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Szakirodalmi díj

SZIE-õsz

Dr. Husti István A minõségmenedzsment
összetevõi címmel a Szent István Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. kiadásában
megjelent könyve nyerte el a Magyar Minõség Társaság idei szakirodalmi díját.
Az elismerést a XX. Minõségszakemberek Találkozóján, november 8-án vette át
Lajos Mihály, a Szent István Egyetemi
Kiadó Nonprofit Kft. ügyvezetõje és dr.
Husti István egyetemi tanár. A díjat 1997ben alapította a társaság és eddig 19 pályázó nyerte el.

Új baktériumfajok
Erdélybõl
A Sapientia EMTE mikrobiológusai az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Szent
István Egyetem kutatóival együttmûködve,
elsõként írtak le Erdélybõl két új baktériumfajt, amelyek a Medve-tóból illetve a cekendi hulladéklerakó csurgalékvizébõl származnak.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai Biomérnöki Tanszékén zajló mikrobiológiai kutatások során
környezetmérnök szakos hallgatók (Fikó
Dezsõ Róbert, Elekes Erzsébet, Kelemen
Zsolt) a tudomány számára eddig ismeretlen
két új baktériumfajt tenyésztettek ki és
azonosítottak DNS vizsgálatok alapján, dr.
Máthé István oktató vezetésével. Az új fajokat leíró tanulmányhoz szükséges széleskörû biokémiai, molekuláris biológiai vizsgálatokat dr. Felföldi Tamás (ELTE – Budapest) és dr. Táncsics András (SZIE – Gödöllõ) mikrobiológusok irányították. Mindkét baktériumfajt nemzetközi törzsgyûjteményekbe helyezték el, így az érdeklõdõ
kutatók számára hozzáférhetõk, adta hírül a
Sapientia EMTE honlapja.
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Zsidai László grafikája

Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjasok
Az Emberi Erõforrások Minisztériuma Új
Nemzeti Kiválóság Programjának célja, hogy
támogassa a hazai kutatói és alkotómûvészi
utánpótlást, a tudományos és mûvészeti pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját.
A Szent István Egyetemen a 2016/2017. tanévben a következõ hallgatók, kutatók részesülnek az Új Nemzeti Kiválóság Ösztöndíjban.
Élelmiszertudományi Kar: Csonka Judit
mesterképzés, Albert Krisztina doktorjelölt,
dr. Gere Attila posztdoktor, dr. Kun Szilárd
posztdoktor
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar: dr. Egri Zoltán posztdoktor
Gépészmérnöki Kar: Odrobina Miklós
mesterképzés, Gárdonyi Péter doktorjelölt
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:
Kovács Kata alapképzés, Sándli Zita alapképzés, Bakos Izabella doktorandusz, Bene
Andrea doktorjelölt, Szõke Linda doktorjelölt, Virág Ágnes doktorjelölt, dr. Varga-Nagy
Adrienn posztdoktor, Naárné dr. Tóth Zsuzsanna posztdoktor
Kertészettudományi Kar: Gyóni Dorottya
mesterképzés, Németh Dzsenifer mesterképzés, Vidacs Mihály Péter mesterképzés, Makovicsné Zsohár Noémi doktorandusz, dr. Bo-

dor Péter posztdoktor, dr. Radácsi Péter
posztdoktor
Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar: Antal Anita alapképzés, Bende Andrea
alapképzés, De Luca Giulia alapképzés, Kunetz Alexandra alapképzés, Balázs Viktor
mesterképzés, Balogh Fanni mesterképzés,
Dizseri Máté mesterképzés, Kun Róbert mesterképzés, Nyerges Gábor Zsolt mesterképzés, Petres Martin mesterképzés, Petrikovszki
Renáta mesterképzés, Szabó Zsolt mesterképzés, Szegedi Áron Mátyás mesterképzés,
Szentgyörgyi Anna mesterképzés, Szilágyi
Alfréd János mesterképzés, Tamás Csaba
mesterképzés, Treutz Zsófia mesterképzés,
Veréb Marietta mesterképzés, Bedzsó Gabriella doktorandusz, Grósz János doktorandusz, Takács Sándor doktorandusz, Balázs
Adrienn doktorjelölt, Csorba Ádám doktorjelölt, Kása Eszter doktorjelölt, Nagy Zsuzsa
doktorjelölt, Pelyhe Csilla doktorjelölt, Péntek Attila László doktorjelölt, dr. Horváth
Márk Kálmán posztdoktor, dr. Táncsics András posztdoktor
Tájépítészeti és Településtervezési Kar:
Békési Dorottya mesterképzés, Takács Katalin doktorjelölt, Zelenák Fruzsina doktorjelölt
Ybl Miklós Építéstudományi Kar: dr. Cserény-Vörös Erika posztdoktor
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A Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem vezetõi Gödöllõn

2021-ben Európa kulturális fõvárosa lesz Temesvár
A temesvári Bánáti Agrártudományi és Állatorvosi Egyetem (USAMVB Timisoara)
vezetõi látogattak október 12-én a Szent István Egyetemre oktatási és kutatási együttmûködés kialakítása céljából. A résztvevõk
dr. Cosmin Alin Popescu és dr. Tõzsér János
rektorok vezetésével megismerkedtek egymás intézményeivel és feltárták a kooperáció
számos lehetõségét. Az eseményen részt vett
Szász Jenõ, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet
elnöke.
Temesvár Románia harmadik legnépesebb,
multikulturális városa, több mint 330 ezer lakosa van, az agglomerációt is ide számítva
600 ezer ember él a Bánát székhelyén és környékén. Már most készülnek 2021-re, és szívesen vennék a gödöllõi egyetem bekapcsolódását a programokba, amikor is Európa
Kulturális Fõvárosa lesz Temesvár.
Az egyetemet, amelyrõl a vendégek érkeztek, 1945-ben alapította I. Mihály király.
1962-tõl mûködik az Állatorvostudományi
Kara, amellyel együtt hat fakultása van.

Dr. Cosmin Alin Popescu
rektor elõadásában elmondta, hogy 3762 alapszakos,
969 mesterszakos és 153
doktorandusz hallgatót képeznek.
Az oktatást 300 tanár végzi
és további 300 dolgozója
van az egyetemnek. Kollégiumuk 1600 férõhelyes.
Kísérleti gazdaságuk területe 2500 hektár. Az ezredfordulót követõen évente
szerveznek mezõgazdasági
kiállítást.
A temesvári rektor regionális együttmûködést, közös pályázati tevékenységet javasolt a két egyetem között. Dr.
Cosmin Alin Popescu arról is szólt, hogy intézménye szeretne bekapcsolódni a Visegrádi Egyetemi Szövetség munkájába.
Dr. Tõzsér János az élelmiszergazdaság, a
megújuló energiák és a vízgazdálkodás té-

Kölcsönös elõnyök

Találkozó középiskolai vezetõkkel
Ötletgeneráló találkozókat szervezett október 24-én Gödöllõn, október 25-én pedig a
Budai Campuson az egyetem PR-, Sajtó- és

Rendezvényszervezési Fõosztálya középiskolai és egyetemi vezetõk részvételével.
Az eszmecseréken kiderült, az együttes gondolkodás kölcsönös elõnyöket ígér a két oldalnak. A középiskolák elõsegíthetik, hogy
végzõs diákjaik számukra megfelelõ felsõoktatási intézménybe jelentkezzenek. Az

egyetem pedig célirányosabban tudja megszólítani az érettségi elõtt álló fiatalokat. A
múlt évi fórumokhoz hasonlóan most is szóba került, hogy a szakmát adó középiskolák nagyon keresik a fiatal
mérnöktanárokat, akiket a SZIE is
képez.
Gödöllõn dr. Tóth Tamás oktatási
rektorhelyettes, dr. Káposzta József, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar, dr. Kátai László, a
Gépészmérnöki Kar és dr. Posta
Katalin, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja, valamint Balogh Barbara, Fehér Balázs és Bidló Zoltán hallgatók hívták fel a vendégek figyelmét a képzés jellemzõire. Mint elhangzott, a
szakkínálat rendkívül sokszínû csak a GTKn 70 féle képzésbõl lehet választani, és még
olyan új szakok indítása is várható az MKKn, mint például biológus vagy mezõgazdasági vízgazdálkodási mérnök. A gépészhallgatók java az utolsó félévben a hét négy napját
már valamelyik nemzetközi vállalatnál tölti.

maköreit emelte ki az együttmûködés lehetséges területei közül.
Részletesen szólt az egyetem Szarvason
kialakított, az öntözéses gazdálkodást bemutató gyakorlati terérõl.
Képünkön a két egyetem vezetõje köszönti
egymást.
Balázs Gusztáv felvétele

A Budai Campuson elõször rendezett ilyen
találkozót az egyetem. Ezen az eszmecserén
is részt vett dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes. Az Élelmiszertudományi Karról dr.
Stégerné Máté Mónika, a Kertészettudományi Karról dr. Erõs-Honti Zsolt, az Ybl
karról dr. Kiss Gyula dékánhelyettesek, a
Tájépítészeti és Településtervezési Karról
dr. Sallay Ágnes egyetemi docens tartottak
rövid elõadást, továbbá dr. Ugrósdy György
dékánhelyettes bemutatta a GTK Budapesti
Képzési Helyét is, ahol a karra járó hallgatóknak már több mint a fele tanul.
Mint elhangzott, az élelmiszeripari mérnökképzés a teljes ipari struktúrát lefedi. A
kertészhallgatók alapos gyakorlati ismeretek birtokában szerezhetnek diplomát. A
tájépítészek bekapcsolódhatnak a szakma
nemzetközi vérkeringésébe. A campus a Budai mellett a Szarvasi Arborétummal is büszkélkedhet. Az Ybl Karon ugyan a legkorszerûbb tervezõ szoftvereket oktatják, a képzés
elmaradhatatlan része a szabadkézi rajz is.
A találkozó hallgató résztvevõi, Kiszel Péter, Galambos Rita és Fóris Lajos a színes
diákéletrõl, sokoldalú kikapcsolódási lehetõségekrõl, valamint értékes, sokféle érdeklõdési kört szolgáló szakkollégiumi hálózatról tájékoztatták a középiskolai vezetõket.

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710
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Édes nassolnivaló Budáról

Fitstick
A Budai Campuson mûködõ Deák
Tibor Szakkollégium Fitstick csapata
egy rendkívül öko-innovatív és a
napi táplálkozásba könnyen
beilleszthetõ édességet fejlesztett ki,
mellyel megnyerte az Ecotrophelia
Europe 2016 termékinnovációs
verseny nemzeti elõdöntõjét, és
kijutott a nemzetközi
döntõre is.
A csapat a párizsi SIALon, Európa legnagyobb
élelmiszeripari kiállításán
megtartott elõadása és bemutatója után igen pozitív elbírálásban részesült a többnemzetiségû vitabizottság által. A fiatal feltalálók Csurka Tamás csapatmenedzser vezetésével Dusza Eszter, Pozsonyi Béla, Szakszon Adrienn, valamint
Bori Ágnes, aki nem vett részt a párizsi bemutatón. A csapat máris több megkeresést
kapott a termék forgalmazásával kapcsolatban. Tanulmányaik és szakkollégiumi
munkájuk mellett jelenleg is dolgoznak a
termék jövõjének elõkészítésén.
De mi is ez az „egészséges édesség”?
Biztosan mindenkivel megesett már, hogy
tanulás, vagy munka elõtt nem volt ideje
rendesen megreggelizni, és a folyamatos
szellemi megterhelés során elfáradt és
megéhezett. Mit tehet ilyenkor az ember?
Benéz a büfébe, ami tele van csokival, islerrel és hasonló magas energia tartalmú, de
alacsony egyéb tápanyag tartalmú kajával. A
csapat erre a problémára talált megoldást egy
innovációval, amelynek receptúrája egy
Észak-Magyarországon hagyományos ünnepi ételen, a sárgatúrón nyugszik. A csapat a
receptúra, valamint a technológia kifejlesztése mellett marketingkutatást is végezett a
termék fejlesztéséhez és pozícionálásához. A

technológia nem mellékesen közvetlenül, értéknövelõ módon
hasznosítja az
amúgy gyakran
hulladékként
keletkezõ
almatörkölyt,
drága
feldolgozási
eljárások
nélkül.
Sokan
felte-

magának az ember, ha nem szeretné megduplázni a ruhaméretét. Ezzel szemben a
csapat egy olyan édes nassolnivalót fejlesztett ki, amely könnyen beilleszthetõ a
napi étrendbe.
A cukortartalma pont annyi energiát ad,
hogy lendületben tartsuk magunkat egy
fárasztó napon, viszont egy átlagos édesség
100 grammonkénti 500-600 kcal ener-

szik a kérdést: „Lehet-e egészséges egy édesség?”
Egészséges és egészségtelen élelmiszer
valójában nem létezik, csak egészséges és
egészségtelen fogyasztás.
A legtöbb édességgel mindössze annyi a
baj, hogy hetente egyszer engedheti meg

giatartalmával szemben, mindössze 135
kcal-t tartalmaz. A fogyasztók igényeit szem
elõtt tartva ismeretlen mesterséges alapanyagok felhasználása nélkül készül. A recept mindössze egy kevés tej, tojás, almatörköly, hibiszkusszal és egy csipetnyi magyar tradícióval fûszerezve.

