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Podmaniczky-díjjal tüntették ki Harkányiné
dr. Székely Zsuzsanna térképészt, humán térinformatikust, a Szent István Egyetem egyetemi docensét. Az elismerést június 14-én, a
Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria
Nostra) XXXVI. Országos Találkozóján és
Szakmai Konferenciáján, Gyöngyösön adta
át Ráday Mihály elnök a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar munkatársának.
Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna több
mint egy évtizede kutatja és dokumentálja a
Csörsz-árkot, Magyarország legnagyobb
épített mûtárgyát, a hazánk és a mai Románia
területén található római-szarmata kori
építményt. Vezetõje a Csörsz-árok Mente
Egyesületnek, gyûjti az árokhoz kötõdõ
mondákat, népi elbeszéléseket, melyek
népszerûsítéséhez az egyesület kiadványokban jelenteti meg azokat. A fiatalok elõadásokba történõ bevonása a hagyomány tovább éltetésének alapját jelenti.
A Podmaniczky-díjjal olyan magánszemélyek és közösségek munkáját ismerik el, akik
foglalkozásuktól, munkahelyi kötelezettségüktõl függetlenül, vagy azt jelentõsen túlteljesítve a legtöbbet tették épített és természeti környezetünk, kulturális örökségünk
értékeinek megismertetése, védelme érdeké
ben.
A Város- és Faluvédõk Szövetsége (Hungaria Nostra) kitüntetésében idén 16-an részesültek.
Az agrárium sikerességének egyik
legfontosabb záloga a jól képzett, korszerû
gyakorlati tudás birtokában lévõ szakemberek sokasága, mondta dr. Fazekas Sándor miniszter Kaposváron az agrárszakképzõ iskolák országos tanévnyitóján. Az
FM fenntartásában 47 intézmény 62 helyszínen, a tavalyinál valamivel több, 21 ezer
diákkal kezdte meg az idei tanévet.

Kitüntetések az FM-ben

Elismerések Szent István ünnepén
Országunk megtartó ereje egy
évezrede a határt mûvelõ, termelõ
magyar emberben rejlik – mondta
dr. Fazekas Sándor,
a Földmûvelésügyi Minisztérium
államalapító Szent István király és
az új kenyér tiszteletére rendezett
ünnepségén, augusztus 21-én.
Az eseményen a tárca vezetõje
számos állami és miniszteri
elismerést adott át, köztük a Szent
István Egyetem munkatársainak.
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Életfa Emlékplakett Bronz fokozata kitüntetésben részesült dr. Janky Ferenc, a Kertészettudományi Kar Borászati Tanszékének

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Kiss István, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

egyetemi docense több évtizedes felsõoktatási tevékenységéért, a fehérborok irányított erjesztésében végzett kutatási eredményeiért, a magyar borok hagyományainak
megõrzéséért.
Állattudományi Intézet, Állattani és Állatökológiai Tanszékének egyetemi docense a
halbiológia és halrendszertan területén folytatott négy évtizedes kiemelkedõ oktatói és
kutatói tevékenységért.

Miniszteri Elismerõ Oklevelet adományozott dr. Fazekas Sándor Magyar Ferenc
Attila stratégiai és koordinációs fõigazgató,

A miniszter Darányi Ignác Díjat adományozott dr. Bálo Borbála, a Kertészettudományi Kar tanszékvezetõje, egyetemi
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emeritusának a búzatermesztésben, a környezetvédelem növénytermesztési vonatkozásaiban végzett kutatási eredményeiért,
tudományos közéleti és szakíró tevékenységéért. Dr. Jolánkai Márton késõbb veszi át
kitüntetését.

Balázs Gusztáv felvételei

Podmaniczky-díjas
Csörsz-árok kutató

a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány operatív alelnöke részére a székelyföldi Agrárinnovációs Centrum létrehozásában, felsõoktatási programok, gazdalátogatások, gazdaképzések szervezésében, a
mezõgazdaságban dolgozók továbbképzésében végzett kiváló tevékenységéért.
docense számára három és fél évtizedes, a
hazai és nemzetközi szõlõtermesztés szolgálatában végzett kimagasló kutató és oktató
tevékenységéért, kutatási projektek vezetéséért.
A tárcavezetõ Fleischmann Rudolf Díjat
adományozott dr. Jolánkai Mártonnak, a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növénytermesztési Intézet professor

Ma nemcsak Szent Istvánt, az államalapítást, az új kenyeret ünnepeljük, hanem azokat a kitüntetetteteket is, akik kitartásukkal,
szorgalmukkal példát állítanak elénk. Akik
megmutatják Magyarországnak, hogy személyes útjukat járva tudnak tenni a közösségért, képesek hatással lenni másokra. A
most kitüntetettek kitartásukkal, szorgalmukkal példát mutatnak mindannyiunknak
– fogalmazott Fazekas Sándor.
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Megnyílt az egyetem 2017/2018. tanéve

Megalapozott elméleti és gyakorlati tudás
Szeptember 4-én a gödöllõi
aulában dr. Tõzsér János rektor
megnyitotta a Szent István
Egyetem 2017/2018-as tanévét.
Az intézmény nyolc karára
a különbözõ képzési szinteken
közel 4000 elsõst vettek fel.
Az eseményen esküt tettek
a képviseletükben nagy számban
megjelent hallgatók, majd
beiktatták az új
doktoranduszokat.
Az egyetem professor emeritus
címmel tüntette ki dr. Molnár
József egyetemi tanárt, korábbi
rektort.
Az évnyitón részt vettek a zentai
és beregszászi gólyák is.

Dr. Horváth Zita, az Emberi Erõforrások
Minisztériumának felsõoktatásét felelõs helyettes államtitkára köszöntõjében kiemelte:
a mezõgazdaságban jelentkezõ szakemberhiány a vidékfejlesztést is hátráltatja, azért is
szükség van arra, hogy az agrárdiplomások

minél nagyobb hányada a szakmában helyezkedjen el.
A helyettes államtitkár arról is szólt, hogy a
készülõ agrárstratégia az érintett felsõoktatási intézményeknek is irányt szabhat és a
SZIE meghatározó szerepet játszik e téren,
amit az elnyert európai uniós források, az
intézmény széles képzési kínálata és a határon túli szerepvállalása is mutat.

A fenntartható fejlõdés szolgálatába állítható piacképes szaktudás napjainkban talán
fontosabb, mint valaha – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. A SZIE a vidék és a magyar agrárium
egyeteme, a magyar agrárképzés kiemelkedõ
felsõoktatási intézménye, magas színvonalú,
komplex, elméleti és gyakorlati képzése
biztosítja az ágazat szakember-utánpótlását.
Az egyetem a kormányzati törekvésekkel
összhangban, elsõdleges feladatának tekinti
a képzések és a társadalmi, gazdasági igények közötti összhang erõsítését, a képzési
tartalmak minõségelvû fejlesztését, a hallgatói felelõsség fokozását. Ezek eredményeként pedig a foglalkoztatás és a gazdaság versenyképességének javítását. Képzéseinek és
kutatási területeinek tervezését a gazdaság és

az innováció szereplõivel összehangolva
végzi.
A SZIE azonban nemcsak az anyaország,
hanem az egész Kárpát-medence tudástranszfer központja az agrár-felsõoktatás területén. Negyed évszázaddal ezelõtt a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem a magyar
felsõoktatási intézmények közül elsõként
indította el képzéseit Székelyföldön, megteremtve ezzel az erdélyi fiatalok számára a
szülõföldön, magyar nyelven való tanulás
lehetõségét.
A SZIE 2000-es megalakulásánál az öt alapító intézmény között ott volt a Kertészeti és
Élelmiszertudományi Egyetem is. Az az
egyetem, amely Zentán idén 21 éve, hogy elindította az azóta is töretlen népszerûségnek
örvendõ kertészmérnök képzését.
Az anyaintézmény életében az elmúlt 17
évben több átalakulás is történt, de hitvallása
változatlanul: Tudással a vidék felemelkedéséért!
Az átalakulásokat követõen 2016-tól újra a
SZIE logója található a Zentai Konzultációs
Központ kapuja fölött. A Konzultációs Központ több, mint két évtizede meghatározó
szerepet tölt be a térség mezõgazdaságának
alakulásában. Több mint négyszáz okleveles
mérnök hallgatója által egy agárértelmiségi
hálót képez a Vajdaságban.
2016-ban az egyetem a képzést mûködtetõ
partnereivel a felsõoktatás mellett intézményes keretekbe foglalta az addig csak projekt
alapokon megvalósított felnõtt- és gazdaképzési programjait is, melyeket törekszik
összehangoltan megszervezni a Prosperitati
Alapítvány által támogatott programokkal,
valamint a Vajdasági Magyar Közösség Terület- és Gazdaságfejlesztési Stratégiájával.
A képzéseket szervezõ Pro Scientia Naturae
Alapítvány kuratóriuma nyáron egyhangúlag elfogadta a vidékfejlesztési agrármérnök
és a kertészmérnök mesterszakok indításának szükségességét, melyek az elõbb említett programokon kívül a készülõ Szerbia
Területfejlesztési Stratégiájához is illeszkednek, magasan szakképzett munkaerõ és a
témában jártas kreatívan gondolkodó fiatal
magyar értelmiség biztosításával.
A mai tanévnyitón az anyaországi hallgatók
mellett részt vesznek az egyetem zentai és
beregszászi hallgatói is. Kívánom nekik,
hogy váljanak hasznos tagjaivá az egyetem
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közösségének és tanulmányaikat befejezve
szülõföldjükön hasznosítsák megszerzett tudásukat, fejezte be köszöntõjét Pásztor István.
Az ünnepség a hagyományoknak megfelelõen dr. Tõzsér János rektor tanévnyitó beszédével folytatódott.

Tisztelt Vendégeink!
Kedves Hallgatók, Munkatársak, Egyetemi Polgárok!
Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Egyetem Szenátusának tanévnyitó ünnepi ülésén! Kiemelten köszöntöm azokat a
hallgatóinkat, akik most kezdik meg tanulmányaikat Egyetemünkön, vagy éppen folytatják mesterszakon és doktori képzésben.
Nyolc karunkra – gödöllõi, budapesti, békéscsabai és szarvasi kampuszainkra, a Kisvárda Közösségi Felsõoktatási Képzési Központba, valamint beregszászi, csíkszeredai,
révkomáromi és zentai kihelyezett képzéseinkre – közel 4000 hallgató nyert felvételt.
Az évnyitó elsõsorban az õ ünnepük.
Kedves Elsõéves Hallgatóink!
Aulánk azok számára is ismerõs lehet, akik
elõször léptek monumentális terébe. Milliók
látták ugyanis azt a jövõbeli Mars-expedícióról szóló filmet, aminek egyik jelenetében
itt adták hírül a vörös bolygóra vezetõ utazás
tervét.
A magból születõ életet köszöntõ dombormûvünk, Amerigo Tot szobrászmûvész nemzetközi hírû alkotása, egyetemünk becses
kulturális értéke. Az Önök számára ezért már
a világûr meghódítását is jelképezheti. Mivel
intézményünk ma egy nemzetközi ûr-távérzékelési konferenciának is otthont ad, egy
kanadai ûrhajós gondolatát szeretném Önök-
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kel megosztani. Chris Hadfield ezredes Egy
ûrhajós tanácsai földlakóknak címû könyvében írja, „ha stresszes és kockázatos helyzetekben is meg akarjuk õrizni a hidegvérünket, akkor egyetlen dologra van szükségünk:
tudásra.” E tudás megszerzéséért érkeztek Önök a Szent István Egyetemre!
Hidegvérre persze a tudás megszerzésének
útján is szükségük lesz. A tanulásban sokat
segíthet közösségük, amelynek
kilakítása a gólyatáborokban
már elkezdõdött.
Kérem, szívleljék meg a hallgatói önkormányzat elnökének,
Balogh Barbarának ott elhangzott tanácsát: Pályakezdõként
nem a diplomájukat kell majd
eladniuk, hanem
magukat. Tudásukat, kompetenciáikat, mûvelt, önállóan
gondolkodó, s az
újdonságokra
mindig nyitott
személyiségüket.
Ezek fejlesztésére törekedjenek emberi kapcsolataik erõsítésével egyetemi éveik során!
Nem a jelenkornak tanulnak, hanem a jövõnek, ami forradalmi változások révén alakul
ki. Fõleg a munka világában, de a mindennapi életükben is. Az új ipari forradalom, a
robotizáció, az internet – a hálózatba kötött
„intelligens” eszközök kommunikációja –,

rugalmasságot követel mindenkitõl. Talán
még sosem volt ennyire szükség az emberi
minõségre, szolidaritásra, mint maholnap
lesz. Biztosak lehetnek abban, hogy ismeretlen karrier utak úttörõivé válnak, azaz ma
még nem is létezõ pályákra készülnek.
Mi, tanárok, a földi személyzet vagyunk a
felkészülésükhöz, útra indításukhoz; a célt
már Önöknek kell megtalálniuk.
Kedves Gólyák!
A tudás megszerzéséhez sok forrásból kaphatnak segítséget. Elõször is, magától értetõdõen, a tantervben szereplõ egyetemi elõadásokon és gyakorlatokon.
A legkönnyebb utat generációk tanulsága alapján a folyamatos tanulás
ígéri.
Az egyetemi tehetséggondozás tanórákon kívüli klasszikus, bevált
mûhelyei a tudományos
diákkörök. Magyarországon évente több ezren
készítenek diákköri dolgozatokat szorosan
együttmûködve tanáraikkal. Ez a tudósképzés hungaricuma. A kétévente jelentkezõ Országos Tudományos Diákköri Konferencián a Szent István Egyetem
hallgatói hagyományosan jól szerepelnek.
Az idei, tavaszi mérlegünk 22 elsõ, 26 második és 17 harmadik helyezés. Használják
ki a lehetõséget!
Az egyetemi szakkollégiumok az azonos
tudományos érdeklõdésû hallgatók közösségei. A halászattól a vadászatig, a kertészet-
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tudománytól az élelmiszertudományig a
Szent István Egyetemen mûvelt tudományterületek széles skáláján adnak a tananyagokban szereplõ ismereteken túli tudást
Önöknek. Éljenek ezek lehetõségeivel is!
A kormány Új Nemzeti Kiválóság Programjának ösztöndíjpályázatai, a felsõoktatásban résztvevõk kiválóságát támogatják az
alap-, a mester- és a doktori képzésben. Kérem, figyeljék az ezzel kapcsolatos felhívásokat az egyetemi kommunikációs csatornákon!

