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A TUDOMÁNYOS TELJESÍTMÉNY
legmagasabb hazai elismertségét a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagsága jelenti. A tudós testület 187. közgyûlésén, május 2-án titkos szavazás eredményeként részesült ebben a kitüntetõ címben dr. Mézes Miklós, a Szent István
Egyetem professzora, aki 2010-tõl volt az
MTA levelezõ tagja. Kutatási szakterülete
a takarmányozás-élettan és a takarmányokban potenciálisan mindig jelen lévõ
mérgezõ anyagok hatásmechanizmusával
foglalkozó takarmánytoxikológia.
Május 12-én a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar munkatársai, élükön dr. Posta Katalin egyetemi tanárral,
dékánnal, bensõséges hangulatú ünnepségen köszöntötték az Állattudományi
Alapok Intézet Takarmányozástani Tanszékének vezetõjét.
Mézes Miklós elmondta hogy egy hónap
híján 39 éve kapta meg a diplomáját Gödöllõn és 37 éve dolgozik a karon. Ahogy
fogalmazott, kalandvágyból maradt itthon. Az idõsebb kollégáknak – akik közül
többen tanították is – köszönetet mondott
azért, hogy a bizalmukba fogadták. A fiatalabbaknak pedig azt köszönte meg,
hogy folyamatosan keresik õt különbözõ
tudományos kérdésekkel, felvetésekkel,
problémákkal.
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Zsidai László grafikája

A Szenátus napirendjén
A Szent István Egyetem Szenátusa április 27én tartotta 2015/2016. tanévi hatodik rendes
ülését Gödöllõn.
A napirend tárgyalása elõtt dr. Tõzsér János
rektor megbízóleveleket adott át a testület új
tagjainak, dr. Gálfi Péter egyetemi tanárnak
(ÁOTK) és dr. Árpási Zoltán fõiskolai docensnek (GAEK). Bejelentette, hogy dr. Bíró
Tibor egyetemi docens dékáni megbízása közös megegyezéssel megszûnt a Békés megyei
karon. A vezetõi pályázat elbírálásig dr. Futó
Zoltán fõiskolai docens a megbízott dékán.
Az egyetem rektora ezután arról tájékoztatta
a Szenátust, hogy a Magyar Akkreditációs
Bizottság áprilisban az egyetem két egyetemi
tanári pályázatáról nyilvánított véleményt. Dr.
Telekes Gábor fõiskolai tanár (YMÉK) pályázatát nem támogatta, dr. Tóth Tamás egyetemi
docens (GTK) pályázatát támogatta.
Az emberi erõforrások minisztere engedélyezte, hogy a Szent István Egyetem kertészmérnök és mezõgazdasági mérnök alapszakot
indítson Révkomáromban.
*
A napirendre térve a Szenátus egyhangúlag
támogatta dr. Káposzta József egyetemi docens pályázatát a GTK dékáni tisztségének
újbóli elnyerésére.
*
A GTK fõiskolai tanári pályázatot hirdetett a
Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani
Intézetbe. Az álláshelyre Tóthné dr. Lõkös
Klára egyetemi docens nyújtotta be
pályázatát, amit a Szenátus is támogatott.
*
A Szenátus tudomásul vette az emberi erõforrások miniszterének döntését az ÁOTK kiválásáról és új intézményként történõ létrehozásáról, továbbá az ABPK kiválásáról és a
leendõ Eszterházy Károly Egyetem szervezetébe történõ beolvadásáról, egyúttal megerõsítette a 2015. szeptember 9-i rendkívüli ülé-

sen ezekben a szervezeti változásokban hozott határozatát. A testület felhatalmazást adott az egyetem vezetésének az átadás-átvételrõl szóló megállapodások megkötésére.
*
A Szenátus támogatta, hogy az Élelmiszertudományi Kar kihelyezett tanszéket hozzon
létre a Nemzeti Élelmiszer-biztonsági Hivatalban és jóváhagyta az erre vonatkozó
együttmûködési megállapodást.
*
A Szenátus módosította az SZMR gépészmérnöki kari kiegészítését.
*
A Szenátus a kar elõterjesztésére hatályon
kívül helyezte a Foglalkoztatási Követelményrendszer MKK kari kiegészítését. A
döntést azért kellett meghozni, mert a jelenleg
hatályos, honlapon megtalálható Foglalkoztatási Követelményrendszer kari kiegészítése
nem az aktuális egyetemi Foglalkoztatási követelményrendszer kari kiegészítése, így több
ponton nem felel meg sem a jelenlegi törvényi, sem az egyetemi elõírásoknak.
*
Szakfelelõs váltásról is döntött a Szenátus. A
Kereskedelem és marketing alapszakon, valamint a Kereskedelem és marketing felsõoktatási szakképzési szakon dr. Papp János
egyetemi docens váltja dr. Szabó Zoltán egyetemi docenst, aki márciustól a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon már csak további jogviszonyban dolgozik.
A Kertészmérnök alapképzési szakon dr.
Pluhár Zsuzsanna egyetemi docens az új
szakfelelõs. A kertészmérnöki alapképzés a
Kertészettudományi, valamint a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Karon is folyik.
Az integráció eredményeképpen az MKK-n a
képzés kifutó, szeptemberben már nem indul,
a szak vezetése a SZIE-n a Kertészettudományi Kar irányítása alatt fog történni.
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Jubileumi konferencia

Harminc éves a békéscsabai felsõoktatás
A magyar gazdaság és társadalom
a 21. század globalizálódó
világában címû nemzetközi
tudományos konferenciával
ünnepelték meg a felsõfokú
oktatás békéscsabai kezdetének
30. évfordulóját május 5-én a
megyeszékhelyen, a Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi Kar
(GAEK) Gazdasági Campusán. Az
eseményen a Szent István Egyetem
képviseletében részt vettek dr.
Tõzsér János rektor, dr. Molnár
József és dr. Szendrõ Péter rector
emeritusok.
A Szent István Egyetem és az Alapítvány a
Felsõfokú Közgazdasági Képzésért Békés
Megyében által szervezett tanácskozás célja
a társadalom és a gazdaság fejlõdését elõsegítõ tudományos és innovatív fejlesztések,
technológiai megoldások és lehetõségek bemutatása volt. A konferencia egyaránt lehetõséget kínált a kutatás és a gyakorlat igényeinek összehangolására, és a köztük lévõ
problémák megismerésére.
A délelõtti plenáris ülésen dr. Tõzsér János,
dr. Becsei József professor emeritus (Szegedi
Tudományegyetem), a békéscsabai felsõoktatás alapító kezdeményezõje, dr. Futó
Zoltán mb. dékán (GAEK), Gajda Róbert
kormánymegbízott (Békés Megyei Kormányhivatal), Kiss Tibor alpolgármester
(Békéscsaba), dr. Ramona Lile rektor (Aurel
Vlaicu Egyetem, Arad), dr. Virgil Florin Duma (Temesvári Nyugati Egyetem) és dr. Lubos Elexa tanszékvezetõ (Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya) mondott köszöntõt.
Plenáris elõadásokat Domokos László, az
Állami Számvevõszék elnöke (Válságmenedzsment után változásmenedzsment a
magyar költségvetési gazdálkodásban), dr.
Dancsó József, a Magyar Államkincstár elnöke (A modern kincstár), dr. Lengyel Imre, a
Szegedi Tudományegyetem intézetvezetõje
(A felsõoktatás szerepe egy térség versenyképességében) tartottak.
Az esemény alkalmából kiállítás nyílt a kar
mûvésztanárainak alkotásaiból. Az egykori
mûvésztanárok és mûvészkollégák, E. Szabó
Zoltán Ph.D ny. fõiskolai tanár, Görgényi
Tamás ny. fõiskolai docens, Lonovics László

A konferencia elnöksége

Dr. Tõzsér János

Domokos László

Dr. Dancsó József Dr. Lengyel Imre

fõiskolai docens, dr. Szabó Julianna Ph.D ny.
fõiskolai docens, Székelyhidi Attila ny.
fõiskolai adjunktus, Csuta György és
Várkonyi János alkotásait Banner Zoltán ny.
fõiskolai docens, mûvészettörténész (alsó
képünkön) méltatta.
Délután szekcióülésekkel folytatódott a
tudományos esemény. A két nemzetközi,
négy gazdasági és társadalomtudományi
szekció mellett egy-egy természet és mûszaki tudományi, terület- és térségfejlesztési,
agrárgazdasági és vidékfejlesztési, diák és
poszter szekció szerepelt a programban.
Kép és szöveg: Balázs Gusztáv

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710
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"Az egyetem a tudomány mûhelye"
Beszélgetés dr. Helyes Lajos mb. tudományos rektorhelyettessel
Kertészmérnök, az MTA doktora. Alma matere a Kertészeti Egyetem;
oktatói, kutatói életútja teljes mértékben Gödöllõhöz köti, ahol vállalati
partnerekkel együttmûködve jelentõsen bõvítették ismereteinket a
zöldségfélékben található antioxidáns hatású vegyületekrõl, más szóval a
bioaktív anyagokról. A 2016. január elsejével megtörtént új integráció
egzisztenciájában is érinti, hiszen a Kertészeti Intézet, aminek az
igazgatója a Kertészettudományi Karon mûködõ Zöldség- és
Gombatermesztési Tanszékkel fog integrálódni. Mégis, úgy véli, s ezt is
hangoztatja, hogy a tudományterületek közötti átfedések,
párhuzamosságok érzékeny kezelésével, a szervezetek és az oktatás
átalakításával szélesebb palettáról tud „festeni” a Szent István Egyetem és
ez versenyelõnyt jelent számára. E feladatok megoldásában jelenleg
megbízott tudományos rektorhelyettesként segít.
BALÁZS GUSZTÁV
– 1981-ben végeztem a Kertészeti Egyetemen. Hogy miért ezt az intézményt választottam, azt mai napig nehéz megfogalmaznom,
ugyanis a családunkban, sõt, a közeli rokonságunkban sem volt agrárszakember. Gyerekkoromtól vonzódtam a természethez, a növényvilághoz, az állatvilághoz. S hogy miért nem
Óvárra mentem, ami azért közelebb esett hozzánk, az Budapest vonzásával és két haverom
hatásával magyarázható, akik szintén a Kertészetire jelentkeztek, Kõszegrõl, ahová
együtt jártunk szakközépiskolába.
– Bevezetõ mondatai alapján a családi
fészket Pannóniában kell keresnünk.
– Sárváron születtem, 1956. augusztus 28án. Nagyon szerettem Vas megyében élni.
Szüleim és nagyszüleim is Szombathely és
Sárvár között egy Pecöl nevezetû községben
laktak.
– Mikor járt utoljára Sárváron?
– Olyan négy hónapja.Acsaládommal együtt
évi 3-4 alkalommal, a nagy ünnepek, emléknapok alkalmával utazom haza, mert azért ez
mégiscsak 300 kilométerre van Gödöllõtõl.
Nosztalgiával gondolok ma is szûkebb hazámra, de a „szülõtáj” szeretete nem kötött
röghöz.
– Hogy vezetett az útja Budáról Gödöllõre?
– Csongrádi kitérõvel… de ne szaladjunk
ennyire elõre! A Kertészeti Egyetemen rendkívül jól éreztem magam. Remek évfolyamunk volt, ezért nem is kicsi érzelmi törést
okozott, amikor 1981-ben befejeztem a tanulmányaimat. Szerettem volna még tovább oda
járni, de az nem fordult meg a fejemben, hogy
ott is dolgozzak, bár Somos András professzor, aki akkor a Zöldségtermesztési Intézetet vezette, kért, hogy maradjak benn az
egyetemen. Ehelyett úgy döntöttem, hogy Vas
megyeiként elmegyek dolgozni Szegedre.
Ennek édesanyám és édesapám nem igazán
örült, mert szerették volna, ha közel dolgozom, mert a mi családunk nagyon összetartó
volt. De erõsebb volt Szeged és a szakmai ki-
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hívás vonzása. Elmentem a Csongrád megyei
Zöldérthez áruforgalmi elõadónak. Egybõl a
mélyvízbe kerültem, vagy azt is mondhatom,
a fedélzetre. Rendkívül sokat tanultam, a mai
napig kamatozik ez a befektetésem szellemi
értelemben. A zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben vettem részt. 1982 tavaszán már
felajánlották, hogy vezessem a Nagyvásártelepen mûködõ kirendeltségüket. Így kerültem
vissza Pestre, még mélyebb vízbe. Egy 25-26
éves fiatalembernek azonban csak jövedelmi
szempontból volt kedvezõ ez a munkakör. A
nagykereskedelem úgy mûködik, hogy hajnali kettõkor kezdõdik a munka, és 6-7 óra körül már vége van. Ráadásul abban az idõben
nagyon sok szabálytalanság történt ezen a területen úgy is mondhatom, sok volt a szubjektív elem, és ezekhez nem szerettem volna
asszisztálni.
1983 március elsejével a gödöllõi egyetem
tanársegédje lettem, jóval kevesebb pénzért,
de több nyugalommal és sokkal nagyobb
szakmai reményekkel. Ezt a változást a nemrég elhunyt Tarjányiné Sovány Zsuzsa néninek köszönhetem, aki a Villányi úton a második anyám volt. Nála írtam a diplomadolgozatomat. Tõle tudtam meg, hogy az Agrártudományi Egyetemen lenne egy állás. A hír
éppen megfelelõ kedélyállapotban ért a nagybani vásártelepen, így hát gondoltam, megpróbálom. Cselõtei László professzort kellett
megkeresnem, akinek a neve abban az idõben
egyet jelentett a Kertészeti Tanszékkel. Majdnem az alma materbe kellett visszamennem,
mert õ a Fadrusz utcában, a Feneketlen-tó
mellett lakott. Egy-két napos gondolkodás
után döntöttem, elfogadtam az ajánlatot.
Gödöllõn akkor még természetesen a régi
agrármérnök képzés zajlott, ennek keretében
kezdtem el gyakorlatokat tartani, és ezt a
munkát kifejezetten élveztem. Sikerélményt
nyújtott, a hallgatókkal nagyon jó kapcsolatot
tudtam kialakítani, és már a kutatás is megfogott. 33 év alatt végigjártam a ranglétra
minden fokát. Közel 9 évig voltam tanársegéd, 1991-tõl lettem adjunktus, 1996-tól

