagjára.
*
Dr. Kruppa József nemesítõ, a Kruppa-Mag
Kft. ügyvezetõje ismertette a Hungaro
durumrozs termesztésével, és felhasználásával kapcsolatos tapasztalatait. Bevezetõjében bemutatta a hazai magánnemesítés eredményeit, külön köszöntötte a magánszektorban dolgozó nemesítõket. Beszámolt arról,
hogy a Hungaro durumrozs az elmúlt években minõségi változáson esett át. 2014-ben
elõször a nyírbátori, majd a szigetvári malomban, továbbá több sütõipari, tésztagyártó
és lisztkeverék gyártó cégnél megindult az 1.
étkezési tritikále fajta; a Hungaro élelmiszeripari hasznosítása, ami iránt kitûnõ táplálkozás-élettani tulajdonságai és finom íze
miatt egyre nagyobb az érdeklõdés már külföldön is. A belõle készült termékek egyre
elfogadottabbak a malomipar, a sütõipar és a
cukrászati termékek piacán. Új termékként
mutatta be a teljes kiõrlésû, és fehér 1 kg-os
kiszerelésû liszteket, amelyek lehetõvé teszik az otthoni felhasználást is. Az érdeklõdõk számára bemutatta, hogy a növény termesztése könnyen beilleszthetõ a kalászosok termesztéstechnológiájába, és elõnyként
ismertette, hogy a növénynek alig vannak
növényvédelmi problémái.
*
Az elõadás folytatásaként Tóthné Sík Ilona,
a Hungaro Durumrozs Kft. termékfejlesztõje ismertette az elmúlt egy év alatt elért eredményeiket. Részletesen ismertette, hogy milyen termékekkel bõvült a termékpalettájuk,
és kifejezett sikerként mutatta be, hogy termékeikkel maradéktalanul megfelelnek a
közétkeztetés szigorodó követelményeinek
is. Termékeik nemcsak minõségi szempontból jók, hanem az azokat fogyasztó gyermekeknek is élvezetes élményt adnak. Cégükben folyamatos a termékfejlesztés, amit Tuboly Csaba technológus végez.
Az elõadásokat szántóföldi bemutató követte.