Javaslom elsõ éves hallgatóinknak, hogy
mielõbb találják meg a tanulás, a munka és a
kikapcsolódás megfelelõ egyensúlyát.
Legyen ösztönzõ az Önök számára, hogy a
napokban lezárult tajpeji Universiadén
egyetemünk hallgatói is részt vettek. Bányai
Zsombor párbajtõrben ezüstérmet szerzett.
Garda Krisztina vízilabdázó, Budai Dorina
párbajtõrözõ és Puy Sebestyén kardozó képviselték még színeinket. A Szent István
Egyetem a szabadidõs sportolásra is bõséges
lehetõségeket kínál.
Az egyetemekre nagy feladat és felelõsség
hárul a felnövekvõ nemzedékek nevelésében. Nem az a célunk, hogy csak a szakmájukban jártas szakembereket képezzünk.
Nagy gondot fordítunk hallgatóink testi és
lelki egészségére is. Felkészítjük diákjainkat
a jövõbeli pályájukon történõ zökkenõmentes elhelyezkedésre. Támogatjuk a tanórán
kívüli fejlõdésüket, biztosítjuk, hogy tanulmányaik során lemorzsolódás nélkül haladjanak, felismerjék a konfliktushelyzeteket és
ezek megoldására jó stratégiával rendelkezzenek. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges életmódra és a környezettudatosságra
nevelésre, hogy képesek legyenek a környezet megóvására, elõsegítve ezzel az élõ természet fennmaradását és a társadalmak fenntartható fejlõdését.
Tisztelt Vendégeink!
Az egyetemi Szenátus a 2017/2018. tanévi
elsõ ülésén Dimény Imre ösztöndíj alapításáról döntött a hátrányos helyzetû és a hátrányos helyzetû térségbõl származó hallga-

tók számára. Erre a felsõfokú oktatás minõségének, hatékonyságának és hozzáférhetõségének javítására kiírt pályázaton elnyert
támogatás nyújt lehetõséget. Ugyanebbõl a
forrásból tudtuk megalapítani a Grassalkovich-ösztöndíjat oktatóink és kutatóink részére a pályán tartás, az elõmenetel és a tudományos teljesítmény elõsegítése, hoszszabb távon az utánpótlás biztosítása céljából, ami rektori programomnak is fontos
célkitûzése. A 891 millió forint támogatást
elnyert projekt alapvetõ célja az agrár- és
élelmiszergazdaság
versenyképességének
növelése a Szent István Egyetem képzéseinek fejlesztésével,
a negyedik ipari forradalom kihívásainak
idõszakában. A fejlesztés legfontosabb
eleme egy önálló tanulást segítõ, multimédiás tananyagokat
és tudásellenõrzési lehetõségeket magába
foglaló tudásmenedzsment keretrendszer kialakítása,
amely egyaránt segítséget nyújt a hallgató és a tanár számára az
elméleti ismeretek átadására és a gyakorlati
kompetenciák növelésére.
Ugyancsak a most induló tanév kiemelt
feladata az agrárszakma népszerûsítése, egy
komplex kommunikációs program kidolgozásával és megvalósításával, amire a Szegedi
Tudományegyetemmel és a Kaposvári Egyetemmel összefogva, 790 millió forintot nyert
el az általunk vezetett konzorcium. A célok
eléréséhez a legkorszerûbb módszereket,
technikákat kívánjuk
alkalmazni a minél
nagyobb siker elérése
érdekében.
A Szent István Egyetem ezekkel a projektekkel, a kormány felsõoktatási stratégiájának megfelelõen, igyekszik elõsegíteni az agrárszakember-utánpótlást, s
egyben megvalósítani saját stratégiai célját. Nevezetesen azt,
hogy a Kárpát-medence vezetõ agrárés vidékfejlesztési tudásközpontjává váljon.
Egy olyan intézménnyé, amely átfogja az
élelmiszergazdaság teljes vertikumát, erõsíti
a vidék népességmegtartó képességét, s egyben részese a közép-európai társegyetemek
együttmûködésének.
Az új tanévben is egyetemünk mûködteti a

külhoni magyar agrárszakember-képzés legszélesebb rendszerét. Ugyanakkor bekapcsolódódunk olyan új hazai képzési formába
is, mint amit a Kisvárda Közösségi Felsõoktatási Képzési Központ valósít meg. A
felsõ-szabolcsi városban élelmiszermérnök
képzést indítunk.
A Szent István Egyetem ma már hallgatói
összetételében is nemzetközi. Közel 1300
külföldi hallgató tanul kampuszainkon. Jórészt a magyar kormány által alapított Stipendium Hungaricum ösztöndíjrendszernek
köszönhetõ ez az átalakulás. Ezt a folyamatot segíti elõ az ENSZ Élelmezésügyi és
Mezõgazdasági Szervezetével (FAO) ápolt

együttmûködés is, amit a napokban aláírt
megállapodás erõsített meg három évre.
Tisztelt Ünnepi Szenátusi Ülés!
Tanévnyitó beszédemet zárva, azt kívánom
a most esküt tett hallgatóinknak és
mindazoknak, akiket képviselnek, hogy
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érezzék második otthonuknak a Szent István
Egyetemet! Munkatársaimmal mindent
megteszünk annak érdekében, hogy Önök a
szakmájuk legkiválóbbjai legyenek. A
gazdaság alapvetõ összefüggéseit értõ,
javaikkal okosan gazdálkodó, értékteremtõ
és mûvészeteket ismerõ állampolgárokká
váljanak, akik nélkül nem képzelhetõ el sem
mûködõ demokrácia, sem életképes
piacgazdaság. Ehhez kívánok kitartó munkát
és szép eredményeket! Kollégáimnak jó erõt
és egészséget kívánok az oktatáshoz, a
kutatáshoz, az ezekkel összefüggõ feladatok
elvégzéséhez!

Az ünnepségen esküt tettek az elsõéves
hallgatók. Képviselõjük, Bogdán Bence

zakójára Balogh Barbara, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke tûzte fel az
egyetemi jelvényt. Ezután a tanulmányaikat
kezdõ doktoranduszokat iktatták be.
A tanévben a következõ hallgatók részesültek nemzeti felsõoktatási ösztöndíjban, amit
dr. Horváth Zitától vehettek át.
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar
Botyánszki Erika, Korponai Attila Patrich
Élelmiszertudományi Kar
Dusza Eszter, Horváth Lilla Szandra, Keresztessy Zsuzsa Orsolya, Késmárki Erik,
Neuberger Petra, Pozsonyi Béla, Timkó Edina, Tóth Dénes, Zay Katalin
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
Dobi Réka, Kovács Kata, Varga Júlia
Gépészmérnöki Kar
Czakó Patrik Roland, Ilcsik Réka, Kis Anita,
Körmöczi Dávid, Molek Dávid
Kertészettudományi Kar
Csonka Valéria Anna, Gazsó Olívia, Kovács Zsófia, Kuti Kamilla Erika, Mogyorósi Zsófia, Németh
Dzsenifer, Simon
Ákos

Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Erdelics Ágnes, Frits Barbara, Gunzinám
Liza, Horváth Máté, Lakatos Luca
Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Bakos Benjámin, Garamvölgyi Csaba, Harangi Anna, Hegedüs Marcell, Kõvári Csenge, Tihanyi Ádám
Balázs Gusztáv felvételei

Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar
Barnácz Fruzsina
Enikõ, Biró Bálint,
Fejes Zsófia Anna,
Kajtár Alexandra,
Kugyelka Mihály,
Magyar Veronika,
Molnár Bence, Rusvai Katalin, Szilágyi
Alfréd János, Tamás
Csaba, Varga Péter, Az ünnepségen professor emeritus címmel tüntették ki
dr. Molnár József egyetemi tanárt, a SZIE volt rektorát
Zanker Angéla

Kínai vendégek Gödöllõn

A Szent István Egyetem vezetõi fogadták az intézményünk gödöllõi központjába látogató kínai,
Hangzhou-i Zhejiang Institute of Economics and Trade
egyetem delegációját augusztus 28-án.
Dr. Tõzsér János rektor részletes tájékoztatást adott az
egyetem struktúrájáról, képzési rendszerérõl, különös
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tekintettel az angol nyelvû szakok kínálatáról és nemzetközi kapcsolatainkról.
A négynapos látogatás idején sor került a karok bemutatkozására, a SZIE képzési rendszerének ismertetésére,
valamint a két egyetem munkatársai megvizsgálták az
együttmûködési lehetõségeket.

fókuszban az Egyetem

A Szenátus napirendjén

Intézményakkreditáció
A Szent István Egyetem Szenátusa
2017/2018. tanévi elsõ rendes ülését augusztus 28-án tartotta Gödöllõn. Napirend
elõtt dr. Tõzsér János rektor bejelentette,
hogy dr. Tóth Csaba tudományos munkatárs (Tájépítészeti és Településtervezési
Kar) szenátusi tagsága nyugállományba
vonulása miatt megszûnik. Helyére dr. Fekete Albert egyetemi docens, a kar dékánja
lép.
*
A Szenátus elsõként a SZIE intézményakkreditáció intézményi önértékelési dokumentumát fogadta el.
A Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság új típusú, komplex (intézmény- és
program) akkreditációs eljárást folytat le az
év folyamán egyetemünkön, amely december 31-ig rendelkezik intézményakkreditációval. E vizsgálat részeként szükséges
önértékelési eljárást lefolytatni és errõl önértékelési dokumentumot készíteni a MAB
útmutatása szerint.
Dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes elmondta, hogy elõbb a kari anyagok készültek el, ezután született meg az intézményi
önértékelés.
Dr. Tõzsér János hozzátette: a dokumentum az egyetem jelenlegi állapotát mutatja
be és a fejlesztés lehetséges területeit is vázolja.

A Szenátus elfogadta a SZIE Intézményfejlesztési Tervének felülvizsgálatát. A testület által április 26-án elfogadott és az Emberi Erõforrások Minisztériumába beküldött
2016-2020 idõtávra szóló korrigált Intézményfejlesztési Terv jóváhagyásához a fenntartó a dokumentum kiegészítését kérte a
végleges változat minisztériumi tárhelyre
való feltöltése elõtt. A Szenátus most ezt a
feladatot végezte el. A technikai jellegû módosításokat elõzetesen az egyetem Konzisztóriuma is támogatta.
*
A Szenátus módosította a SZIE Szervezeti
és Mûködési Rendjét. A Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság szervezeti egysége a
PR, Sajtó- és Rendezvényszervezési Fõosztály augusztus 29-ével Szent István Egyetem Médiaközponttá alakult. Szervezeti egységei a PR- és Sajtócsoport valamint a SZIE
Stúdió. A szervezeti egységet központvezetõ
irányítja, aki ellátja valamennyi alárendelt
szervezeti egység vezetését is.
A szervezeti változásokat a „SZIE brand”
újra pozícionálásával együtt járó szemléletváltás céljait jobban kielégítõ feladatstruktúra indokolja. A technológia fejlõdésével
együtt járó kommunikációs csatornákon az
egyetem megjelenése elkerülhetetlen, melyhez szükséges az alaptevékenység célcsoportjainak minél hatékonyabb elérése a

média és reklámfogyasztási szokások figyelembevétele mellett.
*
A Szenátus új Minõségügyi szabályzatot
fogadott el, amit az ISO 9001 szabvány
változásai és az egyéb, rendszerszintû változások volumene, valamint a minõségbiztosítási rendszer egész intézményre történõ kiterjesztése indokolt.
*
Elfogadta a testület a 2017/2018. tanévtõl
hatályos mintatanterveket.
A felsõoktatási szakképzések, az alap- és
mesterképzések képzési és kimeneti követelményeirõl, valamint a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeirõl szóló rendelet 2017 szeptemberétõl
új képzési és kimeneti követelményeket ír
elõ. A kari tanácsok a múlt tanévben elfogadták az új tanterveket.
*
ASzenátus elõterjesztéseket fogadott el az
ökológiai gazdálkodási mérnöki mesterképzés levelezõ munkarendben történõ indítására a Kertészettudományi Karon, valamint az élelmiszermérnöki mesterképzés, élelmiszerbiztonsági és minõségi mérnöki mesterképzések duális formában történõ indítására az Élelmiszertudományi
Karon.

Megállapodás a FAO Európai és Közép-Ázsiai Irodájával

Széles körû tudásmegosztás
A Szent István Egyetem és a FAO Budapesten mûködõ Európai és Közép-Ázsiai
Irodája eddigi eseti együttmûködését egy
hivatalos egyetértési megállapodás váltja
fel. A megállapodás, amit augusztus 23-án
Gödöllõn írt alá Tõzsér János rektor és
Vladimir Rakhmanin regionális képviselõ,
elmélyíti és szorosabbá teszi a kapcsolatokat a következõ három évben.
A FAO együttmûködése az egyetemmel
már eddig is elõnyös, hasznos és értékteremtõ volt mindkét fél számára, mondta
Darya Alexeeva, a FAO partnerségekért felelõs munkatársa. Az egyetértési megállapodás formális kereteket ad ennek és a
jövõbeli folytatásnak.
A SZIE évek óta fogad külföldrõl FAOösztöndíjas hallgatókat, akik közül többen
gyakornokként a budapesti FAO irodában
is dolgoztak.
A FAO ösztöndíj eddig is lehetõséget teremtett a tehetséges fiataloknak, hogy az
intézményünkben megszerzett tudást és
gyakorlati tapasztalatokat a diploma után,

visszatérve a hazájukba, minél hatékonyabban tudják hasznosítani. A megállapodás további lehetõségeket teremt a tudásmegosztásra olyan égetõ mezõgazdasági témákban, mint az agrárinnováció, az állatjólét
vagy a klímaváltozás és a növényvédelem,
emelte ki Tõzsér János.
Tavaly novemberi magyarországi látogatása során a FAO fõigazgatóját, José Graziano da Silvát a SZIE tiszteletbeli doktorává
avatták.
Részt vett az egyetem a FAO AgroWeb Network kidolgozásában, amely mezõgazdasági
információs platformként kötötte össze
Közép-Kelet-Európa és a volt Szovjetunió
tagállamait, említett még egy sikeres példát
Nevena Alexandrova-Stefanova, a FAO agrárinnovációs szakértõje. Emellett kiemelte,
hogy több „e-mezõgazdasági”, vagyis a mezõgazdaságban az információs és kommunikációs technológiák terjesztését célzó képzésnek adott már otthont a gödöllõi intézmény. Ez a terület megmarad az együttmûködés egyik sarokkövének, de a tudásmeg-

osztás, képzési tematikák köre kibõvül
olyan témákra is, mint az integrált növényvédelem. A célként megjelölt fenntarthatósághoz hozzátartozik a széndioxid-kibocsátás és a klímaváltozás hatásainak
mérséklése is, így ezek is bekerültek a hároméves munkatervbe. További FAO projekthez nyújthat szakmai támogatást az
egyetem az állategészség, állatjólét és a
haszonállat-génmegõrzés területein.
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Eszmecsere a vadgazdálkodás
hosszú távú fejlesztésérõl
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának
elnöke, az EU tagállamok regionális és helyi
hatóságait képviselõ Régiók Bizottsága jelentéstevõje augusztus 21-én a Szent István
Egyetemre látogatott. Magyar Ferenc stratégiai és koordinációs fõigazgatóval, dr.
Csányi Sándor egyetemi tanárral, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar VadVilág Megõrzési Intézetének igazgatójával
és dr. Heltai Miklós egyetemi docenssel, intézetigazgató-helyettessel és Becze István

Hargita megyei tanácsossal a vadgazdálkodás hosszú távú, a társadalmi, gazdasági és
természetvédelmi igényekhez igazodó fejlesztésének európai és romániai lehetõségeirõl tájékozódott.