"Megbízásom révén szeretném
elõsegíteni, hogy növekedjen az
egyetem tudományos
teljesítménye. A világ annyira
megváltozott, hogy bármely
egyetemnek olyan oktatókra van
szüksége, akik fejlõdni,
elõrelépni akarnak. Szükséges,
hogy egyetemi tanárok legyenek
minél nagyobb számban."
2008-ig docens. 2004-ben habilitáltam, 2007ben megvédtem az akadémiai doktori értekezésemet és 2008-tól vagyok egyetemi tanár.
– Ma már kevesebb az anomália a zöldség-gyümölcs nagykereskedelemben, mint
annak idején volt?
– Sokkal kevesebb. Az ezredfordulót követõ
változások révén ma már a multinacionális
cégek, mint például a Tesco, az Auchan, a
Lidl, a Penny, az Aldi, stb. végzik a zöldséggyümölcs forgalmazás több, mint a felét.
– A változás a termékek minõségében is
megnyilvánul?
– Egy mai agrárhallgató nehezen tudja elképzelni, hogy a 80-as évek elején a zöldséggyümölcs kereskedelem hiánypiac volt. Banánt nagy ünnepek elõtt, sorban állva lehetett
venni a Móricz Zsigmond körtéren vagy az
Örs vezér téren. Ma a trópusi és a mérsékelt
égövi zöldség-gyümölcs fajok széles választéka kapható majdnem minden áruházban,
bármely nap. A kínálati piac magasabb minõséggel társul.
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– Milyen erõsségei vannak a Kertészeti
Intézetnek?
– Elõdünket, a Kertészeti Tanszéket Cselõtei
professzor úr alapította 1954-ben. Két évvel
ezelõtt a 60 éves fennállásunkat ünnepeltük. A
tanszék kutatásai elsõsorban a kertészeti növények öntözésére, vízellátottságára, a vízellátottság hatására, a kertészeti növények termésképzésére irányultak. A tradicionális „agronómus” képzés, kertészeti területen fél év
zöldségtermesztést, fél év szõlõ- és gyümölcstermesztést tartalmazott, de a tanszék és
jelenleg az intézet is inkább a zöldségtermesztés iránt volt elkötelezett. Született kandidátusi értekezés gyümölcsöntözés témakörben
is, de a kutatások 90 százalékban a zöldségnövények öntözésével, öntözéstervezésével, öntözés idõzítésével foglalkoztak.
A múlt század 90-es éveiben, a rendszerváltozást követõen, amikor a társadalmi igény is
változott és megjelent a globalizáció, az öntözés mellett, már az én irányításommal, a kutatómunka az antioxidáns hatású fitonutriensek – a növényi eredetû ételeinkben található,
jótékony hatású vegyületek – más szóval bioaktív anyagok felé is kiterjedt. Több projektet
valósítottunk meg zöldségfajok ilyen célú
kutatására. A konzorciális pályázatokat cégekkel együtt nyertük el. Több kollégámmal
együtt hosszú ideje dolgozunk például az
Univerrel. Bízom benne, hogy a közösen beadott GINOP pályázatot is elnyerjük. Szintén
régi, kb. másfél évtizedes az együttmûködésem az OÉTI-vel. Kutatásainkat multidiszciplináris közegben végezzük. Ma már
kevés lenne csak a vízellátottság, vagy a hõmérséklet hatását vizsgálni a különbözõ bioaktív anyagok kialakulására. Ehhez ma már
kell analitikus és táplálkozás élettannal foglalkozó szakember is.
Intézetünkben a vízellátottsággal kapcsolatos kutatásokat is folytatjuk. Ez szervesen
kapcsolódik a különbözõ zöldségfajok beltartalmi paramétereire, bioaktív összetevõire
ható tényezõk vizsgálatához. A víz a hõvel és
a sóval együtt a stressz paraméterek közé
tartozik. Biotikus tényezõket is vizsgálunk,
többek között a mikorrhiza-gombák jelenlétét, ami Posta Katalin professzor asszony,
az MKK jelenlegi dékánja, kutatási területe is.
Hadd tegyek egy kis kitérõt! Az öntözés hazai viszonyok között is rendkívül fontos, globális szemléletben pedig alapkérdés. Ma az
egyik fõ gyakorlati irány az úgynevezett „deficit” öntözés. Ennek az a lényege, hogy egy
adott növény vízigényét nem optimális mértékben elégítjük ki, hanem olyan mértékben,
ami még nem veszélyezteti a termelés gazdaságosságát, de takarékoskodik a vízzel.
Ilyen jellegû kutatásokat már 5-6 éve végzünk. A világon a mezõgazdaságilag mûvelt –
az erdõk nélkül számolt – terület 18-19 száza-

léka öntözött. De ez a terület adja a világ élelmiszermennyiségének több, mint a 40 százalékát!
– A kutatások eredményeként kijelenthetjük, hogy táplálkozhatunk és élhetünk
egészségesebben is?
– Feltétlenül. A zöldség-gyümölcs fogyasztás növelését megítélésem szerint kormányprogramnak kellene szolgálnia, mert az
egészségünk és a zöldség-gyümölcs fogyasztás között klinikailag igazolhatóan pozitív
összefüggés van.
– Nem oktatóként és nem kutatóként, hanem mint magánember, a kertészet mely
áldásait élvezi?
– A kertészetet mûvelni is szeretem, persze
nem vállalkozói, hanem hobbi szinten. Hál '
Istennek, a családomnak van egy kis kertje,
szõlõtõkékkel, és díszfákkal, dísznövények
gyönyörködtetik a szemünket. A zöldségnövények közül természetesen kutatásaim vezérnövényét, a paradicsomot nagyon szeretem, mindenféle formájában, de a paprikát, a
brokkolit, a vöröshagymát ugyanúgy kedvelem, mint általában a magyarok. Ezekbõl a
fajokból elég sokat fogyasztunk. De szeretem
a különlegességeket is, a feketegyökértõl a cikória salátáig. Azokat a kerti terményeket is
megkóstolom, amiket honfitársaink nem ismernek, vagy nem fogyasztanak. A gyümölcsök közül a körte, az alma és az õszibarack
tartozik a kedvenceim közé. A déligyümölcsöket is szeretem. A dísznövények kicsit
messzebb állnak a „munkaterületemtõl”, sohasem kutattam, sohasem oktattam a fajaikat.
De a mi életünknek is fontos részét képezik. A
dísznövénytermesztés produktuma az örömben, mosolyokban megnyilvánuló esztétikum. Szeretek mindent, ami virágzik, különösen az egész évben díszlõ tölcsérjázmint és
a kora tavaszi idõszakban virágzó magnóliát.
– Milyen tájakon érzi jól magát?
– Magyarországon is kifejezetten jól érzem
magam, de nagyon kedvelem a mediterrán régiót is. Március elején volt szerencsém pár napot a nyári Chilében eltölteni. Azért éppen ott,
mert a dél-amerikai ország adott otthont paradicsom világkongresszusnak. Eddig ennek a
fajnak 14 világkongresszust szenteltek – kétévente – ezekbõl éppen egy tucaton vettem
részt. Az idei tanácskozás témája a fenntarthatóság volt. Abban az értelemben, hogy az
árutermelésnek jövedelmezõnek kell lennie.
Nos, Kaliforniában, az ipari paradicsomtermesztés Mekkájában, évente 12 és félmillió
tonna ipari paradicsomot termesztenek. Spanyolország, Olaszország is 100 tonna/hektár
termésátlag környékén teljesít.
– Az évek elõre haladásával egyre sûrûbben érik professzor urat felkérések, megbízások. Nyugtató látni, hogy tekintetének

védjegye, mosolya nem halványul. Ezek
szerint bírja a terhelést.
– Szerencsém, hogy soha nem kerestem
semmiféle feladatot, vagy megbízást, azaz
nem bujkált bennem olyan érzés, hogy „vezetnem kell”. Ha azonban egy ember bizonyos idõt már eltölt a szakmájában, és tapasztalatokat is szerez, akkor egyre több feladat találja vagy érinti meg. Így történt ez velem is. Dimény Judit professzor asszony
nyugdíjba vonulását követõen, 2012. szeptember 1-jétõl bíztak meg a Kertészeti Intézet
vezetésével; pályázat útján 2013. január 1-jétõl vagyok intézetigazgató. 2012. március 1jétõl 2015. június 30-áig a Regionális Egyetemi Tudásközpont vezetõje voltam. Ez a feladat elég komoly kihívást jelentett számomra,
hisz a tudásközpont 2005-ben alakult, korszerû genetikai és mikrobiológiai laborháttérrel
mûködött. Megbízásom elõtt egy 400 millió
forintos mûszerbeszerzési pályázatot nyert az
egyetem még Solti László rektori és Hornok
László tudományos rektorhelyettesi ideje
alatt. A tudásközpontra esõ hányadából, már a
vezetésemmel egy Élelmiszeranalitikai Laboratóriumot alakítottunk ki, Daood Hussein
tudományos fõmunkatárs vezetésével, aki a
Központi Élelmiszeripari Kutató Intézetbõl
jött hozzánk, és akivel nagyon régóta együtt
dolgoztam különbözõ pályázatokban. Õ az
analitika nemzetközi hírû tudósa. Bízom benne, hogy újabb, sikeres pályázataink lesznek.
– Milyen tapasztalatokat szerzett a Budai
Campus integrációja során?
– Beszélgetésünk elején kiderült, hogy a
Budai Campushoz erõsen kötõdöm érzelmileg. Az új évezred elsõ éveiben már dolgoztunk együtt a Szent István Egyetem keretein
belül. Az integrációs tárgyalásoknak is részese voltam Tõzsér János rektor megbízásából.
Az idén ez a kapcsolat még szorosabbá, napivá vált. Tapasztalataim szerint a budai oktatók, kutatók legnagyobb részével konstruktívan, pozitívan együtt lehet dolgozni, hiszen
közös érdekeink vannak. Nincs is más reális
lehetõség, mint az együtt gondolkodás, például közös pályázatok készítése és beadása.
A tudományterületek közötti átfedéseket,
párhuzamosságokat úgy kell kezelni, hogy az
értékeket megõrizve egymás elõnyére alakítsuk át a szervezeteket és az oktatást. Együtt
sokkal szélesebb palettáról tudunk „festeni”
és ez versenyelõnyt jelent az egyetemnek. A
lehetõségeket meg kell valósítani. Az együttmûködés új formáinak kidolgozása elkezdõdött.
A három budai doktori iskola „menetbõl”
csatlakozott a Szent István Egyetem Doktori
Iskoláinak rendszeréhez. Napirendre került a
párhuzamos egységek, tanszékek, intézetek
közös oktatási egységgé, intézetté való átalakítása. Ha most csak a Kertészeti Intézetet
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nézem, természetesen kicsit szomorú lehetek,
annak ellenére, hogy tökéletesen értem a döntéseket. Az elsõ: az idén õsszel Gödöllõn már
nem indul kertészmérnök alapképzés elsõ évfolyamon. Ezzel az MKK és a Kertészeti Intézet számos hallgatót, komoly óraterhelést
veszít. Évente, levelezõ és nappali képzésen
80-90 hallgató és egy nagyon jó színvonalú
képzés esik ki.Adiákok szerettek hozzánk járni. Az intézet pedig ebben a formájában biztosan meg fog szûnni. Reményeim szerint szeptember elsejétõl már, mint a Kertészettudományi Kar Zöldség- és Gombatermesztési Tanszékével közös intézet leszünk. Hasonló átalakulás vár a növényvédelmi, a genetikai és
biotechnológiai, a növénytani, növényélettani
egységekre. A folyamat számos tárgyalást,
egyeztetést jelent. De ha egy egyetem vagyunk, akkor ez megkerülhetetlen.
– Milyen muníciót kapott a tudományos
rektorhelyettesi megbízás mellé?
– Február 1-jétõl bízott meg a rektor úr a tudományos rektorhelyettesi feladatok ellátásával, mivel e tisztség korábbi felelõse, Gálfi
Péter professzor az Állatorvos-tudományi
Karon dolgozik, tehát õ július 1-jétõl nem a
SZIE fõállású egyetemi tanára lesz. Ennek
megfelelõen ezen a területen változtatni kellett. Tény és való, hogy elég sok feladatot vállalok, amivel megbíztak, de talán a tudományszervezés áll legközelebb az egyéniségemhez.

SZAKMAI NÉVJEGY
Dr. Helyes Lajos
egyetemi tanár, az MTAdoktora
Iskolai képzettség, tudományos fokozat
Kertészeti Egyetem Termesztési Kar –
okleveles kertészmérnök 1981
rd.
3 International Course on Glasshouse Crop
Production IAC – Wageningen 1991
GATE Mezõgazdaság-tudományi Kar,
Gödöllõ – egyetemi doktori oklevél 1991
GATE Doktori Tanácsa – PhD 1996
SZIE habilitált doktor 2004
MTAdoktora (DSc) 2008
Kitüntetések, elismerések, díjak
Rektori dicséret 1989
Soros ösztöndíj,Avignon, Franciaország 1989
Holland kormány ösztöndíj, Wageningen, 1991
GATE GTK Emlékérem 1992
Legnépszerûbb Oktató 1993 GATE GTK
(hallgatói díj) 1993 és 1994 GATE MTK
GATE KTI Emlékplakett 1998
Széchenyi István Ösztöndíj 2001. szept. 3 év
SZIE BabérkoszorúArany fokozata 2005
Az év tanára SZIE MKK 2013
Pro Facultati Scientiae Agrariae díj 2014
Szervezeti, egyesületi tagságok:
1994 – 1995 GATE MTK Public Relations
Bizottság tagja
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Több mint három évtizedes pályafutásom
alatt az oktatás mellett a tudományos munka,
a kutatás, a publikáció és a pályázatok töltötték ki az idõmet. Mivel 4 éve, Heszky László professzor úr nyugdíjba vonulását követõen, akitõl szintén sokat tanultam, doktori iskolát is vezetek, rálátok ezek mûködésére is.
Tagja vagyok az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanácsnak. S ahogy már említettem, vezettem a Regionális Egyetemi Tudásközpontot, amit szakmailag szintén a tudományos
rektorhelyettes felügyel. Az egyetem könyvtári hálózata és a levéltár, valamint a Pályázati és Innovációs Fõosztály is ide tartozik.
Megbízásom révén szeretném elõsegíteni,
hogy növekedjen az egyetem tudományos teljesítménye. A világ annyira megváltozott,
hogy bármely egyetemnek olyan oktatókra
van szüksége, akik fejlõdni, elõrelépni akarnak. Szükséges, hogy egyetemi tanárok legyenek minél nagyobb számban. Egyetemi
tanár pedig a mostani elvárások mellett csak
úgy lehet bárki, hogy teljesíti azokat a feltételeket, amiket az egyetem vezetése, és a Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) elvár. A
tudományos teljesítmények ellenõrzése ma
rendkívül könnyû. Egy-két kattintással 3-4
másodperc alatt mindenkirõl kiderül a tudományos teljesítménye. Természetesen nagyon fontos, hogy a különbözõ tudományterületeken elérhetõ vagy elvárható teljesít-

ményt nem szabad összemosni. Ma közel 10
ezer impakt faktoros folyóirat van. Ezek között vannak olyanok, amelyeknek az impakt
faktora 30-35, vagy több és vannak olyanok,
amelyeknek 0-2. Az viszont elvárt, hogy az
adott kutató, oktató az adott akadémiai osztály követelményeit teljesítse. Ez a MAB kimondott, vagy ki nem mondott elvárása.
– S mi az útja ennek?
– Megítélésem szerint az egyetem a tudomány mûhelye. Az egyetemi oktatónak azokat az eredményeket is be kell építeni a saját
tantárgyába, amiket õ maga ért el az adott területen. Hiszek tehát abban, hogy kutatás nélkül nem mûködhet egy jó színvonalú egyetem. A kutatói munka nem egy beosztás, hanem életforma. A kutató folyamatosan gondolkodik azon, hogy mit lehetne továbbfejleszteni. Követi azokat a folyamatokat, amelyek a világban a szakterületén zajlanak.
Olyat nem érdemes megcsinálni, amit 15 éve
már publikáltak és azóta 32-szer megismételtek. Confucius mondta, hogy aki tanul, de
nem gondolkodik, az elveszett ember. Aki
gondolkodik, de nem tanul, az viszont nagy
veszélyben van. E bölcsességekbõl ma az következik, hogy aki egyetemen képzeli el a
pályafutását, annak a PhD védés után nem
szabad abbahagyni a kutatást, mert az akkor
kezdõdik igazán.

1996 – 1999 GATE MTK Hallgatói Fegyelmi
Testület tagja
1997 – 2000 GATE MTK Szaktanácsadási
Bizottság tagja
2000 – 2004 Magyar Zöldség-Gyümölcs Terméktanács tagja
1994 – 2000 Kertészeti Tanszék TDK felelõse
1996 – 2000 Egyetemi Tudományos Diákköri
Tanács tagja
1996 – MTA Kertészeti Bizottság ZöldségtermesztésiAlbizottságának tagja
1998 – Magyar Agrárkamara Mestervizsga
Bizottság elnöke
2004 – 2007 SZIE Közalkalmazotti Tanács
elnöke
2011 – SZIE Szenátusának tagja
2003 – 2015 SZIE MKK tanácsának tagja
2010 – Kertgazdaság Szerkesztõbizottság
tagja
2013 – Int. Journal of Horticultural Science,
member of scientific board
2014 – Columella, member of scientific board
2012 – SZIE MKK Stratégiai Bizottságának
tagja
2005 – SZIE Növénytudományi Doktori
Iskola Tanácsának törzstagja
2012 – SZIE Növénytudományi Doktori
Iskola Tanácsának elnöke
2012 – MTA Kertészet-és Élelmiszertudományi Bizottság elnökhelyettese
1984 – 1994 International Comission on
Irrigation and Drainage (ICID) Crops and
Water Use munkacsoport titkára
1992 16th ICID European Regional

Conference szervezõbizottságának tagja és a
Crops and water use szekció titkára
1992 – ISHS Water Supply and Irrigation
nemzetközi m.cs. választott tagja
1998 – Production of vegetables for
processing ISHS working group választott
tagja
Eddigi vezetõi tevékenység
1985 – 1991 Kertészeti Tanszék tanszékvezetõ-helyettes
2002 – 2005 SZIE MKK Távoktatási tagozat
Kertészeti szakirány szakirány-vezetõje
2003 – 2010 SZIE MKK Felsõfokú szakképzés – mezõgazdasági menedzser-asszisztens
képzés szakvezetõ
2004 – 2007 a SZIE Közalkalmazotti Tanács
elnöke
2010 – 2012 a Kertészeti Technológiai Intézet
tudományos intézetigazgató-helyettese
2012 – a kertészmérnök BSc képzés szakvezetõje
2012. március 1. – 2015. június 30-ig a SZIE
Regionális Egyetemi Tudásközpont vezetõje
2012. szeptember 1. – 2012. december 31. a
Kertészeti Intézet mb. igazgatója
2012. szeptember 1. a Növénytudományi
Doktori Iskola elnöke
2013. január 1-jétõl a Kertészeti Intézet
igazgatója
2015. szeptember 1. – 2016 01. 31. között
SZIE MKK tudományos dékánhelyettes
2016. február 1-jétõl SZIE mb. tudományos
rektorhelyettes
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Vendégek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskoláról

A gazdaság is igényli a beregszászi kihelyezett képzést
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Fõiskola és a Szent István
Egyetem képviselõi között zajlott
egyeztetõ megbeszélés
intézményünk beregszászi
kihelyezett képzéseirõl április 28án, Gödöllõn Orosz Ildikó és Tõzsér
János rektorok vezetésével.
Az esemény kapcsán érdemes
felidézni, hogy a jogelõd Gödöllõi
Agrártudományi Egyetem
a rendszerváltozás kezdetén
a külhoni magyarság körében
elõször Kárpátalján indított
anyanyelvû képzést mezõgazdasági
szakemberek számára.
B. G.
A Szent István Egyetem jelenleg kertészmérnök és állattenyésztõ mérnök alapképzéseket folytat Beregszászon. A kormány a
múlt év december 2-án elfogadta az EMMI
által a külhoni magyar nyelvû felsõoktatás
helyzetérõl és fejlesztési irányairól szóló jelentést. A koncepcióban a Szent István Egyetemre kiemelt feladat hárul, mint az egyetlen
olyan hazai felsõoktatási intézményre, amely
minden határon túli területen képzési feladatot kap, hangsúlyozta Magyar Ferenc stratégiai és koordinációs fõigazgató, a külhoni
képzések koordinátora. Az egyetemnek az a
célja, hogy képzési feladatait, amelyek több
szakra, karra és több képzési szintre oszlanak,
hatékonyan és a helyi igényeket maximálisan
teljesítve végezze el. Gödöllõrõl nem lehet
megmondani, hogy az adott határon túli területen egy-egy szakmában mire van szükség,
ezt csak úgy lehet meghatározni, hogy ha az
egyetem konzultál az érintettekkel, mint ahogyan ezen az egyeztetõ megbeszélésen is
történik.

