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fókuszban az Egyetem
MÁRCIUSI számunkban több cikket is találnak olvasóink olyan nagy értékû pályázatokról, amikben konzorcium vezetõként
vagy konzorciumi tagként szerepel a Szent
István Egyetem.
A sikeres pályázatok, induló projektek azt is
igazolják, hogy intézményünk keresett partnere hazai és nemzetközi vállalatoknak a tudáspiacon.

Egyértelmû fejlõdés?

Dr. Markó József okl. gépészmérnök,
Jedlik Ányos-díjas szabadalmi ügyvivõ, a
Gépészmérnöki Kar egykori hallgatója
Dr. Markó József-díjat alapított. A díj
célja, hogy ráirányítsa a mérnökjelöltek
és kezdõ gépészmérnökök figyelmét a
szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogszabályokra és az iparjogvédelemben illetve az innovációban rejlõ hatalmas lehetõségekre, amelyekkel élni kell. A díjat
(évente egy) olyan kiemelkedõ tanulmányi eredményt elérõ hallgató kaphatja,
aki olyan invenciózus diplomatervet,
vagy más mûszaki megoldást hozott létre,
amely eredeti megoldásával az adott
szakterületen a technika állását jóval
meghaladja, vagyis jelentõs szellemi alkotást tartalmaz.
A díj abból áll, hogy a kitüntetett hallgató diplomatervének szabadalmi bejelentéssé történõ szakszerû átdolgozását
Alapító – a 40 éves hazai és nemzetközi
szabadalmi ügyvivõi praxisával – átdolgozza a hallgatóval folytatandó konzultáció alapján, majd a kitüntetett hallgató
nevében – a díjátadástól számított 2 hónapon belül – a szabadalmi bejelentést benyújtja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalanál, hogy az a lehetõ legnagyobb
eséllyel induljon a szabadalom megszerzéséért.
(gek.szie.hu)

SZENT ISTVÁN EGYETEM
A Szent István Egyetem lapja
Felelõs szerkesztõ: Balázs Gusztáv
Webmester: Lajberné Jancsók Aranka
Kiadja a Szent István Egyetemi Kiadó Kft.
Felelõs kiadó:
Dr. Tõzsér János rektor
Kiadóvezetõ: Lajos Mihály
Nyomta: Prime Rate Kft.
Nyomdai megrendelés száma: VA/17/0158
A szerkesztõség postacíme:
2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1.
Tel.: (28) 522-000/1100 Fax: (28) 410-804
szieujsag@fh.szie.hu
http://ujsag.szie.hu
ISSN 1585-518X (nyomtatott)
ISSN 1787-4025 (online)

2

Zsidai László grafikája

Dr. Markó
József-díj

Kitüntetések a nemzeti ünnepen
A nemzeti ünnep alkalmából a Magyar Bronz
Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben
részesült Békés megye területfejlesztése, gazdasági és turisztikai fejlõdése érdekében végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként dr. Glózik Klára Erzsébet, az Agrár- és
Gazdaságtudományi Kar fõiskolai docense.
Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozat kitüntetést kapott dr. Maráz Anna, az
Élelmiszertudományi Kar Mikrobiológia és
Biotechnológia Tanszékének professzor emeritája, a Sapientia EMTE volt egyetemi tanára.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata
kitüntetést kapott dr. Kiss Gyula Ybl Miklósdíjas építész, az Ybl Miklós Építéstudományi
Kar kapcsolati dékánhelyettese, az Építészmérnöki Intézet fõiskolai tanára
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott
dr. Helyes Lajos egyetemi tanárnak, rektorhelyettesnek, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Kertészeti Technológiai Intézet
igazgatójának, a kertészet jelentõs fejlõdését
szolgáló tudományos, kutatási, mûszaki fejlesztési tevékenysége és vezetõi munkássága

elismeréseként és Stefanovitsné dr. Bányai
Évának, az Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanárának, az agrárfelsõoktatásban végzett
kiemelkedõ színvonalú, elkötelezett oktató,
kutató munkája elismeréseként.

Egyetemünk koszorúját dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes és Balogh Barbara, az EHÖK elnöke helyezte el a Petõfi-szobornál március
15-én, Gödöllõn

fókuszban az Egyetem

A Szent István Egyetem, a Kárpátmedencei Agrár és Vidékfejlesztési
Innovációs Központ és a
Szaktanácsadási és Továbbképzési
Központ szervezésében valamint a
GAK Nonprofit Közhasznú Kft.
társszervezésében februárban két
növényvédelmi tanfolyamot indított
vajdasági és kárpátaljai
csoportoknak külhoni
partnerintézményeivel (a zentai Pro
Scientia Naturae Alapítvány,
a Vajdasági Agráregyesületek
Szövetsége, valamint a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar
Fõiskola). A tanfolyamokhoz egyegy magyarországi tapasztalatcsere
program kapcsolódott.

Kárpát-medencei
növényvédelem

A háromnapos szakmai esemény keretein
belül a határon túli vendégek megtekinthették
a gödöllõi Mezõgazdasági Eszköz- és Gépfejlõdéstörténeti Szakmúzeumot, ahol dr.
Hentz Károly és dr. Szabó József mutatta be a
mezõgazdasági gépek fejlõdését az ipari forradalomtól napjainkig. A program részeként a
vendégek meglátogatták a Parlamentet is. A
zentai csoportot Jakab István, az Országgyûlés alelnöke fogadta, s adta át ünnepélyes
keretek között a tanfolyam elismerését szolgáló tanúsítványokat dr. Tõzsér János rektor
úrral. A Földmûvelésügyi Minisztériumban
Tóth Katalin, a tárca Kárpát-medencei kapcsolataiért felelõs helyettes államtitkára és
munkatársai folytattak szakmai beszélgetést a
zentai és beregszászi csoportokkal.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal NTAI Növényegészségügyi és Molekuláris Biológiai Laboratóriumának vezetõje, dr.
Melika George mutatta be a laboratóriumot. A
szakmai programok részeként a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Növényvédelmi Intézetének munkatársai is készültek
elõadásokkal a növényvédelem témakörében.
A résztvevõk olyan helyszíneket is meglátogattak, mint a szentesi Árpád-Agrár Zrt., a
szarvasi Pioneer HI-Breed Termelõ és Szolgáltató Zrt., valamint a Nyíregyházi és Karcagi Kutatóintézet.
A kárpátaljai csoport tagjai a tapasztalatcsere
program zárásaként dr. Kozári Józseftõl, a
Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ
vezetõjétõl, valamint dr. Torda Mártától, az
FM osztályvezetõjétõl vehették át a tanfolyamot elismerõ tanúsítványokat.
Fotók: Garaczi Balázs, Nagy-Abonyi Arnold,
Pái Béla

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710
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FruitVeB Évnyitó konferencia

Közfoglalkoztatási
Termeljen egymillió tonnával többet! program
A FruitVeB Magyar ZöldségGyümölcs Szakmaközi Szervezet és
Terméktanács március 3-án 260
regisztrált fõ részvételével, Változások
2017 címmel évnyitó konferenciát
rendezett a Szent István Egyetemen,
Gödöllõn. A rendezvény célja az volt,
hogy a résztvevõk elsõ kézbõl
értesülhessenek a kertészeti ágazatot
érintõ legfontosabb változásokról.
A konferencia résztvevõi a magyar
zöldség-gyümölcs szakma
legjelentõsebb szereplõi voltak:
termelõk, értékesítõk, feldolgozók,
illetve jelen voltak a szakpolitika és a
sajtó képviselõi is.

A jelenlévõket a Szent István Egyetem
tudományos rektorhelyettese, dr. Helyes Lajos professzor köszöntötte, majd Ledó Ferenc, a FruitVeB elnöke értékelte a zöldséggyümölcs ágazat 2016-os évét. Õt követõen
dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium (FM) parlamenti államtitkára a 2017es év kihívásairól és lehetõségeirõl, valamint
a szövetkezés fontosságáról tartott elõadást.
Az agrárkormányzat rendkívül fontosnak
tartja a kertészeti ágazat fejlesztését, hiszen a
mezõgazdaságon belül ez a legmunkaigényesebb terület, így sok embernek ad munkát, mintegy 300-350 ezer család megélhetését biztosítva ezzel, mondta az államtitkár.
Atárca képviselõje kiemelte: az FM Magyar
Zöldség-gyümölcs Ágazati Stratégiájában
megfogalmazott célja az, hogy a mostani 2,5
millió tonna helyett 1 millió tonnával többet
termeljen az ágazat, miután az Európai Unióban ezek a termékek jó minõség esetén eladhatók, és a termelés bõvítése magával hozhatja a foglalkoztatottság lényeges növekedését is.
A tervekrõl szólva dr. Nagy István elmondta, hogy a fejlesztések eredményeként a zöldségtermesztés termésátlaga 35 százalékkal,
A kormány támogatja a termelõi
szervezõdések létrejöttét, és ösztönözni szeretné a termelõket az öszszefogásra. Öt évre 150 millió forintot ad azért, hogy létrehozzák az
adminisztrációt, kialakítsák a mûködési formát.
Jelenleg 68 zöldség-gyümölcs termelõi szervezõdés mûködik az országban 16 ezer termelõ taggal és
37,2 ezer hektár tagi termõterülettel. A szervezetek által forgalmazott termékek értéke 52,4 milliárd
forint, ami az ágazati értékesítés
mintegy 20 százalékát teszi ki.
Balázs Gusztáv felvétele
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míg a gyümölcstermesztésé 70 százalékkal
emelhetõ. Sikeres fejlesztés esetén hazánkban százezer új munkahely is létesülhet az
ágazatban, amelyek 80 százaléka a termesztésben, míg 20 százaléka a feldolgozóiparban jöhet létre.
Dr. Nagy István hangsúlyozta, legalább 40
százalékos mértékre kell növelni a termelõi
szervezõdések szerepét a zöldség-gyümölcs
ágazatban, ami elsõsorban az új tagok belépésével, a tagság bõvítésével érhetõ el.
Mindezek mellett meg kell szervezni az
exportpiacok nagy termésmennyiséggel történõ ellátását, ehhez pedig a termelõi szervezõdések közötti együttmûködést is ösztönözni kell.
Az általános forgalmi adó csökkentés szükségességérõl és annak várható hatásairól a
zöldség-gyümölcs ágazatra Nagypéter Sándor, a FruitVeB TÉSZ Fõbizottságának elnökségi tagja tájékoztatta a résztvevõket.
Dr. Mezei Dávid agrár-vidékfejlesztési stratégiai ügyekért felelõs helyettes államtitkár a
zöldség-gyümölcs ágazathoz kapcsolódó pályázatokat mutatta be elõadásában.
Bittsánszky Márton, az FM fõosztályvezetõ-helyettese beszámolt a résztvevõknek a
zöldség-gyümölcs ágazatot érintõ legfontosabb EU-s jogszabály-változásokról, Szõriné Zielinska Alicja pedig egy érdekes elõadásban mutatta be a lengyel mezõgazdaság
adózási rendszerét, illetve azt, hogy miben
hasonlít vagy mennyiben tér el a magyar
adózási rendszertõl.
A konferencia záró elõadásában dr. Felföldi
János, a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karának docensétõl a résztvevõk arról
hallhattak, hogy miért fontos a szemléletváltás a termelõi szervezõdéseknél.
A rendezvényen megjelentek megkóstolhatták hat TÉSZ friss és feldolgozott termékeit, például gyümölcsleveket, zöldségkrémeket, zöldségbõl és gyümölcsbõl ké(fruitveb.hu – mti.hu)
szült chipseket.

A Belügyminisztérium támogatásával immár 5. éve indul a hallgatók részére meghirdetett szakmai tanácsadói közfoglalkoztatási munka.

Idén a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar hallgatói közül 40 fõ, a Kertészettudományi Karról pedig 15 fõ vesz
részt ebben a programban. A szakmai segítõ
tevékenység 2017. március 1-jétõl 2018.
február 28-ig tart.
A Belügyminisztérium képviselõinek (Réthy Pál fõosztályvezetõ, Suszter Zsolt rendõr
alezredes, dr. Dobozi József szakmai fõta-

nácsadó, Kis Zoltán mezõgazdasági szakértõ, Králl Gabriella programért felelõs
szakmai koordinátor) tájékoztatása után a
megyei koordinátorok, valamint a területi
szakmai fõtanácsadók személyes konzultációt tartottak a hallgatók részére március 8án az MKK Kari Tanácstermében.
mkk.szie.hu
A GYÜMÖLCSÖSÖKBEN nem okozott
jelentõs fagykárt a szokatlanul hideg tél – állapította meg a Magyar Kertészeti Szaporítóanyag Nonprofit Zrt. (MKSZN) tizennégy gyümölcsfajta rügyeinek laboratóriumi vizsgálata alapján.
A magyar cég újfehértói telephelyén végzett laboratóriumi vizsgálat során kiderült: a
meggyfajták közül egyedül a debreceni bõtermõ rügyei sérültek jelentõsebben, itt a
minta negyede károsodott.
A szakemberek szerint azonban még ez sem
jelenti azt, hogy gyenge lesz a termés, hiszen
a bõséges gyümölcshozamhoz elegendõ, ha
a virágrügyek 15-20 százaléka megköt.
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Dr. Dimény Imre
(1922 – 2017)
Március 16-án, életének 95. évében elhunyt
Dimény Imre agrármérnök, egyetemi tanár,
politikus, a Magyar Tudományos Akadémia
(MTA) rendes tagja. A Széchenyi-díjas tudós
1967 és 1975 között földmûvelésügyi és élelmezésügyi miniszter, 1975 és 1986 között a
Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektora volt.
Dimény Imre az erdélyi Komollón született 1922. augusztus 3-án. 1941 és 1944 között a Kolozsvári Gazdasági Akadémia, majd
az ottani mezõgazdasági fõiskola hallgatója
volt. Az egyetem elvégzése után 1945 és
1975 között a mezõgazdasági igazgatás különbözõ területein tevékenykedett. Mezõgazdasági és élelmezésügyi miniszteri posztot töltött be a Fock-kormányban 1967 és
1975 között.
Az MTA közleménye szerint mezõgazdaság-igazgatási tevékenységének eredményeként az 1965 és 1975 között lezajlott agrárreform a gépberuházások támogatásával felgyorsította a mûszaki fejlesztést és a hazai
mezõgépgyártást is fejlesztette. A termelésben meghatározóbbá vált a rendszerszemlélet, a nemzetközi integráció pedig lehetõvé
tette a mûszaki fejlesztést, a mennyiség növelése mellett a minõség javítását.
Miniszterként a kutatás-fejlesztési eredmények gyakorlati bevezetését szakmailag
és pénzügyileg is támogatta. Hivatali ideje
alatt indultak el az úgynevezett ágazati termelési rendszerek a mezõgazdaságban, bevezették a nagyüzemi eszközök kistermelõknek való bérbeadását, az állatok kihelyezését, az ipari tevékenységet szabaddá tették a

téeszek, az erdõgazdaságok, az állami gazdaságok számára.
Az agrárprofilú felsõfokú intézmények fejlesztésében 1961 óta vett intenzíven részt.
Kezdeményezõ szerepe volt az agrárfõiskolák egyetemekké fejlesztésében.
Dimény Imre 1975 után az oktatás területén
mûködött. A Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetemen egyetemi tanár és tanszékvezetõ
volt 1991-ig, 1975 és 1986 között a rektori
posztot is betöltötte. Megszervezte az Öko-