Vadgazda mérnök mesterszak
A Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kara az Emberi
Erõforrások Minisztériumának támogatásával 2016-ban Csíkszeredában, Hargita megye székhelyén indította el a vadgazda mérnök mesterszakot, ami lehetõséget ad a tudomány és a gyakorlat közötti együttmûködés
elmélyítésére szakdolgozatok készítése és
tudományos kutatások keretében. A megbeszélésre ennek jegyében került most sor.
Borboly Csaba a Régiók Bizottsága tagjaként az úgynevezett konfliktusos fajokkal
való együttélést vizsgáló jelentés kidolgozását kezdeményezte, javaslatokat fogalmazott meg a vadgazdálkodás szabályozására és a problémák megoldására az EU kapcsolódó irányelvei keretében.
A megyei elnök folyamatosan felhívja a
figyelmet a Romániában kialakult helyzetre
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is, bemutatva annak súlyosságát. Székelyföldön úgy lett sok a medve, hogy mindig
vadásztak rá.
Az Élõhelyvédelmi irányelv nem tiltja meg
az egyes fajok populációjának mesterséges
szabályozását, de a közösségi jelentõségû,
szigorú védelmet igénylõ állat- és növényfajok esetében, ahová a barna medve is tartozik, ez csak szigorú és ellenõrzött körülmények között valósulhat meg.
A következõ idõszakban a Régiók Bizottságának munkaanyagát számos uniós
testület vitatja meg.
Borboly Csaba a magyarországi kutatások
eredményeit is fel kívánja használni egy
olyan gyakorlat kialakítása érdekében, amely a gazdálkodást,
az emberi biztonságot
és a természetvédelmet egyaránt szolgálja.
Dr. Csányi Sándor
javasolta az EU elsõ
természetvédelmi jogszabályaként 1979-ben
megjelent Madárvédelmi Irányelv és az
annak végrehajtása során bekövetkezett
ismert, vitás esetek tanulmányozását. Az ahhoz
kapcsolódó viták
és azok megoldásai jó példákat adhatnak a jelen
helyzetben, melyek könnyebben
alkalmazhatók a
helyi adottságokhoz. Ez jelentheti
a hosszú távú fejlesztés alapját.
Dr. Heltai Miklós
kiemelte: a lakosság is felelõs lehet
a vadon élõ állatok
lakott területekre
való beszoktatásáért, amennyiben nem
megfelelõen kezelik az ételhulladékokat.
A nagyragadozók visszatelepülését,
populációjuk regenerálódását az elpusztult
állatok tetemeinek nem jogszabályok sze-

Balázs Gusztáv felvételei

rinti ártalmatlanítása, továbbá a vadászatok
után szétszórt zsigerek is okozhatják.
Célszerû az embert ért balesetek térbeli és
idõbeli feltérképezése is, mert az embervadállat konfliktusok helyi kezelésének

igénye mindig meggyõzõbb az általános
megoldási javaslatoknál.
Az egyeztetések szeptember 29-én, az
egyetem csíkszeredai képzéseinek tanévnyitóján folytatódnak.

Budai Campus

Megújult az egyedi ízvilágú,
eredetvédett Budapesti Téliszalámi
Eredetvédett recept alapján
készített, különleges ízvilágú,
oltalom alatt álló földrajzi jelzésû
terméket állítottak elõ a Szent
István Egyetem
Élelmiszertudományi Karának
munkatársai a Földmûvelésügyi
Minisztérium Élelmiszeripari
Fõosztályának szakmai
támogatásával. Ennek
eredményeként megõrizték
a méltán híres eredetvédett
Budapest Téliszalámit, melynek
újbóli premierjére augusztus 31én került sor, a SPAR
Magyarország Kft.
közremûködésével.
Az egyetem Élelmiszertudományi Kara által készített eredetvédett szalámi sertéshúsból, szalonnából, természetes alapanyagokból, fûszerekbõl, nemespenészes érleléssel,
hidegfüstöléssel készül.

Friedrich László, az Élelmiszertudományi
Kar dékánhelyettese köszöntõjében kiemelte: a 2009 óta nem gyártott specialitást a
budapesti szakembergárda kimagasló mesterségbeli tudással, rátermettséggel alkotta
meg a szakma mestereitõl származó eredetvédelmi termékleírás és szaktudás alapján. A
szalámi egyedi jellegét többek között a különleges aromájú és illatú penészbevonat adja, melynek kialakulásához a Dunához közeli nyirkos levegõ is hozzájárul. A szalámi
elõállítása ugyanis Budapesten, a Dunától
számított 1 km-en belüli területen történik. A
speciális klimatikus viszonyok, a Duna által
meghatározott klímájú, érlelõkben végzett
hagyományos füstölési és hosszú idejû érlelési eljárás során alakul ki a nemespenész a

szalámirudak felületén. A füstölés és érlelés az 1800-as évek
végén kialakított
technológia alapján
történik most is, manufakturálisan.

Tudatosan
keresik
Laszlovszky Gábor,
a Földmûvelésügyi
Minisztérium Élelmiszeripari Fõosztályának vezetõje hangsúlyozta: a minisztérium elkötelezett a kiváló minõségû és a
hagyományokkal rendelkezõ élelmiszerek
iránt. Fontosnak tartják, hogy a fogyasztók
megismerjék eredetvédett és hagyományos
termékeinket, és nagyobb mennyiségben fogyasszák azokat. Ezt a célt a kiváló élelmiszereink ismertebbé tételével, fogyasztói
edukációval kívánják elérni.
Büszkék a Budapesti téliszalámira, egy több mint 100 éves specialitásunkra, és örömükre szolgál, hogy az egyetem munkatársai ismét elkészítették ezt az oltalom alatt álló földrajzi jelzésû
termékünket.
Horváth Ferenc, a SPAR Magyarország Kft. húsüzem igazgatója elmondta: mindig törekedtek arra, hogy az ilyen
kezdeményezéseket, mint ami
most a Budapesti Téliszalámiban
megvalósult, támogassák. Céljuk ugyanis, hogy minél több
magyar terméket árusítsanak. Jelenleg az õ kiskereskedelmi hálózatuk kínálja a legtöbb magyar cikket. Szerencsére ma már egyre nagyobb az igény a magyar minõségi termékekre, vásárlóik tudatosan keresik a hazai
élelmiszereket. A karral való együttmûködésük hosszú évekre tekint vissza, melyben
nagyon lényeges hogy saját húsüzemet mûködtetnek, saját kézben van a minõségbiztosításuk is. Szeretnék, hogy egyre több hagyományos és magas színvonalú technológiával elõállított termék legyen a polcaikon,
s „modern kézmûvesekké” váljanak.

Ezredéves elismerés
A Budapesti Téliszalámi megalkotását és
készítését segíti többek között a kedvezõ
nyersanyagellátás, a mûszaki fejlettség és

gyártástechnológia magas színvonala, valamint a nagysúlyú sertésekbõl származó alapanyag jellegzetessége, miszerint a kiinduló
hús- és szalonnaanyag, ún. szalámisertésbõl
származhat. A szalámi elõállítása során a felhasznált adalékanyagok köre szûk, ezek csak
természetes anyagok lehetnek, a savanyító
eljárás és anyag (mind kémiai, mind biológiai) alkalmazása pedig tilos. A szalámi ízvilágát a különleges fûszerezés is adja.

A Budapesti Téliszalámi kiváló minõsége és
harmonikus ízhatása által kiemelkedik a többi szalámiféle közül, megteremtve ezzel a
folyamatos belföldi és nemzetközi elismerést. Számos díjjal és kitüntetéssel büszkélkedhet a szalámi, többek között az 1896. évi
Millenniumi Kiállításon kapott Budapest
díszoklevéllel, az 1900-as Párizsi Világkiállításon elnyert aranyéremmel, az 1958. évi
Brüsszeli Világkiállítás nagydíjával, az
1996-os OMÉK, Gödöllõ nagydíjakkal és I.
díjjal, a 2000. évi magyar hagyományteremtõ Húsfesztivál elismerõ oklevelével.
A Budapesti Téliszalámi rúdáruként egészben vagy szeletelve kerül majd forgalomba.
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Új generációs multimédiás tananyag
fejlesztés a Szent István Egyetemen
Az elkövetkezõ évek kiemelt célja az Egyetem képzési rendszerének lehetõ
legátfogóbb fejlesztése közel száz, különbözõ tudományterületre vonatkozó
e-learning tananyag kidolgozása, az Intézmény informatikai infrastruktúrájának
fejlesztésével. Mindehhez az EMBERI ERÕFORRÁS FEJLESZTÉSI OPERATÍV
PROGRAM (EFOP) biztosít egyedülálló lehetõséget, jelenleg három megnyert
pályázat keretében.
Ahhoz, hogy eredményes oktatási folyamatokat alakítsunk ki, figyelembe kell vennünk a
hallgatók megváltozott ismeretszerzési szokásait is. Mindez nem csak az emberek szokásait,
tanulási jellemzõit, az információ létrehozásának módját, a munkavégzés formáját változtatta
meg, hanem hatással volt a korszerû oktatási folyamatokra is. Ennek egyik lényeges eleme lehet
az e-learning oktatási forma. Az e-learning vagy
magyarul elektronikus tanulás, egyesíti a távoktatást a hálózati technológiával. Egy e-learning
tanfolyamot végzõ hallgató megszabadul a merev idõkorláttól és a lineáris leckefelépítéstõl.
Bárhol, bármikor elérheti a tananyagot, csupán
egy számítógépre, esetenként egy mobiltelefonra és egy internet kapcsolatra van szüksége. A tanulási tevékenység milyenségére utaló „e” arra
utal, hogy ezeknek a tanulási formáknak az alapja kizárólag a legmodernebb információs és
kommunikációs technikák által támogatott tanulói interaktivitás.
Célunk mindazon ismeretek elsajátításának támogatása, amelyek memorizálása jelenleg igen
sok idõt és energiát igényel a hallgatóinktól pl.

matematika, mechanika, növény és állat felismerés stb…
A készülõ tananyagok nem váltják ki a tantermi
oktatást, de lehetõvé teszik, hogy az oktató a nehezebben elsajátítható részekre koncentráljon,
illetve, hogy minél több gyakorlati ismeret kerüljön átadásra.
Fontos jellemzõje a készülõ anyagoknak, hogy
az oktatási tartalmuk bõvíthetõ és könnyen megújítható, fejleszthetõ, ami nagy segítség a mai
gyorsan változó világban.
Terveink szerint a fentiek alkalmazásával képzéseink eredményessége mérhetõen javul, illetve minõségibbé válik, mivel:
! az új generációs multimédiás interaktív és
adaptív elektronikus tananyagok segítségével a
hallgatók önállóbban, aktívabban, hatékonyabban, jobban ellenõrizhetõen sajátíthatják el a
tudnivalókat,
! az alaposabb önálló felkészülésre és az egyéni
tanulási tevékenység részletes nyomonkövetési
adataira támaszkodva, az oktatók célzottabb tantermi foglalkozásokat, kidolgozottabb gyakorlati tréningeket építhetnek, így jobban kihasznál-

Sportfejlesztés a SZIE
Szarvasi Arborétumában
Az EFOP 3.4.3-16-2016-00012-es azonosító
számú „Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrárés élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében”
címû Európai Uniós pályázat keretében jelentõs
beruházás indul a SzarvasiArborétumban, melynek célja a hallgatók számára elérhetõ sport és
egészségnevelõ szolgáltatások fejlesztése. A
projekt sportfejlesztései a Magyar Egyetemi-Fõiskolai Sportszövetséggel szoros együttmûködésben valósulnak meg, melynek legfontosabb
törekvése az Arborétum bekapcsolása a SZIE
sportéletébe a HÖK képviselõinek együttmûködésével, ezáltal a testmozgást, egészségnevelést
szolgáló tevékenységben illetve sportaktivitásban részt vevõk arányának növekedését elérni.
A MEFS jövõképe egy olyan egészségesebb társadalom, amely a tehetséges egyetemi sportolók
sikereinek és a jövõ értelmisége egészséges életmódjának példáin alapul. A MEFS az egyetemifõiskolai hallgatók (jellemzõen 18-28 éves kor
közötti fiatalok) egészségéhez a rendszeres mozgás megszerettetésének és megszervezésének támogatásával járul hozzá. Felméréseibõl kiderül,
hogy az egyetemi hallgatók kis százaléka sportol
rendszeresen, ezért a cél az lenne, hogy ez a
szám az elkövetkezendõ években jelentõsen növekedjen. Ennek érdekében hozta létre a szövetség a MozduljRá! címû mozgalmat is, ahol a
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meghirdetett sporteseményeket lehet követni, jelentkezni rájuk, valamint a pontgyûjtési akcióval
további motivációt kívánnak adni a fiataloknak.
A MozduljRá! program a közösségi médiára alapozva célozza meg a hallgatókat a fizikai aktivitásuk jelentõs növelésére és a sportolás „cool”
jellegének bizonyítására. A SportPont rendszer
és a honlapstruktúra is fejlesztésre kerül, amely
tovább segíti a hallgatók figyelmének felkeltését
és „kényelmes” szolgáltatásokkal való elérését.
A hallgatói aktivitást ösztönzõ programok tekintetében a MEFS és a HÖOK együttmûködési
megállapodást kötött, mely alapján további szoros együttmûködés és az eredmények további javulása várható.
A szarvasi beruházással a csapatban való sportolás, együttmûködés lehetõségei kívánjuk bõvíteni, mint vízisportok, kerékpártúrák és labdajátékok lehetõségeinek megteremtésével. A sporttevékenység bõvítésének egyik fontos lépése lesz
Szarvason a csónakház kivitelezése. Ennek a beruházásnak a célja, hogy még több hallgató próbálja ki és szeressen bele vízisportokba, elsõsorban a kajak-kenu sportba. Az Arborétum területén egy 20x40m sportpálya kialakítása is a projekt része, ahol a hallgatóknak lehetõségük lesz a
röplabda, kézilabda, futball gyakorlására. Továbbá jelentõs mennyiségû sporteszköz beszerzése is a beruházás része, többek között, kerékpárokat, rollert, tollasütõt és labdát, röplabdát és