Segítség a beiskolázásban
A Szent István Egyetem létrehozta a Kárpátmedencei Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központot, amiben hálózatos módon
szervezi a határon túli képzéseit, harmonizálja
a létszám igényeket és a tanterveket.
A fõigazgató arról is tájékoztatást adott, hogy
az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatja a csíkszeredai képzésben alkalmazott
oktatási módszertan Beregszászon, Zentán és
Révkomáromban való meghonosítását. A
Csíkszeredában alkalmazott módszer a kontaktórák hagyományos értékeinek megtartása
mellett épít a 21. század modern informatikai
alkalmazásaira is.
Magyar Ferenc a hallgatók toborzásához is
felajánlotta az egyetem segítségét akár úgy is,

hogy középiskolásokat hívnak meg Gödöllõre, hogy ismerkedjenek az egyetem képzési
kínálatával.
Az egyetem a kormány koncepciójához illeszkedve 2017 szeptemberétõl a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán az igényekhez messzemenõen igazodó mezõgazdasági mérnök alapszakot indít, és a helyi igényeknek megfelelõen alakítja át a jelenleg folyó kertészmérnök képzést is. A farmer szemléletû mezõgazdasági mérnök szak erõs vadgazda specializációt, a kertészmérnök szak
pedig szintén erõs szõlész-borász specializációt kínál a leendõ hallgatóknak. Kárpátalja
kb. 150 ezres magyar lakosságából 10-15 fõs
csoportok indítása tervezhetõ reálisan.

Az elhangzottak kapcsán Magyar Ferenc
arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szent István
Egyetem cselekvõ részese a Kárpát-medence
magyarlakta vidékein megvalósuló agrár- és
vidékfejlesztésnek. Partnere a Földmûvelésügyi Minisztériumnak, a Magyar Gazdák és
Gazdakörök Országos Szövetségének és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamarának. Külhoni szervezetei révén érintett a kamara kezdeményezésére megalakult Kárpát-medencei
Magyar Gazdák Egyeztetõ Fórumának. Ennek legutóbbi tanácskozásán – amin a csíkszeredai kihelyezett képzési hely képviseletében maga is részt vett – elhangzott, hogy a kamara a határon túli falugazdász hálózatának
elindításában számít a Szent István Egyetem
határon túli felsõoktatási hálózatára, illetve
szakembereire és tapasztalatára. Összefoglalva: minden lehetõséget ki kell használni ahhoz, hogy a határon túli magyarlakta területek
az agrár- és vidékfejlesztési forrásokat a legeredményesebben és a leghatékonyabban
használják fel a közösség érdekében!

Erõsödõ turizmus
Az Egán Ede Terv, a kárpátaljai magyarság
gazdaságfejlesztési stratégiai terve a fenntarthatóságot szem elõtt tartva az érintett terület magyar erõforrásaira kíván építeni, mondta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola rektora, majd kifejtette,
hogy Ukrajnában a Krím félsziget elcsatolása
után Kárpátalja lett a turizmus új központja. A
megnövekvõ idegenforgalommal arányosan
felértékelõdik a mezõgazdasági és a kertészeti
termelés valamint a vadgazdálkodás jelentõsége. Több és jobb élelmiszerre, élvezeti
cikkekre, szolgáltatásokra van már és lesz
még inkább szükség.
A beregszászi rektor hangsúlyozta, hogy a
helyi felsõoktatás népesség megtartó erõt
jelent. A földprivatizáció még Ukrajna elõtt
álló feladat, a farmergazdaság is kialakulatlan.
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola nem tagozódik karokra, hanem nagy
tanszékekbõl épül fel. Elképzelhetõ, hogy
ezeket a közeljövõben intézetekké szervezik
át. A Szent István Egyetem kihelyezett képzéseit nagy mértékben segíti, hogy 4 kémiai labor található a fõiskolán. Orosz Ildikó hangsúlyozta, hogy a gyakorlati képzésbe célszerû
bevonni a kárpátaljai üzemeket.
Tõzsér János a határon túli magyar nyelvû
felsõoktatás távlati céljai között említette a
térségbeli vállalkozásokkal közös innovációs
projektek kidolgozását és megvalósítását.

Az egyeztetõ megbeszélés második részében
az intézmények vezetõi, továbbá a vendégek
részérõl Fodor Gyula rektorhelyettes, Kohut
Erzsébet, a Biológia és Kémia Tanszék koordinátora, Pólin Irén, a kihelyezett képzések
koordinátora, Papp István, a kertészmérnöki
képzés adminisztrátora és Huszár Péter, az
állattenyésztõ-mérnöki képzés adminisztrátora Tóth Tamás oktatási rektorhelyettessel,
Tasi Julianna oktatási dékánhelyettessel (Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar),
Csányi Sándor igazgatóval (MKK Vadvilág
Megõrzési Intézet), Simon Gergely mb. tanszékvezetõvel (Kertészettudományi Kar),
Pásti György egyetemi docenssel (Kertészettudományi Kar) és Bálo Borbála egyetemi tanárral (Kertészettudományi Kar) a mezõgazdasági mérnök és a kertészmérnök szakok oktatásának feltételeirõl és tartalmáról folytattak
mûhelybeszélgetést.
Az egyeztetés következõ szakaszára Beregszászon kerül sor június második hetében,
amikor is a gödöllõi delegáció a képzések
gyakorlati terepét jelentõ gazdaságokat és
lehetséges tanüzemeket látogat majd meg.
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Túl az Óperencián… 1. rész
Julla Timan a Fülöp-szigetekrõl és Mohammed Osman Gaafer Szudánból

SZABADOS KINGA
– Hogy jött az ötlet, hogy pályázzatok
FAO ösztöndíjra? Miért pont Magyarországot választottátok?
M: – Az egész folyamat nagyon érdekes volt
számomra. Simán ment minden. Egy volt évfolyamtársam hívta fel erre a lehetõségre a figyelmemet. Õ akkor már Magyarországon tanult FAO ösztöndíjasként. Elküldte a pályázat
linkjét, és én a következõ egy hétben belevetettem magam Magyarország tanulmányozásába. Tudnom kellett hova pályázok, milyen ott a kultúra, a környezet, az éghajlat.
Beadtam a pályázatot, de sajnos csak várólistára kerültem. Kihasználtam a „várakozási”
idõt, elvégeztem otthon Szudánban egy mesterképzést. Amikor végül megkaptam a FAO
ösztöndíj odaítélésrõl a hivatalos levelet,
anyukám le akart beszélni. Nagyon féltett, fõleg az éghajlat aggasztotta, a fagy és a hó. Nálunk, Szudánban, 20 Celsius fok alá nem nagyon csökken a hõmérséklet. Korábban nem
hagytam el az afrikai kontinenst, tehát óriási
kihívás volt az európai emberek kultúráját,
vallását, nyelvét megismerni. Nyitottnak kell
lenni. Hithû muszlimként, a Korán tanítását
követve számomra nagyon fontos mások elfogadása vallástól, kultúrától, származástól
függetlenül. A mosoly ereje, a pozitív hozzáállás átsegít a nehézségeken.
– Julla, te honnan értesültél a FAO ösztöndíjról?
J:. – A BSc elvégzése után a Fülöp-szigeteken állatgyógyászati termékek értékesítésével
foglalkoztam egy magánvállalatnál, amikor
egy Magyarországon tanuló honfitársam szólt
az ösztöndíjról.
– Te már jártál korábban Európában?
J: – Igen, Lengyelországban. Máshol nem.
Tudtam, hogy a FAO-ösztöndíj presztízse vitathatatlan. Így hát pályáztam. A rengeteg
munka miatt meg is feledkeztem a pályázatról. Pár hónappal késõbb váratlanul ért,
amikor kézhez kaptam a pozitív döntést a
FAO-tól. Akkor kezdtem igazán felfogni, mit
jelent ez: ott kell hagynom egy felívelõ karriert, a családomat, mindent… Aztán hirtelen
azon kaptam magam, hogy felmondó levelet
írok a cégnek. Döntöttem: Irány Magyarország!
– Jó döntést hoztál? Nem bántad meg?
J: – Egyetlen pillanatig sem. Rengeteg kihí-
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vással kellett szembenéznem. Egész más kultúrába pottyantam. Mi, Fülöp-szigetiek sokkal konzervatívabbak vagyunk, mint a magyarok, és persze a magyar nyelv sem volt
egyszerû az elején.
– Most már boldogulsz a magyarral?
– Nem adnak el. Vásárláskor megértetem
magam. Vész esetén pedig kézzel-lábbal mutogatok.
– Összejártok a honfitársaitokkal, létezik
fülöp-szigeteki, illetve szudáni közösség
Magyarországon?
J: – Igen, kb. 200 filippínó él Magyarországon.
M: – Néhány szudáni családdal a mecsetben
találkozom Budapesten, ahová hetente
eljárok. Megismertem egy szudáni férfit, aki
harminc éve diplomázott Magyarországon,
majd magyar asszonyt vett feleségül, így itt
ragadt. A szudániak egyébként jellemzõen
nagyon nyitottak és kommunikatívak.
– Hogyan jelentkezett nálatok a kulturális
sokk?
J: – Ahogy kiszálltam a repülõgépbõl Budapesten, tudtam, hogy ez a második életem. Így
neveztem, mert egy teljesen új világba csöppentem, egyedül, távol minden megszokottól.
A kollégiumba én érkeztem elsõként a külföldiek közül. Izgalmas volt, mert senkit sem
ismertem. Minden jól alakult, meglepõ módon még honvágyam sem volt….
– Tényleg?
J: – Sajnos (nevet)
– Ez azért jó jel.
J: – Igen. Persze, ehhez az is kellett, hogy nagyon segítõkész, barátságos emberek vettek
minket körül, akik a legapróbb dolgokban is
segítettek.
– A családod hogyan éli meg, hogy két évre
„világgá” mentél?
J: – Nagyon hiányzom nekik. Skype-on tartjuk a kapcsolatot. Négy testvérem van. Rajtam és a legidõsebb testvéremen kívül, aki
Kanadában él, mindenki otthon van.
M: – Nagyon nehéz volt eljönni Szudánból,
de az élet már csak ilyen. Tudásalapú társadalomban élünk, és a nemzetközi tapasztalatok
is kellenek. Az elején arcul csapott a kulturális
sokk, de azt mondtam magamnak: Mohammed, mindent el kell fogadni, amit az élet hoz,
gondolkozz pozitívan. Így mostanra rengeteg
barátom lett, jól érzem magam. Akárhová megyek a campuson, a kollégiumban, a személyzet, a diákok, mindenki csak úgy hív: a mosolygó fickó. Látom, hogy jó hatással vagyok
az emberekre. Mosolyognak, megnyílnak, és
ettõl én még vidámabb leszek.
– Julla, a sport nagyon fontos számodra.
Ha jól tudom, a Fülöp-szigeteki versenyeken a „vaslady” címet is kiérdemelted.
J: – Igen, mielõtt Magyarországra jöttem,
nagyon aktívan ûztem a duatlont, a triatlont és
az országúti kerékpározást. Hobbiként indult,
de az eredményeim alapján a nemzeti válogatottba is meghívtak. A sport számomra re-

mek stresszlevezetõ módszer.
– Mi volt a legjobb eredményed?
J: – Második hely a Fülöp-szigeteki duatlon
bajnokságon. (10 km futás, 40 km bringázás,
5 km futás).
– Ha jól értem, a magyarországi FAO ösztöndíj miatt hagytad abban a versenysportot?
J: – Nos, igen, de a döntéseim hosszútávon
mindig beigazolódnak. A sport révén elismerésben volt részem, de nem éreztem úgy, hogy
az életemnek csak errõl kellene szólni. Megmaradt hobbinak. Itt rátaláltam egy röplabdacsapatra, ahová rendszeresen járok.

A szerzõ felvételei

Hogy mi a közös a mosoly erejét
hirdetõ szudáni fiúban,
Mohammedben és a mindig új
kihívásokat keresõ vasladyben,
Jullában? Mindketten FAO
ösztöndíjasok a Mezõgazdaságés Környezettudományi Kar
angol nyelvû agrármérnök
mesterképzésén…és persze
mindketten odavannak a
palacsintáért…

– Te vagy az egyetlen külföldi?
J: – Igen, úttörõ voltam, de mostanra már egy
mongol és egy afrikai lány is csatlakozott.
– Úgy tudom, a HÖK-ben is tevékeny szerepet vállaltál a külföldi hallgatók
képviseletében.
J: – Otthon is nagyon sokféle területen, különbözõ szervezetekben tevékenykedtem. A
HÖK-ben többek között rendezvényeket, versenyeket szervezünk. Ötletbõl sosincs hiány.
A közösségépítés nagyon fontos számomra.
Az önkéntes munka is feltölt. Tavaly a menekült válság tetõzésekor, örömmel segítettem
be a humanitárius munkába Budapesten.

fókuszban az Egyetem
– Mi az, amit magatokkal vinnétek Magyarországról?
M: – Nehéz kérdés kiragadni valamit – fõleg
nekem, aki egész Magyarországot hazavinné… Szeretek itt mindent, ami körülvesz, az
éghajlatot is… A magyar nyelv is elvarázsolt:
a gyorsasága, az egyedisége. A magyarok segítõkészsége, amit egy mosoly még azokból is
kivált, akik kezdetben tartózkodónak tûntek…
J: – Kulturális tekintetben az õszinteség a
magyarok egyenessége az, ami nagyon megragadott. Ezt betenném a képzeletbeli puttonyomba. Sokkal hatékonyabban, tisztábban
és gördülékenyebben mûködnek ezáltal a dolgok, mint nálunk. (Mohammed egyetértõen
bólogat). Az én hazámban mindent udvarias
mondatokba csomagolunk. Ennek pedig hátulütõi is vannak, fõleg a munkaszervezésben.
Egy másik dolog a lovagiasság. Ebben a külföldi diáklányok biztosan megerõsítenének: a
magyar férfiak igazi úriemberek!
–Afilippinó férfiakhoz képest?
J: – Azt hiszem az egész világhoz viszonyítva is elmondhatom ezt. Kinyitják neked az ajtót, segítenek a csomagok cipelésében, elõzékenyek.
–Amagyar ételeket megkedveltétek?
M: – A gulyásleves és a palacsinta a
kedvencem.
J: – No meg a kürtöskalács… az valami csoda! De említhetném az Egri Bikavért, a szalámit, vagy akár a mákot is, ami nálunk nyersen
nem kapható.
– S mi lenne az „import áru”, amit
behoznátok a hazátokból?

