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Egyértelmû fejlõdés?

Zsidai László grafikája

Amásodik legtöbb hallgatót – 602 főt – a
Szent István Egyetem vette fel a feb-
ruárban indult keresztféléves kép-
zésekre. Az Oktatási Hivatal tájékoz-
tatása szerint közel 4300-an kezdhették
meg tanulmányaikat keresztféléves
képzésben hazai intézményekben, dön-
tően egyetemeken.

A keresztféléves képzésekre öt és fél
ezren jelentkeztek. Alapképzésre 490-en,
felsőoktatási szakképzésre 110-en, mes-
terképzésre pedig 3656-an nyertek fel-
vételt. Az eljárásban javarészt mester-
képzéseket hirdettek meg.
A legtöbb hallgatót a Budapesti Műszaki

és Gazdaságtudományi Egyetem (969)
vette fel, ezt a Szent István Egyetem (602),
a Debreceni Egyetem (381), a Budapesti
Corvinus Egyetem (330) és a Széchenyi
István Egyetem (317) követi.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar 214, a Mezőgazdaság- és Környezet-
tudományi Kar 158, a Gépészmérnöki Kar
76, a Tájépítészeti és Településtervezési
Kar 64, az Élelmiszertudományi Kar 57, a
Kertészettudományi Kar 33 hallgatót vett
fel.
Az idei keresztféléves felvételi eljárásban

legnépszerűbbek a műszaki és a gazdaság-
tudományi képzési területek voltak,
amelyek mesterképzésben mintegy 1400,
illetve 1100 hallgatót vettek fel.

A Szent István Egyetem zentai
kihelyezett képzéséről érkezett
környezetgazdálkodási
agrármérnök és kertészmérnök
hallgatói vettek részt február első
hetében az egyetem Kárpát-
medencei Agrár és Vidékfejlesztési
Innovációs Központja által
szervezett, ökológiai
gazdálkodásról szóló
magyarországi tapasztalatcsere
programon.

A csapatot első- és másodéves, valamint
végzős, alapszakon tanulók alkották. A szak-
mai kiránduláson az érdeklődési területeket
is figyelembe véve a kiemelkedő tanulmá-
nyi eredményt elért hallgatók vehettek részt
jutalomként.
Aprogram keretében a csoport meglátogatta

a társszervező GAK Nonprofit Közhasznú
Kft-t, ahol a cég "Ökozöldség-termesztés"

képzéséről tartottak rövid bemutatót. Ezt kö-
vette a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlő-
déstörténeti Szakmúzeum meglátogatása. A
nyitóest díszvacsoráján rek-
tor fogadta a vajdasági vendégeket.

A program második napján a hallgatók a
Szent István Egyetem és az Ökológiai Mező-
gazdasági Kutatóintézet társszervezésében
rendezett, "Az ökológiai gazdálkodás hazai
helyzete – hol tartunk a fenntarthatóság felé
vezető úton?" elnevezésű konferencián vet-
tek részt. Az eseményt az agrártárca mi-
nisztere, nyitotta meg. (A
tanácskozásról szóló anyagunk az 5-7. olda-
lakon olvasható – .)
Aháromnapos tapasztalatcsere zárásaként a

csoport a Földművelésügyi Minisztérium-
ban tett látogatást, ahol megismerkedhettek
annak Kárpát-medencei tevékenységeivel,
valamint az ökológiai gazdálkodás témájá-
ban illetékes szakfőosztályok munkájával. A
program az Emberi Erőforrások Miniszté-
riumának támogatásával jött létre.

dr. Tőzsér János

dr. Fazekas Sándor

a szerk

Dobogón

az egyetem

Címlapunk képei – és
fotói – az egyetem 27 fős

csoportjának izlandi továbbképzésén ké-
szültek, amely az EGT és a Norvég Alap
mobilitási programjai keretében zajlott.
Cikkünk és képösszeállításunk a 12-13.
oldalon található.

Boromisza Zsolt
Szabó Katalin

Tapasztalatcsere az ökológiai
gazdálkodás jegyében

Mőcsényi Mihály kertészmérnök, tájépítész,
professor emeritus lesz a vendége a Budai
Campus Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár
Kertek, földi egek című könyvtári estjének
március 1-jén, szerdán 17 órakor.
AKossuth- és Széchenyi-díjas, Sir Geoffrey

Jellicoe-díjas szakember nevéhez fűződik a
tájépítész szakterület hazai elismertetése és

az egyetemi oktatásba való bevezetése egye-
temünk Tájépítészeti Karának létrehozásá-
val.

1977-1986-ig a Tájépítészek Nemzetközi
Szövetségének (IFLA) alelnöke, majd 1986
és 1990 között elnöke, e tisztségében világ-
kongresszusok szervezője, vezetője, előadó-
ja volt.

Kertek, földi egek
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PATÓCS AUTÓHÁZ
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A Szent István Egyetem
a Kisvárda Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központtal
együttműködve kihelyezett
élelmiszermérnök BSc képzést
indít levelező tagozaton
szeptembertől Kisvárdán -
hangzott el a feburár 7-én a felső-
szabolcsi városban tartott felvételi
tájékoztatón. A képzésre történő
bejutáshoz szükséges minimum
ponthatár 280 pont, a sorrendben
első 25 legmagasabb pontszámot
elérő jelentkező nyerhet felvételt.

Az élelmiszermérnök alapszak Kisvárdán
történő elindításával lehetőséget kapnak a
felsőoktatásban való részvételre azok is, akik
az ország hátrányos helyzetű régióiban él-
nek, és településük közelében nem található
felsőoktatási intézmény. Az egyetem sikere-
sen működő képzéseinek indításával és ok-
tatóinak közreműködésével azt a versenyké-
pes tudást tudja majd nyújtani Kisvárda és a
régió fiataljai számára, melynek elsajátítá-
sával számukra a helyben maradás és a tudás-
gazdaságban való magas színvonalú telje-
sítés lehetőségét biztosíthatja.

, a Kisvárda Közösségi
Felsőoktatási Képzési Központ igazgatója
tájékoztatójában elmondta, a képzési köz-
pont vezetőjeként nagy örömére szolgál,
hogy újabb színvonalas képzés elindítására
nyílik lehetőség 2017 szeptemberétől.
– Biztos vagyok benne, hogy az élelmi-

szermérnöki képzés méltó lesz azokhoz az
elképzelésekhez, amelyek mentén a Kisvár-
dán megvalósítandó felsőoktatás minőségét
meghatároztuk. Nem járatlan, hanem kikö-
vezett útra lépünk, hiszen 2016 őszétől a kép-
zési központunk sikeresen működik. A Szent
István Egyetem partnerségével tovább bő-
vítjük az oktatási szolgáltatásaink palettáját:
erősebbé válunk, és erősödik az együtt-
működő egyetem is – mutatott rá az intéz-
mény vezetője.

rektor hangsúlyozta: – A
hét féléves alapszakra jelentkezőknek, akik a
Szent István Egyetem teljes értékű hallgatói

Belinszky Katalin

Dr. Tőzsér János

lesznek, oktatóink a színvonalas elméleti tu-
dást adják át, míg a Kisvárda Közösségi Fel-
sőoktatási Képzési Központtal együttmű-
ködő helyi vállalatok, vállalkozások a gya-
korlati helyeket fogják biztosítani. A képzési
központtal közösen kívánjuk feltérképezni a
regionális munkaerő-piaci igényeket, s a vál-
tozásokhoz igazodva alakítjuk majd a kép-
zésünk szakmai tartalmát. Együttműködé-
sünk nem titkolt célja, hogy a képzésben
részt vevő hallgatók piacképes diplomával és
azonnal hasznosítható tudással helyezkedje-
nek el a munkaerőpiacon.”

, Kisvárda polgármestere be-
szédében kiemelte: – Az élethosszig tartó ta-
nulás elvét szem előtt tartva, mint iskola-
város, nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy
minél szélesebb körű tudást prezentáljunk
diákjaink számára, illetve megteremtsük
azon lehetőségeket, melyekkel támogatjuk
őket abban, hogy az eléjük táruló lehetősé-
gek közül választani tudjanak. Arra törek-
szünk, hogy a minőségi tudás átadása és an-
nak megszerzése révén kiváló szakembere-
ket adjunk a szakmának.

Kisvárdát közösséginek képzeljük el, a kö-
zösségi eszme és érték megteremtésével. A
jövőben, a gazdaság ösztönzésével olyan
ipari területek kialakítását célozzuk meg,

Leleszi Tibor

melynek eredményeképpen a betelepülni
szándékozó, valamint a már meglévő vállal-
kozásoknak teret adva, új munkahelyek jön-
nek létre.

, az Élelmiszertudomá-
nyi Kar dékánja részletes tájékoztatást adott
az élelmiszermérnök alapszakról. Mint el-
mondta, az élelmiszermérnök szakma jó tár-
sadalmi megbecsülésnek örvend, s az Élel-
miszertudományi Kar az élelmiszerágazat
piacvezető felsőoktatási szereplője. Napja-
inkban egyre nagyobb igény mutatkozik az
egészségmegőrző, a táplálkozástudományi
ismereteket megtestesítő termékfejlesztések
terén, emellett a környezetbarát és hatékony
eljárások élelmiszer-feldolgozási techno-
lógiákba történő bevezetése elősegíti a fenn-
tartható fejlődést.

Dr. Felföldi József

Leleszi Tibor, dr. Szabó István nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettes,
dr. Felföldi József, dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes, Figler Kálmán
kancellár és dr. Tõzsér János

Élelmiszermérnök képzés indul Kisvárdán
A Közösségi Felsőoktatási Képzési Központban

A Szent László kürtjeként ismert
rhyton hiteles másolata KisvárdánTeljes értékű hallgatók

Iskolaváros Felső-Szabolcsban

Piacvezető szereplő
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A főépület parkosított belső udvara közked-
velt hely mind az egyetemi polgárok, mind a
látogatók körében. Néhány idős fa egészségi
állapota azonban olyannyira leromlott, hogy
a folyamatosan elszáradó koronaágak – főleg
szeles vagy jeges időjárási körülmények kö-
zött – veszélyeztetik az élet- és vagyonbiz-
tonságot.

A fokozott balesetveszély elkerülése érde-
kében a Biztonságszervezési és Műszaki
Igazgatóság munkatársai külsős és egyetemi
szakértők bevonásával az alábbi, elöregedett
fák kivágása mellett döntöttek: két korhadó
nyárfa és két hársfa

, melyek koronájában elszaporo-
dott a fagyöngy. Ezeken kívül két idegenho-
nos fafaj eltávolítása is feltétlenül szükséges.
A belső udvar vegetációjába törzsalakját és
koronáját tekintve nem illő, rézsűből kinőtt
zöld juhar , valamint az en-
nek szomszédságában található bálványfa

kivágása nem marad-
hat el. A könnyen sarjadó bálványfa (melyet
sokan ecetfaként ismernek) egy rendkívül
nehezen irtható, gyorsan növő invazív faj,
mely ráadásul a természetszerű vegetációt
allelopátiás hatásával is zavarja (bioreagen-
sek kibocsátásával képes a szomszédos nö-
vények életfolyamatait gátolni).

(Populus canescens) (Ti-
lia cordata)

(Acer negundo)

(Ailanthus altissima)

Megújul a Gödöllői Campus
főépületének belső udvara

Akivágott fák helyé-
re az egyetem épüle-
téhez méltó, olyan
kertkulturális értéket
képviselő fafajtákat
tervezünk telepíteni,
melyek a klímaigé-
nyük, növekedési
erélyük, formájuk és
várható maximális
m é r e t ü k a l a p j á n
szervesen illeszked-
hetnek a környezet-
be.

A belső udvar meg-
jelenésén és a növé-
nyek igényein túl a
Campushoz köthető
képzések tantárgyai-
nak növényállomány
szükségleteit is szem előtt tartva – az ok-
tatókkal való egyeztetés alapján – a követ-
kező fafajták telepítésére esett a választás:
közönséges júdásfa ,
perzsa selyemakác , vö-
röslevelű japán juhar ,
örökzöld japán lonc

, ázsiai datolyaszilva
és gránátalma .

(Cercis siliquastrum)
(Albizia julibrissin)

(Acer palmatum)
(Lonicera japonica

'Halliana') (Diospyros
kaki) (Punica granatum)

A faültetésre most tavasszal kerül majd sor,
így bízhatunk benne, hogy a rendkívül muta-
tós fák színpompás hajtásaikkal és illatos vi-
rágukkal már az idei vegetációs időszakban
örömet okoznak látogatóiknak.
A növényállomány megújításának tervezé-

sében nyújtott szakmai segítségért ezúton is
szeretnénk köszönetet mondani

és kollégáinak.
dr. Czóbel

Szilárdnak

A Szent István Egyetem Ybl Miklós Épí-
téstudományi Kara, a Balassi Intézet – Isz-
tambuli Magyar Kulturális Központ és a Fő-
városi Levéltár több éves kutatásán alapuló
kiállítást nyílt Isztambulban február 9-én az
első külföldi magyar kutatóintézet alapítá-
sának centenáriuma alkalmából.
Az Istanbul 100 – Kós Károly építész mun-

kássága című tárlat egyaránt tiszteleg a rövid
életű, mégis úttörő jelentőségű Konstantiná-
polyi Magyar Tudományos Intézet alapítói,
valamint ösztöndíjasai, köztük a magyar épí-
tészet kiemelkedő személyiségének számító
Kós Károly előtt.

A tárlat első része Kós Károly életútját és
munkásságát mutatja be, a második az épí-
tész isztambuli tevékenységébe enged bepil-
lantást, míg a harmadik a Konstantinápolyi
Magyar Tudományos Intézet másfél éves
történetét mutatja be.

A hivatalosan 1916. november 21-én ala-
pított intézet 1917 januárjában kezdte meg
működését, így az alapítás 100. évfordulója
az intézményesített magyar kulturális dip-
lomácia centenáriuma is egyben. Az intézet

létrehozása Bosznia bekebelezését követően
a Balkán felé forduló magyar külpolitika
egyik nagy vállalkozása volt.

Az intézet 1918 novemberi bezárásáig hat
ösztöndíjast fogadott, akik között volt a fiatal
Kós Károly is.
Az építész 1917 februárjától 1918 májusáig

tartózkodott az Oszmán Birodalom
fővárosában, ahol elkészítette a város
térképét, megfigyeléseket végzett a hagyo-
mányos oszmán építészet területén, tanul-
mányozta Szinán mester munkáit, javasla-
tokat tett a városfejlesztés kijelölendő főbb
irányelvei tekintetében, valamint mindeze-
ket Sztambul című könyvében össze is fog-
lalta.

A kötet hamarosan a Balassi Intézet - Isz-
tambuli Magyar Kulturális Központ támo-
gatásával, a Yeditepe kiadó gondozásában
törökül is megjelenik.

Az , az Ybl Miklós Építéstu-
dományi Kar egyetemi docense,
és által gondozott kiállítás áp-
rilis 1-jéig várja a látogatókat.

Anthony Gall
Fabó Beáta

Fodor Gábor

MTI

Isztambuli kiállítás
az Ybl kar közreműködésével

MAGYARORSZÁG

MTI

számára ígéretes le-
hetőség az orosz-magyar regionális gaz-
dasági együttműködés, mondta a föld-
művelésügyi miniszter február 7-én az MTI-
nek Szmolenszk megyei látogatását köve-
tően.

A megyében mintegy 6 millióan élnek, és
gazdaságilag fejlett területnek számít
Oroszországban – tájékoztatott

. Beszámolt arról, hogy az együtt-
működés konkrét lehetőségéről folytatott
megbeszélést , az
orosz megye kormányzójával, miután meg-
tekintett egy szarvasmarhatelepet. A kor-
mányzóval folytatott tárgyaláson kiderült:
az orosz partner érdeklődik szarvasmarha-
telepek építése, szarvasmarha-tenyészál-
latok importja, a szarvasmarha-állományok
fejlesztése, valamint az ezekhez kapcsolódó
szakmai képzések iránt.

Szmolenszk megyében szeretnék fejlesz-
teni az élelmiszer nyomon követhetőség
módszereit. Ezért a magyar felsőoktatási
intézményekkel – a gödöllői Szent István
Egyetemmel, valamint a budapesti Állator-
vostudományi Egyetemmel – konzultálna az
orosz partner – tette hozzá a magyar
politikus.