Vízinövény-térképezés
A Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar természetvédelmi mérnök
alapszakos hallgatói a Ráckevei Dunaági Horgász Szövetség együttmûködõ
segítségének köszönhetõen immár negyedik alkalommal gyakorlatban is
megismerkedhettek a vízi növényzet (makrofiton) felmérés terepi részével a
Duna-Tisza-csatorna Dabas melletti szakaszán.
A gyakorlatorientált képzés keretében S.-Falusi Eszter, a SZIE adjunktusának szakmai irányításával zajló terepi adatgyûjtés után a hallgatók az adatok kiértékelésének és térinformatikai feldolgozásának módját is elsajátítják a
félév során.
AVíz Keretirányelvben meghatározott feladatok végrehajtása során, az ökológiai vízminõsítésben fontos szerepet kapott a szabad szemmel meghatározható vízi növényzet felmérése. Folyóvizek esetében a szakasztérképezés illeszkedik a vonatkozó szabványhoz és a Nemzeti Biodiverzitás-monitorozó
Rendszerben az inváziós karolinai tündérhínár (Cabomba caroliniana) monitorozásához használt protokollnak is megfelel.
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Kihelyezett tanszéket alapított az egyetem és a NÉBIH

Együttmûködés oktatásban és kutatásban
A Magyar Tudomány Ünnepe idei
eseménysorozata a Szent István
Egyetem és a Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
közötti együttmûködési
megállapodás aláírásával, továbbá
az eseményhez kapcsolódó
tudományos üléssel kezdõdött
november 3-án, a Budai
Campuson. A dr. Tõzsér János
rektor és dr. Oravecz Márton
elnök által aláírt megállapodás
keretében az FM
háttérintézményeként mûködõ
hivatal és az Élelmiszertudományi
Kar Élelmiszerlánc-biztonsági
Kockázatkezelési Kihelyezett
Tanszéket hozott létre.
A két szervezet közösen vállalja a graduális,
posztgraduális és doktori képzésekben, a tudományos, kutatási-fejlesztési feladatokban,
a szaktanácsadói munkákban való együttmûködést. Az intézmények további feladatokként határozták meg egy hosszú távú élelmiszerlánc-biztonsági oktatási stratégia kidolgozását és megvalósítását, szakmai to-

A tudományos ülésen dr. Lakner Zoltán tanszékvezetõ egyetemi tanár az
élelmiszergazdaság jövõjérõl tartott
elõadást

Mohácsiné dr. Farkas Csilla, az ÉTK
dékánhelyettese az élelmiszer-tudomány és -technológia várható fejlõdési irányait ismertette

vábbképzések, tudományos és ismeretterjesztõ konferenciák, rendezvények
szervezését.
Az Élelmiszerláncbiztonsági Kockázatkezelési Kihel y e z e t t Ta n s z é k
vezetõje dr. Kasza
Gyula címzetes
egyetemi tanár, a
NÉBIH elnöki megbízottja. A tanszék a
következõ tárgyakat
fogja oktatni: Élelmiszerjog, Élelmiszerbiztonsági koc- Hegyesné dr. Vecseri Beáta dékán, dr. Tõzsér János rekk á z a t k e z e l é s é s tor, dr. Oravecz Márton elnök és dr. Kasza Gyula tanszékk o m m u n i k á c i ó , vezetõ az együttmûködési megállapodás aláírói
Élelmiszerbiztonság
és minõség jogi szabályozása, Élelmi- Az ünnepi ülést dr. Tõzsér János rektor
szerlánc-biztonság szabályozásának alapjai, nyitotta meg. Méltatta az egyetem és a
Élelmiszer-feldolgozási technológiák NÉBIH közötti eddigi szakmai együttmûködést, aminek egyik eredménye a kihebiztonsága.
Évente 10-15 NÉBIH munkatárs részvétele lyezett tanszék létrehozása. Hangsúlyozta,
várható a SZIE különbözõ karain indított hogy az új tanszék az élelmiszermérnök és a
szakokon, gyakorlati helyként pedig 10-20 doktori képzésben is szerepet vállal, az elõbbiben erõsíti az oktatás gyakorlati hátterét.
hallgatót fogadnak.
Dr. Oravecz Márton hangsúlyozta, a
NÉBIH 220 munkatársa végzett a Szent István Egyetemen. Kiemelte, hogy a hivatal 45
laboratóriumot mûködtet, a hallgatók
felkészülését ez a folyamatos adatszolgáltatást végzõ hálózat is segíteni fogja. Úgy
fogalmazott, hogy az egyetemmel szorosra
fûzött kapcsolat nélkülözhetetlen a tudatos
vásárlóközönség gyarapításához.
Hegyesné dr. Vecseri Beáta, az Élelmiszertudományi Kar dékánja az új tanszék legfontosabb céljainak a hatékony utánpótlásnevelést, megfelelõ elméleti és gyakorlati
Berkics Adrienn, a NÉBIH tervezési
felkészültséggel rendelkezõ élelmiszermérreferense az élelmiszerlánc-felünök szakemberek képzését, valamint tudogyelet jövõképét vetítette a résztvemányos kutatások-fejlesztések elõsegítését
võk elé
nevezte meg.

Utassy Luca, a NÉBIH munkatársa az
Európai Élelmiszerbiztonsági Hivatal kockázatkommunikációjának
fejlõdésérõl tartott elõadást

Dr. Kasza Gyula, a NÉBIH elnöki
megbízottja a lakosság szemszögébõl mutatta be az élelmiszer-láncbiztonságot

5

fókuszban az Egyetem
MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE.AKertészettudományi Karon november 22-én 10
órakor Innovációk és feladatok a meggytermesztésben címmel kezdõdik az új Meggy címû szakkönyv megjelenése kapcsán egy
könyvbemutatóval egybekötött szakmai-tudományos tanácskozás. A hazai gyümölcstermesztésben a meggy kiemelkedõ jelentõséggel rendelkezõ faj. A magyar meggytermesztés új alapokra történõ helyezése elengedhetetlen a versenyképesség és a termesztés gazdaságossága szempontjából.
A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar szarvasi kampuszán november 24-én 10
órától Kihívások a mai modern mezõgazdaságban címmel tartanak konferenciát. A környezet, az agrár- és vízgazdálkodás, a vidékfejlesztés, valamint a mezõgazdasági technológia kutatási témakörei a folyamatosan változó környezeti problémák megoldásaira adhatnak választ. A konferencián elhangzó elõadások és a kiállított poszterek tudományos
cikk formátumú publikációi megjelenhetnek
egy lektorált, ISBN számmal ellátott konferenciakötetben.
A Kertészettudományi Kar november 25-én
10 órai kezdettel Dr. Nagy Béla Tudományos
Emlékülést tart. Dr. Nagy Béla professzor
2016. augusztusában hunyt el. Nevéhez fûzõdik a korszerû dísznövénytermesztés elsõ tananyagának összeállítása. Számos szakmai és
társadalmi testület tagjaként, vezetõségi tagjaként vagy vezetõjeként szerzett érdemeket a
kertészet elismerésében, az európai típusú viselkedéskultúra és a környezetvédelmi szemlélet kialakításában. Az emlékülés keretében a
dísznövénytermesztés és növényalkalmazás
témakörében hangzanak el tudományos elõadások.
A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar békéscsabai kampuszán november 30december 1-ig zajlik a Felelõs turizmus címû
konferencia.

Dr. Palkovics László a Budai Campus rektorhelyettese
Dr. Tõzsér János rektor dr. Palkovics László egyetemi tanárt 2016.
október 1-jétõl 2019. szeptember 30-ig megbízta a Szent István
Egyetem Budai Campusa rektorhelyettesi feladatainak ellátásával.
Avezetõi megbízással járó lényeges feladatok a következõk:
– a Budai Campuson folyó alap- és támogató tevékenységek
egyetemi célok érdekében történõ fejlesztésének összehangolása;
– a K + F + I stratégia kidolgozásának campus és összegyetemi
szintû egyeztetése, összehangolása;
– a campus infrastrukturális fejlesztésének koordinálása a campus
igazgatójával együttmûködve;
– a campus kollégiumában folyó oktatási, nevelési és szociális tevékenységek szakmai felügyelete;
– a campus karain az egyetemi humánpolitikai elképzelések kidolgozásának, megvalósításának irányítása az akadémiai szférában.
Dr. Palkovics László 1985-ben a Kertészeti Egyetemen végzett okleveles kertészmérnökként, majd 1997-ben a GATE-n szerzett Ph.D fokozatot. Az MTA doktora címet 2006-ban
nyerte el. 1985-1989-ig tanszéki mérnök és gyakorlatvezetõ a KE Növénynemesítési Tanszékén. 1989-1997-ig tudományos segédmunkatárs, 1997-2003-ig tudományos munkatárs a
Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpontban. 2003. május 15-tõl egyetemi docens a
SZIE KTK Növénykórtani Tanszékén, 2003. október 1-jétõl ugyanott tanszékvezetõ. 2007.
szeptember 1-jétõl egyetemi tanár. A budai karok integrációját követõ idõszakban a Budai
Campus megbízott rektorhelyettese volt.

Dr. Kátai László a Gépészmérnöki Kar dékánja
Dr. Tõzsér János rektor dr. Kátai László egyetemi docenst 2016.
október 1-jétõl 2019. szeptember 30-ig megbízta a Szent István
Egyetem Gépészmérnöki Kar dékáni feladatainak ellátásával.
Dr. Kátai László 1988-ban a GATE Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karán végzett okleveles mezõgazdasági gépészmérnökként
és orosz-magyar szakfordítóként. 2002-ben szerzett Ph.D fokozatot mûszaki tudomány tudományterületen, 2016-ban habilitált.
1988-1990-ig tanszéki mérnök, 1990-1996-ig egyetemi tanársegéd, 1996-2002-ig egyetemi adjunktus, 2006-tól egyetemi docens a GATE Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karon, majd a SZIE
Gépészmérnöki Karon. 2008-tól tanszékvezetõ a Mechanikai és
Géptani Intézet Gépszerkezettan Tanszékén.

Nemzetközi tanévnyitó
Az egyetem nemzetközi tanévnyitó ünnepélyére szeptember 29-én, azAulában került sor.
Az ünnepséget dr. Tõzsér János rektor nyitotta meg köszöntõjével. Ezt követõen dr. Szabó István, a nemzetközi kapcsolatokért felelõs
rektorhelyettes tartott elõadást az egyetem angol nyelvû képzéseinek fontosságáról és bemutatta a legjelentõsebb ösztöndíj-programokat: a Stipendium Hungaricum magyar állami ösztöndíjat, az ENSZ Élelmezési és Mezõgazdasági Szervezete (FAO) és a Magyar
Kormány közös finanszírozású ösztöndíját, az
Erasmus+ és Erasmus Mundus programokat,
valamint a CEEPUS csereprogramot.
A SZIE-re a legtöbb nemzetközi hallgatót
küldõ országok közé tartozik Algéria, Ecuador és Ghána, így ezen országok magyarországi képviselõi is meghívást kaptak az ünnepségre. Õexcellenciája Abdelkader Dehendi, Algéria nagykövete, õexcellenciája dr.
Maria del Carmen Gonzalez Cabal, Ecuador
nagykövete és Entz Boldizsár Péter, Ghána
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tiszteletbeli fõkonzulja elõadásaikban köszöntötték az ünnepély résztvevõit, majd a
felsõoktatás és a nemzetközi kapcsolatok jelentõségét emelték ki. Végül az országaikból
érkezett hallgatóikat bátorították arra, hogy
lehetõségeiket aktívan használják ki, illetve
hogy az elsajátított tudást hatékonyan hasznosítsák.
Vladimir Rakhmanin, a FAO fõigazgató-helyettese szintén az oktatás jelentõségét hangsúlyozta. A FAO és a Magyar Kormány 2008ban indította el azt az ösztöndíjprogramot,
amely alacsony jövedelmû országokból származó hallgatók számára biztosít részvételi lehetõséget a magyarországi felsõfokú agrárképzésben, elsõsorban mesterképzésekben. A
kedvezményezett országok azok az élelmiszerhiánnyal küszködõ országok, amelyek
fontos szerepet játszanak a magyar külpolitikában, és amelyekben a mezõgazdaság és az
élelmezésbiztonság fejlesztése kiemelt jelentõséggel bír.

Dobos Gábor, a Study in Hungary csoportvezetõje a Tempus Közalapítvány (TKA)
képviseletében érkezett. A TKA az Emberi
Erõforrások Minisztériuma felügyelete alatt
mûködõ, közhasznú szervezet, amely az általa kezelt programokon keresztül a legnagyobb mértékû mobilitást bonyolítja le Magyarországon. Jamshid Karimov, üzbég diák
a nemzetközi hallgatók képviselõjeként kiemelte annak jelentõségét, hogy a SZIE nemzetközi közösségében mindenkinek lehetõsége van különbözõ kultúrákat megismerni és
akár élethosszig tartó kapcsolatokat kialakítani. Reméli, hogy hozzá hasonlóan minden
diák élete egyik legszebb periódusaként emlékszik majd a SZIE-n töltött idõre.
Az egyetem nemzetköziesítési stratégiájában a nemzetközi hallgatók integrációjának
elõsegítése kiemelt helyet foglal el, ehhez
nyújt segítséget az a kulturális eseménysorozat, amelynek a tanévnyitó is részét képezte.

fókuszban az Egyetem

Új elnököt választott
az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat
Az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat október 27-i
küldöttgyûlésén Nagy Dániel
lemondását követõen új elnököt
választott Balogh Barbara
személyében, aki közgazdász
végzettségének megszerzése után
most agrárképzési területen tanul,
s legutóbb a GTK hallgatói
önkormányzatát vezette.
Nagy Dániel a 2017. január 1-je és
2018. december 31-e közötti
ciklusban elnökségi tagként segíti
majd a Hallgatói
Önkormányzatok Országos
Konferenciájának tevékenységét.
B. G.
Atisztség betöltésére Nagy Dániel, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökének lemondása miatt írtak ki pályázatot.
A megadott határidõig egy érvényes pályázat érkezett be, amit Balogh Barbara
nyújtott be. Az önkormányzat október 27-i
küldöttgyûlésén egyhangúlag Balogh Barbarát választotta meg az EHÖK elnökének.
Az eseményen – amin részt vett dr. Tõzsér
János rektor is – elõször Nagy Dániel számolt be ötéves munkájáról. Alapvetése a Közösség – innováció – egység volt. Balogh
Barbara pályázatában az Együtt – egységben – elhivatottan mottót választotta.
A küldöttgyûlésen Legkiválóbb HÖK-ös
díjban részesültek a következõ hallgatók.
Élelmiszertudományi Kar: Illés Adrienn,
Kecskeméti Márk
Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi
Kar: Földesi Ágnes, Fóris István Gergõ
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:
Béres Anita, Dudás Evelin, Szél Máté
Gépészmérnöki Kar: Seres Richárd
Kertészettudományi Kar: Ardai Dalma,
Trugly Bence
Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar: Mészáros Péter, Juhász Milán
Tájépítészeti és Településtervezési Kar:

Tömöri Kamilla,
Tóth Kata
Ybl Miklós Építéstudományi Kar: Fórizs Lajos
A hallgatói érdekképviseletben végzett több éves munkájáért az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat kitüntetésben részesítette a
következõ hallgatókat.
Gépészmérnöki
Kar: Csikós László
Budai Campus:
Kun Kata Sára
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
(beleértve a HÖOKban végzett kimagasló munkát is):
Kincses Péter.
Nagy Dánielnek,
akit elõször 2011ben választottak
meg az EHÖK elnökének, dr. Tõzsér János rektor is köszönetet mondott a
munkájáért és átadta
számára a Pro Negotio Universitatis
rektori kitüntetést,
amiben elõször részesült hallgatói önkormányzati vezetõ.
Az EHÖK eddigi
elsõ embere a 2017.
január 1-je és 2018.
december 31-e közötti ciklusban elnökségi tagként segíti majd a HÖOK
tevékenységét, amire Gulyás Tibor elnök kérte fel.

