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Pályázati felhívás
Szent István Ösztöndíj pályázatra
a 2017/2018. tanévben
A Szent István Ösztöndíj alapító okiratában foglaltak alapján a rektor pályázatot hirdet az
Ösztöndíj elnyerésére a 2017/2018. tanévre.

1.Az Ösztöndíjat államilag támogatott képzésben résztvevõ hallgató nyerheti el pályázat
útján, egy évi idõtartamra. Évente és karonként egy olyan hallgató részesülhet ilyen Ösz-
töndíjban, aki
a) az alapképzésben II. és III. évfolyamon vesz részt, illetve IV. évfolyamon az a hallgató,

aki nyilatkozatban vállalja, hogy az Ösztöndíj idõtartama alatt hallgatói jogviszonnyal
rendelkezik a Szent István Egyetemen, vagy
b) a mesterképzésben I. és II. évfolyamon vesz részt, illetve keresztfélévben

végzõ mesterképzésben résztvevõ hallgató, aki nyilatkozatban vállalja, hogy az Ösztöndíj
idõtartama alatt hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a Szent István Egyetemen, vagy
c) az ötéves osztatlan képzésben IV. és V. évfolyamon, vagy
d) a doktorképzésben III. évfolyamon vesz részt.
Továbbá magatartása, közösségi munkája kiemelkedõ és nem áll fegyelmi, büntetõ, sza-

bálysértési eljárás alatt.

a) önéletrajzot, amely kitér a pályázó eddigi szakmai eredményeire (pl. tanulmányi
verseny, TDK, korábbi demonstrátori tevékenység, stb.),

b) nyelvvizsga bizonyítvány másolatát, amennyiben a pályázat benyújtásáig nem kapta
kézhez, igazolást a nyelvvizsga eredményrõl,
c) az illetékes Tanulmányi Osztály által kiállított igazolást a tanulmányi ered-

ményrõl (kreditigazolás),
d) az I. 1. a) és b) pont szerinti nyilatkozatot,
e) nyilatkozatot arról, hogy nem áll fegyelmi, büntetõ, szabálysértési eljárás alatt,
f) igazolást a TDK tevékenységrõl,
g) oktatói (kutatói) ajánlást a kiemelkedõ közösségi munkáról.

A pályázatokat a rektornak címezve, az illetékes kar Dékáni Titkárságán kell benyújtani
egy példányban papír alapon és egy példányban elektronikusan, vagy emailben elküldve
(a Dékáni Titkárság email címére), aláírva 2017. november 15-ig. A pályázatokat a karok
rangsorolását követõen, a Dékáni Kollégium vitatja meg, a rektor a döntést december 15-
ig hozza meg, A rektor legkésõbb 2018. január 10-ig értesíti a pályázókat a döntésérõl,
valamint a nyertes pályázókat a Szent István Ösztöndíj adományozásáról szóló levél
ünnepélyes átadásának idõpontjáról.
Apályázati eljárásra a Szent István Ösztöndíj alapítólevelében foglaltak az irányadók.
Gödöllõ, 2017. október 3.

I.Apályázat feltételei

II.Apályázatnak kötelezõen tartalmaznia kell

III.Apályázat benyújtása, bírálata

Dr. Tõzsér János
rektor

A Szent István Egyetemrõl is számos pá-
lyázatot támogat az EMMI Új Nemzeti
Kiválóság Programja, aminek célja a ha-
zai kutatói és alkotómûvészi utánpótlás, a
tudományos és mûvészeti pályán való el-
indulás, majd pályán tartás, valamint a
nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt
kutatók és alkotók kutatómunkájának se-
gítése.

A program 2017-ben meghirdetett ösz-
töndíjpályázatai, a felsõoktatásban részt
vevõ hallgatói, kutatói kiválóságot támo-
gatják.

A SZIE-rõl 131 pályázó részesült támo-
gatásban a 2017/2018. tanévre: alapkép-
zésen 11, mesterképzésen 50, doktori
képzésen 23, doktorjelölti kategóriában
16, posztdoktori I. kategóriában 14,
posztdoktor II. kategóriában 17 fõ.

Új Nemzeti
Kiválóság Program

Egyetemünk az idén is kiállítóként
vett részt a HVG Állásbörzén, az egyik
legjelentõsebb karrierrendezvé-
nyen, ahol a látogatók megtalálhatták
álmaik munkája mellett a SZIE aktuá-
lis képzési kínálatát. A Papp László
Budapest Sportarénába meghirdetett
rendezvényen a Zöld Út Nyelvvizs-
gaközpont nyelvi felmérésén in-
gyenes nyelvvizsgát lehetett nyerni.

VARGAMIHÁLY

A BEZSILLA VILLA

nemzetgazdasági minisz-
ter október 23-án, nemzeti ünnepünk alkalmá-
ból Miniszteri Elismerõ Oklevél kitüntetést
adományozott egyetemi tanár-
nak, a GTK Társadalomtudományi és Tanár-
képzõ Intézet munkatársának és

egyetemi docensnek, a GTK Üzleti
Tudományok Intézet munkatársának kiemel-
kedõ színvonalú szakmai tevékenységük elis-
meréseként.

(a volt Nemzetõrség
parancsnokságának egykori épülete) parkjá-
ban emlékeztek meg Gödöllõn az 1956-os
forradalomról. Az egyetem képviseletében

rektorhelyettes és
, az Egyetemi Hallgatói Önkormány-

zat elnöke koszorúzta meg a kopjafa emlék-
mûvet.

dr. Poór József

dr. Gyenge
Balázs

dr.
Palkovics László Balogh
Barbara

BEREGSZÁSZON ÉS ZENTÁN is meg-
indította mezõgazdasági mérnöki kihelyezett
alapképzését a Mezõgazdaság- és Környe-
zettudományi Kar. A SZIE rendkívül fontos-
nak tartja, hogy a külhoni magyarság szülõ-
földjén megmaradva, anyanyelvén tanulhas-
son. Ezen hitvallás mentén egyre szélesedõ
képzési portfóliót kínál jelenlegi és leendõ
hallgatóinak a Kárpát-medencében.
Akét, szeptemberben indított mezõgazdasági
mérnöki alapszak elsõ évfolyamainak hallga-
tói egy-egy magyarországi szakmai tanul-
mányúton vettek részt az MKK és a Kárpát-
medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innováci-
ós Központ szervezésében. A hallgatókat
számtalan szakmai program várta a tantermi
elõadásoktól a tanüzemi látogatásokig.
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

A Grassalkovich Ösztöndíj Bíráló Bizott-
sága 2017. szeptember 27-én ült össze és
szakmailag értékelte a beérkezett pályáza-
tokat.

A Bíráló Bizottság elnöke
akadémikus. Tagjai: pro-
fesszor emeritus, dr. Hornok László akadé-
mikus, címzetes egyetemi do-
cens, az Országgyûlés alelnöke,

egyetemi magántanár. Titkára:
fõosztályvezetõ, jogta-

nácsos, Adminisztrációs és Koordinációs
Fõosztály
Akategóriák szerinti díjazottak

tanársegéd
(GTK) a korábban prosperáló mezõgazda-
sági körzetek helyzetének felmérésére és a
perspektívák felvázolására irányuló kutató
munkájáért érdemes az ösztöndíjra. Munká-
ja, túl a tudományos értékeken, olyan ered-
ményeket és felismeréseket ígér, amelyek
hasznosulni fognak a terület- és vidékfej-
lesztési döntéshozatalban.

tanársegéd (KETK) a fás
növények környezet-élettani kutatásában
szerzett kitûnõ ismereteket doktori tanulmá-

dr. Bozó László
dr. Füleky György

Jakab István
dr. Szász

András dr.
Szabó Linda Zsófia

Áldorfainé Czabadai Lilla

Dr. Gyeviki Márta

Tanársegéd, tudományos segédmunka-
társ munkakörben foglalkoztatott közal-
kalmazott (3 fõ)

nyai során. Ezeket most a városi környezet-
ben alkalmazható fafajokra kívánja kiter-
jeszteni, kitüntetetten a hársra, azzal a céllal,
hogy a legjobban alkalmazkodó fajok és ge-
notípusok kiválasztása tudományos alapo-
kon történjen, és a korábbiaknál sikeresebb
legyen. A pályázó felkészültsége és eredeti,
ígéretes kutatási terve alapján látszik méltó-
nak az ösztöndíjra.

tanársegéd (ÉTK) korábbi
tudományos teljesítménye kiváló, igen jó
analitikai és fizikokémiai alapokkal büsz-
kélkedhet. Ezt a tudást most egy ígéretes
programban – az alkoholmentes, ill. csök-
kentett alkoholtartalmú borok elõállításának
technológiájában – kívánja hasznosítani. Tu-
dományos felkészültsége, valamint igényes
és hiteles munkaterve alapján érdemes az
ösztöndíjra.

a adjunktus (ÉTK) a
mikroszûrési technológiával kezelt folyé-
kony élelmiszerek beltartalmi mutatóival
foglalkozik egy jól mûködõ, eredményes kö-
zösség tagjaként. Az élelmiszermérnök
(BSc) képzésben több alapvetõ tantárgy tan-
tárgy-felelõs oktatója, számos diplomamun-
ka és TDK-dolgozat konzulense. Rendkívül
elkötelezett oktató.

adjunktus (MKK) a mikro-
algák takarmány-kiegészítõként való hasz-
nálatára nyújtott be tématervet, eredeti, meg-
gyõzõ anyagot. Rokonszenves oldala a pá-
lyázatnak, hogy a munkába elsõsorban a ter-
melésbõl érkezõ forrásokat kíván bevonni.
15 éve oktat az egyetemen magyar és angol
nyelven, számos diplomamunka és TDK-
dolgozat konzulense. Az MKK-n 13 éven át
volt a TDKT elnöke.

Takács Nándor

Dr. Bánvölgyi Szilvi

Dr. Bodnár Ákos

Adjunktus, tudományos munkatárs
munkakörben foglalkoztatott közalkal-
mazott (3 fõ)

adjunktus (KETK) a
szennyvíziszap vermikomposztálásának
szakértõje. A témában benyújtott munkater-
ve megalapozott, szép anyag. Külön elisme-
rést érdemel az, hogy dr. Kardos Levente
mind elméleti, mind gyakorlati területen si-
keres pályázó, képes a versenyszférából for-
rásokat bevonni, ami szavatolni látszik prog-
ramja sikeres teljesülését. Oktató- és okta-
tást szervezõ munkája (mb. tanszékvezetõ)
elismerésre méltó.

Abizottság egyetemi docenst
(MKK) javasolja erre az ösztöndíjra. Pályá-
zó az agroökológiai rendszerek szénforgal-
mával és az általuk kibocsátott üvegházhatá-
sú gázokkal foglalkozik, szakterületének
nemzetközileg elismert kutatója (munkáira
eddig közel 400 független hivatkozás ér-
kezett). Növényélettant és növényökológiát
oktat. Munkaterve hiteles, alapos, a megfo-
galmazott célok teljesülésének esélyei kife-
jezetten jók.

A bizottság egyöntetû véleménye alapján
egyetemi tanár

(MKK) a javasolt kiemelkedõ tudományos
munkássága, a nemzetközi tudományos köz-
életben kifejtett tevékenysége, a hazai és
külföldi kutatási pályázatokban való ered-
ményes részvétele, valamint a doktorkép-
zésben és annak irányításában végzett mun-
kája elismeréséül.

egyetemi docens a
neonikotinoidok méhekre gyakorolt hatását
tanulmányozta nemzetközi konzorcium ke-
retében. A többéves kutatómunka ered-
ményei a Science folyóiratban kerültek köz-
lésre, ami komoly elismerést hozott egye-
temünknek is.

Gratulálunk a díjazottaknak, munkájukhoz
további sikereket kívánunk!

Dr. Kardos Levente

Balogh János

Csákiné dr. Michéli Erika

Dr. Sárospataki Miklós

Fõiskolai, illetve egyetemi docens, tudo-
mányos fõmunkatárs munkakörben fog-
lalkoztatott közalkalmazott (1 fõ)

Fõiskolai, illetve egyetemi tanár, kutató-
professzor, tudományos tanácsadó mun-
kakörben foglalkoztatott közalkalmazott
(1 fõ)

A III. kiemelkedõ hozzájárulás az egye-
tem hírnevének öregbítéséhez kategória
értékelése

szie.hu

A Grassalkovich
Ösztöndíj díjazottjai

A Felsõoktatási intézményi fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és
hozzáférhetõségének együttes javítása érdekében címû EFOP-3.4.3-16.
pályázat keretein belül egyetemünk célul tûzte ki az emberi erõforrások
fejlesztését és megtartását, a képzésben való részvétel növelését és a
nemzetközi tudományos életbe való intenzívebb bekapcsolódást. A
pályázati célok megvalósítása érdekében a Szenátus Grassalkovich
Ösztöndíjat alapított az egyetemmel határozatlan idejû közalkalmazotti
jogviszonyban álló oktatók és kutatók részére a pályán tartás, az
elõmenetel és a tudományos teljesítmény elõsegítése, hosszabb távon az
utánpótlás biztosítása céljából.
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A Szent István Egyetem
Élelmiszer-tudományi Kara és
a SPAR Magyarország
Kereskedelmi Kft. 13 éve
(ez esetben szerencsés a szám)
kötött együttmûködési
megállapodást. Október 11-én
újabb mérföldkõhöz érkezett a két
szervezet, mivel egy modern
oktatótermet adtak át a Budai
Campuson, amely terem a SPAR
4,5 millió forintos támogatásából
újult meg, alakult át.

HAJTUN GYÖRGY
Az Élelmiszer-tudományi Kar és a SPAR

együttmûködése az elmúlt csaknem másfél
évtizedben – mondhatni – lépésrõl lépésre
bontakozott ki és fejlõdött folyamatosan, je-
lentette be , a SPAR kom-
munikációs vezetõje azon a sajtótájékoz-
tatón, amelyen a termet hivatalosan átadták a
hallgatóknak, oktatóknak. Az elmúlt idõ-

szakban az oktatási intézmény és a nagy-
vállalat számos közös innovatív kezdemé-
nyezést valósított meg, többek között az élel-
miszer-biztonság, s az élelmiszerek nyomon
követhetõsége területén.
Ünnepi pillanatokban csak gratulálni lehet a

két intézménynek, jelentette ki
földmûvelésügyi miniszterhelyettes. A

kormány az élelmiszeripart stratégiai ága-
zatnak tekinti. Élelmiszer-feldolgozás nélkül
nincs életképes mezõgazdaság, mezõgazda-
ság nélkül pedig nincs élhetõ vidék. Nemzeti
érdek, hogy képesek legyünk a lakosság biz-
tonságos, jó minõségû, egészséges élelmi-

Maczelka Márk

dr. Nagy Ist-
ván

szerrel történõ ellátását a le-
hetõ legnagyobb mértékben
hazai forrásokból biztosítani.
Ehhez szakértelmünk fel-
használásával úgy kell leg-
ésszerûbben kiaknáznunk
rendelkezésre álló erõforrá-
sainkat, hogy az ezek részét
képezõ ökológiai adottsága-
inkat ne károsítsuk, hanem
egyidejûleg megõrizzük, és
biztosítsuk a gazdasági növe-
kedés, a környezet megõrzése
és a társadalmi szempontok,
pl. megfelelõ foglalkoztatott-
ság összehangolására épülõ
fenntartható fejlõdést.

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezõgazdasági
Szervezetének (FAO) az elõrejelzése szerint
2050-re a Föld lakossága eléri a 9 milliárd
fõt, így az élelmiszer iránti igény 70 száza-
lékkal nõ, miközben a termõföld nagysága

, szakképzésért és fel-
nõttképzésért felelõs helyettes államtitkár
(Nemzetgazdasági Minisztérium) arról be-
szélt, hogy a duális képzés fejlõdésével az el-
méleti, és a gyakorlati képzés összhangja va-
lósul meg.Aduális képzéssel a gazdaság igé-
nyeit szolgáljuk ki, és jó dolog, ha a kereslet-
kínálat egymásra talál. A duális képzés sze-
mélyi, tárgyi feltételeit is biztosítani kell ah-
hoz, hogy a gazdasági szereplõk igényeit
maradéktalanul kiszolgálják, s ha a gazdasá-
gi szereplõ is segít a megfelelõ körülmények
kialakításában, akkor olyan tanmûhelyek
jönnek létre, mint itt és most a Budai Cam-
puson, s ahol a felkészülés teljes értékû le-
het. A minõségi képzés kialakításához nyúj-
tanak segítséget ezek a beruházások, hiszen
ebben a teremben a közép- és a felsõfokú
képzés is összekapcsolható.

rektor (SZIE) emlékez-
tetett arra, hogy 13 évvel ezelõtt felismerte a
két fél, hogy az együttmûködésük szükség-
szerû, hiszen az egyetemen a tudás, a nagy-
vállalatnál a szakértelem van jelen. Mindeh-
hez pedig nagyfokú bizalom párosult, így az
elmúlt idõszakban lépésrõl lépésre fejlõdött
az együttmûködés, amely a duális képzés
elindításában teljesedett ki. Az élelmiszer-
kereskedelmi terem felújításával, átadásával
az egyetem fizikai és szellemi mûhellyel
gazdagodott, ahol a XXI. századi körülmé-
nyek között folyhat az oktatás. Közös érde-
künk, hogy a hallgatóink magas szintû, ver-
senyképes tudással lépjenek ki a munkaerõ-
piacra. Az egyetemen elkötelezetten, ke-
mény munkával dolgoznak tovább a hazai
élelmiszeripar fejlesztéséért, és arra törek-
szenek, hogy felkészült munkaerõt bocsás-
sanak ki az egyetem padjaiból. Mindehhez
nagy segítséget nyújt a duális képzés, ahol a
részt vevõ hallgatók valós munkakörülmé-
nyek között sajátíthatják el a gyakorlati is-
mereteket. E mellett nagyon fontosak azok

Pölöskei Gáborné

Dr. Tõzsér János

Oktatóteremmel gazdagodott a Budai Campus

30, az édesvíz készlet pedig 40 százalékkal
lesz kevesebb. A megoldás nyitja az egyete-
meken, a kutatóközpontokban rejlik. A jövõ
agráriumának a sikere az oktatás, a kutatás és
a gyakorlat összhangjában születik meg,
ezért is fontos, hogy a felsõoktatásban egyre
erõsödik a duális képzés. Ez a képzési forma
szintén a jövõ sikerének záloga, mivel ennek
keretében az elméleti és a gyakorlati tudás
megszerzése egyszerre történik. Példa értékû
az egyetem és a SPAR együttmûködése, hi-
szen a modern oktatóteremben már válaszo-
kat kapnak a hallgatók az új kihívásokra is,
mondta végezetül a miniszterhelyettes.

A Spar támogatásával újult meg, alakult át

A duális képzést szolgálva

Bizalmon alapuló partnerség
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az intézmény falain belül
megvalósult fejleszté-
sek, mint például a SPAR
terem, ahol modern esz-
közök segítik a hallga-
tókat az ismereteik bõví-
tésében.

rek-
torhelyettes (SZIE) kö-
szöntõ beszédében azt
hangsúlyozta, hogy az
elmúlt évek során a ma-
gyar élelmiszergazda-
ságban mûködõ vállal-
kozások részérõl határo-
zott és egyértelmû igény jelent meg olyan
szakemberek képzése iránt, akik komplex,
élelmiszermérnöki és kereskedelmi ismere-
teik birtokában szervezik és irányítják a ter-
mékpályán jelentkezõ értékesítési folyama-
tokat. Az Élelmiszer-tudományi Kar Ma-
gyarország egyetlen olyan felsõoktatási szer-
vezeti egysége, amely átfogja az élelmiszer-
mérnök képzés és a szakmai életút egészét.
Évtizedek óta szoros kapcsolatban áll a ma-
gyar élelmiszer-lánc valamennyi szegmen-
sével, folyamatosan figyeli a versenyszféra
visszajelzéseit a karon végzett hallgatók lét-
számára és felkészültségére vonatkozóan.
Ezekbõl a visszajelzésekbõl egyértelmûvé
vált, hogy jelentõs munkaerõ-piaci igény van
olyan szakemberekre, akik az élelmiszer-
mérnöki alapismereteiken felül rendelkez-
nek kereskedelmi ismeretekkel is. Válasz-
ként indították el 2014 szeptemberében az
Élelmiszergazdasági Tanszéken az élelmi-
szerkereskedelmi szakirányt az élelmiszer-
mérnök BSc képzés keretén belül.

A képzés során az elméleti ismeretek átadá-
sát a témakörben jelentõs hazai és nem-
zetközi kutatásokat folytató, tudományos fo-
kozattal rendelkezõ egyetemi oktatók vég-

Palkovics László

zik, a gyakorlati fázist pedig élelmiszeripari
és kereskedelmi vállalkozások segítségével
valósítják meg, koncentrálva a gyakorlatban
jelentkezõ menedzseri, vezetõi döntés-elõ-
készítési és döntési helyzeteket modellezõ
feladatok megoldására. A magyar nemzet-
gazdaság egészében kiemelkedõ fontosságú
az élelmiszerlánc. A Földmûvelésügyi Mi-
nisztérium stratégiai terve szerint 2020-ra si-
kerül elérni az önellátás 150 százalékra tör-
ténõ emelkedését, az élelmiszerek belföldi
forgalmazásának 20 százalékos növekedé-
sét, valamint a közvetlen élelmiszer-ér-
tékesítés 25 százalékos emelkedését. Ehhez
azonban olyan élelmiszermérnök-szakem-
berekre van szükség, akik képesek az élelmi-
szerláncban végbemenõ kereskedelmi fo-
lyamatok áttekintésére, irányítására. Az õ
képzésüket szolgálja a most elkészült oktató-
terem, ahol korszerû berendezések, digitális
eszközök segítségével a tanárok még szín-
vonalasabb oktatást biztosíthatnak a hall-
gatóknak. S hogy ez sikerült, az egyetem ve-
zetése hálás köszönet jár a SPAR vezetõinek,
köztük és ,
illetve a Campus részérõl
és .