Fazekas
Sándor

Alekszej Osztrovszkijjal
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Az ökológiai gazdálkodás hazai
helyzete – hol tartunk a
fenntarthatóság felé vezető úton?
címmel rendezett konferenciát
február 2-án Gödöllőn az
Ökológiai Mezőgazdasági
Kutatóintézet (ÖMKi)
a Szent István Egyetemmel
közösen. A tanácskozás
napirendjén a jövő
mezőgazdaságának legfontosabb
kihívásaként a környezeti,
társadalmi és gazdasági
szempontból egyaránt
fenntartható termelés szerepelt.

A résztvevőket köszöntő
rektor a kutatóintézet és az egyetem szoros
szakmai kapcsolatát emelte ki – amire jó pél-
da, hogy a témakör előző országos tanács-
kozására szervezésükben éppen öt éve került
sor – és arra biztatta az ökológiai gazdál-
kodókat, hogy ebben a széles körben vitas-
sanak meg minden, a gyakorlatukban felme-
rülő kérdést. Szorgalmazta egyben, hogy a
jövőben nagyobb figyelmet fordítsanak az
állattenyésztési ágazatokra, hiszen a bioter-
mékek fogyasztása iráni kereslet a hús- és
tejtermékek között is erősödik.
Az ágazati konferencián részt vettek az öko-

lógiai gazdálkodás hazai és nemzetközi ve-
zető szakemberei, érdekképviseleti szer-
vezetei, szakpolitikai döntéshozói, kutatói és
oktatói, hogy megvitassák az ágazat leg-
újabb eredményeit, aktuális kihívásait és az
ezekre adható gyakorlati megoldásokat.

földművelésügyi mi-
niszter megnyitó előadásában elmondta,
hogy a Vidékfejlesztési Program öko támo-
gatásainak 2015. év végi megnyitása óta je-
lentős mértékben nőtt a hazai ökológiai gaz-

dr. Tőzsér János

Dr. Fazekas Sándor

dálkodás területe, 125 ezer hektárról mint-
egy 200 ezer hektárra. Az ökogazdálkodás-
ban részt vevő gazdálkodók száma is meg-
duplázódott, ma már meghaladja a 3000-et.
Hangsúlyozta, hogy a hazai agrártermelés-
nek igazodnia kell a fogyasztói elvárások-
hoz. Minőségi, GMO-mentes, tiszta élel-
miszerre van szükség.Abiotermékek megfe-
lelnek mindezen kritériumoknak.

, a FiBL igazgatója elő-
adás-anyagából kiderült, hogy az ökológiai
gazdálkodás globális trendjei szintén pozi-
tívak. Az elmúlt 10 évben az ökotermékek
kiskereskedelmi piaca mintegy 150%-al nőtt
a világon. A kereslet gyorsabban emelkedik,
mint a termelési terület, amely ugyanezen
idő alatt 75%-al növekedett. Fontos, hogy a
termelés lépést tudjon tartani a növekvő fo-
gyasztói igénnyel, hiszen ez az ágazat hite-
lességének is kulcsa.

Urs Niggli professzor a termelés fokozása
érdekében kiemelt kutatási irányoknak ne-
vezte a funkcionális biodiverzitás eszköztá-
rának továbbfejlesztését, a természetes el-
lenségek és biokontroll szervezetek újszerű
használatát és kijuttatás-technikáit (pl. dró-
nokkal), és a talajtermékenység, ehhez kap-
csolódóan pedig a biogazdaságok termelé-
kenységének fokozását. Jelentős lehetősé-
gek rejlenek a precíziós gazdálkodás és a táv-
érzékelés technikáinak ökogazdálkodás
szolgálatába állításában, valamint a hagyo-
mányos gazdálkodói tudás 21. századi mező-
gazdasági módszerekkel való ötvözésében.

, az Ökogazdálkodók Nemzetközi
Szövetsége (IFOAM) szakpolitikai igazga-
tója bemutatta, hogy az európai érdekkép-
viselet keretében mely aktuális kérdésekkel
foglalkoznak. Kiemelte az Európai Bizottság
által kezdeményezett új európai ökorendelet
évek óta húzódó vitáját. Ennek egyik kardi-
nális pontja a bizottság által szorgalmazott
tanúsítvány-vesztés, melyet adott növény-
védőszer szennyeződési határértékhez köt-

Prof. dr. Urs Niggli

Eric Gall

nének. Ez büntetné mindazo-
kat a biogazdálkodókat, akik-
nek a termékei a szomszédok
konvencionális gyakorlata, el-
sodródás, vagy korábbi nö-
vényvédelmi technikák miatt
nem szermaradvány-mentes.
Mindez ellentmond a „szeny-
nyező fizet” elvnek. Kiemelte
továbbá az európai vetőmag
szabályozás kérdését, ahol a
cél a heterogén szaporítóanya-
gok elfogadtatása, melyek a
DUS előírásoknak nem felel-
nek meg, ugyanakkor az öko-
lógiai gazdálkodás gyakorlatát
segítik. Hangsúlyozta az öko-
lógiai nemesítés fejlesztésé-

nek szükségességét is. Különösen fontos ez
annak tükrében, hogy a legújabb géntech-
nológiai módszerek (például CRISP-R)
várhatóan átírják a konvencionális ne-
mesítés gyakorlatát. További fontos te-
endőként említette annak megakadályozá-

sát, hogy az Európai Unió élő szervezetek-
re, így például vetőmagokra szabadalmat
adjon ki. A 2020 utáni időszak KAP-re-
formja kapcsán az IFOAM az ökológiai
gazdálkodás további támogatását tűzte ki
célul. Az érdekvédelmi szervezet javaslata
egy egypilléres rendszer megvalósítása,
ahol a kifizetések 80 százaléka a gazdál-
kodási formák közjó-előállító képességei-
hez igazodik (public goods).

vidékfejlesztési államtitkár
(Miniszterelnökség) előadásából kiderült,
hogy a 2015 decemberében megnyitott
öko-gazdálkodás pályázatban nem volt túl-
jelentkezés. A pályázók zöme nyerni tu-
dott.

Sok biogazdálkodó ugyanakkor az AKG
pályázatokon indult, ahol esetenként ma-
gasabb támogatásokat lehetett szerezni, de

Kis Miklós

Konferencia az ökológiai gazdálkodás hazai helyzetéről

A termelés mértéke az ágazat hitelességének is kulcsa
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a túljelentkezés miatt itt sokan nem nyertek.
Kis Miklós elmondta, hogy a 2015-ben meg-
hirdetett öko pályázat során adminisztratív
okokból lekötötték az VP öko támogatás tel-
jes keretösszegét, mintegy 63 milliárd forin-
tot. Ennek oka, hogy a kifizető ügynökség a

lehetséges maximum támogatásokkal szá-
molt, vagyis minden esetben, ahol elméleti
lehetősége nyílik a termelőnek a szántóföldi
növénytermesztésről a szántóföldi zöldség-
termesztésre való áttérésre, illetve ahol a ka-
szált gyepek legeltetett gyepekké válhatnak,
a magasabb támogatási összegeket kötötték
le. A támogatási célterületek arányából is lát-
szik, hogy a szántó és a gyep túlsúlya miatt
ezek a biztonsági lekötések jelentős mérté-
kűek, akár a 10 milliárd forintos nagyságren-
det is elérhetik.

Az öko támogatás második körös megnyi-
tására az államtitkár szerint akkor kerülhet

sor, amikor a kifizető ügynökség megala-
pozott becslést tud végezni a várhatóan meg-
maradó lekötésekről. Erre leghamarabb
2018-ban számíthatunk, amikor már két év
kifizetései alapján becsülni lehet a célterü-
letek közti átlépések mértékét. A Miniszter-
elnökség nyitott az öko támogatás második
fordulójának megnyitására, amennyiben a
forrás rendelkezésre áll ehhez.

, az Ökológiai Mezőgaz-
dasági Kutatóintézet (ÖMKi) ügyvezetője
kiemelte: az európai állampolgárok többsége
ma már minőségi élelmiszert vár el, nem ol-

Dr. Drexler Dóra

csó tömegtermékeket. A tudatosság foko-
zódásával előtérbe kerülnek olyan igé-
nyek, miszerint az európai mezőgazdaság
környezetkímélő, vidékfejlesztő hatással is
bírjon, amellett, hogy elegendő minőségi
élelmet állít elő. Ugyanakkor egyre ke-
vésbé fogadja el a társadalom a mezőgaz-
daság negatív externáliáit, így pl. a vizeink
és a talajok szennyezését, a szermaradvá-
nyokkal terhelt élelmiszert, vagy az üveg-
ház hatású gázok kibocsátását. 2020 után
csak akkor lesz indokolható az agrártámo-
gatások jelenlegi mértékének fenntartása
az európai adófizetők előtt, ha a mezőgaz-
daság meg tud felelni a fogyasztói elvárá-
soknak, és az élelmiszer-előállítás mellett
fontos közjavakat is termel. Kérdés, hogy
felkészülünk-e itthon a szükségszerű válto-
zásra? Kihasználjuk-e a benne rejlő társa-
dalmi és gazdasági lehetőségeket? Drexler
Dóra hangsúlyozta: az ökológiai gazdálko-
dás meg tud felelni a fenti követel-
ményeknek, de fejlesztéséhez összehan-
golt lépések szükségesek a kutatás, az ok-
tatás, a szaktanácsadás, a termelés és fel-
dolgozás, valamint a piacfejlesztés, be-
leértve a fogyasztói szemléletformálás te-
rén.

Az elmúlt öt év kutatási eredményei kö-
zött dr. Drexler Dóra bemutatta az ÖMKi
on-farm hálózatát, ahol évente több mint
100 helyszínen végeznek gyakorlat-köz-
pontú kísérleteket együttműködésben a
gazdákkal.

előadása a Szent
István Egyetem ökológiai mezőgazdasági
képzéseiről szólt, bemutatva e szakirány
fejlődését és jelenlegi helyzetét. Kiemelte:
az érdeklődés a diákokban egyre erősödik a
fenntartható mezőgazdaság gyakorlati
ismeretei iránt.

A Mezőgazdaság- és Környezettudo-
mányi Kar dékánja felidézte, hogy 1993-
ban kezdték el a biogazdálkodási szak-
mérnöki szakon az oktatást.Az oktatási pa-
letta azóta alaposan átalakult, de a tu-
dományterületet végig gondozták Gödöl-
lőn. Február második hetében indult az

Prof. dr. Posta Katalin

Prof. dr. Gyuricza Csaba, a gödöllői köz-
pontú Nemzeti Agrárkutatási és Inno-
vációs Központ (NAIK) újonnan meg-
bízott főigazgatója elmondta, hogy a teljes
mezőgazdasági tevékenységet lefedő há-
lózat 900 kutató és a kutatást segítő munka-
társával a gyakorlatban hasznosítható
eredmények elérésére, például új fajták ne-
mesítésére és új technológiák kidolgozásá-
ra törekszik, két irányzatot szolgálva. Az
egyik a legmodernebb csúcstechnológiák
alkalmazása a termelésben, a másik a ter-
melési hagyományok őrzését a zászlójára
tűző ökológiai gazdálkodás, amely a leg-
újabb tudományos eredményekre is tá-
maszkodik.

A NAIK-ot alkotó kutatóintézetek ered-
ményei között említette a szegedi 178-as
paprikát, amiből a csípős paprikaszósz túlnyomó része készül, a hazánkban legnagyobb te-
rületen termesztett Bianca fehérborszőlő fajtaspecifikus termesztés-technológiáját, a köz-
étkeztetésben használt mirelit termékeket. Azt is elmondta, hogy a NAIK-ban mutatták ki
az egyes géntechnológiai úton módosított kukoricavonalak kedvezőtlen környezeti hatá-
sait, ami hozzájárult a hazai GMO moratórium fenntartásához.
A jövő kiemelt kutatási területei a mezőgazdasági vízhasznosítás és öntözés, amiben mé-

lyen lehetőségeink alatt teljesítünk, a precíziós gazdálkodás, ami bizonyos területméret fe-
lett már elkerülhetetlen és az ökológiai gazdálkodás. B. G.
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ökológiai gazdálkodási mérnök mester-
szakon az oktatás.

, a Magyar Biokultúra Szö-
vetség általános alelnöke, a Biokontroll
Hungária Nonprofit Kft. ügyvezetője ismer-
tette a hazai ökogazdálkodói érdekképviselet
felépítését és az érdekképviselet tulajdoná-
ban lévő ellenőrző szervezetet. Megköszön-
te, hogy a Biokultúra Szövetség javaslatát el-
fogadva a biogazdálkodók elővásárlási jogot
élveznek földvásárláskor, valamint a VP pá-
lyázataiban is legtöbbször plusz pontokat él-
veznek. Kitért a Biokontroll által ellenőrzött
területek és gazdálkodói létszám növekedé-
sére.

, a Hungária Öko Garan-
cia Kft. ügyvezetője szintén bemutatta társa-
ságukat, valamint az általuk ellenőrzött part-
nerek számának és területeinek növekedését.
Kiemelte, hogy 2016-ban a jelentős partner-
szám-emelkedés mellett a területek növeke-
dése csekély volt. Mindez azt látszik meg-
erősíteni, hogy a pályázati plusz pontok, il-
letve a földvásárlási előjogok sok esetben ar-
ra motiválják a gazdálkodókat, hogy mini-
mális területekkel lépjenek be az ellenőrzési
rendszerbe. Ez pedig nem szolgálja az ágazat
és a jogalkotó eredeti szándékait.

Végül , a Kárpát-medencei
Ökogazdálkodók Szövetségének (KÖSZ) el-
nöke mutatta be régiós érdekvédelmi szer-
vezetüket és annak mezőgazdasági statisz-
tikai munkáját. Kiemelte továbbá, hogy a ta-
lajjavítás témakörét, különös tekintettel a
földtani képződmények (pl. alginit, riolit) ta-
lajjavításra való felhasználását fokozni szük-
séges. Ki kellene használnunk az ország eb-
béli adottságait.

A kerekasztal beszélgetés során
, nagydorogi biogazdálkodó tolmá-

csolt ágazati szempontból fontos kérést a
Miniszterelnökség képviselőjének. A bioter-
melők nevében kérte, hogy a földvásárlási
előjogok érvényesítéséhez szabjanak meg
minimum területarányt (pl. 40 százalékot),
amit ökológiai gazdálkodásra át kell állítson
a földvásárló. Ezzel ki lehetne küszöbölni a
jelenleg tapasztalt visszaéléseket, melyek a
tisztességes ökogazdálkodók megítélését is
rontják, valamint lehetővé teszik a bio mögé
rejtett spekulatív földvásárlást.

Kis Miklós államtitkár megerősítette, hogy
ez ügyben lépni szándékoznak, mert az emlí-
tett gyakorlat nem egyezik meg a jogalkotó
eredeti szándékával.

és , a Szent
István Egyetem ökogazdálkodást oktató és
kutató szakemberei felkért hozzászólásuk-
ban kiemelték: a konferencia célja annak
megítélése, hogy hol tartunk a fenntartha-
tóság felé. Erre az elhangzottak alapján két
választ is adhatunk: jó úton vagyunk, vagy
éppen nagyon rosszul állunk. Mindkét vá-
laszban van igazság. Feladatunk és felelős-
ségünk, hogy segítsük az ágazat előrehala-
dását. Nem szabad, hogy a most látható terü-
letnövekedéssel megnyugtatva magunkat

Dr. Roszík Péter

Szépkuthy Katalin

dr. Solti Gábor

Komáromi
János

Dr. Tirczka Imre dr. Pusztai Péter

megálljunk a fejlő-
désben! Elindultunk
az úton, folytatni kell
tovább a megkezdett
munkát!

A konferencia délu-
tán több szekcióban
folytatódott.

Az ökológiai méhé-
szeti szekció szakmai
előadásokkal indított
vitafórumán az egész
méhészeti ágazatot és

Az ökológiai méhé-
szet aktuális kihí-
vásai és megoldásai

vetően, a Tokaj-Hétszőlő Zrt. eredményes
ökológiai termesztésének bemutatása során
megbizonyosodhatott a hallgatóság arról,
hogy csúcsminőségű bort előállító áruter-
melő ültetvény is megvédhető ökológiai nö-
vényvédelem révén. Dióhéjban ismertették
az ÖMKi és partnerintézményei által hato-
dik éve folytatott fajgazdag sorköztakaró-kí-
sérletet és a kísérlet néhány részeredményét,
következtetését.