"Úgy gondolom, amennyiben elnök leszek, egy jól mûködõ
szervezetet fogok átvenni, melyet meg kell tudni becsülni. Ezt a
helyzetet fenn kell tartani, illetve a fejlesztendõ területekre összpontosítani. Ehhez nem elég egy elnök, olyan hallgatókra van
szükség, akik ezt ugyanannyira magukénak érzik, motiváltak, és
nem félnek dolgozni, tapasztalatokat gyûjteni.
Ezek az emberek az elnökségi tagok.
A pályázatom során próbáltam kitérni azokra a területekre, melyek fontos részét képezik az Egyetemi Hallgatói Önkormányzatnak. A különbözõ területek élére szeretnék olyan hallgatókat felkérni, akik képesek továbbfolytatni ezt a munkát.

Nagy Dániel

Balogh Barbara

Dr. Tõzsér János és Nagy Dániel

Szükségem van egy csapatra, amivel együttmûködve a célokat a
legmagasabb szinten tudjuk kivitelezni.
A rendszeres kommunikáció szintén alappillérét jelenti a rendszernek, hiszen nélküle nem folyhat a munka. A vezetõséggel, részönkormányzatokkal, a PR osztállyal való kapcsolattartás fontos
szerepet játszik a szervezet életében.
A fejlõdéshez szükség van visszajelzésekre, hogy át tudjuk lépni
saját határainkat, ki tudjunk lépni a komfortzónából. A negatív és
pozitív visszajelzésekbõl ugyanúgy lehet építkezni. A negatívból
tudjuk min kell javítani, a pozitívból, hogy melyek a jó ötletek, amit
tovább kell vinni." (részlet Balogh Barbara pályázatából)
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Kutatók Éjszakája

Négy kampuszon másfélszáz program
Szeptember 30-án a Szent István
Egyetem több kampusza is
bekapcsolódott a Kutatók
Éjszakája programsorozatába,
melynek célja a tudományos és
innovációs életpálya
népszerûsítése a fiatalok körében,
illetve a tudományos eredmények
közérthetõ kommunikációja.
Az esemény megnyitóját a gödöllõi aulában
tartották, ahol Balogh Barbara, a Gazdaságés Társadalomtudományi Kar hallgatói önkormányzatának elnöke üdvözölte a résztvevõket, majd dr. Helyes Lajos tudományos
rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket
és méltatta a programban részt vevõ egyetemi kollégák munkáját, a szponzorok támogatását. Mint elhangzott, az egyetem idén 4
helyszínen 152 programmal várta a közönséget. A budapesti kampuszokon 51, Gödöllõn 74, Békéscsabán 4, Szarvason 23 programot hirdettek meg.
A következõ összeállításban – amiben távolról sem törekedhettünk a teljességre – a
fél nap eseményeibõl villantunk fel párat.

GÖDÖLLÕ
Gödöllõn a köszöntõk után rövid mûsor következett, az egyetem téri, új nevén Gödöllõi
Kikelet Óvoda óvodásai a Vásár, vásár, jobb
ez bármi másnál… címû játékot adták elõ.
Az egyetem a különféle elõadások, bemutatók mellett Közlekedj biztonságosan!
címmel rajzpályázatot hirdetett óvodások és
1-8. évfolyamos tanulók részére. Ennek az
eredményhirdetését a megnyitó keretében
tartották. Összesen 161 pályamunka érkezett, ebbõl óvoda kategóriában 24, 1-4. osztály kategóriában 50, 5-8. osztály kategóriában 87 rajzot készítettek.
Faluszeminárium – Falun élni kihívás?
A kerekasztal egy rövid moderátori bevezetéssel kezdõdött, mely megpróbálta összefoglalni, milyen, a Regionális Gazdaságtani
és Vidékfejlesztési Intézet keretén belül lefolyt kutatási elõzmények és tapasztalatok
vezettek a program összeállításához. Az
indító gondolatok után mindenkinek volt
lehetõsége arra, hogy tapasztalatait megossza a hallgatósággal, egymással. A program négy csoport közös rendezvénye volt, de
a téma teljesen közös. Ezek röviden az
alábbiak voltak:
Mennyire élhetõ ma egy magyar falu, és
milyen kihívásokkal (illetve lehetõségekkel)
kell szembenézni vidéken?
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Mennyire hasznos, hatékony a közmunkaprogram a vidéki lakosság és települések
számára?
Mennyiben szolgál kitörési pontként, megoldásként, vagy akár túlélési stratégiaként a
mezõgazdaság, bevonhatóak-e az emberek
mezõgazdasági tevékenységbe (közmunka,
alkalmi munka, vállalkozás...).
Mindezek a témák miként értelmezhetõk a
roma társadalom, illetve a társadalmi-, gazdasági szempontból sérülékeny rétegek oldaláról?
Globális falu
A program a kampuszon tanuló külföldi
hallgatók közremûködésével zajlott a Szénay teremben és a terem elõtti zsibongóban.
Amikor minden asztal dekorációja elkészült,
az országok egyesével mutatkoztak be és beszéltek a hallgatók országaik nevezetességeirõl, bemutatták a hozott ételeket, italokat,
dísztárgyakat.
A globális faluban az alábbi országok képviseltették magukat: Japán, Vietnám, Kína,
Kambodzsa, Fülöp-szigetek, Kazahsztán,
Üzbegisztán, Azerbajdzsán, India, Koszovó,
Albánia, Montenegró, Uganda, Kenya, Nigéria, Burundi, Ghána, Kolumbia, Magyarország (hazánknak külön asztalt szenteltek,
melyet magyar hímzéses terítõkkel borítottak le és egy matyó hímzéses párnával díszítettek).
A program különlegessége volt, hogy a látogatók miközben kóstolták a különbözõ
nemzetek ételeit, italait, beszélgethettek a
külföldi hallgatókkal és megtudhattak számos érdekességet országaikról. Persze mindezt angol nyelven, így az angol nyelvtudásukat is tudták fejleszteni. Több alkalommal
sor került tánctanításra, közös táncolásra is a
nemzetek zenéire, mely a fiatalok körében
nagy sikert aratott. Ezen kívül japán, kínai és
arab írásjelek rajzolását is megtanulhatták a
résztvevõk, és emlékül haza is vihették keresztnevüket bármely említett nyelven.

resztül. Többen is használták a mûszereket;
megmérték a növények aktuális szén-dioxid
felvételét, illetve a talajok légzésének mértékét. Pár érdeklõdõvel mélyebben elemezték
az állattenyésztés klímaváltozásra gyakorolt
hatását.
Botanikus Kert
A Gödöllõi Botanikus Kertben ismét rekordszámú, több mint 800 fõ regisztrált.
A kert saját programjai közül a madaras témájúakat a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) Gödöllõi Helyi
Csoportjával közösen szervezték, ahol az
elõadók az MME szakértõi voltak.
Az Interaktív madárgyûrûzés és elõadás a
madárvonulás kutatásáról c. program annyira népszerû volt, hogy a látogatók száma a
regisztrált létszámot bõven meghaladta. A
madárgyûrûzés sztárja az ökörszem volt; az
apró lábra külön kihívást jelentett a gyûrû
felhelyezése.
A Növények a dinoszauruszok korából c.
program részeként a fosszília készítés igen
népszerû volt az óvodás és az iskolás korosztály körében, de alkalmanként a felnõttek
is kedvet kaptak a kövületek gyártásához.
A Terítéken a Vadrózsák c. programban a
csipkebogyók sokszínûségével és széleskörû felhasználásával ismerkedhettek meg a látogatók, pl. rózsasziromból készült ital-,
valamint lekvárkóstolás, rózsavíz ízelítõ stb.
A kert saját rendezvényei mellett a helyszínen az érdeklõdõk még további 3 intézet
programjaiból is kedvükre válogathattak.
A Növényvédelmi Intézet a Mézek-ízekgyomnövények, Penészvilág-penészvirág,
Ászkálódás a talajban címû programjaihoz
illõ játékos feladatokkal várta a látogatókat.

YBL
Építsünk tésztából!

A Civil Biztonság- és Védelemtudományi
Tanszék szervezésében meghirdetett rendezvényen résztvevõ érdeklõdõk megismerkedtek a Gödöllõi Rendõrkapitányság munkatársaival, eszközállományával, munkamódszereivel.

A Gyermelyi Zrt. támogatása lehetõvé tette
a tésztaszerkezet építõ program szervezését.
A rendezvényre meghívták a BKSZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvû Építõipari
Szakgimnáziuma, a Budapesti Komplex
Centrum Ybl Miklós Építõipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája közel 30 diákját valamint a karról néhány hallgatót,
akik csapatokat alkotva versenyeztek. A feladat egy tésztaszerkezet megépítése volt.

Az élet ütõerein

Mire épül a ház?

A létünk alapfeltételeit biztosító ökológiai
rendszerek megfelelõ mûködésére tapinthattak rá a résztvevõk mûszeres méréseken ke-

Idén elsõ ízben került megrendezésre a Mire épül a ház? címû program a Geotechnikai
és Vízkémiai Laboratóriumban. A szab-

Abiztonság, ami körbevesz

Fókuszban az egyetem

ványos talajmechanikai laborvizsgálatokat
úgy mutatták be, hogy azokat egy gyerek
vagy más laikus érdeklõdõ is megérthesse.
Megtudhatták, hogy hazánkban milyen kõzetek vannak, és azokból mit nevezünk talajnak. Volt, akit a színes kinagyított ásványok kötöttek le, másokat a talajok azonosítása vonzott. Az azonosító vizsgálatokat a
szabványos eljárások mellett kreatívan és
játékosan próbálták szemléltetni a látogatókkal. A legkisebbek makett házakat építettek papírokból vagy éppen építõipari gépeket színeztek lelkesen.
Tûzveszély a közlekedésben
A Tûz- és Katasztrófavédelmi Intézet olyan
lángokat, tüzeket mutatott be, amelyek ténylegesen csak laboratóriumi körülmények között figyelhetõk meg. A bemutatott programból néhány: Milyen feltételei vannak az
égésnek? Mikor szûnik meg egy tûzveszélyes gáz (földgáz, PB) lángja? Milyen a láng
100% oxigén tartalomnál? Lángok megjelenési formái nemcsak levegõ összetételben.
Miért veszélyes dohányozni a gépkocsiban,
a metró és vasúti kocsiban? A vasúti ülések
szivacsanyagának égetése. Az autókárpitok
lángterjedése. Hogyan védekeznek az iparban a benzintároló tartályoknál? Égõ benzintartály automata oltása.

BUDA
A Kertészettudományi Kar 2007 óta nagy
sikerrel vett részt a Kutatók Éjszakája programjainak szervezésében a Budai Campuson. 2016-ban 11 tanszék készült 1-4 különbözõ programmal, de a Campus laboratóriumain kívül a Budai Arborétumban, a
Soroksári Botanikus Kertben, valamint a Kísérleti Üzem és Tangazdaság területén is
szerveztek programokat kollégák. Összességében 19 programra került sor, melyek
nagy része megismételve, a különbözõ idõsávokban érkezõ látogatók számára is elérhetõ volt.
Látványos kémiai kísérletek
környezetünk anyagaival
A program iránt óriási volt az érdeklõdés,
szinte telt ház volt a K2. elõadóban. Az egy
órás látványos kísérletek bemutatásába igyekeztek bevonni a lelkes kísérletezni vágyókat, akik nagyon élvezték, hogy a bemutatás
után saját maguk is elvégezhették a látványos kísérletet. Az alábbi kísérleteket mutatták be:
1. Gyümölcsóra, 2. Vihar a kémcsõben, 3.
Éghetõ hab?!, 4. A lefolyótisztító csodája, 5.