, a SPAR cégvezetõje 21
éve végzett az egyetemen, így az elmúlt évti-
zedekben megtapasztalta, hogy mennyire

Talos Szilviának Lakos Zsanettnek
Fehér Orsolyának

Lakner Zoltánnak
Horváth Ferenc

fontos diákként kapcsolatba ke-
rülni a szakmával. Sokkal köny-
nyebb a nagybetûs életben elin-
dulni, integrálódni, beilleszked-
ni, a szakmai életpályát felépí-
teni, vezetõvé válni. A SPAR is a
szakemberek által sikeres, hiszen
Magyarország hatodik legna-
gyobb munkaadója a cég. A 13
ezer munkavállaló foglalkoztatá-
sa nagy felelõsség, hiszen 13 ezer
család megélhetésérõl kell gon-
doskodni. A SPAR elkötelezett
abban, hogy a hazai oktatási
rendszer a valós piaci igények-

nek megfelelõ tudást biztosítson a fiatalok-
nak, ezért elsõk között csatlakoztak a duális
fõiskolai, egyetemi képzéshez. Számukra
stratégiai fontosságú a szakember pályamo-
dell bemutatása és népszerûsítése, valamint
a leendõ munkatársak felkészítése a valós
vállalati elvárásokra. Ezzel egyébként a ke-
reskedelmi szektorban tapasztalható szak-
ember hiányt is mérséklik. Az egyetemmel
hosszú évekre visszanyúlik a kapcsolatuk
ezért is döntöttek a SPAR oktatóterem kiala-
kításáról. S itt nem ér véget az ilyen jellegû
együttmûködés, mert a cégvezetõ nem tar-
totta elképzelhetetlennek, hogy akár egy
egész épületet felújítsanak a Campuson an-
nak érdekében, hogy a jövõbeni hallgatók az
intézmény falain belül is még korszerûbb
körülmények között tanulhassanak.

Az ünnepélyes átadás után az egyetem
Érzékszervi Laborjában egy rendhagyó órán
steak sütési gyakorlatot, illetve a húsbiz-
tonsággal, kereskedelemmel, minõségelle-
nõrzéssel kapcsolatos érdekességeket mu-
tattak be tanszékvezetõ,
Horváth Ferenc cégvezetõ és az intézmény
több hallgatója segítségével.

dr. Friedrich László

Sütési gyakorlat

Termelés és kereskedelem

Emléktáblát avattak a Budai
Campus Somlói úti épületén.
A budai irgalmasrendi nõvérek
ebben a házban bújtattak és
mentettek meg 1944-ben, a nyilas
uralom elõl száz zsidó gyermeket.
A bátor mentõakciót dr. Esterházy
Pál herceg nagylelkû adományával
segítette. Az emléktáblát Strém
Kálmán, az egyik túlélõ gyermek
által alapított Magyar Haydn
Társaság állította.

HAJTUN GYÖRGY
, a Budai Campus rek-

torhelyettese az egyetem múltját felidézve
elmondta, hogy a campust 1853-ban hozták
létre.Az alapító dr. Entz Ferenc orvos, szõlész

Dr. Palkovics László

és kertész volt. Az 1848-as szabadságharcban
honvéd fõorvosként vett részt. Orvosi gyakor-
lata közben Entz elõszeretettel foglalkozott a
mezõgazdaság, a kertészet és szõlõmûvelés
gyakorlati és elméleti tanulmányozásával, fa-
iskolát, kertet és szõlõtelepet alapított. Szer-
zett tapasztalatait szaklapokban közölte. Fog-
lalkozásától eltiltva a kertészeti szakmának
élt. Pestre költözött 1850-ben, és a kerepesi
vám közelében, a Csömöri út mellett, többek
támogatásával gyakorlati tanintézetet, és gaz-
dasági kertészetet alapított a hazai gyümölcs-
fa- és szõlõtermesztés elõmozdítására, mely
1853. november 1-jén nyílt meg. Történetérõl
kevés adat maradt fenn az utókor számára, de
annyi bizonyos, hogy annak sikeresebb beren-
dezése és vezetése céljára a Magyar Királyi
Helytartótanácstól 2000 forint évi segélyt in-
tézett el. 1860-ban a Magyar Gazdasági

Egyesület a már korábban Budán, a Gellért-
hegy déli alján, a Schams-féle szõlõtelepen
vincellériskolát állított fel, annak vezetésére
pályázatot írt ki, melyet Entz nyert el. Ezt az
állást azonban – az egyesület kikötése miatt –
csak úgy foglalhatta el, ha saját iskolájának
vezetésérõl lemond. Ennek következménye-
ként, a növendékek az egyesületi iskolában
folytatták tanulmányaikat, Entz pesti magán
iskolája megszûnt. A budai vincellériskolát
16 évig vezette, kiváló hozzáértéssel. Súlyos
szembaja miatt 1876-ban lemondott, Pro-
montorra vonult vissza nyugalomba, ahol a
következõ évben fejezte be tevékeny életét.

A vincellériskolából nõtt ki az egyetem. Az
elõdök munkája, tevékenysége is arra kötele-
zi a Budai Campus oktatóit, tanárait, hogy a
múlt hagyományaira építve a mai kor kihívá-
sainak megfelelõen képezzék a hallgatókat.

Az épület a II. világháború után került az
egyetem gondozásába, ahol az Élelmiszer-
kémia, a Fizika és a Mikrobiológiai Tanszék

Az emlékezés emléktáblája

Palkovics László, Horváth Ferenc, Nagy Istán, Pölöskei Gáborné és Tõzsér János
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mûködik. Az egyetem épületei és ez az épület
is rossz állapotban van, olyannyira, hogy ko-
rabeli filmeket is itt forgatnak. Kormányzati
támogatást kért az egyetem az épületek fel-
újítására, így remény van arra, hogy a szép
emléktáblát megújult környezetben láthatják
az érdeklõdõk.

Fontos esemény az emléktábla avatása,
hangsúlyozta a rektorhelyettes. Ebben az épü-
letben gyerekeket mentettek meg Esterházy
Pál herceg segítségével, amire az utókornak is
emlékeznie kell. Az egyetem vezetése nagy
örömmel fogadta a felkérést arra, hogy az em-
léktáblát itt helyezzék el, mert méltó helyet
kapott a szép alkotás. Palkovics László

, a Magyar Haydn Társaság el-
nökének is köszönetet mondott a megkere-
sésért, a támogatásért.

Az avatáson jelen volt evan-
gélikus lelkész, publicista. Közéleti pályafu-
tása mellett jelenleg is az Aranyág Alapítvány
kuratóriumának elnöke. László Donáth Fe-
renc politikus, a Nagy Imre-per másodrendû
vádlottjának fia.

Zsidómentõnek állítunk emléktáblát egy
olyan épületnél, mondta, ahol kettõs érzések
öntik el a beszélõt. Esterházy Pál birtokait
1945 és 1947 között – éppúgy, mint a kato-
likus egyház bármelyik földbirtokát – a Do-
náth Ferenc által vezetett földbirtokrendezõ
tanács osztotta szét a parasztok és a kisbirto-
kosok között, véget vetve a magyar parasztság
évezredes kizsákmányolásának. Ez a történel-
mi valóság azonban nem állít szembe, mert
azok közé tartozom, akiket itt mentettek,
mondta a lelkész. Ennek az emléktáblának az
elhelyezése azért nagy érdem, mert akik men-
tették a zsidókat, átkeresztelteket, nem átke-
resztelteket, azok nem azért tették, mert ezért
valami hasznot reméltek. Azért tették, mert a
hitük õket erre kényszeríttette, valami módon
tudomásul véve, hogy ha élnek, csak ezt tehe-
tik vagy nincs joguk, hogy túléljék azokat,
akiket olyan gyalázatosan pusztítottak el.

Ma-
lina Jánosnak

Donáth László

Akik a földben alusznak, és mindazok, akik
embert mentettek 1944-1945-ben, azok na-
gyon nehezen támadnak fel. Ez az emléktábla
az események után több mint hetven eszten-
dõvel kerül a helyére. Ennek itt kellett volna
már akkor állnia, amikor a Mindszenti perben
elítélték negyedrendû vádlottként Esterházy
Pált. Vagy akkor, amikor 1989-ben meghalt a
svájci otthonában, vagy amikor meghalt a fe-
lesége Kismartonban, de már ennek is egy
évtizede. Miért most kerül idei az emléktábla?
Az idõ nem a mi kezünkben van, így nincs rá
válaszunk. Akik zsidókat mentettek, életük-
ben alig, vagy semmi elismerést nem kaptak, s
az utókor sem hajlandó komolyan venni
mindazt, hogy ez maga az Isten dicsõsége, ne-
vezetesen a másik embert megmenteni. Ne-
künk kutya
k ö t e l e s s é -
günk észre-
venni, hogy
ha nem úgy
cselekszünk,
ahogy Ester-
házy Pál, és a
többi meg-
mentõ, akkor
a mi porból
való felébre-
désünk gya-
lázatos ítélet
lesz. Ezért
sokkal köny-
nyebb vagy
máshonnan
nézve sokkal
nehezebb zsi-
dónak lenni. Az a százezer pengõ, amit Es-
terházy Pál adott, nagyon nagy pénz, de
sokkal többet adott, mert megmentette a ka-
tolikus egyház becsületét. De nem a pénz,
hanem a gesztus számít. Donáth László a
beszéde végén egy kavicsot helyezett el az
emléktábla keretén.

Malina János a Magyar Haydn Társaság el-
nöke azzal kezdte ünnepi beszédét, hogy hõ-
sökre emlékezünk ma itt, ezen a szép, csendes
õszi délután. Olyan hõsökre, akik nem magá-
nyosan cselekedtek, olyannyira, hogy nem is
könnyû behatárolni azoknak a körét, akik az
ebben az épületben rejtõzködõ zsidók – mint-
egy száz gyermek, és húsz felnõtt hozzátar-
tozójuk – életét az 1944-45 fordulóján itt tom-
boló apokalipszis közepette megmentették.
Õrangyal-otthon – így nevezték a Szent Vin-
cérõl elnevezett budai irgalmasrendi nõvérek
ezt a házat, amely 1944 júliusában vagy au-
gusztusában került a kezelésükbe, s amely
már korábban is üldözötteket, lengyelországi
menekülteket fogadott be. A nõvérek elvileg
„legálisan” cselekedtek: hivatalos keresztény
vallású, de zsidó származású gyerekeket he-
lyeztek el itt a Zichy Rafaelné grófnõ elnök, és
dr. Sprenger Mária fõtitkár által vezetett Ma-
gyar Katolikus Nõegyletek Országos Szövet-
sége kezdeményezésére.

A túlélõk visszaemlékezéseibõl – amelyek
részben Mérei Anna megrázó dokumentum-
filmjébõl ismeretesek – biztosan tudjuk, hogy
a megmentettek között ki nem keresztelke-

dettek is voltak. Az akció szervezõi elemi,
emberi, keresztényi cselekedetet hajtottak
végre, nem téve különbséget sem vallási, sem
más szempontból üldözött és üldözött gyer-
mek között. Az egyik Nagykanizsáról a fõvá-
rosba menekített gyermeket Strém Kálmán-
nak hívták. Belõle késõbb az ország elsõ szá-
mú hangversenyrendezõje és a Magyar
Haydn Társaság megalapítója lett.

Sprenger Mária már a terv kirajzolódásának
idején számított Esterházy Pál herceg anyagi
támogatására. Ama Esterházy Páléra, aki
arisztokratikusan távol tartotta magát a politi-
kai szférától, ám annál bõkezûbben nyújtott
adományokat mindenfajta nemes tudomá-
nyos, mûvészeti, tudományos és szociális cél-
ra, beleértve a Magyar Vöröskeresztet, és a

legkülönbözõbb katolikus szervezeteket, így
a Katolikus Nõegyletek Szövetségét. Erre a
célra nem csupán felajánlott százezer pengõt,
hatalmas összeget, hanem az akció idõtar-
tama alatt is gondot fordított a gyermekek
élelmiszer-, és tejellátásának a megszervezé-
sére. Esterházy Pál várbeli, Tárnok utcai palo-
tájában mûködött a gellérthegyi akcióval egy
idõben a Pestrõl kibombázott svájci nagykö-
vetség is, amelynek titkára, Harald Feller
ugyancsak számos üldözött zsidó életét men-
tette meg.

Esterházy Pál egyike volt a múlt század leg-
világítóbb jellemeinek, Izrael állam a Világ
Igaza címben részesítette zsidómentõ tevé-
kenységéért, ezzel értelemszerûen az akció
kezdeményezõit és végrehajtóit is bevonva
az igazak körébe. A bécsi irgalmas testvé-
rekkel Joseph Haydn már bécsi, ifjúkori évei-
ben közeli kapcsolatot alakított ki, s ezzel
függ össze, hogy Kis orgonamise címû mûvét
kifejezetten a kismartoni irgalmas kápolna
számára komponálta. Ilyen módon is kapcso-
lódik a Haydn Társaság nem csupán a Haydnt
alkalmazó Esterházy családhoz, hanem az ir-
galmasrendhez is. Ezért is érezték kötelessé-
güknek, hogy az Õrangyal-otthon hõseinek
emléket állítsanak. Köszönet a táblaalkotók-
nak, , és , az
egyetemnek és mindenkinek, aki szorgalmaz-
ta az emléktábla megalkotását. Az érme Kiss
György munkája.

Gerõ Katalinnak Kiss Györgynek

A szerzõ felvételei

Donáth László Malina János
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Idén szeptember végén háromnapos konferencia
keretében ünnepelte meg a lengyel Czestochowai
Egyetem megalakulásának 20 évfordulóját. A Szent
István Egyetemnek közös kutatási projektje van a
lengyel intézménnyel, így népes magyar egyetemi
delegáció vett részt a nagyszabású rendezvényen.

H. Gy.

A konferencia fõszervezõje, a megalakulásának 20. évfordulóját
ünneplõ Faculty of Management, Czêstochowa University of
Technology. Társszervezõ további 10 egyetem menedzsment kara,
köztük a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara is. A kon-
ferencia tudományos bizottságába a következõ személyek kerültek
be:

.
A két egyetem közötti kapcsolat hét éve kezdõdött, s azóta minden

évben rendeztek közös konferenciát. Az együttmûködésben lekto-
rált anyagként könyvek jelentek meg. A kapcsolat keretében a két
egyetem tanárai csereként órákat tartottak, amelyekbõl közös köz-
lemények születtek. Tavaly pedig a két egyetem karai létrehoztak
egy lengyel-magyar kutatócsoportot, amely közös kutatási pro-
jektek megvalósításán dolgozik, így a doktori iskolák együtt-
mûködésén is.

A konferencia elsõ napján professzort, a SZIE rek-
torát a megtisztelõ Doctor Honoris Causa címmel tüntették ki. Az
egyetemek hagyományos és törvény által biztosított joga a doctor
honoris causa cím adományozása.Atudomány valamely ágában ki-
magasló eredményeket elért, köztiszteletben álló tudósokat az
egyetem ezzel a címmel a legmagasabb kitüntetésben részesíti és
befogadja õket az intézmény díszdoktorainak sorába. A doctor ho-
noris causa cím olyan magas fokú elismerés, amellyel az egyetem
csak kivételes esetben él. A cím adományozásával az intézmény
megtisztelheti kimagasló professzorait, egykori kiváló tanítvá-
nyait, de felajánlhatja olyan nemzetközileg elismert hazai és külföl-
di tudósoknak is, akik tudományos eredményeiket közkinccsé téve
gazdagítják a tudományt.

Az átadó ünnepségen méltatták Tõzsér János munkásságát, aki a
díszdoktorrá avatásán elmondta, hogy a megtisztelõ cím jól tükrözi
a tudomány nemzetközi jellegét, azt, hogy a tudomány túlmutat az
országhatárokon, nemzeti kereteken, és eredményeivel az egész
emberiséget szolgálja. A tiszteletbeli doktori cím – amely egyben a
kollektívának is szól – a jövõbe is mutat, hiszen erõt ad a további
munkához.

dr. Daróczi Miklós; dr. habil. Dunay Anna; Prof. dr. habil Illés
Csaba Bálint; Prof. h.c. dr. Káposzta József; Prof. dr. habil. Lehota
József; Prof. dr. habil. Poór József; Prof. dr. habil. Tóth Tamás

Tõzsér János

Húszéves a Czestochowai Egyetem

Tõzsér János díszdoktor
Azoknak, akik rendszeresen figyelemmel kísérik
a Tehetséggondozási és Karrier Iroda programjait,
ismerõs lehet a szállodalátogatás program, hiszen 2013
óta minden õsszel képviseltetjük egyetemünket az
InterContinental Budapest éves Nyílt Napján.
Az október 16-i munkahely-látogatáson 53 – fõként
turizmus - vendéglátás szakos – hallgatónk vett részt.

Külön öröm számunkra, hogy ebben az évben a gödöllõi kampusz és
a Budapesti Képzési Hely mellett a békéscsabai Agrár- és Gazdaság-
tudományi Karról is Budapestre utaztak hallgatóink, hogy részt ve-
hessenek a színvonalas rendezvényen. Utóbbiak a nap végén úgy
nyilatkoztak a Karrier Irodának, hogy igazán megérte felutazniuk
Budapestre, remek programokon vehettek részt.
De miért is gondolhatták így?
A világszerte összesen 188 szállodával rendelkezõ InterContinental

Hotels&Resorts bu-
dapesti csapata min-
den évben kiemelt
figyelmet fordít ar-
ra, hogy az érdeklõ-
dõk a munkaválla-
láshoz szükséges
legtöbb információt
megkapják a látoga-
tás során és hasznos
tudással felvértezve
vágjanak bele a ki-
választási folyamat-
ba; legyen szó gya-

kornoki vagy akár a végzést követõ munkalehetõségrõl.
Az egész napos program során a látogatók részt vettek a szálloda

részlegeinek bemutatkozó elõadásain; meghallgathatták három rész-
legvezetõ karrier történetét; megtudták, hogy mik a hotel elvárásai a
beérkezõ önéletrajzokkal kapcsolatban; és azt is, hogy jelenleg mi-
lyen gyakornoki pozíciókra tudnak jelentkezni. Részt vettek házné-
zésen, egy kerekasztal beszélgetés során választ kaptak a gyakorno-
kokat fogadó szállodai részlegek munkatársaitól és a jelenlegi gya-
kornokoktól az õket érintõ kérdésekre. A nyílt nap idén új programot
is tartogatott, a vállalkozó kedvû fiatalok egy angol mini-tréningen
tesztelhették nyelvtudásukat.
Akik már a rendezvényre is készültek önéletrajzzal, leadták jelent-

kezésüket a Recepció, a Concierge, a Spa, a Housekeeping, a Bár, az
Étterem, a Bankett, az Értékesítés, a HR és Tréning, illetve a Pénz-
ügyi részleg számára. A karrier szempontjából értékes programok
mellett az ötcsillagos szálloda büfé ebéddel, szórakoztató szállodai
kvízjátékkal és figyelmes ajándékcsomaggal gondoskodott arról,
hogy a látogatás mindenki számára igazán emlékezetes maradjon.

A szervezõk köszönetet mondtak a Tehetséggondozási és Karrier
Iroda munkatársainak, valamint a turizmus-vendéglátás szak szakve-
zetõjének, tanár úrnak, amiért szervezõmunkájukkal
és támogatásukkal lehetõvé tették, hogy a hallgatók nagy létszámban
vehessenek részt az InterContinental Budapest nyílt napján.
AKarrier Iroda reméli, hogy a nagy létszámú látogatás nem pusztán

jó hangulatú idõtöltés, hanem hosszútávon is hasznos program volt;
és a következõ évben több gyakornoki-, majd késõbb teljes mun-
kaidõs pozíciót tölthetnek be a SZIE hallgatói a szállodában.

Az iroda aktualitásaiért érdemes figyelemmel kísérni a honlapját
(www.karrieriroda.szie.hu) és Facebook oldalát (Szent István
Egyetem Karrier Iroda).

dr. Guth László

Tehetséggondozási és Karrier Iroda

Ötcsillagos munkahely
-látogatás
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Hargita megyében, Csíkszeredában
és Csíkszentsimonban szeptember
29-én és 30-án második alkalommal
rendezték meg a Csíkszéki
Gazdanapokat, melynek
szervezésében a Pro Agricultura
Hargitae Universitas Alapítvány és
a Szent István Egyetem
társszervezõként mûködött közre.

BALÁZS GUSZTÁV
Az elsõ nap délelõttjén a megyeházán Vidék

– Biztonság címmel zajlott konferencia. A kö-
vetkezõkben az itt elhangzottakat foglaljuk
össze.

A tudás a boldogulás kulcsa. Egyetemünk
székelyföldi magyar nyelvû felsõoktatásának
negyedszázados jubileuma alkalmából, Har-
gita Megye Tanácsával közösen 2016-ban in-
dítottuk útjára a Csíkszéki Gazdanapokat.Az-
zal a céllal, hogy a gazdatársadalom minél
szélesebb rétegét megszólítva segítsük elõ a
térség gazdasági fejlõdését. Az esemény-
sorozat a Vidék – Képzés – Fejlesztés címû
konferenciával kezdõdött. Elõadóink felvá-
zolták, hogy a magyar kormány, a megyei ön-

kormányzat,
az egyetem, a
gazdák érdek-
védelmi és
szakmai szer-
vezetei miként
tudnak hozzá-
járulni a vidé-
ken való bol-
dogulást elõ-
segítõ fejlesz-
tési progra-
mok megvaló-
sításához.
Ezután a Már-
ton Áron Líce-

umban megnyitottuk kihelyezett képzéseink
2016/2017. tanévét. Másnap Csíkszentsimon-
ban a gazdálkodókat vártuk állatkiállításra,
termék- és állatbemutatókra, a hagyományos
gazdálkodáshoz kapcsolódó versenyekre.

Idei konferenciánk a Vidék – Biztonság
címet kapta. Ebben az a felismerés tükrözõ-
dik, hogy a vidékfejlesztési programok si-
kerének egyik feltétele a gazdálkodók bizton-
sága. E nélkül elnéptelenedik a vidék. Ez
olyan probléma, amellyel foglalkozni kell
Magyarországon és Székelyföldön is, nyilván
más és más adottságok és viszonyok között.

Magyar Ferenc
SZIE stratégiai és koordinációs fõigazgató, a
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapít-
vány operatív alelnöke

A következõkben bemutatkozik a Szent
István Egyetem és a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem kutatócsoportja is, amelynek az a
küldetése, hogy a vidékbiztonság kérdéskörét
vizsgálja Magyarországon.

Hazai és nemzetközi fórumokon kell azért
küzdeni, hogy a gazdák a mezõn és az erdõ-
ben biztonságban érezzék magukat, munka-
társaikat, eszközeiket, állataikat és a terményt
is. Székelyföldön olyan jelentõs a vadkár

mértéke, hogy
az megkérdõ-
jelezi: megéri-
e még hagyo-
mányos mó-
don gazdál-
kodni.