Az előadásokat az ÖMKi munkatársai és
gyakorlati szakemberek tartották a forgatás
nélküli talajművelés, zöldtrágyázás, kalá-
szosok és fehérjenövények termesztése,
gyomszabályozás agrotechnikája témakö-
rökben. Nagy figyelmet kapott a gyomsza-
bályozás és a forgatás nélküli talajművelés
összefüggése, a fehérjeellátás szója-túlsú-
lyának veszélyei és az alternatív fehérjeellá-
tás lehetőségei.Ahallgatóság részéről a gya-
korlati termesztéstechnológiák iránti igény
fogalmazódott meg, aminek az ÖMKi a szó-
jatermesztés technológiájára vonatkozóan
már eleget tudott tenni nyomtatott formában
is, a kalászosok termesztése és a gyomsza-
bályozás terén ez is folyamatban van.

Apiaci szereplőkkel folytatott műhelymun-
ka során a résztvevők képet kaptak arról,
hogy a biogazdálkodás hatékonyságának nö-
velésére milyen eszközök állnak a gazdál-
kodók rendelkezésére. A figyelem elsősor-
ban a prevencióra, a megfelelő időben tör-
ténő előrejelzésre, a termőtalajok szerkeze-
tének megőrzésére helyeződött.

A konferenciát követően az ÖMKi úgy
döntött, hogy a megfogalmazódott, az ágazat
számára kiemelten fontos szakpolitikai kér-
déseket (pl. öko pályázat jelenlegi szankció
katalógusa, földvásárláshoz a bioterület szá-
zalékos arányának előírása) összefoglalja, és
eljuttatja a konferencián is részt vevő szak-
politikai vezetőkhöz, kérve őket, hogy jut-
tassák érvényre az öko ágazat érdekeit szol-
gáló módosításokat.

Biológiai alapok és optimalizált termesz-
téstechnológiák a szántóföldi ökotermesz-
tésben

Piaci szereplők az ökoágazat aktuali-
tásairól

forrás: biokutatas.hu

csak a bioméhészetet érintő kérdésekben is
egyhangú következtetéseket vontak le. A
teljesség igénye nélkül a vitakérdések érin-
tették a növényvédelmi hibákból származó
méhmérgezéseket és az ökorendeletnek va-
ló hiteles megfeleltetést. A közös tech-
nológiai és értékesítési összefogáson ala-
puló bioméhészeti termelői csoport lét-
rehozását a résztvevők időszerűnek találták
és támogatták. Ugyanakkor az ökorendelet
méhészetet érintő részeivel kapcsolatos
jogszabályokat véleményező és azok vál-
toztatására javaslattevő munkacsoport
összehívását szintén indítványozták.

A növényvédelmi részben a gyümölcs,
zöldség és gyógynövény kiskultúrák öko-
lógiai termesztésében engedélyezett hatóa-
nyagok felülvizsgálatát tűzték ki célul. A
Nébih képviseletében adta
át az alapismereteket a növényvédelmi szer
engedélyeztetéssel és az egyszerű anyagok
('Basic substances') perspektivikus haszná-
latával kapcsolatban. A tápanyag-utánpót-
lási előadók ráirányították a figyelmet a
baktériumtrágyák helyes használati módjá-
ra és szerepére, a talaj vízgazdálkodási jel-
lemzőire és a meszezés jelentőségére, a ta-
laj- és levélanalízis fontosságára és a szak-
tanácsadó szerepére a gazdálkodásban.

Az ökológiai szőlőtermesztés eredményes-
ségének egyik (ha nem a legfőbb) sarkala-
tos pontja a növényvédelem. A résztvevők
hasznos előadásokat hallhattak az ökoló-
giai szőlőnövényvédelem főbb lépéseiről,
az alkalmazható készítményekről.Az utób-
bi években sajnos joggal borzolja a magyar
szőlőtermesztők kedélyeit a szőlő arany-
színű sárgaság fitoplazma (FD) és vektora,
az amerikai szőlőkabóca. A hallgatóság tá-
jékoztatást kapott az aktuális hazai hely-
zetképről, és a lehetséges védekezési, meg-
előzési lehetőségekről.

A Vindepent Egyesületet is bemutatták,
melynek célja a kisebb, családi szőlésze-
tek-borászatok érdekképviselete és az ered-
ményes szakmai lobbi tevékenység. Ezt kö-

Ökológiai kertészet tápanyag-utánpót-
lási és növényvédelmi kérdései

Az ökológiai szőlészet technológiái és
aktuális kihívásai

dr. Tőkés Gábor
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Kormánydöntés alapján
2017. február 1-jétől a Szent
István Egyetem gyulai
Egészségtudományi Intézete,
ahol 250 hallgató tanul, a Szeged-
Csanádi Egyházmegye által
fenntartott Gál Ferenc Főiskola
(GFF) részeként működik tovább.
Január 31-én a gyulai intézetben
dr. Tőzsér János, a SZIE és
dr. Kozma Gábor, a GFF rektora
értekezlet keretében tájékoztatták
a munkatársakat és a hallgatókat,
majd a Polgármesteri Hivatal
tanácstermében ünnepélyes
keretek között ismertették
a változásokat.

A Városházán tartott ünnepségen
polgármester számolt be a SZIE-vel

folytatott együttműködésről, majd arról a fo-
lyamatról, aminek végén a GFF-be integ-
ráltan tudja megőrizni felsőoktatását a város.
Elmondta, hogy a Szeged-Csanádi Egyház-
megye hosszabb ideje fenntartója Gyulán
óvodának, általános és középiskolának, to-
vábbá szakképző iskolának. Február else-
jétől óvodától a diplomáig terjed az egyházi
oktatás kínálata. Mivel a térségben 10 ezer fi-
atal jár ilyen iskolákba, véleménye szerint a
helyi felsőoktatás hallgatói háttere hosszú
időre biztosított lesz.

országgyűlési képviselő fel-
sorolta, hogy negyedszázados fennállása óta
hány intézményhez tartozott a gyulai főis-
kola, s megnyugvással értékelte a fenn-
tartóváltást, méltatva az egyházmegye eddi-
gi szerepvállalását a városi oktatásban.

rektor az ünnepségen ki-
fejtette, a mostani átalakulás olyan esemény
a hazai felsőoktatás világában, aminek mind-
két érintettje nyertese lehet.AGFF oktató- és
kutatómunkája az egészségtudományi
területen erősödik, a SZIE képzési és kutatási
profilja pedig mindinkább az agrárképzésre
koncentrál. Mint a rektor utalt rá, már vannak
kedvező tapasztalatok a SZIE és a GFF kö-
zött, hiszen a szegedi székhelyű egyházi fel-
sőoktatási intézmény 2014-ben átvette a
szarvasi Pedagógiai Intézetet.

Dr. Kozma Gábor a gödöllői egyetem
együttműködését méltatta a fenntartóváltási
folyamat előkészítésében. Leszögezte, a
GFF keretén belül működő intézet fejlő-
désének új ciklusa kezdődhet el az eddigi ér-
tékek, eredmények megőrzésével.A főiskola
rektora intézetigazgatói megbízást adott át

egyetemi tanárnak.

Dr. Fodor Lajos kiemelte: a gyulai kórház az
ország 4. legnagyobb kórházaként ad hátte-

Görgényi
Ernő

Kovács József

Dr. Tőzsér János

dr. Fodor Lajos

ret az intézet egészségügyi és szociális kép-
zéseihez, emellett pedig az egészségturiz-
mushoz kapcsolódó gyakorlati helyek na-

gyobb számban történő bevonását hang-
súlyozta.

Átadás-átvétel a gyulai Egészségtudományi Intézetben

A Szeged-Csanádi Egyházmegye az új fenntartó

"A GFF-en jelenleg 1122 hallgató tanul, hat mester és négy alapképzési szakot, szak-
vizsgás centrumot és akkreditált nyelvvizsgahelyet is működtetnek. Ezek fényében ta-
lán nem túlzás azt állítani, hogy Gyulán joggal bíznak a jelenleg nem éppen fénykorát élő
campus felvirágoztatásában. – Az átvétel célja, hogy az egyházi fenntartásban emelkedő
színvonalú, korszerű képzések biztosítsák elsősorban a térség munkaerőpiaci igé-
nyeit, vagyis az egészségügyi és szociális ellátás szakemberigényét. Ennek a Gál
Ferenc Főiskola részéről biztosított perspektívája az, hogy a gyulai felsőoktatás az ál-
lami feladatellátás kiterjesztése mellett a nagy egyházmegyei szociális és karitász in-
tézményrendszerek, valamint a katolikus és más egyházak, civil szervezetek ilyen
irányú képzési igényeit is kiszolgálja" – hangsúlyozta dr. Kozma Gábor rektor a To-
ronyirány című egyházmegyei magazin 2016. december 23-i számában.)

Dr. Fodor Lajos, Kovács József, dr. Kozma Gábor, Görgényi Ernõ, dr. Tõzsér
János és Dankó Béla országgyûlési képviselõ a gyulai városházán

Értekezlet az Egészségtudományi Intézetben
Balázs Gusztáv felvételei
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Fókuszban az egyetem

A Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar diplomaátadó
ünnepségére január 28-án került sor Szarvason. Az ünnepi tanácsülésnek
Tessedik Sámuel temploma, az Evangélikus Ótemplom adott helyet, mely
megtelt a kar három kampuszának végzős hallgatóival, oktatóival és a
megjelent vendégekkel, rokonokkal.

Diplomaátadó ünnepség Szarvason

A karon 155 fő tett sikeres záróvizsgát alap
és mesterszakon, szakmérnöki képzésben,
valamint felsőoktatási szakképzés kereté-
ben.
Avégzős hallgatókat rektor

köszöntötte, aki tájékoztatta a jelenlévőket,
hogy ilyen formában ez az utolsó diploma-
átadó ünnepség a karon, hiszen 2017. február
1-jétől az Egészségtudományi Campus ki-
válik a Szent István Egyetemből és a Gál Fe-
renc Főiskola berkein belül folytatja tovább a
képzéseit.

Szarvas polgármestere, bú-
csúztatta a végzős hallgatókat, ünnepi kö-

dr. Tőzsér János

Babák Mihály

szöntőjének üzenete: reméli, hogy vissza-
térnek még!

A továbbiakban a Békés Megyei Önkor-
mányzat elnöke, , majd

, a kar megbízott dékánja tartotta meg
ünnepi beszédét.

Az alsóbb éves és a végzős hallgatók egy-
egy képviselője búcsúzott néhány mondat-
ban, majd a dékáni dicséretben részesült hall-
gatók és kollégák számára dékán úr átadta az
elismerő okleveleket.
Kiváló tanulmányi eredményéért dékáni di-

cséretben részesült környe-
zetgazdálkodási agrármérnök,

Zalai Mihály dr. Futó
Zoltán

Bódai Nikoletta
Vajgely Ildikó

Cintia
Schmidtné Ambrus Ágnes Ildikó

Kozma Beatrix
Nagy Dalma

Jeszenka Máté Ma-
joros Bernát Vilmos
Szabó Ferenc Sztaho-
vics Anett Zsuzsanna

Sándor Zita
dr. Jakab

Gusztáv

Ertseyné dr. Peregi Katalin

Lázár Zsolt

Rácz István felvételei

környezetgazdálkodási agrármérnök,
mezőgaz-

dasági mérnök, szociális
munka, egészségügyi szervező,

pénzügy és számvitel,
műszaki menedzser,

pénzügy és számvitel,
műszaki menedzser

szakos hallgató.

Kiemelkedő munkájáért dékáni elismerő
oklevelet kapott , az Egészség-
tudományi Campus oktatója,

, a Víz-és Környezetgazdálkodási
Intézet oktatója.
A kar a vetőmag-gazdálkodási szakmérnök

képzés területén nyújtott támogatásáért cím-
zetes egyetemi docens címet adományozott

részére.
Az eskü letétele után, ünnepélyes orgona-

szó kíséretében a végzett hallgatók átve-
hették okleveleiket.

, az Ótemplom „házigazdája”, a
Nyugat-Békési Evangélikus Egyházmegye
esperese bocsátotta útjukra a friss diplomá-
sokat.
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Nagyszabású gálával zárult
a 2016-os Az Év Agrárembere Díj
verseny február 12-én a siófoki
Azúr Hotelben, ahol a díj
kategória győztesei és a szakmai
zsűri dr. Csikai Miklóst
választották az Év
Agráremberének.
A nyertes egymillió forinttal lett
gazdagabb, az összeget szakmai
tervei megvalósítására fordíthatja.

Az Év Agrárembere Díjat 2014-ban alapí-
totta címzetes egyetemi do-
cens üzlettársaival azért, hogy felhívják a tár-
sadalom figyelmét azokra az agrárszakem-
berekre, akik kiemelkedő munkájuk mellett a
közjóért is sokat tesznek. Az Év Agrárem-
bere Díj azt a küldetést szolgálja, hogy olyan
agrárszakembereket mutasson be a nyilvá-
nosság előtt, akik a gazdaság és a társadalom
tartóoszlopai, akik rendkívüli teljesítmé-
nyükkel, ötletgazdagságukkal, céltudatossá-
gukkal, elköteleződésükkel és kitartásukkal
sokat tesznek a hazai mezőgazdaságért, de a
díj célja a mezőgazdaságban tevékenykedők
közéleti munkájának, társadalmi felelősség-
vállalásának elismerése, kiemelése is.

2016-ban a szervezők 11 kategóriában ke-
resték az Év Agráremberét: Agrárinnováció,
Agrárkutatás, Állattenyésztés, Agrárgépé-
szet, Feldolgozó-élelmiszeripar, Fenntartha-
tó gazdálkodás, Fiatal gazda, Jövő agrár-
szakembere, Kertészet, Növényvédelem,
Növénytermesztés. A kiválasztási folyamat
2016 őszén indult.Az első fordulóban a jelöl-
tek internetes szavazáson mérettettek meg,
majd kategóriánként hárman jutottak tovább
a szavazatszám, illetve a zsűri döntése alap-

Mátrai Zoltán
ján a második fordulóba. Közülük a kategó-
ria győztesét már a szakmai zsűri választotta
ki, azonban a szavazatszámok alapján dőlt el
az, hogy ki kapja a közönségdíjat.
A2016-osAz ÉvAgrárembere Díj kategória

győztesei:
–Agrárinnováció:
–Agrárkutatás:
– Állattenyésztés:
–Agrárgépészet:
– Feldolgozó-élelmiszeripar:

– Fenntartható gazdálkodás:
– Fiatal gazda:
–Ajövő agrárszakembere:

– Kertészet:
– Növényvédelem:
– Növénytermesztés:
Az Év Agráremberét a gála helyszínén a ka-

tegória győztesek közül titkos szavazással
választotta ki a zsűri, illetve maguk a frissen
kihirdetett kategória győztesek is szavaztak.
2016-banAz ÉvAgrárembere Díj győztese:

Dr. Csikai Miklós. A Közönségdíjat a
legtöbb szavazat alapján:
nyerte.

Maróti Miklós
Dr. Kovács Levente

Dr. Füller Imre
Kis Pál

Szabadics Zoltán
Molnár István

Bűdi Károly
Varga Máté

Dr. Csikai Miklós
Dr. Kádár Aurél

Bázel Éva

Szeder Attila

Az elmúlt esztendőben az alapítók egy új díj
odaítéléséről is döntöttek. Ennek megfelelő-
en idén Életmű Díjban részesült

és .
Az Év Agrárembere Díj fővédnöke

, a NAIK megbízott főigaz-
gatója, a díj főtámogatója a Dekalb.

Dr. Csikai Miklós 1966-ban szerzett ker-
tészmérnöki oklevelet Budapesten, a Ker-
tészeti Egyetemen, majd ezt követően egy
éven át Hollandiában a Naaldwijki Kutató-
intézetben, illetve a Westlandon magánker-
tészeknél dolgozott. 1968-tól Csongrád me-
gyében él és dolgozik a legjelentősebb ter-
málvízfűtéses üvegház és fólia alatti zöld-
séghajtatást végző üzemekben. 1976-82 kö-
zött a Kertészeti Egyetemen Budapesten,
illetve a Zöldségtermesztési Kutatóintézet-
ben Kecskeméten szaktanácsadóként dolgo-
zott. 1983-tól a Szentesi Korai Zöldségter-
mesztési Rendszer vezetője volt, 1990-től
Magyarország legnagyobb zöldséghajtató
üzemének, a szentesi Árpád Szövetkezetnek
választott elnöke, 1999-től – a szövetkezet
részvénytársasággá alakulásától – az Árpád-
Agrár ZRt. elnök vezérigazgatója. A Ker-
tészeti Egyetemen szakmérnöki diplomát
1977-ben, kertészettudományi doktori címet
1984-ben szerzett. 1987-ben címzetes egye-
temi docensi, 2004-ben címzetes főiskolai
tanár címet kapott. Csongrád megye Alkotói
díja, az Újhelyi Imre és a Gábor Dénes díj
tulajdonosa, a Kecskeméti Főiskola, a Sze-
gedi Tudományegyetem Állattenyésztési
Főiskolai Kar, Szentes város és a Corvinus
Egyetem díszpolgára. 2008-ban megkapta a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középke-
resztje kitüntetést.