hatóvá válik a
rá fordítható
idõ,
! lehetõvé válik a hallgatók
„belsõ erõforrásainak” lényegesen jobb kihasználása a
képzés során
(ez egy komoly
rejtett tartalék)
valamint a legdrágább oktatási forma, a jelenlétet igénylõ
képzések
mennyiségének
optimalizálása,
a gyakorlati tréningek minõségének javítása is.
Ezek alapján a Szent István Egyetem hallgatói
a közeljövõben már bárhol, az utcán vagy akár
tömegközlekedésen egy erre alkalmas eszköz
segítségével online tudják tudásukat bõvíteni
anélkül, hogy elõ kellene venni bármilyen papír
alapú feljegyzést, így nemcsak a környezetüket
védik, hanem korlátok nélkül gyakorolhatnak,
ismételhetnek, készülhetnek a vizsgákra.
Dr. Fekete Rita
projektmenedzser
futball labdát is vásárolnak. A szarvasi projekt
keretében elkészül egy vízi tanösvény is, amely
az Arborétum Körös felõli partvonalának kb.
egy kilométeres szakaszát érinti. A tanösvény öt
állomásból áll majd, az állomásokon érdekes információk gyûjthetõk és különleges, interaktív
feladatok oldhatók meg. A tanösvény csoportok
számára, kísérõvel látogatható, a bemutatást és a
tanösvény által kínált program hatékony lebonyolítását a túravezetõ koordinálja. A tanösvény
állomásainak megközelítése hajókkal lehetséges. A pályázati támogatásból összesen 15 kenu
és 10 kajak kerül beszerzésre a kiegészítõ elemekkel, valamint kialakításra kerülnek az állomások táblái, egyéb kellékei.
Szarvason kerül alkalmazásra egy fõ fõállású
sportszervezõ. Feladata lesz, hogy összefogja és
koordinálja az intézményen belül zajló sporttevékenységhez kapcsolódó információkat, tevékenységeket. Mûködésének legfontosabb célja, hogy az intézményben zajló sportéletrõl tájékoztassa a hallgatókat ez által is növelve a sportéletben résztvevõ aktív hallgatók számát. Ebbe
beletartozik a mintaprogramok beindítása,
sportprogramok támogatása, információk gyûjtése sportprogramokról és a hallgatóság felé való kommunikálása.
A sportprogram célja, hogy a tanulók közül a
testmozgásban részt vevõk aránya és annak növekedése adott intézményben elérje a 3%-ot. Az
új sporttevékenységek kialakításánál alapvetõ
szempontok lesznek a hatékonyság és fenntarthatóság. Bízunk benne, hogy minden hallgatónknak lehetõsége lesz kipróbálni az új létesítményeket.
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A Szent István Egyetem Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény
12.§ (3) bekezdésének he) pontja értelmében Grassalkovich Ösztöndíjat alapított a Felsõoktatási intézményi fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és hozzáférhetõségének együttes
javítása érdekében elnevezésû, EFOP 3.4.3 azonosítószámú pályázatban elnyert, „Az agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi és módszertani fejlesztése a digitális agrár- és élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében” címû, EFOP
3.4.3-16-2016-00012-es azonosító számú projekt keretében.
Gödöllõ történelmének és fejlõdésének meghatározója a Grassalkovich család, melynek kiemelkedõ személyisége Grassalkovich I. Antal (1694-1771) volt, aki pompás barokk kastélyt
és birtokrendszert épített, s aki a települést mezõvárosi rangra emelte.Az örökösök, s különösen
III. Antal (1771-1841.) bõkezû mecénásként támogatta a reformkor tudományos és kulturális
életét, többek között a Nemzeti Múzeum és a Nemzeti Színház telkének átadásával. Az Ösztöndíj a Gödöllõ életével, fejlõdésével egybeforrt fõúri családnak, a Grassalkovichoknak kíván
emléket állítani.
Az Ösztöndíj célja az Egyetemmel fennálló határozatlan idejû közalkalmazotti jogviszonyban
álló oktató és/vagy kutató támogatása a pályán tartás, az elõmenetel és a tudományos teljesítmény elõsegítése érdekében, hosszabb távon az oktatói/kutatói utánpótlás biztosítása.

Pályázati felhívás
Grassalkovich Ösztöndíjra
Grassalkovich Ösztöndíjra az alábbi három kategóriában lehet pályázni:
I. Tudományos elõmenetelt támogató oktatói,
kutatói ösztöndíj
II. Szellemi alkotás elismerése
III. Kiemelkedõ hozzájárulás az Egyetem hírnevének öregbítéséhez
I. Tudományos elõmenetelt támogató ösztöndíj
Az oktatói, kutatói ösztöndíj idõtartama 10 hónap, mely során az alábbi kategóriákban nyújt az
Egyetem támogatást:
a) 3 fõ részére: tanársegéd, tudományos segédmunkatárs munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott,
b) 3 fõ részére: adjunktus, tudományos munkatárs munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott,
c) 1 fõ részére: fõiskolai, illetve egyetemi docens, tudományos fõmunkatárs munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazott,
d) 1 fõ részére: fõiskolai, illetve egyetemi tanár,
kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó munkakörben foglalkoztatott közalkalmazott.
Az Ösztöndíj pályázathoz be kell nyújtani motivációs levelet és tudományos tervet, melyben a
pályázó kifejti, hogy az ösztöndíj elnyerése az
oktatói/kutatói pályán miben segíti az elõmenetelét, mit kíván elérni a támogatás felhasználásával, továbbá ezen tevékenysége hogyan járul
hozzá az Egyetem képzési minõségének fejlesztéséhez.
A pályázatok elbírálása során értékelni kell a
pályázó:
a) tudományos vagy alkotói teljesítményét,
b) publikációit, konferencia részvételeit magyar
és idegen nyelven,
c) a tudományos utánpótlás nevelésben való
részvételét,
d) az Egyetem képzési minõségének fejlesztéséhez való hozzájárulását.
Apályázathoz mellékelni kell:
a) szakmai önéletrajzot,
b) motivációs levelet,
c) tudományos tervet,
d) az MTMT-ben nyilvántartott publikációs
jegyzéket.

Az Ösztöndíjra az oktató, kutató munkakörben
foglalkoztatott közalkalmazott több alkalommal
pályázhat.
Az Ösztöndíj összege 150.000.- Ft/hó, azaz százötvenezer forint havonta, mely egyösszegben
kerül kifizetésre a közalkalmazott folyószámlájára történõ utalással.
II. Szellemi alkotás elismerése
Az ösztöndíj célja, hogy az Egyetem elismerését
fejezze ki azon közalkalmazotti jogviszonyban
álló munkatársa (évente 1 fõ) részére, aki a pályázat kiírását megelõzõ naptári évben iparjogvédelmi vagy szerzõi jogvédelmi eljárás során
védelemben részesítendõ alkotást hozott létre.
Több szerzõ vagy alkotó esetén az ösztöndíj a
szerzõk, alkotók között a szellemi tulajdonjog
arányában megoszlik.
Az Ösztöndíj összege 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint, mely egyösszegben kerül kifizetésre
a közalkalmazott folyószámlájára történõ utalással.
Apályázathoz mellékelni kell:
a) szakmai önéletrajzot,
b) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által
kiállított igazolást,
c) a pályázat tárgyát képezõ szellemi alkotás
bemutatását maximum 5 oldalban, melyben bemutatásra kerül annak hasznossága mind az
Egyetem portfoliójában szereplõ képzések,
mind a társadalom szempontjából.
III. Kiemelkedõ hozzájárulás az Egyetem hírnevének öregbítéséhez
Az Ösztöndíj célja, hogy az Egyetem elismerését
fejezze ki azon közalkalmazotti jogviszonyban
álló munkatársa (évente 1 fõ) részére, aki az
Egyetemen kívül végzett tevékenységével, de
mint az Egyetem közalkalmazottja hozzájárul az
Egyetem hírnevének öregbítéséhez.
Az Ösztöndíj összege 500.000.- Ft, azaz ötszázezer forint, mely egyösszegben kerül kifizetésre
a közalkalmazott folyószámlájára történõ utalással.
Apályázathoz mellékelni kell:
a) szakmai önéletrajzot,
b) a pályázat tárgyát képezõ tevékenység részletes bemutatását maximum 5 oldalban, kie-

melve az Egyetem, mint munkáltató szerepének
megjelenítését,
c) média megjelenések dokumentálását (hivatkozások linkje, cikk másolata).
Apályázat benyújtásának módja
A pályázatot szeptember 25-ig kell 2 példányban benyújtani a rektornak címezve a Rektori Titkárságon, zárt borítékban, melyre rá kell
írni a megpályázott ösztöndíj és a pályázó nevét. A pályázatokat alaki szempontból a Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság ellenõrzi és
készíti elõ értékelésre az 5 tagú bíráló bizottság
részére.
A rektor legkésõbb szeptember 30-ig dönt a
pályázatokról. A rektor a pályázókat értesíti a
döntésrõl, valamint a nyertes pályázókat az Ösztöndíj adományozásáról szóló oklevél ünnepélyes átadásának idõpontjáról.
Gödöllõ, 2017. szeptember 11.
Dr. Tõzsér János
egyetemi tanár, rektor
A Szent István Egyetem Szenátusa a nemzeti felsõoktatásról szóló 2011. évi CCIV.
törvény 12.§ (3) bekezdésének he) pontja
értelmében a hátrányos helyzetû hallgató
vagy hátrányos helyzetû térségbõl származó hallgató részére Dimény Imre Ösztöndíjat alapított a Felsõoktatási intézményi
fejlesztések a felsõfokú oktatás minõségének és hozzáférhetõségének együttes javítása érdekében elnevezésû, EFOP 3.4.3
azonosítószámú pályázatban elnyert, „Az
agrárképzés tudásmenedzsment keretrendszerbe integrált, gyakorlatorientált, tartalmi
és módszertani fejlesztése a digitális agrárés élelmiszergazdaság elvárásainak tükrében” címû, EFOP 3.4.3-16-2016-00012es azonosító számú projekt keretében.
Dimény Imre az erdélyi Komollón született 1922. augusztus 3-án, édesapja négy
elemit végzett, ám rendkívül olvasott és tájékozott ember volt. Édesanyja tizenhat
gyermeket szült, akik közül többen nem
maradtak életben, Dimény Imre volt a harmadik a születettek sorában. 1941 és 1944
között a Kolozsvári Gazdasági Akadémia,
majd az ottani mezõgazdasági fõiskola hallgatója volt. Az egyetem elvégzése után
1945 és 1975 között a mezõgazdasági igazgatás különbözõ területein tevékenykedett.
Mezõgazdasági és élelmezésügyi miniszteri posztot töltött be 1967 és 1975 között. A
Széchenyi-díjas tudós 1967 és 1975 között
földmûvelésügyi és élelmezésügyi miniszter, 1975 és 1986 között a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem rektora volt.
Megszervezte az Ökonómiai Intézetet,
melynek igazgatója volt. Az egyetemhez
kapcsolta az Országos Szõlészeti és
Borászati Kutatóintézetet. 1992-tõl a Szent
István Egyetem Élelmiszer-tudományi Kar
tudományos tanácsadója, 1995-ben professor emeritus lett; a doktori bizottság elnöke volt 2000-ben és 2001-ben agrármûszaki, agrár-közgazdasági és interdiszciplináris tudományterületen.
A területi hátrányos helyzet és a felsõoktatási részvétel összefüggéseit vizsgálva
Magyarországon megállapítható, hogy jelentõs befolyással van a lakóhely elhelyezkedése a felvételi jelentkezési hajlandóságra. Komoly különbségek vannak az
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egyes települések, kistérségek között a felsõoktatás elérhetõségével kapcsolatban. Míg egyes
települések (jellemzõen Budapest és a nagyvárosok) lakói számára számos lehetõség kínálkozik a helyben való felsõfokú továbbtanulásra, addig másoknak a legközelebbi felsõoktatási
intézmény megközelítéséhez akár több mint 90 percet kell utaznia közúton. E jelentõs elérési
különbségek meghatározó módon befolyásolják a felsõoktatási részvétel költségeit az egyének
számára, rontva a jelentkezési kedvet az egyetemektõl és fõiskoláktól távol esõ településeken
élõk körében. A felsõoktatási részvételi adatok területi adatai szerint hazánk 23 kistérségben a
jelentkezõk száma is rendkívül alacsony, a felvettek száma még attól is elmarad.
Az Ösztöndíj adományozásának célja, hogy elõsegítse a hátrányos helyzetû hallgató vagy
hátrányos helyzetû térségbõl származó hallgató felsõoktatásban való részvételét.