A legsúlyo-
sabb a medvék
okozta kár.

Bukarest és
Brüsszel dön-
téshozóinak
meggyõzésé-
hez egyaránt
fontos a hite-
les adatokon

alapuló közös fellépés, a jó csapatmunka.
Az Európai Unió tagállamainak regionális és

helyi hatóságait képviselõ Régiók Bizottsá-
gában az úgynevezett konfliktusos fajokkal
való együttélést vizsgáló jelentés kidolgo-
zását kezdeményeztem. Készülõ jelentésünk-
ben javaslatokat fogalmaztunk meg a vadgaz-
dálkodás szabályozására és a problémák meg-
oldására az EU kapcsolódó irányelvei kereté-
ben.
A jelentés megalapozásához nagy segítséget

nyújtott a magyar kormány és a Szent István
Egyetem is.

A vidék biztonságát az is lényegesen be-
folyásolja, hogy Hargita megye területének
több mint az egyharmada Natura 2000-es ter-
mészetvédelmi terület, ami kötelezettségeket
ró a tulajdonosokra, viszont a kompenzáció
késik.

Fel kell készülni az EU Közös Agrárpoliti-
kájának következõ, 2021 utáni szakaszára is,
ami összehangolt területi gazdaságfejlesztést
igényel. Az RMDSZ kongresszusán elfo-
gadott álláspontot kell képviselni, aminek kö-
zéppontjában a vidéki közösségek és telepü-
lések identitásának megerõsítése áll.

A biztonságot tudással lehet fokozni. A ma-
gyar-magyar kapcsolatok, a Szent István
Egyetem által indított vidékfejlesztési agrár-
mérnök és vadgazda mérnök mesterszakok e

Borboly Csaba
Hargita Megye Tanácsának elnöke

téren egyaránt jelentõs segítséget nyújtanak
Székelyföldnek.
A termést sajnos emberek is veszélyeztetik.

Össze kell fogni a megelõzésért, erõsíteni a
polgárõrségeket, az erdészetek, vadásztársa-
ságok együttmûködését. A megyei tanács azt
szorgalmazza, hogy ki-ki a saját helyén tegye
meg azt, amit kell a biztonság érdekében.

Nagy örömmel köszöntöm az egyetem új
tanévének hallgatóit, akiknek partnerséget
ajánlunk a képzésben és a kutatásban, s elhe-
lyezkedésüket is segíteni fogjuk a térség fej-
lõdése érdekében.

A vidék és a vidéken élõk biztonságához,
stabil megélhetéséhez, a szülõföldön való ér-
vényesüléshez egyfelõl tudásra, másfelõl vi-
szont tõkére van szükség. Magyarország kor-
mánya ezt felismerve és gazdaságilag meg-
erõsödve a kezdeti kulturális, oktatási szerep-
vállaláson túlmenõen immár a különbözõ tér-
ség- és gazdaságfejlesztési programokon ke-
resztül is segíti a külhoni magyarságot,
kiemelten annak agráriumból élõ részét.
Földünk népessége egy-két évtizeden belül

elérheti a kilencmilliárd fõt, vagyis a jelen-
leginél nagyságrendekkel kell több élel-
miszert termelni ahhoz, hogy minden ember

szükségleteinek megfelelõ mennyiségû és
minõségû, egészséges és biztonságos táplá-
lékhoz jusson. A tömegtermelés mellett tehát
felértékelõdnek a házi, táji adottságok, ame-
lyek egyben az élelmezésbiztonság és a mun-
kahelyteremtés kérdésében is fontos szem-
pontok.

Az idõjárásnak és a különbözõ pénzügyi,
gazdasági folyamatoknak való kitettség el-
lenére a gazdálkodó ember az egyedüli, aki a
saját kezében tarthatja maga és családja meg-
élhetését. Az agrárium az egyedüli eszköztár,
kiegészítve egy fenntartható erdõgazdálko-
dással, amely a székelyföldi embernek élet-
minõséget és biztonságot tud adni.

A Földmûvelésügyi Minisztérium számos

Tóth Katalin
Földmûvelésügyi Minisztérium, nemzetközi
kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkár

Konferencia a Megyeházán

Vidék – Biztonság

Népesség-
megtartó erõ

Hiteles adatok,
közös fellépés

Felértékelõdõ házi,
táji adottságok



programján túlmenõen a tudást és az anyagi
erõforrásokat ugyancsak érintõ, a vidéki meg-
élhetés biztonságát szolgáló Kárpát-medencei
falugazdász programon keresztül segíti a kül-
honi magyar gazdatársadalmat.
A képzés, szaktanácsadás, s az általuk bizto-

sított elméleti és gyakorlati tudás átadása a
mûködõ, gazdaságilag megerõsödõ és mun-
kahelyet teremtõ vállalkozások alapjait biz-
tosítják a jövõben.

A tárca számos olyan programot finan-
szírozott, amelyek e cél érvényesülését szol-
gálták a Kárpát-medence egészében.
Alapvetõ szükséglet azon agrár profilú kö-

zépfokú intézmények szellemi, valamint in-
frastrukturális megerõsítése, amelyekben a
jövõ generációja naprakész tudást, motivációt
és elhivatottságot szerezhet ahhoz, hogy a vi-
déki létben, illetve az agrártermelésben lásson
kitörési pontot.

A vidék a biztonság, a megélhetés egyik fon-
tos forrása, és ha ez a forrás bõvizû, akkor
megakadályozza a fiatalok elvándorlását és

visszaköltöz-
nek a szakem-
berek Szé-
kelyföldre.

Persze le-
gyen szó falu-
ról vagy vá-
rosról, tavasz-
ról, nyárról,
õszrõl és tél-
rõl, jó idõrõl,
rossz idõrõl
tisztában kell
tartani, gon-
dozni kell a
környezetün-
ket. Lakóhe-

lyünket, mezeinket, erdeinket. Óvni kell érté-
keinket és rendet tenni a vadgazdálkodásban
is. A jókat, az ügyeseket megjutalmazni, a
rosszalkodókat megbüntetni a törvények ér-
vényre juttatásával.

Üdvözöljük a Szent István Egyetem helyi és
térségi fejlesztések érdekében kifejtett erõfe-
szítéseit és képzési lehetõségeit. Felismerték,
hogy a vidékfejlesztési szakemberek oktatása
mellett vadgazdálkodási képzésre is szükség
van itt. Mindez egyre több lehetõséget ígér az
itthon tanulásra és itthon maradásra.

Üdvözöljük Magyarország kormánya, a
Földmûvelésügyi Minisztérium, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara, a Szent István
Egyetem, a Sapientia Egyetem, a helyi
vezetõk közötti együttmûködést, ami mindezt
lehetõvé teszi. Merjenek bátran kez-
deményezni, felelõsséget vállalva munká-
jukban, hogy a fejlesztések, az innovációk
meghozzák gyümölcsüket, erõsítsék bizton-
ságukat Székelyföldön!

Lázár Zoltán
Magyarország külgazdasági attaséja Csík-
szeredában

Sebestyén Csaba
parlamenti képviselõ

Nagy fába vágták fejszéjüket a szervezõk,
amikor a vidék biztonságáról szerveztek kon-
ferenciát, de jó, hogy ezt a fát elkezdjük
lassan-lassan faragni.

A vidék biz-
t o n s á g a a
nemzet biz-
tonságát is je-
l en t i , ami t
nem szûkítek
le sem a köz-
biztonságra,
sem a nemzeti
békére. Véle-
ményem sze-
rint a nemzet
problémáinak
orvoslását a
vidék gondjai-
nak a megol-
dásával kell

kezdeni. Az újraépítkezéshez tiszta forrás
kell, a magyarság a történelem során szám-
talanszor a vidékre támaszkodva tudott talpra
állni. Ha megoldjuk a vidék problémáit, ak-
kor jórészt megoldjuk a nemzet elõtt álló fela-
datokat is.
Avidékbiztonságnak nagyon sok dimenziója

van. Én az embert tartom a legfontosabbnak.
A statisztikák, amikre a vidékfejlesztési terv
épül, általában nem mutatják ki a vidéken élõ
emberek problémáit. Amikor a 2014-es közös
agrárpolitikát kezdték körvonalazni, bevezet-
ték az aktív gazda fogalmát, és keresgélték,
mik is legyenek ennek a kritériumai. Beszél-
tem az osztrák mezõgazdasági minisztérium
egyik képviselõjével, aki elmondta, Ausztriá-
nak lesz ezzel a legnagyobb problémája, mert
Ausztria nem kér egyetlen euró adót sem a
gazdáktól. Azt se kérik, hogy regisztráljanak.
A lényeg az, hogy a gazda fennmaradjon a
hegyen, mert ha egyszer lejön onnan, akkor
többet nem lehet visszavinni. Alkothatunk
stratégiát, dolgozhatunk ki programokat, poli-
tikai nyilatkozatokat, hogy ha a gazda nem
marad vidéken, nem népesíti be a vidéket, ak-
kor nem lesz vidékpolitika, nem lesz vidék-
biztonság, nem lesz nemzetbiztonság.

Erõsíteni kell a vidék mezõgazdaságát, mert
a vidék gazdaságában még mindig ez a lege-
rõsebb ágazat, ez hozza a legtöbb jövedelmet
a vidéknek. Technikai, mûszaki fejlesztés
mellett piacépítésre is szükség van, politikai,
önkormányzati, gazdasági, egyesületi, szö-
vetkezeti eszközökkel is azért, hogy a gazda el
tudja adni, amit megtermel, s megéljen a
munkájából. Erõsíteni kell a vidéki gazdaság
nem agrárjellegû területeit is, mert egyre több
a vidéki lakos, aki másból szeretne megélni.
Fejleszteni kell az infrastruktúrát, meg kell ta-
lálni azokat a finanszírozási lehetõségeket,
amelyek révén pluszjövedelmet tud elérni pél-
dául a turizmusból. Vonzóvá kell tenni a vi-
déket a fiatalok számára is.

Bár Magyarország is segíti a képzést és to-
vábbképzést, de Romániában is ki kell építeni
itteni politikai eszközökkel a saját szaktaná-
csadási, szakképzési rendszerünket. Meg-
szüntettük a mezõgazdasági iskoláinkat,
szaktanácsadási hivatalainkat. Ma úgy tu-
dom, hogy Romániában egyetlen olyan szak-
ember sincs, akinek a munkaköri leírásában a
szaktanácsadás szerepelne. A termelõ és érté-
kesítõ gazda mellé szaktanácsadó kell, aki fi-
gyeli a pályázati lehetõségeket.

A következõ évtized közös agrárpolitikáját
úgy kell alakítani 2020 után, hogy a társada-
lom a gazdáknak megfizesse azt a közjót,
amit õk hoznak létre. A gazda nemcsak ja-
vakat termel, amiket elad, és amibõl megél,
hanem hagyományt, levegõt, tájat is „elõ-
állít”. Ezek jövedelmébõl részesülniük kell.

A román parlament mezõgazdasági bizott-
ságában zajló munkát, a környezetvédelmi,
az agrár- és vidékfejlesztési politikát az ak-
tuális politikai helyzet határozza meg. A
testületben a vidékbiztonság szempontjából is
fontos döntések születnek.

A klímaváltozás miatt egyre szélsõségesebb
Hargita megye idõjárása. A vegetációs idõ-
szak érezhetõen hosszabbodik, mind jelen-
tõsebb a szárazság hatása. Minden három
évben legalább kétszer még Csíkban is ön-
tözni kellene. Idén is késõbb jött az elsõ fagy
– máskor már szeptember elsõ napjaiban je-
lentkezik. A tavasz korábban jõ. Alkalmaz-
kodnunk kell a klímaváltozáshoz – emiatt is
szükség lesz felnõttképzésre.Amit ezelõtt 30-
40 éve tanultunk az egyetemen, már nem
igaz. Egy emberöltõvel ezelõtt elképzelhetet-
len volt, hogy õszi árpát vessünk Csíkban. Ma
már sikeresen termelik. Fokozatosan bejön a
repce és más kultúra is. Amikor Csíkba

kerültem, a
paradicsom
e g y á l t a l á n
nem ért be.
Ma már nem-
csak, hogy a
paradicsom
beérik, hanem
paprikát is si-
keresen tu-
dunk termel-
ni. Zöld- és
szemes kuko-
ricának nem
azokat a hibri-
deket kell vet-
ni, amiket ez-

elõtt jó pár évvel ajánlottak. A pityókatermõ
terület a 10-15 évvel korábbi 14.500 hektárról
majdnem a felére csökkent, alig éri el a 8000
hektárt. Az átlagtermés viszont megduplá-
zódott, tehát a nagyon gyengék lemondtak a
termesztésérõl. A pityóka piac helyzete rossz,
jelenleg is mélyrepülésben van az ára. A jó

Török Jenõ
a Hargita Megyei Mezõgazdasági Igazga-
tóság igazgatója
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Itthon tanulni,
itthon maradni

Hagyományt, levegõt
és tájat is elõállít

Változik
a vetésszerkezet
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termés ellenére is külföldrõl, Lengyelország-
ból hoznak be burgonyát.

Bár a vetésszerkezet átalakítása indokolt,
gazdáink konzervatívak, nehezen fognak bele
új növények termesztésébe.

A kukoricatáblákat vaddisznók és medvék
károsítják. Elõfordult már, hogy egy táblán
40 állatot is elkaptak.

Az állattenyésztés jól alakul. A szarvasmar-
ha- és juhállomány elérte az 1990-es szintet.
Jó legelõink és jó kaszálóink vannak.

Összegezve: alternatívákban kell gondol-
kozni. Ezt diktálják gazdálkodói tapasztala-
taim is. Öt éve termesztek mustárt, és most
egy hét alatt eladtunk 6000 kilót. Búzából 80
tonnát takarítottunk be, de még csak 10 tonnát
tudtunk eladni. Pityókából 300 tonna termett,
és még csak hat tonnát értékesítettünk. Terjed
a megyében a fekete ribizli termesztése. Saját
parcellánkról 675 kilót szedtünk és 10 kiló
híján még aznap eladtuk. Volt Szedd magad!
akció is, jöttek Szeredából, olyan volt
hangulat, mint valamikor szõlõszüreten. A
falun élõ asszonyok foglalkoztatásában is
lehet szerepe a bogyós gyümölcsöknek, mivel
a gépesítés miatt akár a pityóka, akár a
takarmánynövény termesztésben csökken az
élõmunka igény. Községünkben 2,7 hektáron
áfonyát termesztünk, összesen 40 hektár bo-
gyós gyümölcsös terület en gazdálkodunk és
pályázati elbírálás alatt van még 29 hektár. A
megye gondjait ez nem oldja meg, de jó pár
ember számára jövedelemforrás lehet.

A Szent István Egyetem és a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem arra vállalkozott, hogy a
vidékbiztonság tárgykörében rendszerbe
foglalja a két intézmény sajátos tudását. A
SZIE a mezõgazdasági, az élelmiszeripari és
kereskedelmi,
a tájgazdálko-
dási, a vidék-
fejlesztési és
turisztikai is-
mereteket, az
NKE az ál-
lamtudomá-
nyi, katonai,
nemzetbizton-
sági és rendé-
szeti bizton-
s á g i t u d o -
mányterülete-
ket képviselve
gondozza az
interdiszciplináris kutatás feladatait.
A közös munka az élelmiszerbiztonságról
2013-ban tartott kerekasztal beszélgetéssel
kezdõdött. A globális klímaváltozás a talajvíz
szintjének csökkenésével, a sivatagosodás
elõidézésével élhetetlen tereket teremt a Föl-
dön. Ahol nincs mit enni és nincs mit inni, ott
meghal az élet. Mivel senki nem akar meg-

Boldizsár Gábor
egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati
Egyetem

halni, mindenki elindul az erõforrások felé.
Az ellenõrizetlen, tömeges migráció egyik
oka a megváltozott élettér.
A háborúk jelentõs részét a szûkös természeti
erõforrásokért folytatják. Aki uralja és
ellenõrzi a nyersanyagokat, életrõl és halálról
dönt.

Mit is jelent a biztonság? Mit jelent az, hogy
biztonságban élünk? Az átfogó válasz az
lenne, hogy nincsen veszély. De az életben
mindig van veszély. Akkor vagyunk bizton-
ságban, ha képesek vagyunk a mindig újon-
nan érkezõ veszélyeket is felismerni és ezekre
a helyzetekre reagálni.

Ezt a képességünket a történelem során
folyamatosan fejlesztettük. Elõdeink elrej-
tették az állataikat és a vetõmagokat, hogy a
tatár és török után is legyen mibõl újravetni.
A biztonság feltételeit kis- és nagyközösségi

szinten, helyi, térségi, állami, regionális és
globális léptékben is vizsgálni kell, akár re-
gionális és globális együttmûködési szinten
is. A kutatócsoport mindezt rövid, közép és
hosszú távon is elemzi.

A vidékbiztonság pillérei a fizikai, a politi-
kai-kormányzati, a gazdasági, a szociális-tár-
sadalmi, a környezeti-környezetvédelmi biz-
tonság, az élelmiszer-élelmezés, az infra-
struktúra, a fenntarthatóság és megújulás va-
lamint a vidékbiztonsági öngondoskodás. E
pilléreket önmagukban és egymásra hatá-
sukban is vizsgálja a két egyetem közös kuta-
tócsoportja.

A fizikai biztonság az élet feltétele. Víz nél-
kül három, élelem nélkül harminc napig bír-
juk ki.

A vidékbiztonság politikai-kormányzati pil-
lére azt jelenti, hogy az állam, a megye, a já-
rás, a város, a család szabad akarata szerint
dönthet, nem pedig külsõ kényszer hatására.

Ahol gazdasági biztonság van, ott lehet ver-
senyképesség, ott lehet és érdemes helyben
maradni, helyben gazdálkodni, termelni. Fon-
tos, hogy ne legyünk kiszolgáltatva génma-
nipulált szaporítóanyagokat és vegyszereket
elõállító cégeknek, mert azok megingathatják
a vidékbiztonság egyes pilléreit.

A szociális és társadalmi stabilitás kis- és
nagyközösségek békés egymás mellett élését
feltételezi. A környezeti és környezetvédelmi
biztonságban az a szemlélet tükrözõdik, hogy
szülõföldünket nem apáinktól örököltük, ha-
nem gyermekeinktõl kaptuk kölcsön, nekik
kell továbbadnunk, hogy az õ igényeiket is
kiszolgálja. Az élelmiszer és élelmezés
biztonsága nem korlátozódik az élelmiszer
termelés képességére, hanem benne van az is,
hogy el tudjuk-e azt biztonságosan juttatni a
felhasználókhoz, nem kerül-e az ellátó láncba
fenyegetés.

Az infrastruktúra a vidék biztonságban
tartásának mûszaki feltételrendszere.
A fenntarthatóság és megújulás az utóbbi év-

tizedekben nyert polgárjogot emberi és ter-
mészeti katasztrófákból tanulva.

Az öngondoskodás, önvédelem elsõsorban
az egyének, kisközösségek hozzájárulása a
biztonsághoz.
Helyben maradni és helyben boldogulni csak

ott lehet, ahol erre természet adta lehetõség
van. Ám arra is szükség van, hogy amit este
bezárunk az akolba, az reggel is ott legyen és
a házunk is megmaradjon, ha akár egy hétig is
távol maradunk.

Székelyföldön a Pro Agricultura Hargitae
Universitas Alapítvány agrárinnovációs kuta-
tási programjának és vidékfejlesztési tehet-
séggondozási programjának végrehajtása so-
rán is jelentõs szakmai ismeretanyag gyûlt
össze a vidékbiztonságról.

A vidék fel-
értékelõdésé-
nek folyamata
ebben a tér-
ségben is ki-
mutatható. A
kezdeti hátrá-
nyos helyzetû
megítélés ala-
posan meg-
változott.

A szép táj, a
tiszta víz és a
jó levegõ, az
élelmiszerter-
melés lehetõ-
sége a romá-
niai társadal-

mi-gazdasági változások következtében
felértékelõdött. Belsõ adottságaink minél tel-
jesebb kihasználása érdekében komplex fej-
lesztési célterületté váltunk.

A változás negatív vonzataival mindeddig
viszonylag keveset foglalkoztak, elsõsorban
alkalomszerûen, egy-egy részterülethez kap-
csolódóan tematizálták azokat. Példaként
említethetõ a talaj vízháztartásának változása,

szemét megjele-
nése az erdõkben. Mindennapjainkban struk-
turális védtelenség tapasztalható a külsõ és
belsõ veszélyforrásokkal szemben. Ennek az
az egyik oka, hogy akkor ijedünk meg, ami-
kor valami bekövetkezik. Egész addig nem
félünk, amíg a veszély nem kopogtat az ajtón.

A mozgósítható erõforrások – eszközök,
technológiák, tudás – elsõsorban kármentõ és
nem megelõzõ jellegûek. Nincs tudomásunk
egy átfogó kockázati leltárról.
Belsõ erõforrásaink védelme sok esetben le-

szûkül a hagyományõrzésre, és ennek a gya-
korlatára. Nem egyértelmû, hogy a vidékbiz-
tonság területén mik a kompetenciái az or-
szágos és mik a helyi szervezeteknek, be-
leértve a közfeladatok ellátását vállaló civil
szervezeteket is.

A vidékbiztonsággal kapcsolatos kutató-
munka egyik elsõ feladata a kockázati leltár
felvétele. Ebbe térségi és térségen kívüli
szakembereket is célszerû bevonni. A térségi
szereplõk nem érzékelnek minden kockáza-
tot, a külsõ szakértõk nehezebben definiálják
a kockázatok térségi és társadalmi szerepét.

Ifj. Bíró Zoltán
társadalomkutató

árvizek, széldöntések és a

Az életben mindig
van veszély

Kockázati leltárt
kell készíteni
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Csányi Sándor
egyetemi tanár, SZIE

A nagyragadozók ökológiai szempontból
csúcsragadozó funkciót látnak el, nagy szere-
pük van az ökoszisztémák mûködtetésében,
fontos szereplõi a táplálékláncnak.
Gazdasági tényezõkként károkat okozhatnak

a mezõgazdaságban, az állattartásban, to-
vábbá a vadászok versenytársaként a va-
dászatban, akik ezért régóta nem szeretik
õket. Veszélyeztethetik az emberi életet és
környezetet is. Ugyanakkor vadászati és tu-
risztikai bevételekben testesül meg a hoza-
muk.