Az Árpád-Agrár Zrt. jelentős társadalmi
szerepvállalással összefüggő tevékenységet
végez.

dr. Demes
György dr. Kovács József

prof. dr.
Gyuricza Csaba

agrotrend.hu

Dr. Csikai Miklós Az Év Agrárembere

Tizenegy kategóriában is győztest hirdettek

Az NKFIH honlapján megjelent a hír, hogy a
TÉT_16_CN pályázati felhívására a

egyetemi tanár (Kertészet-
tudományi Kar) által vezetett team „Intenzív
cseresznyetermesztés művelési rendszereinek
és feldolgozási technológiájának kutatása, fej-
lesztése” című kutatási pályázatát támogatták.

A Kertészettudományi Kar négy és az Élel-
miszer-tudományi Kar két tanszékének 10
munkatársából álló kutatói munkacsoport há-
rom évre összesen 43 940 800 Ft kutatási tá-
mogatást nyert el. Ez a projekt szerves foly-
tatása annak kutatási és szakértői együtt-
működésnek, amelyet Hrotkó professzor im-
már 23 éve folytat kínai partnereivel, s amely-
nek köszönhetően Kína Senszi tarto-
mányában meghonosodott a magyar fejlesz-
tésű intenzív cseresznyetermesztés. A projekt
az intenzív cseresznyetermesztés kontinen-

dr. Hrot-
kó Károly

tális viszonyok között is működőképes műve-
lési rendszerének a továbbfejlesztését célozza
meg. A művelési rendszerben meghatározó
fajta, alany, sor- és tőtávolság, koronaalakítási
és metszési eljárások komplex egységét ter-
vezzük szintetizálni környezetkímélő nö-
vényvédelmi eljárásokkal, korszerű gyü-
mölcstárolási és feldolgozási technológiával,
amelyek mindkét partner országaiban haszno-
síthatók. Egyik fő célunk új sajmeggy klón-
alanyok gyümölcstermesztési értékelése, sza-
porítás-technológiájuk kidolgozása, valamint
termesztésbe vitelük.
A hazai fejlesztéssel párhuzamosan a partner

NorthwestAgricultural & Forestry University
(NWA&FU) munkatársaival folytatott
együttműködés keretében módszereinket és a
magyar sajmeggy alanyt Kína Shaanxi tarto-
mányában különböző termőhelyi viszonyok

között (Huang-ho löszvidék, szubtrópusi te-
rületek, Belső Mongólia, Hszincsiang-Ujgur
Autonóm Terület) kísérleti ültetvényekben ér-
tékeljük. Az eddig használatos magonc-
alanyok heterogenitásának kiküszöbölésére
klónalanyokat választunk ki Magyarorszá-
gon, a projekt keretében ezek mikro-szapo-
rításának kidolgozását tervezzük. Kínai ta-
pasztalatainkra építve olyan koronaalakítási
protokollt dolgozunk ki, amely meggyorsítja
a fák termőre fordulását. A magyar cseresz-
nyeorsó művelési rendszernek a nyugat-eu-
rópai technológiával szemben kínai körülmé-
nyek között az az előnye, hogy jól adaptálható
a lúgos kémhatású talajok magas pH értéké-
hez (pH 8,5), mésztartalmához, s a sajmeggy
alany pedig nem érzékeny az Agrobacterium
okozta gyökérgolyvára. Eredményeinknek
köszönhetően technológia- és tudástranszfer
lehetőségeink várhatóan megnőnek a kínai
tartományokban és Közép-Ázsiában.

szie.hu

Pályázati siker a Budai Campuson
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A Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara harmadik alkalommal
rendezte meg a Vadgazdálkodás
időszerű kérdései című
konferenciáját a FeHoVa Fegyver,
Horgászat és Vadászat Nemzetközi
Kiállításon, ahol népes szakmai
hallgatóság gyűlt össze az
nyitónap délutánján.

A szakmai rendezvény moderátora és le-
vezénylője , a Magán Erdőtulaj-
donosok és Gazdálkodók Országos Szövet-
ségének (MEGOSZ) elnöke volt.

Az előadók közül elsőként , a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) el-
nöke köszöntötte a megjelenteket. Elmondta,
hogy a minőségi vadgazdálkodás alapfelté-
tele lesz annak, hogy előrelépéseket érjünk el
a szakma versenyképességének növelésé-
ben.ANAK vadgazdálkodási célú fejlesztési
programját öt pontban mutatta be, amelyek
közül az első a gazdálkodók és a vadászatra
jogosultak közötti kommunikáció hatékony-
ságának növelése. Emellett kiemelten keze-
lik a mezőgazdasági vadkár térségi szintű
megelőzését, melyben nagyrészt a tájegységi
fővadászok munkájára támaszkodnának a jö-
vőben. Ehhez kapcsolódóan szeretnék a
szakértői munka minőségi színvonalát emel-
ni, ebben továbbképzések és szigorítások
lesznek segítségükre. De ezt a feladatot meg-
könnyíti a nemsokára megjelenő vadkár-
becslési protokoll is, amelyben a Szent Ist-
ván Egyetem Vadvilág Megőrzési In-
tézetével (VMI) dolgoznak együtt.

, az Országgyűlés alelnöke, a
Magosz elnöke megköszönte a vadásztár-
sadalomnak a vadászati törvény megalkotása
során tanúsított együttműködő hozzáállást.

, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium állami földekért felelős állam-
titkára a konferencia címére hivatkozva a
legidőszerűbb kérdésként a tájegységi főva-
dászok munkáját nevezte meg. Elmondta,
hogy bár szeretjük méltatni, sőt, világszín-
vonalon is kiemelkedőként kezelni vad-
gazdálkodásunkat, sajnos, ez nem így van.
Ellenben most, a húsz éves üzemtervezési
ciklus és a tájegységi fővadászok szakmai
hozzáértése és jogkörei végre lehetőséget te-
remtettek arra, hogy a 2021-es Vadászati Vi-
lágkiállításon méltó módon állhassunk a vi-
lág elé.

, az Országos Magyar Va-

Luzsi József

Győrffy Balázs

Jakab István

Bitay Márton Örs

Jámbor László

dászkamara elnöke ismertette a készülő vad-
gazdálkodási alap működésének terveit. A
pályázatokat majd a megyei kamarákhoz kell
benyújtani, a végleges döntést az országos
vezetőség hozza majd meg. A pályázható cé-
lokról a megyei kamarák segítségével, de
szintén az országos elnökség dönt. Az azon-
ban már biztosnak tűnik, hogy egyes munká-
kat (például apróvad élőhelyfejlesztés)
komplex gazdálkodást bemutató mintapro-
jektek alá fogják rendelni.

megbízott főosztályvezető he-
lyettes (Földművelésügyi Minisztérium) a
vadászati törvény végrehajtási rendeletéről,
és a már életbe lépett módosításokról tájé-
koztatta a hallgatóságot. Mint elmondta, a
módosítások megfelelőek lehetnek a kívánt
változások eléréséhez. Minden törvény any-
nyit ér, amennyit abból betartanak, és be tud-
nak belőle tartatni. Ebben kérte az érintett
felek együttműködését.

, a Szent István
Egyetem Vadvilág Megőrzési Intézetének
intézetigazgatója a nagyvadállomány utóbbi
évtizedekben bekövetkezett növekedéséről
és a következetes szabályozás fontosságáról
számolt be. Bemutatta, hogy a nagyvadfaja-
ink állománynövekedését nem sikerült meg-
állítanunk, ráadásul nem szolgáltatunk meg-
bízható adatokat az Országos Vadgazdálko-
dási Adattárnak. A jelenleg kezelhetetlenné
vált helyzetnek részben az alulhasznosítás az
oka.Anőivar és a szaporulat ok nélküli kímé-
lete vezetett nagyvadfajaink állománynöve-
kedéséhez.

, a Vadvilág Megőrzési In-
tézet egyetemi docense a vadfajok városi
megjelenésének hátteréről, és a probléma ke-
zelésének lehetőségeiről tartott érdekfeszítő
előadást. A probléma világméretű és egyál-
talán nem új keletű. A jelenség előidézője
maga az emberi tevékenység. Ugyanis éppen
a lakosság biztosít megfelelő táplálékot és
nyugalmat a vad számára. Ezzel egy időben
az erdei és mezei élőhelyen olyan zavarást
okoznak, ami elősegíti az állatok városi meg-
jelenését. A problémát tovább tetézi a rende-
zetlen jogi háttér.

Bár született egy új vadászati törvényünk,
az mégis azt a vadászatra jogosultat teszi
felelőssé a vadászható vadfaj károkozásáért,
amelynek semmilyen eszköz nincs a kezében
a kár elhárítására.

Eközben a védett faj által okozott kárért a
természetvédelmi hatóság nem vállalja a fe-
lelősséget. A nem védett és nem vadászható

Sisa Ferenc

Prof. dr. Csányi Sándor

Dr. Heltai Miklós

fajok gyérítését pedig bárki elvégezheti, az
általuk okozott kárért anyagi felelősség sen-
kit nem terhel. A megoldás tehát kettős,
szükség van a lakossági tájékoztatásra, de
szükség van a vadászati törvény módosí-
tására is, hiszen jelenleg az új jogszabály
nem rendezi ezt a kérdéskört.

, az Országos Magyar Va-
dászkamara Békés megyei Területi Szer-
vezetének képviseletében adott képet Békés
megye apróvad-gazdálkodásának helyze-
téről és fejlesztéséről. A tanácsai, bemutatott
példái azonban az egész országra érvé-
nyesek lehetnek.

15 fős tanácsadói kört alakítottak ki, amely
szakmai segítséget nyújt a vadászatra jo-
gosultaknak. Komplex vadgazdálkodási
programot alakítottak ki, amely minden
vadfaj esetén olyan irányelveket határozott
meg, amelyeket aztán az éves vadgazdál-
kodási tervekbe építettek be. Az így végre-
hajtott munka eredménye a megye növekvő
nyúl- és fácánállománya, az érmes bakok nö-
vekvő száma.Az eddigi tapasztalatai alapján
javasolta, hogy szakmai továbbképzések
segítsék a gazdálkodásban résztvevőket.

Továbbá fontos lenne a meglévő és a jö-
vőbeli kutatási eredményeket beépíteni a
gazdálkodásba. Ehhez szükség van további
kutatások támogatására is, hiszen alapvető
folyamatokról nem rendelkezünk naprakész
információkkal. Végül, de nem utolsó sor-
ban szükséges felülvizsgálni a védett raga-
dozó fajok kérdését. A védett ragadozó fajok
kontroll nélküli elszaporodásának elősegíté-
se semmilyen szakmai szempont szerint nem
lehet elvárás, ezért a természetvédelemnek
felül kell vizsgálnia a fajok státuszát és ke-
zelési-, valamint cselekvési terveken ke-
resztül kezelnie kellene azokat.

Az előadások szinte kivétel nélkül a táj-
egységi fővadászok munkájára helyezték a
hangsúlyt, valamint arra, hogy a húsz éves
tervezési ciklussal együtt ez lehetőséget biz-
tosít a minőségi vadgazdálkodásra. Ezt se-
gítheti a vadgazdálkodási alap létrejötte,
egyúttal a kutatások és mintagazdaságok ta-
pasztalatainak beépítése a gazdálkodás napi
gyakorlatába. Ahogyan többen is kihangsú-
lyozták, négy évünk van a Vadászati Világ-
kiállításig, ennyi időnk van komolyan venni
a szakmánkat és együtt tenni azért, hogy
büszkén állhassunk a világ elé.

Zuberecz Tibor

(Hajdu Márk  Erdő-Mező Online
www.erdo-mezo.hu)

FeHoVa 2017

A vadgazdálkodás időszerű kérdései

Az agrárkamara programja

Erdőről, mezőről a városba

Húsz év a minőségért
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LESTYÁN KATALIN, SZABÓ KATALIN,
TÓTH KATALIN, PÉTER BALÁZS
Az EGT és a NorvégAlap igazán különleges,
örök élményeket és tapasztalatokat nyújtó
mobilitási programok megvalósítását teszi
lehetővé. A megállapodásokból idézve az
alapok által finanszírozott mobilitási prog-
ramok fő célja hozzájárulni a társadalmi és
gazdasági különbségek csökkentéséhez, a
kedvezményezett országokkal való kétolda-
lú kapcsolatok erősítéséhez, valamint hosszú
távú kapcsolatok és szakmai együttműködé-
sek kialakításához. Az idei év első beszá-
molóját a résztvevők így kezdenék: 2017.
január 29-én 27 fővel indultunk el a Szent
István Egyetemről Izlandra az Intercultural
Iceland (ICI) továbbképzésére, korosztály-
ban, nemben, foglalkozási területben, és ér-
deklődési körben egészen eltérő, színes cso-
portként, azon belül is több kisebb-nagyobb
csoportot alkotva, majd február 5-én egy ösz-
szetartó csapatként tértünk vissza.

Nagy izgalommal és várakozással készül-
tünk az útra, ugyanakkor egy kis aggodalom
is vegyült érzéseinkbe: vajon milyen lesz a
csapat és mit várhatunk ettől az egy hetes
kurzustól? A 4 és fél órás repülőút mindenkit
kellően elfárasztott, örültünk, hogy megta-
láltuk a szállásunkat és berogyhattunk az
ágyunkba. Másnap a csapat egy része elment
a mesés Golden Circle túrára, néhányan pe-
dig Reykjavík felfedezésére szánták a napot.
Óriási élmény volt a városnéző séta, ahol egy
helyi fiatal idegenvezető, turisták
által nem ismert, különleges helyekre kalau-
zolta a résztvevőket. Érdekes és vicces törté-
netek hangoztak el Izland és a város történel-
méről, az év fájáról, az építkezési szokások-
ról, a különleges ételekről, az izlandi nyelv
rejtelmeiről. A többiek mindeközben léleg-
zetelállító vízesést, működő gejzíreket cso-
dálhattak, végül a nap végén Eurázsia vala-
mint Észak-Amerika kőzetlemezeinek hatá-
rán barangoltak.

Az izlandi út gerincét adó 5 napos, rendkí-
vül intenzív kurzust két kiváló tréner,

és vezette.A
program témája a sztereotípiák, az előítéle-
tek, a diszkrimináció és a rasszizmus jelensé-
gei, illetve azok kialakulásának folyamata
volt. Kaptunk elméleti ismere-
teket is, de a fő hangsúly a gya-
korlatokon és a kooperatív cso-
portos munkán volt. Trénere-
ink lehetővé tették, hogy ezek
segítségével meghatározó saját
élményeket és tapasztalásokat
szerezzünk a mindennapi,
vagy rejtett diszkriminációról,
a többségi csoport erejéről, és a
nyitottság fontosságáról. Cso-

Johannes,

Gud-
run Petursdottír Cherry Hopton

portunk rendkívül ak-
tív, motivált és krea-
tív volt a feladatok
megoldásában.Akur-
zus végig angol nyel-
ven folyt, pedig csak
SZIE-sek voltunk
résztvevők, de a ki-
alakult nyitott, elfo-
gadó, bizalommal teli csoportlégkör miatt ez
nem jelentett gondot még az angolul esetleg
kevésbé jól beszélőknek sem, hiszen a lé-
nyeg nem az akadémikus szint, hanem a sike-
res kommunikáció, és egymás megértése
volt. Hatékony és produktív munka folyt a
képzési idő alatt és azt követően a szabadidős
programok során is.

Egy kisebb városban, Borgarnes-ben lak-
tunk, nagyszerű ellátásban részesültünk. Az
ott tartózkodásunk ideje alatt megízlelhettük
a közeli fjordokban fogott lazacot és az Izlan-
don kedvelt báránysültet. (Zárójelben min-
denképp szeretnénk megjegyezni, hogy
mindezt egy magyar szakács készítette szá-
munkra!) A víz szaga furcsán kénes, a „Zsó-
ryra” emlékeztető volt – ezt egy kicsit nehéz
volt megszokni –, hiszen Izlandon mindenütt
a természet adta termálvizet használják. Az
ivóvíz hihetetlenül tiszta és finom volt
(gleccservíz), ahogyan a levegő is. Izland kis
számú lakossága és nem létező gyáripara mi-
att nemigen van környezetszennyezés.