J: –Ajókedvet és a Fülöp-szigeteki mangót.
M: – A szudáni gasztronómiát és népviseletet
megismertetném a barátaimmal.
– A mesterképzés alatt különbözõ projektekben vettetek részt. Mindketten sikeresen szerepeltetek a Gödöllõn 2015 szeptemberében megrendezett Nemzetközi Talajértékelõ Versenyen. Milyen tapasztalatokra
tettetek szert?
M: – Óriási kihívás és élmény volt számomra
ez a verseny. Különbözõ nemzetek mérték
össze tudásukat. Nagyszerû volt számot adni
gyakorlati tudásunkról. Mezõgazdasági mérnökként különösen fontos, hogy megalapozott talajtani ismereteim legyenek. Michéli
Erika professzor asszony szakmai támogatásával rengeteget tanultunk a verseny során. A
mi afrikai csapatunk nyerte a versenyt, de nem
csak az aranyérmesek nyertek ezen a megmérettetésen. Minden résztvevõ magyar és nemzetközi hallgató, és különösen a 2014-ben
kezdett SZIE- FAO évfolyam gyõzelme ez.
J: – A talajértékelõ verseny számomra is pozitív tapasztalat volt. Ezen kívül egy pozsonyi
egynapos konferencián vettem részt. Az elmúlt közel két évben igyekeztem a legtöbbet
kihozni az ösztöndíj adta lehetõségekbõl. Tanulmányaim mellett fontosnak tartottam,
hogy elsajátítsam az együttmûködés, a közös
munka mikéntjét ebben a multikulturális
közegben. Más szakterületekrõl is rengeteget
tanultam, ami a pályám során jól fog jönni.
Hiszem, hogy a sikerhez, a szakmai kompetencián túl, talpraesettségre is szükség van.
– Ha minden jól megy, júniusban megkapjátok a diplomát. Hogyan tovább?

J: – Szeretnék egy nemzetközi mezõgazdasággal vagy környezettudománnyal foglalkozó szervezetnél elhelyezkedni. Nem kifejezetten a kutatás területe érdekel, sokkal inkább a szakpolitika vagy a projekt menedzsment. Friss diplomásként egy ideig külföldön
szeretnék dolgozni, tapasztalatokat gyûjteni.
M: – Otthon a szudáni Mezõgazdasági Intézetnél dolgoztam kutatóként. Az állásomba
visszatérhetek és az itt megszerzett tudás a
szakmai elõmenetelemet is segíti majd.
J: – Nem említettem, hogy hazatérésem után
régi évfolyamtársaimmal egy start-up cég beindítását tervezzük. Az agrárszektor különbözõ területeire specializálódtunk és így –
együtt – kellõ szakértelemmel, szaktanácsadással tudjuk segíteni a gazdákat, a mezõgazdaság szereplõit a Fülöp-szigeteken.
– Ti mindketten ismerõseitek ajánlására
jöttetek Magyarországra. Ti is jó szívvel
ajánlanátok a SZIE-t, Magyarországot barátaitoknak?
J: – Egyértelmûen ajánlanám nekik. Kellemes környezet, friss látásmód, innovatív szellemiség jellemzi az országot. A diákok szempontjait figyelembe véve az életszínvonal, az
árak, és a közlekedés hálózat is ideális. A Fülöp-szigeteki kormány nemrég írt alá a szerzõdést a magyar kormánnyal a Stipendium
Hungaricum ösztöndíjról. Így mostanában
még többen keresnek meg a hazámból és
érdeklõdnek a tapasztalataimról.
M: – Nem kérdés, szívbõl ajánlom Magyarországot! Study in Gödöllõ/Hungary!

Far and Away … Part 1.
Julla Timan from the Republic of the Philippines and Mohammed Osman Gaafer from Sudan
What is common in the Sudanese
boy Mohammed, who believes in the
power of smile and the challenge
searching Philippinese „iron lady”
Julla? Both are FAO scholars at
Szent István University, at the
Faculty of Agriculture and
Environmental Sciences, studying
Master in Agricultural
Engineering…and both are fond of
Hungarian pancake of course.
SZABADOS KINGA
– How came the idea to apply for FAO
scholarship? When you got selected for
FAO scholarship, you received the
admission letter at that point what did you
know about Hungary?
Mohammed Osman Gaafer (M): – The
procedure was very interesting and very
smooth. I have a friend, a former BSc
classmate, who was in Hungary that time,
studying with FAO scholarship. He sent me
the link. I spent one week reading about
Hungary, because I had to know where I would
go: culture, country, climate… Then I applied.
Unfortunately, I did not get the admission,
because I was too late, but I was put on a short

list to apply in the next admission period. I did
not waste time, I completed my first MSc
programme in my home country. When I
finally received the admission letter from
FAO, my mum tried to persuade me to
stay…she was very worried … the cold
climate was one of her arguments. You know
in Sudan, we do not have minus temperatures
at all, let alone snow .This was the first time for
me to leave the African continent. It was a
great challenge to travel abroad, to get to know
various countries, cultures, people and
languages. You have to be open-minded. If you
have religious background, like me as a
muslim you have to be respectful with all
different people independently from their
religion, culture, background. Be smiley, be
happy, helpful with them, show your kindness
as much you can.
Julla Timan (J): – Before applying for FAO
scholarship, I was already working in the
Philippines, I was in the field of veterinary
sales, I was engaged in the animal industry, (I
graduated in BSc in Animal Sciences), I was
working in the private sector. A fellow
Philippino who was studying in Kaposvár told
me this opportunity.
– Have you been to Europe before?
J: – I have been to Europe before, but only in

Poland, not in Hungary. I knew, FAO is a very
prestigious organisation. So I applied for the
scholarship, but I was very busy at work, so I
completely forgot about it. Several months
later, I was already up to another promotion,
the next step in my career. All of the sudden, I
received the admission letter from FAO. I had
to think about it, because I had to leave back
everything, my family, my job…. Then I
found myself writing my job resignation
letter. I decided to come to Hungary.
– How do you feel now? Did you make the
right decision?
J: – Not a single day I regret it. There were a
lot of challenges. Coming to a country with a
very different culture than mine. We are more
conservative than Hungarians, and also the
language was quite a big question at the
beginning.
– Do you understand Hungarian by now?
J: – I understand on survival level. I can buy
in the shops, ask for various things. In worst
cases, I use the body language.
– Is there a Philippine/Sudanese
community in Hungary?
J: – Yes but only a few people, around 200
Philippines live in Hungary.
M: – Few families from Sudan who I meet in
the mosque every week. And I know a
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Sudanese guy, who graduated in Hungary 30
years ago and got a Hungarian wife. We
Sudanese are generally very open and
interactive.
– What about the culture shock? What
was the hardest?
J: – In the moment when I stepped out from
the airplane, I thought, this is my second life. I
called it „second life”, because I am alone in a
new environment and I am „free”. I was the
first foreigner to arrive in the dormitory, so it
was pretty challenging at first, because I did
not know anybody. But everything went well.
I expected to feel homesick, but I did not.
– Did not?
J: – Sadly. (She laughs.)
– It is a good sign.And your family?
J: – My family, they miss me very much, we
keep in touch on skype. I have a lot of siblings,
we are actually five. My eldest is in Canada, I
am here, and the others stayed home.
M: – For me it was difficult to leave my
homecountry. This is life, you have to share
knowledge, gather international experience.
At the beginning it was very hard, facing the
culture shock. But I said, OK Mohammed,
you should respect everything that life offers
and think positive. And by now, I have a lot
friends. I am comfortable with the dorm, with
the staff, with students and you know, they
call me „smiley man”. I can see the positive
effect of my attitude, people smile back, they
try to communicate with me, it makes me
even happier.
– Julla, I know sport is very important in
your life. As I heard, you were „iron lady”
on the Philippines.
J: – Well, before coming to Hungary, I was
quite active in the multisport, I was doing
duathlon, triathlon and roadcycling. It was a
hobby at the beginning, I was never real
professional but before I left, due to my results
I was invited for joining the national team. I
found sport outlet for stress. I really enjoyed
it.
– What was your best result?
– Number two in Philippine league in
duathlon. (10 km run, 40 km cycle, 5 km run).
– You left your promising sport career for
this scholarship in Hungary as I
understand?
J: – You know, I always believed that I want
be sustainable with my choices in life. Sport is
really good, it is good to be recognised, but I
am not determined on the long term. Now it is
a hobby. I do not train as hard as at home, but I
work out regularly. Here I found a volleyball
team.
– Are you the only international student in
the team?
J: – Yes, it is a Hungarian team, and I was the
„brave” international student to join, but by
now a Mongolian and an African lady joined
them as well.
– You are also a member of the student
government (HÖK), representing the
international students of the Faculty.
J: – Yes back home, I was involved in many
organisations at my university (sport,
academic, religious). Here we organise
community activities for the students, quiz
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contest, we never running out of ideas. It is
really a good way to socialize with people and
to make connections. Voluntary job – in
general – is important for me: During the
refugee crisis, I was pleased to take part in the
humanitarian service in Budapest.
– What would you take home from
Hungary? Primarily, I do not think on
material things.
M: – It seems to be a difficult question for
me, because I would take all Hungary (he
laughs), really I love the environment, very
nice climate… a lot of things. The language its speed, and uniqueness, I just love it… The
helpfulness of people- even those, who first
seemed to be passive, after a smile, they just
open up.
J: – As for culture I would like to take home
this honesty, that Hungarian people have, they
are very straight forward. I really like it. That
makes things efficient, clear and get easily to

the point. (Mohammed agrees) I come from a
culture, where we always make things polite.
It is good, but sometimes it has its downside,
especially at work. I really think that this
Hungarian trademark of honesty, is something
I appreciate so much. You are open to
receive/give criticism. And another takeaway:
the helpfulness. I think all international girls
would agree with me: Hungarian men are real
gentlemen.
– Compared to your country?
J: – I think to every other country in the
world! Opening the door, helping in carrying
the bag, give way to you…
– What about the foods? Is there
something you would take home?
M:– I would take goulash and palacsinta.
J: – Yes and definitely kürtöskalács [Funnel
cake originated from Transylvania (szerk.)]
and rétes (strudel) And of course Egri Bikavér
wine, salami, poppy seed (it is not permitted in
my home),
– What would you import?
J:– Cheerfulness and juicy mangos.
M: – Our traditional food, and clothing from
Sudan. I would like to bring these to my
friends here.
– During your MSc studies at SZIU you

had the chance to participate in different
projects. You both successfully competed
in the International Field Course and Soil
Judging Contest last summer. What was
your experience?
M: – It was a very great experience for me.
Different nationalities worked together. It
helped me also to judge my knowledge in the
practice. As Agricultural Engineering student
it was important to me to gain a strong
knowledge in soil science. Our professor
Prof. Erika Michéli was really supporting, we
learned a lot during this couple of days. Our
African team won this competition, but I
think all of us were winners. I dedicated our
triumph to all Hungarian and international
students at SZIU, especially for my mates in
the FAO group 2014.
J: – I had the same experience as
Mohammed in the Soil contest. I also joined a
one-day conference in Bratislava on small
and medium enterprise corporations. I think
during my stay at the university, I tried to
make the most out of it, by not just focusing
on academics but trying also to work with my
colleagues with different cultural
background. I mean gathering some
knowledge in various fields, not only in my
study area, because it could be useful on the
long run in my career. It is also important to
have good relations with the university staff at
the faculty. I also believe that a person should
not „just” be intelligent, but also be smart in
life.
– What are your plans after the
graduation?
J: – I would like to work in an international
organisation dealing with agriculture or
environmental sciences. Not necessary in
research, rather in policy or project
management. I would like to take the
opportunity when I am still young to gain
knowledge outside my country. We also plan
to launch a start-up company with my former
schoolmates, which aims to address the
agricultural sector. We all have different
specialisation, so we could help the smaller
farmers with advice, how to make the most of
their land.
M: – For me this is really sad to think of
leaving Hungary. I worked as a researcher in
the Sudanese Agricultural Institute. The
knowledge I gained here, will help me in my
career back home. My job is still waiting for
me. Secondly, I plan to get married soon. This
is very important for me.
– Would you recommend SZIU and
Hungary for your friends?
J: – I would definitely recommend it. It is an
ideal environment, and it gives you a fresh
perspective. There are many innovations and
it is growing time to time. I think this place is
a very conducive environment for studying,
peaceful, the quality of life is not bad, prices,
transport system are really good. Now our
government signed an agreement with the
Hungarian government, Philippine students
can apply for SH scholarship in the future.
M: – No question, I warmly recommend
Hungary for international students. Gyertek
Magyarországra! (adds he in Hungarian)
(Come to Hungary!)
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K&H ösztöndíjpályázat

Négy díjazott a Budai Campuson
Hatból négy díjat a Szent István Egyetem hallgatói nyertek a másodszor meghirdetett K&H a fenntartható agráriumért ösztöndíjpályázaton. Az összesen egymillió forint értékû ösztöndíjakat május 4én adták át a K&H Bank székházban.
A TDK kategóriában 2. helyezett lett Farkas Nikoletta Annamária
(Élelmiszertudományi Kar) Néhány gyümölcslé fermentálhatóságának vizsgálata probiotikus baktériumokkal címû dolgozatával.
A PhD kategóriában mindhárom díj a SZIE-re került. Elsõ helyen
végzett Varga Zsófia (Kertészettudományi Doktori Iskola) A fény
hatása a kertészeti termelésben – A programozható OLED technológia, 2. lett Zentai Andrea (Élelmiszertudományi Doktori Iskola)
Növényvédõszer-maradékok és más szennyezõanyagok élelmiszerfogyasztásból származó akut expozíciójának probabilisztikus modellezése, 3. lett Szõllõsi Attila (Élelmiszertudományi Doktori Iskola) Mikrobiális üzemanyagcella teljesítményének növelése címû
dolgozatával.
Tizenhárom felsõoktatási intézmény 31 karáról jelentkezhettek a
hallgatók. Az 50 pályamunkát két fordulóban értékelte az ágazat
legkiválóbb szakembereibõl álló zsûri. Az elbírálásnál a téma
eredetisége és hazai aktualitása, a bemutatott fejlesztés vagy eljárás
várható gazdasági, társadalmi és környezeti hatásai, valamint a bemutatott innováció szélesebb közben való alkalmazásának lehetõsége játszott szerepet.

Farkas Nikoletta Annamária, dr. Szabó István nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettes, Hegyesné dr. Vecseri Beáta dékán (ÉTK), Szõllõsi Attila, Zentai Andrea,
Varga Zsófia, dr. Jung András egyetemi docens és dr. Hegedûs Attila dékán (KERTK)
Balázs Gusztáv felvételei

Fordulat kell a versenyképességhez

A gondokat feltáró húsipari szakmai nap
Üdítõen sokszínû képet adott a húsipar helyzetérõl a Budai Campuson április 7-én megrendezett szakmai nap, amit dr. Palkovics
László mb. rektorhelyettes nyitott meg. Az
elõadások a kormányzat ágazati stratégiai
célkitûzéseitõl kezdve a hitelezés és az élelmiszerhigiénia kérdésein át az Elektronikus
Közútiáruforgalom-ellenõrzõ Rendszer
bevezetésének tapasztalataiig szinte minden
lényeges kérdést taglaltak.
A fórum lehetõséget adott arra is, hogy az
Élelmiszer-tudományi Karon zajló oktató-

kutató munkát is ismertessék a résztvevõkkel.
Az ágazat jövedelmezõsége Magyarországon jelenleg a nulla körül mozog, ezen adat
ismeretében nem könnyû elképzelni, miként
valósítható meg az a húsipari stratégiai elképzelés, hogy a közvetlenül az élelmiszerfeldolgozásban dolgozók számát 10-15 ezerrel növeljék.
Versenyképes húsipar nélkül nem várható
fordulat a sertéstartásban, miközben a
nemzetközi tendencia szerint a sertéshús-

A Budai Campuson mûködõ Deák Tibor Szakkollégium A
vadgazdálkodástól a szarvas szalámiig címmel rendezett
szakmai konferenciát április 20-án. Az elõadások bõvítették a résztvevõk ismereteit a vadászatról és a vadgazdálkodásról, a vad- és élelmiszerhigiéniáról, a vadhúsüzem felépítésérõl, a vadhúsra vonatkozó szabályokról.

fogyasztás emelkedése várható a világ élelmezésében.
A válságból való kilábalás átfogó, az egész
ellátási láncra kiterjedõ megközelítést,
együttmûködést, beruházást, stratégiát igényel. S ennek épp úgy része a tudáshiány
pótlása, jó szakemberek kiképzése és itthon
tartása, mint a húsipar statisztikai besorolásának kijavítása, amit az értékelhetõ statisztikák feltételeként határoztak meg, miképpen az egységes érdekképviselet kialakítását is.

A Budai Campuson a Visegrádi országok tájépítész munkáiból (képünkön), Gödöllõn, a Tájépítészeti és Településtervezési Karon a 2015/2016-os tanévben készült, sikeresen megvédett tájépítészmérnöki és településmérnöki (MSc) valamint tájépítész és kertmûvész (MA)
mesterszakos diplomatervekbõl nyílt kiállítás.