Megítélésükben nagy szerepe van az úgy-
nevezett karizmatikus megafaunának, a me-
sefigurákból eredõ érzelmi megközelítések-
nek, emellett esztétikai, tudományos, kultu-

rális értékük is
alakítja a tár-
sadalom meg-
ítélését.
A "vadgazdál-
kodás széké-
nek" 3 lába
van, ezek az
emberi ténye-
zõk, a vadállat
és az élõhely.
A vadá l lo -
mány és élõ-
helyének ke-
zelése hosszú
idõn át a va-
dászok, vad-
gazdálkodók

döntésén múlt, de ez már régóta nem igy van.
Az emberi tényezõk – a közbeszéd, az öko-

nómia, a politika, a jogalkotás, az igazgatás, a
kormányzat, a kommunikáció a szociológia,
a pszichológia – az elmúlt 50 évben egyre
inkább befolyásolják az alapvetõen szakmai
feladatot.

Az ember és a nagyragadozók (medve, far-
kas, hiúz) közti konfliktusok és kockázatok
három területen jelennek meg. A vadgazdál-
kodásban versenytársak, veszteségeket okoz-
nak. A farkas és a medve gazdasági károko-
zása háziállatok zsákmányolásában és ter-
mények dézsmálásában érhetõ tetten. A med-
ve az emberi életet veszélyeztetheti pont-
szerûen jelentkezve.

A vadkár mindig valakinek a terményében
vagy állatállományában keletkezik, de
magasabb szinten kell ezek megelõzéséért
összefogni.
Avadállományok kezelése vadgazdálkodási,

tehát szakmai kérdés.Amegbízható tudást ku-
tatásokkal kell gyarapítani. Hiteles adatokat
az állomány és az élõhelyek monitorozása
szolgáltathat. Az alkalmazkodó vadgazdálko-
dás adatokra alapozott, rugalmas vissza-
csatolásokkal mûködtethetõ. Az élõhelybe és/
vagy az állományba védelemmel, hasznosí-
tással és szabályozással lehet beavatkozni.

Akockázatok fõként akkor keletkeznek, ami-
kor a kezelés többé kevésbé nem szakmai ala-
pon történik.Avédelem mögött állhatnak egy-
oldalú nézetek, eltorzult szemlélet is és a kö-
vetkezmények hárításával szintén találkozha-
tunk. A hasznosításban is rejlenek veszélyek,
amikor a pénz hatalma, az önérdek érvénye-
sül, rossz szabályok révén. A szabályozás te-
rén pedig el lehet sumákolni a feladatok telje-
sítését, sõt tagadni lehet a szabályozás szük-
ségességét.

A kockázatokat és a következményeket má-
sok viselik, a védett állat és a vad jellemzõen
más földjén él és károsít.
Az érintett csoportok három részre oszthatók.

Az állatvédõk és/vagy vadászatellenes cso-
portok hangos és erõszakos kisebbségként is
felléphetnek. A vadászok (vadgazdálkodók)
nem voltak és nincsenek felkészülve az ellen-
felekre. A gazdálkodók és a kárt szenvedõ la-
kosság szervezetlen érdekei érvényesítésé-
hez. Sérelmeiket az önkormányzatok és a ha-
sonló érdekek mentén tevékenykedõ civil
szervezetek artikulálhatják és képviselhetik
hatékonyabban .
Hogy mit lehet és mit kell tenni? Szövetsége-

seket kell keresni, adatokra alapozott vála-
szokat kell adni, a gazdálkodásban alkalmaz-
kodó problémakezelési modellt kell mûköd-
tetni. Fontos hogy a problémákat a jelent-
kezésükhöz legközelebb orvosolják. Ne
messzi, magas hivatalokban találják ki és
mondják meg, hogy mi a jó megoldás.

Miként találkozik az RMDSZ frakciója a
román parlamentben a vidékbiztonsággal?
Alegtöbb törvénymódosítás, amelyet frakció

szóba hoz, a vidéki berendezkedéshez, a vidé-
ki élettérhez kötõdik és ennek számos olyan

része, eleme
van, ami nem
képez priori-
tást Romániá-
ban, ezért fo-
l y a m a t o s a n
fogla lkozni
kell vele.
Az infrastruk-
túra területén
komoly gon-
dot okoz a vi-
déki ember-
nek, hogy a
házát ki tudja
fûteni. Ez biz-
tonsági ténye-

zõ. A tûzifa ára megugrott. Jogilag elkép-
zelhetõ, de kicsi a politikai támogatottsága
annak, hogy a tûzifa exportra hároméves mo-
ratóriumot hirdessenek. A másik megoldás az
alternatív energiaforrások biztosítása. Az
RMDSZ olyan törvénytervezeten dolgozik,
amely lehetõvé teszi, hogy az önkormány-

KorodiAttila
parlamenti képviselõ, a képviselõházi frakció
vezetõje

zatok gázvezeték építésére tudjanak költeni,
hasonlóképpen, mint ahogyan ezt az ivóvíz-
és a csatornahálózat esetén megtehetik. Lehe-
tõséget kell adni arra, hogy a vidéki ember vá-
laszthasson az energiaforrások közül.

Romániában lassan 3-4 éve rekord alacsony
összeget költenek árvízvédelemre. Nincs rá
pénz. Ez sok esetben korlátozza a telepü-
lésfejlesztéseket. Árvízvédelmi beruházások
nélkül csak bizonyos árvízszinten felüli terü-
letekre adnak építési engedélyeket.
Az orvosi ellátás vidéken nagyon fontos biz-

tonsági tényezõ. Elsõsorban nem beruházás
kérdése a fejlesztése, hanem dinamizálni kel-
lene a családorvosi rendszert, hogy több
ellátást nyújtson. A szakorvosi ellátás is re-
formra szorul.
Az oktatásban bevezetett fejkvóta rendszer a

vidéki kis hálózatok finanszírozására elég-
telen forrást ad. Oktatási közvita várható
2018-ban arról, miként lehetne a helyi igé-
nyeknek megfelelõ finanszírozáshoz juttatni
az iskolákat.
A vadkárok nagyon jelentõs problémái a vi-

dékbiztonságnak. Azon dolgozunk, hogy a
vadkárok megtérítése ne legyen bürokratikus,
hanem gyorsan és megyei szinten történjen.A
kormány döntött arról, hogy genetikai felmé-
rést végezzenek a vadállományban. Sok
pénzbe kerül, de uniós forrást is adnak hozzá,
és több, mint valószínû, hogy 2020 tavaszára
tisztább kép alakul ki a medve populációról
Romániában, ami segíti, hogy e sokat vitatott
kérdésben közmegegyezés alakuljon ki.

A mezõgazdaság finanszírozásában az
RMDSZ frakció teljesen másképp gondol-
kodik, mint a román politikai döntéshozók
többsége. Õk a nagy gazdaságok, mi pedig a
székelyföldi berendezkedésben élve a
családi, kis- és közepes léptékû gazdák érde-
keit tartjuk elsõsorban szem elõtt. A me-
zõgazdaságot jelenleg finanszírozó rendszer
nem foglalkozik a családi farmok létével.
Szeretnénk ez utóbbiakat, Székelyföld és a
hegyvidéki Románia mozgatóerejét jobban
elismertetni. Ebbe beletartozik az is, aminek
már többször nekifutottunk, de a parlament
soha nem támogatta, hogy a helyi termékeket
a helyi intézmények közbeszerzéseikben pri-
oritásként kezeljék. Törvényi úton elõ kell se-
gíteni, hogy az iskolák, egészségügyi és szo-
ciális ellátó intézmények, akár katonaság is a
helyi termelõktõl könnyített procedúrával
megkaphassák azokat a mezõgazdasági ter-
ményeket, amik szükséges az élelmezéshez.

Jogi szabályozással szeretnék megakadá-
lyozni a nagybirtokok rendszerének kiala-
kulását és lehetõvé tenni, hogy a kisgaz-
daságok valós lehetõséget kapjanak termõ-
föld vásárlásához tevékenységük erõsítése ér-
dekében.

Nagy a feszültség a települések és a bá-
nyavállalatok között. Ennek az az alapvetõ
oka, hogy a bányászati vállalkozásoktól szár-
mazó legtöbb bevétel az államkasszába megy.
A napokban is volt errõl egy vita a parlament-
ben. Meglátásunk szerint a kitermeléssel ará-
nyos illeték meghatározó részének az ön-
kormányzatoknál kellene maradnia. Példa-
ként: ami Székelyföld gyöngye, eközben

Alkalmazkodó
vadgazdálkodás

A jogalkotók
asztalán



Nagy Attila, Zetelaka község polgármestere a település polgárõrségének létrejöttét és mûködé-
sét ismertette a konferencián. A hatezer lakosú, 20 ezer hektárnyi erdõterülettel körbevett
községben 180 fõ vállal járõrszolgálatot. A civil szervezet fenntartását a helyi vállalkozók és a
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Legyen közügy
a tervezés!

A "vidékbiztonság" – fogalomként, szemlé-
letként, cselekvési programként – a székely-
földi térség mai fejlesztéspolitikai gyakorlata
felõl nézve új, innovatív megközelítést kínál.
Elsõsorban abban az értelemben, hogy össze-
kapcsolja azokat az ágazatokat, amelyeket
rendszerint külön-külön szokás kezelni. Az
agrárium különbözõ szegmenseinek, a kör-
nyezettel kapcsolatos feladatoknak, a gazda-
sági életnek, a szociális helyzetnek, a szemé-
lyi és közösségi biztonságnak, az élelmiszer
elõállításnak, a kiberbiztonságnak, a szolgál-
tató-infrastrukturális hálózatok mûködtetésé-
nek – a felsorolás nem teljes – megvan a maga
intézményi, szakértõi bázisa, részben centrali-
zált, részben decentralizált vagy civil formá-
ban. Térségi szemszögbõl nézve azonban ke-
vés példa van arra, hogy az egyes területekhez
kapcsolódó kockázatok, veszélyek értékelé-
se/értelmezése vagy az ahhoz kapcsolódó cse-
lekvések szinergikus módon történjen.
A vidékbiztonság – szemléletként és gyakor-

latként – a szinergikus látásmód és kezelés-
mód lehetõségét kínálja. A szinergikus meg-
közelítés nyilvánvalóan indokolt, hiszen a tár-
sadalmi változással, a fejlõdéssel együtt járó
kockázatok és negatív folyamatok – legyenek
azok külsõ hatások vagy belsõ fejlemények –,
nem maradnak meg egyik vagy másik ágazat
keretei között. Példaként elegendõ, ha a talaj
vízháztartásának változását hozzuk fel, amely
az agrártermelés mellett hatással van a táj-
képre, a növény- és állatvilágra, a lakossági
szolgáltatásra és így tovább.

A vidékbiztonság szemlélete és gyakorlata
egy további nézõpontból is innovatívnak bi-
zonyulhat ebben a vidéki térségben. Közis-
mert, hogy ez a térség igen sok fejlesztési hát-
ránnyal/hiányossággal jutott el az 1989-es
rendszerváltáshoz. Elegendõ, ha csupán az in-
frastrukturális lemaradásokat hozzuk fel pél-
daként, nem is említve egy sor más területet.

A hiányosságok pótlása mindmáig napiren-
den van. Ebben a helyzetben érthetõ, hogy a
változás, a felzárkózás, a fejlõdés, az elért
eredmények megjelenítése felértékelõdik és
kevesebb figyelem jut azokra a mellékhatá-
sokra, negatív folyamatokra, kockázatokra,
amelyek mindezzel együtt járhatnak.Avidék-

biztonság szemlélete és gyakorlata arra fi-
gyelmeztet, hogy a negatív folyamatokra és
jelenségekre legalább annyira célszerû figyel-
ni, mint a pozitívnak tartott változásokra.
Amegközelítési szempontok, a megválaszo-

landó kérdések ebben a helyzetben sokfélék
lehetnek és ez a természetes. Mint ahogyan az
is természetes, hogy minden terület szakem-
bere azokat a kockázatokat, negatív folyama-
tokat tartja fontosabbnak, amelyeket a maga
területén tapasztal.
Néhány kérdés, megközelítési mód:

- Milyen lehetõségek, módozatok kínálkoz-
nak arra, hogy az egyes szakterületek képvi-
selõi, szakértõi megosszák egymással azokat
a tapasztalatokat, kérdésfelvetéseket, ame-
lyek ebben a térségben (vagy kisebb tájegysé-
gekben) a vidékbiztonsággal kapcsolatba
hozhatók?

- El lehet-e indítani olyan konzultációs,
egyeztetési, szakmai folyamatot a térségben,
amely elvezethet a vidékbiztonsággal kap-
csolatos kockázatok, folyamatok valamiféle
elsõdleges leltárához?

- Melyek azok a vidékbiztonsági kérdések,
amelyek kezelése kimondottan állami fela-
dat? Hogyan lehet képviselni/megjeleníteni
ezeket a témákat úgy, hogy esély legyen az
elõrehaladásra? (A medve téma azt mutatja,
hogy nehezen.)

- Be lehet-e közös munka révén azonosítani
olyan vidékbiztonsági témákat/folyamatokat,
amelyek kezelése érdekében helyi vagy re-
gionális szinten is lehet tenni valamit?

- Ha egyes területeken vagy részterületeken
adottak a helyi/térségi/megyei cselekvés jogi
feltételei, akkor rendelkezésre állnak-e a
szükséges eszközök (szakértelem, eszköz,
forrás stb.)?

- Melyek lehetnek a további eszmecsere, tu-
dásmegosztás térségi léptékben is hasz-
nosnak ígérkezõ formái?

- Bizonyosnak tûnik, hogy az alaposabb hely-
zetfeltáró munkát nem lehet megkerülni. Az is
valószínûsíthetõ, hogy ennek a témakörnek a
társadalmi nyilvánosságban való megjelení-
tése (média, oktatás, lakosság) nem lesz meg-
kerülhetõ.

nyûgje is. A palackozók minden liter ásvány-
víz után fizetnek illetéket az államnak.Ahelyi
önkormányzat csak a munkahelybõl adódó il-
letékbõl részesül. Az ásványvíz üzemek tele-
pítésével egy-egy területen más gazdasági
tevékenység lehetõségei szûkülnek. Éppen
emiatt azt gondoljuk, hogy az illetékbõl a
helyi önkormányzatnak többet kell adni. Ez
egy éles, több évtizedes konfliktus a helyi és a
központi igazgatás között.

Miként lehet minél hatékonyabbá tenni a
településvezetést, mûködést és tervezést?
Alapvetõ feltétel, hogy a településen gazda-
sági biztonság legyen. Ennek a helyi értéke
meglehetõsen változó, mivel az egy fõre jutó
GDP-ben a világ országai között 800-szoros a
különbség. Mégis vannak olyan kiváló példák
jól mûködõ nyugat-európai társadalmakban
amiket érdemes a mi viszonyainkra adaptálni.

A területfej-
l e s z t õ k n e k
mindig lesz
dolguk. Már
csak azért is,
mert nem le-
het megoldani
az összes terü-
leti problémát.
A társadalmi
és a gazdasági
környezet ál-
landóan válto-
zik és ez rend-
szeres újrater-
vezést igé-
nyel. Változ-
nak az érté-

kek, az elképzelések. Kevés az állandó ténye-
zõ. Ha más nem, változik a polgármester. És
mást akar, mint az elõdje. Bátor emberek azok
akik polgármesternek jelöltetik magukat.
Hiszen a polgármesterséget nem tanítják
sehol.
Mik a sikeres önkormányzat jellemzõi? Köz-

megelégedettségre mûködteti az intéz-
ményeit, olyan feladatokat is megold, amik
esetleg nem kötelezettségei, de a közösség
számára fontosak. Segít a foglalkoztatásban,
hogy mindenki tisztességgel tudjon dolgozni,
és megfelelõ jövedelemhez jusson. Tiszta és
egészséges környezetet teremt. Megfogal-
mazza és védi a helyi érdekeket.

A tervezést társadalmi üggyé kell tenni. En-
nek egyik fontos feltétele, hogy megérthetõ
terveket kell készíteni. Mindenkire szükség
van, aki a közösség erõsítéséért tehet, például
civilek, egyházak, vállalatok. A kreativitás
nem pénzfüggõ. Zseniális ötleteket lehet kita-
lálni anyagiak hiányában is, sõt még meg-
valósítani is.

Természetesen ehhez mindig szükség van a
külsõ és belsõ környezet harmóniájára.

Tóth Tamás
egyetemi tanár, oktatási rektorhelyettes, SZIE

Vitaindító gondolatok, székelyföldi szemszögbõl



rektorhelyettes, majd , a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dé-
kánja mondott köszöntõt.
–Az iskola dolga, hogy megtanítassa velünk,

hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás
iránti étvágyat, hogy megtanítson minket a jól
végzett munka örömére és az alkotás izgal-
mára, hogy megtanítson szeretni, amit csiná-
lunk és segítsen megtalálni azt, amit szeretünk
csinálni – idézte a dékán Szent-
GyörgyiAlbertet.

– E gondolatot elfogadva elke-
rülhetetlenül fontosnak tartom az
oktatási rendszer folyamatos meg-
újítását, a piaci igényekhez való szo-
rosabb kötõdésének kialakítását.
Mondom ezt egy olyan kar dékán-
jaként, ahol a minõségi oktatás fej-
lesztése, a piacnak való megfelelés
elsõdleges stratégiai cél, ahol leg-
fõbb stratégiai tervünk a harmadik

generációs felsõoktatási in-
tézménnyé való válás, ahol a
kiemelkedõ oktatási színvo-
nal mellett, a kutatási és szol-
gáltatási feladatok bõvítése
adja a meghatározó jövõké-
pet. Nem is lehet ez máskép-
pen, hiszen hallgatóink meg-
határozó aránya a verseny-
szférából érkezik, ahol a piac véle-
ménye meghatározó.

Ez az a kar, ahol a 4.000 hallgató több
mint 60%-a mesterszakon tanul, ez az a
kar, ahol az oktatók és a kutatók több
mint 80%-a tudományos fokozattal
rendelkezik, ez az a kar, ahol az elmúlt
tanévekben is folyamatosan nõtt az el-
sõ éves hallgatóink száma, ez az a kar
ahová az elmúlt jelentkezési idõszak-
ban közel 1.000 külföldi diák adta be
felvételi kérelmét. Mindezen számok
visszaigazolják azt a folyamatos inno-
vatív munkát, amit a kar legfõbb erõs-
ségének tekinthetünk.
Minden fiatalt úgy fogadunk, hogy az

egyetem kapuján való elsõ belépéstõl a
doktori iskoláig tehetségnek tekintjük,
akivel nem csak megtaníthatók bizo-
nyos ismeretek, de ezen túl feltárhatók

dr. Káposzta József
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Tanévnyitó a Márton Áron Líceumban

"Mindenkinek legyen ereje többé válni"
A Szent István Egyetem
kihelyezett vidékfejlesztési
agrármérnök és vadgazda mérnök
mesterképzéseinek tanévnyitójára
hagyományosan a Márton Áron
Gimnázium Dísztermében került
sor szeptember 29-én délután.
Hivatalos programja
folytatásaként Tóth Katalin,
a Földmûvelésügyi Minisztérium
nemzetközi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára mondott
ünnepi beszédet.

Ebben az évben több mint ötven diák kezdi
meg tanulmányait az intézmény vidékfejlesz-
tés és vadgazdálkodás szakán. Köszöntõjében
a politikus kiemelte, hogy a minisztérium a
korábbi éveknek megfelelõen a jövõben is

támogatja a székelyföldi közép- és felsõfokú
agrárképzés megerõsítését, amely egyedül-
álló és hiánypótló a térségben. A tudás egy
olyan generáció felnövekedését teszi lehetõ-
vé, amely a szülõföldön képes családot alapí-
tani és megerõsödni.

köszönetet mondott a Székely-
földön immáron több mint negyedszázada te-
vékenykedõ és ez idõ alatt ezernél is több dip-
lomát kibocsájtó Szent István Egyetemnek a
térségben végzett kimagasló, helyi agrárér-
telmiséget újra felemelõ és gazdasági vér-
keringésbe bekapcsoló munkájáért.
Az egyetem részérõl oktatási

Tóth Katalin

dr. Tóth Tamás

benne olyan adottságok, amelyek rendkívüli
távlatokat nyithatnak meg elõtte. A célunk
több kell, hogy legyen, mint a tananyag átadá-
sa, bátorítást, ambíciót, becsvágyat kell éb-
reszteni, hogy mindenkinek legyen ereje töb-
bé válni.

Karunk életében mindig is meghatározóak
voltak a vidékgazdaság oktatásához kötõdõ
szakok. Az elmúlt évtizedekben végzett szak-
mai munkák alapján nyugodtan mondhatom,
hogy ezen a téren a hazai felsõoktatás zász-
lóshajójává váltunk, hiszen a 80-as évek óta
kiemelkedõ szerepünk van a gazdasági agrár-
mérnök, majd késõbb az alap- és mester-

szakjaink fejlesztésével a vidékfejlesztési ag-
rármérnökök képzésében.

A székelyföldi oktatási múltunk is ezen
alapelvek mentén indult immáron több mint
25 éve és szerencsére a képzések indítói itt
vannak még közöttünk, akik idõt, energiát és
befolyást nem sajnálva, sokszor nehéz körül-
mények között hittek abban, hogy egy kül-
honban végzett képzés, nem csupán munka,

hanem küldetés is.
Természetesen a
kiváló elõdök után a
méltó utódokról is
illik megemlékez-
nünk, hiszen a
2012-ben való újbó-
li szakindítás ismét
a határokon átnyúló
összefogás erejét
mutatja.

Ezen ünnepségün-
kön sokak közül en-
gedjék meg, hogy
egy valakit kiemel-
jek, aki lelkes szak-
mai munkájával
meghatározó részt-
vevõjévé vált szé-
kelyföldi oktatásfej-
lesztésünknek. Õ

az, akinek munkája megbecsüléseként a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar ez év
júniusában mestertanári kinevezéssel kö-
szönte meg kiemelkedõ oktatói és ok-
tatásszervezési tevékenységét, de szakmai el-
foglaltsága miatt ez idáig még nem tudtuk át-
adni számára a köszönetet kifejezõ okle-
velet.