Az időjárás végig kegyes volt hozzánk.
Nem volt hideg, bár sokszor volt erős, kelle-
metlen szél, ami a helyieket láthatóan nem
zavarta. Amíg mi teljesen „bebugyolálva”
közlekedtünk, ők többnyire hajadonfőtt,
kesztyű nélkül, kigombolt kabátokban köz-
lekedtek, de még rövidnadrágos gyerekeket
is láttunk. A változékony időjárással kapcso-
latban Reykjavíkban kapható pólón olvas-
ható „Ha nem tetszik az izlandi időjárás, ne
aggódj, csak várj 5 percet!” Ezt bizony mi is
tapasztaltuk!
A hét folyamán többször is tiszta volt az ég-

bolt, így láthattuk a természet egyik leglát-
ványosabb és legszebb jelenségét, az Aurora
Borealis-t, azaz a sarki fényt! Fantasztikus,
szemet gyönyörködtető jelenség és hála a
profi fényképezőgépekkel rendelkező úti-

társaknak, remek képeken sikerült megörö-
kíteni ezt a csodás látványt. Az izlandi táj
egyszerre volt gyönyörű, de ugyanakkor vad
is. Hatalmas fekete vulkáni kúpok hóval,
mintha porcukorral hintették volna, láva-

mezők, gleccserek, csodás zuhatagok, óriási
tágas terek, végtelenbe nyúló horizont. Le-
nyűgöző, csodálni való, az odalátogató szá-
mára a természet hihetetlenül hatalmas ere-
jét hirdeti. Ady szavaival: „Észak-fok, titok,
idegenség, / Lidérces, messze fény, / Lidér-
ces, messze fény.”
Izland pár nap alatt lenyűgözött bennünket,

de mást is tett, és ezzel szeretnénk a bevezető
gondolatokra visszautalni. Nagyon jó volt
megtapasztalni – ahogyan tanár
úr fogalmazott – milyen sok rendkívül érde-
kes, értékes emberrel dolgozunk együtt az
egyetemen. Úgy éreztük ez az egy hét valódi
csapatépítő tréning volt nekünk SZIÉ-sek-
nek, hiszen három helyszínről (Békéscsaba,
Gödöllői Campus és Budai Campus) is ér-
keztünk. Az együtt töltött egy hét alatt fel-

fedeztük egymás értékeit,
megosztottuk egymással
gondolatainkat, érzésein-
ket, valódi csapattá formá-
lódtunk. Izland olyan kö-
zös élmény, mely mara-
dandó, összekötő kapocs-
csá vált köztünk. Köszön-
jük a lehetőséget, hatásai
úgy gondoljuk, valóban
életre szólnak.

Nagy Péter

Messze kell menni, hogy közel kerülj

Good bye

Oktatóink

Képzés
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– avagy hogyan hozta össze Izland
Békést, Budát és Gödöllőt
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A gyönyörű Gullfoss-vízesés

Reykjavik

80-100 fokos kitörés
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Kőzetlemezek találkozása
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XII. évfolyam, 2. szám

Tudományos Diákköri konferencia Csíkszeredában
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
február 3-án rendezte meg
Csíkszeredai Képzési Helyén

a Tudományos Diákköri
Konferenciáját.

A Gazdaságtani szekcióban hat
vidékfejlesztő agrármérnök MSc
II. évfolyamos hallgató mutatta be
kutatómunkájának eredményeit.

A pályamunkák igen színvonalasak és
nagyon változatosak voltak. A burgonyater-
mesztés ökonómiai elemzésétől kezdve,
adott térség gazdasági-társadalmi vizsgá-
latán keresztül, egészen a Székely termék
védjegy vidékfejlesztő hatásáig, de a Duna
Delta Szent György ágának ökológiai álla-
potával is foglalkozott hallgató.

oktatási rektorhelyettes,
szakvezető, a szekció elnöke kiemelkedő
színvonalúnak értékelte az előadásokat, mél-
tatva a hallgatók és konzulens tanáraik mun-
káját.

Abizottság tagjai voltak
dékán, a ProAgricultura
Hargitae Universitas Alapítvány elnöke,

intézetigazgató-helyettes és
a gazdasági szektorból ügyve-
zető igazgató.

Aszekció végeredménye:

1. : A szilágysomlyói meden-
ce társadalmi és gazdasági folyamatai
(Social and economic process in the
depression of Szilágysomlyó). Témavezető:

egyetemi
docens, SZIE, GTK, RGVI

2. : Hungarikumok, Székely
termékek -kézműves termékek készítése és
vidékfejlesztő hatásuk (Hungaricums.
Székely handicrafts production and its rural
development impact). Témavezető: dr. Péli
László adjunktus, SZIE GTK RGVI

3. : Csíkszereda fejlesztési
lehetőségei (Development opportunities of
Csikszereda). Témavezető:

tanszéki mérnök SZIE GTK
RGVI

A SZIE GTK RGVI Területfejlesztési kü-
löndíját kapta:

Csíkmadaras település fej-
lesztési lehetőségeinek vizsgálata (Research
of Csíkmadaras village's development
possibilities). Témavezető: Urbánné Ma-

Dr. Tóth Tamás

dr. Káposzta József
dr. János Zsuzsanna

dr.
Ritter Krisztián

Ökrös Imre

Pakó Melinda

Nagyné dr. Molnár Melinda

Bálint Anita

Márk Katalin

Urbánné Ma-
lomsoki Mónika

Bogács Szende:

lomsoki Mónika tanszéki mérnök, SZIE
GTK RGVI

: A Duna-delta Szent György-
ágának szennyezettségi szintje – antropogén
behatások (The contamination level of Szent
György branch of the Danube Delta –
anthropogenic effects). Témavezető:

egyetemi adjunktus,
SZIE, GTK, RGVI

AHaszon Lapkiadó Kft. különdíját kapta:

: A burgonyatermesztés
ökonómiai értékelése saját gazdaságomban.
(Economic Evaluation of potato growing in
my own farm). Témavezető:
mestertanár, SZIE GTK RGVI

Minden résztvevő kutató hallgatónak és té-
mavezetőjének gratulálunk az eredmények-
hez!

Páll Emőke

Bakos-
né Dr. Böröcz Mária

Kratochwil Áron

Péter Balázs

SZIE GTK TDK
Urbánné Malomsoki Mónika

A rendezvény az NTP-HHTDK-16-0069
"SZIE GTK TDK programjainak támoga-
tása a 2016/17. tanévben" című projekt tá-
mogatásával valósult meg, melyet az Emberi
Erőforrások Minisztériuma, az Emberi
Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti
Tehetség Program támogat.

Gazdaságtani szekció
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A levelező hallgatók történetei
élethelyzetükből adódóan sokkal
színesebbek, mint ifjabb, nappali
tagozatos társaiké. A csíkszeredai
TDK-nyertes Pakó Melinda
szülőföldjének is emléket állított,
amikor a Szilágysomlyói-medence
társadalmi és gazdasági
folyamatait elemezte diákköri
dolgozatában. Mint a vele készített
beszélgetésből kiderül, egy egész
család követte izgatottan a
nemegyszer éjszakába hajló
munkáját. Megérte!

BALÁZS GUSZTÁV
– Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak!

– Hol szerezte az első diplomáját?

– Miként választotta a GTK mesterkép-
zését?

– Miért van szüksége Önnek erre a dip-
lomára?

– vagyok, 36 éves, főállású
anya. Férjemmel és két gyermekünkkel, a 6
éves Zselykével és az öt éves Magorral Ge-
lencén élünk, Kovászna megyében. Ellen-
tétben a dolgozatomban kutatott területtel, itt
2002 óta folyamatosan nő a lakosság, öt-
ezernél kicsivel többen lakunk a községben.
Tizenegy évvel az alapdiploma megszerzése
után újból tanulásra adtam a fejem.

– Kolozsváron, a Babes-Bolyai Tudomány-
egyetem Földrajz Karán, a Humánföldrajz
Tanszéken. Majd a tanügyben helyezkedtem
el, földrajz tanárként dolgoztam 2010-ig és
onnan mentem gyereknevelési szabadságra.
A kicsik születése után nem tudtam újból
dolgozni, mert akkoriban nem volt bölcsőde
a környéken és lehetetlen volt megoldani a
gyerekfelügyeletet. Fontos elmondanom,
hogy a mesterképzésnek is köszönhető, hogy
utóbb alkalmaztak (egyelőre próbaidőre) egy
pályázatíró cégnél.

– Az az igazság, hogy véletlenül kerültem
ide. Férjem agrármérnökit végzett, és ő je-
lentkezett a mesterképzésre. A papírjaival
nem volt rendben valami, és így jelentkeztem
én, bár az elején kérdéses volt, hogy elfo-
gadják-e a jelentkezésemet. Álmomban sem
mertem volna gondolni, a szak nevéből ítél-
ve, hogy ez pont az a képzés, amire vágytam,
és ami hiányzik a romániai felsőoktatásból!

– Elsősorban a szakmában dolgozók fogják
hasznát venni a diplomának (ha sikerül ho-
nosítsuk). De én nagyobb hasznát látom az itt
szerzett tudásnak és ismereteknek! Nálunk

Pakó Melinda

még ugyanis gyerekcipőben jár a vidékfej-
lesztés és szerintem ez a mesterképzés nagy
hiányt pótol a szakemberek elméleti és gya-
korlati felkészítésében. Ezt a véleményemet
igazolja az is, hogy az itt szerzett ismereteket
már többször felhasználtam, például pályá-
zatírásnál, települések fejlesztési stratégiá-
jánál, és nem utolsó sorban a saját gazdasá-
gunk (100 hektáros növénytermesztő farm)
hatékonyságának növelésénél.

– Kezdjük a legelején! Amikor tavaly vé-

gighallgattuk az akkori másodévesek mun-
káit, meg sem fordult a fejemben, hogy egy
év múlva én is ott fogok állni.Akkor kezdtem
gondolkozni a TDK-n, amikor a „nagyob-
bak” (másodévesek) bátorítottak, hogy elfo-
gadhatják diplomadolgozatnak is. Konzu-
lenst kellett választani, diplomadolgozat-
címet. Ekkor nagyjából körvonalazódott a
téma, de a konzulensemben biztos voltam az
első óra végén. Ez úton is szeretném megkö-
szönni tanárnő-
nek a segítséget, nélküle bizonyára nem lett
volna TDK dolgozat, és főleg nem első he-
lyezés. Ő is ajánlotta, hogy próbáljam meg a
TDK-t, végül december elején lett biztos a
jelentkezésem, de kérdéses volt, hogy sikerül
befejeznem vagy sem a határidőig. Egy
egész hónapon át éjt nappallá téve dol-
goztam. A családom, főleg a gyerekek, min-
den este kérdezték, hogy mikor lesz már vége
a „tanulásnak”.

– Elsősorban azért, mert Szilágysomlyó a
szülővárosom. 17 éve jöttem el onnan, és kí-
váncsi voltam a jelenlegi helyzetre.

– Hogyan kezdett el TDK-zni?

– Miért a Szilágysomlyói medencét vá-
lasztotta a kutatás tárgyául?

– Egyetemi szerelem repítette ennyi he-
gyen túl?

Nagyné dr. Molnár Melinda

– Igen, az egyetemen ismerkedtünk meg, és
mivel férjemet a munkája helyhez köti, nem
volt hajlandó kompromisszumra.

– Altalajkincsekben gazdag, barnaszene,
csillámpalája, mészköve, gyógyvizei nagy
értéket képviselnek. Emellett elismert szőlő-
termesztési múlttal és kedvező adottságok-
kal rendelkezik a vidék. Ezek máig nin-
csenek kellőképpen kihasználva. A kul-
turális turizmus is egy fejlesztési lehetőség

volna. Csak egyet emlí-
tek a sok közül, Szilágy-
somlyón a Báthory-vár.

–Adolgozat célja a tér-
ség környezeti, társa-
dalmi és gazdasági té-
nyezőinek elemzése és
ezek egymásra gyako-
rolt hatásának a vizsgá-
lata volt. A demográfiai
mutatók tükrében ke-
restem a miértet az elö-

– Mik a sajátosságai a kutatott térség-
nek?

– Mi volt a dolgozat
célja?

Beszélgetés Pakó Melindával

Akit első helyre hozott fel a szülőföld

regedési és elvándorlási folyamatra. Ugyan-
akkor választ kerestem a gazdasági ha-
nyatlás okaira is.

– A dolgozatomban kilenc községet és egy
kisvárost vizsgáltam.A kutatott területről el-
mondható, hogy növekvő területi egyenlőt-
lenségek és megoldatlan gazdasági problé-
mák jellemzik. A népesedési mutatók nem
ígérnek túl fényes jövőt, a kivándorlás, az el-
öregedés egyre jobban sújtja a vidéket. A
rendkívül alacsony természetes szaporulat
belátható időn belül a lakosság nagyarányú
csökkenését vonja maga után.

A térség gazdasági helyzete az 1989. évi
rendszerváltás után tovább romlott. Az utób-
bi évtizedekben jelentős fejlődés nem tör-
tént, a külföldi befektetők is elkerülik a tér-
séget. A teljes infrastruktúra elhanyagolt.
Szilágysomlyó, mint vonzásközpont funk-
cionál a környező települések számára. Fon-
tos szerepet kap a környező falvak életében,
mivel a szolgáltatások nagy részét a lakosság
itt találja meg, elsősorban az oktatás, egész-
ségügy és igazságszolgáltatás szerepkörök
érvényesülnek.

– Nem gondoltam, hogy első helyezést érek
el. Természetesen nagyon örülök ennek.

– Milyen megállapításokra jutott a mun-
ka során?

– Hogyan fogadta a sikert?

Tudás a gyakorlatban

Kincsek a föld alatt és felett

Van mit tenni!
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A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar Tanácsa dr. Szalay Zsigmond
Gábornak, a Közgazdaságtudományi,
Jogi és Módszertani Intézet egyetemi
docensének ítélte az idei GTK
Innovációs Díjat. A kari kitüntetést a
diplomaátadó ünnepségen veheti majd
át az Alkalmazott Informatikai Tanszék
vezetője.

– Hogyan is kezdődött?

Kulcsszavai azonban már hosszabb ide-
je a vállalat, az információ, a menedzs-
ment.

Amit akkor művelni kezdtek, igazán új-
donság volt az egyetemen.

B. G.
Adíjat a GTK kari infokommunikációs rend-

szereinek (honlap, intranet) fejlesztésében, az
elektronikus diplomabírálati rendszer (The-
sis) kialakításában és a Studia Mundi Econo-
mica tudományos folyóirat elektronikus meg-
jelenítésében való közreműködéséért kapta a
tanár úr, aki másodéves kora óta vesz részt az
oktatásban. A következőkben vele beszélge-
tünk.

Gödöllőn, itt születtem, minden iskolámat
itt végeztem, és azt hiszem, hogy egyhuzam-
ban talán 22 napnál hosszabb időt nem is
töltöttem a városon kívül.ATörök Ignác Gim-
názium és Óvónői Szakközépiskolában ta-
nultam, biológia és matek faktos voltam. Bár a
kémia annyira nem kötött le, de az is jól ment.
Igazán gondolkoznom sem kellett azon, hogy
hol tanuljak tovább, hiszen itt volt, itt van az
egyetem. A mezőgazdaságot szeret-tem, a
közelében éltem, annak idején még tehenünk
is volt, disznókat tartottunk.

Így van! Ezekben már
professzor hatása tükröződik, ő az én tanítóm,
mesterem. A klasszikus, iskolateremtő igazi
egyetemi oktatót tisztelem benne, aki egye-
temünkön menedzsment szemléletével erő-
sítette az üzemgazdaságtant, ami a termelés
matematikája, vagy ahogyan annak idején ne-
veztük, paraszt matematika. A professzor úr
mindig szorgalmazta, hogy foglalkozzunk ag-
rárinformatikával, vállalatirányítással. Én

hallgatója voltam. Másodéves-
ként kerültem be a tanszékre, ahol kezdetben
programozási feladatokat igyekeztem megol-
dani – vetésforgót optimalizáltam, nitrogén
körforgást modelleztem –, fiatalként mindig
megkaptam a számítástechnikai feladatokat.