Ahogyan szülõföldjén látták
Szép, piros fedelû könyvet forgatok a kezemben, és nézegetem, egyelõre csak kívülrõl. A borítócímoldalon aranysárga betûkkel írva: A mezõgazdaság szolgálatában,
Emlékkönyv Dimény Imre tiszteletére 90.
születésnapja alkalmából.
Hát igen, 90 éves lett dr. Dimény Imre, a komollói származású egykori magyar mezõgazdasági és élelmiszer-ipari miniszter
(1967 – 1975), a Kertészeti Egyetem rektora
(1975 – 1981), akadémikus, több egyetem
díszdoktora. Keveset tudunk róla, pedig õ
sohasem feledte el a szülõfalut. Amíg a kora
engedte, hazajárt az övéihez, most meg a modern technika eszközeivel tartja a kapcsolatot, és gondolatban jár haza.
Abban a politikai, eszmei, ideológiai világban, amelyben élt, nem volt könnyû „embernek” maradnia. 1967-ben nevezték ki a Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium élére. „Ez volt az elsõ olyan minisztérium Magyarországon, amely szervezetileg

és hatáskörileg is alkalmazkodott az 1960
közepén megindult új gazdasági mechanizmus feltételrendszeréhez” – írja. Alapos elõtanulmányok után – kiváló szakemberi gárdára támaszkodva – átszervezte az agrárgazdaságot, elengedték a termelõszövetkezetek
adósságát. Eredményeképp nõtt a mezõgazdasági termelés, a parasztság jövedelme, az
élelmiszeripar teljesítõképessége, a szakemberek száma, a gazdaságok pénzügyi önállósága, s a garantált munkadíjazás. Ezek
hatására 1975-re 60 százalékkal növekedett
1965-höz viszonyítva a mezõgazdasági termelés és ezzel párhuzamosan az export is.
Egyik méltatója írja: „Azt hiszem, nem túlzok, ha kijelentem, hogy a II. világháború
után erre az idõszakra tekinthetünk úgy, mint
az agrároktatás és -kutatás legdinamikusabb
gyarapodást felmutató idõszakára.”
Dimény Imrének nagy érdeme az is, hogy
minisztersége alatt kiváló nemzetközi kapcsolatokat alakított ki. A 70-es években a

nómiai Intézetet, melynek igazgatója volt.
Az egyetemhez kapcsolta az Országos
Szõlészeti és Borászati Kutatóintézetet.
1992-tõl a SZIE Élelmiszertudományi
Kar tudományos tanácsadója, 1995-ben
professor emeritus lett; a doktori bizottság
elnöke volt 2000-ben és 2001-ben agrármûszaki, agrár-közgazdasági és interdiszciplináris tudományterületen.
Tudományos tevékenysége már mezõgazdaság-irányítási munkája mellett megkezdõdött, 1960-ban megszerezte a mezõgazdasági tudomány kandidátusa fokozatot és
az egyetemi doktori címet. 1962 és 1975
között a GATE c. egyetemi tanára volt.
Dimény Imre 1972-ben akadémiai doktori
fokozatot szerzett, 1982-ben az MTA levelezõ, 1990-ben rendes tagjává választották.
Nemzetközi agrártudományi és agrárközgazdasági egyesületeknek, így a Centre
International de Gestion Rurale Magyar
Nemzeti Bizottságának, az International
Society for Horticultural Science-nak és az
European Association of Agricultural
Economistsnak is tagja volt.
Sokat publikált: 15 tudományos könyvet,
monográfiát írt, tudományos cikkeinek
száma meghaladja a 200-at, a népszerûsítõ
cikkeké, illetve a tudományos jellegû elõadásoké pedig eléri a 300-at. Szerteágazó
munkásságát többek között Eötvös
Loránd-díjjal (1986), SZIE Aranyéremmel
(2002), az ENSZ Élelmezésügyi és
Mezõgazdasági Szervezete, a FAO
érdemérmével (2003) és Széchenyi-díjjal
(2007) ismerték el.
politika leállította a reformfolyamatokat.
Dimény Imrét a Kertészeti Egyetem rektorává nevezték ki. (…)
Én különös megtiszteltetésnek tartom,
hogy fél évszázados háromszéki mûködésem alatt mindig követte a munkásságomat, és mindig volt egy-egy elismerõ üzenete, mondata hozzám. Külön élményt jelentettek a vele való találkozások alkalmával folytatott beszélgetések, egy-egy munkásságát bemutató könyv dedikálása, vagy
a Komolló-monográfiámat méltató levele.
Vajon, nem lenne megtisztelõ Komolló, illetve Réty számára, ha díszpolgárává választhatnák ezt a kiváló tudós embert, ha
már olyan szerencsések vagyunk, hogy itt
született, és életének közel egynegyedét itt
töltötte el? Ilyen ember nem nõ sûrûn, mint
a kender sem Rétyen, sem Háromszéken –
hogy stílszerûen a mezõgazdaságnál maradjak.
Megjelent Dimény Imre agrártudós 90 éves
címmel dr. Nagy Lajos tollából
a Háromszék 2012. november 17-i számában.
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Partnerségben az egyetemmel

2017 – a Furmint éve
A Földmûvelésügyi Minisztérium
(FM) megemeli a Nemzeti
borkiválóság program idei
forrását; míg a korábbi években a
program végrehajtásara átlagosan
mintegy 40 millió forint állt
rendelkezésre, addig 2017-ben ez
az összeg 50-60 millió forint lesz –
közölte a földmûvelésügyi
miniszter március 7-én
Budapesten sajtótájékoztatón.

ítélte, mivel sikerült a magyar borokat bemutatni és megismertetni Svájcban, az
Amerikai Egyesült Államokban, Kínában,
Kazahsztánban, Kanadában.
*
Az FM idén is meghirdeti a Nemzeti Borkiválóság Program keretében az Országkóstolót, idén négy kategóriában – fehérborok, furmint, vörösborok, rozé – lehet
nevezni. Az FM közleménye szerint a
2017-es Országkóstolóra április 10-éig
küldhetnek borokat a pincészetek.

Hídi Szilveszter felvétele

Fazekas Sándor felidézte: a szaktárca – hagyományteremtõ szándékkal – 2017-et a
Furmint évének nyilvánította azért, hogy
felhívja a nemzetközi és a belföldi piac, illetve a fogyasztók figyelmét az egyik legfontosabb õshonos magyar szõlõfajtára.
Hozzátette: a Furmint évével kapcsolatban
döntés született arról is, hogy az idén nem
csak a fehér- és a vörösboros Borkiválóság
könyv készül el, hanem külön furmintos kiadvánnyal is jelentkezik a Nemzeti borkiválóság program, emellett meghirdetik a
Furmint országkóstolót is.
A miniszter jelezte: ebben az évben új kiadványok, workshopok, tudományos konferenciák, valamint genetikai kutatások révén
szeretnének minél többet megtudni a furmintról. Kiemelt feladat, hogy megfelelõ
mennyiségben és minõségben álljanak
rendelkezésre oltványok, lehetõség nyíljon a
kísérletezésre. Ebben a munkában a minisztérium stratégiai partnere a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NAIK)
és a Szent István Egyetem (SZIE) borászati
tanszéke. Így számos olyan furmintkutatási

témát indítanak útjára az idén, amelyek országosan szolgálják a furmint fajta értékeinek megõrzését.
Fazekas Sándor felhívta a figyelmet: idén
megkezdõdik az erdélyi borkiválóságok feltérképezése is. Pezsgõ borász-közélet van
Erdélyben és az ottani borok szintén egyre
kiválóbbak, így elérkezett az idõ, hogy ott is
legyen egy megmérettetés – mondta. Ez az
esemény Marosvásárhelyen lesz az idén tavasszal, ami megmutatja, hogy a magyar borok világa nem ismeri az országhatárokat.
Gyuricza Csaba, a NAIK fõigazgatója arról
beszélt, hogy nagy hangsúlyt kap a furmint
értékeinek megõrzése, a fajta legjobb minõségû szelektált klónjaiból, vírus és agrobaktérium- és fotoplazma mentes egyedek létrehozása. Így létrejöhet az egész országban a
magas minõségû furmint borok alapanyagbázisa. Ez a ráfordításokat tekintve is jelentõs lehet, mivel egy hektár új ültetvény telepítésének bekerülési költsége 10-15 százalékkal is csökkenhet. Most egy hektár telepítése 5-7 millió forintot tesz ki.
Kiss Eliza, a kiemelt borászati feladatokért
felelõs miniszteri biztos elmondta: a Nemzeti borkiválóság program az ötödik évébe
fordult, és nagy siker, hogy a program beváltotta a hozzáfûzött reményeket, népszerûsítve itthon és külföldön is a legkiválóbb magyar borokat.
A miniszteri biztos jelezte, az idén lezárul a
mintegy 750 millió forintos, a magyar borokat harmadik országokban, az unión kívül
népszerûsítõ promóciós program, amely a
résztvevõ borászok önrészével együtt mintegy 3 millió eurót (mintegy 900 millió forintot) tett ki. A programot Kis Eliza sikeresnek
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Nemcsak a halak lesznek boldogabbak

A tótól az asztalig
Magyarországon a
halhúsfogyasztás jócskán elmarad
az európai átlagtól, és érdemes
lenne többet tudni a halhús
minõségérõl is. Mindkét
problémára megoldást kínálhat
egy most induló projekt, amely a
tótól az asztalig végigkíséri a
haltermék minõségét befolyásoló
tényezõket.
A másfél milliárd forintos projektben résztvevõ független laboratórium, egyetem és
más szakmai partnerek megvizsgálják a vizeket, üledékeket, a halakat ért stresszhatásokat, a feldolgozási technológiákat, új,
költséghatékony vizsgálati módszereket dolgoznak ki, és a jogi szabályozás megalapozásához fontos határértékeket is meghatároznak. A projekt fõ célja, hogy ne csak a halak,
hanem az emberek is egészségesebbek legyenek.

Fokozandó a bizalom
Míg Magyarországon évente és fejenként
mindössze 6, addig az Európai Unióban átlagosan 20 kilogramm halat fogyasztanak.
Mindehhez hozzájárul az alacsony fogyasztói bizalom is, aminek oka lehet többek között, hogy számos más termékcsoporttal
(zöldség-gyümölcs, sertés, baromfi) ellentétben a magyar halhús minõségérõl igen keveset tudunk.
A kialakult helyzeten jelentõsen javíthat a
hivatalosan „Új kockázatkezelési modellrendszer fejlesztése a víz- és élelmiszer-biztonság növelése érdekében a haltermékvonalon” címet viselõ, röviden csak HappyFishnek nevezett projekt. A konzorciumot alkotó
Wessling Hungary Kft. független vizsgálólaboratórium (a konzorcium vezetõje), a
Szent István Egyetem Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézete, valamint Hûtõ- és
Állatitermék Tanszéke, illetve a The Fishmarket Kft. és az SKC Consulting Kft. képviselõi a januárban tartott projektindító értekezletükön hangsúlyozták: a pályázat nemcsak az élelmiszer-biztonság területén jelent
fontos lépést (itthon és külföldön egyaránt),
hanem az egészségmegõrzésben jelentõs
szerepet játszó halfogyasztás növeléséhez is
jelentõsen hozzájárulhat, kedvezõ társadalmi és gazdasági folyamatokat generálva.
A HappyFish ugyanis a tótól az asztalig
részletesen feltárja a haltermék minõségét
befolyásoló tényezõket:
– Káros vegyületek vizsgálata: A hal élettere alapvetõen meghatározza a húsminõséget, ezért a projekt során alaposan megvizs-

A Szent István Egyetem és a Wessling Hungary Kft. 2015 június 9-én kötött
stratégiai együttmûködési megállapodást. Az errõl szóló dokumentumot
dr. Tõzsér János rektor, Figler Kálmán kancellár, dr. Zanathy László ügyvezetõ igazgató és dr. Micsinai Adrienn, a Biomi Kft. igazgatója írták alá
Gödöllõn.
Balázs Gusztáv archív felvétele

gálják a vizeket és üledékeket, kiemelt figyelmet fordítva az olyan környezetbiztonsági és humán-egészségügyi szempontból
kockázatos vegyületekre, mint a növényvédõ szerek, a gyógyszermaradványok és
más szerves és szervetlen mikroszennyezõk.
– Biodetoxifikáció: Az azonosított kockázati pontok (szennyezõanyagok) kezelésére
úgynevezett biodetoxifikációs megoldásokat dolgoznak ki, így azok biológiai úton lebomlanak, és a közegben nem maradnak
mérgezõ vagy káros végtermékek.
– Stresszhatások mérése: A legkorszerûbb
molekuláris biológiai módszerek fejlesztésével mérik a halakat ért különbözõ stresszhatásokat, amelyek minimalizálása nemcsak
az állatjóléti szempontok miatt fontos, hanem alapvetõ feltétele a jó minõségû hús elõállításának is.
– A feldolgozási technológia vizsgálata: A
késztermék minõségét a termelésen túl nagyban befolyásolja a feldolgozási technológia.
A projekt jelentõs része e folyamatok pontosabb nyomon követésére és fejlesztésére
fókuszál (pl. fertõtlenítés, beltartalmi értékek változása).