Kerestük az alkalmas idõpontot és úgy gon-
doljuk, hogy ettõl nem is találhattunk volna
jobbat, hiszen a 2012. évi székelyföldi kép-
zésünk újbóli indításában és az elmúlt 5 év
szakmai munkájában elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett. stratégiai
és koordinációs fõigazgató úrról beszélek,
akinek munkáját megköszönve, az errõl szóló
oklevelet ezúton szeretném átnyújtani.
Ezúton is tisztelettel köszönjük a magyar

kormány folyamatos támogatását a nemzet-
egyesítésben bejárt utunkon.
Ezúton, innen is köszönjük a segítséget, a tá-

mogatást és bízunk abban, hogy hosszú tá-
von, közösen bizonyítani tudjuk, hogy a be-
fektetett forrás többszörösen fog megtérülni.

Az ünnepségen elsõ alkalommal adták át a
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapít-
vány dr. György Antalról elnevezett
ösztöndíját. Az elismerésben

doktorandusz részesült. A díj alapí-
tásáról szóló döntést, a névadó életrajzát,
majd a díjazott eddigi tanulmányait

, az alapítvány elnöke ismertette.

Magyar Ferenc Attila

Lukács-Antal
Levente

dr. János
Zsuzsa

(Az alapítvány névadójáról és elsõ díjazottjá-
ról készült cikkünk a 17. oldalon olvasható.)
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Szeptember 30-án Csíkszentsimonban, a
Szent László Gyermekvédelmi Központ-
ban helyi élelmiszerek és kézmûipari ter-
mékek vásárát, szarvasmarha bírálatot, ló-
fajták bemutatóját, lovas kocsik ügyességi
versenyét, valamint farönk-húzóversenyt
tartottak. Az eseményen megáldották a
Székelyek kenyerét. Az egész napos tar-
talmas, nagy érdeklõdéssel kísért prog-
ramot a Republic együttes koncertje zárta.

A Bocskor Pékség 100 darab kenyeret
ajánlott fel az eseményre, a megvásárlá-
sukból és a tombolák árából származó be-
vétel a gyermekvédelmi központot illette.

Jó volt tapasztalni, hogy a másodszor
megrendezett programot milyen sok helyi
rendezõ segítette. polgár-
mester elmondta, a nyáron a gazdák érdek-
lõdtek, lesz-e idén is gazdanap. Egy ilyen
eseményen ugyanis nemcsak szórakozni
és a közösséget erõsíteni lehet, hanem
hasznos szakmai információkhoz is jutni.

Alcsíkon mindig is nagy megbecsültség-
nek örvendett a szarvasmarhatartás; amit
nemcsak a felvonultatott jószágok szép-
ségén lehetett lemérni, hanem azon is,
hogy tulajdonosaik és/vagy gondozóik
milyen büszkén mutatták be a megélheté-
sük alapját elõteremtõ állatokat.

Estére az is kiderült, hogy Csíkszék leg-
nagyobb pityókája 52 gramm híján másfél
kilót nyomott és a csíkkarcfalvi

gazdaságát dicsérte.

Kozma István

Gidró Le-
hel

Balázs Gusztáv képriportja

Fergeteges
forgatag
Alcsíkban
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XII. évfolyam, 7. szám

A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karért
végzett kiemelkedõ és példaértékû
oktatói, kutatói munkája
elismeréséül dr. Benkõ Jánost,
a Regionális Gazdaságtani és
Vidékfejlesztési Intézet egyetemi
tanárát, nyugdíjazása alkalmából
professor emeritus kitüntetésre
javasolja dr. Káposzta József
dékán.

Benkõ Jánosról érdemes megtudni, hogy
milyen gazdag életpályát futott be. Az 1948-
ban született egyetemi tanár az egyetemi
tanulmányait 1968 szeptemberében kezdte
el, és 1973-ban fejezte be kitüntetéses okle-
véllel a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karán. Elsõ
munkahelyén a Lébénymiklósi Mezõgazda-
sági Termelõszövetkezetben üzemeltetõ gé-
pészmérnökként alkalmazták. Kétéves nagy-
üzemi gyakorlat után mûszaki fõelõadóként
került vissza a GATE Géptani Intézetébe,
ahol 1976-ban tanársegédnek, 1980-ban ad-
junktusnak, 1991-ben docensnek, 1999-ben
pedig egyetemi tanárnak nevezték ki.

1993 márciusában kapta a megbízást az
újonnan alakult Logisztikai Tanszék veze-
tésére. 2004-ben kinevezték a Géptani Inté-
zet igazgatójának, és ezt a megtisztelõ po-
zíciót két évig töltötte be. 2013 óta a logisz-
tikai menedzsment mesterszak vezetõje.

Az egyetemre kerülése után azonnal bekap-
csolódott szûkebb munkahelye, a Géptani
Intézet meglehetõsen széles területet felölelõ
oktató és kutató munkájába. A kezdeti idõ-
szakban több tantárgy oktatásában és fej-
lesztésében is feladatokat kapott. Többek kö-
zött a Gépelemek, a Mechanizmusok, a Me-
zõgazdasági gépek és az  Anyagmozgató-
gépek tantárgyakból vezetett tantermi gya-
korlatokat. Tevékenyen részt vett a felsorolt
diszciplínák tananyagának megújításában,
társszerzõje volt a Gépelemek I-II., és a
Mechanizmusok jegyzeteknek.
Ezzel párhuzamosan azonban a számítógép

tudománya is vonzotta, és évtizedekkel a di-
gitális forradalom kitörése elõtt már elméleti
kutatásokat folytatott.Amechanizmusok ok-

tatásában a grafikus kinematikai analízis al-
ternatívájaként javaslatot tett a numerikus
analízis bevezetésére, és ennek a számító-
gépes hátterét is kidolgozta. Levezette a má-
sodosztályú síkbeli mechanizmusok moz-
gását (helyzetét, sebesség és gyorsulás álla-
potát) leíró összefüggéseket, és ezek felhasz-
nálásával egy modulrendszerû számítógép
programot fejlesztett. Új eljárást dolgozott ki
a síkban mozgó mechanizmusok dinamikus
kiegyensúlyozására. Az intézetben folyó ku-
tatásoknak köszönhetõen terelõdött a fi-
gyelme az aprított szálas anyagok szárítá-
sára. A témakörben több publikációja jelent
meg, és 1977-ben az egyetemi doktori disz-
szertációja is e témában született. Az
egyetemi doktori disszertációját 1977-ben
védte meg summa cum laude minõsítéssel.

A 80-as évek közepétõl a körülmények le-
hetõvé tették, hogy a logisztika oktatására és
kutatására koncentráljon. Az intézetben el-
sõsorban Knoll Imre professzor kezdemé-
nyezésére, az anyagmozgatás és az anyag-
mozgatógépek területén szerzett oktatási és
kutatási tapasztalatokra építve egy kutató-
csoport alakult, amely a logisztika oktatás
bevezetését és gyakorlati alkalmazások ter-
jesztését tûzte a zászlajára. E kutatócsoport
tagjaként került szorosabb kapcsolatba a lo-
gisztikával. Ez az elkötelezõdés determinálta
alapvetõen a késõbbi oktatói és kutatói pá-

lyafutását. Kutatási tevékenysége ettõl a
ponttól a logisztikára és az anyagmozgatásra
szûkült. Elsõsorban az operációkutatásban
elért eredmények logisztikában való alkal-
mazhatósága foglalkoztatta. Számos új el-
járást és modellt fejlesztett ki. Ezek között a
körutazási feladat megoldása dinamikus
programozással, a kapacitáskorlátos, és az
üres-menetek költségének minimalizálásán
alapuló járatszerkesztési modellek, a kész-
letezési és centrumkeresési problémák em-
líthetõk. E kutatásokkal párhuzamosan ké-
szült el a kandidátusi értekezése „Szállítás-
szervezés a gabonaiparban” címmel,
amelyet 1991-ben védett meg.

Benkõ János mindezen eredményeket a
számítógép segítségével érte el, így ezt a tu-
dását is folyamatosan bõvítette, és bõvíti ma
is. Miként a tantárgyak tematikáját is, ami
azért lehet naprakész, mert a tankönyveket is
maga a kitüntetett írta meg úgy, hogy azok
bõvíthetõk az új információkkal.

A jövõre nyugdíjba vonuló tanár 42 évet
töltött el eddig a katedrán, de a hetvenedik
életévét betöltve sem hagyja el a hallgatóit,
mivel két tantárgyat tovább visz a jelenlegi
négybõl.

A GTK logisztikai menedzsment mes-
terszakán – amelyet jelenleg is vezet – a
Logisztikai folyamatok tervezése, és a
Logisztikai folyamatok szimulációja tantár-
gyakat továbbra is tanítja. Annál is inkább,
mert nemcsak kedveli, mondjuk ki, szereti a
szakmáját, hanem mert a fiatalok körében
érzi magát igazán elemében. Ha látja azt a
bizonyos csillogást a hallgatók szemében,
akkor megérte a fáradozása.

Benkõ János nem panaszkodhat, mert
élvezi a hallgatók bizalmát, akik elismerik
tudását, ami abban is lemérhetõ, hogy gyak-
ran fordulnak hozzá tanácsokért olyan téma-
körökben is, amelyek nem a tantárgyhoz
kapcsolódnak. Tanár úr pedig, szívesen se-
gít.

Aligha zárulhat egy egyetemi tanár élet-
pályája szebben, mint hogy kiemelkedõ ok-
tatói, kutatói, témavezetõi munkássága elis-
meréséül, nyugdíjba vonulásának alkalmá-
ból odaítélik számára a Professor Emeritus
elismerõ címet.

h-n

Benkõ János kapja
a Professor Emeritus címet

Gépelemektõl a programozásig

Logisztika: elmélet és gyakorlat

Fiatalok körében
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Amint arról lapunk elõzõ oldalain
beszámoltunk, szeptember utolsó
napjaiban második alkalommal
rendezték meg a Csíkszéki
Gazdanapokat, aminek keretében
megnyitották az új tanévet az
egyetem csíkszeredai képzési
helyén. Az ünnepségen adták át
elsõ alkalommal a Pro Agricultura
Hargitae Universitas Alapítvány
doktori tanulmányokat támogató
ösztöndíját, amit a kuratórium
alapító elnökérõl, dr. György
Antalról neveztek el.
Az elismerésben Lukács Antal
Levente, a SZIE doktorandusza
részesült.

Ebbõl az alkalomból két kiváló emberrõl
kell szólni. Elõször György Antalról, aki
Gyergyótekerõpatakon születetett 1926. ok-
tóber 30-án. 1951-ben szerzett agrármérnöki
diplomát a kolozsvári Agrártudományi
Egyetem magyar tannyelvû szakán. A
végzést követõen az egyetemen tevékeny-
kedett gyakornoki és tanársegédi állásokban.
A családalapítás és a szülõföld szeretete
azonban hamar hazahívta, és hosszú idõn ke-
resztül a Hargita Megyei Rét-, és Legelõ-
gazdálkodási Vállalatot vezette. Innen vo-
nult saját kérésére nyugdíjba 60 éves ko-
rában.

Egy emberöltõnyi agrármérnöki tevékeny-
sége alatt csaknem félszáz tudományos dol-
gozata jelent meg a növénytermesztés, a ta-
karmánynövények termesztése, valamint a
rét- és legelõgazdálkodás tárgyköreibõl. A
rét-, és legelõgazdálkodásban szerzett ta-
pasztalatai alapján, ötévi kitartó kísérletezés
után megírta egyetemi doktori értekezését,
amely a gyepek termõképességének külön-
bözõ technológiáival, továbbá a mesterséges
és természetes gyepek kérdéseivel foglalko-
zott. Ezzel a munkájával 1982-ben nyerte el
az egyetemi doktori címet a Gödöllõi Ag-
rártudományi Egyetemen.

Nyugdíjba vonulása után nem szûnt meg a
közért való tenni akarása. Kitartó szervezõ-
munkával – többek segítségével – létrehozta
a Pro Agricultura Hargitae Universitas
Alapítványt, amelynek megalakulásától
kezdve haláláig ügyvezetõ elnöke volt. Az
alapítvány élén a mezõgazdasági szakem-
berek nevelése, továbbképzése mellett nagy
gondot fordított szûkebb hazája, a Székely-
föld ifjúságának oktatására, továbbkép-
zésére. Közremûködve a helyi és a megyei

hatóságokkal, kapcsolatot teremtett a Gödöl-
lõi Agrártudományi Egyetemmel, a soproni
Erdészeti és Faipari Egyetemmel, az Egri Ta-
nárképzõ Fõskolával, a Kertészettudományi
Egyetemmel, és a Jászberényi Tanítóképzõ
Fõiskolával. Ennek a gyümölcsözõ kapcso-
latteremtésnek köszönhetõen távoktatás, il-
letve levelezõ oktatás formájában indult el
Csíkszeredában a magyar nyelvû felsõokta-
tás, amelynek eredményeként több száz szé-
kely ifjú jutott egyetemi diplomához.

Másodszor az ösztöndíjat elnyert
kell szólni, aki fiatal kora

ellenére már sok mindent letett az asztalra.
Középiskolás tanulmányait a helyi gazdasági
líceumban végezte, majd Dániában tanult to-
vább.

A koldingi „International Business
Academy"-n (állami egyetem) kezdte meg
felsõoktatási tanulmányait, International
Business szakon, ahol a pénzügyi, és a nem-
zetközi kereskedelemmel kapcsolatos tudá-
sát mélyítette el. A tanulmányai alatt fél évet
töltött a Pécsi Tudományegyetemen, az

Lukács

Antal Leventérõl

Erasmus cserediák program keretében.
Mindkét intézményben angol nyelven ta-
nult, és remek eredményekkel tett sikeres zá-
róvizsgát 2013-ban. Hazatérését követõen
szerzett tudomást a Szent István Egyetem
csíkszeredai tagozatáról, és ismerve a nagy
múltú intézményt, beiratkozott a vidékfej-
lesztési agrármérnök szakra. A képzés kez-
detekor eléggé hiányosak voltak a mezõgaz-
dasági, és az agrárágazati ismeretei, azonban
a két év során a szakte-rületekkel alaposan

megismerkedett. Ta-
valy június 9-én tett si-
keres záróvizsgát Gö-
döllõn, jeles minõsítés-
sel. Angol nyelvbõl fel-
sõfokú, német és ro-
mán nyelvbõl középfo-
kú nyelvvizsgával ren-
delkezik.

A kiváló minõsítése,
és tanárai biztatása
alapján döntött úgy,
hogy megszerzi a tu-
dományos fokozatot.
Döntését tett követte,
ez év õszétõl felvételt
n y e r t a z E n y e d i
György Regionális
Doktori Iskola levelezõ
tagozatára. Kutatási té-
mája Hargita megye in-
tegrált turizmus-, és
gazdaságfejlesztési le-
hetõségei. A kutatás so-
rán elért eredményeit
Hargita megyében sze-
retné a késõbbiekben
kamatoztatni. Aki is-
meri, tudja Lukács Le-
ventérõl, hogy nem is-
mer megalkuvást, sze-
reti mindenbõl kihozni
a legtöbbet, különösen
azokon a területeken,

Lukács Antal Levente az elsõ
Dr. György Antal ösztöndíjas

amelyek iránt érdeklõdik. Bevallása szerint
nem a doktori cím elnyerése vezérli a tetteit,
hanem az, hogy minél inkább elmélyítse a
tudását azokon a területeken, ahol a jövõben
dolgozni szeretne. Mindezt nem öncéllal te-
szi, hiszen a helyi közösség fejlesztése a leg-
fontosabb elérendõ cél a számára. Fentiek
alapján tartja méltónak az Alapítvány Lu-
kács Antal Leventét a Dr. György Antal dok-
tori ösztöndíj elnyerésére. Tanulmányaihoz
az Alapítvány egész közössége kíván sok si-
kert, és azt remélik, hogy a kiválasztott mun-
kájával megfelel a György Antal nevével
fémjelzett díj magas elvárásainak és tevé-
kenységével hozzájárul a Székelyföld fejlõ-
déséhez. H. GY.

Több száz fiatalt
segített diplomához

Tanulmányok a helyi
közösség fejlesztéséért
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Az Interindustria Tudásközpont
Alapítvány (ITA)
konzorciumvezetõként az Interreg
V-A Slovakia - Hungary
Cooperation Programme
(a program weboldala:
www.skhu.eu) pályázati
konstrukció keretében „Smart
Communities" Okos Közösségek -
(SKHU/1601/4.1/210) címmel
határon átnyúló projektet valósít
meg. A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt címe: "Smart Communities"
Virtual Education and Research and
Development and Innovation Network in the
Slovakian - Hungarian border region

A projekt kezdõ és tervezett végdátuma:
2017. május 1. – 2019. április 30.

Prioritási tengely: PT4 Közintézmények és
a határtérségben élõk határon átnyúló együtt-
mûködésének javítása

Specifikus célkitûzés: SC4.1| A határon át-
nyúló intézményközi együttmûködés szintjé-
nek javítása és az állampolgárok közötti hatá-
ron átnyúló együttmûködés kiszélesítése.
Teljes költségvetés: 453 074,03 EUR
ERDF hozzájárulás: 385 112,91 EUR
Konzorciumi tagok:

1. Interindustria Tudásközpont Alapítvány,
konzorciumvezetõ
2. e-Talentum
3. Szent István Egyetem
4. Technická univerzita v Kosiciach
5. MTA Közgazdaság- és Regionális Tudo-
mányi Kutatóközpont
6. Közösség a Megújuló Vidékért Egyesület
7.ASTRA- Zduzenie pre inovácie a rozvoj
8. Gymnázium - Gimnázium Filakovo
Aprojekt rövid leírása:Aprojekt célterülete a

'periféria perifériája'-ként jellemezhetõ, és a
korábbi hagyományos vidékfejlesztési be-
avatkozások ellenére mind megyei, mind kis-
térségi szinten folyamatosan rosszabbodó
gazdasági és társadalmi indikátorokkal (pl.
GDP, munkanélküliség, foglalkoztatás, mig-
ráció, zsugorodó közösségek, a természeti
erõforrások hatékonytalan használata, kép-
zettségi színvonal, hozzáadott érték) rendel-
kezik.

A projekt átfogó célkitûzése, hogy jelentõs
mértékben hozzájáruljon a szellemi tõke fo-
kozásához a dél-szlovákiai és észak-ma-
gyarországi hátrányos helyzetû határtérség-
ben, a társadalmi innováció gyakorlati alkal-
mazását eredményezõ innovatív együttmûkö-
dési struktúrák létrehozásával és elterjesz-
tésével.

Szent István Egyetem, azon belül is a Gaz-
daság- és Társadalomtudományi Kar volt a
felelõs.

A rendezvényen plenáris elõadóként részt
vett:
- agrár- vidékfejlesz-
tési stratégiai ügyekért felelõs helyettes
államtitkár,
- országgyûlési képviselõ, fej-
lesztési biztos,
- , a Nógrád Megyei Önkor-
mányzat Közgyûlésének elnöke,
- , Legénd község polgármes-
tere,
- , a Közösség a Megújuló Vidékért
Egyesület alelnöke és
- , Legénd község lakosa.
Anemzetközi tudományos konferencia célja

az volt, hogy összehozza a gyakorlati és aka-
démiai szféra szakembereit a projektben le-
fektetett fõ célok figyelembe vételével. A
konferencián a szakértõk, egyetemi oktatók,
PhD hallgatók 6 magyar és angol nyelvû te-
matikus szekcióban mutathatták be kutatási
eredményeiket, valamint tapasztalataikat az
okos közösségekhez kapcsolódó témakörök-
ben. A rendezvény sikerét mi sem bizonyítja
jobban, hogy mintegy 25 ország több mint
100 résztvevõje képviseltette magát és vett
részt a szakmai programban.
Akonferenciához kapcsolódóan a beküldött

kéziratokból tudományos konferencia kiad-
vány is készül az MTA Közgazdaság- és Re-
gionális Tudományi Kutatóközpontjának
koordinálásában.

dr. Mezei Dávid Csaba

Balla Mihály

Skuczi Nándor

Tunkel Tamás

Bíró Anna

Gerard Van Berkum

Célunk a civil partnerek, képzési és kutató
intézmények hálózatának kiépítése, valamint
közös szakmai programok, tréningek és men-
tori rendszer szervezése és megvalósítása cél-
csoportjaink részvételével, akik a korai gyer-
mekkortól a nyugdíjasokig terjednek, maguk-
ba foglalva nagyszámú szociálisan marginali-
zálódott embert. A fõ outputjaink projektszin-
ten létrehozni két fenntartható együttmûkö-
dési rendszert, mégpedig egy (1) Virtuális
Képzési és K + F + I Hálózatot és egy (2) Okos
IKT Kompetencia Központot. Ezek segítsé-
gével és eredményeképpen a projekt reális és
megvalósítható életpálya alternatívákat kínál-
hat a célcsoportnak, akik a határtérség társa-
dalmilag marginalizálódott lakosságát képe-
zik. Koncepciónk, hogy az endogén fejlõdés-
re alapozott tevékenységek és az intenzív
ipartelepítés helyetti 'okos közösségek' által a
térség ki tudjon törni a rögzült hátrányos hely-
zetébõl. A projekt kiemelt szektorai a képzés
és a K + F + I, tematikus fókusszal (1) a fenn-
tarthatóságra és (2) az info-kommunikációs
technológiákra. A határon átnyúló megközelí-
tés kiemelten szükséges, hiszen a csak nemze-
ti/regionális/helyi szinten való tevékenységek
csak tovább növelnék a regionális diszpari-
tásokat és egyenlõtlenségeket, amelyek nyil-
vánvalóan nem célok sem politikai, sem pro-
jekt szinten.

A projekt elsõ lépéseként került megren-
dezésre az Okos Közösségek Akadémia
(Smart Communities Academia) 2017. szep-
tember 28-29. között, Legénden, Nógrád me-
gyében. A nemzetközi workshop és konferen-
cia szervezéséért, szakmai irányításáért a

Határon átnyúló projekt

Okos Közösségek Akadémia Legénden
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A „Vidékbiztonság, a biztonsági
környezet hatása a vidék
versenyképességére” címû
kutatómûhelyt mutatta be
dr. Szilágyi Tivadar egyetemi tanár
kutatásvezetõ (Szent István Egyetem)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Rektori Tanácsának, október 17-én a
KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15- 2016-
00001 projekt keretében, melynek
célja a jó kormányzást megalapozó
közszolgálat-fejlesztés.