Pályázati felhívás Dimény Imre
Ösztöndíjra a 2017/2018. tanévre
A Szent István Egyetem Szenátusa a hátrányos
helyzetû hallgató vagy hátrányos helyzetû térségbõl származó hallgató részére Dimény Imre Ösztöndíjat alapított azzal a céllal, hogy elõsegítse az
érintettek felsõoktatásban való részvételét. Az
ösztöndíjra a pályázatot az alábbiak szerint kell
benyújtani.
1.1. Az Ösztöndíjat teljes idejû (nappali tagozatos), alap- vagy mesterszakon, osztatlan képzésben részt vevõ hallgató nyerheti el pályázat útján
egy tanév idõtartamra. Olyan hallgató részesülhet
ilyen ösztöndíjban, aki
a) hátrányos helyzetû hallgató az 1.3 pont szerint
és/vagy hátrányos helyzetû térségbõl származó
hallgató az 1.4 pont szerint,
b) nyilatkozatban vállalja, hogy az ösztöndíj idõtartama alatt aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik,
c) tanulmányi átlaga az 1.2 pontban írtak szerinti,
d) továbbá, aki teljesíti az alábbi feltételek valamelyikét:
da) tudományos tevékenységet végez:
daa) elsõ éves hallgató esetében: Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny (OKTV) döntõjében való részvétel, illetve elért eredmény; valamelyik szaktárca által elfogadott országos tanulmányi verseny döntõjében való részvétel; a kutató diákok országos konferenciáján való részvétel, illetve eredmény; hivatalosan dokumentált részvétel a
Magyar Tudományos Akadémia által különbözõ
tudományterületeken középiskolás diákok részére
szervezett Nyári Tábor munkájában; hivatalosan
dokumentált részvétel a felsõoktatási intézmé-

nyek kollégiumai, alapítványai által középiskolások számára szervezett tudományos kutatótábor
munkájában; középiskolai egyéni és/vagy csoportos tudományos tevékenység során elért értékelhetõ, dokumentált teljesítmény;
dab) felsõbb éves hallgató esetében: tudományos
diákköri tevékenység, Országos Tudományos Diákkör, szakkollégium tagja;
db) mint az Egyetem hallgatója hozzájárul az
Egyetem hírnevének növeléséhez,
dc) nagyfokú aktivitást mutat a hallgatói közösség
építésében (hallgatói önkormányzatban, kollégiumi életben aktív szerepet vállal),
dd) a pályázat benyújtását megelõzõ naptári évben szerzett felsõfokú nyelvvizsgát.
1.2. A tanulmányi átlag az alábbiak szerint kerül
megállapításra:
a) elsõ éves alapképzésben résztvevõ hallgató esetében nem kerül értékelésre,
b) alapképzésben: a második vagy harmadik tanévet megkezdõ hallgató esetében az elõzõ év súlyozott tanulmányi átlaga, legalább 3,75,
c) mesterképzésben: az alapképzésben megszerzett oklevél minõsítése legalább 3,51.
1.3. Az ösztöndíj értelmében hátrányos helyzetûnek minõsül:
a) a szociokulturális hátránnyal rendelkezõ tanuló (alapja a tanulók szociális, kulturális hátterét
jellemzõ statisztikai számadat, a családi háttérindex „A hátrányos helyzetûek aránya a felsõfokú
végzettségûek között” elnevezésû OP indikátorhoz kötve);

b) a gyermekek védelmérõl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szerint:
ba) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülõ,
bb) a hátrányos helyzetû (HH), a halmozottan
hátrányos helyzetû (HHH),
bc) a nevelésbe vett,
bd) a sajátos nevelési igényû,
be) a fogyatékossággal élõ tanulók.
1.4. Az ösztöndíj értelmében hátrányos helyzetû
térségbõl származó a hallgató az alábbiak értelmében:
a) a kedvezményezett települések besorolásáról
és a besorolás feltételrendszerérõl szóló 105/
2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. mell. alapján,
b) a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 2. sz. mell.
alapján.
1.5. Az Ösztöndíj összege 30.000.- Ft/hó, aminek
a kifizetése havonta, a hallgató folyószámlájára
történõ utalással történik.
1.6.Apályázathoz a hallgatónak mellékelni kell
a) önéletrajzot,
b) lakcímkártya fénymásolatot,
c) a hátrányos helyzetet igazoló dokumentumok
eredeti példányát,
d) tudományos tevékenység igazolását (különösen, de nem kizárólagosan: a kapott oklevél, fénymásolata, ajánlás, versenyrészvétel igazolás,
szakkollégium tagság igazolás, felsõfokú nyelvvizsga bizonyítvány másolata, stb.)
e) hallgatói jogviszony igazolást.
A pályázatot legkésõbb szeptember 22-ig kell 2
példányban benyújtani a rektornak címezve az illetékes tanulmányi osztályon, zárt borítékban,
melyre rá kell írni a pályázat nevét és a hallgató
NEPTUN azonosítóját.
A pályázatokat a Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság ellenõrzi alaki szempontból és döntésre elõkészíti az 5 tagú bíráló bizottság számára.
A rektor legkésõbb minden év október 15-ig dönt
a pályázatokról.
A rektor a pályázókat értesíti a döntésrõl, valamint a nyertes hallgatókat az Ösztöndíj adományozásáról szóló oklevél ünnepélyes átadásának
idõpontjáról.
Gödöllõ, 2017. szeptember 11.
Dr. Tõzsér János
egyetemi tanár, rektor

A Szent István Egyetem képzési rendszerének
munkaerõ-piaci igényeknek való megfeleltetése,
fejlesztése a duális és kooperatív képzések tükrében
Az Egyetem az EFOP-3.5.1-16 pályázat keretében 315.656.528.- forintot nyert a képzési rendszerének munkaerõpiaci igényeknek való megfeleltetése, fejlesztése a duális és kooperatív képzések tükrében elnevezésû projekt megvalósítására. A projekt 2017. szeptember 1. napján indult
és a célok megvalósítására 36 hónap áll rendelkezésre.
A duális képzés kialakítása azt a problémát
hivatott orvosolni, hogy Magyarország vállalatai
ugyanolyan széles szakmai képzési profilban
várják a felsõoktatásban végzett hallgatókat,
mint a lényegesen nagyobb gazdasággal rendelkezõ országok, azonban mérethatékonysági okok miatt a hazai felsõoktatás nem képes a vállalkozások igényeit maradéktalanul kielégíteni. A
vállalatok a friss diplomásokat kénytelenek a
vállalatspeciális tudásigényre önmaguk felkészíteni, mielõtt érdemi munkára tudják õket alkal-
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mazni.
A duális képzés teljes idejû képzésként történõ
bevezetésére a nemzeti felsõoktatásról szóló
2011. évi CCIV. törvény 2014. július 24-én hatályba lépett módosításával került sor.Atörvénymódosítás indokolása szerint: „A felsõoktatás átalakítása során az egyik igen fontos szempont és
cél a felsõoktatás és a gazdaság kapcsolatának
erõsítése, a gazdaság és a munkaerõpiac igényeinek való jobb megfelelés, továbbá egyes képzési
területeken a gyakorlatorientált képzési programok elterjedésének elõsegítése. E szempontból
fontos lépés a felsõoktatás és a gazdasági szereplõk együttmûködésével megvalósuló úgynevezett duális képzés, amelynek meghonosításán,
elterjesztésén bizonyos intézmények és a közelükben lévõ vállalatok évek óta dolgoznak.”
A vállalati kooperációban megvalósuló képzések régóta ismeretesek. Ezek a múltban is a vál-

lalat által igényelt olyan speciális szakismeretek elsajátíttatásában segítettek, amelyekre az egyetemi képzés
nem volt felkészülve, nem
volt hozzá speciális ismeretekkel rendelkezõ felsõoktatási szakember,
vagy nem volt
hozzá biztosítható a megfelelõ gyakorlati

univerzitás

képzési ipari, mezõgazdasági termelési környezet.
A duális és kooperatív képzés elsõsorban a vállalati speciális ismeretek és a céges gyakorlati tapasztalatok megszerzésében nyújt segítséget. Az
e képzésekben résztvevõ hallgatók pályakezdésnél értékesebbek a munkaerõpiacon. A kooperáló partner vállalatok az ott gyakorlatot teljesítõ hallgatók tovább foglalkoztatását jó eséllyel
meg tudják oldani, ezért elsõsorban az õ szakemberszükségleteiket fogják kielégíteni.
Az Egyetem jelenleg 7 alapképzési szakon
(élelmiszermérnök, mezõgazdasági mérnök,
környezetmérnök, gépészmérnök, mezõgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök, pénzügy
és számvitel, építõmérnök) hirdet duális képzést
29 vállalati partnerrel együttmûködve. A Szenátus a 2017. augusztus 28-i ülésén hozott döntése
értelmében támogatja az élelmiszermérnök és az
élelmiszerbiztonsági- és minõségi mérnök mesterképzési szakok duális képzési formában történõ indítását a 2017/18. keresztféléves tanévtõl.
Aprojekt alapvetõ célja, hogy az Egyetem az általa oktatott szakokhoz kapcsolódó területen tevékenykedõ vállalatokkal közösen megalkossa a
duális képzésre alkalmas szakok duális és kooperatív képzési tanulmányi programjait, a tanterveket, módszertani anyagokat, felkészítse az oktatókat, oktatásszervezõket, vállalati szakembereket a duális képzés szakszerû megvalósítására
a jelentkezéstõl a végzésig, a kezdõ lépésektõl a
végzés utáni nyomon követésig.
Aprojektben megvalósításra kerül:
1. a duális képzés stratégiai agrár célcsoportjainak meghatározása,
2. a duális képzésre alkalmas szakok kiválasztása, új duális képzési partnerek felkutatása,
3. kidolgozásra kerülnek az új duális mintatantervek, a meglévõk a tapasztalatok alapján aktualizálásra, szükség esetén módosításra kerülnek,
4. a fejlett technológiákkal rendelkezõ gazdasági
szervezetektõl nagyobb arányban kerülnek bevonásra az oktatásba a gyakorlati szakemberek,
5. mind a vállalati, mind az egyetemi szakemberek részére duális módszertani képzés megvalósítása,
6. digitális tananyag készítése a duális képzés
vagy a mintatanterv sajátosságai által igényelt
speciális ismeretekbõl,
7. a képzési és kimeneti követelményhez igazodóan a duális programhoz kapcsolódó gyakorlati
készségek értékelési és mérési módszereinek kidolgozása,
8. nem teljes képzési ciklusra (egy vagy több félévre) kiterjedõ kooperatív gyakorlati képzési
programok kidolgozása,
9. SZIE Duális Képzési Fehérkönyv kidolgozása, mely a módszereket, elveket, eljárásokat rögzíti,
10. a feladatok koordinálása és a jó gyakorlatok
meghonosítása érdekében a duális képzési központ kialakítása (tájékoztatás, segítségnyújtás,
vállalati kapcsolattartás, marketing, kommunikációs és adminisztratív tevékenység).
Dr. Szabó Linda Zsófia
adminisztrációs és koordinációs fõosztályvezetõ,
projektmenedzser

Kommunikációs kampány
az agrár szakma
népszerûsítésére
A Szent István Egyetem a Kaposvári Egyetemmel, a Szegedi Tudomány Egyetem Hódmezõvásárhelyi Karával és az Emberi Erõforrások
Fejlesztése Alapítvánnyal konzorciumban

789.999.729 Ft támogatást kapott az EFOP
3.4.4-16-2017-00010 azonosító számú pályázat
keretében az „Agrártudományi pályaorientáció a
ágazat versenyképességének javítása a szakemberutánpótlás erõsítése érdekében, a képzési

környezet innovatív
fejlesztésével” címû
program megvalósítására.
A tervezett program fõ
célja a felsõoktatásba
való bekerülés fokozása, ezáltal a felsõfokú
képzettségi szint növelése, a hátrányos földrajzi, társadalmi, gazdasági helyzetbõl származó fiatalok képzettségi szintjének javítása,
és a felsõfokú végzettséghez történõ jutásuk elõsegítése, különösen a
jelenleg általuk alulreprezentált szakokon – az
agrár szakok szintén ebbe a körbe tartoznak –, a
matematikai, természettudományi, informatikai,
mûszaki (MTMI / STEM) szakokra való jelentkezés fokozása.

A programunk
keretében megvalósuló 3 éven
át ívelõ kom-

munikációs kampány célja az agrár szakma imidzsének építése, az
agrár életpályamodell ismertségének, és elismertségének növelése, az agrár
életpályát választók számának bõvítése.
A kampány elsõ lépéseként augusztus 31-én videokonferencia keretében összeült a konzorcium és az audiovizuális
fejlesztést elnyert Greenroom kreatív ügynökség képviselõivel a
kampánykoncepció elfogadására.
Az agrárszakmát népszerûsítõ tevékenységünket a bemutatott logó fémjelzi, amely remélhetõleg a tevékenységünk nyomán rövid
idõn belül széles körben
ismertté és elismertté
válik.

A kampány elsõ bemutatkozását a Tudományok Fõvárosa rendezvényen tervezzük 2017.
szeptember 23-án, a Várkert Bazárban, melyre
minden érdeklõdõt várunk szeretettel.
Dr. Fekete Rita
projektmenedzser
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„Tisztelni kell a diákot, mint minden embert"
Dr. Molnár József 70 éves
Az egyetemi tanévnyitó ünnepségen vette át a professor emeritus egyetemi
kitüntetést dr. Molnár József, aki 1996 – 2004-ig két cikluson át volt a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja, majd 2004 – 2007 között
a Szent István Egyetem rektori tisztségét látta el. Ebbõl az alkalomból
beszélgettünk vele a Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézetben
lévõ szobájában. A professzor 1966-ban lépett be elõször egyetemünk
kapuján, s amellett, hogy cselekvõ részese volt a rendszerváltozás
idõszakának tananyagfejlesztésében, a közgazdászképzés elindításában,
majd az integrált egyetem mûködésének dinamizálásában, oktatói munkáját
érzi magához a legközelebbinek.
– Az ifjú Molnár József útja nagy hegyeken át vezetett Gödöllõre. Kérem, ismertessen meg a kezdetekkel!
– Diósgyõrben, kétkezi munkáscsaládba
születtem és éltem tizennyolc éves koromig.
Apám a kohászatban hengerészként három
mûszakban, embert gyilkoló munkakörülmények között dolgozott. Bármennyire is kedvezményes volt akkor a nyugdíjba vonulás
ideje, a nyugállományt nem igazán élvezhette: megette a gyár.
Ahogy visszaemlékszem, azt mondhatom,
gyermekkorom boldog szegénységben telt.
Nagyon szerényen éltünk, de mindig volt mit
ennünk, volt tiszta ruhánk, futotta az iskolai
kirándulásokra, ajándékra karácsonykor és
persze könyvekre. Soha nem éreztem szegénynek magunkat. Ebben bizonyára az is
szerepet játszott, hogy a környezetemben, az
osztálytársaim körében mindenki hasonló
szinten élt. Nem voltak égbekiáltó különbségek.
Szeretetben nõttem föl. A szüleim megérezték a tanulás iránti vágyamat és annak teljesülését mindennel támogatták. Elolvastam
az iskolai könyvtárakban fellelhetõ könyveket. Mindenevõ voltam, irányítás, tudatos
témaválasztás nélkül faltam a regényeket.
Volt egy korszakom, amikor mindent elolvastam, amit Verne Gyula írt. Majd mindent
elolvastam, amit Jókai jegyzett. Édesanyámmal lelkileg is nagyon közel álltunk egymáshoz. Mindig türelemmel meghallgatott.
Sokszor éjszakába nyúlóan beszélgettünk.
Nem volt kérdéses, hogy egyetemre megyek.
Gyerekként megtanultam a munka becsületét, sok fizikai munkát végeztem. Részben
nagyapám kis szõlõjében, tíz-tizenkét éves
koromtól kezdve, végeztem a soron következõ feladatokat.
Dolgoztam kõmûves mellett is, tizennégy
évesen. Maltert kevertem, téglát hordtam –
mint oly sokan mások –, akkor is, amikor a
mester ebédelt, hogy fenn, az állványon, amikor kell, a kezénél legyen a tégla. Nyaranta a
Lillafüredi Állami Erdei Kisvasútnál krampácsoltam. A brigád fele cigány ember volt,
akik abban a közösségben tisztességgel dolgoztak. Nem is tudtak mást tenni. És az embe-
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rek kölcsönösen elfogadták egymást. Egyetlen szempont volt: dolgozik-e rendesen, vagy
nem dolgozik.
Néha persze szívtam a fogamat, mert arra
gondoltam, hogy a társaim strandra vagy focizni járnak, én meg dolgozom. A fizikai munka megbecsülése gondolkodásom részévé
vált. Én nem esek hasra attól, hogy valakinek
diplomája, ilyen-olyan tudományos fokozata
van. Olyan fizikai munkásokat, szakmunkásokat ismertem meg életem során, akik természetes intelligenciában, munkakultúrában, az
emberekhez, a családjukhoz való viszonyukban, tisztességükben bizony magasan diplomásak a szememben.
– Mindezt nem nevezhetjük klasszikus agrárgyökereknek…
– Olyan nagyon nem is vonzódtam én a mezõgazdasághoz. Eleinte jogász szerettem volna lenni, társadalomtudományi érdeklõdésem
volt. Végül is unokatestvéremmel sokat beszélgetve, kissé romantikusan, arra jutottunk,
hogy menjünk inkább a mezõgazdaságba, a
mezõre, az állatok és a növények közé. A
szüleim persze a Nehézipari Mûszaki Egyetemre gondoltak, hiszen milyen szép lett volna, ha a kohász nagypapa, meg a kohász apa
után a gyerek elsõ értelmiségiként mérnök úrként lépne a gyárba. Én viszont nem szerettem
a „mûveket”. A kohászat engem taszított.
Hangos, büdös és veszélyes volt. Politechnikára mégis bejártam az üzembe. A gimnáziumban is kellett szakmát tanulni. A mi
csoportunk a mintakészítõ asztalos mûhelyben, asztalos inasokként dolgozott. Reszeltünk, csiszoltunk, tizedmilliméter pontosan
készítettük az öntõformákat. Mégis mindenét
rossznak találtam a gyárnak, így kerültem az
agrárra.
– Milyen hallgatói élményeket õriz?
– Már egyetemistaként is érdekeltek a társadalomtudományok, ugyanakkor elég sokat
dolgoztam a KISZ-ben – mert akkor az volt –
és a kollégiumi közösségben. Fõleg kulturális
szervezõ munkát végeztem. Dolgoztunk építõtáborban, amit nagyon komolyan vettünk;
meg is nyertünk elsõ évben egy háromhetes
építõtábori részvételt Lettországba. Ez lett az
elsõ külföldi utazásom.