Olcsó és hatékony vizsgálat
A legfõbb cél: a minõségi halhús kritériumainak leírása, a halhús minõségét befolyásoló anyagok meghatározása tótól az

asztalig. Végkövetkeztetésként pedig
olyan kockázatbecslésen és fogyasztási
modelleken alapuló határérték-javaslatok
kidolgozása, amelyek magalapozhatják a
haltermékek jogi szabályozását is. A 3 év
alatt megvalósuló projekt további hozadéka, hogy az olcsó és hatékony vizsgálat
csökkenthetné az analitikai költségeket,
ezzel fokozva a kiváló minõségû termékek
piaci versenyképességét. A projekt szerves
részét képezi innovatív kiszerelések kidolgozása is.

Kompetenciacentrum
A pályázati fõösszeg nettó 1 419 187 223
forint, ebbõl vissza nem térítendõ támogatás nettó 1 095 243 937 forint. A Nemzeti
Versenyképességi és Kiválósági Program
pályázatot a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési
és Innovációs Hivatal írta ki, a vissza nem
térítendõ támogatást a Magyar Állam
nyújtja. Ez a pénzügyi keret jelentõsen
hozzájárulhat az ágazat versenyképességének növekedéséhez, illetve egy nemzetközi szinten is elismert akvakultúra és haltermékvonal kompetenciacentrum kialakítását is megalapozhatja, ahol a Szent István
Egyetem, illetve a közremûködõ cégek
szoros együttmûködésben folytathatják az
ágazattal kapcsolatos oktatási és kutatási
feladatokat.
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Dr. Tõzsér János
(1927 –2017)
Szomorúan tudatjuk, hogy dr. Tõzsér János
professor emeritus február 17-én, életének
90. évében elhunyt.
Tõzsér János 1927. december 11-én, Kazáron született. A Gödöllõi Agrártudományi
Egyetemen 1952-ben okleveles mérnökként
végzett, késõbb tanári oklevelet is kapott.
Doktori címet 1962-ben, kandidátusi címet
1964-ben szerzett.
1952-tõl 1954-ig a Szilágypusztai Állami
Gazdaság igazgatója volt. 1954-tõl dolgozott
a gödöllõi egyetemen, ahol 1983-ban nyert
egyetemi tanári kinevezést.Az Üzemtani és a
Vállalatgazdaságtani tanszék helyettes vezetõje és tanszékvezetõje is volt. A Mezõgazdaságtudományi Kar munkáját négy éven át
dékánhelyettesként is segítette. 1998-tõl a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
professor emeritusa volt.
Tõzsér János oktatómunkája az üzemtan és
vállalatgazdaságtan teljes körét felölelte.
Ezen belül a növénytermesztési ágazatok
szervezése és ökonómiája tárgyak oktatása
és fejlesztése volt a meghatározó. Speciális
területként említendõ az öntözés szervezése
és ökonómiája, az erõforrás-gazdálkodás, a

A 2013-ban megnyitott Mini Magyarország
Makettpark a Szarvasi Arborétumban található. Létrehozásának ötletét az a tény adja, hogy Szarvas a történelmi Magyarország
középpontja. Így került a mintegy 2 hektáron
elterülõ park közepére a Szarvast megjelölõ
pont, majd köré az országra jellemzõ soksok emblematikus épület. Az elsõ évben
csaknem 25 makettel nyitott a park, amely az
idénre meghaladta a százat.
Minden évben történik valami új fejlesztés:
Átadták Erdély egy részét, majd a Felvidéket, jelenleg pedig Észak-Erdélyt és Kárpátalját. Az új makettek: a Munkácsi vár,
Huszt vára, a Beregszászi Fõiskola, Körösmezõ (Felmagasztalás Temploma), az Uzso-

takarmány- és vetõmag-gazdálkodás, a vállalati tervezés és elemzés ismereteinek oktatása. Fõ kutatási témái is a vázolt tudományterületekhez kapcsolódtak

Diplomaátadó ünnepség Budán
A Tájépítészeti és Településmérnöki Kar oklevélátadó ünnepi tanácsülését március 10-én
tartották a Budai Campus Dísztermében. Az
elõzõ ünnepség óta eltelt idõszakban a karon
138 hallgató fejezte be tanulmányait és tett sikeres záróvizsgát. Így 80 tájrendezõ-kertépítõ
mérnök, 21 tájépítész mérnök, 14 tájépítész és
23 településmérnök vehette át oklevelét.

Az ünnepségen adták át a kar által létesített
magas rangú szakmai kitüntetést, az Ormos
Imre Érmet. A kar tanácsa egyhangú
szavazással úgy döntött, hogy 2017-ben kiemelkedõ, több évtizedes táj - és kertépítészeti
munkásságáért dr. Szikra Éva táj- és kertépítészmérnök kapja az Ormos Imre Érmet.

Fûszerpaprika nemesítés
uniós támogatással
Fûszerpaprika nemesítését és kertészeti technológia fejlesztését végzi a Gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program (GINOP) pályázatán elnyert 531 millió forint
vissza nem térítendõ támogatásból az Univer
Product Zrt. konzorciumi partnereivel, köztük a Szent István Egyetemmel, tájékoztatott
a cég márcus 13-án.
A 755,5 millió forint összköltségû program
2020. áprilisában fejezõdik be, az Univer
konzorciumi partnerei a Szent István Egyetem, a Bay Zoltán Közhasznú Nonprofit Kft.
és a Debreceni Egyetem.
Atájékoztatás szerint a fejlesztés célja olyan
fûszerpaprika fajták elõállítása, amelyek rezisztensek a baktériumokkal szemben. A nemesítéssel elõállítandó új fajtasor az Univer

Új makettek
Szarvason

ételízesítõk megfelelõ alapanyag-ellátását
biztosítja.
A projekt során emellett olyan új, ipari paradicsom és fûszerpaprika termesztéstechnológiát dolgoznak ki, amely a változó klimatikus viszonyok között képes az ipar igényeinek megfelelõ alapanyag biztosítására,
olyan öntözési technológiát, amely az
öntözõvíz mennyiségét optimalizálja, illetve
elõállítanak kifejezetten a paprika és paradicsom termesztési igényeihez igazodó mikrobakészítményt, amely a termésmennyiségen
túl elsõsorban a beltartalmi értékeket képes
növelni. A projektnek köszönhetõen a konzorcium tagjai összesen 28 kutató-fejlesztõi
munkahelyet tudnak megõrizni, és további 3
új munkahelyet teremtenek.

ki Fatemplom, a Máriapócsi Kegytemplom,
a Vereckei Hágó Emlékmû, a Túristvándi Vízimalom, a Dióshalmi Fatemplom, a Szatmárnémeti Zsinagóga, a nagyváradi Fekete
Sas Hotel.
A történelmi múltja, szépsége vagy építészeti értéke miatt különleges épületek és
építmények mellett számos interaktív pont
kíséri a kiállítást. Egyes pontokon hangok,
máshol valamilyen mozgás jeleníthetõ meg
és a gyerekek, de a felnõttek számára is érdekességet jelentõ vonatpályák különösen
vonzóak a látogatóknak. A vonatokat az

egyes állomásokon gombnyomással lehet
indítani. A korábbi vasúti pályák most szintén bõvültek egy új körrel, amelyet két híd,
négy alagút és négy szerelvény egészít ki.
A Makettpark nyitvatartása megegyezik az
Arborétuméval, az év minden napján reggel
nyolctól sötétedésig látogatható.
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K + F + I együttmûködés négy konzorciumi partnerrel

A robotok már valóban a spájzban vannak
Amikor ezeket a sorokat írom, egy
kvadrokopterrel nézek farkasszemet,
amely az ablak elõtt lebeg. Az épület
elõtt egy 10 tonnás, vezetõ nélküli
traktor egykedvûen kerülgeti az elé
helyezett bójákat. Az én idõmben
még nem nevezték tanítási órának,
ha a diákok távirányításos
eszközökkel játszottak. Napjainkban
már senki sem lepõdik meg azon, ha
egy hûtõszekrény tejet rendel az
interneten, mert a gazdája által
„tejesnek” kijelölt polc üres.
A jövõ elkezdõdött. Mást értünk már
iparszerû élelmiszertermelés alatt is,
mintaz 1970-es években. Nem az
üzemméret, hanem a
termeléstechnológia számít.
A mai traktor egy bonyolult
mechatronikai eszköz, amely
kommunikál a szervizzel, az
irodával, a vele egy
munkacsoportban dolgozó többi
traktorral, és intranetes
kapcsolatban áll az általa vontatott
munkagéppel. Csak így lehet az
állandó termékminõséget garantálni.
Az oktatásból is olyan
szakembereknek kell kikerülnie, akik
ezt a technológiát képesek
üzemeltetni, és fejleszteni. Ennek az
elsõ apró lépéseit látjuk, ha
kitekintünk a Mérnökinformatikai
Központ ablakán, de egy hatalmas
ugrás tanúi lehetünk az épületen
belül!
A Szent István Egyetem és négy konzorciumi partnere stratégiai jelentõségû KFI
együttmûködés eredményeként hozza létre
az AGIT Agrárinformatikai Felsõoktatási és
Ipari Együttmûködési Központot Gödöllõn,
melyhez a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és
Innovációs Alap 1.482.127.690 Ft vissza
nem térítendõ támogatásban részesíti a konzorciumot. A 2017 januárjában induló, 4 éves
futamidejû projekt keretében hosszú távú és
fenntartható ipari-felsõoktatási együttmûködés valósul meg a következõ konzorciumi
partnerek bevonásával: ASSECO Central
Europe Magyarország Zrt., Axiál Javító, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., ENERGOTEST Kft., SKC-Consulting Kft.
A mezõgazdaság a 2020-t követõ idõszakban versenyképességét az átalakuló támogatási rendszer miatt csak úgy tudja megõrizni,
ha jelentõsen javít a hatékonyságán és csökkenti a költségeket. Ennek egyik lehetséges
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módja az IT rendszerek átfogó integrációja, új digitális alapú
termelési rendszerek
kidolgozása.
A program három
szakmai területre fókuszál:
– a fedélzeti informatikai hálózatok minõségének javítása
(kompatibilitás) és
mennyiségének növelése (olyan eszközök „digitalizálása”,
amelyek hagyományosan nem rendelkeznek ilyen technológiával),
– digitális termelési
rendszer (DPS) kidolgozása, új IT alapú
agrármechatronikai
rendszerek fejlesztése, adatgyûjtés és
korszerû algoritmusokra (gépi tanulás)
alapuló feldolgozás,
– FIEK infrastruktúra fejlesztése, kutatási, oktatási tér kialakítása.
Az ISOBUS laboratórium Magyarországon egyedülálló módon támogatná a technológia alkalmazását
az egyes mezõgazdasági gépeken, kiküszöbölné a kompatibilitási problémából fakadó használati zavarokat
és alkalmas lenne az AEF nemzetközi minõsítõ hálózathoz történõ csatlakozásra. Ezek a
tényezõk jelenleg egyértelmûen hátráltatják
az informatika szélesebb körû mezõgazdasági alkalmazhatóságát, termelékenységcsökkenést okoznak a gazdálkodóknál.

Öntanuló megoldások
A digitális termelési rendszer elemei részben megvannak, ezeket integrálni lenne
szükséges egy egységes DPS-be. A megnövelt érzékelõ mennyiség segítségével a döntési folyamatot jobban alátámasztó informatikai adatmennyiség nyerhetõ. Ezek feldolgozásában újszerû mesterséges intelligencia és öntanuló (neurális hálózat, genetikai algoritmus stb.) megoldásokat és új matematikai modelleket alkalmaznánk. A nagy
mennyiségû adathalmaz „bigdata” feldolgozása az információk egészen új értékelését
tennék lehetõvé.

A Szent István Egyetem a legnagyobb agrárkutatási kapacitással rendelkezõ felsõoktatási intézményként egyedülálló módon
a mezõgazdaság valamennyi szakterületére
kiterjedõen végez K+F+I munkákat. Kiegészülve egy jelentõs mezõgazdasági rendszerintegrátorral és több vezetõ informatikai
fejlesztõ vállalattal képes a feladat elvégzésére.
Az Egyetemen jelenleg is folynak ilyen
kutatások például a „CLAAS Telematics”,
az „AGCO Fusion” és a „National
Instruments fedélzeti informatikai” laboratóriumaiban.

Fenntartható központ
A pályázat lezárultát követõen a két fõ projektelem keretében kifejlesztett technológiák értékesíthetõk és ez biztosítja a központ fenntarthatóságát. Ehhez hozzájárulhat
a központ tudástranszfer funkciója is, amely
az egyetemen zajló oktatás, szakképzés,
duális képzés egyik bázisa lehet.

Kevés értékesebb kitüntetés van annál, mint amikor valakit a szakmai közösség méltat arra. Március elsõ felében két
ilyen eseménynek is szemtanúi lehettünk a Szent István Egyetemen. Március 3-án a páratlan malomtörténeti
gyûjteményt létrehozó Wöller István (jobb oldali képünkön) vette át az Év Gyûjtõje 2017 Életmû Díjat a
Mezõgazdasági Eszköz és Gépfejlõdés-történeti Szakmúzeumban az Országos Magángyûjtõ Találkozón. Március 15én dr. Seres Istvánt, az egyetem és a Premontrei Gimnázium fizikatanárát tüntette ki Mikola Sándor-díjjal az Eötvös
Loránd Fizikai Társulat a 60. Fizikatanári Ankéton.
Balázs Gusztáv felvételei

Iráni nagyköveti látogatás
Õexcellenciája Gholamali Rajabi Yazdi március 16-án bemutatkozó látogatásra érkezett
egyetemünkre. A tavaly kinevezett nagykövetet Mohammad Javad Hosseini gazdasági
tanácsos kísérte el.
A vendégeket dr. Tõzsér János rektor, dr.
Szabó István nemzetközi és külkapcsolati
rektorhelyettes, dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes, dr. Tarr Zsuzsanna a Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda vezetõje és dr.
Khademi-Vidra Anikó docens fogadta.
A kölcsönös bemutatkozás után dr. Szabó
István rektorhelyettes prezentáció keretében
ismertette intézményünk történetét, szervezeti felépítését, a stratégiai területeket, az oktatási profilt valamint a nemzetközi kapcsolatok területén elért eredményeinket.
Gholamali Rajabi Yazdi nagykövet örömmel közremûködik iráni felsõoktatási egye-

temekkel való kapcsolatépítésben, elsõsorban a University
of Tehran-t ajánlotta
figyelmünkbe vízgazdálkodási és postharvest engineering
témakörökben. Az
együttmûködés elmélyítésére az Erasmus+ Kreditmobilitási program keretében pályázhatnánk
mobilitási forrásokat.
A Stipendium Hungaricum program idei pályázati körében a hatékony promóciónak köszönhetõen a 100 fõs iráni kvótára 393 pályázat érkezett, ami nagy elõrelépés, ugyanis
tavaly nem sikerült a rendelkezésre álló

kereteket sem kitölteniük ösztöndíjasokkal.
A látogatás végén nagykövet úrnak lehetõsége nyílott iráni hallgatóinkkal is beszélgetni, akik elkísérték el a delegációt egy
rövid kampusz túrára.