H. Gy.
A professzor a bevezetõ gondolatokban bemu-

tatta a Szent István Egyetemet. Fontosnak tar-
totta elmondani, hogy büszke arra, hogy alma
matere a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és an-
nak jogelõd intézményei, különös tekintettel a
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemre, ahol
egyetemi diplomát és tudományos fokozatot
szerezhetett, és végigjárhatta az egyetemi okta-
tói ranglétrát tanársegédtõl egyetemi tanárig. To-
vábbá társai bizalmából hét éven keresztül lehe-
tett az egyetem tudományos rektorhelyettese.
Arra is büszke, hogy olyan munkahelyen dol-
gozhat jelenleg, amely államalapító királyunk
nevét viseli, annak a Szent Istvánnak, aki már
több mint 1000 évvel ezelõtt Magyarországot az
európai biztonság és az európai kultúra irányába
próbálta orientálni. Különös örömére szolgál,
hogy ezen két egyetem együttmûködésében egy
olyan kutató mûhelyet vezethet, amely az eddig
kevésbé kutatott vidékbiztonság témakörével
foglalkozik.

A projekt indulását elõkutatások és tanulmá-
nyok alapozták meg. Négy éve rendezték meg
Gödöllõn az Élelmiszer és élelmezés biztonsági
kerekasztalt, majd egy évre rá a Kritikus infras-
truktúra konferenciát, amelynek a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem adott otthont. A vidék biz-
tonsága, mint az állam létfeltétele c. tanulmány
tavaly készült el. Meghatározó, iránymutató ren-
dezvény volt a XXXII. OTDK Had- és Rendé-
szettudományi Szekció ülése, amely a SZIE és
az NKE közös rendezésében valósult meg.

Az NKE és a SZIE közös kutatásának várható
eredménye, hogy kialakul a vidékbiztonsággal
összefüggõ komplex gondolkodásmód, tudatos-
ság, kultúra és szervezeti keretek. A kutatás há-
rom fõ célterületre oszlik.Az egyik keretében fel
kell tárni a vidékbiztonság komplexitását, a má-
sik cél az összetevõk egymásra hatásának, tör-
vényszerûségeinek rendszerszemléletû megha-
tározása, míg a harmadik a vidékbiztonsági tu-
datosság kialakításához szükséges tudástár, ok-
tatási módszerek kidolgozását eredményezheti.
A kutatómûhely a kutatást és eredményeit –
összhangban a nemzetpolitikai célkitûzésekkel –
egyes esetekben kiterjeszti a Kárpát-medence
külhoni területeire is. A kutatás során prioritást
élvez a fizikai és a gazdasági biztonság, a ver-
senyképesség kapcsolatrendszere.

A pályázat jelentõségével kapcsolatban a pro-
fesszor hangsúlyozta, hogy a pályázat az állam-
centrikus megközelítéssel hozzájárul a bizton-

ság-kultúra fejlesztéséhez, az
állam és polgárok biztonság-
szemléletének emeléséhez, a
vidék versenyképességének
növeléséhez. Rendszerbe
foglalja és leírja a vidék biz-
tonságának összetevõit, defi-
niálja az állam és a vidék-
biztonság kapcsolatrend-
szerét, jellemzõit, környe-
zetét különös tekintettel a fi-
zikai és a gazdasági bizton-
sági dimenziók kapcsolatára,
melynek eredménye a biz-
tonságos, élhetõ és verseny-
képes vidéki élettér. A kutatás
alapoz a már meglévõ kuta-
tási eredményekre, a közel- és
a régmúlt kapcsolódó hazai és

gazdasági Kamara, Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetsége, Nemzeti Élel-
miszerlánc-biztonsági Hivatal. A külföldi part-
nerekkel megvalósul meg egy Kárpát-medencei
összefogás: Szent István Egyetem Zentai Kihe-
lyezett Tagozat (Szerbia), Pro Scientia Naturae
Alapítvány (Szerbia), University of Novi Sad
(Szerbia), Vajdasági Magyar Felsõoktatási Kol-
légium (Szerbia), Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem Csíkszeredai Kar (Románia),
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola
(Ukrajna), Selye János Egyetem (Szlovákia),
Mûszaki Egyetem (Szlovákia), Mezõgazdasági
Egyetem (Szlovákia).

*
A kutatás eredményeinek ismertetésére konfe-

renciákat szerveznek és konferenciákon vesz-
nek részt. Ilyen volt a csíkszeredai, ami idén
szeptember 28-30. között zajlott és nyolc fõ vett
részt rajta. A következõ nagyszabású rendez-
vénynek a Szent István Egyetem ad otthont, no-
vember 30-án, ahová száz fõt várnak. Jövõ év
májusában a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre
hívják az érdeklõdõket, ahol konferencia kereté-
ben tárgyalják meg a kutatási eredményeket. Jú-
niusban workshopot rendeznek Gödöllõn, szep-
temberben nemzetközi konferenciát hívnak ösz-
sze. Egyébként a kutatás fontosságát, nagyságát
jelzi, hogy 7 kismonográfia, 10 tudományos mû,
könyv, 1 egyetemi tankönyv, 36 folyóirati publi-
káció és 3 kutatási eredményt felsoroló tanul-
mány (összesen 57 darab, 130 ív) jelenik meg.

A kutatás várt eredményeirõl szólva a projekt-
vezetõ elmondta, hogy az Alaptörvény szelle-
mében, a komplex biztonsági környezet elem-
zése és értékelése eredményeként az ágazati
stratégiák harmonizálására koncentrálnak.
Megalapozzák a komplex vidékbiztonság rend-
szerével összefüggõ gondolkodásmód, tudatos-
ság, kultúra és szervezeti keretek kialakítását.
Kidolgozzák a vidékbiztonsági tudatosság kia-
lakításához szükséges tudástár, oktatási mód-
szereket. Bõvítik a vidékbiztonsági tudástar-
talom differenciált diszeminációját, a felsõokta-
tási portfoliót. Fontos szempont a külhoni Kár-
pát-medencei országokkal való tudásmegosztás
kialakítása és erõsítése, monda végezetül Szilá-
gyi Tivadar.

Szerteágazó a vidékbiztonsági kutatás

nemzetközi történéseinek feldolgozására. A
kutatások eredményeként összeálló tudástar-
talom megjelenik mindkét egyetem oktatásában,
valamint az állami és nem állami szereplõk kép-
zésében, mint átadható differenciált tudástarta-
lom. A pályázat során jelentõs kutatói kapacitási
integráció jöhet létre a két egyetem között.

*
A projekt stratégiai megalapozottsága több

szempontból is alátámasztott, hiszen többek kö-
zött az Alaptörvény, a Nemzetbiztonsági Straté-
gia, a Nemzeti Vidékstratégia, a Nemzeti Bûn-
megelõzési Stratégia, a Nemzeti Katonai Stra-
tégia, a Magyar Nemzetpolitika, a Nemzetpoli-
tikai Stratégia Kerete, és a Nemzeti Társadalmi
Felzárkóztatási Stratégia adták meg a helyes ku-
tatási irányvonalat, amelyek meghatározták a
kutatás fõbb pilléreit is. Ennek alapján a politi-
kai-kormányzati, a fizikai, a gazdasági, a szociá-
lis-társadalmi, a környezeti-környezetvédelmi,
az élelmiszer-élelmezési, az infrastruktúra, a
fenntarthatóság és megújulás, valamint a vi-
dékbiztonsági öngondoskodás területeire fóku-
szálnak.

A professzor bemutatta a kutatásban résztve-
võket. A kutatásvezetõ
egyetemi tanár (SZIE), míg a kutatásvezetõ
helyettesek: egyetemi do-
cens (NKE), egyetemi do-
cens, dékán (SZIE), és egyetemi
tanár, rektorhelyettes (SZIE). Tekintélyes a ku-
tatók névsora is: egyetemi do-
cens (NKE), egyetemi do-
cens (NKE), egyetemi docens
(NKE), egyetemi docens
(SZIE), egyetemi docens
(SZIE), egyetemi docens
(SZIE), egyetemi docens
(SZIE), egyetemi tanársegéd
(NKE), egyetemi tanárse-
géd (SZIE), dokto-
randusz (NKE), doktorandusz
(SZIE), (PhD) jogi szak-
értõ.
A kutatás széles körben folyik, így összesen 16

fõ vett részt benne. Az együttmûködõ partne-
reket is érdemes felsorolni. A hazai partnerek:
Agrárgazdasági Kutatóintézet, Nemzeti Agrár-

Dr. Szilágyi Tivadar

Dr. Boldizsár Gábor
Dr. Káposzta József

Dr. Tóth Tamás

Dr. Kaló József
Dr. Christian László
Dr. Kuti Rajmund

Dr. Ritter Krisztián
Dr. Nagy Henrietta
Dr. Pércsi Kinga
Dr. Kozári József
Girhiny Kornél

Fodor-Borsos Eszter
Kaleab Tadesse Sigatu

Horváth Bálint
Dr. Jankovics Kornélia

Új tudományos mûhely
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Elment „APROF”. Nekünk õ volt és õ marad
A PROF, így, csupa nagybetûvel, szeretettel
és bensõségesen. Akinek megadatott, hogy
tõle tanulja a tájépítészetet, annak Õ az emb-
lematikus tanár, aki ezer kérdéssel és fela-
dattal bombázta a diákokat, s aki mindenkor
és mindenben tudott bölcs tanácsot, útmuta-
tást adni. Gondolkodni, értõ szemmel látni
tanított, s hiteles példát mutatott örökös ön-
képzésbõl, fejlõdésbõl, kihívások, feladatok
vállalásából.

Két hónap híján 98 évet élt, feladatokban,
kihívásokban, kalandokban gazdag, teljes
életet. S mégis, váratlan volt halálhíre. Júli-
usban még Lázár miniszter úr felkérésére
Eszterháza fejlesztési tervét dolgozta ki, és
Füleky Zsolt államtitkár mellett vezette a Pro
Architectura pályázat zsûrizését. A zsûribõl
hazafelé, Györökre menet még bent járt a
tanszéken; frissnek tûnt, de egy mondatából
már érezhetõ volt, hogy elfelé készül. Tudta,
megérezte, mint annyi mindent életében.Au-
gusztusban lebetegedett. Pár napi kórházi
kezelés után hazavitték a györöki házba, ám
többé már nem tudott lábra állni. Otthoná-
ban, családja körében, békésen ment el.

Igazi polihisztor volt, talán egyike az utol-
sóknak; itthon és külföldön is ismert, elis-
mert tudós professzor, aki több mint 75 éven
át segítette, lendítette a tájépítészet szakte-
rületi fejlõdését. Sok mindent elõre látott, s a
szerint lépett, ha még oly sok akadályt is
gördítettek elé. Az idõ mindig õt igazolta.
Ennek a kitartó, makacs fejlesztõ munkának
az eredménye az is, hogy 1992-ben a Kerté-
szeti Egyetem rektoraként kezdeményezte és
sikerre vitte az önálló Tájépítészeti Kar meg-
alapítását.

Mõcsényi a Kertészeti Akadémián a kert-
építészeti szakszemináriumon tûnt ki kert-
terveivel. Ormos Imre tanszékvezetõ már
1941-ben jelezte, számítana rá „arra az
esetre, ha túléljük ezt a háborút”. Mõcsényi
az erdélyi katonaévei alatt is készült a
szakmai pályára, s a kolozsvári egyetemen
ökonómiát tanult. A háború után hazatérve,
már Ormos tanársegédjeként tanult tovább a
József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetemen közgazdaságtant, majd az
ELTE-n mûvészettörténetbõl diplomázott és
a BME városépítési, városgazdálkodási
szakmérnöki oklevelét is megszerezte. Szak-
mai és tanári munkájában erre a széleskörû
tudományterületi tájékozottságra és komp-
lex látásmódra támaszkodott s ért el eredmé-
nyeket.
1969-ben vette át Ormostól a Kertépítészeti

Tanszék vezetését. Egy évvel késõbb egye-
temi tanárrá nevezték ki. Két tudomány-
területen is doktorátust szerzett, majd 1983-
ban sikeresen védte meg nagydoktori disz-
szertációját. Õ vezette be a nagy léptékû táj-
rendezés, tájtervezés, területfejlesztés tár-
gyak oktatását, s így a tájépítészet minden

fõbb szakirányát integrálta a képzési prog-
ramba. Mindvégig a mai Tájépítészeti és
Településtervezési Kar jogelõd intézményei-
ben dolgozott, tanszékvezetõ egyetemi ta-
nárként, a táj- és kertépítészeti szak veze-
tõjeként, majd egy közel 10 éves szünet után
a Kertészeti- és Élelmiszertudományi
Egyetem rektoraként. A Campushoz, a Rer-
richtõl, Ormostól örökölt iskolához mind-
végig hû maradt, annak megtartásáért, fej-
lesztéséért minden követ megmozgatott.
Meggyõzõdéssel vallotta, hogy a tájépítészet
a táj, az emberi környezet alakításának alap-
vetõ eszköze és letéteményese. A szakterü-
leti feladatok sokasága, az itt végzett tájépí-
tész szakemberek hazai és külföldi eredmé-
nyes munkája megint csak õt igazolta.

Mõcsényi számos díjat hozott el az általa
tervezett 'Magyar Kert' alkotásokkal a nem-
zetközi kertészeti szakkiállításokról (Nem-
zetek kertje: Magyar kert, Hamburg, 1963;
Bécs, 1974; München, 1983). A tiszta tér-
szerkezet és funkcionális rendszer, az elmé-
lyült ökológiai gondolkodás, valamint a mû-
szaki és téralakító jellegû felszínformálás
fémjelezte tájépítészeti alkotómunkáját. A
Györök-Szépkilátón fellelt elhagyatott kõ-
bánya élete egyik fõ mûve, otthona lett. Keze
nyomán a gyommal felvert kietlen hegyoldal
élettel és szépséggel telt meg, a bányarekul-
tiváció elsõ magyarországi példájaként. A
70-es években, amikor a mezõgazdaságban a
szocialista nagyüzem a rendszer vívmányá-
nak számított, õ bátran kritizálta a tájat ho-
mogenizáló gazdálkodási formát, és az öko-
lógiai elvek alkalmazásának, a táj szintû me-
liorációnak a fontosságára hívta fel a fi-
gyelmet.

Nemzetközi ismertségét már az 1970-es
években is arra használta, hogy a hallgatók a

tanulmányaik során kijuthassanak külföldre,
nyugati országokba is, ami akkoriban nem
volt egyszerû feladat. Így jutottak el a ma-
gyar táj- és kertépítész szakos hallgatók
nyári gyakorlatra Bécsbe, ahol a WIG 78
kiállítás építésén, fenntartásán dolgozhattak.
A magas szintû szakmai ismeretek elsa-
játítása mellett a hallgatók megismerhették
az európai kertépítészet és tájrendezés gya-
korlatát. A német nyelvterületi kapcsolato-
kon túl Mõcsényi már ekkor nyitott az angol,
amerikai kapcsolatok és nyelv felé, erre bíz-
tatva a diákokat is.
A szocialista Magyarországon bátor és elõ-

relátó lépés jelentett, hogy bekapcsolódott
az IFLA (International Federation of
Landscape Architects) munkájába. 1978-tól
két cikluson át alelnökként, majd 1986 és
1990 között elnökként vezette a tájépítészek
nemzetközi szövetségét. Az IFLA 1984. évi
kongresszusát Mõcsényi elhozta Magyaror-
szágra, Siófokra, ami a magyar tájépítészet
számára óriási sikert és nemzetközi nyitást
jelentett, s a további hazai és nemzetközi
fejlõdés lehetõségét is.

Nemzetközi hírének is köszönhetõ, hogy
1990-ben a Kertészeti- és Élelmiszertudo-
mányi Egyetem kérte, kezdeményezte az
akkor már közel 10 éve nyugdíjas Mõcsényi
Mihály egyetemi tanárként való reaktiválá-
sát és rektorrá választását. Az egyetem rek-
toraként a campus fejlesztésén, a közös gon-
dolkodás erõsítésén és a szakterület fejlõdé-
sét biztosító önálló kar alapításán munkálko-
dott, sikerrel. Rektori évei után oktatóként,
professor emeritusként közel tíz évig tartott
rendszeresen elõadásokat, szemináriumo-
kat, de emellett visszatért régi szerelméhez,
Eszterháza birtoktörténetének, építésének
kutatásához. Publikálta az Esterházy 'Fé-
nyes' Miklós által létrehozott barokk mû-
együttes kutatásának eredményeit; levéltári
és falfeltáró kutatásai a mûegyüttes építésé-
nek eddig ismeretlen korábbi korszakait
tárták fel.

Munkásságát számos magyar és nemzet-
közi díj és elismerés méltatja: Ormos Imre
emlékérem (1988), Hild János díj (1986),
Tessedik Sámuel díj (2000), Széchenyi díj
(2000), Eötvös József-koszorú (2003), A
Magyar Köztársasági Érdemrend közép-
keresztje /polgári tagozat/ (2009), IFLA
Nagy-díj, a Sir Geoffrey Jellicoe díj (2012),
Ezüst Corvina (2012), ECLAS Outstanding
Life Award (2012), Cziráky Margit díj
(2013), Kossuth-díj (2014).

Mõcsényi professzor úgy ment el, ahogy
élt, felkészülten, elõrelátóan, bölcsen. Igen,
talán még halálában is professzor volt. A
PROF. Így õrizzük meg emlékét.
Budapest, 2017. szeptember 15.

M. Szilágyi Kinga

Dr. Mõcsényi Mihály
(1919 – 2017)
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A The Guardian is beszámolt a
Science folyóirat júniusi számában
„A neonikotionid peszticidek
országspecifikus hatásai mézelõ
méhekre és vadméhekre” címmel
megjelent tanulmányról
(http://science.sciencemag.org/cont
ent/356/6345/1393), amelynek
társszerzõi között szerepel
dr. Sárospataki Miklós, a SZIE
MKK Állattani és Állatökológiai
Tanszékének docense.
A cikk alapjául szolgáló kísérletet a
brit Ökológiai és Hidrológiai
Központ (Centre for Ecology
& Hydrology - CEH) koordinálta,
3 millió dolláros költségét pedig
nagyrészt a Bayer és a Syngenta
fedezte.

B. G.
–Aközvélemény tisztában van azzal, hogy

a méhek veszélybe kerülhetnek a növény-
védõ szerek miatt. A világ egyik vezetõ lap-
ja is felfigyelt a tudományos életben méltán
magas presztízsû folyóirat cikkére. Az en-
nek alapjául szolgáló kísérletrõl azt írták,
hogy ez a világ legnagyobb valaha végzett
kísérlete. Ezt hogyan kell értelmezni?

– Térléptékben volt nagyon nagy, mert egy-
részt három országra terjedt ki, másrészt ilyen
nagy összterületû, teljes mértékben szabad-
földi kísérletet még nem hajtottak végre a neo-
nokotinoidok méhekre gyakorolt hatásával
kapcsolatban. Angliában, Németországban és
Magyarországon jelöltünk ki kísérleti terület
hármasokat. Az egyik kontroll terület volt,
amelyen nem alkalmaztunk neonikotinoido-
kat, a másik két parcellán pedig ismert, nagy-
mértékben használt szerekkel (thiamethoxam
és clothianidin) kezeltük a repcét. A növény-
védelemben nagyon széles körben használják
ezeket a szereket, ugyanakkor pár éve már ko-
molyan fölmerül a lehetõsége annak, hogy a
méheknek (és esetleg más hasznos szerveze-
teknek) finoman fogalmazva nem tesznek na-
gyon jót ezek az inszekticidek. Mindegyik te-
rületre telepítettünk ki házi méheket (Apis
mellifera), poszméheket (Bombus terrestris)
és egy magányos életmódú mûvészméh fajt
(Osmia bicornis).Akísérlet célja az volt, hogy
Angliától Magyarországig, európai léptékben
megállapítsuk a lehetséges káros hatásokat. A
repce virágzási idõszakában felmértük a mé-
hek aktivitását, illetve a begyûjtött pollenbõl
mintákat vettünk késõbbi analízis céljára. A
virágzási idõszak végén a fészkeket begyûj-
töttük, és Angliában részletes analízisnek ve-
tették alá, melyben a fészekben felhalmozó-
dott szermaradványok mennyisége, az utódok

száma és a következõ évi túlélési ráta mellett
még számos paramétert vettek fel.

– A neonikotinoidokat elsõsorban csávázó-
szerként használják. Amikor a mag elkezd
csírázni, a hatóanyag felszívódik a növekvõ
növénybe, és így megóvja azt a károsító rova-
rok ellen. A gond az, hogy a kifejlett növény-
ben, bár felhígul ugyan a szer, de nagyon kis
koncentrációban bekerülhet a nektárba és a
pollenbe is, amit a megporzók, így a méhek is
fogyasztanak. Az alacsony koncentráció nem
öli meg ugyan a méheket, de több szubletális
hatása lehet a szereknek így is. Nem raknak
például annyi petét, mint szoktak, gyengébb,
rosszabb lesz az utódgeneráció egészségi álla-
pota, és laborkísérletek azt is igazolták, hogy
tájékozódási, illetve mozgáskoordinációs za-
varokat is okozhat a szer.

– Azt nem tudom, hogy hogyan esett a vá-
lasztás Magyarországra, én a döntés után kap-
csolódtam a munkába. Annak is köszönhetem
a felkérést, hogy korábban végeztem néhány
kutatást más területen a Syngentának, amely
cég az egyik legnagyobb gyártója a neoniko-
tinoidoknak, és amely a Bayerrel együtt e ku-
tatás fõ finanszírozója volt. Elég rosszat tet-
tünk nekik most azzal, hogy újabb adatokkal
bizonyítottuk azt, hogy ezek a szerek nem
tesznek jót a méheknek.

– Mezõgazdasági területek szélére vetettünk
olyan virágos kultúrákat, amelyek vonzották a
méheket és egyéb viráglátogató rovarokat.
Azt vizsgáltuk, hogy ez az eljárás milyen ha-
tékonyan erõsíti az adott terület méhfaunáját.
A feladatot egy angol kollégával együtt vé-
geztem. Ez vezethetett oda, hogy a szóban for-
gó kísérlet magyarországi terepi munkájának
összehangolására engem kértek fel 2015-ben.

– Ennek valószínûleg az a magyarázata,
hogy Németországban elsõsorban nem a rep-
cérõl, hanem más növényekrõl táplálkoztak a
rovarok.Anémet házi méhekrõl leszedett pol-
lennek csak a 15%-a volt repce pollen, míg
Magyarországon és Angliában táplálékuk 40-
50%-a a repcébõl származott. Németország-
ban változatosabb lehetetett a kutatásba vont
mezõgazdasági táj. A hazai területeket a Jász-
ságban és Szolnok környékén jelöltük ki, és
valószínûleg jóval kevesebb volt a repce mel-
lett az alternatív táplálék lehetõség.