Bûvészkedés három pohár „vízzel”, 6. Vöröskáposzta, mint indikátor, 7. Kísérlet papírpelenkával, 8. Lõgyapot látványos robbanása, 9. Az elefánt fogkrémje, 10. Szikraesõ,
11. Cink és kénpor reakciója, 12. Füstõs (fekete) lõpor készítése 13. Mûtrágya robbantása
Éjszakai vetélkedõ
a SzarvasiArborétumban
A korábbi évek tapasztalatai alapján két kört
alakítottak ki. Az elsõsorban kisgyermekes
családok számára kijelölt kis körön öt, a nagy
körön pedig 10 állomás volt.
Az állomásvezetõk (arborétumi dolgozók)
és segédeik (a szarvasi Vajda Péter Gimnázium tanulói) 18.30-kor indultak állomáshelyeikre, majd berendezték az állomásokat és várták a csapatokat.
Az arborétumi bejáratnál már jóval hét elõtt
megjelentek az elsõ érdeklõdõk. A belépés
során a csapatok egy-egy feladatlapot kaptak, amelynek megoldása beleszámított az
összes pontba. A feladatlapon meg kellett nevezniük a csapat nevét, létszámát és hogy
honnan érkeztek. Ez segítette a regisztrációt,
így gördülékenyebb volt az indítás. Az egyes
csapatok létszáma 2-20 fõ között mozgott.
Acsapatok térképet és pontgyûjtõ lapot kaptak, illetve akinél nem volt, zseblámpát vehettek fel a regisztrációnál. Az indítás két
irányban történt a térkép betájolásával és az
elsõ állomásokhoz vezetõ út megmutatásával, hogy lendületesebb legyen az elindulás.
A csapatoknak öt vagy tíz állomást kellett
megtalálniuk, ahol kisebb-nagyobb elméleti
és gyakorlati feladatokkal kellett megbirkózniuk. Összesen 33 csapat regisztrált és
mellettük egyéni látogatók is érkeztek.

SZARVAS
Egészség, egészségtõke Magyarországon
A prezentáció kitért az egészségi állapot
fontosságára, szerepére a gazdasági növekedés és általában a társadalmi-gazdasági fejlettség területein. Bemutatta a magyar (aggregált) egészségi állapot általános és területi
jellegzetességeit.
Kamu vagy valóság
– a klímaadaptáció lehetséges formái
Az éghajlatváltozás, ill. az emberi tevékenységekre visszavezethetõ globális felmelegedés témák ma már nemcsak a tudományos életben, hanem a társadalom egyre szélesebb körében is aktuális kérdéseket vetnek

fel, melyek gyakran szkeptikus gondolatok,
tévhitek formájában jelennek meg.
A "városi legendák" és "mítoszok" tudományos igényû megválaszolása néha elmarad és egymásnak ellentmondó válaszok
születnek.
Az elõadás – ismeretterjesztõ, tudománynépszerûsítõ szándékkal – a klímaváltozással kapcsolatosan leggyakrabban felmerülõ
kérdésekre adható válaszokat, továbbá a
klímaváltozáshoz való alkalmazkodás lehetséges formáit mutatta be.
Rozs szilázs – a logikus döntés, tritikále
szilázs az új nagy lehetõség!
Az eddigi kísérleti eredmények és gyakorlati tapasztalatok (termelõknél több éve folyó Hungaro tritikálé szilázs elõállítás) alapján levonható következtetés, hogy a Hungaro tritikálé fajtával biztonságosan – rozshoz hasonló elõnyökkel – tovább növelhetõ
a tömegtakarmány (kiváló minõségû sziázs)
elõállító terület. Kalászos elõtti betakarítása
esetén beilleszthetõ a rozs és lucerna kaszálása közé, amellyel így a nagy termelésû
tehenek részére kiváló minõségû, magas fehérjetartalmú szilázs állítható elõ. A Hungaro tritikáléból elõállított szilázs további új
és nagy lehetõséget jelent a tejelõtehenészetek takarmány költségének csökkentésére, tejhozam növelésére és ezzel a tej önköltségének csökkentésére.

BÉKÉSCSABA
Népszerû tudomány
A program dr. Árpási Zoltán dékánhelyettes
köszöntõjét követõen egy drón-reptetéssel
kezdõdött. A közel fél órás bemutató alatt dr.
Malatyinszki Szilárd, a drón tulajdonosa mutatta be a készüléket, annak mûszaki paramétereit, hasznosítási lehetõségeit.
Ezt követõen Végh Sándor oktató tartott
igen érdekes elõadást és gyakorlati bemutatót saját készítésû robotmodelljeivel.
Jó játék a tudomány! címmel 2-5 fõs
csapatokkal került sor egy, 10 feladatból álló
játék megtartására is. A játékos feladatok,
rejtélyek és rejtvények során a csapatok kipróbálhatták, hogy vajon õk rendelkeznek-e
olyan, a kutatókat jellemzõ tulajdonságokkal, mint logikus gondolkodás, kitartás, öszszefüggések felismerése stb.
Kis éji kvíz címmel a tudományokhoz,
tudományos kutatásokhoz, eredményekhez
kötõdõen szórakoztató mûveltségi vetélkedõ is volt a programok között, mely igen sok
témakört és tudományágat felölelt.
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III. Béke és Mezõgazdaság Konferencia Szarvason

Tizenkét országban termett rozsból sült a Békekenyér

A kétnapos rendezvényen a közös programok mellett az események két szinten zajlottak. Egyrészt a résztvevõ országok minisztériumainak vezetõ tisztségviselõi tartottak szakpolitikai megbeszéléseket – másfelõl a tizenkét országban mûködõ nemzeti
békekenyér egyesületek képviselõi (agrárszakemberek és más szerepvállalók) osztották meg nézeteiket a hazájukban végbemenõ
társadalmi folyamatokról, a mezõgazdaság
fejlõdésének alakításáról.
A rangos rendezvény a Földmûvelésügyi
Minisztérium, Szarvas városa és a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs Központ Öntözési és Vízgazdálkodási Önálló Kutatási
Osztálya (NAIK ÖVKI) együttmûködésével
valósult meg. A „12 év – 12 ország – 1 Békekenyér” alcímet viselõ eseményfolyam megnyitására a szarvasi Evangélikus Ótemplomban került sor.
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter köszöntõjében kiemelte: a 21. században alapvetõ kérdés, hogyan alakul a természeti erõforrások helyzete; fontos, hogy
megõrizzük a növény- és állatvilág, és a mezõgazdasági termelés sokszínûségét. A mezõgazdaság ilyen szempontú fejlesztése
nemcsak a gazdaság és az élelmezés szempontjából jelentõs, hiszen a hozzá kapcsolódó hagyományok, ünnepek segítenek bennünket abban, hogy múltunk értékeire alapozva építsük a jövõnket.
Christian Schmidt német szövetségi agrárminiszter arra hívta fel a figyelmet, hogy Európa népeinek közremûködése nélkül a berlini fal sohasem omlott volna le. A mai helyzetet elemezve azt szorgalmazta, hogy ne
egymásról, hanem egymással beszéljünk; itt
az ideje a közös cselekvésnek.

Svilen Kostov bolgár agrárminiszter-helyettes a környezetvédelmet, a gazdasági növekedést és a társadalmi felelõsségvállalást
emelte ki a mezõgazdaság mai kihívásaiként.
Mint mondta, a Békekenyér-mozgalom kiváló lehetõség a partneri kapcsolatok kiszélesítésére, melyek során az együttmûködés a mezõgazdaságon túl más, kapcsolódó
területekre is kiterjedhet.
Babák Mihály, Szarvas polgármestere a történelmi eseményeket felidézve kiemelte,
hogy a mai szarvasiak elõdei az oszmán hódítás következtében pusztasággá vált vidékre
érkeztek három évszázaddal ezelõtt. Sok
munkával, nagy erõfeszítéssel igyekeztek
életet teremteni – az itteniek ezért is tudják
átérezni annyira a béke jelentõségét.
Dr. Gibfried
Schenk, (képünkön) a Német
Békekenyér
Egyesület elnöke a berlini faltól indult mozgalom kiteljesedését ismertette,
majd köszönetet
mondott a vendéglátóknak és a résztvevõknek. Ahogy fogalmazott, a barátok között is lehetnek nézeteltérések, ezért is jók az ilyen találkozások,
hogy meg lehessen beszélni mindent.
Az ünnepség zárásaként ökumenikus kenyérszentelésre került sor Lázár Zsolt evangélikus esperes, Pentaller Attila református
lelkész és Seidl Ambrus római katolikus plébános közremûködésével, majd Dr. Fazekas
Sándor átadta a közös lisztbõl készült Békekenyeret Svilen Kostovnak – mivel jövõre
Bulgária rendezi a nemzetközi békekenyérkonferenciát.
Az est folyamán a szarvasi Árpád-szálló
dísztermében dr. Somogyi Norbert, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ
(NAIK) fõigazgatója köszöntötte a résztvevõket, majd dr. Fazekas Sándor és Dr. Gib-

Kenyér az egykori halálzónából
A berlini fal leomlását követõen a fal melletti sáv egy részén aktivisták rozs termesztésébe
fogtak. Ez a terület korábban halálzónaként volt ismert, mivel számos menekülõ vesztette itt
életét, az egykori NDK határõrizeti szerveinél érvényben lévõ tûzparancs következtében.
Az itt termelt rozsból sütött kenyér azután a békekenyér nevet kapta – a kezdeményezés
pedig nemzetközi együttmûködéssé szélesedett, amiben tizenkét olyan ország vesz részt,
amely egykor az úgynevezett keleti blokkba tartozott. A berlini fal mentén termelt rozsból
így jutott Magyarországra, Lengyelországba, Csehországba, Szlovákiába, Szlovéniába,
Horvátországba, Romániába, Bulgáriába, Észtországba, Lettországba és Litvániába.
A 2014-ben Berlinben megtartott elsõ konferenciára így már tizenkét országból származó
lisztbõl sütöttek kenyeret.Atalálkozón kinyilvánították, hogy a béke és a mezõgazdaság kölcsönösen feltételezi egymást; a béke és a népek közötti egyetértés alapfeltétele a sikeres,
fenntartható mezõgazdaságnak. 2015-ben Poznanban volt a konferencia – az idén pedig Magyarország lehetett a házigazda.
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A konferencia résztvevõinek egy
csoportja – középen dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter;
jobbján Christian Schmidt német
szövetségi agrárminiszter

A szerzõ felvételei

Tizenkét ország képviselõi
érkeztek Szarvasra szeptember
22-én, hogy a közép- és keleteurópai térség mezõgazdaságának
közös jövõjérõl tanácskozzanak.

Dr. Jancsó Mihály, a Magyar Békekenyér Egyesület elnöke a szarvasi
rizsföldeket mutatja be a találkozó
résztvevõinek

fried Schenk átadta a Békekenyér Nagykövete címet Béki Nándornak, a berlini magyar
nagykövetség mezõgazdasági attaséjának és
Michal Matyskielnek, a lengyelországi
Suchowola polgármesterének.
A konferencia második napján a szakpolitikai képviselõk a III. Békekenyér Miniszteri
Találkozón vettek részt, „12 év 12 ország
mezõgazdaságában – a Közös Agrárpolitika
jövõje” címmel.
A békekenyér-egyesületek küldöttei „Fiatalok és a vidék adta lehetõségek – ellentmondás vagy a jövõ?” címmel tartottak konferenciát. Dr. Jancsó Mihály, a Magyar Békekenyér Egyesület elnökének köszöntõ szavait követõen Daniel Kopperschmidt, a Német Fiatal Gazdák Szövetségének, majd
Svetoslav Rusalov, a bulgáriai Vetõmagtermesztõk Országos Szövetségének képviselõje tartott vitaindító elõadást. Ezt követõen
három tematikus csoportban folyt a mûhelymunka, gazdasági, illetve szociális, kulturális és oktatási, továbbá ökológiai szempontok alapján. A kétnapos találkozó a közös
nyilatkozat elfogadásával és a nemzetközi
Békekenyér Projekt további feladatainak
Radó Gábor
megbeszélésével zárult.
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Húsipari szakmai nap
a Budai Campuson

Húsipari szakmai napot rendeztek október
20-án a Szent István Egyetem Budai Campusán.
Hegyesné dr. Vecseri Beáta, az Élelmiszertudományi Kar dékánjának köszöntõje után
elõadások hangoztak el az aulában.
A résztvevõk többek között a hús- és baromfiipar hatósági ellenõrzésének eredményeivel, a Kiváló Minõségû Sertés audit tapasztalataival, a hús- és baromfiiparban alkal-

mazható higiéniai megoldásokkal, a húsminõség állattenyésztési, vágástechnológiai és
gasztronómiai szempontjaival ismerkedtek
meg.
A szakmai nap témaköreiben technológiai
eszközök bemutatójára is sor került.
A kar szakmai közönséget megcélzó következõ konferenciáját november 17-én
rendezi az élelmiszerbiztonságról.