Ezt igényelte a kor, és ennek teljesítésében
nagyon sokat segített a wageningeni egye-
temmel kialakult szoros kapcsolat, ők szor-
galmazták az agro IT-t.

hozta a modelleket és a szemléletet, dr.
Székely Csaba pedig kivált támogatta, hogy
„mozduljunk”, „pörögjünk” rá. E körül lehet

–

–

–

–

–

dr. Székely Csaba

dr.
Kovács Árpád

Dr. Podmaniczky
László

tehát keresni a későb-
bi Gazdasági Infor-
matika Tanszék, az In-
formációgazdálko-
dás Tanszék és a mai
Alkalmazott Informa-
tikai Tanszék gyöke-
reit.

Az államvizsga
után doktori tanul-
mányokat folytatott,
1998-2000 között az
ENSZ Nemzetközi
Munkaügyi Szerve-
zeténél (ILO), Tori-
nóban üzleti tanács-
adó tréningsoroza-
ton vett részt.

–

dított összegek és hogyan lehet hasznaikat
számokban kifejezni.

Aminap hirdette Elon Musk, a Tesla és a
SpaceX vezérigazgatója, hogy az emberek-
nek egyesülniük kell a gépekkel, azaz az
emberi és a mesterséges intelligencia össze-
köttetésén dolgozni. Erről mi a véleménye?

Amenedzsment vagy vállalati információs
rendszerekkel közgazdászok foglalkoznak.
Egy SAP tanácsadó nem informatikus.Az üz-
letet kell értenie, az üzleti problémákat meg-
értenie, megoldania, majd az informatikusok-
nak megmondani, hogy az adott problémára
kell választ adni a szoftverben. A programo-
zók gyakran már valamely távoli földrészen
végzik el ezt a munkát.

Az üzleti folyamatokat kell modellezni, tö-
kéletesíteni, s amikor ez sikerül, vagyis a fo-
lyamatok megfelelőek, azt kell „kiönteni be-
tonnal”, és megvan a vállalatirányítás infor-
matikai rendszere.
Egy ilyen szoftver a vállalaton belül más be-

ruházásokkal versenyez, mondjuk egy CNC
esztergagép megvásárlásával. A tulajdonos
mondhatja, hogy a rendszerért kért 35 millió
forintért pont tudna venni egy ilyen gépet,
ami megnövelné a termelési kapacitását. És
ellenben mit adok én? Tíz darab CD-lemezt.
Egy ilyen informatikai rendszer akkor tud
versenyezni a szerszámgéppel, hogy ha álta-
luk növelhető a vállalati hatékonyság. Meg-
felelő vállalatirányítási rendszerrel például
minimálisra csökkenthetőek a készletek, és az
így megtakarított pénz akár le is győzheti a
CNC-marót.

Én ezt még nem látom a közeljövő való-
ságának. De van egy ehhez nagyon hasonló
jelenség, amivel már együtt is élünk. Ez az
Internet of Things – a tárgyak internete, ami-
kor a gépek elkezdenek egymással „beszél-
getni”. Nem mesterséges intelligencia segít-
ségével, hanem protokollok szerint. Tehát

–

–

–

Beszélgetés dr. Szalay Zsigmond Gábor egyetemi docenssel

A negyedik ipari forradalom kapujában

Atréninget egy belga katolikus szervezet fi-
nanszírozásában valósította meg az ILO, a
rendszerváltozást nem sokkal követő időszak-
ban, amikor a vállalkozásfejlesztés, az üzleti
tervezés ismeretei nagyon hiányosak voltak
az érintett kis- és középvállalkozások szá-
mára. Az üzleti tanácsadóképzésnek menete
szerint néhány hétig Torinóban vettünk részt
képzésen – több ezer, a világ minden részéről
érkezett ember társaságában –, majd hazajöt-
tünk és levelező jelleggel, időnként újra és új-
ra külföldre utazva folytatódott a tanulás.

Mentségünkre szolgáljon – Magyarország-
ról vagy húszan tanultunk az említett for-
mában –, nem nagyon volt a piacon más sem.
Nem volt kihez mérnünk magunkat. Mi pedig
a fiatalok bátorságával kezdtük új ismeretein-
ket alkalmazni, s átesni a gyakorlat próbáin.

És azt is el kell mondjam, hogy még csak
informatikus sem vagyok, mégis egy ilyen
tanszéket vezetek. Alapvető feladatunk a gaz-
dasági folyamatokkal kapcsolatos informati-
kai ismeretek oktatása, készségszintű elsajá-
títtatása, úgy, hogy a hangsúlyt a tudományos
és gazdasági életben való alkalmazhatóság
alapkérdéseire helyezzük. Az informatikai
rendszerek tervezése és alkalmazása a válla-
latvezetés információkkal történő ellátásának
alapvető területei. Én az üzleti világban is
megpróbálhattam magam, tanácsadóként so-
dort össze az élet olyan partnerekkel, mint az
SAP vagy a Microsoft Magyarország. A vá-
laszték nagyon széles egy-egy célra, feladatra,
iparágra kidolgozott szoftverektől a bármely
vállalat integrált irányítására alkalmas rend-
szerekig

–

–

–

–

–

–

Igazából gyakorlat nélkül kezdte el a ta-
nácsadást!

Eközben igencsak eltávolodott a mező-
gazdasági termelés gyakorlatától.

Viszont nyilván sokat segített a torinói
képzés mai feladatainak ellátásában. Dok-
tori értekezésében írta, hogy a vállalatve-
zetőket jelentős mértékben foglalkoztatja,
milyen mértékben térülnek meg a me-
nedzsment információs rendszerekre for-

.

Agro IT Wageningenből

A tárgyak internete
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például a győri Audi gyártósorában működő
robot, ami összerakja az autót, beszélgetni fog
tudni a dunaújvárosi beszállító cég másik ro-
botjával. Már nemcsak a gyáregységen belül
lehet a termelés belső folyamatait szinkroni-
zálni, harmonizálni, optimalizálni, hanem kü-
lönböző vállalkozások egyes gyártelepein a
gépek kezdenek el kommunikálni annak ér-
dekében, hogy a teljes folyamatban optimum
közeli állapotot érjenek el. És így akár elér-
hetjük azt is, hogy mondjuk, megszűnik a so-
rozatgyártás. Minden terméket egyedileg
gyártanak. A sorozatgyártás hatékonyságnö-
velő technika volt a gőzgép után a második
ipari forradalom. A jövőben gyártani lehet e-
zer több különböző autót, nem lesz nagyobb
az időigénye. A piac pedig akceptálni fogja,
hogy nem ezer egyforma autóból kell válasz-
tani. Ez a negyedik ipari forradalom – a fo-
lyamatok teljes digitalizációja, és a jelentő-
ségét már a magyar kormány is felismerte.
(Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform –

) Ha Európa jól sáfárkodik az adottsá-
gaival, akkor piacvezető lehet ismét több te-
rületen.

Beszélhetnék a kiterjesztett valóságról is,
ami szintén teret nyer az iparban. Van olyan
német liftszerelő, aki egy úgynevezett „okos
szemüveggel” – ára 760 ezer forint – érkezik a
hibát elhárítani, ami a térben vetíti ki például a
szerelő panel információit a dolgozó elé, és
akkor sem tűnik el „onnan”, ha épp elfordul.
Felismeri az eszközöket, odaírja vagy meg is
mondja, hogy mit kell megnéznie, és milyen
paramétereket kell ellenőriznie.

Igen. Leginkább az Információmenedzs-
ment tantárgy keretében, amit vezetés és szer-
vezés valamint ellátásilánc-menedzsment
mesterszakos hallgatóknak tartunk. A múlt
félévben 142-en vették fel a tárgyat, de az új
ismeretek mellett a napi praktikum is érdekli
őket. Nem egyszer megtörtént már, hogy a ta-
nár mellett az üzleti tanácsadót is meglátják
bennem – főleg a levelezősök – és konkrét
problémákkal jelentkeznek, választ kérnek ar-
ra, hogy másnap, ha bemennek dolgozni, ak-
kor hogyan tudnak az informatika rend-
szerekhez kötődő feladatokat, problémákat
megoldani a munkahelyükön.

Én mindig válaszolok, mindig van ötletem.
Nem válaszolni nem ér. Lehet azt mondani,
hogy most azonnal nem tudom, de utánanézek
és ezt mindig meg is teszem, de azt is, hogy
akkor találjuk ki együtt a megoldást. Esetleg a
probléma megvitatásával folytatom a szünet
után az előadást. És általában a végére meg-
születik a megoldás!

a
szerk.

Ezzel a tudással a hallgatók is megismer-
kednek?
–

–

Kérdések az életből

Az egyetem gödöllői kampuszának
falai már sokféle, a felvételizőket
mozgósító nyílt napot megéltek,
olyan azonban még nem volt, hogy
az életük sorsdöntő lépésére
készülő fiatalok az éteren át a
világba kiáltsák álmaikat.

Na de végül is mit vár a fiatal az egye-
temtől? Olyat, ami még nem volt!

Február 3-án e kívánság teljesülésének is el
kellett érkeznie. A Rádió 1 stábja már kora
reggel kivonult a földszinti rektori díszterem
elé, ahová a Gazdaság- és Társadalomtud-
ományi Kar tanárai és hallgatói várták a re-
ménybeli utánpótlást. A folyosón zengő leg-
kedveltebb slágerek is jelezték: itt valami
történni fog. A vállalkozó szellemű fiúk és
lányok sorban járultak a mikrofon elé, hogy
rövid bemutatkozás és látogatásuk céljának
ismertetése után kedvenc számukat kérjék.

Ezzel a lehetőséggel persze a már rutinos
egyetemi hallgatók is éltek és azok is, akik a
Mezőgazdaság- és Környezettudományi
Kar 1-es előadóban zajló nyílt napjára voltak
kíváncsiak.

A folytatás a hagyományok szerint zajlott.
A rendezvényen egye-
temi docenst, oktatási dékánhelyettest meg-
hallgatva közel 200 fő tájékozódott a kar
2017. év szeptemberére Gödöllőn meghir-
detett alap- és mesterképzési szakjairól. Az
érdeklődök tájékoztatást kaptak a 2017. évi
általános felvételi eljárás rendjéről és me-
netéről, a felvételivel kapcsolatos praktikus
tudnivalókról az Oktatási
Hivatal munkatársától, valamint meghall-
gatták Miért jó a SZIE GTK-n tanulni? cím-
mel , kari HÖK mb. elnök elő-
adását. Ezután a szakvezetőktől is tájékozta-
tást kaptak az oktatott tárgyakról, a gyakor-
lati helyszínekről és az elhelyezkedés terül-
eteiről.

dr. Ugrósdy György

Balogh Ilonától,

Béres Anita

A nyílt napon szólt a Rádió 1

Éterbe küldött kívánságokkal
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A Szent István Egyetem Halászati
és Horgászati Szakkollégiuma
támogatást nyert a Nemzeti
Tehetség Program pályázatán
Modern, horgászati célú
halgazdálkodási ismeretek
bővítése és szakkollégiumi hálózat
kiépítése projektjével (pályázati
azonosítója NTP-SZKOLL-16-
0027). A vállalt feladat
megvalósításának részeként a
múlt év december 5-én a gödöllői
kollégiumban a SZIE kilenc
szakkollégiumának képviselői
osztották meg tapasztalataikat
eddigi működésükről és
ismertették terveiket.

B. G.
Amint azt (középső ké-

pünkön), az Akvakultúra és Környezetbiz-
tonsági Intézet Halgazdálkodási Tanszéké-
nek tudományos munkatársa, a rendezvény
levezetője is kiemelte, okta-
tási rektorhelyettes és , a
Budai Campus rektorhelyettese részvétele is
mutatja, az egyetemi vezetés fontos tehet-
séggondozó műhelyeknek tekinti a szakkol-
légiumokat, amiket érdemes hálózattá fej-
leszteni a hatékonyabb működés érdekében.

Dr. Tóth Tamás hozzátette: a szenátus által
létrehozott Egyetemi Tehetséggondozási
Tanács és Tehetséggondozási Iroda ezt is elő
kívánja segíteni. Lényeges, hogy a szakkol-
légiumok mögött legyen egy mentor tanár, a
hallgatóknak pedig legyen utánpótlásuk.

ny. kollégiumigazgató,
aki 45 évet töltött el a gödöllői kollégiumban
és számtalan pályázat, projekt szervezésében
és bonyolításában vett részt, felidézte, hogy a

dr. Bokor Zoltán

dr. Tóth Tamás
dr. Palkovics László

Dr. Bujáki Gábor

szakkollégiumok elődjei körök, klubok vol-
tak. Tapasztalatai szerint a szakkollégiumok-
ba szerveződő hallgatókat három szándék
motiválja. Az első az autonómiára való tö-
rekvés, ami a társadalom egyik alapvető
szükséglete. A második a kompetenciára va-

ló törekvés. Egy értelmiségi mindig igyek-
szik valamivel kiválni a többiek közül, s ez
adja majd meg az önbecsülését és ezzel vívja
ki a társai megbecsülését. A harmadik egy
szakma közösségéhez való kötődés igénye.

A szakkollégiumok működéséhez prog-
ramra és költségvetésre is szükség van. A
jogszabályi feltételek adottak, s ezt a felső-
oktatási intézményeknek ki kell használniuk.

Elsőként a Halászati és Horgászati
Szakkollégium mutatkozott be.

elnök elmondta, hogy 2006-ban
alakultak, 2009-ben fogadták el az szmsz-t, s
a következő évben regisztrálta őket a
minisztérium. Ettől kezdve pályázhattak.

Kajtár
Alexandra

Mint a ké-
sőbb ikben
más szak-
kollégiumok
vezetői is el-
mondták, ki-
vételes lehe-
tőséget je-
lentett szá-
m u k r a a z
évtized ele-
jén az egye-
tem által el-
nyert Támop
támogatás.
Számta lan
előadást tud-
tak rendezni, hazai és külföldi (horvát-
országi és szlovéniai) tanulmányutakra
tudtak utazni és külföldi konferenciákon
adhatták elő a legjobb tdk dolgozatokat.

2016-ban is nyertek támogatást a Nemzeti
Tehetség Programtól. E forrásból jutottak el
egy egri tanulmányútra, ahol ragadozó halak
horgászatáról hallgattak előadást és gyakor-
lati képzésen vettek részt. Idén tavasszal
kétnapos szakmai kirándulásra készülnek
Siófokra.

elnök és
marketing referens, a Budai Campus Élel-
miszertudományi Karán működő Deák Ti-
bor Szakkollégium munkájáról számolt be.

2013-ban indultak 15-20 taggal, ma már 90
aktív tagjuk van. Az Élelmiszeripari Gaz-
daságtan Tanszék és a Hűtő és Állatitermék
Technológiai Tanszékkel valamint dr. Pal-
kovics Lászlóval állnak a legszorosabb kap-
csolatban. Üzemlátogatásokon vesznek
részt, előadóesteket szerveznek, önkép-

Csurka Tamás Lengyel Elizabeth

A szakkollégiumok hálózatát építenék ki

Autonómia, kompetencia, a szakma közösségéhez való

Sikeres pályázatok

Kilencven aktív tag
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zéssel foglalkoznak és társadalmi felelősség-
vállalásként élelmiszert és ruhát gyűjtenek
rászorulóknak. Több mint 60 élelmiszeripari
vállalkozással állnak kapcsolatban. Elsőd-
leges céljuk az, hogy pályájukat kezdve már
legyen használható kapcsolati tőkéjük a
szakmában.

Az Állattenyésztési Szakkollégium 2003
óta létezik, legjobb periódusa 2009-13 kö-
zött volt, mondta el elnök.
Szintén nyertek pénzt a NTP pályázatán.
Kapcsolatokat építenek ki állattartó tele-
pekkel és kilátogatnak hozzájuk, szintén az-
zal a céllal, hogy legyen valami a kezükben,
amikor kikerülnek az életbe. A szakkollé-
gium felvételi követelményeket támaszt és
elvárja az aktív munkát a tagoktól. Tervezik,
hogy a legjobb tdk munkákat kiadványban
jelentetik meg.

A Festetics Imre Mezőgazdasági Bio-
technológiai Szakkollégiumot még csak nyí-
ló virágbimbóként írta le
elnök. Előadásokat, fórumokat és tanul-
mányi kirándulásokat szerveznek. Céljuk-
nak tekintik azt is, hogy a biotechnológia
jelentőségét más szakon tanuló hallgatókkal
is megértessék.