– Milyen célra használják a vizsgált nö-
vényvédõ-szereket?

– Hogyan lett részese ennek a kutatás-
nak?

– Mirõl szólt a korábbi kutatás?

– Az eredmények egyik érdekessége, hogy
Németországban nem volt igazán kimutat-
ható ezeknek a szereknek a negatív hatása
a házi méhekre, míg Magyarországon és
Angliában igen.

– Gyakran érvelnek azzal a növényvédõ-
szer-gyártók, hogy ha minden terméküket
betiltják, akkor ennyi és ennyi veszteséget

kell elszenvedni a mezõgazdaságban. Mi
lehet a megoldás?

– Lehet-e a méheket pótolni?

– Mi lesz a sorsa a kísérlet eredményei-
nek?

– És mit jelent az ön számára ez a publi-
káció?

– A dilemma nem mai keletû. A neonikoti-
noidokkal kapcsolatban egyre több kísérleti
eredmény mutatja azt, hogy károsan hatnak a
méhekre, ami eddig nem volt így. Más nö-
vényvédõ szereknél a szubletális hatásokat
még kevésbé vizsgálták. Valamit biztosan
használni kell védekezésül, hiszen különben
nem lesz annyi termésünk, mint jelenleg.
Szerintem azonban nem csak azzal van a baj,
hogy nem termelünk elegendõ élelmiszert a
világon, hanem azzal, hogy a megtermelt ja-
vak elosztása nem megfelelõ. A termesztés
vegyszerigényét mindazonáltal megfelelõ
termelési technológiával csökkenteni lehet.
És felmerül persze az is, hogy meddig en-
gedheti meg magának az emberiség, hogy a
profitorientált termelés felülírja a természet-
és környezetvédelmi szempontokat.

– Próbálkoznak vele, például Kínában, ahol
bizonyos területeken olyan nagy mennyiségû
inszekticidet használtak korábban, hogy gya-
korlatilag eltûntek a rovarok. Ezeken a helye-
ken almát például úgy lehet termeszteni, hogy
a délebbi vidékeken begyûjtik az almavirá-
gokat, kivagdossák belõlük a portokokat, a
virágport összeszedik, és ezt árusítják észa-
kon. Az emberek felmásznak az almafára, és
egy kis ecset segítségével az így megvásárolt
virágporral beporozzák az almát. Sokan van-
nak, olcsó a munkaerõ, ez azonban másutt
nyilván nem járható út. Arról nem beszélve,
hogy egyébként sem tartanám ezt követendõ
példának, sokkal okosabb, egyszerûbb és ha-
tékonyabb volna inkább jobban odafigyelni a
beporzókra, és más hasznos szervezetekre,
hogy ne amortizáljuk le õket annyira, hogy
ilyen megoldásokra kényszerüljünk.

– Ezzel a kérdéssel még sokáig birkóznak a
növényvédõszer-gyártók és az EU döntésho-
zói. 2013 óta moratórium van, csak külön en-
gedéllyel szabad használni neonikotinoidokat
az unió területén.Valószínûleg idén õsszel ke-
rülhet sor olyan döntésre, hogy végleg betilt-
sák-e ezeket a szereket, vagy sem, Én min-
denesetre becsülöm a Syngentát és a Bayert,
hogy hajlandók voltak pénzt befektetni a füg-
getlen vizsgálatokba, s nem várták el azt,
hogy az õ szájízük szerinti eredmények szü-
lessenek ebbõl a kísérletbõl.

– Ritka szakmai sikert, a Science folyóirat-
ban még sokadik társszerzõs publikációja is
ritkán születik egy-egy kutatónak, pláne Ma-
gyarországról. Az biztos, hogy ez az eddigi
legnagyobb adminisztrálható szakmai sike-
rem, és jelentõs ajándéknak tekintem a sors-
tól!

Gödöllõi társszerzõ a Science folyóiratban,
avagy a méhek esete a neonikotionidokkal
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Õszi Kertészeti Napokat rendeztek
október 13-15. között a Szent István
Egyetem Budai Campusán.
A három napos program
hagyomány, hiszen ennek keretében
osztották ki a 22. Országos Ifjúsági
Kegyeleti és Õszi Virágkötészeti
Verseny díjait. A díjátadó
ünnepségen jelen volt dr. Bálint
György, akinek arany fokozatú
díszoklevéllel köszönték meg az
áldozatos és eredményes munkáját.

H. GY.
Aki a virágot szereti, rossz ember nem lehet,

tartja a bölcs mondás. Ebbõl adódóan valóban
csupa jó emberrel találkozhatott az a látogató,
aki a Budai Campus virágkiállítására, virág-

kötészeti csodáira, a gombakiállításra volt kí-
váncsi. A virág látványa mellett sem éhen,
sem szomjan nem maradt a vendég, mert for-
ralt bort, töki pompost, házi rétest, sajtot, házi
húskészítményeket, mézet, régi történelmi al-
mafajtákat és még sok más finomságot is vá-

sárolhatott az arra megéhezett. Akár egész na-
pos, igazi családi program volt bebarangolni a
campus parkolóját és a K épület földszintjét,
két emeletét.Azt is mondhatjuk, hogy virágba
borult – no, nem az almafa, hanem a campus,
ami méltó módon hirdeti, hogy itt a kertészeti
oktatás fellegvára található. A parkoló és a K
épület minden zugában volt látnivaló, miként
a díszteremben is, ahol nem gyõzött cso-
dálkozni a halandó, hogy mi mindent lehet a
virágokból alkotni. Egy szó, mint száz, olyan
élményekkel telt
meg az ember, ami
sokáig ad erõt a min-
dennapok munkájá-
hoz.

A szombat kiemel-
kedõ eseménye a
díszteremben zaj-
lott, ahol a virágkö-
tészeti versenymû-
veket is kiállították.

, má-
sodéves doktoran-
dusz hallgató kö-
szöntötte a vendége-
ket, majd sorra szólí-
totta az ünnepség
szónokait. Elsõként

, a Földmûvelésügyi Minisztérium szak-
referensét kérte fel köszöntõje elmondására,
aki – miután minden versenyen indulónak
megköszönte részvételét – azt hangsúlyozta,
hogy egy ilyen rendezvény megszervezése,
lebonyolítása óriási munka. A 22. ilyen ered-
ményhirdetés azonban jelzi, hogy a campuson
továbbra is él az a szervezõerõ, lelkesedés,
szakma iránti elkötelezettség, amely életben
tartja a rendezvényt. A Dísznövény és Den-
drológiai Tanszéken egy olyan kis csapat dol-
gozik, amelyet tanár úr ve-
zet és irányít, amely szinte apostola ennek az
õszi rendezvénynek. Minden elismerés,

Füzesi Melinda

dr. Harangozó Ta-
mást

dr. Komiszár Lajos

köszönet és tisztelet kijár a tanár úrnak és a
csapatának is. A tanár lelkesedése azonban
mit sem érne a diákok nélkül. Örvendetes és
jó érzés, hogy van utánpótlás, van érdeklõdés
a fiatalok részérõl, szeretik a virágot és krea-
tívak, ahogy a versenymûveken is láthatjuk.A
Földmûvelésügyi Minisztérium díját annak
az iskolának, intézménynek ajánlotta fel,
amely a legeredményesebben szerepelt az
idei virágkötõ versenyen.

rektorhelyettes házi-
gazdaként köszöntötte a Dr. Radó Dezsõ ne-
vével fémjelzett 22. Országos Ifjúsági Õszi
Virágkötészeti verseny, valamint az 5. Virá-
gos Ipar-, Képzõ-, Népmûvészeti és Kéz-
mûves Kamaratárlat, a 3. Iskolások Virágos
Készítményei és Rajzai Verseny, az 1. Virá-
gos Fotókiállítás, az 1. Mûkedvelõ és Hivatá-
sos Virágkötõk, Virágos Készítményei Kiállí-
tás, valamint a Budapesti Kertbarát Körök
Õszi Kamara Kiállításának ünnepélyes ered-
ményhirdetésen megjelenteket. A konferan-
szié által felsorolt események is jelzik, hogy
mennyire gazdag program zajlik, kezdte
mondandóját a rektorhelyettes. Az õsz a má-
sodik tavasz, amikor a levelek virágokká vál-
toznak és láthatjuk, hogy milyen szép, napsü-
téses napra, melegre, õszi színekre, sárga és
piros lombozatokra virradtunk.

Palkovics László külön köszöntötte
, a kertészek kertészét és feleségét,

. Egy verseny mindig izga-
lommal jár, mert nem tudni, hogy ki lesz a
gyõztes és kié a legszebb alkotás. Néhány
számadattal is kiegészült a köszöntõ: 16 ver-
senyzõ indult négy kategóriában és 67-en ne-
veztek a ráadás kategóriában.

A kategóriák pontozásos értékelésével kia-
lakult összesített rangsor elsõ helyezettje

a
verseny legrangosabb díját, az egyetem rek-
tora által felajánlott Dr. Radó Dezsõ Emlék-
díjat vehette át.

Radó Dezsõre szeretettel emlékeztek. Az
emlékdíj névadója 1922-ben született és po-
lihisztorként (közgazdász, kertészmérnök)
végezte munkáját. 1962-tõl 1984-ig a Fõ-
városi Kertész Vállalat, majd a Fõvárosi Te-
metkezési Vállalat igazgatója volt, és ez idõ
alatt építette ki a Fõkert Virágért hálózatát,

Dr. Palkovics László

Bálint
Györgyöt
Récsei Antóniát

( , Herman Ottó Környezetvédelmi
és Mg.-i Szakgimn. és Szakképzõ Isk.)
Bõsze Eszter

Õszi Kertészeti Napok
22. alkalommal, Budán
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amely legjobb idõszakában csaknem 110
üzletet mûködtetett, több mint kétszáz
virágkötõ alkalmazásával. 1975-tõl a Kerté-
szeti Egyetem oktatója, majd címzetes egye-
temi docense volt. A Radó-díjat 2002-ben,
egy évvel Radó Dezsõ halála után alapította az
egyetem rektora, és azért esett Radó Dezsõre a
választása, mert a II. világháború utáni hazai
virágkötészeti szakképzés pártfogója, ver-
senyek indítója, szervezõje, virágüzleti kultú-
ránk jelentõs, meghatározó fejlesztõje volt.

, a Kertészettudományi
Kar dékánja beszédében kiemelte, hogy évrõl
évre jelentõs létszámú jelentkezõ indul a ver-
senyen, ami jelzi, hogy nem csökken az ér-
deklõdés a fiatalok körében. Ez az egyetlen
olyan rendezvényük, aminek minden apró
részletét a kar oktató kollégái, hallgatói készí-
tenek elõ, ami heroikus munkát követel min-
denkitõl. Komiszár Lajos tanár úr a lelke, mo-
torja ennek az eseménynek, s .

, a Dísznövény-termesztési és Dendrológi-
ai Tanszék vezetõjének is kijár a köszönet a
lelkes munkájáért. Ez az esemény arra is jó,
hogy a fiatalok megismerjék azokat, akik a
szakma jövõjét képviselik, s arra is alkalmas,
hogy a különbözõ szintû, kertészeti oktatás-
ban részesülõ hallgatók, diákok találkozzanak
egymással. Alkalmat teremt a verseny a szak-
tanárok tapasztalat- és gondolatcseréjére, a
beszélgetésre, és arra is jó, hogy a középisko-
lai fiatalok olyan élménnyel gazdagodjanak,
aminek szerepe lesz abban, hogy a közép-
iskolai padból a Budai Campus hallgatóivá
lépjenek elõ.
A dékán adta át a Császi Katalin különdíjat a

második helyezettnek ( Ma-
gyar Gyula Kertészeti Szakgimn. és Szak-
képzõ Isk.) Császi Katalin másfél évtizeden
keresztül volt megbecsült, szeretett óraadó ta-
nára a karnak, s ennek a rendezvénynek több
mint egy évtizeden keresztül volt a mûvészeti
vezetõje. A Császi Katalin által írt tankönyv
ma is használt tananyag, szerzõje igazán ma-
radandót, értékeset alkotott. Az emlékdíjat a
dékán elõdje Császi Katalin 2008-ban bekö-
vetkezett halála után egy hónappal alapította,
amellyel az emléke így közöttünk él.

Dr. Hegedûs Attila

dr Honfi Péter-
nek

Csapó Bernadett,

(További eredmények a szie.hu-n)

Dr. Bálint GyörgyötArany fokozatú Díszoklevéllel lepték meg a rendezõk.
– Gyuri bácsi szívbõl gratulálunk az újabb aranydiplomához…

– Hová sorolnád a vi-
rágkötészetet, mint szak-
mai tevékenységet?

– Köszönöm szépen, valóban aranydiplomának érzem és valóban rendkívül sokra becsülöm
azt a tevékenységet, amit végeznek. Mert hát egy ilyen nagy rendezvényt
megszervezni, ilyen zavartalanul lebonyolítani, ahogy ez most is történt, igazán nagy tel-
jesítmény. Gratulálok hozzá és örülök annak, hogy valamennyire részese lehettem az ün-
nepségnek.

– Nagyon is szeretem a
virágkötészetet, mint mû-
vészetet és sajnálom is,
hogy nincs hivatalosan a
mûvészetek között felso-
rolva. Egy ehhez nagyon
jól értõ ember egyszer azt
mondta, ez azért van, mert
a virágok múlandók, a mû-
vészeti alkotások viszont
gyakran évszázadokat is
megélnek. Én ezt nem tar-
tom egészen helyesnek. A
21. században sok techni-

Komiszár Lajosék

Bálint gazda,
a kertészek kertésze

Dörgicsei borokat is
kóstolhattunk

Lakatos Tibor Tihany-Dörgicse térségben bo-
rászkodik. Villányban született, de elkerült a
Balaton északi partjára. Mindig borvidéken
élt, ott nõtt fel és ott dolgozott, hiszen Bada-
csonyban, az egri kutatóintézetben és Fran-
ciaországban is munkálkodott. Sõt, eljutott
Brazíliába is egy FAO program keretében,
ahol évente kétszer érik be a szõlõ. A szõlõ-
termesztés kultúráját a magyarok vitték el
Brazíliába, Tibor édesapja, Lakatos András
volt az, aki ott is maradandót alkotott.

A brazíliai tapasztalatokból is sokat lehet
hasznosítani idehaza, mondta a borász. Itt, az

kai módszer áll rendelkezésre ahhoz, hogy a virágok átmeneti szépségét megörökítsük. Film,
televízió, fotózás és más digitális eszközök örökké élvezhetõvé teszik a jövendõ generációk
számára is a virágok szépségét, ezért érdemes egy kicsit harcolni. Éppen nekem is módomban
van ebben az ügyben valamit tenni, mert tíz éve tagja vagyok az Európai Tudományos és Mû-
vészeti Akadémiának, ahol felvetettem a virágkötészet, mint mûvészeti ág elfogadtatásának
igényét. Lehet, hogy elõre is tudunk lépni...

– Számos folyóiratnak írok elég rendszeresen cikkeket. Elnöke vagyok a MUOSZAranytollas
Újságírók Társaságának, ami nagyon sok munkát ad és sok problémát is okoz. Könyvet is írok,
most három kötet szinopszisa fekszik az íróasztalomon, igyekszem minél elõbb befejezni õket.

–Az egyetem hangulatához legközelebb az áll, hogy új kert születik. Olyan sok új dolog van a
kistermelésben, beleértve a nagyon magas hivatalok által támogatott ügyeket is. Az ENSZ
2017-et az önellátás évének nevezte el és azt a célt tûzte a társadalmak elé, hogy minden tal-
palatnyi föld legyen mûvelve és hozzon valamilyen termést. Ez elsõsorban annak a másfél mil-
lió magyar kertésznek is szól, akik a kertjeiket így-úgy megmûvelik. Vannak ugyanis olyanok,
akik szakszerûen, eredményesen mûvelik, sokan vannak, akik csak felületesen mûvelik a
kertjüket és még több az a kert, amelyik parlagon hever. Ezen a helyzeten változtatnunk kell és
remélem sikerül a politikát is meggyõzni ennek fontosságáról.

– Gyuri bácsi, 99 évesen is aktív vagy, ami csodálatos dolog. Kívánjuk, hogy még sokáig
így legyél. De mivel foglalkozol most?

– Elárulod, hogy mirõl szólnak a könyvek?

egyetemen is tanítják a trópusi szõlõtermesz-
tést azoknak a fiataloknak, akik szõlõvel, bor-
ral foglalkoznak. A téma szerteágazó, ame-
lyek közül Lakatos Tibor a szõlõkombájnnal
kapcsolatos kérdéskört emeli ki. A múlt szá-
zad hetvenes éveiben Tibor édesapjáék hozták

be az elsõ szõlõkombájnt Balatonboglárra.
Sok ellenzõje volt és van ma is ennek a gép-
nek, de kényszerhelyzet van, mert egyre ke-
vesebb az az ember, aki szakértelemmel tud
szüretelni. A mai szõlõkombájnokban persze
nem lehet ráismerni a 40 éves elõdökre. De ha
rosszul állítják be és sok levelet leráz a gép,
akkor a növény „életre kel” az októberi mele-
gebb idõszakban, s a rügyek megduzzadnak.
Minél többször történik ez az indukció, annál
rosszabb a fürt termékenyülés, s a kihajtás
rosszabb lesz.

Tibor elárulta, hogy a saját pincészetében
állítja elõ a finom borokat, hét hektár szõlõt
mûvel. Miután itt szerezte meg a diplomáját,
visszajár órákat is tartani, így fontos volt
számára, hogy ezen a kiállításon bemutassa a
saját borait.

Palkovics László, Bálint György
és Mártonffy Béla, a NAK osztályvezetõje
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Az Agrár- és Gazdaságtudományi
Kar (SZIE AGK) 3. alkalommal
hívta össze a kukoricatermesztési
konferenciát, amely szántóföldi
bemutatóval párosult.
A szeptember 20-i rendezvényen
dr. Futó Zoltán mb. dékán
köszöntõjében elmondta, hogy
a kukoricához kötõdõ technológia-
kutatási eredményeiket osztják meg
gazdákkal, szaktanácsadókkal és
hallgatóikkal, mint leendõ
szakemberekkel. A konferencián
sok cég képviseltette magát, akik
együttmûködésben vesznek részt
a kutatásokban. A dékán külön
kiemelte a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamarát, mint stratégiai
partnerüket, mivel
az együttmûködés minõségi
változást hozott a kar képzési-
kutatási tevékenységében is.

A modern kukoricatermesztés új lehetõségei
hazánkban címû elõadását
egyetemi docens egy rövid kitekintéssel
kezdte. Ha megvizsgáljuk a világ kukorica-
termesztésének idõsorait, akkor láthatjuk,
hogy 180 millió hektár termõfelületen ter-
mesztenek kukoricát.Anagy áttörés 2013-ban
következett be, mert elértük az 1 milliárd ton-
na termést. Világviszonylatban dinamikus a
fejlõdés, ebben nagy a nemesítés szerepe. Az
agrotechnika feladata a biotikus és abiotikus
stresszkezelés. Hazai tendencia, hogy száraz
évjáratokban alig 3,5 tonna a termésátlag, és 5
– 7, 5 – 8 t/ha ugrások jellemzõek az utóbbi
években.

Limitáló tényezõnek a vizet tartják, kutatási
eredményeik ezt nem teljesen támasztják alá.
Álláspontjuk szerint nem a víz a lényeges, ha-
nem a víz eloszlása. Az öntözés emiatt jelen-
tõsen javíthatja a termésbiztonságot. A ku-
korica genetikai potenciálja kb. 35 t/ha. Ná-
lunk ehhez képest nagy az elmaradás és az év-
járatok szórása is.

A termesztés során fellépõ gondok a klíma-
változás, az idõjárási szélsõségek, a kevésbé
tudatos fajtaválasztás, és nem utolsó sorban a
szélsõségesen gabonacentrikus vetésszer-
kezet.Akukorica vízigénye 450-500 mm, s ha
a növény 20 naponkénti vízigény dinamikáját
megvizsgáljuk, a maximális igény hazánkban
gyakran egybeesik a száraz periódussal. A
globális felmelegedéssel a száraz évjáratok
száma növekszik, elkerülhetetlen az öntözött

dr. Futó Zoltán

területek arányának a fejlesztése. Az EU-ban
nálunk a legalacsonyabb az öntözés aránya, 2
százalék körül mozog. 170 ezer hektár a víz-
jogi engedéllyel rendelkezõ terület, ám ennek
csupán az 55-65 százalékát öntözik. Az ön-
tözött területek több mint felén esõztetõ rend-
szerû az öntözés, ennek nagy az üzemeltetési
költsége, sok a vízveszteség és a talajszer-
kezetet is rombolja. A csepegtetõ rendszer jó
fejlesztési irány szabadföldön is, egyre növek-
szik az aránya. Jelenleg itthon a termés biz-
tonság miatt öntöznek, nem pedig a nagyobb
termésszint érdekében. Eltérõ talajmûvelési
rendszerek eltérõ mennyiségben hagynak ma-
guk után vizet. Ez inspirálta a víztakarékos
mikroöntözés kutatását Szarvason szabad-
földi kísérleti körülmények között. Jelenleg a
tápanyagellátás alacsony szinten áll orszá-
gosan, 109 kg/ha, aminek 70 százaléka nit-
rogén. Jó iránynak tekintik a komplex táp-
anyagutánpótlást. A szerves trágya kijuttatása
kritikán alulinak értékelhetõ. A precíziós gaz-
dálkodás már nem táblaszinten gondolkodik,
a táblán belüli heterogenitásokat próbálja ke-
zelni, táblánál kisebb egységekre tervezi a ku-
korica-agroökológiai NPK adagjait.

Más-más felhasználási célok a tápanyag-

igényben is prioritá-
sokat jelölnek ki.
Ipari célokra a bel-
tartalom a fontos
mutató, ez több ká-
liummal valósítható
meg. Takarmányo-
zási célra a nitrogén a
domináns tápelem.
Öntözött körülmé-
nyek között oda kell
adni a termésszint-
hez szükséges táp-
anyagot. A lomb-
trágyák mennyiségi,
és minõségi többletet
adnak a terméshez,
így adott a helyük a
kukoricatermesztési
technológiában is.
Tõszám sûrítése csak
öntözött körülmé-
nyek között javasol-
ható. A kukorica a
korai gyomosodásra
nagyon érzékeny,
inkább korai poszt-
ban, 2-4 leveles álla-
potban történjen meg
a gyomirtás. A hibri-
dekkel szemben fon-
tos követelmény a
stressztûrés. Ösz-
szegzésként elmond-

ható, hogy idehaza a kukorica esetében kor-
szerûek a biológiai alapok, viszont a ter-
mesztéstechnológiában egyre nagyobb a le-
maradásunk, ezért az agrotechnikai kutatások
egyre fontosabbakká válnak a fejlesztésben.