Végzés elõtt még úgy gondoltam, hogy a
gyakorlatban dolgozom majd. Így is készültem egy termelõszövetkezetben eltölteni a
félévet. Közben a Politikai gazdaságtan
tanszékre is hívtak gyakornoknak. Az üzemi
gyakorlatot azonban egy másik fontos mozzanat elõzte meg: az évfolyam fiú tagjaival
elvállaltuk, hogy elmegyünk Csengerbe, ahol
a nagy tiszai árvíz után építõtábort szerveztek. Hordtuk, pakoltuk az építõanyagot.
Ez olyan tisztességes megmozdulás volt,
hogy máig nem felejtem az emlékét.
Végül egy ifjúsági delegáció tagjaként
Angliában eltöltött hét után kerültem a téeszbe, másodmagammal. Egy óriási dinnyeraktárt õriztünk, segítettünk kiszolgálni a
szállítókat, de mérnöki munkát nem adtak. Az
államvizsga idõszakhoz közeledve úgy döntöttem, hogy inkább mégis az egyetemi gyakornokságot vállalom. S milyen is az élet:
amikor nagy barátsággal eljöttem a szövetkezettõl, az elnök és a fõagronómus elmondták: „Hát tudtuk mi, hogy te úgysem maradsz
itt, ezért nem akartunk terhelni komolyabb feladattal.” Kiderült, ezt a bogarat egy évfolyamtársam ültette el a fülükbe, aki a helyemre akart kerülni. Ám végül õt sem vették fel,
mert nem vállalták át a mástól kapott tanulmányi ösztöndíjának a kifizetését.
– Ezután már az oktatói pálya kezdõdött?
– Igen. 1971. január elsõ munkanapján azzal
az elhatározással kezdtem el tudományos
ösztöndíjas pályafutásomat, hogy ha egy
ilyen tanszékre jövök, akkor nekem nem elég
az agrárdiploma. Beiratkoztam a közgazdasági egyetem tanár szakára és politikai gazdaságtan tervezés szakos középiskolai tanári
oklevelet kaptam, közgazdász tanár lettem.
Az erõs gazdaságelméleti, gazdaságtörténeti,
matematikai, elemzési jellegû képzés után a
történteket úgy is fölfoghatnám, hogy elfecséreltem az életembõl majdnem öt évet az
agrármérnöki oklevélig, majd elkezdtem elméleti közgazdaságtant tanítani. Mégsem sajnálom a gödöllõi agrárképzés éveinek egyetlen percét sem és nem tekintem fölöslegesnek. A természettudományos alapgondolkodás, a természethez, a környezethez való viszony is beépült a személyiségembe és ezt is
nagy értéknek tartom.
Amikor piacgazdaságot, piaci érdekeket,
profitot és jövedelemviszonyokat tanítok, elmondom a hallgatóknak, hogy van ám egy
másik dimenziója ennek a világnak, ez pedig
a természet. Nemcsak azok a javak fontosak,
amiket a piacon lehet megvenni. Azok a javak
legalább olyan fontosak, amelyeket a természet szabadon bocsát a rendelkezésünkre,
amit ingyen kapunk. Elég baj, hogy nem becsüljük eléggé, hogy pusztítjuk, felelõtlen
módon pazaroljuk azokat.

univerzitás

– Mi kell ahhoz, hogy egy tanárembert
szeressenek a hallgatók és a tárgyat is, amit
tanít?
– Elöljáróban: a pedagógia tudomány, a
tanítás szakma. Mindkettõt tanulni, tudni kell.
Ami a habitusomat illeti, nem vagyok konfliktuskeresõ, igyekszem inkább megoldani a
feszültségeket. Ezért kompromisszumokra is
hajlandó vagyok. Az én hitvallásom elég egyszerû, világos: tisztelni kell a diákot, mint
minden embert. Bármilyen kicsi – életkorban
vagy képességekben – mégis egy személyiség. Kosztolányi gondolatával: Egyedüli példány. A tiszteletnek ugyanakkor része a követelmény állítás is. Követelek tõled, mert tisztellek.
A Wesselényi gyakorló középiskolában egy
teljes végzõs lányosztályt tanítottam. Utólag,
amikor elköszöntem tõlük jöttem rá, hogy
tiszteltek, és talán szerettek is. A nappali tanár
szakos hallgatók simán tegezték õket, én viszont, mint aki már gyakornok voltam Gödöllõn, magáztam a lányokat. Ösztönös ráérzéssel. Egyszer fölszólítottam valakit felelni, aki
nyilvánvalóan nem tanult, és még durcásan,
mondhatnám, hisztisen viselkedett. Szemrebbenés nélkül adtam neki egy egyest. Utólag
kiderült, õ volt az osztály liblingje, mert valakinek a valakije volt, és õt senki nem bántotta.
És akkor jöttem én a szekundával. Hát néha
ilyen apróságon múlnak a dolgok.
Tudatosan biztosan nem bántottam meg diákot, remélem, hogy véletlenül sem. Nem illik
bele a tanári elképzeléseimbe, hogy mondjuk,
megalázzak egy diákot, ha látom, hogy nem
készült. E tekintetben a magasugrás elveit
képviselem. Van egy szint, amit megkövetelek. Addig nem mehet át a diák, amíg a lécet
leveri. Arra törekedtem, hogy ha valakit megbuktatok, az úgy távozzon a vizsgáról, hogy
tisztában van vele, most ennyit érdemelt. Sok
doktoranduszt is visszaküldtem. De mindig
humánusan, emberségesen, mert attól még lehet kiváló ember, ha nem sikerült a vizsga. Az
érem másik oldala persze az, hogy megadni
minden segítséget ahhoz, hogy teljesíteni tudjon.
Ehhez persze sok tapasztalatot kellett szereznem. A kezdetekkor történt: annyira jóban
voltam a hallgatókkal, hogy az elsõ vizsga alkalmával kiderült, a társaság egy részét meg
kell buktatni, mert nem tanultak. Azt gondolták, hogy mi jó haverok vagyunk, itt nem lehet
baj.
A félév során a tanár vizsgázik, hogy el tudjae mondani az anyagot, meg tudja-e értetni, elmagyarázni a néha bonyolult összefüggéseket. De amikor a diák jön a vizsgára, akkor
megváltoznak a szerepek.
– A tudás, amit a világegyetemben porszemnyi Földön összegyûjtünk, gyorsuló
ütemben gyarapodik. Hogy lehet ezzel lépést tartani?
– Az ismeretanyag olyan hihetetlen sebességgel nõ, hogy az emberi agy, amely mégis
csak egy törzsfejlõdés eredménye, nem képes

mindent befogadni. Az egyéni tudás egyre inkább elszakad a ténylegesen létezõ tudástól. A
hatványozódó ismeretek és az emberi felfogó
képesség korlátozottsága miatt valóban

mondhatjuk azt, hogy az emberiség relatíve
kevesebbet tud, mint ötszáz évvel ezelõtt.
Meggyõzõdésem, hogy az egyetemi tanárok
zöme ma megbukna egy érettségin.
Hogy hogyan lehet a sok sávos, több dimenziós tudássztrádán eligazodni? A hagyományos tudást és értékeket, mint amit például a történelem felhalmozott, az irodalom, a
mûvészetek, a kultúra alkotott, nem dobhatjuk
ki csak azért, mert a jelenben élünk vagy vannak új regények, festmények és így tovább.
Már Szent-Györgyi Albert is azt az álláspontot képviselte, hogy nem kell minden tételes
ismeretet bemagolni, hiszen ezért vannak a
könyvtárak. Teljesen nyilvánvaló, hogy ezt a
hihetetlen módon növekvõ tudásanyagot nem
lehet megtanítani és nem lehet megtanulni.
Valószínûleg azt kell megtanítani, hogy miként lehet a lehetõ leghatékonyabban megszerezni és kombinálni szükségleteim, céljaim vagy a munkám szerint. Nagy dilemma,
azonnal, a végzés után alkalmazni kész gyakorlati tudás, vagy képesség a tudás hasznosítására és fejlesztésére. Egy egyetem sohasem
vállalhatja, hogy betanított munkásokat képez.
Átalakul az oktatás egész rendszere, de borzasztóan botladozunk. A tanár és a tanítvány is
gondban van. Több szálon is. Elmondjam az
elõadásomban azt, amit a diák bármikor elõ
tud szedni a világhálóról? Ha jól beszél angolul, akkor inkább a Harvardon tartott elõadást fogja meghallgatni, mert ahhoz van kedve, és nem az enyémhez.
Olyan képességeket kell átadni a hallgatóknak, amelyekkel néhány hónap alatt egészen

más munkafeladathoz tudnak alkalmazkodni.
Amelynek birtokában majd életpályájuk során képesek lesznek megtanulni azt az újat,
amirõl még ma fogalmunk sincs. A problémamegoldó képességek, az együttmûködésre való alkalmasság, a
csapatmunkában való eredményes
közremûködés tanításában lemaradtunk. Hagyományunk, a porosz
típusú iskolarendszer még ma is
eredményes, mert a nyugat-európai egyetemekre kerülõ hallgatóinkról azt mondják, hogy tételes tudással nagyon jól állnak. Az õ diákjaik viszont a problémamegoldásban és az együttmûködésben
jók.
– Hallgatóként miben volt sikeres?
A tanulmányaimat jó színvonalon
végeztem, de akadt olyan tantárgy,
amit én is megismételtem. Gyenge
voltam például az állatfajok felismerésében gombostûn. Az apró
részletekre kevésbé voltam fogékony. Sikernek éreztem azt, hogy
hallgatóként lettem igazán közösségi ember, tanultam meg együttmûködni, felelõsséget vállalni másokért, kiállni, elmondani a véleményemet. Ezek voltak a vezetõi szárnypróbálgatások. Most már, hogy lassan az ötvenéves évfolyam-találkozót szervezzük, elmondhatom, elnyertem társaim bizalmát. A
közgazdász diplomát is sikerként éltem meg,
hiszen senki sem kérte tõlem, hogy végezzem
el a tanárszakot, de én ragaszkodtam hozzá,
és törekvésemet igazolta az élet, mert így
tudtam elõrébb lépni a pályán.
–Akövetkezõ állomás?
– Tanári siker, hogy a legtöbbször jó hangulatú, õszinte légkörû órákat tartottam. Harminchat évesen kaptam az elsõ komolyabb
kormánykitüntetésemet, kifejezetten a tanári
munkámért, a Politikai Fõiskolán. Gödöllõn
többször választottak meg az év legjobb oktatójának, hallgatói nívódíjat kapott a dr. Farkasné dr. Fekete Mária tanárnõvel együtt írt
Mikroökonómia címû tankönyvünk. A rendszerváltozás idején még az a hír is felröppent,
hogy megszüntetik a tanszékünket, a Politikai
gazdaságtan tanszéket, amelynek a nevet elõdöm dr. Pethõ György professzor változtatta
meg Közgazdaságtani tanszékre, s amelyet
1989-tõl én vezettem. A kételyekre azzal
feleltünk, hogy megírtunk egy korszerû Közgazdaságtan tankönyvet, amivel 1993-ban jelentünk meg a tudáspiacon. Tíz év múlva is
használták. Az ELTE-rõl és más nagyobb
egyetemektõl is kaptunk visszajelzést, kérték,
had vegyék át két-három fejezetét változatlan
formában. Bár soha semmit nem csinál az
ember egyedül, ezt is munkatársaimmal írtuk,
de ebben azért gondolom, nekem is volt szerepem. A 90-es évek eleje, a társadalmi-politikai rendszerváltás idõszaka egyébként is
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rendkívüli erõfeszítést igényelt, különösen a
gazdaságelméleti tantárgyak mûvelõitõl. Egy
természettudós, egy biológus, egy vegyész
számára a kutatás tárgyát kevésbé érintik a
társadalmi-politikai változások. A mikroba,
mikroba, a vegyület, vegyület, a genetika az
genetika. Az elméleti közgazdaságtan számára viszont maga a valóság változott meg,
amire a kutatások irányultak.
– Majd jöttek a magasabb vezetõi
feladatok…
– Viszonylag gyorsan ívelt a pályám. Elõbb
oktatási dékánhelyettes lettem, mert az oktatási ügyek és a hallgatók álltak legközelebb
hozzám, majd két ciklusban dékán.
Dékáni ténykedésem szerencsés idõszakra
esett. 20-25 évvel fiatalabbak voltunk, volt
egy tehetséges, ötletekkel és tenni akarással
teli kari közösség, és az új dolgokra fogékony,
megengedõ, támogató egyetemi és oktatáspolitikai környezet. Elindítottuk az egyetemi
szintû közgazdászképzést, alapítottunk és
mûködtettünk az országban egyedülálló szakokat, a kétlépcsõs képzéssel megelõztük a
Bologna folyamatot, felfuttattuk a csíkszeredai képzést. Részt vettünk jelentõs nemzetközi programokban, erõsödött a kutatási tevékenység, kiteljesedett a PhD képzés. Jelentõsen nõtt a hallgatói létszám, a gazdálkodási
biztonság. A GTK stabil, megbecsült egysége
lett az egyetemnek.
Második ciklusom végén kiderült, „szükség
van egy rektorra”. Bár nem élt bennem tudatosan a gondolat, hogy egyszer majd rektor
leszek, a végül ehhez vezetõ lépcsõfokok tengernyi tapasztalatot, ismeretet, személyes elfogadottságot tükröztek. H'ja, egyszer csak az
ember azon veszi észre magát, hogy pályázik
és rektor lesz. Persze ez mindenképpen tudatos vállalás. Emlékszem a szavam járására, ha
kérdezték, hogy hogy bírod a sok kötelezettséget, idegességet, felelõsséget, mindig azt
válaszoltam, nem a büntetõbíró ítélt arra,
hogy rektor legyek, önként vállaltam, sõt pályáztam rá. Ezt mondom minden, gondjárabajára panaszkodó mai vezetõnek is.
– Hogyan látta az akkori helyzetet?
– A szervezeti átalakulások az intézmények
számára megpróbáltatással járnak. Piaci körülmények között csak kivételes esetben képzelhetõ el, hogy egy egyetem szûk tudományterületen fenn tud maradni. A szervezeti
összefonódásnak, integrációnak tehát igenis
van értelme. Általában akkor lehet erõs egy
univerzitás, hogy ha sokféle ismeretanyagot
képvisel. Persze nem tudásszigetek halmazaként, mert akkor ugyanott van, mintha lenne tíz kis egyetem. Ha sikerül egyesíteni,
összekovácsolni, együttmûködésre bírni a
szellemi tõkét, akkor érheti el azt a kritikus tömeget, szellemi kapacitást, amely képessé teszi külsõ erõforrások vonzására, kimagasló
tudományos teljesítményre. Súlya, pályázati
ereje van, fontos a felhasználóknak, a fenntartónak. Ha az integráció ilyen eredményt
hoz, az jó dolog. Ilyen jó gondolatnak tartot-