Együttmûködési keretszerzõdés a Kazáni Agráregyetemmel
Március 13-án intézményünkbe látogatott a
Tatár Köztársaságból a Kazáni Agráregyetem rektora. Fajzrahmanov Dzsaudat
Ibragimovicsot Nigmetzjanov Almaz Albertovics az egyetem nemzetközi osztályának
vezetõje, valamint Deniszova Ruzália, Tatársztan meghatalmozott képviselõje kísérte
el. Ibragimovics rektor már 2013-ban járt a
Szent István Egyetemen, a Ruslan Kabirov
tatár ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes vezette kormánydelegáció tagjaként, de
intézményeink között az együttmûködés aláírásáról való egyeztetés csak 2016. nyarán
kezdõdött meg.
A Szent István Egyetem részérõl a delegációt dr. Tõzsér János rektor, dr. Szabó
István nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettes, dr. Nagy Henrietta, nemzetközi
kapcsolatokért felelõs dékánhelyettes, dr.
Tarr Zsuzsanna Nemzetközi és Külkap-
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projektek, oktatói és oktatási
célú szakértõi csereprogram;
hallgatói csereprogram; szemináriumok mindkét felet érdeklõ területeken; közös publikációk; tapasztalatcserék módszertani illetve oktatásszervezési témákban, továbbá a felek által javasolt egyéb projektek.
A megállapodás aláírására a
rektori díszebédlõben került
sor, melyet munkaebéd követett.
csolati irodavezetõ és dr. Szergej Vinogradov
docens fogadta.
Az együttmûködési szerzõdésben rögzített
közös tevékenységek jellemzõen az alábbi
formákban történhetnek: közös kutatási

A hivatalos ceremóniát megelõzõ este az
egyetem képviselõivel együtt hazánkba látogató Kazáni Kultúrális Intézet diákszínészei
adtak mûsort a Nemzeti Színházban, melyre
meghívást kaptak egyetemünk vezetõi is.
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Állásbörze és Kooperatív Szakmai Gyakorlati Börze, április 26.

Munkahelyet vagy állást keresek?
Múlt héten hallottuk az üzleti élet egyik legkeresettebb elõadójától azt, hogy nem érti,
miért is nevezik a munkahely-keresési kiállításokat Állásbörzének.
Hiszen mi nem állást, hanem munkahelyet
keresünk.
Nem pusztán tenni szeretnénk a
dolgunkat, hanem olyan környezetben szeretnénk nap mint nap
munkát végezni, ahol érezhetjük a
munka örömét, a flow élményt,
ahol megvalósíthatjuk álmainkat
és önmagunkat, és olyan emberek
vesznek minket körül, akikkel jó
együtt dolgozni.
De valójában lényeges, hogy hogyan is hívjuk ezt a rendezvényt?
Igazából úgy gondoljuk nem a
megnevezés, hanem a tartalom,
ami számít. Mert 2017-ben még
mindig megéri Állásbörzékre járni, de miért is?...

gednek a munkahely-keresési trendekbe és
azok változásaiba.
– Akár egybõl szakmai gyakorlati helyet
vagy állásajánlatot is kaphat az a munkakeresõ, aki jól felkészül és öt mondatban be
tudja önmagát mutatni.

Gödöllõn és Pesten
A Felkészítõ Napokon megtudhatják a résztvevõk, hogy
milyen fontos az elsõ benyomás, hogyan kell felöltözni egy
Állásbörzére. Hogyan lehet valaki diszkréten elegáns és stílusos, hogy kell viselkedni ahhoz hogy eredményes legyen a
bemutatkozás a cégek képviselõinél és nem utolsó sorban a
legfontosabb, hogyan lehet
kapcsolatokat építeni a börze
során.
Április 11-én és 12-én Gödöllõn tartunk Felkészítõ Programokat, április 13-án a GTK
Budapesti Képzési Helyén
(XIII. Szent László u. 59-61.)
A részletes programokat a
www.allasborze.szie.hu oldalon a látogatóknak szóló menüpontban találják meg és
ugyanitt regisztrálhatnak a Felkészítõ Napra és a börze napján
kínált térítésmentes tanácsadásokra is. Érdemes figyelemmel
követni az Állásbörze Facebook oldalát is (szieallasbor-

…Miért érdemes eljönni a gödöllõi Aulában rendezendõ Állásbörzére?
A tavalyi rendezvényt követõen
több hallgató és végzõs diák számolt be arról a Karrier Iroda munkatársainak, hogy itt, a SZIE Állásbörzén találták meg álmaik munkahelyét, vagy elsõ szakmai gyakorlati hely lehetõségüket.
Ugyanakkor számos kiállító tájékoztatott minket arról, hogy nagyon sok, jó képességû munkatársat, gyakornokot sikerült kiválasztaniuk a tavalyi Börzén, és a kiválasztott fiatalok a cégnél is megállták helyüket és beváltották a
hozzájuk fûzött reményeket.

Állásinterjú hazai pályán
Érdemes ellátogatni a Szent István Egyetem börzéire, mert:
– Itt személyesen találkozhatnak az érdeklõdõk a munkáltatókkal, HR-es szakemberekkel.
– A börzén megtalálja a fiatal azt, amire igazán kíváncsi.
– A személyes bemutatkozással elkerülhetjük a fárasztó CV küldözgetést, hiszen a
személyes találkozás mindig többet mond
egy sablonos e-mail üzenetnél.
– Azokat a kérdéseket is meg lehet beszélni a
munkáltatók képviselõivel, amiket egy állásinterjún már nem mernénk feltenni.
– Térítésmentes karrier-tanácsadásokon lehet részt venni.
– Az itt elhangzó elõadások betekintést en-

deklõdõk, hogy hogyan kell önéletrajzot írni, vagy állásinterjún sikerrel megfelelni.
Úgy gondoljuk, hogy mindenki hallott
arról, vagy már saját bõrén is tapasztalta,
hogy milyen nehéz szakma az álláskeresés,
amit ráadásul sehol nem tanítanak.
Azonban most itt a lehetõség
2017. április 11-13. között a
Felkészítõ Napok keretében,
hogy térítésmentesen juthassanak hozzá hallgatóink azokhoz az értékes információkhoz,
melyek ezt a nehéz munkát segítik.

– És nem utolsó sorban értékes nyereményeket is kisorsolunk a regisztráló látogatók
között pl.: ajándékcsomagokat, szakmai
nyelvvizsga lehetõséget és EFOTT belépõjegyeket is.

Felkészítõ napok
A Tehetséggondozási és Karrier Iroda az
idei évben három napos Felkészítõ Program keretében segíti a fiatalokat és a környék lakosságát abban, hogy megtudják a sikeres elhelyezkedés receptjét. Elõadásaink
során felkészítjük a résztvevõket arra, hogy
Õket válasszák a kiszemelt munkahelyre.
Ehhez profi szakemberektõl hallhatják az ér-

ze), mivel a kiállítói jelentkezés lezárását
követõen ott értesülhetnek a legfrissebb hírekrõl, programokról.
Minden hallgatónak ajánljuk, hogy látogasson el az Állásbörzére és a Kooperatív
Szakmai Gyakorlati Börzére, mivel már diákként fontos a jövõ építése és a munkáltatók elvárásainak megismerése.
Friss diplomásként pedig a részvétel nem is
lehet kérdés, hiszen idén tavasszal is „házhoz szállítjuk” a munkalehetõségeket.
Várunk mindenkit a 2017. április 26-án
10-15 óra között a gödöllõiAulában!
Mutassuk meg magunkat, hiszen csak akkor
találnak ránk a legkiválóbb munkahelyek!
Tehetséggondozási és Karrier Iroda
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Diplomakiállítás a Budai Campuson

"Mestermunkák, amelyek segítségével hitet és jogot nyertek
A Budai Campus Tájépítészeti és
Településtervezési Karán idén
végzett hallgatók diplomaterv
kiállítását nyitotta meg március 9én dr. Fekete Albert egyetemi
docens, mb. dékán és V. Németh
Zsolt, a Földmûvelésügyi
Minisztérium környezetügyért,
agrárfejlesztésért és
hungarikumokért felelõs
államtitkára. Az eseményen részt
vett dr. Tõzsér János rektor, Figler
Kálmán kancellár és dr. Palkovics
László rektorhelyettes is.

Dr. Fekete Albert a következõ gondolatokkal
vezette be a végzett hallgatók K épület folyosóján rendezett kiállítását.
– Nagy öröm és megtiszteltetés számomra,
hogy tájépítész és településmérnök hallgatóink immár hagyománnyá vált diplomakiállításának megnyitóján szólhatok.
Minden kiállításnak üzenete van. Az egyéni
kiállítások esetében a kiállító vagy életének
egy periódusát tárja a közönség elé, vagy
áttekintést nyújt addigi alkotói életpályájáról. Ilyen esetben az alkotó-specifikus mûvészi üzeneteket érzékeli a közönség.
Némiképp eltérõ a helyzet a csoportos kiállításokkal, amilyen ez a mai is. Ez esetben
valamilyen kohéziós erõ tartja össze az alkotások koszorúját. Itt az üzenet nem csak a
kiállított anyag mûvészi, mûszaki vagy
egyéb tartalmában, hanem magában a kohéziót kiváltó erõben van, azt akarja kiemelni.
Az üzenet egyértelmû: diplomakiállításra
szükség van, ez egy fontos ünnep a kar életében.
A mai kiállítás a 2016-os év diploma-termését, tehát egy elmúlt idõszak munkáit mutatja be. Számomra mégis a jövõrõl szól:
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végzett hallgatóink jelképes útlevelei ezek a
diplomatervek, mestermunkák, amelyek segítségével hitet és jogot nyertek a tervezéshez, a szakmagyakorláshoz.
A táj- és térépítészeti tervezés mára egy
komplex folyamattá alakult, amelyben nagyon gyakran a vezetõ szerepet játszó tájépítésznek a tervezésen kívül komoly koordinációs feladata is van. A tervezés sok résztvevõs folyamat. Már maga a tervezõ csapat is
számos szakterület képviselõit tömöríti: a
tájépítésznek építészek, várostervezõk, közlekedéstervezõk, közmûtervezõk, kertészek,
statikusok és más szakterületi kollégák véleményét kell figyelembe vennie, beépítenie a
tervébe. A megvalósításra szánt pénzügyi
források is lehetnek magán, állami
vagy akár uniós
eredetûek, de
gyakran egyazon
projekt esetében
több forrásból is
érkezhet a pénz.
Aztán ott vannak a
helyi közösségek,
akik számára a mû
készül, s akik a
megvalósulás után
használni fogják a
létesítményt, parkot vagy teret. Az õ
bevonásuk is elengedhetetlen a tervezési folyamatba.
A hatósági (természetvédelmi, mûemlékvédelmi stb.) szabályozások, a katasztrófavédelem elõírásainak betartása, a nagyon határozott elképzelésekkel bíró civil szervezetek
valamint az érdekvédelmi szervezetek reprezentációja, a majdani fenntartói kör igényei
és még sorolhatnám mind megannyi érdek,
amelynek a tervezés során érvényesülnie
kell. Egyértelmû, hogy a tervezõi munka
egyre keményebb szakmai érdekérvényesítéssé válik. A tájépítész és a településtervezõ
feladata tehát nem csak egy térköltemény létrehozása, nem csak a mûvészi, mûszaki és
ökológiai ismeretek kamatoztatása; a tervezés egy folyamatos és széles körû egyeztetéseken alapuló ütközet, amely esetenként
kompromisszumkészséget, máskor kõkemény makacsságot és kitartást, de minden
esetben jó diplomáciai érzéket megkövetelõ
tevékenység. Erre kell felkészülniük kedves
fiatal Kollégák. És arra, hogy terveikkel,
szakmai és emberi habitusukkal elsõsorban
önmaguknak kell megfelelniük, elszámolniuk.
Napjainkban egyre nagyobb szerepe van a
tervpályázatoknak, s annak, hogy az alkotók
beszélni tudjanak saját mûveikrõl. Fel kell

vállalniuk ugyanis nagy nyilvánosság elõtt a
terveiket, ismerniük kell azok értékeit, s
ezekrõl az értékekrõl meg kell gyõzniük a
tervezés összes többi résztvevõjét. Felelõsséget kell vállalniuk a munkájukért, amelyen
ott szerepel a nevük, aláírásuk.