A Környezetvédelmi (Zöld) Szakkollégium
már húsz éves lesz idén, tudtuk meg

elnöktől. Ők kéz a kézben járnak a
GATE Zöld Klubbal, amely a városban és
környékén is kifejti tevékenységét. A szak-
kollégium környezeti állapot térképet ké-
szített Gödöllőről. Hosszú éveken át önkölt-
séges programokat szerveztek, ingyenes
előadókkal. A Támop forrás számukra is na-
gyon jelentős volt, de már NTP pályázaton is
eredményesen vettek részt.

kollégiumi koordinátor, az ez-
redfordulón alakult, korábban vezetésével
működő Vidékfejlesztési Szakkollégium és a
2014 végén alakult Romaügyi és Társadalmi
Felzárkóztatási Szakkollégium munkájáról
is beszélt. Az előbbi egyik gondja az, hogy
sok tagjuk bejáró hallgató, ezért nehéz őket

Rácz Sándor

Kenessey Zoárd

Takács
Márton

Bálint Csaba

összefogni. Szintén nyertek NTP-s pénzt.
Tapasztalatai szerint is szükség van akár in-
tézeti, akár tanszéki oktató segítségére a fo-
lyamatos működéshez. A gyorsan változó
rendszerben ugyanis nehéz kiigazodni a hall-
gatóknak.

, a másfél éve alakult Soós
Pál Gépészeti Szakkollégium elnöke. Elő-
adásokat is szerveznek a tagságnak, de kie-
melkedő a szerepük azon hallgatói közös-
ségek támogatásában, akik szlalom verse-
nyeket szerveznek, illetve járműveket épí-
tenek.

A 2001-ben
Szalonka kör-
ből alakult Va-
dászati Szak-
kollégium el-
s ő s o r b a n a
hallgatók gya-
korlati isme-
reteinek bőví-
tését igyekszik
segíteni, hang-
súlyozta

el-
nök. Emellett
céljuk a társa-
dalmi szemlé-
letformálás a
vadgazdálko-
dási tevékeny-
ség elismerte-
tése érdekében. Segítik a hallgatók rész-
vételét vadgazdálkodási vetélkedőkön is,
ami tavaly csapat első, egyéni második és
harmadik helyezésben hasznosult.

Dr. Palkovics László egyetemi tanár a
szakkollégiumok szakmai tevékenységét
tartja a leglényegesebbnek.

egyetemi tanár, a
Halgazdálkodási Tanszék vezetője minden
szakkollégistának kifejezte az elismerését,
mert a szabadidejüket használják fel azért,
hogy még többet tudjanak. Hozzátette: az

Benkő Norbert

Sza-
kács Dóra

Dr. Urbányi Béla

egyetemnek partnerként kell kezelni őket,
segítve pénzügyi és adminisztratív teen-
dőikben is. Ezek a szervezetek lehetnek az
alapjai az alumni rendszernek is, ami ma
még kihasználatlan lehetőség.

egyetemi docens gra-
tulált az eseményhez, amely összefogta a
szakkollégiumokat. Javasolta az ilyen esz-
mecserék rendszeressé tételét.
Leszögezte, hogy az ezekben tevékenykedő

hallgatók plusz teljesítményére az egyetem-
nek és a szakmának is szüksége van. Az ál-
tala vezetett Hűtő és Állatitermék Tech-
nológiai Tanszéken hetente két-három cég
jelentkezik, jól képzett ifjú szakembereket
keresve.

Dr. Friedrich László

A szerző felvételei

kötődés

Kell a tanári segítség
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Dr. Kósa András matematikus,
professor emeritus, a Szent István
Egyetem professzori tanácsának
korábbi elnöke elkötelezett híve és
ápolója a magyar nyelvnek.
Lapunk lehetőséget kapott arra,
hogy most készülő könyvének
(Mangolkodók – írások nyelvről,
oktatásról) egy kis részletét
közöljük.

Magyarkodik, angolkodik.

Talán elkerüljük.

Van egy igénk,
amelyet és a származékait gyakran hallani:
ez a melléknévből és a „- ” visz-
szaható igeképzőből alkotott
szó. Használói – némi emelkedettségre is
igényt tartva – úgy érvelnek, hogy csak akkor
élnek vele, ha valaki kérkedik magyar vol-
tával vagy túloz értékeink megítélésében,
hangoztatásában. Ez így elfogadható lenne.
A tapasztalat azonban egészen mást mutat.
Némelyek ezt a szót hagyományaink elve-
tésére, lenézésére és megbélyegzésére, vala-
mint a hazai szellemi és egyéb értékek leki-
csinylésére, a közgondolkodásból való el-
hessegetésére használják. Ha mi valamilyen
formában kifejezzük a kultúránkhoz való ra-
gaszkodásunkat, amit bármely más ország
polgárai a sajátjukkal nemzettársaik együtt-
érzése és tetszésnyilvánítása mellett meg-
tehetnek és meg is tesznek, akkor mi „ma-
gyarkodunk”.

Érdemes felfigyelni arra, hogy az említett
igeképzést a nemzetek – országok neve kö-
zül kizárólag a magyarra használják. Nem
hallottam soha, hogy valaki ,

, , stb., és
például sem a születésnapi ünneplésekből ki-
buggyanó zenés szöveg-
re, sem a szokásaink közé betuszkolni kí-
vánt - vagy -napi her-
cehurcákra a világért sem használják a kü-
lönben nagyon is odaillő szót

A történelem sok szo-
morú lapja szól azokról a tragédiákról, ame-
lyek nyelvek elhalását tárják elénk. A meg-
maradt emlékekből és foszlányokból kitű-
nik, hogy gyakran szörnyű erőszak törölt el
nyelveket, de történtek önkéntes feladások,
beolvadások is. Vajon mi lesz a mi nyelvünk
sorsa?

Szeretnénk hinni, hogy a Kárpát-meden-
cében mindenütt, ahol ma még magyarul
beszélnek, nyelvünk élni fog. A
„mindvégig” szó lefedhet évtizedeket, év-
századokat, sőt álmodhatunk a „vég” örökös
eltolódásáról is. Ha mégis eljönne az az idő,
amikor az utódok ajkáról lefagy a magyar
szó, azt nyilván a romlás különféle időszakai

magyar kodik
magyarkodik

románkodik len-
gyelkedik németkedik olaszkodik

Happy birthday …

Valentin Halloween

angolkodik .

mindvégig

és figyelmeztető jelzései előznék meg. Érhe-
tik nyelvünket pusztító nagy tornádók (érték
is, főleg a megmaradt Magyarország hatá-
rain kívül), de enyhébbnek vélt szellők, fu-
vallatok is összehordhatnak annyi törmelé-
ket, amelyek egymásra rakódva sok mindent
betemethetnek, eltüntethetnek.

Anyanyelvünket napjaink-
ban is különféle hordalékok lepik el. Közü-
lük a legnagyobb buckákat kétségkívül a

(magyar-angol hibrid) hozza
létre. A mangol melléknévhez nagyon is ille-
nék az említett igeképző: .
Mangolkodik az az ember, aki beszédét vagy
írását feleslegesen teletűzdeli angol szavak-
kal, kifejezésekkel. A mangolkodók dédel-
getik és propagálják sajátos nyelvi képződ-
ményeiket. Ha valakiben ez ellenérzést szül,
netán bírálatot fogalmaz meg, arra könnyen
rásüthetik a magyarkodó jelzőt. Ez részükről
könnyen kijár mindenkinek, aki a nyelvün-
ket védeni, gondozni akarja, és a mangol-
kodás győzedelmeskedésében esetleg anya-
nyelvünk feladásának kezdeti jeleit látja.

Nyilván-
való: mangolkodik az, aki a magyar szava-
kat, gyakran azok tucatjait angol szóval vagy
szavakkal helyettesíti, illetve rejtjelezi, s így
a mondatainak rendje és hangzása idegenné,
a szöveg tartalma pedig zavarossá, ködössé
válhat. Ezzel szemben ne tekintsük mangol-
kodásnak azt a természetes folyamatot,
amely szókészletünkbe beemeli korunk
olyan fogalmainak, történéseinek vagy ered-
ményeinek az angol nevét, amelyeket jelen-
leg magyar szavakkal még nem tudunk ki-
fejezni, és amelyek egy része valószínűleg
örökös vendégként itt is marad. De ebben a
folyamatban is felütheti a fejét a mangol-
kodás, ha az angol szavak kiejtésekor nem a
magyar hangkészletből merítünk, vagy ha a
hangsúlyt nem az első szótagra tesszük (az
úgynevezett Leonardo-program ismertetése-
kor többször hallottam egyetemi vezetőktől a
név erőltetett „angolos” kiejtését.) Ítélkezé-
sünknek józan határokon belül kell ma-
radnia, az esetleges túlbuzgóság a mangol-
kodás malmára hajthatja a vizet. Különben
még nagy íróinknál is előfordult, hogy a ma-
guk helyén angol szavakkal, kifejezésekkel
éltek. PéldáulArany János Jókaihoz írt egyik
levele egy angol mondattal kezdődik.

Napjainkra a mangol
nyelv már befészkelődött minden társadalmi
és foglalkozási rétegbe. Naponta hallhatunk
arról, hogy bizonyos, kétséges eredetű kül-

Mangolkodás.

Ne essünk át a ló túlsó oldalára!

Kétféle dömping.

mangol nyelv

mangolkodik

földi árucikkek dömpingje milyen nagy ká-
rokat okoz gazdaságunknak, az egész or-
szágnak. Becsülendő az a bátor küzdelem,
amely ez ellen folyik. Az viszont csak elvét-
ve hallható, hogy az importált szavak döm-
pingje mennyire káros anyanyelvünkre néz-
ve. Sajnos, kevesen látják, illetve fedik fel e
kéttípusú behozatal közti rokonságot. Pedig
mindkettő kihat az egész országra. Az egyik
kárt okozhat a természetben és az egyén
egészségében, a másik pedig a legfontosabb
szellemi építményünkben, a nyelvben és az
egyén gondolkodásában, nemzetéhez való
viszonyában.Amangolkodók tevékenységét
tekintve nem tartanám túlzásnak a génmódo-
sított termékek behozatalával való párhuza-
mot sem.

Felületes gon-
dolkozás, esetleg hátsó szándék is mun-
kálkodhat azokban, akik a mangolkodás fé-
kezését az angol nyelvtől való idegenke-
désnek, elzárkózásnak kívánják feltüntetni,
és e világnyelv védőügyvédjeinek a szerepé-
ben tetszelegnek. Az angol nyelv egyáltalán
nem szorul rájuk, minden józan ember tudja,
hogy ez a nyelv és az általa hordozott kultúra
az emberiség igen becses kincsei közé tar-
tozik, közvetítőnyelv-szerepe pedig óriási.A
jövő nemzedékét is ennek tudatában kell ne-
velnünk. Fontos a kezdet: az oktatás irányí-
tó szerepébe került "illetékeseknek" – hiva-
tali kötelességüknél fogva is – végre meg
kellene találniuk annak a módját, hogy a 8-
12 évnyi iskolai angolnyelv-tanításnak álta-
lánosan érezhető eredményei legyenek.
(Igen távol vagyunk ettől, a kivételeket
hagyjuk!)Az angol nyelv ismeretét a felsőbb
tanulmányok során töretlenül kell(ene) fej-

Az angol nyelv kapcsán.

Mangolkodók

Kósa András
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leszteni, ami azonban semmi esetre sem je-
lentheti annak az életfontosságú – több nem-
zedék rendkívüli fáradozásával, alkotásával
és tudásával létrehozott – vívmánynak a fela-
dását, hogy az oktatás minden szinten (elte-
kintve a magától értetődő kivételektől) ma-
gyar nyelven folyjék.Ahallgatóknak nyilván
meg kell ismerniük – legalább a várható
felhasználás mértékéig – a tananyag lénye-
ges részeinek az angol szaknyelvét. Ez állhat
más idegen nyelvekre is. Megvalósítására az
életképes, működő módszerek mellett ag-
gasztó ötletekkel is találkozhatunk. Ilyen
például az a szörnyszülött javaslat, hogy a
hazai egyetemeken a mesterképzés nyelve az
angol legyen.

Korábban említettük, hogy a
mangolkodás már beivódott a lakósságnak
szinte valamennyi rétegébe. Kezdve a pro-
fesszortól, aki a tudományos tanácskozáson
a időpontja iránt érdeklődik,
egészen a falusi bácsiig, aki sűrűn látogatja a
komáját, mivel annak van „
( ) is. Sem helye nincs, sem értelme nem
lenne annak, hogy idézzek néhányat abból a
sok ezer mangol kifejezésből, mondatból,
amelyek egyre nagyobb mértékben elárasz-
tanak bennünket. Veszélyben mindenekelőtt
ifjúságunk van, közöttük egyre gyakoribb a
mangolkodás újabb, betűcsoportos változa-
ta: a távfutó kislány kesereg, hogy a legutób-
bi versenyen nem érte el a jét (

); az állásért folyamodó ifjú dicsekszik,
hogy csupán az írott je (

) alapján azonnal alkalmazták. A man-
golkodás térnyerésében – anyanyelvünk ha-
tékony védelmének sorvadása mellett –
nagy szerepe van a sznobizmusnak, a „fel-
jebb lévőkhöz” való idomulás vágyának, sőt
az egyszerű tudatlanságnak is. Hibáztathatók
azok a serény értelmiségiek is, akik az ütő-
kártyának tekintett európai ( ,

) műveltség nevében elő kívánják
mozdítani a szóban forgó hibrid nyelv elis-
mertetését és elterjedését. Elgondolkodtató
lehet, hogy többüknek még az szó
helyes magyar kiejtésébe is beletörik a bics-
kája.

Alegnagyobb gondot az
okozza, hogy egyre bővül azoknak a szer-
vezeteknek, intézményeknek a halmaza,
amelyek – illetve egyes részlegeik – szinte
nagyüzemi módszerekkel termelik és ter-
jesztik a mangol beszéd és írás tarkabarka
változatait. Hatalmas, gazdag szervezetek
vannak közöttük, amelyek tevékenységük-
nek ezt a káros hatását vagy fel sem fogják,
vagy ha igen, eszükbe sem jut bármit is tenni

Elburjánzás.

Afő problémáról.

coffee brake

écsbijója”
HBO

píbí ersonal
est

szíví urriculum i-
tae

ájrópai
eerópai

Európa
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ellene. Felsorolásukat az állandó szaporodás
miatt is csak elkezdeni lehet: az írott és az
elektronikus sajtó; a tévé; a rádió; a könyv-
kiadás; a szórakoztatás tömkelege; az ipar; a
kereskedelem; a vendéglátás; a közélet; a
pénzügyi világ; az országos és a helyi admi-
nisztráció …; valamint sokunk fájdalmára
még az oktatás is.

Ha valaki az iménti képet túl sötétnek látja,
sokféle módon eldöntheti a színek megvá-
lasztásának a helyességét. Például átnézheti
egy hét tévé- és rádióműsorának a címeit,
összegyűjtheti néhány napilap, folyóirat 5-6
számának angol szavait, betűszavait, kifeje-
zéseit, vagy olvasgathatja egy nagyvárosunk
valamelyik főutcáján a boltok és a szóra-
kozóhelyek címtábláit. Ha meg akarja érteni
őket, illetve a velük gyártott mondatokat,
aligha úszhatja meg, hogy ne kérje az in-
ternet vagy egy alkalmas szótárkészlet segít-
ségét, még akkor is, ha az iskolában tanult
angolul vagy latinul. Tapasztalhatja, hogy a
mangolkodás megfejtésében sokszor ezek az
eszközök sem elegendők.

Anyanyelvünk ma legin-
kább a mangolkodás révén van igen komoly
támadásnak kitéve. A védekezés meglehe-
tősen szétszórt és szervezetlen; néhány cikk,
egy-két könyv, előadások és konferencia-
szekciók nem tudják a térfoglalását lefé-
kezni. Ehhez mindenekelőtt a már említett
nagyüzemi termelés felszámolására lenne
szükség. Sokat tehetnének ezért – ha komo-
lyan vennék a dolgukat – az akadémiák, az
oktatási, a művészeti intézmények, a médiu-
mok. Jelenleg – bárhogy is igyekszünk baga-
tellizálni a kialakult helyzetet – a mangolko-
dás áll győzelemre. De ez könnyen megfor-
dulhat, ha egyre többen támaszkodnak anya-
nyelvünk hatalmas kincsestárára, a nyelv
erejére, gazdagságára, logikájára és hajlé-
konyságára. Kedvező hatása lenne annak is,
ha minél többen sajátítanának el alaposan
idegen nyelveket. Ennek során egyre jobban
ráébredhetnének arra, hogy anyanyelvünk
milyen szilárd alapot nyújthat gondolko-
dásuknak. Tanúként szeretném felhozni azo-
kat az Amerikába került magyar származású
(atom)tudósokat, akik, ha csak tehették,
szakmai kérdésekről is magyarul beszéltek
egymással. Közülük Teller Edétől – aki közel
hét évtizedet dolgozott angol nyelvterületen
– többször hallhattuk, hogy eredményei alig-
ha szárnyalták volna túl egy átlagos tanár tel-
jesítményét, ha nem „ ”
ismerte volna meg a világot.