16

tam az agrár- és élelmiszergazdaság, a vidék
számára a pedagógusoktól a közgazdászokig
a mûszaki szakembertõl az agrárosig terjedõ
széles skálán szakembereket képzõ Szent István Egyetem létrejöttét 2000-ben. Csakhogy
az átszervezésekre olyankor került sor, amikor a fenntartónak nem volt pénze ahhoz,
hogy komolyan fejlesszen, hogy jelentõs erõforrásokkal, megrendelésekkel tudjon célt és
motivációt adni az együttmûködéshez. Ilyenkor feszültségek keletkeznek a „rendszerben”
és az eredmények elmaradnak. A szervezeti
integrációból tartalmi dezintegráció lett.
Az egyetem megalakulásával a tíz kar feszültséghalmazzá vált. 2004-ben megtörténtek a kiválások és mire 2004-ben rektor lettem, akkorra a helyzet – úgy éreztem –, konszolidálódott. Maradt egy hatkarú egyetem,
amelyik még mindig képes volt, vagy képes
lehetett arra, hogy dinamikusan fejlõdjön,
hogy most már ne a hátrányait szenvedje az
integrációnak, hanem az elõnyeibõl is részesüljön. Azt mondtuk akkor, hogy hatan megalkotjuk azt az egyetemet, aminek a feladatát
tízen kellett volna, hogy elvégezzük.
– És ez mennyire sikerült?
– A 2004-2007 közötti periódust egyetemi
értelemben véve is dinamikusan fejlõdõ, felpörgõ szakasznak tartom. Akkor álltunk át a
Bolognai rendszerre különösebb belsõ feszültségek nélkül. A karok jól együttmûködtek az akkreditációs folyamatban. Jelentõs infrastrukturális fejlesztések indultak. Befejezõdött az Állatorvostudományi Karon a
Kisállat Klinika, új kollégiumi épületek épültek a gödöllõi kampuszon, megkezdõdött a
jászberényi és a gödöllõi régi kollégiumok teljes felújítása, minden kampuszon voltak informatikai fejlesztések, elõkészítettük a gödöllõi kampusz teljes rekonstrukcióját. De
bennem volt az a gondolat is, hogy a továbblépéshez nem elég, ha mindenki egy kicsit
jobban csinálja azt, amit addig csinált. Tudományos és oktatási kapacitásunkat új módon kellett volna egyesíteni. A karokra erõforrás bázisokként tekintettem, amelyeket bizonyos programok (szakok, vagy kutatás)
mentén lehet hatékonyan hasznosítani. Minden karunknál van jobb az országban. Csak a
karok együttmûködésével nyerhetõ szinergiából lehetünk sikeresek.
A regionális egyetemi tudásközpont megalakítása volt az elsõ olyan lépés, amely azt hivatott bizonyítani, hogy létrejöhetnek olyan
küldõ erõforrás vonzó programok, amikhez az
érintett karok hozzáteszik a maguk erejét. A
tudásközpont új tudományos teljesítményeket
képes generálni, új szakokat képes indukálni,
amely goodwill-t ad az egyetemnek, és ide
vonzza a versenyképes diplomát keresõ hallgatókat. Az igazi elõrelépés tehát a kutatási,
fejlesztési és képzési integráció. Mi azonban
nem mertünk egyetemmé válni. Megmaradtunk karok halmazának. Alig van kutatóbázisunk. Mindenki csak oktat és mindenkit arra
presszionál a rendszer, hogy meglegyen az

elõírt óraszám a katedrán.
A dilemma napjainkban újra felmerül. Más
dimenzióban kell újjáépíteni az egyetemet.
Sajnos az a baj, hogy minden újjáépítés bizonyos értelemben rombolással kezdõdik, amit
senki nem szeret, mert nyilván lesznek vesztesek és lesznek nyertesek. Miután semmiféle garancia nincs senkinek arra, hogy nyertes lesz, gyakran azok kerekednek felül, akik
azt mondják, inkább maradjunk ott, ahol vagyunk, ezt csináljuk egy kicsit jobban. Ebbe
egy egész rendszer bukott bele Magyarországon negyedszázaddal ezelõtt. Mást kellett
akkor és mást kell most is csinálni.
– Nem beszéltünk még a családfõi sikerekrõl.
– Erre is érvényes, amit korábban mondtam:
soha semmit nem csinál az ember egyedül. Az
egyetemnek köszönhetem a feleségemet. Évfolyamtársak voltunk, 1966-ban együtt kezdtük meg az életünket az egyetemen, azután
folytattuk házastársként, és folytatjuk szerencsére ma is. A kezdet nem volt könnyû, hiszen
Emi orosházi, én diósgyõri voltam. Nekem
egy bõröndöm volt, amivel beléptem a házasságba, na meg optimizmusom és tettrekészségem. Amikor összeházasodtunk, a feleségem visszament Orosházára a szüleihez, én a
kollégiumban egy tanári szobában kezdtem
az életemet. És amikor jött az elsõ gyerek, akkor jött az elsõ egyszobás lakás és szépen sínre került az életünk. De Emi jobban ismert engem, mint én magamat. Azt mondta, hogy jójó, Orosházáról följön ide dolgozni, de nem
akar ott dolgozni, ahol én. Genetikus szakmérnök lett, doktorált és a Kisállattenyésztési
Kutatóintézet Méhtenyésztési osztályán dolgozott, amíg el nem ment nyugdíjba. A szakmában nem akartuk egymást sem elõnyhöz
juttatni, sem hátráltatni.
Életünk nagy sikere a lányunk és a fiunk,
akik szép családban élnek. Mindketten PhD
doktorok, és saját útjukat járják. Szép szakmai karriert futnak be, miközben persze vívják a saját csatáikat. Mint ahogy nekünk, úgy
nekik is keményen kell dolgozniuk. És van
három szép és okos unokánk, egy lány és két
fiú, akik közül a legidõsebb már húsz éves.
– Mit tanácsol a mai fiatal oktatóknak?
Elsõsorban azt, hogy higgyenek, bízzanak
önmagukban! Ne legyenek kishitûek! De azt
se higgyék el, hogy munka és küzdelem nélkül elõre lehet jutni. Tudom, hogy ez a valóságban elõfordul, de tömegesen nem. Abban
hiszek, hogy még az eredménynek is akkor
van igazán értéke, ha az ember úgy érzi, ezt
jól megcsináltam, ez az én munkám, ezt elértem, eljutottam valahová.
Tanuljanak meg együttmûködni, mert a mai
világ nem a magányos harcosoké. Örüljenek
a közös sikereknek és vállalják a kudarcokat!
Legyenek tisztességesek, szeressék azt, amit
csinálnak, szeressék a munkájukat, környezetüket, éljenek békében önmagukkal, családjukkal, a szûkebb, tágabb társadalommal!
Balázs Gusztáv
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Fiatal mûholdas földmegfigyelési
szakemberek Gödöllõn
Magyarország teljes jogú tagként 2015 végén csatlakozott az Európai Ûrügynökséghez (ESA-hoz). A csatlakozással lehetõség nyílott az ESA rendszeres továbbképzési programja keretében a 7. Földmegfigyelési Tanfolyam megrendezésére
Gödöllõn, amire a 185 jelentkezõ közül 33
ország 74 fiatal kutatója, köztük 19 magyar,
kapott meghívást. A résztvevõk legtöbbje
doktori vagy poszt-doktori kutatásán dolgozik hazájában, de voltak köztük a magánszektor és a közigazgatás képviselõi is.
A Szent István Egyetem rektora, dr. Tõzsér
János professzor nyitotta meg szeptember 4én a tanfolyamot. Dr. Michéli Erika professzor, a Környezettudományi Intézet igazgatója üdvözlõ szavai után, a társrendezõ
NFM Magyar Ûrkutatási Iroda képviseletében Zboray Zoltán szakmai
tanácsadó ismertette a teljes jogú ESA tagsághoz vezetõ út mérföldköveit, valamint a tagságból következõ lehetõségeket és terveket. Ezután az Európai
Ûrügynökség képviseletében dr. Bartalis Zoltán áttekintette az ESA földmegfigyelési programjait.
Ezzel megkezdõdött a
tanfolyam szakmai része,
amiben az európai mûholdak tudományos alapjaitól
kiindulva, fõként az Európai Bizottság által finanszírozott, az ESA által kivitelezett és mûködtetett Sentinel mûholdak
optikai és mikrohullámú technológiáinak ismertetésétõl a földmegfigyelés alkalmazási
területeiig jutottak el. Tizenkilenc elõadó kilenc országból, beleértve hazánkat is, az európai távérzékelési kutatás-fejlesztés legismertebb szakemberei, tartották az elõadásokat és a számítógépes gyakorlatokat.
A tanfolyam célja a következõ szakembergeneráció képzése és a földmegfigyelõ mûholdak adatainak feldolgozásához szükséges

legújabb eszközök és
eljárások ismertetése
volt.
A tárgyalt alkalmazási területek többek közt kiterjedtek a
mezõgazdaságra, vízgazdálkodásra, környezetvédelemre, katasztrófavédelemre,
és a lakott területek
felmérésére.
A résztvevõk nemcsak befogadói az új
információknak, de
az általuk kiállított
posztereken keresztül
bemutatták társa-

iknak és az érdeklõdõknek saját kutatási
eredményeiket is.
A mûholdkép Magyarország területén 11
darab, 2014 októbere és december között
rögzített Sentinel-1A radar felvétel mozaikolásával készült.
http://www.esa.int/spaceinimages/Images/2
015/03/Hungary

XXII. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI KEGYELETI ÉS ÕSZI VIRÁGKÖTÉSZETI VERSENY. A Kertészettudományi Kar Dísznövénytermesztési és Dendrológiai Tanszéke, a Virágkötõk, Virágkereskedõ Vállalkozók Magyarországi Szakmai Egyesülete, valamint a Magyar Díszkertészek Szövetsége támogatásával, 2017
õszén újra meghirdette, és október 13-15. között immár 22. alkalommal szervezi meg a szakképzõ intézmények tanulóinak Országos Ifjúsági Kegyeleti és Õszi Virágkötészeti Versenyét és szakmai
találkozóját. A verseny mellett idén is kertészeti cégek és intézmények sorakoznak fel áruikkal, teljessé téve a bemutatott képet.
Az Egyetem Budai Campusának központi parkolójában és a 'K'
épületben az elmúlt évekhez hasonlóan kertészeti szakkiállítás és
vásár lesz.