A keresztmetszetek
Mindezeket figyelembe véve próbáljuk a
képzéseinket itt a Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Karán folyamatosan fejleszteni. Nemcsak az Európai
Tájépítész Szövetség akkreditációs elvárásainak akarunk megfelelni azzal, hogy a tantárgyak több mint 50%-ában egy terv a végtermék. Évek óta, tudatosan igyekszünk a
nehézségek ellenére is oktatásunkat minél
projekt-orientáltabbá, mûhely-centrikusabbá tenni, hiszen ez a leghatékonyabb módja a
tervezõi szakma és szemlélet átadásának.
Mert nemcsak szakmát, de szemléletet is
próbálunk átadni.
És a szemlélet átmegy. Mi sem bizonyítja
ezt jobban, mint az itt kiállított munkák,
amelyek mindegyikében vannak értékek.
Sõt, jelentõs értékek vannak. A tervek jó része ugyanis vállalja önmagát.
Atervekrõl nekem a legtöbbet a keresztmetszetek mesélnek. Ezekben láthatók legjobban a hely viszonyai, s a térkomponálás
eredménye. Magam elé képzelem a megtervezett tereket, tájakat. Ezeket a többségükben saját ötletbõl, indíttatásból megújított, friss és illatos, béklyóktól mentes, mégis
életszerû, konkrét tervezési helyszínekhez
és feladatokhoz kötõdõ, reális igények mentén megtervezett helyeket. Hiszem, hogy va-
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a tervezéshez, a szakmagyakorláshoz"

lódi „hely”-eket terveztetek, a szó legnemesebb értelmében. Mert a hely mindig egyedi.
Hamvas Bélát idézve „a hely festmény és
rajz, és nincs belõle több csak egy. … Két
egyforma hely éppúgy nincs, mint megismétlõdõ pillanat. A helynek … költészete, mûvészete és mítosza van.”
A kiállított munkák minõségét tekintve
érezhetõk a különbségek. Ez így van rendjén.
Egyesek tehetségesebbek, mint mások. De a
tehetség nem minõsít. A tehetséget adták
vagy nem adták; szerencsére a legtöbbjüknek igen. De akinek nem, az még keményebb
munkával tette hozzá a diplomatervéhez
mindazt, amit kellett, amit lehetett, amire
szükség volt. Aki ebbõl a szempontból hátránnyal indult, az is boldog lehet, mert azt
csinálta, amiben hisz, amit szeret. Szakmai
hozzáértéssel, tisztességgel, becsülettel. És
ezzel kell elsõsorban elszámolniuk. Ha legjobb tudásunk szerint teszünk valamit, az

már önmagában eredmény!
A nagy feladatot, a
mestermunkát tehát
kedves fiatal Kollégák kiválóan megoldották. Állítom, hogy
mindenik kiállított
diplomatervben benne van a lehetõség,
hogy konkrét megbízás legyen, megvalósuljon és mûködjön.
Aki úgy érzi, hogy
még dolgoznia kellett
volna a terven, tökéletesebbre kellett volna
gyúrnia, annak Bengt Danielsson svéd antropológus, a Csendes Óceánt 1947-ben tutajjal átszelõ Kon-Tiki expedíció egyik tagjának szavaival üzenek: „Ne próbáld soha
indokolatlanul tökéletesíteni a mûvedet! Az
elsõ benyomás kényes, és az eredmény elmarad, ha megpróbálod makacsul javítani a
részleteket. Ezen a módon élettelen kõvé hûtöd le a forró vérvörös lávát.”

Ajándék az ünnepeltektõl
Az ünnepelteket köszönteni szokás és ma
ezért jöttünk össze. Az ünnepelt ajándékot
szokott kapni. De az igazi ajándékot – úgy
vélem – ebben az esetben az ünnepeltek
adják az itt jelenlévõknek. Diplomaterveik
összefoglaló poszterei mindenkinek örömöt,
felüdülést jelentenek, ihletet adnak és megerõsítik jövõbe vetett hitünket.
Köszönjük.

V. Németh Zsolt beszédében elmondta: A
tájépítész az a szakértõ, akit azért fizetnek,
hogy a szakterületeket összehangolva egy
mûködõképes rendszert hozzon létre. Mert a
táj – amely egységbe foglalja a vidéket és a
várost, a természetet és az épületeket, az ipari parkot és a sziklagyepeket – nem kezelhetõ egy szakterület eszközeként vagy termékeként.
A tájépítész korunk polihisztora, akinek
egyszerre kell rendelkezni természeti, mûszaki és mûvészeti vénával, valamint az
egyetemi képzés során elsajátított alapos
szakmai ismeretekkel. Önök lesznek azok,
akik a táj kulturális és természeti örökségét,
fejlesztési lehetõségeit jól ismerõ tervezõként megalapozzák az erõforrásokkal történõ helyes gazdálkodást.
A tájépítészet fõ feladata a tájat alkotó természeti és mesterséges elemek bizonyos
szempontú összerendezése, új kompozícióba tömörítése, valamint az emberi alkotások
tájba illesztése, amely legjobban akkor sikerül, ha ennek a mûveletnek az eredményeként az alkotás (legyen az mûalkotás vagy
mûtárgy, netán egy területfejlesztési folyamat) esztétikai, ökológiai, gazdasági és társadalmi értelemben is belesimul az adott táj
szerkezetébe.
Az itt kiállított diplomamunkák azonban jól
tükrözik azt a széles szakmai nyitottságot és
azt a probléma-érzékenységet amellyel a
jövõ tájépítészei hozzájárulhatnak a tájhasználati konfliktusok feloldásához és új, élménygazdag terek, parkok kialakításához.
A földmûvelésügyi tárca számára fontosak
azok a tudományos szakmai bázisok, amelyek komplex tájkutatásokat képesek koordinálni, és kutatásaikkal képesek megteremteni a kapcsolatot a természettudományok és
a területfejlesztés, az elmélet és a gyakorlat
között.
A tájépítészek alapul véve hazánk természeti erõforrásait, természeti és kulturális
örökségeit, valamint ismerve azok táji, települési differenciáltságát, képesek a fenntartható fejlõdés és az élhetõség követelményeinek megfelelõ fejlesztésekre és tervezésre a szabadtér-építészeti objektumok, a
települések, de a térségek szintjén is. Õk
azok, illetve Önök lesznek azok, akik felismerik a más tudományterületekkel (mûszaki
tudományok, természettudományok, társadalomtudományok, gazdaságtudományok
és mûvészetek) való kapcsolódásokat, kölcsönhatásokat; és szükség szerint új kapcsolódásokat alakítanak majd ki.
Balázs Gusztáv felvételei
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XII. évfolyam, 3. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Ösztöndíjas programok népszerûsítése
Montenegróban és Macedóniában
A Külgazdasági és
Külügyminisztérium
Tudománydiplomáciai Fõosztálya,
valamint a Földmûvelésügyi
Minisztérium és külképviseletünk
támogatásával február 27-28.
között került sor Montenegróban
a Magyar Kormány ösztöndíjas
programjainak népszerûsítése
céljából szervezett
programsorozatra. A Stipendium
Hungaricum, valamint az FMFAO ösztöndíjas programban
érintett Szent István Egyetem
három különbözõ karának vezetõi,
valamint szakdiplomatánk
bemutatták a magyar ösztöndíjas
lehetõségeket és a magyarországi
egyetemeket, továbbá a
mezõgazdasági szakmai
aktualitásokról is tartottak
elõadásokat. Ezeken az egyetemi
hallgatókon kívül
nagykövetségünk
kezdeményezésére a montenegrói
tudományos szféra, az
államigazgatás, valamint
nemzetközi szervezetek képviselõi
is részt vettek. Emellett kétoldalú
találkozókra is sor került a
montenegrói egyetemek, valamint
az érintett szakminisztériumok
vezetõ tisztségviselõivel.
A KKM Tudománydiplomáciai Fõosztályának magyar ösztöndíjas programok népszerûsítésére biztosított forrásának felhasználásával, továbbá az FM, valamint a podgoricai
és szkopjei külképviseletek további hozzájárulásával került sor Montenegró és Macedónia részére elérhetõ magyar ösztöndíjas
programok bemutatására. Ebbõl a célból a
Balkánra látogatott a Stipendium Hungaricum, valamint az FM-FAO ösztöndíjas programban részt vevõ SZIE vezetõi delegációja:
dr. Posta Katalin dékán (Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar), dr. Nagy Henrietta dékánhelyettes (Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), dr. Erõs-Honti Zsolt
dékánhelyettes (Kertészettudományi Kar).
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Február 27-én a podgoricai nagykövetség
meghívására munkamegbeszélésre került
sor a montenegrói oktatási és a földmûvelésügyi tárcák, valamint az állami egyetem vezetõ tisztségviselõivel. A tárgyalást dr. Császár Zoltán elsõ beosztott,
ideiglenes ügyvivõ,
valamint Illés Bálint
mezõgazdasági szakdiplomata vezették. Az Oktatási Minisztérium képviseletében Biljana Mišoviæ
felsõoktatási fõigazgató (helyettes államtitkári rang) és Marko Vukašinoviæ nemzetközi
fõosztályvezetõ elégedetten nyugtázták,
hogy a 2017 januárjában megkötött HU-MN
kétoldalú oktatási megállapodásnak máris
konkrét elemei lehetnek a hallgatók és
oktatók részére felajánlott magyarországi lehetõségek. A tárca a további közös munka
megalapozása céljából ismertette a felsõoktatási stratégiát.

EU integrációs igény
A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium képviseletében Darko Konjeviæ
és Danijela Stolica vidékfejlesztési, illetve
agrárgazdasági államtitkárok az EU integrációs folyamat tükrében értékelték a szaktudás átvételének fontosságát, melynek jelentõs elemei a magyar ösztöndíjas programok. Montenegró a magyar állatorvosi
képzésbe is bekapcsolódna, ugyanis a
balkáni országban ez a fajta képzés nem elérhetõ. A Montenegrói Állami Egyetem részérõl Maja Baèoviæ rektorhelyettes az intézmény rövid bemutatása (19 kar, 20 ezer
hallgató) után a mezõgazdasági, vidékfejlesztési és turisztikai oktatási prioritásokról
beszélt, és hangsúlyozta a nemzetközi
együttmûködés (hallgató- és oktatócserék,
nyári egyetemek, konferenciák stb.) iránti
motivációjukat. A rektorhelyettes jelezte: a
SZIE-n kívül más magyarországi egyetemekkel is szívesen felvennék a kapcsolatot.
Az intézmény részérõl Nikola Miloviæ és

Miomir Jovanoviæ gazdálkodástudományi,
illetve biotechnológiai dékánok is részt vettek a megbeszélésen.Afelvetett kérdésekre a
SZIE képviselõi elsõ körben a Visegrádi
Együttmûködés keretében javasoltak a
konkrét projektlehetõségeket (pl. mûhelymunkák, konferenciák szervezése, közös kutatások, ösztöndíjak finanszírozása stb.),
amelyeket a késõbbiek folyamán tovább lehet fejleszteni.

Magyar oktatókat várnak
Február 28-án a SZIE delegációja és a nyugat-balkáni agrárattasé a magyar agrárgazdaságot, a magyar ösztöndíjas programokat,
valamint az egyetemi karokat, szakokat bemutató elõadásokat tartottak Montenegró
két felsõoktatási intézményében. Az elõadásokhoz kapcsolódóan kétoldalú tárgyalásokra került sor az egyetemek vezetõségével. A
Montenegrói Állami Egyetem részérõl
Miomir Jovanoviæ dékánnal, Aleksandra
Despotoviæ és Jelena Latinoviæ dékánhelyettesekkel folytatott megbeszélésen az
Erasmus + stratégiai partnerség, pilotjellegû bilaterális projektek, valamint közös
publikációk lehetõsége merült fel, konkrét
szakterületként pedig a montenegrói vidékfejlesztés számára kitörési pontot jelentõ
gyógynövények kutatása. A SZIE képviselõi
felajánlották, hogy együttmûködési megállapodástervezetet (MoU) készítenek. A Donja Gorica Egyetem (UDG) részérõl Veselin
Vukotiæ rektorral és Marija Vugdeliæ intézetigazgatóval folytatott megbeszélésen a szõlészet-borászat, a klímaváltozás, valamint a
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Uráli Állami Agráregyetem

SZIE-delegáció Jekatyerinburgban
regionális politika területeit azonosították be
a felek, és itt is felmerült egy MoU elõkészítése, amit a montenegrói fél vállalt. Mindkét intézmény esetében felmerült a montenegrói hallgatók magyarországi fogadása,
valamint magyar oktatók montenegrói vendégszereplésének lehetõsége.
A montenegrói látogatás margóján a nagykövetség üzemlátogatást szervezett Délkelet-Európa legnagyobb borászatához, a Plantae céghez, amellyel több magyar cég (Trust
Zrt., Inwatech Környezetvédelmi Kft.) is aktív kapcsolatot tart jövõbeni projektekben
való részvétel, magyar termék- és technológiaexport elõkészítése céljából (a Plantae
fejlesztési igazgatója, Vesna Maraš az UDG
Élelmiszertudományi Karának dékánja).

Potenciális projektek
Március 1-jén a delegáció tagjai a montenegróihoz hasonlóan elõadásokat tartottak a
macedón Szent Kirill és Metód Egyetemen.
Az elõadásokat követõen az egyes szakterületeken (mezõgazdaság, klímaváltozás,
vízgazdálkodás; regionális és vidékfejlesztés, agrárközgazdaság; kertészettudomány) szakértõi megbeszélésekre került
sor a macedón intézmény oktatóival és hallgatóival.
A programhoz kapcsolódóan kétoldalú tárgyalásra is sor került az egyetem Mezõgazdasági és Élelmiszertudományi Karának
vezetõségével. Dragi Dimitrievszki dékán,
valamint Vjekoszlav Tanaszkovics és Kocso
Porcsu dékánhelyettesek fogadták a magyar
delegációt. A felek tárgyaltak a 2015-ben létrejött kétoldalú egyetemi megállapodás
konkrét tartalommal való kitöltésének lehetõségeirõl. A macedón és magyar tárgyalófelek a mikrobiológia, a kertészettudomány
és az agrárközgazdaság területein azonosítottak be potenciális jövõbeni projekteket (Erasmus +, Nemzetközi Visegrádi
Alap), melyek az oktatók és hallgatók mobilitását célozzák, illetve közös kutatásokat,
publikációkat jelenthetnek.
Emellett a macedón egyetem meghívta a
SZIE delegációjának tagjait a 2017. október
18-20. között Ohridban rendezendõ nemzetközi mezõgazdasági és élelmiszertudományi
szimpózium program bizottságába.
A SZIE-delegáció tárgyalását követõen a
szkopjei külképviselet látogatást szervezett a
vidéki értékek megõrzésére és bemutatására
létrehozott ún. „Macedón Falu” épületegyütteshez.

A partnerek megvitatták a négy éves együttmûködés eredményeit, s az újabb
lehetõségeket is

Az orosz intézmény alapításának 77. évfordulójára rendezett nemzetközi tudományos
konferenciára látogatott el február 14-17 között Jekatyerinburgba a Szent István Egyetem rektora által vezetett 6 fõs delegáció.
A szakmai elõadások tartásán kívül a látogatás célja az is volt, hogy a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar által 4 évvel ezelõtt kezdeményezett – és azóta is egyre aktívabb együttmûködés – a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar bevonásával
tovább erõsödjön.
A találkozó alkalmával közös jövõbeli kutatási területeket határoztak meg és a 2016ban elnyert Erasmus+ kreditmobilitási pályázatban végzett eddigi tevékenységeket is
áttekintették.

Az Uráli Állami Agráregyetem korábban
díszdoktorrá avatta dr. Tõzsér János rektort
és dr. Káposzta József dékánt.