Egyetemünk a HVG Állásbörzén

A Szent István Egyetem is részt vett a HVG Állásbörzén, amely október 5-6-ig rendeztek meg
a Syma csarnokban, Budapesten. Az eseményen az ország meghatározó cégei, külföldi és
oktatási vállalkozások várták az érdeklõdõket, akik állást, gyakornoki munkát vagy képzéseket találhattak, tanácsadásokon és elõadásokon is részt vehettek. A SZIE standját felkeresõk elsõsorban a mesterképzések, valamint a Zöld Út Nyelvvizsgaközpont ajánlata iránt érdeklõdtek. Az egyetemi Karrier Iroda munkatársai ugyanakkor már a jövõ évi SZIE Állásbörze lehetséges résztvevõit szervezték.
Balázs Gusztáv felvételei

Dr. Sipos András
(1932-2016)
Fájó szívvel tudatjuk, hogy Dr. Sipos András
ny. arborétum igazgató, aki 1984-1998 között irányította a Szarvasi Arborétumot, október 27-én elhunyt.
Sipos András Csepregen született 1932.
július 6-án.
Iskolái: Berzsenyi Dániel Gimn., Sopron,
1951; Erdõmérnöki Fõiskola, Sopron, 1955,
okl. erdõmérnök; DATE, 1966, okl. agrármérnök. 1973, a mezõgazdasági tudományok kandidátusa.
Pályája: 1956 – 1961 között a Gödöllõi és
Keletbükki Állami Erdõgazdaságoknál erdészetvezetõ, 1961-tõl 1971-ig az ÁGOK
Szendrõi Kutatóállomásán és a Kompolti
Kutató Intézet putnoki állomásán volt tudományos munkatárs. 1971-tõl 1983-ig az Öntözési Kutató Intézetben tudományos fõmunkatárs; 1984 – 1998-ig, nyugdíjba vonulásáig, a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Szarvasi Arborétumban tudományos fõmunkatárs, majd igazgató. 1998-tól ugyancsak a KÉE Szarvasi Arborétumban tudományos tanácsadó. A KÉE-N 1991-tõl címzetes
egyetemi tanár, az Egyetemi Tanács tagja, a
TSF Tanácsának állandó meghívottja, a
DATE Tanácsának külsõ tagja. Az MTA Békés Megyei Tudományos Testület elnöke, az
MTA SZAB Víz- és Környezetgazdálkodási
Munkabizottság elnöke, a Tessedik Sámuel
Oktatási Kutatási Szövetség egyesületi elnöke, a Körös-Maros Nemzeti Parkért Egyesület elnöke, a Magyar Arborétumok és Botanikuskertek Szövetsége elnökségi tagja, az
Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége ügyvezetõ elnöke, a SZIE kihelyezett Növényalkalmazási Tanszékének vezetõje. Kutatási tevékenysége a talajvédelem-talajhasznosítás, majd az Arborétum
ökológiai viszonyainak és azok változásainak feltárása témakörhöz kapcsolódott.
Írásai: A rét és legelõgazdálkodás idõszerû
kérdései Borsod megyében, Miskolc, 1963,
társszerzõ; A melioráció kézikönyve, társszerzõ, 1977; Legeltetés, a gyepgazdálkodás
legújabb eredményei, témadokumentáció,
társszerzõ, 1977; Talajvédelem és vízrendezés dombvidéken, társszerzõ, 1992; Szarvasi Arborétum, Tájak-Korok-Múzeumok
kiskönyvtára. 17 tudományos cikket, dolgozatot jelentetett meg, további 14 tanulmány,
tanulmányterv és 99 egyéb szakmai anyag:
tanulmány, beszámoló, jelentés, tervvázlat
szerzõje.
Kitüntetései: MAE Aranykoszorús jelvény,
1968; Mezõgazdaság Kiváló Dolgozója,
1978; KÉE Jubileumi Plakett, 1986; Nagyváthy János Emlékérem, 1990; Az „Emberi
környezetért” Kitüntetõ Jelvény, 1991; „Békés Megyéért” kitüntetõ díj, 1995; „Szarvas
Városért”, „Alföld turizmusáért”, „Magyar
Köztársaság Arany Érdemkereszt” kitüntetés, 1999; Pro Natura díj, 2009.
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Balázs Gusztáv képriportja
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Ifjúsági virágkötészeti verseny
és kertészeti szakkiállítás Budán
A Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke a Virágkötõk, Virágkereskedõ Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete, valamint a Magyar Díszkertészek Szövetsége támogatásával 21. alkalommal szervezte meg a szakképzõ intézmények tanulóinak Országos Ifjúsági Kegyeleti és Õszi Virágkötészeti Versenyét és szakmai találkozóját. A pályamûveket a Budai Campus dísztermében állították ki.Averseny mellett jelentõs számú látogatót vonzó kertészeti szakkiállítás és vásár zajlott október 14-16-ig a központi parkolóban és a 'K' épület alsó szintjén.
Az eredményhirdetést megelõzõen Harangozó Tamás, a Földmûvelésügyi Minisztérium kertészeti szakreferense, dr. Tõzsér János
rektor, dr. Palkovics László, a Budai Campus
rektorhelyettese és dr. Hegedûs Attila, a Kertészettudományi Kar dékánja köszöntötte a
versenyzõket és tanáraikat. A versenymunkákat Szakál Magdolna szaktanár, a ren-

dezvény virágkötészeti szaktanácsadója értékelte, a díjátadást dr. Komiszár Lajos egyetemi fõtanácsos vezette.
A Kegyeleti kötészet kategória eredménye:
1. Völgyi Nóra, 2. Takács Dániel, 3. Kálmán
Fanni.
Az Asztaldíszítés kategória eredménye: 1.
Takács Dániel, 2. Horvát Cintia, 3. Bolykó
Dalma.
A Térkompozíció kategória eredménye: 1.
Horvát Cintia, 2. Völgyi Nóra, 3. Bolykó
Dalma.
A Meglepetésfeladat kategória eredménye:
1. Völgyi Nóra, 2. Takács Dániel, 3. Kálmán
Fanni.
Az Egyéni összetett pontozásos verseny
eredménye: 1. Völgyi Nóra, 2. Takács
Dániel, 3. Horvát Cintia.
Az intézmények közti csapatverseny
eredménye: 1. Horvát Cintia, Takács Dániel,
Völgyi Nóra (Herman Ottó Környezetvédelmi és Mezõgazdasági Szakképzõ Iskola),

2. Bolykó Dalma, Kálmán Fanni, Móricz
Eszter (Magyar Gyula Kertészeti Szakképzõ
Iskola), 3. Tulkán Karolina, Nagy Andrea,
Soproni Patrícia (Magyar Gyula Kertészeti
Szakképzõ Iskola).
A Ráadás kategória eredménye: 1. Molnár
Ilona, 2. Somogyi Nikolett, 3. Nana Piroska.
Az év virágkötõ tanárának elismerésére
alapított Kredits József Emlékdíjban Kurfis
Renáta, a Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola tanára részesült.
A Magyar Díszkertészek Szövetsége és a
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai
Tanszék díszoklevelében részesültek a szakoktatásban kifejtett tevékenységükért dr.
Józsa Miklós, Kósa Géza és Retkes József.
Ugyancsak díszoklevélben részesítette a
Virágkötõk, Virágkereskedõ Vállalkozók
Magyarországi Szakmai Egyesülete és a
Dísznövénytermesztési és Dendrológiai
Tanszék Szabó Fruzsinát és Szabó Jánost.
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A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

„Mi mindig a jövõt tervezzük”
Beszélgetés dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettessel
Dr. Tóth Tamás, a Szent István Egyetem oktatási rektorhelyettese
a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar legfiatalabb professzorai közé
tartozik. A köztársasági elnök szeptember elsejével nevezte ki egyetemi
tanárnak. A kar kivált büszke arra, hogy „saját nevelése”. Sikeres
pályázatát mintegy kiindulópontnak tartják a következõ évek professzor
utánpótlásához. A vele való beszélgetésre elõjegyzési naptárának
ismeretében egy, a Budai Campusra történõ utazásának alkalma
kínálkozott. Kérdéseinkre az oda és visszaúton válaszolt, a volán mögül.
Rögtön reagált is a bevezetõnkben említett kari vélekedésre.
BALÁZS GUSZTÁV
– Rektorhelyettes úr, hogyan fogadta az
egyetemi tanári kinevezését?
– Nagy örömmel természetesen. De annak
még inkább örülök, hogy ezt az eredményt
egy nagyon jó munkahelyi környezet révén
értem el. Persze, valami részem nekem is van
benne, de tapasztalataim és sok más professzor társam példái is alátámasztják, hogy
bármilyen elszánt és szorgalmas valaki, a
munkatársak segítsége is kell ahhoz, hogy törekvése eredménnyel járjon. Ezért egy ilyen
kinevezés a tanszék vagy az intézet, esetemben a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet elismerését is jelzi.
– Egy felsõoktatási vezetõ számára jó
mottó lehetne, hogy az élet maga a
mozgás…
– … és ez bizony felülírja azt a vélekedést,
amit még pályám elején hallottam, s ami szerint három érv szól az egyetemi oktatói pálya
mellett: június, július és augusztus. Ténylegesen azonban úgy tûnik, hogy nincs tétlen
nyár. Hiába ér véget a vizsgaidõszak „idõben”, az okleveleket el kell készítenie a tanulmányi hivatalnak és ki kell adni. A felvételi eljárás végéhez közeledve arra kell figyelni, hogy mindent megtegyünk ami elengedhetetlen a felvételi folyamat sikeres végbemeneteléhez. A nyár közepébe „robbanó”
ponthúzás izgalmas erõpróbája a helyzetfelismerés és gyors reagálás képességének.
Utána indul a pótfelvételi eljárás és ez már
szinte egybeér a levelezõ képzés kezdetével.
– Az oktatási rektorhelyettes feladatai
nemcsak az oktatáshoz kapcsolódnak.
Hogyan lehet ennyiféle tevékenységet
szervezni a telefon naptárján keresztül?
– Az csak a látszat, hogy a telefonom a titkárnõm. Sokan segítik a munkámat a különbözõ szervezeti egységeknél, mint például az
Egyetemi Tanulmányi Hivatalban, a Karrier
Irodában vagy éppen az Esélyegyenlõségi
Bizottságban. Mondhatni, nekem csak az a
feladatom, hogy figyeljek, éppen melyik sze-
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repkörömben képviselem az egyetemet.
– Mennyire lehet kreatív az
egyetem képviselõje a vonalhúzás
során?
– Sokat számít az
egyetem finanszírozásában, hogy a
szabályok adta keretek között hogyan reagálunk a felvetõdõ problémákra és
mennyire vagyunk bátrak. Az idén is elõfordult, hogy egy szak esetében meghallgatásra
talált az érvelésünk és 15 állami ösztöndíjas
hallgatót mégis sikerült felvenni egy olyan
karra, ahol egyébként erre nagyon nagy
szükség volt.
– Egy olyan kiterjedt intézményben, mint
amilyen a SZIE, bizony elõfordul, hogy
egy témakörben több tájékoztatót kell
tartani. Ez történik most is, tegnap Gödöllõn, ma Budapesten találkozott középiskolai vezetõkkel, akik felvetették, ismét nagy szükség van mérnöktanárokra.
Ön elmondta, hamarosan beindul az ötéves képzésük. Ez azt mutatja, hogy zajlik
Bologna felülvizsgálata?
– Ezen már túl vagyunk, hiszen a felsõoktatás egészére vonatkozóan megtörtént a szakok szûkítése és elkészült az új képzési és kimeneti követelményrendszer, amit 2017-tõl
kell alkalmazni. Bár a bolognai rendszer stabil, mégis változó. Megítélésem szerint a következõ két évtizedben is módosulni fog.
Ami a mérnöktanár képzést illeti, a korábbi
rendszerben ez nagyon jól, életszerûen és rugalmasan mûködött Gödöllõn. Az adott szakon hallgatóknak csak fel kellett venniük egy
mérnöktanár blokkot a szakmai tárgyaikhoz
az utolsó két évben és két diplomával hagyták el az egyetemet.Apedagógus képzést épp

Bologna alakította át teljesen. A jövõben külön szakokon lehet mérnöktanár képzésre jelentkezni. A munkaerõ-piaci igényeket e téren is igyekszünk egyetemünk javára
kiszolgálni.
– A katedrától sem szakadt el rektorhelyettesként?
– Nem. El sem tudnám képzelni magamat
tanítás nélkül. A múlt héten például Csíkszeredában 9 órát tartottam a vidékfejlesztõ agrármérnöki mesterszakon. Azért vállaltam
ilyen hosszú elõadást, mert így a kollégáim
részt tudtak venni egy konferencián, melyre
szintén abban a városban került sor, abban az
idõben.
– A hosszú utazásokon milyen feladatok
megoldásán gondolkodik?
– Oktatási és kutatási témák mindig felmerülnek, de a fejtörést nem úgy kell elgondolni, hogy egyedül ülök az autóban.
Éppen azért jók a távolabbra vivõ utak, mert
olyankor van idõ a kollégákkal megbeszélni
azt, amire a mindennapok forgatagában
nincs lehetõség. Arra is volt példa, hogy tantervet írtunk út közben. Egyébként most rátaláltunk egy kényelmesebb erdélyi útvonalra a déli autópályán át, ami még több
lehetõséget kínál a diskurzusra.
– Az egyetemi vezetésben Ön áll legközelebbi kapcsolatban a hallgatókkal. E
téren milyen elvet követ?
– Annak vagyok a híve, hogy ha valakinek
problémája van, keressük és találjuk meg a
lehetõ legjobb megoldást, hallgatóbarát módon, egyben a jogszabályi kereteknek is
megfelelve. Ugyanis hallgató nélkül nincs
egyetem, egyetem nélkül pedig nincs munkánk.
– Ha ölébe hullna egy féléves kutatási lehetõség külföldön, melyik országot és témát választaná?
– Indiába és Amerikába is szívesen elutaznék – csak ne kéne repülni –, regionális
gazdaságfejlesztés és az ehhez kapcsolódó
tervezés témakörében kutatva.
– Vajon mit lehet még fejleszteni az
Egyesült Államokban?
– A vidék- és a területfejlesztés az emberi
igények szolgálatába szegõdõ tudomány és
gyakorlat. Mi mindig a jövõt tervezzük és
nem félünk attól, hogy munka nélkül maradunk, mert az ember a társadalmi és a gazdasági folyamatok révén rendszeresen új
igényeket támaszt. Az én tudományterületem olyan mint a GPS a gyakorlatban: folyton újra kell tervezni az útvonalakat jelképesen is.