Higgyünk Teller Edének, az általa említett
nagy lehetőség mindannyiunk számára adva
van. Tiszteljük és védjük teremtő anyanyel-
vünket!

A védekezésről.

Ady teremtő nyelvén

A gondtalan embernek nincs gondja, a
gondatlan ember nem gondos, fiunkat az
iskolába járatjuk, de jártatni csak lovakat
lehet "A nyelv maga a végtelenség. Minél
tovább foglalkozom vele, annál inkább
látom, hogy sohase lehet a végére érni.
Csak vérünk érzi. Értelmünk mindig elá-
mul, ha elemezzük és tudatosítjuk azt,
amit vérünk érez. De ez az ámulat szá-
momra az élet egyik legnagyobb gyönyö-
rűsége." (Pesti Hírlap, 1932. október 30)
(Kosztolányi Dezső, 1971, Nyelv és lé-
lek. Budapest: Szépirodalmi Könyv-
kiadó, 168)

"Nyelvünk ízei gazdagon kiforrtak. A
magyar szóból finom műszer lett, zajtalan
sebességű gép, mellyel a mérnöki elme
könnyedén alakíthatja fogalmait. De a lé-
lek homályos vidékeit is lágyan kiemeli
mélyeiből költőink ihlete. Nyelvünkkel
megmintázhatjuk a kővágó motorok per-
gő zaját s az udvar sarkában gubbasztó
maroknyi szalmaszemét alig-alig zizzenő
rebbenését. Egyszóval nyelvünk ősi és
modern, erdei, mezei és városi, ázsiai és
európai." (JózsefAttila: Töredékek)

"... soha a földnek golyóbisán egy nem-
zet sem tehette addig magáévá a böl-
csességet, mélységet, valameddig a tudo-
mányokat a maga anyanyelvébe bé nem
húzta. Minden nemzet a maga nyelvén
lett tudós, de idegenen sohasem" "tsupán
idegen nyelven soha még egy Nemzet is e
földön, a maga Anya nyelvét meg vetvén,
böltsességre, tudományokra nem emel-
tethetett" (Bessenyei György, Magyar-
ság, 1781).
forrás:

"A nyelv természeti jelenség. Gyökerei
mélyen belenyúlnak a múlt őstelevényé-
be, egészen a történelem előtti korig, s
van törzse, ága, lombja, eleven virága is.
Úgy hat ránk, mint valami hatalmas,
megfoghatatlan, szellemi csoda. De any-
nyira élő és valóságos, hogy érzékeinkkel
is észlelhetjük." (Kosztolányi Dezső,
1971, Nyelv és lélek. Budapest: Szépiro-
dalmi Könyvkiadó, 185)

"A mesebeli árva gyermek a magyar
nyelv. Még az ág is húzza. Pedig gyö-
nyörű tartományai vannak. A legszebb
országon húzódnak folyamai. A vad-
madarak, csillagos égboltozat alatt lakó
pásztorok és rajongó költők vigyáztak ez
árva gyermek lépéseire, amíg járni ta-
nult. Néha eldugdosták, mint a bujdosó
kurucot vagy honvédet. Szőlőhegyek bor-
házaiban, kollégiumok üres padlásain, a
bedőlt pusztai kutak felett szárnyaló szél
zúgásában élt." (Krúdy Gyula: Felhő)

http://fox.klte.hu/~keresofi/alap/idezetek.html

A magyar nyelvről
szóló idézetek
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Nagyszabású kutatás-fejlesztési
projektbe kezdett az MTA
Csillagászati és Földtudományi
Kutatóközpont (MTA CSFK)
Földrajztudományi Intézete,
amiben a Szent István Egyetem is
részt vesz: a téma Budapest és a
várost körülvevő ingázási zóna
népességdinamikája és a lakossági
fogyasztás által okozott egyes
szennyezések. Az urbanizáció
miatti környezetterhelést feltáró
kutatás nemzetközi
referenciaprojektté válhat,
olvasható az Akadémia honlapján.

A kutatók innovatív módszerekkel vizs-
gálják a budapesti várostérség népességének
mozgását, a talajba és a várostérség vizeibe
jutó szennyezések tér-idő dinamikáját, va-
lamint ezek hatásait.

A programot az MTA CSFK Földrajz-
tudományi Intézete vezeti, részt vesz benne
az MTA CSFK Földtani és Geokémiai In-

A Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetségnél kiemelten fon-
tosnak tartják a fiatal szakemberek támogatását, elismerését, látás-
módjuk, újszerű ötleteik megismerését. E gondolat mentén rendezik
meg immár hatodszor a MaSzeSz Junior Vízgazdálkodási Szimpó-
ziumot, mely 2017-től az egy éve elhunyt dr. Dulovics Dezső nevét
viseli, ezzel állítva emléket a diákokért végzett fáradhatatlan oktatói
munkásságának.
A Dr. Dulovics Dezső Junior Szimpóziumra várják mindazoknak a

35. életévüket még be nem töltött szakembereknek a jelentkezését,
akik a vízellátás, csatornázás, szennyvíztisztítás, vagy a települési
vízgazdálkodás egyéb területén üzemeltetői, tervezői és/vagy tudo-
mányos tevékenységet folytatnak.
A verseny neves szakemberekből és cégvezetőkből álló zsűrije által

legjobbnak ítélt előadó részvételt és előadási lehetőséget nyer az
IWA 9th Eastern European Young Water Professionals konferen-
ciájára. A kiemelkedő előadók kutatási eredményeiket a MaSzeSz
kéthavonta megjelenő periodikájában, a Hírcsatornában publikál-
hatják, illetve alkalmuk nyílik eredményeik bemutatására a Ma-
SzeSz szakmai konferenciáján. Az esemény támogatói értékes kü-
löndíjakkal jutalmazzák az általuk legkiemelkedőbbnek tartott ver-
senyzőket. Az idén az érdeklődők vízgazdálkodás iránti elkötelező-
dését erősítendő, a Víz világnapjához kapcsolva szervezik meg az
eseményt.Aszimpózium időpontja: 2017. március 22.

Helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem A
épület földszinti konferenciaterme (1111 Budapest, Egry József utca
20-22.)

Jelentkezni az online jelentkezési lap kitöltésével (ami a
www.maszesz.hu honlapon is megtalálható) és a tervezési/kutatási
feladat egyoldalas összefoglalójának megküldésével
(titkarsag@maszesz.hu ) lehet. Az előadói jelentkezési határidő:
2017. március 5.

Dr. Dulovics Dezső Junior
Vízgazdálkodási Szimpózium

tézet, a Szent István Egyetem, az Aquaprofit
Zrt., valamint az UTB Envirotec Zrt. A kuta-
tás a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innová-
ciós Alap több mint egymilliárd forintos
támogatásával, a Nemzeti Versenyképességi
és Kiválósági Program (NVKP) keretében
valósul meg.

A kutatás különleges jelentőségét az adja,
hogy napjainkra a népesség erőteljes föld-
rajzi koncentrálódása, az urbanizáció ko-
moly környezeti kockázattá vált.

A nagyvárosok gyors népességnöve-
kedésének, valamint a beépített területek és
az ingázási övezetek terjedésének egészség-
ügyi és élelmiszer-biztonsági következmé-
nyei lehetnek.
Földünk csaknem minden országára igaz az

a megállapítás, miszerint a teljes fogyasztá-
son belül a városi fogyasztás súlya egyre szá-
mottevőbb, a várostérségek ökológiai láb-
nyoma a vidéknél gyorsabban növekszik.

Sok a kérdőjel a globalizált, modern gaz-
daság és a népesség térbeli koncentráció-

jának komplex környezeti hatásaival kap-
csolatban, a téma nemzetközi szinten és
hazánkban is napjainkban kezdi felkelteni a
szakemberek érdeklődését.
Akutatási projekt fő célja a szennyvizek jel-

lemzőinek feltárása. A több tudományterü-
letet összefogó projektben a kutatók és az
ipari partnerek komplex vizsgálatokat vé-
geznek a budapesti várostérség felszíni és
felszín alatti vizeiben, a talajokban, halakon
és haltáplálék-szervezeteken, és elemzik a
keletkező szennyvizek jellemzőit, az elve-
zetés hatásait.

A projekt célja a már ismert szennyezőkön
túl korábban nem vizsgált elemekre, ható-
anyagokra vonatkozó állapotfelmérés, a ki-
váltott kockázatok feltérképezése és kocká-
zatcsökkentő fejlesztések megvalósítása.

A tervezett kutatások és fejlesztések min-
den bizonnyal komoly külföldi érdeklődést
váltanak ki, emellett jó esély van arra, hogy a
program nemzetközi referenciaprojektté
váljon.

Az urbanizáció környezetterhelését
kutatják az agglomerációban

Célkeresztben a szennyvízek

Feltérképezik a kockázatokat
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Idén először a Szent István Egyetem –
a felsőoktatási intézmények közül
egyedüliként – csatlakozott a január
26-án megrendezett IV. Magyar
Marketing Fesztivál kiállítóihoz.

A fesztivált a marketing szakma az ország
egyik legnagyobb évindító, marketing tren-
dekkel foglalkozó kkv-marketingszakmai
konferenciájaként tartja számon, mely az
évek alatt valóban egy fesztivállá nőtte ki
magát: a konferencián kívül workshop-ok és
kiállítói tér, valamint networking és V.I.P. te-
rem segíti a szervezők, a kiállítók, az előadók
és a látogatók közötti eszmecserét, kommu-
nikációt, kapcsolatépítést.

A kiállítói standhoz 6 tiszteletjegy is járt.
Egyetemünket a Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar Üzleti Tudományok Intéze-
tének részéről , a Vál-
lalatgazdasági és Menedzsment Tanszék ve-
zetője, , a Marketing Me-
nedzsment Tanszék vezetője és

egyetemi docens; a Zöld Út Nyelv-
vizsgaközpont részéről , a köz-
pont irodavezetője és marketingese, a kez-
deményezés ötletgazdája és projektkoordi-
nátora; a PR, Sajtó és Rendezvényszervezési

prof. dr. Illés B. Csaba

dr. Papp János
dr. Lajos At-

tila
Györe Bence

Főosztály részéről és
rendezvényszervezési és

PR-szakértők képviselték. A közös szerve-
zésben megvalósult innovatív projekt célja a
marketing, a gazdasági és a szaknyelvi kép-
zések népszerűsítése mellett egyetemünk
szakmai és partnerkapcsolatainak bővítése
volt, továbbá a naprakész új és jövőbe mutató
trendek megismerése, majd oktatásba tör-
ténő beépítésének lehetősége is felmerült, hi-
szen a képzések célja az, hogy alapos elmé-
leti tudás mellé a diákok aktuális és gyakorla-
ti útmutatást is kapjanak a munkaerő-piacon
történő sikeres elhelyezkedéshez.

Sikerült olyan vállalkozókkal és cégveze-
tőkkel megismerkednem a rendezvény alatt,
akik később vendégelőadóként is meghív-
hatók egy-egy előadásra, mesélte a standon
dr. Papp János, amikor a rendezvény ered-
ményeiről faggattuk. Prof. dr. Illés B. Csaba
és dr. Lajos Attila pedig egy-egy marketing
döntéshozók számára szervezett workshop-
on vettek részt, melynek fő témája az értéke-
sítés és IT technológia volt.
Mindeközben standunkon is nagy volt a for-

galom: többen érdeklődtek képzési lehető-
ségekről, nyelvtanfolyamokról, nyelvvizs-
gákról, de volt, aki cégével a gyakornoki
programban való részvételi lehetőségekről,
vagy éppen az Állásbörzénk után érdeklődött
kiállítóként. Rengeteg pozitív visszajelzést
kapott egyetemünk már önmagában a meg-

Farkasné Inkret Judit
Kutasy Gabriella

jelenés és a konferencia-részvétel kapcsán
is, de ezen felül külön öröm volt, hogy mind
a látogatók, mind a kiállítók közül is többen
odajöttek öregdiákként egy kicsit nosztalgi-
ázni, vagy jelenlegi diákként köszöntek oda.
Nagyon büszke vagyok a tanáraimra, prof.
dr. Illés B. Csabára és dr. Papp Jánosra, és a
SZIE-re is, mert úgy gondolták, hogy ott a
helyük egy ilyen rendezvényen! – mondta

, a SZIE levelezős hallgatója,
aki tanulmányai mellett saját, marketinggel
foglalkozó cégét vezeti és egy közös fotóra
standunkra is beállt. A marketing tudomá-
nyos elméletének, és a marketing piac gya-
korlatának ország szinten a metszetét mu-
tatja ez a kép, mondta egy büszke mosoly
kíséretében.

A rendezvény főszervezője,
a konferencia alatt végiglátogatta a

standokat, és ígéretet tett arra, hogy egy
hosszabb beszélgetésre az összes szakmai
partnert és kiállítót személyesen is meg-
látogatja az elkövetkezendő hónapokban.
Reméljük, egy hosszú távú és gyümölcsöző
együttműködés kezdete volt a IV. Magyar
Marketing Fesztivál.

Kasza László

Miklovicz
Norbert

Györe Bence

Kapcsolatépítés

IV. Magyar Marketing Fesztivál

Vendégelőadók lehetnek
Hosszú távra szólhat

A Tempus Közalapítvány megbízásából
, a Corvinus Egyetem do-

cense kutatást végzett a hazánkban teljes és
részképzésben tanuló külföldi hallgatók véle-
ményének feltárása céljából, vizsgálva a ha-
zánkkal, oktatási szolgáltatásainkkal, vala-
mint a mobilitással kapcsolatos percepciókat
és attitűdöket. A kutatás alapját 72 különböző
országból származó, 27 hazai felsőoktatási in-
tézményben tanuló, 1566 külföldi hallgató vá-
laszai adták.Aválaszadók nagy része (81%-a)
Stipendium Hungaricum ösztöndíjas, 12%-a
pedig az Erasmus program keretében tanul(t)
nálunk.

A kutatás célja a hazánkban teljes- és rész-
képzésben tanuló külföldi hallgatók vélemé-
nyének feltárása a következő témákban:

- pozitív és negatív percepciók Magyaror-
szágról,

- a külföldiekkel szemben tapasztalt attitűdök
és viselkedés,

- a magyar kultúráról kialakult kép,

- a különböző feltételekkel és lehetőségekkel
(szállás-, szórakozási, közlekedési, sportolási
és vásárlási lehetőségek) kapcsolatos atti-
tűdök és elégedettség,

- az oktatási intézmény kiválasztására vonat-

dr.
Malota Erzsébet

kozó döntés vizsgálata, a döntéshez felhasz-
nált információforrások elemzése,
- a felsőoktatási intézmény oktatási szín-
vonalának megítélése, a hallgatói szolgáltatá-
sokkal való elégedettség,
- a mobilitással kapcsolatos vélemények.

Emellett a Stipendium Hungaricum ösztön-
díjban részesülő teljes idejű és részképzéses
hallgatók esetében a következő témaköröket
mérték még fel:
- az ösztöndíj folyósításával, a szálláskere-
séssel és az egészségbiztosítással kapcsolatos
segítségnyújtással való elégedettség,
- az intézmények által biztosított információ-
adással és a hallgatóknak nyújtott szolgáltatá-
sokkal kapcsolatos elégedettség,
- a hallgatói tanácsadást és mentorrendszert
illető elégedettség.

Az országos összehasonlításban 18 intéz-
mény közül a SZIE a 2. helyen végzett az in-
tézményi szolgáltatások területén, illetve 3.
helyen a "segítség az eligazodásban" kategó-
riában.Azonban, ha az összehasonlítást csak a
min. 100 fős mintát adó egyetemek körében
végezzük (Budapesti Gazdasági Egyetem,
Debreceni Egyetem, Pécsi Tudományegye-
tem, Szegedi Tudományegyetem és SZIE),

akkor intézményünk a vizsgált négyből há-
rom kategóriában 1. helyen végzett: az intéz-
mény és oktatás színvonala, segítség az el-
igazodásban és intézményi szolgáltatások.

Nemzetközi hallgatói elégedettségmérés