11

fókuszban az
állásbörze
Egyetem

Rally show
az egyetem
elõtt!
Május 5-én rendezték meg a II. SZIE Szlalom és Vezetéstechnikai Tréning és
Rally Show-t Gödöllõn. Munkatársunk a szervezõkkel, Kruchió Zoltánnal,
Benkõ Norberttel, Székely Zsolttal és Rezsabek Tamással beszélgetett.
– Sziasztok, pár kérdést tennék fel a rendezvénnyel és az elõzményeivel kapcsolatban. Elõször arról mondjatok pár szót, honnan indult ez az egész? Miért II. SZIE
Szlalom? Volt már hasonló máskor is?
Tamás: – Pár évvel ezelõtt Farkas Elek tanár
úr kitalált egy ehhez hasonló rendezvényt, amit
nagyon szerény keretek között meg is valósított. Tavaly született az elsõ olyan gondolat,
hogy a Farkas Elek féle rendezvényt magasabb
szintre kéne emelni. A Gépészmérnöki Kar Kari Kollégiumi Tanácsa úgy döntött, hogy megvalósítja ezt – és nagyon gyorsan sikerült is.
2015 tavaszán megcsináltuk a SZIE Szlalom
versenyt, ami szintén egy kuriózum volt. Tudomásunk szerint magyar egyetem nem csinált
még ehhez hasonló rendezvényt saját területén,
ahol amatõröknek – egyetemisták, egyetemi
oktatók, dolgozók, mintegy 35-40-en – saját
autójukkal, vezetéstechnikai szakember bevonásával egy adott pályán végig kellett menniük
idõre és mindenki saját magával versenyzett. A
mostani szlalom, – aki ott volt, az saját szemével láthatta – ennek alapjaira épült, de már
sokkal nagyobb volumen volt a cél. Tudtuk,
hogy ezt a KKT nem tudja egymaga lebonyolítani, és így talált egymásra a KKT és a
SZIE DRIVER. Errõl majd talán a Zoli és a
Zsolti többet fog mondani.
– Tamás, Norbi ti mit szóltatok ahhoz, amikor a DRIVERS srácok elõálltak ezzel az
ötlettel?
Tamás: – Vegyes érzéseim voltak, hideg és
meleg egyaránt. A jó érzés annak tudható be,
hogy találtam egy pár olyan embert (hallgatót)
az egyetemen, akik hajlandók lemondani a saját szabadidejükrõl, hajlandók rengeteg munkát belefektetni egy olyan cél elérésébe, ami
mások javát tartja szem elõtt. Olyan rendezvényt hoztak létre, amely képes volt „kirángatni” az egyetemistákat a kollégium falai közül. Biztonságtechnikai szakemberként pedig
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láttam azt, hogy mennyi veszély lehet egy
olyan rendezvényben, amelyen nemcsak az
amatõrök, hanem a profik is jelen vannak. Elsõsorban nem tõlük féltem, hanem attól, hogy a
hallgatók vérszemet kapnak a rallysok láttán és
megpróbálnak õk is versenyzõi szinten vezetni, ami jóval nagyobb kockázatot jelent.
Norbi: – Az ötlet újszerû volt az egyetemen,
mert eddig senkiben nem fogalmazódott meg
egy ilyen típusú és horderejû rendezvény megszervezése és lebonyolítása. Örültem, hogy
vannak olyan hallgatók, akik ilyen ötletekkel
állnak elõ, és képesek is azokat megvalósítani.
Teljes mértékben támogattam õket. Együttmûködés tekintetében pedig a KKT és a SZIE
DRIVERS között nem volt zökkenõmentes a
közös munka, de hál' Istennek megoldottuk a
felmerülõ problémákat és a jövõben is szeretnénk velük együttmûködni.
– Norbi és Tamás nektek, mint KKT tag és
mint kari igazgató, mennyire vág „témába”
a munkátok során egy ilyen rendezvény?
Sokak számára meglepõ, hogy hivatalos
kollégiumi szervezetként ennyire ”szabad
kezet” adtatok egy egyetemi klubnak a szervezésben. Nem volt bennetek félsz?
Tamás: – Ez nem egy bonyolult kérdés véleményem szerint. Kötelességem a hallgatók
minden olyan kezdeményezését támogatni,
ami erõsíti a hallgatói összetartozást, az Alma
Materhez való hûséget és színesíti a hallgatói
életet. Szabad kezet úgy gondolom, hogy effektíve nem adtam a hallgatóknak, csak engedtem õket dolgozni a maguk módján. Amikor ez az egész dolog felmerült és Zolival errõl
beszélgettünk, akkor mondtam neki, hogy
„Figyelj Zoli…! Ha ennek már csak a felét
megcsinálod az önmagában hatalmas durranás
lesz.” Erre õ nem a felét, hanem az egészet
megcsinálta. Viszont úgy tette meg mindezt,
hogy mindenrõl tudtam, soha semmit nem
hallgatott el, nem döntött saját szakállára, min-

denben kikérte a véleményemet. Azt, hogy
most ezt elsõsorban egy egyetemi klub szervezte, hát… erre annyit mondanék, hogy én
örülnék a legjobban, ha minden egyetemi szervezet legalább ilyen szinten dolgozna. Szeretném, ha jobban beintegrálódnának a szakkollégiumba és a KKT-ba, hogy az egész egy
hivatalos keretet kapjon.
Norbi: – Bennünk volt a félsz! Technikai
sportról lévén szó, benne van az esély, hogy
valami baleset fog történni, de hála a kiváló
szervezésnek, erre nem került sor.
– Az egyetemi vezetõség mit szólt ehhez a
kezdeményezéshez, mennyire tartották
megvalósíthatónak, illetve jó ötletnek?
Tamás: – Az elmúlt egy évben a Gépész KKT
be tudta bizonyítani, hogy igenis színfoltja az
egyetemi életnek. Elõször a Biztonságszervezési és Mûszaki Igazgatóság vezetõjéhez mentünk, aki elmondta építõ jellegû észrevételeit,
átnézte a terveinket és nagyon sok plusz gondolatot tett hozzá. Aztán megkerestük Zolival
Magyar Ferenc stratégiai és koordinációs fõigazgató urat, aki nagyon pozitívan nyilatkozott és abban a pillanatban támogatásáról
biztosított minket. Megszületett a végleges tervezet, az engedélyezés ezután gyorsan megtörtént.
Volt némi rossz érzés azoknak az embereknek
a szívében, akiknek parkolási nehézséget
okoztunk, de azt gondolom, hogy összességében pozitív a rendezvény megítélése. Sikerült több egyetemi vezetõt, dolgozót bevonni ebbe az eseménybe, akik mosolyogva fogadták az invitálásunkat, hogy „természetesen
szeretnének utasként kipróbálni egy ilyen rally
autót”.
– Hogyan merült fel a rally show ötlete?
Zoli: – A rally show ötlete úgy merült fel,
hogy valljuk be, itt mégis részben gépészmérnöki egyetemen vagyunk, viszont az autó
sportokról nagyon keveset tudnak az egyetemisták. Az alapvetõ elgondolás az volt, hogy
közelebb hozzuk a rally versenyek világát a
hallgatókhoz.
Zsolti: – Tavaly is láttuk a palántákon, (diákokon) hogy a vezetéstechnikai tréninget

aula

kicsit versenyszerûnek vették és nagyon jó
ötletnek tartottuk azt, hogy ha van lehetõségünk profi pilótákat meghívni és rally show-t
szervezni velük, akkor miért ne tegyük?!
Szinte biztosak voltunk benne, hogy ez nagyon
nagyot fog durranni. És hála Zoli áldozatos
munkájának, ez mind létre tudott jönni és egy
felejthetetlen élmény volt.
– Zsolti és Zoli, tudtommal a verseny
szervezésében résztvevõ egyik egyetemi
szervezet élén ti álltok. Mondanátok pár
szót a SZIE DRIVERS-rõl? Ez egy baráti
klub vagy mirõl szól ez az egész?
Zsolti: – 2013-ban jött létre 3 alapító taggal,
Somogyi Balázzsal, Kruchió Zoltánnal és jómagammal. Kezdetben egy nagyon kis szolid
baráti körnek indult ez az egész, azzal a funkcióval, hogyha valakinek valamilyen autós
problémája adódik az egyetemen, akkor legyen
kihez fordulni. Például lemerül az autó akksija
és kell egy bika kábel vagy kifogy az üzemanyag netán más probléma támad, tudjunk rajta
segíteni. Ez egy másik ember számára nem
nagy feladat, de annak, aki éppen segítségre

szorul, hatalmas könnyedség, ha nem egyedül
kell állnia a lerobbant autója mellett, hanem
kap valamennyi segítséget. Kezdetben voltunk
nagyjából tízen, majd ahogy teltek a hetek,
szép lassan 20-30-40 tagra bõvült a csoport.
Most már van közel 300 tagunk. Ezek közül
aktív 50-60 fõ. Egyre több rendezvényt szerveztünk a tagoknak, mint például a szemeszterenkénti klubfotózásokat, ahol a tagok autóit
profi fotós segítségével megörökítjük, majd
utómunkával olyan képeket készítünk, amik
egy magazinba is megállnák a helyüket. A legutóbbi fotózáson több mint 30 autó volt jelen.A
Cars & Bacon pedig egy klubtagoknak rendezett kerti-party az egyetem területén.
Zoli: – Ahhoz képest, hogy az elsõ ilyen sütögetésen még nagyon családiasan kb. 5-en ültünk a tûz körül, a legutóbbi ilyen rendezvényen közel 100-an voltunk.
– Milyen tapasztalataitok voltak eddig a
szervezés terén, hogy egy ilyenbe bele mertetek vágni?
Zoli: – Fú…. azt kell, hogy mondjam, semmilyen … (nevetnek) egybõl a mélyvízbe. Szerencsémre gyerekkorom óta az autósport világában mozgok, szinte ebben nõttem fel így volt
kiktõl ellesni ezt a szervezõsdit.
– Mi volt ezzel a rendezvénnyel a célotok?
Zoli: – A fõ cél az volt, mint ami egyébként az
egész SZIE DRIVERS célja, hogy picikét
kimozdítsuk az embereket a számítógép elõl.
Az ember ne egész nap a szobájában ücsörög-

jön; legyen valami apró dolog, amirõl a hétköznapokban tudnak beszélgetni. Amikor két azonos érdeklõdésû ember, jelen esetben autós
õrültek találkoznak, legyen egy kis beszélgetést indító szikra, hogy: „láttad tegnap a Drivers oldalon azt a képet, HOGY… „ – és már
röhögnek. Az a cél, hogy összehozzuk az embereket, ne csak egymás mellett éljünk, hanem
egymásért is egy kicsit.
Zsolti: – Még hozzá szeretném tenni, hogy
mindenki látta, mennyire jól sikerült ez a rendezvény, viszont ekkora tömeget utoljára akkor láttam, amikor egy napra elment a kollégiumban az internet.
Zoli: – Szörnyû, de igaz!
– Akkor már elértetek egy nagyon nagy
célt!
Zoli: –Az erkölcsi célunkat!
– Milyenek voltak a hallgatói visszajelzések
a versennyel kapcsolatban?
Zoli: – Szerintem mindannyiunk nevében
mondhatom azt, hogy nem tudtunk megtenni
10 métert a szemináriumi folyosón, hogy ne
jött volna valaki hozzánk, hogy ú, de jó volt és
mennyire élvezte és mikor lesz még ilyen és
még mennyire tetszett neki stb... tehát annál
pozitívabb visszajelzés nem kell, minthogy látni azt a hallgatóságon, hogy ÉLVEZTÉK!
Csillogott a szemük, mind a résztvevõknek,
mind pedig a kilátogatóknak.
Zsolti: – Így van. És ezek a visszajelzések
azok, amik még nagyobb doppingot adnak
nekünk arra, hogy még nagyobbat, még többet
hozzunk létre, hiszen az érzés amikor látod,
hogy a sok befektetett munkádnak nagyon sok
ember, örül egyszerûen leírhatatlan.
Zoli: – Ez a bizonyíték arra, hogy szerintem jó
úton járunk.
– Milyen nehézségekbe ütköztetek a szervezés során, mi volt úgymond a legnehezebb
feladat?
Zoli: – Itt ülhetnénk holnapig, ha fel kéne sorolnom, sõt lehet, az egész újság nem lenne rá
elég, de ha kategorizálnom kéne a legeslegnehezebb az volt, hogy eldöntsük, pontosan
mit is szeretnénk létrehozni és az lehetséges-e?
Az ember fejében cikázik nagyon sok gondolat, hogy mi mindent meglehetne csinálni, de le
kell szûkíteni azokra, amiket valójában meg is
lehet. Elõször is szögezzük le, hogy szeretnénk
egy ügyességi versenyt és ehhez mi kell. Az
elsõ kategória itt is a legnehezebb rész, hogy
például „Honnan lesz keretünk erre az egészre?” (itt szeretnénk köszönetet mondani Magyar Ferenc fõigazgató úrnak és a kollégiumnak). Második nehézség ebbe a költségkeretbe
beleférni. Következõ akadály az egész rendezvény engedélyeztetését lezongorázni az egyetemi bürokrácián keresztül. Biztonsági tervet,
pályarajzot készíteni, kiosztani mindenkinek a
feladatát, útlezárás felülvizsgálata, hogy ne
akadályozzuk a forgalmat stb… Szóval ez egy
több komponensû és összetett feladat. Lényegében az egész piszkosul nehéz volt, épp ezért
kategorizálni nem lehet!
Zsolti: – Véleményem szerint a legnagyobb
nehézséget nem feltétlenül a papírmunka
okozta, hanem az, hogy hónapokkal elõre tudni
kellett a teljes forgatókönyvet percrõl percre
pontosan fejben és ha valami nem stimmelt
akkor kijavítani. Gondolok itt például arra,

hogy az irányító központ sátránál honnan lesz
asztal? Lesz-e az útzárhoz szalag? Hány méter
szalag kell? Honnan lesz útterelõ gumifal? A
gumifalat mivel fogatjuk össze? Ezek olyan
apró részletek, amikre gondolni kell, mert ha
csak épp egy ragasztószalag hiányzik, már az
is fölboríthat mindent.
Zoli: – Mindezt egyszerre átlátni, az a hatalmas meló!
– Mekkora volt az érdeklõdés a rendezvény iránt?
Zoli: – Szerintem a képek, videók magukért
beszélnek, aktívan 4-500 fõ tartózkodott egyszerre a rendezvényen viszont azt, hogy hány
ember fordult meg, csak a jó ég tudja. Mi több
ezerre saccolunk.
– Azt vettem észre, hogy a rossz idõ sem
szegte kedvét az embereknek.
Norbi: – Sõt a rallysok akkor voltak igazán
elemükben!
Zsolti: – Ez számunkra is nagyon megdöbbentõ volt és szeretnénk megköszönni a
Coca Cola-nak az ötletet, hogy ernyõket hozott
ki a pálya szélére, ahová az emberek be tudtak
húzódni az esõ elõl. Nagyon sok olyan ember
volt, akit még az életünkben nem láttunk. Az
érdeklõdést az is igazolja, hogy a parkoló autók sora az egyetem bejáratától egészen a 8-as
Elõadóig ért. Mint megtudtuk, rendõri irányítás is szükségeltetett a parkoló autók miatt.
Norbi: – A rendezvény reggelén alig pár ember lézengett a helyszínen, de amint a rallysok
mentek egy kört a kollégiumok körül, hogy
felébresszék a hallgatókat, az emberek elkezdtek gyülekezni. Nemcsak hallgatók, hanem
egyetemi dolgozók, oktatók és a vezetõség is
tiszteletét tette a rendezvényen, aminek teljesen pozitív visszhangja volt.
– A megkeresett rally pilóták hogyan fogadták a felkérést? Illetve mi volt a véleményük a rendezvényrõl?
Zoli: – Engem már az is meglepett, hogy szóba álltak velünk, még pozitívabb dolognak éltük meg, hogy megköszönték, hogy itt lehettek
és elmondásuk szerint nagyon jól érezték magukat a rendezvényen.
– Hogyan tovább a jövõben?
Tamás: – Ezt nem tudom, talán Zolitól vagy
Zsoltitól kell megkérdezni, mivel õk ezt az
egészet, mint egy kisgyerek, dédelgetve óvták
és lett belõle realitás. Nem akarom lelõni az õ
poénjukat, azt gondolom, tudják még hová fokozni. Legyen meglepetés, hamarosan úgyis
kiderül! Azt gondolom, hogyha ez nagy durranás volt, akkor a következõ még nagyobb durranás lesz.
Zoli: – Meglátjuk mit hoz a jövõ, biztos tudnánk ezt még fokozni!
Riportalanyaink ez úton is szeretnének
köszönetet mondani segítõiknek és támogatóiknak: Szent István Egyetem Gödöllõi Kollégiumok, Magyar Ferenc fõigazgató, dr. Farkas Elek tanár, Szada Nagyközség Polgármestere, Axiál Kft., Coca
Cola, SZIE GÉK Gépipari Technológiai
Intézet, Poly-D Kft, Katlan Club, Owl Büfé, Szent István Egyetemi Kiadó, Mensa
Bistro, Gödöllõi Katasztrófavédelmi Kirendeltség, Soós Pál Gépészeti Szakkollégium, SzirákiAutósbolt.
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XI. évfolyam, 5. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