tallér

SZIE GTK
Kari Nap
Szeptember 29-én tartottuk idén a GTK Kari Napot. Nagy örömünkre szolgált, hogy a rendezvény megújult formában immár harmadik éve került megrendezésre. Az idõ nekünk kedvezett, napos idõ
volt egész nap, így a sátor csupán a nap elõl kellett, hogy védje a
hallgatókat, oktatókat. Reggel dr. Káposzta József dékán úr nyitotta
az eseményt, amely négyhelyszínen zajlott: a dobópályán, a röplabda
pályán, a B kollégium elõtti füves területen és az erdõs részen.
Az elõzõ évekhez hasonló volt a GTK Kari Nap felépítése. Délelõtt
és délután is sportversenyek zajlottak, továbbá a fõzõversenyt rendeztük. A délelõtt a focié, röplabdáé, bubi focié és ping-pongé volt, a
délután folyamán az airsoftban, csocsóban és új programként az
élõcsocsóban mérethették meg magukat a csapatok.
A legnépszerûbb versenyszám a fõzõverseny, a röplabda és az
airsoft volt. Ezen kívül mi is fõztünk, hogy azok jól lakjanak, akik
végigsportolták a délelõttöt. A közös ebéden gulyáslevest ehettek a
hallgatók.
A fõzõverseny eredményhirdetése a délutáni órákban zajlott, ahol
dékán urat, Galambos Rita BKH-ért felelõs alelnökünket és Détári
Attilát, kedvenc szakácsunkat kellett lekenyerezni a benevezett csapatoknak.
A sportversenyek jutalmainak átadására este 9-kor kerül sor. Majd
ezután szintén újdonságként karaoke versennyel, és egy fergetes bulival zártuk az estét a Katlanban. A dobogós csapatok, nyertesek érmekkel, kupákkal, oklevelelekkel és SZIE ajándékokkal, édességgel
gazdagodtak.
Szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki hozzájárult a rendezvény sikeréhez! Reméljük, mindenki jól érezte magát, és már várja a
következõ GTK Kari Napot!
Ihász Krisztina felvételei
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A Magyar Tudomány Ünnepe a GTK-n

TDK-konferencia és tisztelgés a kar jubileumán
Az 1825-ös pozsonyi országgyûlésen november 3-án ajánlotta fel gróf Széchenyi István birtokai egyévi jövedelmét egy magyar
tudós társaság létrehozására. A jeles alkalom
évfordulóját 2003-ban az Országgyûlés a
Magyar Tudomány Ünnepévé nyilvánította.
Az idei rendezvénysorozat mottója „Oknyomozó tudomány”.
Az egész hónapos eseménysorozatba a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is bekapcsolódik.
November 23-án 9 órakor kezdõdik a tudományos diákköri konferencia a következõ
szekciókkal: Agrárgazdaságtani, Ágazati
gazdaságtani, Gazdaságfejlesztési, Marketing, Munkaerõpiaci, Pénzügy-számviteli,
Szervezeti mûködés, Területfejlesztés, Turizmusfejlesztés, Turizmus és vendéglátás
gazdaságtana, Turisztikai termékek fejlesztése, Vállalatgazdasági.
Ugyancsak a GTK-n november 24-én 9
órától zajlik a Tradíció és Innováció 2016
konferencia Három évtized a gazdaság- és
társadalomtudomány szolgálatában címmel.
Célja tisztelegni a kar fennállásának harmincadik évfordulója elõtt. Emlékezni és méltatni az elmúlt idõszak kimagasló oktatási és
kutatási eredményeit és mûvelõit. A konferencián feltárják a kar elõtt álló innovációs
fejlesztési lehetõségeket.
Program:
09:00 – 10:30: Plenáris ülés
Megnyitó: Dr. Szilágyi Tivadar e. tanár, tudományos dékánhelyettes
Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában (1986-2016)
Elõadók:
• Dr. Káposzta József e. docens, dékán
• Dr. Székely Csaba e. tanár, korábbi dékán

• Dr. Molnár József e. tanár, korábbi dékán
• Dr. Villányi László professor emeritus, korábbi dékán
10:35 –10:45: Koszorúzás az emlékfánál
Ünnepi beszéd: Dr. Káposzta József e. docens, dékán
11:00 –15:00: Intézeti rendezvények
Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet
Helyszín: Fõépület, Kari Tanácsterem
Dr. Ugrósdy György e. docens, intézetigazgató:AKJMI története
Dr. Muraközi László e. tanár: A japán rejtély
– Útteremtõ csodák és végzetes zsákutcák
Dr. Makó Csaba professor emeritus: Az európai gazdaság innovációs teljesítménye:
szisztematikus ország különbségek
Dr. Kovács László adjunktus, tanszékvezetõ:
Pro és kontra. A jogi szabályozás és a vállalkozási formaválasztás összefüggései a
rendszerváltástól
Dr. Ugrósdy György e. docens, intézetigazgató: Az infláció – defláció mérése Magyarországon
Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet
Helyszín: Fõépület IV. emelet, Szénay terem
Dr. Káposzta József e. docens, intézetigazgató:Az RGVI története
Urbánné Malomsoki Mónika tanszéki mérnök: A GTK és az RGVI Tudományos
Diákkörének 30 éve
Dr. Szabó Lajos professor emeritus: A
Gazdaságföldrajz oktatásának története a
GTK-n
Dr. Ritter Krisztián e. docens, intézetigazgató-helyettes: Gyakorlati kutatások az

RGVI-ben
Áldorfay György tanársegéd: PhD-kutatások
az RGVI-ben
Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézet
Helyszín: Fõépület, 4029-es terem
Dr. Szabó Katalin e. tanársegéd
Visztenvelt Andrea tanársegéd, mb. tanszékvezetõ: A Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézet története
Dr. Rudnák Ildikó e. docens, tanszékvezetõ:
Innovatív elemek a magyarok külföldi munkavállalásában
Dr. Mészáros Aranka e. docens, oktatási intézetvezetõ-helyettes: A különbözõ generációs munkavállalók munkaértékei és munkaköri motivációs potenciálját meghatározó
tényezõk
Csehné dr. Papp Imola habilitált e. docens,
mb. intézetigazgató: Regionális különbségek a felsõoktatási hallgatók pályaválasztásában és munkaerõ-piaci jövõképében
Üzleti Tudományok Intézete
Helyszín: Fõépület II. emelet 1066 szoba,
PSZ Könyvtár
Dr. Lehota József e. tanár: Az ÜTI kialakulásának története
Dr. Illés B. Csaba e. tanár, szakvezetõ, Dr.
Papp János e. docens, szakvezetõ, Vajna
Istvánné Dr. Tangl Anita e. docens, tanszékvezetõ Dr. Zéman Zoltán e. tanár, szakvezetõ: Oktatásfejlesztési kérdéskörök („nálunk az innováció tradíció”)
Dr. Hegedûs Szilárd tanársegéd Az önkormányzatok eladósodottságának vizsgálata hazai és nemzetközi szinten
15:15-15:30: Konferencia zárása
Helye: Földszinti Rektori Díszterem

BULI, JÓKEDV, CSAPATSZELLEM – ezekkel a szavakkal tudjuk
leginkább jellemezni a Budapesti Képzési Helyen immár másodszor
megrendezett Gólyanapot. Szeptemberi eseményünk fõ célja az volt,
hogy ízelítõt adjunk a gólyatábori hangulatból azon elsõéveseknek is,
akik augusztusban nem tudtak részt venni a táborban, és természetesen
fontos szempont volt az is, hogy a táborból hozott élményeket felelevenítsük azok számára, akik a nyár utolsó hetét a gödöllõi kampuszon
töltötték. Igyekeztünk olyan programsorozatot összeállítani, melyen
keresztül a hallgatók könnyen, felszabadultan ismerkedhettek egymással és felsõbb éves hallgatótársaikkal, ugyanakkor egyetemünk
részletesebb bemutatására is sort kerítettünk.
A program dr. Ugrósdy György oktatási dékánhelyettes megnyitó
beszédével indult, majd az Expressz Akadémia izgalmas elõadását
hallgathattuk meg a gazdasági tárgyakról. Ezután három csapat mérte
össze tudását egy kvízjátékban, majd ügyességi játékokban bizonyították gyorsaságukat, találékonyságukat. A csapatoknak a lufi borotválástól kezdve a karaoke versenyig sok izgalmas feladattal kellett
megbirkózniuk, majd további elõadásokat hallhattak a Budapesti Képzési Hely környékén található különféle szolgáltatásokról, a Hallgatói
Önkormányzatról, és Balogh Barbara kari HÖK elnök bemutatásában a gödöllõi programokról.
Gólyáink nagyon lelkesek voltak, és mi, szervezõk is igazán jól éreztük magunkat. Nagy örömömre szolgált, hogy a budapesti hallgatók mellett Gödöllõrõl is meglátogattak minket a gólyák, és bízunk benne, hogy a jövõben is tudjuk erõsíteni ezt az összetartást!
A szervezõk
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Közszféra vs. Versenyszféra

Karrier Nap a Budapesti Képzési Helyen
Izgalmasan telt az október 19-i
„Közszféra vs. Versenyszféra –
Karrier Nap” a GTK Budapesti
Képzési Helyén. Elsõ alkalommal
került megrendezése a BKH-n
Karrier Nap, amely témáját
tekintve rendhagyó módon azt a
célt tûzte ki, hogy megismerteti az
érdeklõdõkkel az állami és a
forprofit szektor munkáltatói
elvárásait, hasonlóságait és
különbségeit.
A rendezvény a Karrier Iroda szervezésében, a GTK Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézetének támogatásával és közremûködésével valósult meg.
Az elmúlt évek rengeteg változást hoztak a
világban, beleértve ebbe a munkakeresést, a
pályakezdést is. Az internet elterjedésével a
határok megszûntek, az elérhetõ információ
mennyisége robbanásszerûen megnövekedett, a fiatalok lehetõségei megsokszorozódtak.
A munkaerõpiac is rohamosan változik napjainkban, hiszen míg a 2008-as gazdasági világválság idején és az azt követõ években nehézséget okozott az elhelyezkedés, ma már
újra a cégek versenyeznek a jól képzett munkaerõért.
Azonban 2016-ban egy értékes diploma önmagában még nem biztosítéka a vágyott karriernek. Szükséges hozzá a kitartás, a fej-

lõdni és tanulni vágyás meg nem szûnõ jelenléte. De nemcsak az egyetem által összeállított tanagyagot kell elsajátítania annak, aki a
mai világban boldogulni akar. Ugyanúgy
meg kell tanulnia felismerni önmagában
azokat a tulajdonságokat, erõsségeket és fejlesztendõ kompetenciákat, amik egy választott szakmából az évek során hivatást kovácsolnak. Ezt kiegészítve meg kell tanulni
elõre tervezni, sikertelenség esetén pedig rugalmasan megváltoztatni elképzeléseinket.

Ebben az információval sokszor túlterhelt, rohanó világban
a helyes döntések
meghozatalához néha
meg kell állnunk és
idõt kell szánnunk arra, hogy meghallgassuk a nálunk tapasztaltabbak történeteit
és tanácsaikat. Egyegy ilyen kis szünet,
egy-egy ilyen megálló szükséges ahhoz,
hogy az elénk táruló
lehetõségek közül ki
tudjuk választani a számunkra legmegfelelõbb lépést. A Karrier Iroda hallgatói
szolgáltatásaival, elhelyezkedést segítõ
programjaival és egyéni tanácsadásaival
ilyen „megállókkal” segíti a SZIE hallgatóit,
kiegészítve ezzel a képzés során kapott értékes szaktudást.
A „Közszféra vs. Versenyszféra Karrier
Nap” megrendezésével egy olyan alkalmat
kívántunk biztosítani leendõ diplomásainknak, ahol a cégek bemutatkozása mellett a
résztvevõknek lehetõségük volt kérdéseket
feltenni és véleményt formálni, ezzel is
személyesen kapcsolódva leendõ munkáltatóikhoz.
Mirõl is szólt ez a rendhagyó szerda?
A Karrier Napot dr. Ugrósdy György oktatási dékánhelyettes nyitotta meg. Ezt
követõen a délelõtt
folyamán dr. Suhajda
Csilla Judit tanársegéd moderálásával
egy kerekasztal beszélgetés keretében a
résztvevõk betekintést nyerhettek a
közszféra sajátosságaiba. A Magyar
Államkincstár, a Miniszterelnökség és a
Gödöllõi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályának munkatársai nemcsak, mint
munkáltatók, hanem mint sok éves tapasztalattal rendelkezõ szakemberek
osztották meg élményeiket a pályakezdés
elõtt álló fiatalokkal.
*
A Karrier Nap elsõ felében megtudhattuk,
hogy mi a különbség a közalkalmazott, a
kormánytisztviselõ és az állami tisztviselõ
között; milyen bérekre és milyen elõmeneteli
rendszerre számíthatnak, akik az állami
szektorban kezdik karrierjüket. A beszélge-

fotó: Karrier Iroda

tés során kiderült, hogy milyen elõnyökkel
jár, ha valaki nem a forprofit szférában helyezkedik el; meghívott vendégeink pedig
eloszlatták azt az általános tévhitet is, miszerint az állami szférában csak idõsek dolgoznak.
A beszélgetés végére arra is fény derült,
hogy milyen és mekkora összegû állami
támogatások, munkába állást segítõ ingyenes szolgáltatások és képzések segítik a
frissdiplomás fiatalokat az elhelyezkedésben.
Délután Visztenvelt Andrea tanársegéd
2015-ös nemzetközi kutatásából képet kaptunk a pályakezdõk elhelyezkedéssel kapcsolatos elvárásairól és szükségleteirõl is.
*
A kutatási összefoglalót a Budapest Bank
szenior HR menedzserének és az AEGON
Prémium üzletág HR specialistájának elõadásai követték. A nap programját egy jelenleg a szervezetfejlesztésben dolgozó
alumni hallgatónk, Jekkel Orsolya bemutatkozó elõadása zárta.
A Karrier Nap nemcsak rengeteg hasznos
információval segítette a rendezvényen
megjelent közel 90 hallgatót, hanem, aki
mert kérdezni, bizony névjegykártyákkal és
céges elérhetõségekkel a zsebében hagyhatta el aznap a BKH épületét.
Habár ilyen témájú karrier rendezvény
ebben a tanévben már nem kerül megrendezésre, a következõ hónapok során is számos hasonló, „karrierindító” programon vehetnek részt hallgatóink.
A Karrier Iroda munkatársai arra bíztatnak
minden leendõ pályakezdõt, hogy vegyenek
részt a személyes találkozásokra és kapcsolatépítésre lehetõséget kínáló rendezvényeken, legyen az a mostanihoz hasonló céges
karrier délután, vagy akár a tavaszi egyetemi
Állásbörze.
Jöjjenek, kérdezzenek, alakítsák sikeresen
és tudatosan jövõjüket!
SZIE Karrier Iroda