Multikulturalitás a XXI. században
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézete
Multikulturalitás a XXI. században címmel nemzetközi tudományos konferenciát rendez
május 12-én.
Akonferencián elhangzó elõadásokat konferenciakötetben (ISBN számmal) jelentetik meg.

Az Agrár Management Alapítvány pályázata
Az Agrár Management Alapítvány pályázatot hirdet egyetemi hallgatók, oktatók és pályakezdõ diplomás szakemberek részére. Az elnyert pályázati összegbõl külföldi tanulmányutat, konferencián való részvételt vagy speciális program megvalósítását lehet finanszírozni.
A pályázat az alapítványnál rendelkezésre álló ûrlapon – 6 példányban – a SZIE GTK ÜTI
Vállalatgazdasági és Menedzsment Tanszék adminisztrációjában nyújtható be. A pályázat
benyújtásának határideje: 2017. március 31.
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A matematikai statisztikai módszerek univerzálisak
Beszélgetés dr. Vinogradov Szergej egyetemi docenssel
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Tanácsa a GTK Kiemelkedõ
Teljesítményért Díjban részesíti
dr. Vinogradov Szergejt,
a Közgazdaságtudományi, Jogi és
Módszertani Intézet orosz
származású egyetemi docensét
elkötelezett, színvonalas oktatói
és kutatói tevékenysége
elismeréseként. Az elismerést
a júniusi diplomaátadó
ünnepségen veheti majd át.
A tanár úrral kitüntetése
alkalmából beszélgettünk.
B. G.
– Elõször is arra kérem, foglalja össze eddigi életútját. Sokan kíváncsiak rá, hogy
hol született, hol kezdte felsõfokú tanulmányait és miként került a gödöllõi egyetemre.
– 1978. május 13-án születtem a Moszkvától 350 kilométerre található Uljanovo nevû
járási központban. 1985-tõl 1995-ig az uljanovói általános- és középiskolába jártam.
1995-ben aranyéremmel érettségiztem és ezután sikeresen felvételiztem a Moszkvai Állami V. P. Gorjacskin Agrármérnöki Egyetemre, ahol az 1995/1996. tanévben az Agrárközgazdaság és Vezetéstudományi Kar I.
éves hallgatójaként két sikeres félévet teljesítettem. Moszkvai tanulmányaim alatt tudomást szereztem a külföldi ösztöndíjpályázatról Magyarországra és úgy döntöttem, beadom a pályázatomat. Tudtam, hogy nem
lesz könnyû a tanulás, mert elõször meg kellett tanulnom a magyar nyelvet, s majd magyarul kellett hallgatnom a szakmai tárgyakat.

Az új iránti kíváncsisággal
Bár az iskolában és az egyetemen mindig jó
voltam az idegen nyelvbõl (németet tanultam), akkor is nagyon aggódtam a nyelvtanulás miatt, mert hallottam, hogy a magyar
nyelv nem nagyon hasonlít a többi európai
nyelvre. Kicsit az is visszatartott, hogy a magyar nyelvtanulással együtt hat év alatt szerezhettem volna a diplomát, holott ha folytattam volna tanulmányaimat a moszkvai
egyetemen, négy év választott volna el csak a
diplomától. De az új dolgok iránti kíváncsiság ellensúlyozta az ellenérveket és 1996ban átvételt nyertem a Gödöllõi Agrártudományi Egyetemre teljes képzésre, állami
ösztöndíjjal.
Így 1996 szeptemberében 15 hallgatóból ál-
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ló csoport tagjaként elõször érkeztem Magyarországra. Vonattal jöttünk, csopi átszállással. A hosszú utazás során megismerkedtünk egymással, így már tudtuk, kivel akarunk együtt lakni a kollégiumban. A kollégiumi szobák három ágyasak voltak, mindenkinek volt saját kis asztala, polca és ruhaszekrénye. Így kezdõdött az életem boldog
szép és hosszú, összesen 9 éves idõszaka,
amely a tanulmányi éveimet foglalta magába
Gödöllõn.
– Milyen módon sikerült a magyar nyelvet elsajátítani?
– Három nyelvtanárunk volt: dr. Rudnák Ildikó, Bakos Ildikó és Gergely Ibolya. Kiscsoportokban (5-6 fõs) tanultunk, minden hétfõn írtunk Zh-t és annak eredménye alapján
három csoportba voltunk beosztva: gyenge,
közepes és erõs. Aki a gyenge csoportba került, nagyon igyekezett a következõ Zh eredménye alapján átkerülni a másikba, akkor
kezdõdött köztünk az egészséges verseny:
segítettük egymást, de mindenki igyekezett
"legalább nem gyengébb lenni" a többiekhez
képest. Reggel 8 órától délután 4-ig ültünk a
tanteremben. Nyelvtanáraink nagyon segítõkészek, empatikus emberek voltak, de emellett kellõen szigorúak is, megkövetelték a fegyelmet és az eredményeket.Amikor arra panaszkodtunk, hogy sok a házi feladat, dr.
Rudnák Ildikó tanárnõ azt szokta válaszolni:
„Drágáim, hosszú az éjszaka”.

Probléma nélküli beilleszkedés
Az órai foglalkozásokon túl is sokat segítettek nekünk nyelvtanáraink. Nekik köszönhetjük, hogy számunkra egy új társadalmi és
kulturális környezetbe való beilleszkedés
problémamentesen történt. Nagyon köszönöm nyelvtanáraimnak, különösen dr. Rudnák Ildikó tanárnõnek azt az emberi támogatást, amit kaptam és most is kapok. 1997-ben
"0." évfolyamon egy év magyar nyelvtanulás
után sikeres záróvizsgát tettem.
1997-tõl 2002-ig a magyar hallgatótársaimmal együtt tanultam a Szent István Egyetem (2000-tõl a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem jogutódja) Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán, a Pénzügyi és Számviteli szakirányon. Örülök, hogy jól választottam a szakirányt: a pénzügyi és számviteli
tantárgyak mindig is érdekeltek engem, mert
soha nem szerettem a „bemagolós” tárgyakat, s itt az összes szakirányi tantárgy alapja a
logikai gondolkodás volt.
– Hogyan vezetett az útja az oktatói pályához?
– Szakmai tanulmányaim során demonstrátori pályázaton nyertem és demonstrátor lettem a Pénzügyi és Számviteli

Tanszéken. A demonstrátori munka és a tanszék oktatói és dolgozói – különösen dr. Borszéki Éva tanárnõ tanszékvezetõ, késõbb
intézetigazgató, valamint a témavezetõm, dr.
Szelényi László tanár úr – által nyújtott
szakmai és emberi támogatás nagyban segítette a pályaválasztásomat: 2002-ben „jeles”
minõsítésû gazdasági agrármérnöki diploma
megszerzése után pályázatot nyújtottam be a
doktori PhD képzésre.

Oktatás és kutatás
Az Egyetemi Doktori Tanács elnöke javaslatával és az Oroszországi Mezõgazdasági
Minisztérium ajánlásával felvételt nyertem
az állami ösztöndíjas (teljes idejû) doktori
képzésre. 2002-tõl 2005-ig a Szent István
Egyetem Gödöllõi Campus Gazdálkodás- és
Szervezéstudományok Doktori Iskolájának
PhD hallgatójaként dr. Szelényi László témavezetõm támogatásával számos tudományos konferencián vettem részt, több kutatási projektben közremûködtem, valamint
oktatói munkám is végeztem.
– Tudományos kutatásainak területe a
szántóföldek komplex közgazdasági értékelése. E témakörnek ma mi a fõ aktualitása?
– A doktori tanulmányaim ideje alatt dr.
Szûcs István professzor úr által vezetett kutatói csoport tagjaként vettem részt egy új
földértékelési módszer kidolgozásában a
"Földminõség, földérték és fenntartható
földhasználat az Európai Uniós adottságok
között" címû kutatási projekt keretében.
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Kutatásaink a termõföld komplex közgazdasági értékének a becslésére irányultak.
Tudniillik, hogy a földpiaci ár – például a
spekulatív várakozások hatására – jelentõs
mértékben térhet el a termõföld, mint termelési tényezõ mezõgazdasági termelés jövedelmezõségébõl adódó úgynevezett közgazdasági értékétõl. A PhD fokozatot 2009ben szereztem meg.
– Szakmai tevékenységébõl kiemelik a
méltatók, hogy az egyetem oktatói és kutatói rendszeresen kérnek és kapnak segítséget a munkájukban elõforduló statisztikai elemzések elkészítéséhez.
– 2006. február 20-a óta dolgozom a Szent
István Egyetem GTK Gazdaságelemzési
Módszertani, késõbb Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézetében. Jelenleg egyetemi docensi beosztásban a Gazdaságelemzési Módszertani Tanszék vezetõje
vagyok. Tanszékünk gondozza az alapozó
matematikai és statisztikai tantárgyakat az
alap-, mester- és doktori képzések esetében.
A matematikai statisztikai módszerek univerzálisak, bármelyik kutatási területen alkalmazhatók, ennek köszönhetõen több érdekes kutatási projektben is részt vehettem.

Az új iránti kíváncsisággal
A SZIE Diplomás Pályakövetõ Rendszere
módszertani felelõseként és a Hallgatói motivációs és Diplomás pályakövetési kutatócsoport vezetõjeként a végzettek munkaerõpiaci helyzetének, munkavállalói tapasztalatainak, munkaerõ-piaci elhelyezkedési stratégiájának, a képzési és intézményi szolgáltatások munkaerõ-piaci tapasztalatok fényében történõ értékelésének és a végzettek továbbképzési motivációinak elemzésével
foglalkozom. 2012-2014 között a Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkáraként segítettem Szûcs István professzor úr doktori iskola vezetõje munkáját.
– Oktató és kutató munkája mellett szerepet vállal az egyetem orosz nyelvi területtel folytatott külkapcsolatainak fejlesztésében.
– A GTK Nemzetközi Kabinet tagjaként
minden alkalommal kiveszem részemet az
egyetem orosz nyelvi területtel folytatott
külkapcsolatainak fejlesztésébõl. Ennek köszönhetõen nagyon jó szakmai és emberi
kapcsolatot sikerült kialakítanom az orosz,
kazah, üzbég és litván kollégákkal.
– Mivel foglalkozik szívesen a szabadidejében?
– Kedvelt programom az olvasás, sportolás
(futás, biciklizés), opera, utazás. Részt veszek a „Margita 344,2” Turisztikai és Sport
Egyesület programjaiban.

Japán hónap – negyedszer
Március 1-jén elkezdõdött az idei
japán hónap, amely már
hagyománynak tekinthetõ
a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon.
A tavasz elsõ napján egy 16 fõs japán
csoport látogatott el hozzánk a Josai
International University-rõl, hogy a japánul
tanuló, a Japánban kint járt hallgatóinkkal és
néhány külföldi hallgatónkkal közösen rendhagyó rendezvényszervezés és gasztronómia
órán vegyenek részt.
A japán hallgatók a 2020-as tokiói olimpia
és paraolimpia szervezésének részleteirõl,
közlekedési vonatkozásairól és az eseményekre kifejlesztett applikációkról tartottak
elõadásokat, míg a GTK-s magyar hallgatók
a magyar gasztronómiába vezették be a japán

társaikat, valamint bemutatták a 2017-es vizes világbajnokság szervezésének részleteit.
Karunk külföldi hallgatói a japán hallgatók
számára meglehetõsen ismeretlen témákat
villantottak fel, úgymint a balkáni térség
fesztiváljai, turisztikai látnivalói, valamint a
Ghána és Japán között fennálló kapcsolat.
Március 4-én megérkezett 5 japán turizmus
szakos hallgató az évek óta mûködtetett egy
hónapos részképzésre, akik az itt tartózkodásuk alatt turizmus tárgyakat tanulnak
angolul, részt vesznek japán órákon, magyar
órákon és számos kulturális és szakmai
programon, hogy minél jobban megismerhessék az intézményt, a nálunk tanuló külföldi és magyar diákokat, valamint az ország
kultúráját, történelmét és gasztronómiáját.
Ezen kívül nem titkolt célunk a japán
kultúra és nyelv megismertetése az érdeklõdõ hallgatókkal.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár

“Kertek, földi egek” – könyvtári esték
Könyvtárunk ezzel a címmel
indította útjára új
rendezvénysorozatát.
A program elnevezését Lippai
János Posoni Kert címû mûvének
(1664) elõszavából vett idézet
ihlette: „A' mi az mennyekben az
egek alkotása; az a' földön, a'
kertek plántálása.” A választott
mottó és cím kellõen kiemeli a
kertészet és a kert jelentõségét
világunkban.
A programot egyetemünk Kertészettudományi Karának Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszékével és a Garden Kft-vel
együttmûködésben szervezzük.
Közös célunk a kertész és tájépítész szakma
múltjának és jelenének élményszerû bemutatása egy-egy kiváló szakember életútján,
munkásságán keresztül, ezáltal elõsegíteni a
hallgatóság jövõképének erõsödését, szakmai kapcsolatainak bõvülését. A szorgalmi
idõszakokban havonta egy beszélgetést tervezünk, olyan neves szakemberekkel, mint
Mõcsényi Mihály, Tóth Imre, Hegedûs Ágoston.
Elsõ alkalommal, március elsején 17 órai
kezdettel Mõcsényi Mihály kertészmérnök,
tájépítész, professor emeritus volt a vendégünk. Az õ nevéhez fûzõdik a tájépítészet
szakterületének hazai elismertetése és az
egyetemi oktatásban való bevezetése egyetemünk Tájépítészeti Karának létrehozásával. A Kossuth- és Széchenyi-díjas, Sir
Geoffrey Jellicoe-díjas szakember 1976 –
1986 között a Tájépítészek Nemzetközi
Szövetsége (IFLA) alelnöke, majd 1986 és
1990 között elnöke, e tisztségében a világkongresszusok szervezõje, vezetõje volt.
A bõ egy órás programon csaknem száz vendég jelent meg, többségük egyetemi hallgató. Nagy érdeklõdéssel hallgattuk Mõcsényi professzor szavait, egy egyedülálló
életpálya képeibõl kaptunk ízelítõt. Megható

volt hallani visszaemlékezését a nagy elõdöktõl kapott útravalóra, és a hallgatóság
számára már történelmi múltat jelentõ idõkre. A jelen dolgairól beszélgetve pedig tovább mélyült a tisztelet a professzor iránt.
Bepillantást nyerhettünk szakmai pályázatok elbírálásának hátterébe, és természetesen
a Városliget is szóba került. Az elõadást kötetlen beszélgetés és szerény fogadás zárta.
Köszönjük professzor úrnak, hogy megosztotta velünk tapasztalatait!
Az érdeklõdõk figyelmébe ajánlom a professzor önéletrajzi írásait, melyeket Mõcsényi-esszék címmel az epiteszforum.hu online
folyóirat oldalain olvashatnak el.
A programsorozat következõ, március 22-i
estjére (amire lapzártánk után került sor – a
szerk.) Tóth Imre kertészmérnököt, címzetes
egyetemi docenst hívtuk vendégül, aki az