„Nemcsak kitalálták, hanem meg is
Beszélgetés dr. Molnár József egyetemi tanárral
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar a
társadalom változásaival lépést
tartva járta útját. Jól érzékeltetik
ezt a szinkronitást dr. Molnár
József egyetemi tanár publikációi
is a közép-európai
agrárátalakulásról, késõbb az
európai uniós integrációra való
felkészülésünkrõl. A GTK a kor
kihívásaira adott gödöllõi
válaszokat. Egyetemünk korábbi
rektora 1997-tõl két cikluson át
volt a kar dékánja. A jubileumra
készülõ cikksorozatunkban vele
beszélgettünk.
BALÁZS GUSZTÁV
– Harminc év egy emberöltõ, amire már
érdemes lehet visszagondolni – fogadta érdeklõdésünket dr. Molnár József. – Az én generációm, amely elindította a kar történetét,
megharcolta az elsõ csatáit, éppen most van
távozóban az aktív dolgozók állományából.
Mottója is lehet a visszatekintéseknek az etruszk sírfeliratokon olvasható gondolat:
„Voltunk mik vagytok, s lesztek mik vagyunk”. Ez örök figyelmeztetés a mindenkori fiatalság számára. Én egy szerencsés generáció tagjának érzem magamat, mert olyan
feladatok elé állított bennünket az élet, amit
nagyrész sikeresen meg tudtunk oldani.
Persze, ha valaki rosszul választott, tévesen
mérte fel a körülményeket, az elsüllyedhetett.
Az 1980-as, 1990-es évek változásai kihívásként és kényszerként is jelentkeztek. A
kari kollégák által mûvelt tudományterületek
a rendszerváltozás során alapvetõen új helyzetbe kerültek. Egy természettudós, egy biológus, egy vegyész számára a kutatás tárgyát
kevésbé érintik a társadalmi átalakulások. A
mikroba mikroba, a vegyület vegyület marad. A társadalomtudományok területén az a
valóság változott meg, amire a kutatások irányultak.
– Ezért is mondhatjuk azt, hogy a kar
története a szervezeti átalakulások története (is)?
– Igen, s ennek két motorja volt: az állandóan változó külsõ környezet és az állandó
változási kényszer belülrõl. 1967-ben, még a
Mezõgazdaságtudományi Karon belül indult
az elsõ üzemszervezõ agrármérnök képzés.
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Az 1968-as magyar
gazdasági reform az
adott társadalmi berendezkedésen belül
nagyobb lehetõséget
igyekezett teremteni a
piaci gondolkodásnak,
a piaci viszonyoknak, a
vállalati és az egyéni
érdeknek. Felfutott a
háztáji; az új gazdasági
mechanizmus irányított módon, de valamilyen kollektív és egyéni érdekeltséget vitt a
rendszerbe. Az egyetem gyorsan belátta,
hogy nem csak jó növénytermesztõ, állattenyésztõ, meg mûszaki szakember kell a magyar mezõgazdaságnak, hanem olyan is, aki
érti a piacot, gazdálkodni is tud.
– A GTK létrejötte megelõzte a rendszerválság szimptómáinak jelentkezését,
majd a 90-es évekbe fordulva éppen e
válság hiányjelenségeibõl tudott profitálni.
– A politikai váltás mindig lezajlik egy adott
pillanatban. A társadalmi, gazdasági változások évekig, akár évtizedekig elhúzódnak.
A 80-as években egyre világosabbá vált,
hogy itt a gazdaságban valaminek történnie
kell. A rendszeren belüli kezdeményezések
azonban rendszerint belefutottak valamilyen
ideológiai, politikai korlátba. Ami a kart illeti, az akkori szervezõk, vezetõk egy huszárvágással megszerezték a politikai engedélyt
az alapításhoz. És ez igazából azért volt nagyon jó lépés, mert ahogy létrejött a gazdasági agrármérnök képzés, határozottan szétválasztották a hagyományos agrár szakemberképzést és az agrárközgazdász képzést.
Ez nem minden agáregyetemen zajlott le így.
Másutt ennek hiányából tartós feszültségek
alakultak ki. Önállóságunk révén gyorsabban sikerült a képzési palettát az üzleti
irányba elvinni.
Mi soha nem mondtuk, hogy meg is maradunk az agrárképzési területén. A piaci igények ismeretében tudatosan építettük a közgazdász képzés pilléreit. Nem tagadtuk, nem
tagadjuk meg ma sem, hogy ez egy gödöllõi
diploma, hogy itt agrár- és vidékorientáltságú értelmiség képzés zajlik, legyen szó pénzügyi, marketing és más gazdasági szak-

mákról. Néha azt mondták,
hogy a nálunk végzett szakember pályaelhagyó, mert
bankba megy dolgozni. De hát
oda képeztük ki, és az a jó a
banknak, ha olyan szakemberei vannak, akik értenek a
mezõgazdaság finanszírozásához, akik meg tudnak ítélni
agráros szemmel is egy-egy
üzleti tervet.
– Integráló erõt is képviselt
a kar a magyar felsõoktatás
átalakulásában?
– Kétséget kizáróan! De ehhez egyetemi támogatás is kellett. A kar szellemi potenciálját gazdagította, társadalmi beágyazottságát mélyítette, hogy
a korábban önálló, a mindenkori agrártárcához tartozó Vezetõ és Továbbképzõ Intézet
(VTI) az egyetem kebelébe került, majd
ugyanez történt a rendszerváltozás gyermekének tekinthetõ, fõleg fõvárosi vállalkozások által alapítványi formában finanszírozott Kereskedelmi és Vállalkozási Akadémiával, amely kereste a befogadó szervezetet, az akkori felsõoktatási törvény elõírásainak teljesítése miatt.
Dr. Kocsis Károly rektor támogatásával vált
a KVA is az akkori Gödöllõi Agrártudományi Egyetem részévé. Késõbb, egyesítve,
a GTK egyik intézete lettek és tisztán
közgazdász fõiskolai szintû képzést folytattak.
További belsõ fejlõdés eredményeként
kapta meg a kar az engedélyt az öt éves
közgazdász gazdálkodási szak indítására,
ugyancsak elsõként az agrárfelsõoktatási
intézmények közül.
De karunk meghatározó szerepet játszott az
orosz nyelvû gazdasági agrármérnök képzésben, a mezõgazdasági szaktanár és
szakoktató képzésben, több nyelven folyó
szakfordító képzésben is.
– Kiket szeretne megemlíteni e rövid beszélgetés keretében a GTK fejlesztõi közül?
– Sok olyan kiváló emberre emlékezem,
akiknek nem szabad feledni a munkásságát.
Az alapítók közül már említésre került dr.
Burján Ambrus, dr. Székely Csaba, dr. Villányi László, dr. Bíró Ferenc alapító dékán
neve. De közéjük tartozik dr. Nemes Ferenc
professzor, akinek a vezetésével került hoz-
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Hallgatói konferenciák

csinálták”
zánk a VTI és dr. Hauk Béla egyetemi docens, aki a KVA-t hozta létre, mûködtette, és
hozta be a karba. Dr. Szilágyi Klára professzor asszony a munkavállalási tanácsadóképzést egy nagy nemzetközi projekt keretében hozta létre a karon. A rendszerváltozással megjelent munkanélküliség új jelenség volt hazánkban. Ezt valamilyen módon kezelni kellett, ennek kialakult a hivatali
rendszere, megjelent a szakember igénye.
Óriási lépés volt az új képzés elindítása.
Ugyanez érvényes a dr. Dinnyés János professzor nevével fémjelzett humánerõforrás
menedzser képzésre. Százas, ezres nagyságrendben jöttek a hallgatók az új szakra,
mert ilyen képzés sokáig csak nálunk volt. És
itt újra megemlítem dr. Villányi László
professzor nevét, aki sokat tett a kétlépcsõs ,
majd kiegészítõ képzés megvalósításáért,
aminek bevezetésekor Bolognáról csak azt
tudtuk, hogy létezik egy ilyen nevû város
Olaszországban. A bolognai képzés bevezetése elõtt ez már mûködött nálunk a gyakorlatban.
A példák a teljesség igénye nélkül mind azt
mutatják, hogy elõremutató gondolatok születtek a karon és megvoltak hozzá azok a
kiváló emberek, akik nemcsak kitalálták,
hanem meg is tudták csinálni.
– Vajon mi lesz a jövõ feladata?
– Hihetetlen ütemû tudományos technikai
fejlõdésben élünk. Ennek ma még beláthatatlan gazdasági és társadalmi következményei várhatóak Nagyobb figyelmet kell fordítanunk az információs technológiákra, de
az elviselhetetlen társadalmi egyenlõtlenségek hatásaira is. Bármennyire hihetetlen, a II.
világháborút követõ békés periódus után ittott érzõdik, hogy a hamu alatt izzik a parázs.
Nem lehet tudni, hogy hol fog fellobbanni és
hogy milyen módon. Ezeket a kihívásokat
érzem most, de nehéz megfogalmazni, hogy
mit tehet ezek megválaszolásáért egy kar.
Óriási a felelõssége a tudománynak és az
oktatásnak. Felelõs értelmiség képzése az
oktatás feladata. Ezért ódzkodom a nagyon
specializált képzéstõl. Inkább olyan szakembereket kell képeznünk, akik a végzés
után is képesek hasznosítani a tudásukat, de
fontosabbnak tartom azt, hogy életük során
képesek legyenek az új ismeretek befogadására, újra meg újra megtanulni azt, amirõl ma még a professzoraiknak sincs fogalma.

A Tudományos Diákkör célja a tehetséges, kutatni vágyó hallgatók
segítése, tudásvágyuk kielégítésének támogatása, kutatási eredményeik
bemutatásának megvalósítása. A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
(GTK) Tudományos Diákköri Tanácsa (TDT) célul tûzte ki, hogy az NTPHHTDK-15-0064 „SZIE GTK TDK programjainak támogatása a 2015/16.
tanévben” címû projekt keretén belül fõ tevékenységén, a minden évben
nagy sikerrel megrendezésre kerülõ Kari Tudományos Diákköri
Konferencián túl olyan hallgatói konferenciákat hirdet meg, melyek a
hallgatók szakmai kutatásainak elõsegítéséhez, a hallgatók prezentációs
készségének fejlõdéséhez adnak alapot. Ennek jegyében a 2015/2016.
tanévben összesen 7 hallgatói konferenciát szerveztek közösen a Szent
István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar intézetei és a
Kar Tudományos Diákköri Tanácsa. A rendezvények tematikusak voltak.
Május elején a GTK
valamennyi intézete vagy intézeti tanszéke megjelent hallgatóival a programsorozatban.
Május 6-án a Multikulturalitás a XXI. században, II.
Nemzeti Tudományos Konferencia Hallgatói Szekciójában mutatkozott be a
SZIE GTK Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézet hallgatói csoportja.
A 11 elõadást népes közönség
tekintette meg. Prof. dr.
Szilágyi Tivadar szekció elnök, a SZIE TDT elnöke kiemelte, hogy a bemutatott elõadások szakmai értéke vetekedett bármely kollégák által
tartott prezentációval, ami a hallgatók és
felkészítõ tanáraik érdeme.
Az elõadások:
Bujdosó Tünde: Diákok közötti agresszió a
szakképzésben
Demeter Marcell: A 18 és 30 év közöttiek

A Hallgatói Prezentációs Nap résztvevõi

URBÁNNÉ MALOMSOKI MÓNIKA
Az õszi félévben, a Magyar Tudomány Ünnepe 2015. programsorozat keretében a Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet konferenciáján vehettek részt az érdeklõdõk, majd január 19-én az Üzleti Tudományok Intézetének Marketing Menedzsment Tanszéke szervezte meg Hallgatói
Prezentációs Napját. A rendezvényen 4 elõadást 8 hallgató prezentált. A
A multikulturalitás a XXI. században
programról dr. Szabó Zoltán
konferencia hallgatói szekciójában
tanszékvezetõ elmondta, hogy
a hallgatók rendkívül érdekes
témákat dolgoztak fel a településmarketing és a PR tevékenység elemzése témában.
Az elõadások:
Illés Pálma Enikõ – Soós
Regina, KM BA III. évfolyam:
Hatvan város településmarketingjének bemutatása
Pápai Anna Flóra – Szatmári
Szabina, KM BA III. évfolyam: Hajdúszoboszló város
álláskereséssel kapcsolatos problémái
településmar-ketingjének bemutatása
Gál Klaudia Kitti: Halló társadalom és siket
Kovács Zoltán – Vincze Róbert, KM BA III.
kultúra
évfolyam: Villány város településmarketingJárdi Ildikó: Civil kezdeményezésû körjének bemutatása
nyezeti
nevelési program szervezése a NapTóth Fruzsina – Vámosi Balázs, Marketing
MSc, II. évfolyam: Az Invitel Zrt. PR tevé- lás-tó természetvédelmi területen, hatásának
vizsgálata általános iskolások körében, valakenységének elemzése
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mint környezeti nevelési tevékenység vizsgálata három XVI. és XVII. kerületi budapesti iskolában
Kaszab Edit: A „Komposztálás Ünnepe”
zöld jeles nap bevezetésének lehetõsége Veresegyház és Jászárokszállás települések oktatási és nevelési intézményeiben
Kovács Kata: Összefüggések a személyiségtípusok és a csoportban betöltött szerepek
között
Kubicsek Rita: Karrierépítési tudatosság
elemzése és vizsgálata egy multikulturális
cég magyarországi dolgozói körében
Ottinger Ildikó: Az utca vizuális nyelve, a
plakát
Szatmári Gyula: Az órarendszervezés és a
szakképzés eredményessége közötti összefüggés-rendszer vizsgálata
Tóth Lajosné: Hagyományápolás a Hajdúböszörményi Bocskai István Gimnáziumban
Zyrycki Anikó: A fogyatékossággal élõ
személyek szociális kompetenciájának jelentõsége a munka világában
A „Gazdaság és jog” címû rendezvény
keretében május 9-én 10 elõadást mutatott be
12 hallgató. Dr. Kovács László, a Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet Gazdasági Jogi és Közigazgatási tan-

Tengely Péter Gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök BSc, III. évf.: A vadászati törvény módosításának hatása a vadkárban
érintettekre
Sándli Zita Turizmus-vendéglátás BA, II.
évf.: A lovaskultúra örökségei és a lovas turizmus jövõképei a Kassai-féle lovasíjász
módszer, mint Hungarikum
Vörös Betti Turizmus-vendéglátás BA, II.
évf.: Lovas turizmus a falusi turizmus tükrében
Csicsely Anikó – Gálfalvi Krisztina Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc,
III. évf.: A zártkertek földpiaci helyzete napjainkban
Demeter Petra Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: „Földet a
gazdáknak” – az állami földárverésekrõl
Odrobina Anett Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: A mezõgazdasági adásvételi szerzõdések alkalmazása
állati termékértékesítés esetén
Tóth Fruzsina Noémi Marketing MA, II.
évf.: A kartellszabályozás sajátosságai az agrárszférában

Kovácsné Vitkay Zsuzsa Logisztikai Menedzsment MSc II. évf.: Egy gyógyszeripari
vállalat ellátási- és értéklánca
Küronya Dávid Gazdálkodási és menedzsment BA IV. évf.: Minõségbiztosítás a raktárlogisztikában
Pesti Nóra Kereskedelem és Marketing BA
III. évf.: Online vásárlás – fogyasztói tudatosság az elektronikus kereskedelemben
A Hallgatók a területi kutatásban, Mezõkövesd jelene és jövõje címû konferencia
nagy sikerrel, közel 70 fõs érdeklõdõi részvétellel zajlott május 12-én. Hat elõadás
hangzott el egy rendkívül komoly primer kutatásra alapozva. A konferencia bizottság
egyöntetû véleményét dr. Káposzta József
dékán, intézeti igazgató tolmácsolta, melyben kiemelte a GVAM II. évfolyamos hallgatók rendkívül jó felkészültségét és kiváló
vitakészségét. Megállapította, hogy elõadásaikból látszott a kutatás megalapozottsága,
a kérdõívezésben való aktív részvétel és a
gyakorlati tapasztalat egyaránt.
Az elhangzott elõadások:
Tóth Nikolett: Kövesdi Körkép – primer
kutatás tapasztalatai Mezõkövesdrõl
Balogh Kitti: Mezõkövesd élhetõsége
Németh Netti: Mezõkövesd gazdasága
Balogh Barbara: Mezõkövesd mindennapjai
Mihályi Fruzsina: A fejlesztések hatása a
mezõkövesdi humánerõforrásra