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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1981-ben diplomázott gazdászok találkozója

Harmincöt évvel a hátunk mögött

RADÓ GÁBOR
No, igen – mennyi is harmincöt év? 1683ban a dunántúli fõurak sorra tértek a szultán
hûségére; így próbálván elkerülni a maguk, s
javaik pusztulását a Bécs ostromára vonuló
török sereg útjában. Abdurrahman, a budai
pasa sem gondolta, hogy alig két év múlva az
õ életének végével kezdõdik a török világ vége Magyarországon („hõs ellenfél volt – béke vele”, mondták utóbb lovagiasan az emlékét megörökítõk). Thököly Imre felsõmagyarországi fejedelemsége, Zrínyi Ilona legendává vált várvédelme a császáriak ellenében, a keresztény seregek fényes gyõzelmei a
szultán hada fölött – s az ország teljes pusztulása e hadjáratok folyamán. II. Rákóczi Ferenc szabadságharca, meg nem alkuvása.
Károlyi Sándor szatmári békéje – a ránk méretett, szokásos séma szerint: szó nincs arról,
hogy jó; pusztán, lehetõleg a legkisebb rossz,
ami a mai napig megosztja a tudományos és a
civil közvéleményt. Aztán 1716-ban Temes-

vár, majd Pancsova török õrsége is kaput nyit
a császári sereg elõtt – és ezzel végképp véget ér a török világ magyar földön. Ezen az
utolsónak visszafoglalt területen aztán azonnal, már 1718-ban megkezdõdik a réz- és a
vasérc bányászata. Nos, ez mind harmincöt
év alatt történt.
De vehetünk közelebbi példát is. 1914 tavaszán még tartott mindaz, amit utóbb boldog
békeidõkként szépített meg az emlékezet
(halványan, mert igen kicsiny voltam még,

Húszévnyi fegyverszünet, hogy aztán a Sátán angyalai pontot tehessenek a megkezdett
apokalipszisre. Egy mondatba sûrítve: 1914ben még Ferenc József volt a király – 1949ben pedig már Rákosi Mátyás uralkodott…
Mindezeknél azért talán békésebben telt az
a harmincöt év, ami diplománk kézhezvételétõl telt el a mai napig (gazdasági értelemben persze vonhatunk némi párhuzamot –
gondoljunk csak például a devizahitelekre).
Az 1981-ben készült tablóképen 148-an áll-

de emlékszem matuzsálemi kort megért
dédnagymamámra, aki mindig így emlegette
azokat az idõket). S mi minden történt
hamarosan: világégés, benne az addigra
lendületes fejlõdési pályára állt magyarság
pusztulása, állami és etnikai szinten.

tunk: abban az évfolyamban mindössze tizenhatan voltak a külföldiek és százharmincketten voltunk magyarok, a hat felvidékivel együtt. Külföldi évfolyamtársainkat,
sajnos, most nélkülöznünk kellett – a százharminckettõbõl pedig hetvenen voltunk

A szerzõ felvétele

Mennyi is harmincöt év? Ez a
kérdés került elõ rendre, ahogy
az Aula õszi napsütésben ragyogó
lépcsõi felé közeledtünk – ide
hirdettük meg a fényképezést,
hogy elõször a csoportkép
készülhessen el, s ezzel vegye
kezdetét a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetem
Mezõgazdaság-tudományi Kara
1981-ben végzett évfolyamának
immár hetedik találkozója.

ányi Kara 1981-ben diplomázott évfolyamának egybegyûlt tagjai

A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem (GATE) Mezõgazdaság-tudom
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jelen. Tízen már nem lehetnek itt közöttünk:
valamennyien férfiak; a veszteség a százkilenc fiúból számítva több mint 9 százalék (és
itt akkor nemcsak gazdasági téren vonhatunk
némi párhuzamot a letûnt korokból kiragadott kétszer harmincöt évvel).
Szerencsére azért rendelkezünk egy igen
pozitív rekorddal is: a százharminckét magyar évfolyamtársat figyelembe véve, tíz
olyan házasság virul a mai napig is, ami évfolyamon belül köttetett – mivel ez húsz évfolyamtársat jelent, a több mint 15 százalékos aránnyal igen elõkelõ hely lehet a miénk
egy képzeletbeli dobogón.
A jelen lévõ hetven évfolyamtárs hatvanhét
unokát tud eddig fölmutatni – ez a szám
azonban, gyermekeink életkorát figyelembe
véve még messze nem végleges; akár meg is
többszörözõdhet.
Ennyi év után, a szakmáról bizony már kevés szó esett – hiszen a hölgyek között van,
aki már nyugdíjas. Évfolyamtársaink közül
néhányan talpon maradtak mezõgazdasági
vállalkozóként, van, aki a szakigazgatásban
dolgozik, van, aki tanár, van köztünk pénzügyi szakember és akad gyártulajdonos is.
Arcvonásaink talán karakteresebbé váltak,
szemünkben a fény azonban mit sem vál-

Az eltelt idõ okán immár történelmi múltú
évfolyam a még távolabbi múltból választott köcsögöt – amit épségben õrzött
meg a föld, több mint kétezer éven át,
egyetemünktõl nem is oly messze. A cserépedények így egy olyan régészeti lelet
alapján készültek, ami szkíta eleink után
maradt reánk, s jelenleg a Pest megyei múzeumok gödöllõi bázisán található.
tozott. Nyilván elmondhattuk volna, hogy
tapasztaltabbak, megfontoltabbak, bölcsebbek lettünk – de ez a délután, este és éjszaka
nem errõl szólt. Valamennyiünket hatalmába
kerített a találkozás eufórikus öröme, ahogy
egyetlen testvéri közösségként töltöttük be a
termet. Az idõ persze gyorsan telt: bármennyire igyekeztünk is, végül csak adódott
úgy, hogy néhány társunkkal még pár rövid
mondatot sem sikerült váltanunk. A búcsú
ezen a találkozón is hamar elérkezett: telefonszámok, e-mail címek gyors cseréje,
„hívlak majd” kijelentések és „gyertek el”
felszólítások. Kilépve a csillagos ég alá az arcunkra simult a sûrû és hûs éjszakai levegõ.
Aztán távolodó gépkocsik halkuló zajától
foglalta vissza birtokát a halvány éji neszek
birodalma.

Dr. Tõzsér János rektor és dr. Posta
Katalin dékán is fogadta évfolyamunk képviselõit. Bedéné dr. Szõke
Éva és Radó Gábor, illetve Gábrielné
Tõzsér Györgyi és Radó Gábor adta
át a szkítáktól örökölt cserépedényt;
így fejezvén ki tiszteletünket a bennünket kibocsátó Egyetem iránt.

Balázs Gusztáv felvételei

Õsz a Feneketlen-tónál
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A forradalom emlékét gyémántként õrizték magukban

Amirõl kevés szó esett – 1956
Bár nem tartozom az Y vagy Z generáció
tagjai közé, mégis az, ami 1956 októberében
történt, nekem is csak történelem, amelyrõl
olvastam, szüleim és nagyszüleim meséltek.
Az 1956-os forradalom 60. évfordulóján
számos kiadvány, dokumentum, visszaemlékezés lát napvilágot, s a kormány 2016-ot az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékévévé nyilvánította.
A méltó megemlékezés segíti a hiteles és
tényszerû visszatekintést, a szabadságért, a
tisztességért és a hazaszeretet megélésének
lehetõségéért küzdõk emlékének megõrzését, valamint 1956 méltó helyre tételét a
szívekben és a nemzet emlékezetében.
Dr. Sámsondi Kiss György professzor
emeritusszal, az Ybl Miklós Mûszaki Fõiskola integrációt elõkészítõ fõigazgatójával
beszélgettünk, s felidéztük a tizenkét nap
eufórikus
élményét.
Az '56-os
forradalom
emberközeli arcának
megismerését segíti tanár úr viszszatekintése, hogy
meglássuk,
átéljük az
élet, a történelem mélységeit, és jobban
tiszteljük az 1956-ban küzdeni, szólni
készek bátorságát, akik óriási kockázattal
járó döntéseket hoztak:
„1956-ra túljutottunk a mélyponton, az
egyetemen már lazább a szellemi terror, több
információ jut hozzánk, bizakodóbb a légkör
a Nagy Imrével fémjelzett idõszakban. Biztató a gyûlölt jelkép, Rákosi júliusi leváltása
is. A csalódások hullámai ellenére is él a remény légköre. Ekkor robban be a forradalom
csodája.”
„A nevezetes október 22-i mûegyetemi
gyûlés már magán viselte az ellenforradalmi
jelleget.” Csoportok alakultak, akik már a
gyûlés elején „Halljuk Szegedet” kórussal
igyekeztek a becsületes felszólalókba belefojtani a hangot (BRFK Politikai Nyomozó
Osztály Összefoglaló jelentése TH V150/384/1 alapján).
Így folytatta dr. Sámsondi Kiss György: „a
híres esti diákgyûlésrõl a csodálatos, eufórikus érzés maradt meg bennem. Hihetetlennek tûnt, hogy a szegedi küldöttség
megjött és felhangzott az erõsödõ «Menjenek haza» kórus a szovjet csapatokra vonatkoztatva. Az óvatosság és a szókimondás
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széles skáláján beszéltek a felszólalók. A félelem tabuinak áttörése mégis megtörtént. A
cselekvés és felszabadultság diadalérzetével
mentünk haza és vártuk a másnapot.”
Október 23-án Simon Gáborral elmentek a
Böszörményi úti DISZ Központba, a megalakult Magyar Egyetemisták és Fõiskolások
Szövetsége (MEFESZ) képviseletében a
Szegeden már október 20-án megfogalmazott, majd október 22-én a mûegyetemi diákgyûlésen véglegesített 16 pontból álló követeléslista tervezetével.
Kora délután az egyetem kertjében sok ezren készültek a felvonulásra a 20 fokos, gyönyörû napfényes idõben. Rögtönzött faállványról beszéltek a szónokok a könyvtár
épülete elõtt. Õ is néhány szóval ismertette a
provokáció veszélyének gyanúját.
Tudták, hogy Rákosi elmondta szovjet megbízóinak, hogy ha elcsapják, három hónapon
belül zavargások lesznek.
Tízesével, karonfogva vonultak. A menetet
figyelõ emberek arckifejezése a hazugságtól
való megszabadulás után, a csodálkozó félelmet követõen hirtelen megváltozott. A
Bem szobor felé haladva a Fõ utcában látták
meg az elsõ kivágott címerû lobogót.
Úgy emlékezett vissza Sámsondi fõigazgató úr, hogy talán 20 méterre álltak a Parlament erkélyétõl, ahol Nagy Imre beszélt.
Csodálatos érzés volt számára, hogy a nagyon heterogén összetételû évfolyam, a kötelezõen elkötelezett szakérettségiseket is
beleértve, egységes volt érzelmeiben, bátorságában, õszinte fellépésében. Nagyon
kevesen hiányoztak. A gyûlés után boldogan
megnyugodtak, hogy nem tudták provokálni,
szétoszlatni, legyõzni õket. Megmutatták
erejüket, egységüket. Jókedvûen tértek haza,
hiszen nem tudtak a Rádiónál történtekrõl.
Hajnalban ágyúszóra és puskatûzre ébredtek. A rendszer rádiója rémült hangulatú
adást közvetített, majd nyávogva elhallgatott. Ekkor kétségbeesett, hiszen úgy gondolta, hogy sikerült kirobbantani egy leverhetõ akciót, s visszajöhet a Rákosi terror.
És ekkor jött a második csoda: nem tudták a
kisszámú, önfeláldozó, reménytelennek látszó harcba szálló felkelõket leverni. Mindenki támogatta õket a város dzsungelében.
Ismét reménykedni kezdett, figyelte a híradásokat, az erõszakszervezetek fokozatos
visszavonulását.
Október 25-én már nem bírta a passzivitást, s besietett a Parlamenthez s a halottak
és a sebesültek elszállításának képe tárult elé.
Az egyetemi forradalmi központban azt a
feladatot kapta, hogy figyelje a szomszéd országok rádiós híradásait. A prágai adók hírei
felháborították: „üldözik a «haladó» embereket Budapest utcáin, megfizet ezért Magyarország.”

Röplapot fogalmazott a forradalom megbocsátó, etikus, törvénytisztelõ szellemében.
Úgy tudja tanár úr, hogy magyar repülõkrõl
terjesztették az általa készített röplapot.