Beszámoló a márciusi nagytakarításról
Március 13-a, hétfõ volt. Ragyogóan sütött a nap. Friss volt a levegõ. Együtt takarítottunk, kertészkedtünk: Bolla Dávid, elsõ éves kertész MSc hallgató és Arató
Csilla, a szaktársa. Meg mi, könyvtárosok. Néhány kérdés megfogalmazódott
bennünk: miért csak a két, nemrég érkezett mesterszakos szedi az összegyûlt szemetet, metszi a rózsákat, húzza a komposztba a levágott ágakat? Mást nem zavar?
A programot meghirdettük elõzõ héten. Talán a következõn többen leszünk.
A kora tavaszi nagytakarítás leltára:
– összeszedtük a szemetet a kollégium és a könyvtár épülete körül
– rendbe raktuk a virágládákat
– levágtuk és el is takarítottuk az ágakat az arborétum kerítése mellõl
– megmetszettük a rózsatöveket.
Köszönjük a munkát Dávidnak, Csillának és a kollégáknak! Õsszel folytatjuk.
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egyik legnagyobb tudású dendrológus hazánkban. Óriási tapasztalatát, a fásszárú
dísznövényekkel kapcsolatos átfogó és részletes ismereteit hosszú évtizedek óta osztja
meg egyetemünk kertész és tájépítész hallgatóival. Nevéhez fûzõdik a vácrátóti Nemzeti Botanikus Kert dendrológiai gyûjteményének fejlesztése. Mintegy 10 évig látta el a
Magyar Arborétumok és Botanikus Kertek
Szövetsége ügyvezetõ elnöki feladatait.
Munkásságát 17 szakkönyv és 3 államilag
elismert növényfajta fémjelzi, emellett a kertészeti szakirodalom egyik legmegbízhatóbb szakmai lektoraként számos további
kiadvány megszületésében segédkezett.
Darabosné Maczkó Beáta
könyvtáros
Szent István Egyetem
Entz Ferenc Könyvtár és Levéltár
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A nemzetközi folyóktól a vízhiányig

Dr. Kozári Józsefet a VSZOSZ
A kuvaiti nagykövet elõadása alelnökévé választották
Õexcellenciája Dr. Hamad Mohammad Hassan Burhamah március 2-án
angol nyelvû elõadást tartott Gödöllõn Water Resources in the MiddleEast, Questions of Hydro-Politics and International Law címmel.
Az elõadást egy kisfilm vetítésével kezdte, mely a természetben elõforduló vízformákat mutatta be. A vetítést követõen a nemzetközi folyó, mint
fogalom jelentésének meghatározásával folytatta, majd az ENSZ 1997-es
Egyezményének a nemzetközi vizek nem hajózási célú felhasználásának
jogáról szólt. Az elõadásban részletesen bemutatta a Jordán, a Nílus valamint a Tigris és Eufrátesz folyó parti országok politikai és jogi álláspontját.
A konklúzióban a vízhiány mûszaki és gazdasági lehetõségeit érintette, beszélt a Kuwait Fund for Arab Economic Development and Arab Fund-nak
a vízügyi szektor pénzügyi támogatásában és fejlesztésében betöltött szerepérõl és kitért a világ vízügyi problémáinak megoldásához való lehetséges
magyar hozzájárulásra is.Az elõadás hallgatóság kérdéseivel zárult.
Dr. Hamad Mohammad Hassan Burhamah alapszakos diplomáját a Kuwait University-n, míg mester diplomáját az Algeria University-n szerezte.
A brit University of Hull-on Víz viszály a Közel-Keleten címmel védte
meg PhD téziseit. Magyar missziója elõtt Szenegálban, Gambiában, Sierra
Leoneban, a Zöld-foki Köztársaságban és Libériában képviselte Kuvaitot.

Országos felsõoktatási adománygyûjtés

Több lett? Maradhat!
Országos felsõoktatási
adománygyûjtést szervez
a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK)
Mentorprogramja. Országszerte 50 gyûjtõponton várják a tartós élelmiszereket 2017. március 13. és április 7. között a hallgatók. Az
adományokat a Karitatív
Tanács segítségével hátrányos helyzetû családokhoz juttatják el.
17 felsõoktatási intézmény hallgatói önkormányzata vesz részt a hagyományteremtõ adománygyûjtésben, valamint a „Több lett? Maradhat!” címû akcióhoz védnökként csatlakozott
dr. Aáry-Tamás Lajos oktatási jogok biztosa, Soltész Miklós egyházi,
nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelõs államtitkár és dr.
Maruzsa Zoltán miniszteri biztos is.
A HÖOK Mentorprogram – 2009-es életre hívása óta – 1300 hátrányos helyzetû és halmozottan hátrányos helyzetû fiatal mindennapjait segíti és mostantól a társadalmi felelõsségvállalás fontosságára is felhívja a figyelmet.
Kiss Edina, a Mentorprogram vezetõje elmondta: „Fontosnak tartjuk,
hogy a programunkban résztvevõ mentorok és mentoráltak, valamint a
felsõoktatásban tanuló hallgatók ne csak elméleti szinten szerezzenek
szociális érzékenyítési tapasztalatokat, hanem az adománygyûjtésen
keresztül a felelõsségvállalás aktív részeseivé is váljanak.”
Az élelmiszergyûjtést a HÖOK Mentorprogramhoz csatlakozó hallgatói önkormányzatok önkéntesei koordinálják, akik intézményenként
több kijelölt gyûjtõponton várják a hallgatók felajánlásait. Az akcióval
a szervezõk a túlvásárlás problémájára is szeretnék felhívni a figyelmet, egyúttal segítséget nyújtanak a felhalmozott fogyasztási cikkek
hasznosításában.
SZIE Gyûjtõhelyek
Gödöllõi Campus: Automaták, Budai Campus: K épület, büfé,
Budapesti Képzési Hely: Porta, YMÉK: Rom Labor

A Vidékfejlesztési Szaktanácsadók Országos Szövetsége február 23án tartotta tisztújító küldöttgyûlését. A szövetségi küldöttek megújították az elnökség összetételét. Ennek eredményeként a tanácsadási munkát támogatni képes több nézõpont képviselteti magát a
testületben. Döme Gábor és Harsányi Zsolt agrárgazdasági területrõl, míg dr. Kozári József, a SZIE egyetemi docense, a Szaktanácsadási és Továbbképzési Központ vezetõje és dr. Orbán József a
szaktanácsadás egyetemi és gyakorlati szintû fejlesztésének oldaláról segíti a minél eredményesebb mûködésüket.
A szövetség 2002 óta változatlan küldetése szerint célja a vidékfejlesztõ szaktanácsadók munkahatékonyságának növelése, a szaktanácsadás mûködési feltételeinek javítása, a szaktanácsadók továbbképzésén, információval való megfelelõ ellátottságuk megvalósításán, valamint érdekképviseleti tevékenységen keresztül; illetve
a szaktanácsadási munkát támogató információs rendszer létrehozása, folyamatos mûködtetése, és fejlesztése.A vidékfejlesztés
(rural extension) feladata – értelmezésük szerint – a vidéken élõ lakosság életkörülményeinek javítása a helyi infrastruktúra, vállalkozási- és munkalehetõségek fejlesztésén, valamint a szabadidõ tartalmas eltöltésének biztosításán keresztül. A fentiek nagymértékben
hozzájárulhatnak a vidék népességmegtartó képességének fenntartásához, akár növeléséhez is.
A vidékfejlesztési projektek egyik legnagyobb kihívása, hogy fejlessze a közösségek „öngondoskodó” képességét. Ennek legjobb útja
a közös gondolkodással történõ erõforrás megosztás és egyesítés,
amely alapját képezheti vertikális és horizontális gazdasági integrációs lehetõségeknek. Ezeket a folyamatokat metodikailag és ötletmenedzseri oldalról is támogatja a szövetség és a tagság.
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Nevem : Hegedûs János. Születtem
1951-ben Szolnokon.
Nem költõnek, hanem "irogásznak"
tartom magam, egyéb
élettevékenységeim mellett.
Jelenleg nyugdíjasként biogazdálkodó
õstermelõ vagyok.
Amikor megkérdezik tõlem, hogy ki is
vagyok, csak életúttal tudok válaszolni,
és amint fölsorolom életutamat, mindig
azt kérdezik az emberek, hogy mi nem
voltam még?
Tehát: érettségiztem a Képzõ- és
Iparmûvészeti Szakközépiskolában (Bp.
Török Pál u. "Kisképzõ" / bõr, könyv,
restaurátor szakon.
Közben sportoltam is, elõször
vízilabdáztam a gimis idõkben, majd
visszatérve Szolnokra,
versenybúvárkodtam, meg a Szigligeti
Színházban díszletfestõ voltam.
Majd jött két év sorkatonaság, ahol
hadtáp törzs-írnok õrmesterként
szolgáltam.
Utána hivatásos búvár lettem az
Árvízvédelmi Belvízvédelmi Központi
Szervezetnél. Ebben az idõben vitorlázó
repültem is egy picit.
Utána disszidáltam Norvégiába, hogy a
tengeri olajfúrókutaknál búvárkodjak, de
az nem jött össze.
Utána hazajöttem és elkezdtem
vállalkozni, elõbb mint takarítóparkettacsiszoló, majd ebbõl
továbblépve mikro- asztalosipari
vállalkozást hoztam létre, amely
tönkrement, mert egy építõipari cég nem
fizetett ki egy jelentõs összeggel.
De annyi pénzt sikerült
"megmentenem", hogy a farmomat
létrehozzam.
Nem vagyok szegény, és nem vagyok
gazdag.
Van két életerõs lányom.
Nem versírásból akarok élni. Az csak az
életem "mellékterméke ".
Eddigi publikációimra nem akarok
hivatkozni. Most és itt méretessenek
meg az írásaim!
Háromszor meghalhattam volna
autóbalesetben (pl. elszáll a fék az
országúton, stb. /de itt vagyok.)
Magamat úgy jellemezném, hogy egy
nyughatatlan autodidakta vagyok.
És vallom, hogy bármiféle tudás
megszerzése, elsõsorban motiváció
kérdése. Ma az informatikai világban a
tudás egyébként sem "hermetikus"!
Persze kellenek hozzá jó gimnáziumok
és egyetemek is!
A többit mondják el helyettem az
írásaim!
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Elõszó

Amelyben újjászülethetünk
Csak egyetlenegyszer még

Az állításaim mind, csupán keresgélések.
Amint a kérdéseim, az állítások.

Szerelem

Mint ahogy azt Szókratész is tette.

Szerelmes akkor lennék,
ha nem úgy, mint pók
hálókat szövögetnék.

Szembesítõ vagyok és provokáló
az Isten és teremtett lénye között.

Fütyörészõ
Szabad ember bezárva
élhetsz úgy kalitkádban
akár mint egy madárka
fütyörészõ madárka
Emberi létezésed
stigmáit nézegetvén
számolhatsz börtönödben
babot sebet pénzérméket

Ha a másik lelkével iszonyban,
testével lucsokban mernék
egyesülni fényéveken.
S mint csavargó ebeinket,
gyertyafényben megfürödvén
várnánk egymást minden este,
Ha kályhánkban lobbanna el
a pengeélen táncoló
hétköznapok semmisége.
Ha sikolyok kísérnének
minden búcsút, megérkezést:

Már akárhogyan is van
emberi stigmáidat
soha el nem hagyhatod

és a nyûg és öröm közt
ím így szövetkezne a Lét.

Véredben és könnyeidben
bolyong benned borozgatván
remélt örökkévalóság

A Semmi

Szerelem II.
Az egyetlenegy pont
A szerelem geometriában
Egyszerre lágy és kemény
Ott lehetünk örökké
Legyõzöttek s kegyelmezõk

A Semmi
az a Minden
magányos cellája.
Teleaggatva
így-úgy-amúgy
mindenhoggyal.
Sikolyok csöndjében,
fölakasztva porosodóan,
szögre lógatottan.

Szerelmes leveleink
Lebegnek a vizek felett
S a láthatáron fölbukkannak
Síró kalózok
Seregekkel

Generáli
Mi jöhet még
Ha az lesz ami Van
Szédülünk a szirteken
Zuhanunk a semmiben
Mi lesz ha a karmester
Pálcáját eltörik
Réveteg tévelygéseinkben
Hol rejtõzik az az anyaméh

Ember
Tudod-e már
Mitõl vagy több
Mitõl vagy kevesebb
Mitõl vagy felsõbbrendû
Mitõl vagy alsóbbrendû
Pedig nyitogattál már
Pókhálós ajtókat
Gyermekkorod szentélyeiben
És érted-e még
A kõpattintás technikáját
Vagy érted-é már
Szoftver- guruk logikáját
Vagy tudsz-e jól sakkozni
Madarak énekével
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Vagy érted-é a keresztutat
Vagy hallod-é talán
A nagy Semmi vízözönét
Mikor elfagy a vitalitásod
Bizonytalanság-plázák
káprázatában

ma éjjel csak nézegettem
kristálypoharak csillogását
valóságok álnok álmos villanását
ma éjjel tõrt szúrtam a gonosz szívébe
ma éjjel éberen elaludtam örökre

Utazás

Hit az Istenben az nem más
mint a várakozás jelenléte.

Súlyaidat éppen hogy elhagyva
zuhansz a végtelen térben
és kapaszkodol a zuhanásba,
léket ütvén lelkeden.

Készenlét a befogadásra,
szeretet és abszurditás,
lényeg és hiány közepette.

Szólítanád az Embert
és panaszkodol Isteneknek:
mily furcsa íze van a Létnek.

Kapaszkodva sziklákon át
csúszva mászva sivatagon át.