Az Üzleti Tudományok Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszéke
által május 11-re szervezett Ellátási lánc és folyamatmenedzsment címû konferencián
a témafelvezetõ elõadást Tóth
Róbert tanszéki demonstrátor
tartotta, majd további 10 kiváló
szakmai alapokra helyezett, jól
felépített látványos elõadás következett, melyet
a külsõs szakemberekbõl is álló
A Gazdaság és jog konferencia résztvevõi
konferencia bizottság rendkíszékének vezetõje, a konferencia házigaz- vül magas színvonalúnak érdája zárszavában elmondta, hogy a több té- tékelt.
materületrõl szóló elõadások gyakorlatiasak,
Az elhangzott elõadások:
jogi szempontból pontosak és rendkívül
Szabados Rita Logisztikai
hasznosak voltak a résztvevõk számára.
Menedzsment MSc II. évf.:
Az elhangzott elõadások:
Élõállat szállításának ellátási Mezõkövesd-kutató hallgatók
Tóth Zsófia Emberi erõforrás tanácsadó lánca a Hellmann Worldwide
MA, II. évf.: Foglalkoztatási jogviszonyok
Ádám Krisztina - Voller Klaudia: TuriszLogistics Kft. gyakorlatában
az agrárszférában
tikai
barangolás Matyóföld szívben.
Temesvári
Petra
Logisztikai
Menedzsment
Suszter Edina Zsédely Noémi Gazdasági és
A
7.
hallgatói konferencia május 30-án lesz
MSc
II.
évf.:
A
VETASA
Kft.
ellátási
láncávidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.:
nak
elemzése
a
SZIE
GTK RGVI szervezésében
Az õstermelõi státus színe és fonákja
Szalánczi-Orbán
Virág
Logisztikai
MeRegionalizmus
és vidékfejlesztés címmel.
Balogh Géza Attila Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök BSc, III. évf.: A jogsza- nedzsment MSc II. évf.: Logisztikai infrabályi változások gyakorlati következményei struktúra helyzete és fejlesztési lehetõségei
Magyarországon
a horgászegyesületek mûködésére
Veress Norbert Gazdálkodási Menedzsment BAII. évf.: Lean és TQM
Keresztesi Barbara Vezetés és szervezés
MSc II. évf.: A vállalkozói kompetencia szerepének bemutatása és elemzése a magyar
vezetõk döntéshozatali attitûdjének tükrében
Zelena Adrienn Logisztikai Menedzsment
MSc II. évf.: A H-VILLSZER Kft. ellátási
Az ÜTI konferenciáján
láncának elemzése
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"A jövõ itt kezdõdik el"
Beszélgetés Balogh Barbarával, a kari hallgatói önkormányzat elnökével
A közelmúltban lezajlottak
a hallgatói önkormányzati
választások a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon.
A szervezet új elnöke Balogh
Barbara, akitõl interjút kértünk,
jelenleg a második diplomájának
a megszerzésére készül, másodéves
a gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök szakon. Tervezi, hogy
mesterképzésre is jelentkezzen.
– Barbarát egyetemi évei alatt mindvégig
aktív közösségi emberként ismertük meg.
Mi az a plusz, amit ez az érdeklõdés Önnek
ad?
– Amikor elkezdtem ezt az egészet, úgy
gondoltam, az évfolyamfelelõs szerep mellé
kell valami plusz, amivel segíthetek a hallgatóknak. Késõbb rájöttem arra, hogy így nagyon sokat fejlõdök, tanulok, tapasztalok.
Mára a GTK HÖK egyik alappillérét képezem, és egyre többet tudok a karról, az egyetemrõl. Sokat fejlõdtem mind emberileg,
mind szakmailag, és elmondhatom, hogy nagyon sok pozitív emberi kapcsolatra tettem
szert. Egy nagyon jó közösséget építettünk/építünk ki, amellyel sok mindent lehet
elérni. Úgy gondolom, a késõbbiek folyamán
mindent tudok kamatoztatni, amit a HÖK által
tanultam. Persze fontos a diploma is, de már
tudom, önmagában édes kevés. Ha nincs mögötte egy karakter, határozottság, kellõ motiváció, ambíciók és céltudat, egy sajátos
egyéniség és jó kapcsolatrendszer, nehéz elhelyezkedni olyan munkakörben, amit elképzel magának az ember. Szóval, ahogy
mondani szokás, a jövõ itt kezdõdik el!
– Milyen programmal pályázta meg az
elnöki tisztséget? Hogyan ismertette ezt
meg a kari HÖK tagjaival? Miben lesz más
az Ön vezetése alatt a kari HÖK?
– A pályázatom alapja, hogy szeretném
elérni, a küldöttek aktívabbak, motiváltabbak
legyenek, sokkal inkább összeszokjon a csapat. Nagy motiváló erõ az is, ha jól érezzük
magunkat egymással, gördülékenyebben
megy a munka is. Fontos, hogy a vezetõség
tagjai mindig megköszönjék, értékeljék a
munkát, legyen visszacsatolás. Ezen kívül
rengeteg új ötlet született meg: próbanapok
szervezése céges látogatások alkalmával,
GTK HÖK instagram, tanulmányi szabályzatok rövidítése, blog, külföldi ösztöndíj lehetõségekrõl, összefoglalók írása, gólyatábor
lehetõsége a külföldi hallgatóknak. Szeret-

ném, ha mindenkinek jutna valamilyen feladat, amit a magáénak érez. A pályázatomat
egy prezentáció keretében adtam elõ, ezután
ehhez kapcsolódóan kérdezhettek a küldöttek.
Az, hogy miben lesz más a késõbbiekben a
HÖK, mondják meg a küldöttek, talán ez a
legnagyobb hitelesség! Annyit elárulhatok,
szeretném, ha mindenki megtalálná a maga
helyét, erõsségét a csapatban.
– Hogyan láttak munkához?
– Elõször is a vezetõi feladatokra próbáltam
fókuszálni, a kommunikációra, az egyeztetésre Dékán úrral és a GTK HÖK vezetõségével, akiket szintén megválasztottak.
(Általános alelnök: Papp Lajos Máté,
gazdasági alelnök: Dudás Evelin, BKH-ért
felelõs alelnök: Galambos Rita, kommunikációért és adminisztrációért felelõs munkacsoport vezetõ: Számpor Barbara, tanulmányi és szociális ügyekért felelõs munkacsoport vezetõ: Kovács Adrienn, sport és kulturális munkacsoport vezetõ: Mihályi Fruzsina,
külügyi munkacsoport vezetõ: Béres Anita).
Megbeszéltük a következõ félévet érintõ kérdéseket. Nemrég kiírásra kerültek a senior pályázatok is, hiszen a nyár nagy projektje a gólyatábor szervezés. A jövõben sokkal inkább
szeretnék összedolgozni a többi hallgatói
szervezettel, hiszen a legfõbb célunk közös:
támogassuk a hallgatókat. Vannak közös tervek, a jövõben ezen is fogunk dolgozni. Ne felejtsük el, hogy Gödöllõn kívül van még egy
Budapesti Képzési Helyünk is, ahol sokkal
többet kell tennünk azért, hogy a hallgatók jól
érezzék magukat.
A BKH csapatának a SZIE Challenge a félév
utolsó programja, amely tulajdonképpen egy
játékos kocsmatúra a végén egy szemeszter
záró bulival. Ebbe szeretnénk belevonni a
SZIE többi pesti karát is, illetve örülnénk, ha
Gödöllõrõl is jönnének.
– A vezetõség nõi többsége milyen jelentéssel bír? A hallgatók között is többségben
vannak a lányok vagy egyszerûen arról van
szó, hogy többségében a lányok aktívak?
– Talán elmondhatjuk, hogy a lányok aktívabbak, de vannak aktív fiúk is. A vezetõi pályázatoktól viszont egyszerûen arról van szó,
hogy 4 munkacsoport vezetõbõl csupán egy új
van, a többiek már tavaly óta töltik be ezt a
pozíciót. Próbálunk arra törekedni, hogy az
aktív, lelkes embereket már az elején megtaláljuk, így nekik is több évig van lehetõségük arra, hogy segítsék hallgatótársaikat,
akár küldöttként, akár munkacsoport vezetõként. Most úgy alakult, hogy több lány van a
csapatban. Az elõzõ idõszakban például 5050% volt a nemek aránya a vezetésben.

– Milyen forrásokból gazdálkodik a kari
HÖK?
– Egyrészt a hallgatói normatíva 2 százalékát kapjuk meg, illetve a sport és kultúra
nor-matívát. Ebbõl próbáljuk fedezni például
a kari nap, vagy a talléravató költségeinek egy
részét.
– Milyen új elképzelésekkel kívánják
szolgálni az immár több éves jelmondatukat: "Összetartó közösséget építünk!"
– Az egyik fele a történetnek, hogy nagyobb
hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy több
kötetlenebb programon is részt vegyen a
GTK HÖK, hiszen igazán ilyenkor tudunk
összeszokni, így tudunk szilárd alapjaivá válni a hallgatói életnek. Május végén tartjuk az
utolsó gyûlésünket, ezután viszont hivatalosan csak a szeptemberi küldöttgyûlésen találkozunk. Júniusban szeretnék egy bográcsolást összehozni, illetve a késõbbiekben kirándulást tervezek. A másik oldalról viszont
az is fontos, hogy ezzel a közösséggel arra törekedjünk, hogy még inkább színesítsük a
hallgatók életét. A kari nap mára már elengedhetlen eseményévé vált a GTK-nak, ezen kívül más programokkal is készülünk a jövõre,
de egyelõre még nem szeretném ezeket elárulni.
Szeretném megragadni az alkalmat, és megköszönni a hallgatóknak, hogy megszavazták
a küldötteket a hallgatói önkormányzatba.
Reméljük a jövõben is tudjuk segíteni, színesíteni a hallgatói életet!

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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"Az Alföld sokszor rejtett értékeit
nehezebb megörökíteni, megmutatni"
Jármi József rendszeresen jelentkezik
fotókiállításokkal. Képeit legutóbb
a GAEK Békéscsabai Könyvtárában
láthattuk „Fókuszban a természet…"
címmel. Fotószakkörök vezetõje,
fotótáborok szervezõje. 2015 óta tagja a
Márvány fotómûhelynek. Mindez elég
apropóul szolgált beszélgetésünkhöz.
– Kérem, mutatkozzon be azoknak az olvasóknak, akik még nem ismerik önt személyesen!
– Jármi József vagyok, a SZIE GAEK-en
dolgozok, a Gazdasági Campus kollégiumi referenseként. A kollégiumi munka
mellett óraadóként vadászatszervezés
tárgyat tanítok. Természetesen részt veszek minden fontosabb intézményi rendezvényen fotósként is. Elsõ diplomámat
a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskolán
szereztem kürttanár szakon. Késõbb a
Kossuth Lajos Tudományegyetemen mûvelõdési és felnõttképzési menedzser
szakot is végeztem. Ezt követõen oktatási
informatikus felsõfokú végzettséget szereztem.
– Hogyan került a kezébe elõször fényképezõgép?
– 12 éves korom óta fotózok, elsõ képeim családi témájúak voltak. Emlékszem
rá, az unokatestvéreimet kaptam le elõször.
– Emlékszik még a márkájára?
– Természetesen, Pajtás gép volt 6x9-es
„rolnis” filmre lehetett fotózni vele. Késõbb, elsõsorban az idõsebb nemzedék
számára jól ismert gépek egész sora
következett. Smena 8M, Smena Symbol,
Fed 4, Zenit E, Zenit TTL, Praktica MTL3,
Chinon M1. Az analóg fotózás 2004-ben
maradt abba, ekkor tértem át a digitális
fotózásra. Emlékszem, az írországi utamon fotóztam elõször digitális géppel.
Ma már nehezen tudom elképzelni, hogy
újra kisfilmre fotózzak– nagyot változott
a világ. Ma egyébként Nikon dslr-t használok, illetve egy Canon bridge-t. A két
nagy márkát részesítem elõnyben.
– Tanult-e valakitõl fotózni?
– Alapvetõen autodidakta módon tanultam a fotózást, több évtizeden keresztül
gyûjtöttem a szakirodalmat is. Ez utóbbinak nagy hasznát veszem, amikor fotótechnikát oktatok. Egyébként egy relatíve
profi kurzust végeztem Budapesten, dr.
Szimán Oszkár kurzusát, a TIT szervezésében.

– Kedvenc témája a természet. Ebbõl eredõen a szépség, az esztétikum. Hogyan
választja ki a témáit?
– Alapvetõen természetszeretõ ember vagyok, évtizedek óta túrázok, újonnan
Geocaching-ezek is. Igazából természetfüggõnek is
merném magamat jellemezni. Baráti körben szoktam mondani, hogy elõzõ
életemben valószínûleg erdõkerülõ lehettem. Gyakorlatilag az összes szabadidõmet a természetben töltöm. Túrázok, túrákat vezetek, fotózok, horgászok és néha vadászok is. Alapvetõen „ortodox” fotós vagyok, gondolom a több évtizedes
analóg elõzmények miatt. Tehát ott, és
akkor a lehetõ legpontosabb expozícióval
elkészíteni a képet. A képmanipulációnak nem vagyok a híve. Természetesen
utólag az alapvetõ javításokat és a nyomdai elõkészítést én is digitálisan végzem.
– Melyek a kedvelt tájai?
– Nem egyszerû eldönteni. Gyakorlatilag
bejártam egész Európát, Norvégiától
Olaszországig. Ha mégis választanom
kellene, az Alpok áll legközelebb hozzám.
(Ausztria, Svájc.) A hegyek és az erdõk
vonzanak leginkább.
– Nagyon szép anyagot lehet látni a kiállításán alföldi és hegyvidék tájakból. Melyiket szereti jobban?
– Igazából a hegyeket. Megjegyzem, fotózni a hegyeket könnyebb feladat. Az Alföld sokszor rejtett szépségeit, értékeit,
nehezebb megörökíteni, megmutatni.
– Mi fogja meg az Alföldbõll?
– A növényvilág és az erdõk. A pusztát
nagyon nehéz tartalmasan, izgalmasan
fotózni. Az Alföld nagyon sok értéket és
meglepetést tud okozni, csak ismerni kell.
Egyik kedvenc területem pl. az árterek,
ahol rengeteg érdekes forma és változatos növényzet fotózható, csak be kell vállalni a nehéz terepviszonyokat, a gumicsizmát és a szúnyogokat. Egy jó makró
felvételnek is igencsak neki kell feküdni,
sokszor messze nem ideális körülmények
között. A Körösök vidéke fantasztikus,
megunhatatlan.
– Egy békési fotósnak a Bihar-hegység
esik a legközelebb?
– Igen, az a 130 kilométer a határon átlépve, a folyamatos útjavítások ellenére,

könnyebben megtehetõ
Romániában, mintha Békéscsabáról a Bükkbe, a
Mátrába vagy a Zemplénbe szeretnék eljutni. A
Bihar-hegységnek egyébként van egy sajátos kultusza Békéscsabán. Külön
egyesület is mûködik, mely
folyamatosan a Biharba
szervezi a túráit.
– Mi a jellemzõje a Biharhegységnek?
– A Biharban nincs könynyû túra. Nagyok a szintkülönbségek és a távolságok. Külön fílingje van annak a ténynek, hogy a túrák
nagy részét magasabbról kezdjük, mint
Magyarország legmagasabb pontja.
– Ön szerint lehet a természet csúnya?
– Sajnos igen, például akkor, ha az ember a fejlõdésre hivatkozva, önzõ módon
beavatkozik. Fontosnak érzem azt, hogy
egy pillanatra sem szabad elfelejtenünk,
hogy a természet része vagyunk. Természeti vagy ipari katasztrófák nyomán találkozhatunk a természetben csúnya dolgokkal. Ezek fotózásának is megvan a
maga sajátos mûfaja.
– A Márvány fotómûhely miként szervezi
a közös munkát?
– A Márvány Fotómûhely a környék legnívósabb fotós szervezete. Igényes alkotó
közösség, amely erõsen inspirálja a tagokat. Van lehetõség fejlõdni. Magam is
arra törekszem, hogy minden egyes nyilvánosság elõtti megjelenés jobb és profibb legyen az elõzõnél.
– Mi az, ami mostanában foglalkoztatja
a fotózás terén? Milyen álmát szeretné
megvalósítani?
– A természet fotózása mindenképp
központi téma marad – úgy érzem. A továbblépés lehetõségét a következõkben
látom: merészebben, szokatlan látásmódokból mutatni meg dolgokat, kicsit bevállalósabban. Többet szeretnék makrózni. A makro fotózásban nagyon sok lehetõséget látok még. Olyan helyeken
szeretnék többet fotózni, ahová az átlag
turista kevésbé jut el. Képeimmel az ismeretterjesztésen kívül szeretném felhívni a figyelmet a bennünket körülvevõ
természet szépségeire és értekeire, mindig emlékeztetve arra, hogy hova tartozunk.
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A Stefánia Palotában

Budára került a korona

Viselkedés
és protokoll

Majális
– szépségversennyel

Április 23-án rendezték meg a VI. Fõiskolai
és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs
Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyt,
melyen egyetemünket Béres Anita, Csanák Anita, Hedrich Bernadett, Farkas Norbert és Szél Máté turizmus-vendéglátás
szakos hallgatók képviselték. A csapat tagjai a szoros versenyben a negyedik helyezést érték el. Felkészítõjük: Farkasné Inkret
Judit PR szakértõ.
Elõzetes feladatként egy háromperces
bemutatkozó videót kellett készíteni, melyben a versenyzõk az egyetem legfõbb helyszínein – az aulában, a belsõ kertben, az
egyetemi könyvtárban, Szent István mellszobránál és a rektori tanácsteremben –
megoszthatták gondolataikat, hogy mit jelent számukra a protokoll és miért jelentkeztek a versenyre.