A röpcédula a megalakult fegyveres
Nemzetõrség hitvallását tükrözi, megõrizni
a forradalom eredményeit,megakadályozni
a túlfutásokat és elkerülni a második szovjet beavatkozást. Történelmi dokumentumok bizonyítják, hogy október 30-ig volt erre esély.
Belépett az alakuló Nemzetõrségbe. Makovecz Imre és Murányi Imre építészhallgatók
is itt dolgoztak. Dobtáras géppisztolyt is
kaptak, igazoltatásra, portyázásra alkalmas
rendõrigazolvánnyal. Majd megkapta a
13016 számú nemzetõrségi igazolványát.
Finta József – ma már Nemzet Mûvésze
címmel kitüntetett, Kossuth-díjas építész –
is velük volt.
Szolgálati helyük a Duna-parti Fehér Ház
(akkor országos pártközpont) volt. Balogh
Imre évfolyamtársával átkutatták az épület
többszintes pincéjét. Balogh ment elõl
revolverrel, õ géppisztollyal fedezte. ÁVHsokat már nem találtak, csak levetett egyenruhákat.
Ezt követõen csatárláncban a Belügyminisztériumba mentek, hogy lefoglalják az ott
felhalmozott fegyvereket a Nemzetõrségnek. A feltépett burkolatú, romos Nagykörúton kézigránátokkal teli ládákon ülve
robogtak egy teherautón. Minden ablakban
mécseseket, mindenfelé kivilágított felkelõsírokat láttak.
Csohány fõhadnagy utasítására egy Pobjedával rendõrtiszti családokat látogattak meg
megnyugtatás céljából.
A Nemzetõrség nevében mentek egyik címrõl a másikra, hogy elmondják a családoknak, nem eshet bántódásuk, amíg náluk
vannak a fegyverek. Nem tudta, hogy merre
jártak, de késõbb kiderült, hogy rendõröknek
átöltözött ÁVH-sok családjaihoz kellett
menniük.
Elgondolkodva tette fel a kérdést, hogy
vajon a félelembõl táplálkozó bosszú vagy a
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hála mûködött volna bennük, ha késõbb
összetalálkoztak volna az álruhásokkal.
Bár tanár úr egyszerû nemzetõrként vett
részt a forradalomban, behívták a Tudományegyetemre. Tiszteletreméltó, idõsebb
emberek közölték komoly arccal, hogy az
egyetlen remény Nagy Imre és kormányának
feltétel nélküli támogatása, csak így kerülhetõ el a szovjet beavatkozás. Egyetértéssel továbbította a tanácsot nemzetõrségi
egységének.
Jeszenszky Sándor Orlay utcai lakásába
ment. Legjobb barátja lakása találkozók és
gondolatcserék helyszíneként szolgált. Útközben a Szabadság hídon „Mindszenty hercegprímás legyen a miniszterelnök” jelszavakat hallotta. Csodálkozott, de megértette,
hiszen annyiszor és olyan sokakban csalódtak az emberek.

A szovjet tankok magyar zászlóval a
fegyverszünet kihirdetésekor az egykori
Dimitrov téren
Dr. Sámsondi Kiss György saját készítésû
korabeli fotói
Este szolgálat után hazament a Sas-hegyre.
Hihetetlen bizalmat és szeretetet tapasztalt a
szomszédok körében. Csak az ÁVH-t gyûlölték az utca lakói és a nép. Önbíráskodásra
nem vállalkoztak és nagy örömére sohasem
találkoztak antiszemita hangokkal az utcán.
Szomszédját, a MOM párttitkárát is biztosította arról, hogy megvédi, ha bárki bán-

tani akarja. De senki sem akarta ezt a lakhelyén tisztességes embert bántani.
November 3-án, szombaton már járt a
nyolcas busz. Mindenki bizakodó volt. Ismeretlenek veregették a vállát, szólították
meg, ráztak vele kezet és csókolták meg.
Ez az este kísérteties volt. Sötéten rohanó
autókat látott az utcákon. Nagyon nagy volt a
csend.
A Szabad Nép Székházában ellenõrizték a
nyomdát Wolf Katalin építészhallgatóval.
Nyomták a másnapi lapokat, s furcsa elõjeleket érzett a fõnökök magatartásában.
Hazavitt néhány mintapéldányt a talán már
meg sem jelent újságból.
November 4-én rideg, ködös reggelre ébredtek. A rádióban Nagy Imre beszéde és kétségbeesett segélykiáltások hangzottak. A közeli Budaörsi úton a laktanyát körbevették a
szovjet tankok. A munícióval nem rendelkezõ magyar páncélosokat lõtték. Három magyar tank hátrafelé fordított ágyúcsõvel menekült az utcákon. Golyók fütyültek és nehéz
tüzérségi lövedékek surrogtak felettük.
A telefonjuk otthon még mûködött és bejelentkezett õrhelyén, ahol közölték, hogy egységüket feloszlatták és mindenki cselekedjen
saját felelõsségére. A kétségbeesés és csalódás idõszaka következett.
November 28-tól december 10-ig, a fõszerkesztõ letartóztatásáig az Október Huszonharmadika címû illegális lapot még terjesztették.
Visszaemlékezésében fõigazgató úr arról a
csodálatos élményérõl számolt be, hogy nem
érzett félelmet, annak ellenére, hogy a terror
és a hazugság fokozatosan és alattomosan
tért vissza. Szerencséje volt, mert senki nem
jelentette fel.
Az eseményeket követõen már másképpen
látta osztály- és évfolyamtársait. Rájött,
hogy az emberek zömében hihetetlen nagy a
szabadság, a tisztesség és az igazmondás
iránti vágy.
Kísérteties emlékként említette, hogy november 4-re a Nemzeti Színházba váltott
színházjegyet Madách Imre Ember tragédiájára, s ez naptárjában „Nemzeti: Tragédia”
elõjegyzésként szerepelt. A jegy vásárlásakor még nem tudhatta, hogy Kádár János a
forradalmat ezzel az elnevezéssel fogja illetni.
Beszélgetésünk során tanár úr elmondta,
hogy személyes megtorlás alig érte. Igaz, a
tervezõirodai munkahelyérõl kirúgták, mert
az újdonsült KISZ-eseknek kellett a hely, de
elvégezhette az egyetemet, dolgozhatott.
A forradalom hihetetlen szépsége, méltósága tartást adott sokuknak, emlékét gyémántként õrizték magukban. Erõt adott professzor
úrnak az is, hogy úgy érezte, volt az életének

két hete, amikor mindenben úgy cselekedett,
amit bármikor szégyen és fenntartás nélkül
vállalhatott.
Úgy gondolom, hogy Sámsondi tanár úr ezt
elmondhatja a márciusban megrendezett
„Eltérések és hazatérések” életmû-kiállítására visszaemlékezve is, amit dr. Tõzsér
János, a Szent István Egyetem rektora nyitott
meg.
„Szeretem ezt az embert”, mondta Sámsondi professzor úrról az YBL kar dékánja,
dr. Markó Balázs, amikor munkáit és tudományos tevékenységét méltatta. Ilyen
kedves szavakat ritkán hallunk, s korábbi
munkakapcsolatunk alapján úgy gondolom,
hogy ennek nyomós oka van.

„Eltérések és hazatérések” életmû kiállítás
2016; a képen dr. Sámsondi Kiss György,
Nagy Bálint, dr. Kiss Gyula, dr. Tõzsér
János
Az életmû-kiállítással egy idõben került
megrendezésre a FUGA Budapesti Építészeti Központban az YBL végzõs mesterszakos
építészmérnökeinek diploma-kiállítása is,
melyet dr. Kiss Gyula dékánhelyettes nyitott
meg.
A kiállítások sorát a FUGA-ban a „Gyökerek és ágak” címû tárlat zárta májusban.
A dr. Szabó László tanár úr vezette, Kós Károly Díjjal kitüntetett Népi Építészeti Diákkör egykori YBL-s – általa szakmai szivacsoknak nevezett – hallgatóinak 1976-2001
között végzett kutatásaiból, felméréseibõl és
jelenlegi munkáiból készült kiállítás koronázta meg a rendezvény-sorozatot.
A Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karának ilyen hármas kiállítása
még nem volt a FUGA Budapesti Építészeti
Központban. Az YBL Bicentenárium után
két évvel megrendezett „kiállítás-trió” ünnepe az YBL-s hagyományoknak, valamint az
építész- és építõmérnököket képzõ intézmények egyik meghatározó iskolájának.
Szilaj
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Dr. Váradi László

Könyvbemutató a Budai Campuson

(1963 – 2016)

Biodiverzitás
Október 18-án tartották a Biodiverzitás a Soroksári Botanikus Kertben címû könyv bemutatóját a Budai Campuson. A 11 szerzõ által
jegyzet monografikus mû több éves kutatómunka eredményeit
összegzi. A botanikus kertet bemutató elsõ fejezet után minden
kriptogám csoportot, így a gombákat, zuzmókat, mohákat és
harasztokat egy-egy fejezet tárgyalja.
A gazdagon illusztrált könyv a Magyar Biodiverzitás-kutató
Társaság és a Növénytani Tanszék közös kiadása, szerkesztõi Höhn
Mária és Papp Viktor.
A könyvbemutatón résztvevõ szakmai közönséget a
Kertészettudományi Kar dékánja, dr. Hegedûs Attila köszöntötte. A
könyvet méltatta dr. Pócs Tamás Széchenyi-díjas akadémikus,
biológus professzor, aki kiemelte, hogy a gyûjteményes kertek fontos
szerepet játszanak az egyre inkább eltûnõ sokféleség megõrzésében,
ezért élõviláguk dokumentálása idõszerû és fontos kutatási irányvonal.Akönyvbemutatót kötetlen szakmai beszélgetés zárta.
A Soroksári Botanikus Kert létesítését a Kertészeti és Szõlészeti
Fõiskola Tanácsa 1962-ben határozta el. Célja a növénytani gyakorlati oktatás fejlesztése volt, elõsegítve, hogy a leendõ kertészmérnökök közvetlen kapcsolatba kerüljenek a növényekkel. A
létrehozott élõgyûjtemények botanikai kutatásokat is szolgálnak.
A Törökországban megrendezett Birkózó Egyetemi Világbajnokságon október 27-én a 60 kilogrammos Sleisz Gabriella, a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar hallgatója második helyezett lett.

Dr. Váradi László, – ahogy az egyetemen inkább ismertük – Tejföl,
elhunyt. Tejföl a Horváth László Tanár úr által alapított halgenetikai
csoport (akkori Alkalmazott Állatgenetikai és Nemesítési Tanszék, a
mai Halgazdálkodási Tanszék elõdje) elsõ diákjai, majd oktatói közé
tartozott.
A halgazdasági biotechnológia akkori nagy kihívásaival kezdett
foglalkozni és úttörõ kísérleteket végzett: hal kimérákat gyártott, és
elsõk között sikerült embrionális sejtátültetést bizonyítania halaknál.
Szövetátültetésekkel (uszony, oocyta) kísérletezett, és ötleteivel segédkezett génátviteli eljárásoknál pontyban, afrikai harcsában és
zebradánióban. Elsõk között oldotta meg az ikrahéj eltávolítását
elektroporációs génbevitelhez.
Az a fajta kutató volt, aki tudott és mert vakmerõt kérdezni, akit nem
szorítottak a hagyományok béklyói. Bár kísérleteit talán nem mindig
vitte végig, de azok mindig izgalmas és valóban eredeti ötletein alapultak.
Tejföl nem akart beilleszkedni a mai kutatói karrier "publish or
perish" nyomasztó keretei közé, öröksége inkább a számos kezdõ
diák számára nyújtott kutatói inspirációban nyilvánul meg. Szerencsés vagyok, hogy elsõsorban ebbõl a korszakából ismerem. Abból az idõbõl, amikor meggyõzõen sarkallt mindnyájunkat arra, hogy
merjük feszíteni a korlátainkat, hogy próbáljuk ki magunkat, és mindig keressük az izgalmas kihívásokat.
Emlékszem arra, ahogy egy torontói konferencián a bostoni MIT híres professzora, Nancy Hopkins csüngött Tejföl sorjázatlan angolsággal elõadott szavain. Arra is emlékszem, ahogy tanított minket
barlangászni, vagy ahogy a nyolcvanas évek végén bizonyította,
hogy lehet az akkori vasfüggöny mögül fillérekbõl bejárni a világot.
Végül Tejföl nem tudott megbirkózni démonaival és feladta a küzdelmet. Emlékezzünk arra a legendás Tejfölre, aki az egyetemünk
egyik legeredetibb fiatal kutatója volt, és drukkoljunk, hogy ahol
most van, ott vigyázzon rá hûséges társa, Krampusz!
Müller Ferenc
Birmingham, 2016. október 4.
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GROW projekt a nõkért – három partnerországban

Képzések kertészeti és szociális szolgáltatások területén
Helyi asszonyok vettek részt abban a kísérleti képzésben, amelyet
2016. márciusa óta Magyarországon, Szlovéniában és Olaszországban tartanak egy Erasmus+ projekt keretében. A képzések célja
az, hogy a résztvevõ vidéki hölgyek lakóhelyükön maradva a kertészeti ágazat perspektivikus irányaiba bekacsolódva valamilyen kiegészítõ jövedelemhez jussanak és aztán lehetõség szerint egymással
is összefogva, részt vegyenek a helyi közösség építésében.
A hazai képzés a Tolna megyei Nagyszékely községben zajlott, ahol
a helyieken kívül a környezõ településekrõl is megjelentek. Az ingyenes képzés már a meghirdetéskor népszerûnek
bizonyult, 31 fõ jelentkezett. A csoport korban és
elõképzettségben igen
változatos volt, hiszen a
képzés fontos szempontja, hogy az asszonyok
egyéni adottságaikat figyelembe véve kapjanak
plusz ismereteket.Arésztvevõk magas szintû szakmai forrásból, a SZIE
Gyógy- és Aromanövények munkatársainak elõadásai révén megismerhették a Magyarországon leggyakrabban gyûjtött és termesztett gyógynövényeket, azok fitoterápiás alkalmazását.
A képzés témájában a kertészeti súlyponton kívül szerepeltek
vállalkozási és marketing ismeretek valamint a termékkészítés
alapjai is. A kurzus során a „diákoknak” a gyakorlatban is számot
kellett adni tudásukról, ugyanis saját gyógy- és/vagy fûszernövény
kert építése és egy üzleti terv kidolgozása is szerepelt a feladatok
között.
A csapatépítés kiemelt célja a képzésnek, ezért a feladatok
kidolgozása csoportos munkában történt. Az oktatások kéthetente
hétvégén folytak, márciustól június végéig, s az egymást követõ

foglalkozások között a résztvevõk az otthon elvégzendõ házi
feladatokkal készültek.
Projekt honlap: http://e-growing-together.weebly.com/
FB oldal: https://www.facebook.com/GROW-958819960900575

A vízpartok
legkitartóbb
szerelmesei
a horgászok.
Ez az állítás
bizonyosodott be
október 12-én
a XI. SZIE
Horgászversenyen is,
amit a Carp Love
horgásztó 2-es
(Bumeráng) taván
rendeztek.
Folytatás: tavasszal!
Fotó: Balázs Gusztáv
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