Marad a csókoknak a sava.
Marad egy ölelés szaga,
és máris röpít magával
egy hideg gyémántszobába
az a nagy madár: a Halál.

Ahogyan én...

Utolsó vers /anarchista /
ma éjjel nem tudok szenvedni
ma éjjel nem tudok szeretni
ma éjjel nem akarom a mindent
ma éjjel nem akarom a semmit

Keresgélõ
Én ismerem az Istent.
Éjszaka letelepedett,
itten leselkedett...
a párnám mellett,
és lelkesedett.
Es én rájöttem,
Õ egy olyan festõ,
kinek örökkévaló képeit
ahányan nézegetik,
annyiféleképpen
értelmezik.

Szárnycsapása pillanat,
és sohasem csap le kétszer
a létezés önfeledtségében.
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Átfogó reform az egyetemi sportszolgáltatásokban

Folyamatosan bõvülõ kínálat
A Szent István Egyetem a
vagyonkezelésében lévõ sportcélú
ingatlanok költséghatékony
mûködtetése céljából hosszas
elõkészület után hozta létre
00%-os tulajdonosként a SZIE
Sport Kft-t, amelynek lehetõsége
nyílt arra, hogy egységes
szemléletû, egyre színvonalasabb
sportszolgáltatásokat nyújtson
az egyetem hallgatói, oktatói és
valamennyi polgára részére.
E szolgáltatások közé tartozik a SZIE Szabadidõsport Klub – röviden a SZIE Sport
Klub – amelynek az a célja, hogy szervezettebb formában támogassa az egyetemi szabadidõsportot, annak megszervezését és lebonyolítását. A szervezet mûködésének lényege, hogy egy rendszeres havi díj ellenében különbözõ szolgáltatásokat vehetnek
igénybe a klub tagjai. A szolgáltatások körében lehetõség van létesítmény használatára,
csoportos foglalkozásokon, tréningeken, edzéseken való részvételre. A különbözõ programokat a tagok kedvezményesen látogathatják.

Új sportágak
A SZIE Sport Klub 2016-ban indította el a
változtatásokat a testnevelés és szabadidõsport terén. Mivel a régi rendszer nem illeszkedett a hallgatók igényeihez, azt tövirõl
hegyire megreformálták és új sportolási lehetõségeket is kínálnak. Újdonságként jelent
meg csoportos óra keretében a Gymstick, a
TRX, a Thai Boksz és idén a crossfit is nagy
szerepet kap.

Három féle bérlet
A klubba ingyen lehet regisztrálni a
sziesport.hu oldalon. A regisztrálás után a
tagok kapnak egy fényképes, névvel ellátott
klubkártyát, mellyel használhatják a klub
létesítményeit és részt vehetnek az órákon. A
kínálatban többféle bérlet szerepel: Prémium
(5000Ft/hó), Medium Mix (2500Ft) és Alap
(1000Ft/hó) csomag közül lehet választani,
az ezekhez tartozó szolgáltatások köre az
árakhoz viszonyítva bõvül. A klub tagjai
lehetnek az egyetem hallgatói és dolgozói is.
A klub fõ feladata a lehetõ legtöbb sportág
bemutatása és elérhetõvé tétele az egyetemi
polgárok számára. Ezért nemcsak a szabadidõsport terén széles a kínálat, hanem ebben
a félévben a hallgatók már testnevelés óra
keretén belül is felvehették ezeket az órákat.
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Népszerûségüket mutatja, hogy az órák
megteltek.

Sport és étkezési tanácsadás
A SZIE Sport Klub folyamatosan bõvíti szolgáltatásait és újabb ötletekkel áll elõ: márciustól olyan különleges óra indul, melyen a
regisztrált, kártyával rendelkezõ klubtagok a
sportolással és az étkezéssel kapcsolatos tanácsokat is kaphatnak profi szakembertõl.
Ezen az órán az állapotfelmérés után teljes
edzéstervet és étrendet kapnak a foglalkozáson részt vevõk. Ha szükségét érzik, idõszakosan újra találkozhatnak a szakemberrel,
nyomon követhetik eredményeiket és újabb,
a fejlõdéshez szükséges instrukciókat kaphatnak. Ennek az órának a látogatása egész
márciusban díjmentes, a késõbbi változásokról a Sport Klub a a sziesport.hu-n és a
SZIE Sport Klub Facebook oldalán értesíti
az érdeklõdõket.

Kedvezményprogram
A SZIE Sport Klub és a 'Tanulj és Sportolj!'
program összefogásából született meg egy
nagyszerû lehetõség az egyetemi hallgatók
számára: olyan különleges kedvezményprogram indult el februárban, amely minden
sportolót érinthet.
A programot három kategóriában hirdetik
meg szemeszterenként a SZIE Sport Klub
kártyájával rendelkezõ hallgatói részére.
1. kategória: jelenlegi illetve korábban aktív
versenysportolók, függetlenül attól, hogy az
egyetemhez kötõdõ egyesületekben sportolnak (sportoltak)-e vagy sem (élsportolói
kör), de a Szent István Egyetem hallgatói. A
kategóriába jelenleg aktív illetve pályafutásukat korábban befejezõ sportolók is tartozhatnak, az alábbiak szerint:
– jelenleg is aktív sportoló, érvényes verseny
ill. játékengedéllyel rendelkezik és az alábbi
feltételek valamelyikét teljesíti:
· olimpiai sportágakban olimpián, VB-n
vagy EB-n felnõtt vagy utánpótlás válogatottként való részvétel
· olimpiai sportágakban válogatott sportoló
(csapatsportokban min. 10 igazolt, az adott
szövetség által hivatalos eseménynek tekintett válogatottság)
· országos bajnokságon 1 – 3. hely (olimpiai
sportágban)
· kiemelt csapatsportok esetében adott
korosztályban I. osztályú sportoló (min. 20
bajnoki mérkõzés)
– jelenleg már nem aktív sportoló, de korábban olimpián vagy VB-n ill. EB-n do-

bogós helyezést ért el. Egyetem megkezdése
elõtti tíz évet vesszük figyelembe az elért
eredmény tekintetében!
2. kategória: Az egyetemhez kötõdõ egyesületekben (amelyeknek külön erre vonatkozó együttmûködési megállapodása van
a Szent István Egyetemmel az Aegon-SZIE
Tanulj és sportolj program keretében) sportolók, az egyetemet szervezett egyetemi versenysportban, az egyetem színeiben képviselték és az alábbi feltételek mindegyikét
teljesítik:
– SZIE hallgató, a félév megkezdésekor aktív jogviszonnyal rendelkezik, levelezõ vagy
nappali tagozaton
– aktív, igazolt sportoló, érvényes játék- ill.
versenyengedéllyel rendelkezik
– edzések ill. mérkõzések minimum 90 %-án
részt vesz
– szakosztályi, edzõi ajánlással rendelkezik
(edzések látogatása, versenyeken, mérkõzéseken való részvétel, teljesítmény)
3. kategória: A SZIE Sport Kft által mûködtetett, az AEGON-SZIE Tanulj és sportolj
program keretén belül, a szabadidõsport számára biztosított idõpontokban rendszeresen
sportoló, regisztrált, SZIE Sport Klub kártyával rendelkezõ hallgatók, illetve egyetemi polgárok (szabadidõs sportolók tábora), akik valamilyen jogviszonnyal rendelkeznek az egyetemmel.

Ötmillió forintos keret
A program kezdetben összesen évi 5 millió
forinttal támogatja a SZIE azon hallgatóit,
akik bármilyen formában sportolnak egyetemi éveik alatt, versenyszerûen vagy szabadidejükben.
Nem kizárólag pénzbeli támogatásról lehet
szó, akár a sport és a tanulás összeegyeztetésében is segít egyéni tanrend kialakításával. Emellett kollégiumi támogatáshoz, egyéb juttatásokhoz és ösztöndíjakhoz
is hozzá juthatnak a nyertesek.
A pályázat benyújtásának alapfeltétele a
Szent István Egyetemmel való jogviszony és
a fényképes, névre szóló SZIE Sport Klub
tagsági kártya. A jelentkezési lap letölthetõ a
SZIE Sport honlapjáról, melynek leadási
határideje ebben a félévben március 10.
A kedvezményprogram a Szenátus által elfogadott javaslat alapján a gödöllõi kampuszon indul el, majd a helyi lehetõségek,
igények és egyeztetések alapján az egyetem
egészére kiterjesztik.
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Sportdíj átadó Gála 2017

SZIE – GEAC sikerek
4. helyezés a VIII. Kárpát
-medencei Egyetemek Kupáján
Március 2-4. között nyolcadszor rendezték meg a Kárpát-medencei
Egyetemek Kupáját az ELTE és a Budapesti Egyetemi Atlétikai Club
szervezésében a BEAC pályán. A SZIE csapata a 4. helyet szerezte
meg.
Az „Egyetemi sport határok nélkül” mottóval megrendezett tornára
a nyolc magyarországi gárda mellett Kárpátaljáról, Felvidékrõl, Vajdaságból és Erdélybõl érkeztek csapatok. Így alakult ki a tizenhatos
mezõny, és a pénteki csoportmeccsek után szombat délelõtt már
biztossá vált: új gyõztese lesz a KEK-nek, hiszen a kolozsvári Góbék
és az Óbudai Egyetem jutott a döntõbe. Elõbbi a Szent István
Egyetemet, utóbbi az Nemzeti Közszolgálati Egyetemet ütötte el a
döntõbe jutástól, így nekik a bronzmérkõzés maradt a bizonyításra. A
közszolgálatisok éltek a lehetõséggel, és hátrányból felállva 3-1-re
gyõztek a gödöllõi csapat ellen.
A döntõben egy roppant színvonalas meccsen 4-0-ás sikerrel az
Óbudai Egyetem megszerezte a trófeát a Kolozsvári Góbék ellen.
Mindkét csapatnak ez az eddigi legjobb szereplése, ráadásul az
Óbudai Egyetem elõször vett részt a tornán.

AKEK egyetemi torna végeredménye:
1. Óbudai Egyetem
2. Kolozsvári Góbék
3. Nemzeti Közszolgálati Egyetem
4. Szent István Egyetem
5. Eötvös Loránd Tudományegyetem
6. Budapesti Corvinus Egyetem
7. Debreceni Egyetem
8. YoungBoys
9. Sapientia Erdélyi Tudományegyetem
10. Selye János Egyetem
11-12. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Kámikázé
13-16. Budapesti Mûszaki Egyetem, SixtyNine, MTTK Stars Szabadka, II. Rákóczi Ferenc Fõiskola
Simó Szabolcs /BEAC felvételei

A Gödöllõi Sport Közalapítvány február 27-i sportdíj átadó
gáláján a legjobb egyéni felnõtt sportolónak Gémesi Csanád
kardvívót (SZIE – GEAC), a csapatjátékos felnõtt
kategóriában a röplabdázó Takács Dorotit (Penta GRC)
választották, míg az év edzõje Szörényi István atlétika edzõ
(SZIE – GEAC) lett. A következõkben az egyetemi klub
díjazottjait soroljuk fel.
Az eseményen GEAC aranykoszorús jelvényeket adott át dr. Tõzsér
János rektor Martinecz Gyula asztaliteniszezõnek, Kriszt Botond
atlétának és Dohi Zoltán vívónak.
Az Év sportolója egyéni felnõtt kategóriában az elõzõ évi eredményei alapján Gémesi Csanád, a SZIE – GEAC vívó szakosztályának kardvívója lett. Edzõje: Navarrete József. Ebben a kategóriában második díjat vehetett át Kaptur Éva atléta (SZIE – GEAC
atlétika szakosztály).
Az Év edzõjének a kuratórium tagjai Szörényi Istvánt, a SZIE –
GEAC atléta rúdugró edzõjét választották.
Az Év sportolója utánpótlás egyéni kategóriában elsõ díjat vehetett
át Simonváros Csanád, a SZIE – GEAC rúdugrója, edzõje: Szörényi
István.
Díjakat kaptak még egyéni és csapat utánpótlás kategóriában a 16 év
alattiak országos bajnokságban vagy tanévi Diákolimpián dobogós
helyen végzett egyéni sportolók és csapatok, valamint a Jövõ Reménységei kategóriában is átvehették a klubjuk által javasolt, 14 év
alatti sportolók díjaikat.
Csapatban a SZIE – GEAC Atlétika szakosztályából a serdülõ férfi
rúd csapat (Hajdú Dániel, Magyari Benedek, Mihály Ádám, Molnár
Dániel, Orbán Andor) és a 4x400-as ifjúsági leány csapat (Csernyánszky Sára, Király Adél, Kriszt Katalin, Horváth Dorottya)
vehetett át egy-egy kupát. A vívóknál az újonc férfi kard (Grosso
Márkó, Révész Márton, Várkonyi Bence) és az újonc nõi kard csapat
(Bata Édua, Bévíz Dorottya, Missurai Pálma, Váray Réka) nyert bajnokságot.
Az egyéniben országos versenyen vagy Diákolimpián dobogón
végzett sportolók szintén egy-egy kupát vehettek át.
Adíjazottak:
SZIE – GEAC Atlétika szakosztály sportolói: Bánovics Dorottya,
Bánovics József, Eszenyi Napsugár, Fekete Levente, Földi Bence,
Juhász Nándor, Király Adél, Kondrák Réka, Mihály Ádám, Németh
Nóra, Németh Vera, Soos Levente, Szõke Kiss Jácint, Váczi Dániel,
Váczi Kamilla, Varga Evelin.
SZIE – GEAC Vívó szakosztály sportolói: Missurai Pálma,
Zászkaliczky Piroska.
A Jövõ Reménységei díjakat azok a 14 év alatti tehetséges fiatalok
kapták, akik eddigi pályafutásuk során felhívták magukra a
figyelmet, és akiktõl a jövõben még jobb eredményeket várhatunk.
Adíjazottak:
Szõke Kiss Anna és Soos Levente (SZIE – GEAC atlétika szakosztály), Bata Édua (SZIE – GEAC vívó szakosztály)

A mester mesterhármasa
Szép példát mutatott tanítványai számára 2016 gödöllõi edzõje,
Szörényi István, aki a budapesti Ikarus sporttelepén megrendezett
2017. évi Szenior fedettpályás bajnokságon három számban is
elsõ helyen végzett. A rúdugrást 260 centiméteres eredménnyel
nyerte a 70 év feletti korosztályban, emellett magasugrásban és
diszkoszvetésben is gyõztes lett.
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