A gödöllõi kollégiumban és körülötte zajlott május 10-én az elsõ SZIE Majális. A borús, csapadékos idõ ellenére is sok hallgató
számára szereztek örömöt a változatos
programok.
A legboldogabb minden bizonnyal Szendrõdy Iringó volt, aki a Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatójaként megnyerte a majális egyik legizgalmasabb kihívását – a szépségversenyt. Második Pallós
Vanda, 3. Tóth Adrienn lett, míg közönségdíjas a facebookos szavazás alapján Raffay Ida. A kulturáltságból jelesre vizsgázó
verseny elõtt és közben a Forduló Táncegyüttes és az egyetemi salsa csoport szórakoztatta a közönséget.

Volt még szakállverseny, rodeó bika verseny, disznóvágás, fûnyíró traktor verseny,
a SZIE Piactéren vásár. Egy napra a huszárok is tábort vertek, segítségükkel bele
lehetett kóstolni a huszáréletbe.

Szabó Adél felvételei

Türelempróba
A horgász sorsa a megadó türelem. Az
április 26-27-ig lebonyolított X. SZIE
Horgászverseny újra bizonyította ennek a

A programot Budapesten, Zugló szívében.
a tavaszi színekben zöldellõ diplomata negyed közepén, a Stefánia Palotában rendezték meg.
A feladatok három fordulóban zajlottak,
melyek között szerepelt katonai-, sport-,
diplomáciai-, és vendéglátás protokoll is;
igen-nem válaszadós kérdések, IQ-teszt, a
divatkorszakok felismerése, valamint zászló- és címertan.
A verseny utolsó feladataként egy rögtönzött táncbemutatót kellett tartani, melyen Béres Anita és Szél Máté ügyesen
helytálltak.
Az esemény színvonalát tovább emelte a
divat-, katonai-, és táncbemutató, valamint a Hungarikumok rövid bemutatása.

20

filozofikus megállapításnak az igazát! A
24 órán át zajló megmérettetés eredménye kevésbé a rugós erõmérõ skáláján
mutatkozott meg, mint inkább a hallgatói
közösség erõsödésében.
A résztvevõk próbára tették magukat türelembõl és hidegálló képességbõl a Gödöllõ határában elterülõ Béke horgásztó
1-es tavának partján.
Bizony, meg kellett békülniük a szerény
zsákmánnyal, de edzett legényekként a
legtöbbükben már a helyszínen megfogalmazódott a gondolat: a következõ
egyetemi horgászverseny sikere sem rajtuk
fog múlni.
Balázs Gusztáv felvételei

aula

Angol nyelvû hallgatók kirándulása

Az élvonalban
Április 8-án közel 50 fõs buszos kirándulásra indultak
az Agrárpolitikát és Marketinget angolul hallgató alapés mesterszakos egyetemisták.
NAGYPÁLVIRÁG
Agrármérnök MSc hallgató
Az elsõ állomás a komáromi Solum Zrt. volt, a maga 350 hektárnyi
burgonya-vetésterületével, ami jelenleg hazánk legnagyobb
burgonya-termelõ vállalata. A cég az évi 15 ezer tonna elõállításán túl
ezt a mennyiséget sõt, ennél többet is képes tárolni és csomagolni.
Emellett a hallgatók betekintést nyertek a tejtermelõ tehenészetbe is,
ahol napjainkban 1200 szarvasmarhával foglalkoznak a társaság telepein. Az átlagos laktációs tejtermelés egyedenként az elmúlt években
meghaladta a 10 ezer litert. Némely külföldi hallgató megjegyezte,
hogy még sosem látott ekkora állománnyal rendelkezõ és ilyen modern technológiával felszerelt telepet.
A következõ megálló Bábolna volt. Elsõként áttekintõ elõadást nyújtott a
Bábolna TETRA Kft., a világ egyik vezetõ tojó-hibrid elõállító vállalata,
amely vállalati újjászervezéssel folytatja a 200 éves
múltra visszatekintõ állattenyésztési tevékenységét.
Genetikai kutatásuk célja,
hogy tojástermelõ partnereit olcsó hibridekkel szolgálja ki és juttassa el különbözõ éghajlati területekre. Ezt az elõadást
különösen a nigériai hallgatók kedvelték, mivel új afrikai piac felé
orientálódik a cég. Számos kérdés hangzott el a baromfitenyésztés
marketingpolitikájával kapcsolatban is.
Az elõadás után a csoport látogatást tett az intenzív tojástermelõ
üzembe, ahol bemutatták az egyedi termelési mutatókra szelektált tartástechnológia elemeit és a minõség-ellenõrzés legfontosabb lépéseit
is.
Ezt követõen meglátogatták az 1789-ben alapított bábolnai Nemzeti
Ménesbirtokot, ahol a ménes történetének ismertetése után alkalom
adódott a mének és hintógyûjtemény megtekintésére is. Mindemellett
a jó hangulatban telt ebédnél a helyi tojásból készült leves mellett,
szilvás gombócot is kóstolhattak a külföldi és magyar hallgatók.
A kirándulás utolsó állomásaként a Monsanto Nagyigmándon található vetõmag elõállító vállalatát tekintették meg a hallgatók. Elõadás
hangzott el a kukorica hibrid elõállítás lépéseirõl, majd a hallgatók
megismerkedtek a cég marketing eszközeivel és technológiai innovációival a gyakorlatban is.
A javarészt agrármérnök hallgatókból álló csoport különbözõ
országokból érkezett tagjai mind máshogyan értelmezték a látottakat,
ami érdekes beszélgetéseket eredményezett a hazaúton.
Összességében egy emlékezetes szakmai tapasztalatot jelentett ez a
kirándulás minden résztvevõ számára és a visszajelzések alapján
mindenki hozzá tudott tenni a már szerzett elméleti tudásához egy-egy
szeletet a gyakorlatból – ami különösen fontos az államvizsga és a
munkavállalás elõtt.
Köszönettel tartozunk dr. Fehér István professzor úrnak, aki szervezõ
munkájával és szakmai értékelõ, valamint tapasztalat átadó
tevékenységével emlékezetessé tette szakmai kirándulásunkat.

Fókuszban a vegyszermentes növényvédelem
Március 21-22-én rendezvényt szerveztünk
vegyszermentes növényvédelem témakörben a
SAGITER projekt keretén belül (Lifelong Learning
Programme, Leonardo Da Vinci D.O.I.; 538785-LLP-12013-1-FR-LEONARDO-LMP). A rendezvénynek az
egyetem, másnap a Hermann Ottó Intézet adott helyett.
DR. UJJAPOLKA
A növényvédelmi problémák megoldása vegyszerek nélkül, agrohomeopátiás készítmények segítségével potenciális lehetõséget jelent
mindazok számára, akik csökkenteni szeretnék, vagy teljesen kizárni a
peszticidek használatát a termesztéstechnológiájukból. Ez az ökológiai gazdálkodók számára kiváltképp fontos.A meghívott szlovén elõadó, Majda Ortan, 38 éves tapasztalatának eredményeit, és kifejlesztett termékeit mutatta be, amelyek szántóföldi növénytermesztésben,
zöldség- és gyümölcstermesztésben valamint dísznövénykertészetekben is egyaránt használhatók. Majda nem kutatáson, hanem tapasztalaton alapuló eredményeit mutatta be, ami az informális tudásnak felel meg, annak ismertetése pedig informális ismeretátadásnak. Számos
szakmai kérdés merült fel az elõadás során. A résztvevõk munkaterületüknek megfelelõen közelítették meg a témát. Az ellenõrzõ és tanúsító szervezet a szlovén tanúsítási folyamatokra kérdezett rá, a hobbikertész a szerek alkalmazási területére, a kutatók inkább beállított
kísérletek eredményeirõl hallottak volna szívesebben.
Dr. Fehér István professzor úr (SAGITER projektvezetõ) azzal zárta a
rendezvényt, hogy érdemes lenne megfontolnia az agrárintézményeknek olyan tudásanyag összegyûjtését és terjesztését, melyek már, vagy
még nem szerepelnek a tankönyvekben, viszont jelentõsen hozzájárulnak a fenntartható agrár- és élelmiszer termelés kialakításához.

Képünkön: Tojásminõsítés
Kamon Rompoonpol felvétele
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SZIE Egészség és Sportnap 2016
Beszélgetés Nagy Dániellel, az EHÖK elnökével
A végéhez közeledõ tanév második
szemeszterérõl igazán nem
mondható el hallgatói szemmel
sem, hogy események nélkül telt
el. Bálok, szakestek sorozata
gazdagította a tanulmányi
idõszakot, majd következett az
Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat szokásos májusi
hallgatói napja, amit az idén a
sportra, az egészség megõrzésére
"fazoníroztak". Sport- és
médiaszemélyiségek érkeztek a
gödöllõi kampuszra május 4-én,
akik fizikailag és szellemileg is
megmozgatták a hallgatókat.
A háttérrõl Nagy Dániel EHÖK
elnökkel beszélgettünk.
B. G.
– Májusban, a tanulmányi és a vizsgaidõszak mezsgyéjén az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat az utóbbi években rendre
jelentkezik hallgatókat vonzó programokkal. De mindig másképp. Az idén a sport és
az egészség került fókuszba. A közönség
kívánságára, vagy éppen figyelmének felkeltésére történt ez?
– Nem szabad éles határvonalat húzni! Az
igények és az elvárások minden évben változnak; változtatásra késztetnek minket is.
Fontos, hogy valami újjal tudjunk kijönni, és
azt tesztelni. Más és más a visszhangja, ha
egy fõzõverseny vagy nagykoncert a csúcspontja a rendezvénynek, az egész napi „mûsorra” pedig az abszolút kikapcsolódás jellemzõ. Az idén azt gondoltuk, hogy kötelességünk egy minõségi sportnapot is kínálni
társainknak. Ezt a tervünket igények is alátámasztották, hiszen eddig is minden egyetemi
napon voltak különféle tornák. A SZIE
Egészség és Sportnap szervezésébe és lebonyolításába sokkal nagyobb energiát kellett
fektetnünk, mint egy egyszerû szabadidõs
programba. Mert azért ez egy összetett nap
volt nagyon. Igyekeztünk olyan programokat ajánlani, amelyek szerintünk hasznosak
az egész egyetemi polgárságnak.
– Híres emberek, celebek is tiszteletüket
tették. Úgy tûnik, ez is kellõen mozgósította azokat, akik szeretnek közösségben
lenni. És kiderült róluk, hiszen beszélgetni
is lehetett velük, nemcsak hallgatni õket,
vagy az utasításaikra mozogni, hogy õk is
háromdimenziós, hús-vér emberek!
– Többen feltettük a kérdést a tervezéskor,
hogy önmagában mennyire lehet vonzó egy
egészséges sportnap a hallgatóknak? Valljuk
be, bizonyos szempontból idegen számunkra
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a sportolás és az egészséges életmód feltételei szerinti életforma. Nincsenek is abban a
szituációban a társadalom tagjai, hogy száz
százalékosan erre tudjanak koncentrálni.
Tanulni, dolgozni kell és a megszokott szabadidõs elfoglaltságokból is nehéz kimozdulni. Arra jutottunk, hogy ha eredményt
akarunk elérni, akkor kellenek a vonzó
nevek, személyiségek, akikrõl Gödöllõn újfent kiderült, hogy õk is háromdimenziós
hús-vér emberek. Az összes elõadónk és fellépõnk országosan ismert, elismert szakember. Tóth Gábor például étkezési tanácsadással foglalkozik; õ a Class FM-en a Morning Show-ban csütörtökönként az E-mentes
övezetben vendég. Csernus Imrét sem kell
bemutatni, az ország pszichiátere. Felkészültsége, személyisége és stílusa révén közel 220-an voltak az elõadásán. Reggel Béres
Alexandra „ébresztett”, délután Katus Attila,
Sztárcsevics János és Kling Erika, országos
hírû edzõk voltak közöttünk. Ilyen lehetõség
nem minden nap adódik az életben. Gondoltuk, hogy ha ezt így rakjuk össze, akkor
nyilván sokan eljönnek és el is jöttek: közel
500 egyéni regisztrációnk volt.
– A többi program iránti érdeklõdés
hogyan alakult?
– Az is kedvezõ fogadtatásra talált, hogy a

hagyományos sportversenyek – a labdarúgás, a strandröplabda, a pingpong – sem
maradtak el. A megengedett létszámot
majdnem mindenhol kitöltötték a hallgatók.
Voltak más kampuszokról érkezett versenyzõk is, akik szintén értékes nyereményekkel
mehettek haza. A Teqball-t a Coca Cola népszerûsítI. Ez egy külön verseny volt, csokornyakkendõs bírókkal, országos döntõje is
lesz majd. Újdonságként jelentkezett Gödöllõn a saját testsúlyos edzés is, aminek a
bemutatása elõtt tisztázták a közönséggel,
hogy mi is a szabályos fekvõtámasz…
– Külön színfolt volt az egyetemen mûködõ sportszervezetek és az egészségpont
szolgáltatásai.
– Igen, még a vívást is ki lehetett próbálni,
persze fejvédõvel és rostéllyal. A SZIE Sport
Kft. tervezett szolgáltatásait ismertette. A
megújuló energia népszerûsítése keretében
azt is ki lehetett deríteni, hogy mennyi energiát termelhetünk egy biciklin.Az egészségügyi pont szûréseinek aktualitásához kétség
sem férhetett. Vércukor szintet és vérnyomást mértek, ismertették, hogyan mûködik a
prosztata, illetve a mellrák szûrés. Arra hívták fel a figyelmet, hogy foglalkozzunk egy
kicsit többet magunkkal. S azt hiszem, az
egész nap errõl szólt!

Hedrich Bernadett, Ihász Krisztina Tina és Balázs Gusztáv felvételei
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Gyarapodás
a Pepi-kertben
Évente több mint 60 ezren gyönyörködnek a történelmi Magyarország földrajzi
közepén elterülõ Szarvasi Arborétum, a
„Pepi-kert” kincseiben. Az ez évi Föld
Napján, április 22-én a felújított üvegház
és a Titkok kertje átadásával gyarapodott
a látnivalók tára. Az esemény résztvevõit
dr. Tõzsér János rektor köszöntötte, majd
dr. Hanyecz Katalin, az arborétum vezetõje mutatta be az átadásra kerülõ épületeket és ismertette céljaikat.
Szarvason és környékén szép számban
gyarapodtak a turisztikai látványosságok.
Ezek közönségvonzó képességével
igyekszik lépést tartani az ország legjelentõsebb, a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karához
tartozó tájképi kertje, amelynek 65 hektáros területén 1600 fa- és cserjefaj, fajta,
változat „lakik” a rajtuk fészkelõ madarakkal, a hangos és színpompás pávákkal
továbbá az állatvilág más képviselõivel. A
szerencsés látogatók mókusokkal,
nyulakkal és õzekkel is találkozhatnak
sétáik során és kombinált jeggyel megtekinthetik a Mini Magyarország makettparkot, amely három éve jött létre az arborétum területén.
Az üvegházban kaktusz- és pozsgásgyûjtemény, ásványbemutató, teknõskifutó
vonzza a szemet, a "Titkok kertje, avagy
rejtély a kertészlakban" izgalmas játékhelyszín pedig a természet üzenetét fogalmazza meg az érdeklõdõk számára.
Az év minden napján látogatható arborétum a következõ évek terveit is azzal a
szemlélettel dolgozta ki és igyekszik
megvalósítani, ami tömören így hangzik:
A kert természeti értéke, az elõdök munkája ne sérüljön.
Balázs Gusztáv felvételei
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