(Nitrogénmûvek Zrt.) A Ge-
nezis-technológia finomhangolása címû elõ-
adásában a Pro Planta szaktanácsadói prog-
ram 10 éves fejlesztését megalapozó kísér-
letekrõl számolt be. A program lehetõséget ad
környezetkímélõ, illetve mérlegszemléletû
dózisszámítási változatokra is. A finomhan-
golás 9 helyszínen, 4 ismétlésben, 4 növény 4
kezelésére beállított kísérletekkel jelenleg is
folyik, és a szaktanácsadói rendszer folyama-
tos fejlesztését szolgálja. A szoftver már Ge-
nezis térségi ajánlatot is képes adni. A Pro
Planta kísérletek nemcsak a szoftver finomí-
tását adták eredményként, hanem termék-
fejlesztés, termékszerkezet változás is történt
az eredmények nyomán. A 3x15 NPK-ról
megtörtént az elmozdulás a speciális ter-
mékek irányába.

Karika András

(folytatjuk)

H-n

Kukoricatermesztési konferencia Szarvason

Az öntözés jelentõsen javíthatja a termésbiztonságot

Genezis finomhangolás

A potenciál 35 t/ha
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Öt éve, 2012. november 13-án került felava-
tásra a magyar felsõoktatás egyik meghatá-
rozó intézménye, a Szent István Egyetem né-
vadójának mellszobra. Az egyetem jelentõ-
ségének, egységének jelképes megjeleníté-
sére szolgáló Szent István-alkotás az in-
tézmény életében szinte egyedülálló módon,
széles körû összefogással, adományokból és
támogatásokból valósult meg.
A Szent István-szobor határozottságot, erõt

sugárzó, dokumentum hitelességû ábrázo-
lással készült. Készítõjétõl az volt az elvárás,
hogy a szobrászi rend legyen összhangban a
ma embere általi Szent István-felfogással, a
róla kialakult képpel. Az életnagyságú mell-
szobor és a kazettákkal, dombormûvel, fel-
irattal díszített talapzat anyaga süttõi mész-
kõ.Atalapzaton Szent István atyai szeretettõl
áthatott erkölcsi tanításait, gyöngédséggel
megfogalmazott parancsait összegzõ intel-
mei 4. fejezetébõl a

idézet olvasható, amely
méltán tükrözi az egyik legsokoldalúbb ha-
zai felsõoktatási intézmény értékrendjét. Az
impozáns, építészetileg értékes, mûemlék
jellegû fõépület tágas, védett fõbejárati te-
rében felállított szobor magassága talapzattal
együtt 222 cm, súlya 500 kg.Alkotója a fiatal
gödöllõi, európai kõfaragó mester,

, akinek Apatinban, a Duna-parti város-
ban már áll egy köztéri Szent István-szobra.

, az emberi erõforrások
minisztere és , az MTA rendes
tagja, az egyetem akkori rektora együtt avat-
ta fel, majd Fõtisztelendõ , a
Szent István király herma és az ereklyék õre
áldotta meg a mûalkotást. A különleges han-
gulatú ünnepi mûsort ,
egyetemünk oktatója rendezte, melynek
keretében nemzeti értékünk, a régi magyar

" …semmi sem emel fel,
csakis az alázat..."

Varga At-
tila

Balog Zoltán
Solti László

Mészáros István

Horváth Zoltán

himnusz is felhangzott és
elõadásában.

„Így kell ezt csinálni” – méltatta a gödöllõi
kezdeményezést és annak megvalósítását
Balog Zoltán miniszter. Majd folytatva,
„Szent István életmûve ugyanis arra tanít,
hogy bármennyire is szorítanak bennünket a
hétköznapok gondjai, sosem szabad elfeled-
ni, hogy minden szakma és építõ cselekedet
alapja a tiszta erkölcs.”

2013-ban, Szent István király halálának
975. évfordulója alkalmából a Kosáry Do-
mokos Könyvtár és Levéltár kamarakiállítást
rendezett a szobor mellett felállított tárlóban.
A késõbb elkészült kiállító posztamens is
Varga Attila munkája, amely jól illeszkedik a
mûalkotáshoz és alkalmas Szent István éle-
tét, korát megidézõ dokumentummásolatok,
mûvészeti és tárgyi emlékek idõszakos be-
mutatására.
Öt év elteltével is köszönettel tartozunk az

önzetlen adományozóknak, az egyetemi és
az egyetemhez közel álló személyeknek,
akik a nemes ügy mellé álltak. A megújult
adományozói tábla az eddiginél is méltóbb
módon sorolja fel a több mint kilencven tá-
mogató nevét örök idõkre. Köszönet jár a
szobrot gondozóknak, kiemelten a kerté-
szeknek, akik folyamatosan gondoskodnak
arról, hogy a mû környezete rendezett le-
gyen. Jó érzéssel tölt el az is, hogy rendsze-
resen készülnek fotók a szobor elõtti térben, s
archív képek is, ami újságíró,
fotográfusnak köszönhetõ.

A szobor megvalósítása egyrészt erõsíti az
elszántságot, határozottságot a ránk váró fel-
sõoktatási feladatok végrehajtásában, más-
részt Szent István nagysága elõtti tisztelet, s a
közös akarat, az összefogás nemes példá-
jaként vonul be az egyetem mindennapjaiba,

Benedek Krisztina
Pertis Szabolcs

Balázs Gusztáv

majdan történetébe. Szent István szobra
méltóságával és komolyságával, egyben me-
legséget sugárzó tekintetével fogadja a nap,
mint nap az épületbe lépõket, vagy az alkal-
manként a hozzánk látogató vendégeket, s
hirdeti: „…semmi sem emel fel, csakis az
alázat...”

Koósné Török Erzsébet

ny. fõigazgató, fõkönyvtáros

a szobor kezdeményezõje és a megvalósítás
szervezõje

Az ünnepségrõl készült összefoglaló film itt te-
kinthetõ meg: https://szie.hu/szent-istvan-
szoborral-gazdagodott-egyetemunk

„…semmi sem emel fel, csakis az alázat...”
Szent István király intelmei Szent Imre herceghez
Libellus Sancti Stephani regis de institutione morum ad Emericum ducem

Kunadacson rendezték meg s
az idei Ifjú Kócsagõr Programot lezáró orszá-

gos döntõt, amelyen 8 hazai nemzeti park igaz-
gatóság, valamint a Fõvárosi Önkormányzati
Rendészeti Igazgatóság képviseletében 9 ifjú kó-
csagõr mérte össze tudását. Egyetemünk termé-
szetvédelmi mérnök alapszakáról

és jómagam,
kerültünk be az

zeptember 27-29-
ig

országos döntõbe.
Aprogram keretében két hét szakmai gyakorla-

tot töltöttünk egy általunk választott nemzeti
park igazgatóság vagy a FÖRI természetvédelmi
õrei mellett. Bepillantást nyertünk az õrök min-
dennapi munkájába, sok tapasztalatot és élményt
szereztünk a gyakorlati természetvédelemrõl.
Az országos döntõ résztvevõit az igazgatóságok
területi döntõjén választották ki augusztus vé-
gén. Én a Fertõ-Hanság Nemzeti Park Igazgató-
ságot képviseltem, felkészítõ mentorom

természetvédelmi õr volt.
A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság által

Horváth Eni-
kõ, Szilágyi Katalin Fejes Zsófia

Ud-
vardy Ferenc

Gödöllõi siker az Ifjú Kócsagõr döntõben

szervezett országos döntõ elsõ napján az ifjú kó-
csagõrök egy elõadás keretében bemutatták a
nyári gyakorlatukon szerzett tapasztalataikat,
majd könnyített természetvédelmi õri vizsgát
tettek. A második nap terepi feladatok megoldá-
sával telt, a versenyzõknek tíz állomáson kellett
a felkészültségüket bizonyítaniuk. A feladatok
között szerepelt csoportvezetés, hatósági elle-
nõrzés, növényfaj felismerés, ürgemonitoring,

teendõk madármérgezés esetén, illetve régészeti
lelõhelyek védelme is. Este elõ kellett adnunk
„valami+”-t, amire elõzetesen felkészülhettünk.
Én mentorom bevonásával egy tánckoreográfiát
adtam elõ, amely egy rendhagyó madármegfi-
gyelést mutatott be.
A harmadik nap délelõttjén a házigazdák elka-

lauzoltak minket a Rákosivipera-védelmi Köz-
pontba, ahol érdekes információkat ismertünk
meg a fajról és védelmének lehetséges módjai-
ról. Ezután a verseny értékelése és az eredmény-
hirdetés következett. A különdíjak kiosztása
után átadták az országos döntõ gyõztes páro-
sának járó Matula és Tutajos Díjat, amelyet
mentorom és én vihettünk haza.

Izgalmas három napot töltöttünk a Kiskunság-
ban, amely a megmérettetés mellett újabb ta-
pasztalatok és élmények szerzésére, kapcsolatok
építésére is lehetõséget adott. Sokat tanultam;
minden természet iránt érdeklõdõ fiatalnak
szívbõl ajánlom a programon való részvételt!

Fejes Zsófia

3. évf. természetvédelmi mérnök szakos
hallgató, 2017 Ifjú Kócsagõre
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Több ezren keresték fel szeptember 23-án a
Tudományok Fõvárosa címû rendezvényt a Várkert
Bazárban Budapesten, aminek kiemelt szereplõje
a Szent István Egyetem volt. A természettudományt és
technológiai innovációt a fiatalok körében népszerûsítõ
interaktív kiállítást Palkovics László oktatásért felelõs
államtitkár nyitotta meg, majd Tõzsér János rektor
mondott köszöntõt.

A technológiai fejlõdés miatt a ma iskolát kezdõ gyerekek kéthar-
mada olyan munkakörben fog elhelyezkedni, amely ma még nem is lé-
tezik – hangoztatta Palkovics László, aki szerint az az ország, amely
nem száll be idejében a fejlesztési folyamatba, le fog maradni a ver-
senyben. Magyarország úgy döntött, hogy beszáll, és olyan tesztkör-
nyezet létrehozását segíti, amely alkalmas az autonóm autók kutatá-
sára és fejlesztésére.

Tõzsér János köszöntõjében a következõket mondta:

– Okkal, de nem joggal kérdezhetik, hogy mit keres a Szent István
Egyetem, az agrárfelsõoktatás, az agrárkutatás a Tudományok Fõváro-
sa rendezvényen. Okkal, mert közismert, hogy az egyik legrégibb fog-
lalkozás a szántóvetõé, a pásztoré, a péké. A mezõgazdasággal min-
denki találkozik. Az emberiség több ezer éve ismeri, hogyan kell élel-
miszert termelni, legfinomabb táplálékaink generációk próbáját állták
ki. Itt pedig, a mai napon a matematika, a mûszaki és természet-
tudományok és az informatika szupersztrádájára hívták föld körüli uta-
zásra a látogatókat a szervezõk, még ûrhajóssal is lehet beszélgetni,
még ha õ más kontinensen is tartózkodik.

Táplálkozni azonban csak valóságosan ott lehet, ahol éppen tartóz-
kodunk.

A víz víz, a kenyér kenyér, a hús hús, sorolhatják érveiket a kétkedõk
és csakugyan okkal tehetik hozzá, hogy ma nincs divatja az agrár-
szakmáknak, s valóban, ágazatok küzdenek munkaerõhiánnyal a két-
kezi munkástól a mérnökökig.Afeladatunk, hogy változtassunk ezen a
szemléleten és bebizonyítsuk, hogy az agrárium az egyik leggyor-
sabban fejlõdõ és a legmodernebb technológiákat alkalmazó ágazat.

Mégsem kérdezhetik joggal, hogy mit keres itt az agrárium. Az élel-
miszertermelés épp úgy igényli és alkalmazza a csúcstechnológiát és a
csúcstechnikát, a robotizációt, mint az ezredfordulón forradalmi válto-
zásban megújult, vagy egyenesen akkor született új iparágak. A mezõ-
gazdaság már régen elszakadt a földtõl, a talajtól képletesen és a

gyakorlatban is. Ebben a körben nem kell különösebben hangsúlyozni,
hogy a hidrokulturás zöldségtermesztésben, még ha az a talaj kö-
zelében is történik, nem használják a talajt.

A talaj mégis a legfõbb természeti erõforrásaink közé tartozik. Két
emberöltõvel ezelõtt, az elsõ mûholdak, majd ûrhajók felbocsátásakor
nem is sejtették, hogy ha az ûrtechnika békés célú felhasználását
tekintjük, akkor az nem is lehetne hasznosabb más ágazat számára,
mint a mezõgazdaság, a tágabb értelemben vett agrárium.

Az ûrtávérzékelésen alapuló precíziós gazdálkodás egész más farm-
irányítást tesz lehetõvé, mint amit akár 10-15 éve gyakoroltunk. Egy-
egy táblán belül a talaj és a termesztett kultúra igényeinek megfelelõen
lehet pótolni a tápanyagokat, adagolni a növényvédõ szereket, a fenn-
tarthatóság szempontjait is figyelembe véve. Az innováció leglátvá-
nyosabban talán a mezõgazdasági erõ- és munkagépek fejlõdésében
mutatkozik meg, amely az autóipart is megelõzi. Mert amíg a zala-
egerszegi tesztpályán a közeljövõ önvezetõ autóit még csak tesztelik és
fejlesztik, addig a mezõgazdasági gépeknél már a 90-es évek elején
megvalósult az elsõ automatikus kormányzás és a 2000-es évek során
az iránytartás pontossága már elérte az 1 cm-t. A mai napon többek
között bemutatjuk az intelligens szemüveg mezõgazdasági alkalma-
zását, a hõkamera élelmiszeripari szerepét, a kombájnok automata ve-
zérlését. Bizonyítván, hogy a mezõgazdaság a gazdaság egyik legmo-
dernebb ágazata, amely évszázadok, évezredek tradícióit is hordozza.
Feladatunk, változtatni a társadalom szemléletén, mert nagyobb fi-
gyelmet és megbecsülést érdemelnek az agrár- és élelmiszeriparban
keletkezõ innovatív projektek. Többet kell tudniuk róla – ezért va-
gyunk itt.

ATudományok Fõvárosa lehetõséget adott a Hello ModernAgrárium
elnevezésû kommunikációs kampány bemutatkozására is. A Szent
István Egyetem a Kaposvári Egyetemmel, a Szegedi Tudomány Egye-
tem Hódmezõvásárhelyi Karával és az Emberi Erõforrások Fejlesztése
Alapítvánnyal konzorciumban 790 millió forint támogatást kapott az
EFOP 3.4.4-16-2017-00010 azonosító számú pályázat keretében az
„Agrártudományi pályaorientáció a ágazat versenyképességének javí-
tása a szakemberutánpótlás erõsítése érdekében, a képzési környezet
innovatív fejlesztésével” címû program megvalósítására.

A program keretében megvalósuló 3 éven átívelõ kommunikációs
kampány célja az agrár szakma imidzsének építése, az agrár élet-
pályamodell ismertségének, és elismertségének növelése, az agrár
életpályát választók számának bõvítése.

Balázs Gusztáv felvételei

Tudományok

Fõvárosa

a Várkert

Bazárban
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Az egyetem békéscsabai, budapesti, gödöllõi és
szarvasi kampuszai 152 programmal csatlakoz-
tak az Európai Unió egyik legnagyobb tudo-
mánynépszerûsítõ programjához, a Kutatók Éj-
szakája idei rendezvénysorozatához, melynek
célja a tudományos életpálya népszerûsítése mi-
nél fiatalabbak számára. Szeptember 29-én 14
órától késõ estig érdekes és ingyenes programok
sokaságával várták a látogatókat.

Gödöllõn az aulában mobilrobotokkal lehetett
játszani. Az Állattenyésztési Tanüzemben borjú-
etetési és fejési bemutatót tartottak. A Babat-
völgyi Tanüzemben a magyar szürkemarha és a
magyar házi bivaly tartásával, a Babatvölgy ma-
dárvilágával is ismerkedni lehetett.AHalgazdál-
kodási Tanszék bemutatta a vízibolhák csodá-
latos életét.
Az esemény megnyitóját a gödöllõi aulában tar-

tották, ahol , az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzat elnöke üdvözölte a
résztvevõket, majd tudományos
rektorhelyettes köszöntötte a megjelenteket és
méltatta a programban részt vevõ egyetemi kol-
légák munkáját. Mint elhangzott, az egyetem
idén 5 kampuszon, 152 programmal várta a kö-
zönséget. A budapesti kampuszokon 50, Gödöl-
lõn 82, Békéscsabán 7, Szarvason 13 programot
hirdettek meg.
A különféle elõadások, bemutatók mellett a Mi

lennél, ha fa lennél? címmel óvodások, és 1-8.
évfolyamos tanulók részére meghirdetett rajz-
pályázat eredményhirdetésére is sor került a ren-
dezvény megnyitóján. Összesen: 119 pályamun-
ka érkezett. A legtöbb rajzzal a Kikelet Óvoda, a
Damjanich János Általános Iskola és az Erkel
Ferenc Általános Iskola jelentkezett.

A verõfényes napsütésben ezrek keresték fel a
különbözõ színhelyeket. A leghangosabb prog-
ramnak ismét a gödöllõi 1-es elõadó adott ott-
hont, ahol két kétórás kísérletsorozat tartotta iz-
galomban a fizika és kémia iránt érdeklõdõket.
ABudai Campus K épületében látványos kémi-

ai kísérletekbe, talaj- és vízminták vizsgálatába
lehetett bekapcsolódni. Az A épületben palán-
tákat lehetett oltani; az érdeklõdõk részt vehet-
tek a Szaltózó gének a molekuláris cirkuszpo-
rondon címû programon is. A D épületben a hi-
degen fõzéssel lehetett ismerkedni, továbbá a to-
jás csodáival. A Soroksári Botanikus Kertben ar-
ra kaptak választ a látogatók, hogy mit egyenek a
vándorok és mit ne.

Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon tésztá-
ból lehetett építkezni. Az Agrár- és Gazdaságtu-
dományi Kar békéscsabai kampuszának prog-
ramjai voltak többek között: Autó-, hajó-, repü-
lõ- és vasútmodell bemutató; Hogyan mûködik a
3D-s nyomtató?Aszarvasi kampuszon azAlföld
piramisairól, a távoli naprendszerek kutatásáról
és a szántóföldi öntözés csúcstechnológiájáról
tartottak elõadásokat.

Balogh Barbara

dr. Helyes Lajos

Fülöp Melinda Zsófia fényképei

Kutatók
Éjszakája
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"A hírnevet számtalan jó cselekedettel lehet csak felépíteni,

de egyetlen rossz mozdulattal le lehet rombolni."

Benjamin Franklin

Az EFOP 3.4.3.-16-2016-00012 pályázat keretében Egyetemünk által
alapított Grassalkovich ösztöndíj a szakmai eredmények mellett a
SZIE jó hírnevének keltését is kiemelkedõ teljesítményként ismeri el.

Vizsgálataink alapján a szakmaválasztást a szülõ befolyásolja leg-
inkább, az intézményválasztást pedig a gólyák közt végzett felmé-
résünk alapján az, hogy „jó híre van” az egyetemnek.

A hírnév két tényezõn múlik: a tényeken (mit csinálunk) és a kom-
munikáción (mit mondanak rólunk, mit mondunk magunkról), a ket-
tõ együtt befolyásolja az intézményünkrõl a társadalomban (a stake-
holderek körében!) kialakuló képet.

Ahhoz, hogy reputációnk növekedjen a célcsoportjaink (tanulók és
szüleik) körében, nem elegendõ pusztán a tudományos tevékenység
MTMT-ben való rögzítése.Aköztudatba el kell jutnia, hogy hallgató-
ink, oktatóink a társadalom szerves részeként tesznek „jó” dolgokat:
sportolnak, segítik a rászorulókat, eredményeik hasznosak a

A 2017. szeptember 23-án megrendezett a Tudományok Fõvárosa
kiállítás kiemelt helyszíne volt az EFOP 3.4.4-16-2017-00010
pályázat keretében megvalósuló "Hello Modern Agrárium"
agrárpályát népszerûsítõ kampányunknak.

A rendezvény sikerét igazolja, hogy a szeszélyes idõjárás ellenére
közel tízezer ember látogatott ki a Várkert Bazárba. A pezsgõ for-
gatag közepette a kicsik és nagyok elképesztõen érdekes techno-
lógiai újításokkal és érdekességekkel ismerkedhettek meg, kö-
szönhetõen a több mint 50 kiállítónak.

A kiállításon való részvételünk célja, hogy a fiatalok felfigyeljenek
arra, hogy az agrárium lehet érdekes, felfedezhessék a pályában rejlõ
karrierlehetõségeket.

Standunkon lehetõség nyílt megismerkedni a konzorciumi tagin-

A jó hírnév fontossága

„Hello Modern Agrárium”
a Tudományok Fõvárosa kiállításon

környezet számára.
Ez csak úgy érhetõ
el, ha a tetteinknek
megfelelõ média
megjelenése van,
és a Szent István
Egyetem neve sok-
szor és sokféle terü-
leten jelenik meg,
olyan Intézmény-
ként, amire büsz-
kék lehetünk.

A 2017-es év te-
vékenysége alap-
ján is meghirdet-

jük a Grassalkovich ösztöndíjat; arra biztatok mindenkit, hogy
legyen cselekvõje az eseményeknek és hirdesse mindenhol, hogy a
SZIE polgára.

(a projekt honlapja: mtf.szie.hu)

Dr. Fekete Rita

projektmenedzser

tézmények agrár-
képzési és tovább-
tanulási lehetõsé-
geivel.

A látogatók kipró-
bálhatták magukat
egy izgalmas vir-
tuális gazdaságban
is, a legmodernebb
technológiával ké-
szült VR játék se-
gítségével.

Hiszünk benne, hogy a rendezvényen jó néhány fiatalt inspiráltunk
és az ott szerzett élményeknek köszönhetõen indulnak el a STEM
hivatások irányába, és lesznek a jövõ elismert mérnökei és kutatói.

Aprojekt honlapja: agrarpalya.szie.hu