Fotók a nyitóülésrõl és a poszterkiállításról:
Balázs Gusztáv

A hagyományteremtés folytatásaként továbbra is cél a virágkötészet formagazdagságának megismertetése, és egyben az õsz
gazdagságának, szépségeinek kötészeti bemutatója. A kiállításnak
minden évben az egyik legnépszerûbb része a fiatal virágkötõk versenye, illetve szombaton és vasárnap az elkészült versenymûvek
bemutatása. A versenyzõk több témakörben mérik össze tudásukat,
a talán legimpozánsabb térdekorációk elkészítése mellett
bemutatják, milyen szép tud lenni egy feldíszített asztal, ezen kívül
kegyeleti virágkötészeti tudásukat is megcsillogtatják.
A versenyt több tagú zsûri értékeli péntek éjjel, majd az ünnepélyes eredményhirdetést szombaton délben tartják a teljes
pompában álló Díszteremben, adja hírül a kar honlapja.
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Együtt, egységben, elhivatottan a hallgatókért
Beszélgetés Balogh Barbarával, az EHÖK elnökével
A kulisszák elõtt és mögött is
zajlik a munka az Egyetemi
Hallgatói Önkormányzatban.
A 2016 októberében megválasztott
elnök, Balogh Barbara
beszélgetésünk elején az
utóbbiakról szól. Új alapszabály
született, módosították a szociális
támogatás rendszerét, szeretnék
erõsíteni a hazai és a külföldi
hallgatók közötti együttmûködést,
fontosnak tartják az
önkormányzati tagok felkészítését.
Persze a szórakozás szervezésére
is jut idõ. Írásunk végére kiderül
az idei gólyabál idõpontja is.
BALÁZS GUSZTÁV
– Nyáron pihen (vagy dolgozik) a hallgató, de mit csinál az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnöke?
– Csak a tanév nem tart egész évben, a hallgatói élet nyáron sem áll meg, és az önkormányzatnak célja is, hogy ezt a „vérkeringést” folyamatosan fenntartsuk. A legforróbb hónapokban fõként a gólyatáborokra
készültek a kari elnökök, de mivel én voltam
a hivatalos felelõse ezeknek a programoknak, amiben tudtam, én is segítettem. Ezen
kívül részt vettünk az EFOTT-on, a Tusványosi Szabadegyetemen, vittük a Szent István Egyetem híreit, népszerûsítettük az intézményt. Operatív feladatok bõven adódtak,
el kellett számolni például a júniusi SZIE
Regatta költségeit. Az elnökséggel az õszi
terveket is számba vettük.
– Közel egy éve választották meg az
EHÖK elnökének. Mi történt azóta? Hogyan kezdett munkához és az akkori terveibõl mi valósult meg?
– Idõ kell ahhoz, hogy az ember megfelelõ
tapasztalatokkal rendelkezzen, és jó döntéseket tudjon hozni. Elõdöm, Nagy Dániel
folyamatosan segített az átmenetben, s a mai
napig kikérem a tanácsait.
Januárban elkészítettük az új EHÖK alapszabályzatot. A részönkormányzatoknak
elõtte külön alapszabálya volt, a cél fõként az
egységesítés és a hitelesség volt.
Pályázatomban megfogalmazott terveimet
– az Együtt, egységben, elhivatottan mottóm
szerint – folyamatosan próbálom megvalósítani a csapattal. Az egyik ilyen nagy projekt
a szociális támogatási rendszer egységesítése, amelyen február óta dolgoztunk. Az
volt a fõ cél, hogy minden karon ugyanaz a
rendszer mûködjön. Az új szabályzat a Szenátus döntésével februártól életbe léphet.
Mûködtetéséhez az Ybl Miklós Építés-
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tudományi Kar rendszerét vesszük át. Alakítottunk egy bizottságot, minden karról felkértünk a kari szociális támogatással foglalkozó DJB tagokat, akik ezzel a területtel foglalkoznak a karokon és az õ segítségükkel
igyekeztünk átalakítani a rendszert. Hogy
mennyire sikerült, azt majd a gyakorlat mutatja meg.
– Mi a forrása a szociális támogatásnak
és a hallgatók mekkora arányát érinti?
– A szociális támogatások forrása a nappali tagozatos, államilag finanszírozott hallgatók normatívája. Az arányok karonként
eltérõk, mert mindenhol más a
ponthatár, és különbözõ az állami
ösztöndíjas hallgatók aránya.
Hogy pontosan mekkora összeget
kapnak, az attól is függ, hányan
adnak be kérelmet, ennek függvényében milyen kategóriába kerülnek. A korábbi rendszer ellentmondása volt, hogy karonként
más szempontok játszottak szerepet, másképp számolták ki a támogatást. Voltak olyan hallgatók,
akik elestek a támogatástól, mert
nem tudtak elegendõ igazolást leadni a hátrányos helyzetrõl, mint
mások, jól lehet inkább õket kellett volna támogatni.
– Mivel foglalkoztak még az
érdekvédelem terén?
– A másik nagy feladat a külföldi
hallgatókkal való kommunikáció
javítása, különös tekintettel a budai és a gödöllõi kollégiumokra.
Szeretnénk õket jobban bevonni a
közösségi életbe. Ehhez javítani
kell a külföldi hallgatókkal foglalkozó egyetemi és hallgatói
szervezetek közötti kapcsolatokat
– amiért mindent megteszünk – és szeretnénk megismertetni, elfogadtatni a különbözõ hagyományú országokból érkezõ hallgatók közösségeivel az együttélés hazánkban alkalmazott szabályait, szokásainkat. Az
egyetem a külföldi hallgatóknak minden
olyan lehetõséget megad, amely a saját közösségük építéséhez szükséges. A kollégiumban például van imaszoba. Szeretnénk a
külföldi hallgatók számára félévente fórumot rendezni, amelyen megoszthatjuk tapasztalatainkat, és megbeszélhetjük az esetlegesen felmerülõ problémákat. A nemzetközi hallgatók számának emelkedésével kevesebb magyar hallgató jut kollégiumi férõhelyhez. Az olimpiai pályázat visszavonása
miatt egyelõre háttérbe szorult az az elképzelés, hogy új kollégium épülhessen, amire
mindkét kampuszon nagy szükség lenne.

Az utánpótlásra is nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen a feladatokat a jövõben tovább
kell adnunk. A kétnapos HÖK-képzésen hatvan hallgató vett részt. Arra törekedtünk,
hogy a nyolc kar önkormányzati képviselõi
megismerjék egymást és tudatosuljon bennük is, hogy nem a karoknak van egyeteme,
hanem az egyetemnek karai és még inkább
próbáljunk összefogni; egymás mellett, sõt,
a hallgatókért és egymásért dolgozni. Tré-

ningeket és elõadásokat szerveztünk számukra három csoportban Az alapozó szekciót az abszolút új képviselõk alkották, akik
nagyon lelkesnek bizonyultak. A szolgáltatói szekcióban a hallgatói életre, a sport –
kulturális rendezvényekre és a beiskolázás
támogatására összpontosítottunk. A vezetõi
szekció tagjai kari HÖK elnökök és alelnökök voltak. Itt az együttmûködés megerõsítését tûztük ki célul. Szükséges, hogy
megértsük egymást, el tudjuk fogadni a másik véleményét, s tanuljunk egymástól. Idõszerû volt a csoportok munkája, mert februárban és márciusban zajlottak a kari választások, sok az „új ember”.
– A felsoroltak az önkormányzati munka
kevésbé látványos elemei.
– Igen, de ezekrõl beszélni kell, mert elsõdleges feladatunk még mindig az érdek-
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képviselet. Ügyeikkel bármikor hozzánk
fordulhatnak a hallgatók, és ezt meg is teszik. Ennek örülök, mert az utóbbi években
egyes intézmények hallgatói önkormányzatainak mûködése miatt nem úgy alakult a
hírnevünk, a megítélésünk, ahogy szerettük
volna. A jó imázst hosszas és nem feltétlenül
csak látványos munkával lehet újraépíteni.
Nem is feltétlen az a cél, hogy lássák, hanem
az, hogy tapasztalják a hallgatók, jó és hatékony az érdekképviselet rendszere.
– Persze azzal is számolni kell, hogy a
hallgató fiatal és szeret szórakozni. S ha a
HÖK nem szervez programokat, akkor ki
más?
– Nagyon jól sikerült a szarvasi Regatta,
ami nemcsak kampuszaink integrációját erõsíti, hanem a külhoni képzéseinket is kicsit
közelebb hozza. E téren mindenképpen kiemelkedik Magyarországon a Szent István
Egyetem. Jó volt látni, hogy idén már négy
külhoni képzési helyrõl vettek részt hallgatók ezen a versenyen, amely egyszerre volt
csapatépítés és szórakozás. Meg lehet
osztani egymással a tapasztalatokat, eszmecseréket lehet folytatni. Ez egy fontos dolog. A hallgatói önkormányzatokon kívül is
tevékenykednek hallgatói csoportok. Az
egyéb szervezetekkel is igyekszünk a kapcsolatokat ápolni, közös programokat szervezni.
Készülõben van az õszi félév eseménynaptára. Szeptember 20-án másodszor jelentkezik a nemzetközi sportnap. Ezt Budapesten a HÖOK fogja össze, Gödöllõn a kari
önkormányzatok, így egy egységes sportnapként zajlik majd a program.
Október 13-15. között Szarvason adunk ott-

hont a Hallgatói Önkormányzatok Országos
Konferenciája õszi közgyûlésének. Ezt hatalmas megtiszteltetésnek tartom, és nagyon
örülök, hogy a SZIE EHÖK által valósulhat
meg.
– Mi kerül a közgyûlés napirendjére?
– Több téma is aktuális, de biztosan belekerül az elsõ félévben az intézményekben lezajlott jövõkép fórumok eredménye. Ezeknek az eszmecseréknek az volt a legfontosabb üzenete, hogy a legtöbb felsõoktatási
intézményben hasonló jellegû problémákkal
szembesül a hallgatóság. Mindenképp emelni kell a 2007 óta változatlan normatívákat!
Ma az egyetem egy hallgató után, ugyanannyit kap, mint tíz évvel ezelõtt. Ebbõl lehet
szociális támogatásokat adni, ebbõl lehet
költségvetése a hallgatói önkormányzatoknak, például ez fedezi a sport, a kultúra és
jegyzettámogatást. Egy tanulmányi ösztöndíjból, szociális támogatásból vagy a köztársasági ösztöndíjból tíz éve ki lehetett fizetni úgy a kollégiumi díjat, hogy a hallgatóknak maradt pénze a megélhetésre. Ma ez
töredékét teszi ki.
– A hallgatók figyelmét érdemes felhívni
az Új Nemzeti Kiválóság Programjának
ösztöndíjpályázataira is.
– Ez így van. Magunk is, minden lehetséges
médiumon keresztül igyekszünk ezekkel a
lehetõségekkel megismertetni az érintetteket.
Nagy szükség van a hallgatók támogatására. Mind nagyobb az önköltségesek aránya,
és úgy gondolom, õket is megilleti a lehetõség, hogy ösztöndíjakat kapjanak. Véleményem szerint az állam kissé félreértelmezi
ezt a kérdéskört. Ha valaki önköltséges, nem

Szarvason a Budai Campus és a Békés megyei Agrár- és
Gazdaságtudományi Kar, Gödöllõn a Gazdaság- és Társadalomtudományi, a Gépészmérnöki valamint az Ybl
Miklós Építéstudományi Kar felvett hallgatói ismerkedtek egymással, tanáraikkal és az egyetemista lét tudnivalóival az augusztusi közös gólyatáborukban.
Képünk a gödöllõi gólyatábor megnyitóján készült az
aulában.
Balázs Gusztáv felvételei

azt jelenti, hogy megfelelõ anyagi háttérrel
rendelkezik. Az alacsony normatíva miatt a
hallgatók kénytelenek sok esetben több
munkát vállalni, mert a szülõk nem minden
esetben tudják finanszírozni az egyetemen
eltöltött éveket. Emiatt nem tudnak elég jól
tanulni, gyakran vannak távol az egyetemtõl.
Végül pedig, egyre kevesebben vesznek
részt a számukra szervezett hallgatói
eseményeken. Ahhoz, hogy meg tudjanak
élni, munkát kell vállalniuk és ez a tudományos életpálya rovására is mehet. Egyetemünk gödöllõi jövõkép fórumán fogalmazódott meg – és ezt nagyon fontos üzenetnek
tartom –, hogy nem azért tanulunk, hogy késõbb dolgozhassunk, hanem azért dolgozunk, hogy tanulhassunk. Ez az egyetemi
élet egyik jelenlegi ellentmondása. Fõleg a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karra
jellemzõ, mivel 2012 óta nagyon magas az
állami ponthatár, a hallgatók nem feltétlen
jönnek tizennyolc évesen az egyetemre, hanem elmennek két évet dolgozni, elõteremtik tanulmányaik költségét, és utána jelentkeznek.
A HÖOK az összegyûjtött tapasztalatokat
júliusban átadta dr. Palkovics László oktatási
államtitkárnak. A SZIE-n rendezett fórumok
után egyeztetést tartottunk az egyetem vezetésével. Örülök, mert az a visszajelzés érkezett, hogy ilyen találkozókat sûrûbben
kellene tartani.
– Ez a végszava is lehet az interjúnak?
– Igen. Már csak annyit tennék hozzá, hogy
a gödöllõi gólyabál november 24-én, pénteken lesz. Várjuk szeretettel leendõ gólyáinkat, és természetesen a felsõbb éveseket,
illetve a már végzett hallgatókat is!

Rektori fórummal ért véget augusztus 29-én a Szent
István Egyetem gólyatábor-sorozata. A Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar beiratkozás elõtt álló elsõsei
hajnalba nyúló programjuk után találkoztak még
egyszer az 1-es elõadóban, hogy dr. Tõzsér János
elõadásában is ismerkedjenek az új Alma Materrel.
Az egyetem vezetõje kiemelte: a tíz doktori iskolából
négy az „MKK talaján” mûködik, érdemes tehát a
tanulmányok során bekapcsolódni a kutatásokba is.
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Tanévnyitó az Ybl Miklós Építéstudományi Karon

Építeni csak mindig nyilvánosan lehet
Másfélszáz elsõéves hallgató tette
le a fogadalmat a Szent István
Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Karának
szeptember 8-i tanévnyitó
ünnepségén. A SZIE Budai
Campus megújult díszterme méltó
helyszínnek bizonyult a már
megszokott forgatókönyv alapján
zajló rendezvénynek. Az ifjú
hallgatók arcán lévõ feszültség az
elsõ köszöntõ szavak után eltûnt,
mert bár a beszédekben egyáltalán
nem könnyû évek
körvonalazódtak, de érzõdött az
elnökség felõl áradó szeretet is.
HAJTUN GYÖRGY
Dr. Palkovics
László, a SZIE
Budai Campus
rektorhelyettese
köszöntõ beszédét azzal kezdte,
hogy felhagyva a
protokollal, elõször nem a rektort, a dékánt, hanem az elsõéves
hallgatókat köszönti. A Szent
István Egyetem
megalakulása óta
bebizonyosodott,
hogy a karnak kiváló vezetõi és oktatói
vannak, folytatta. A hallgatók nagyon szép
szakmát választottak, s biztosak lehetnek
abban, hogy az oktatóiktól olyan tudást kapnak, amellyel sikeressé válhatnak a szakmájukban. A rektorhelyettes jó tanulást, jó érdemjegyeket, és természetesen sikeres
életpályát kívánt mindenkinek.
Dr. Markó Balázs, a kar dékánja tanévnyitó
beszédében hangsúlyozta, hogy ünnepelni
jöttek össze, s ez az ünnep arról szól, hogy
van egy iskola, amely akként, tehát iskolaként szeretne, és akar „viselkedni”. Ennek az
iskolának hagyományai vannak, és az ünnepek akkor igazak, ha e hagyományok rendszerbe ágyazódnak.
Van mit ünnepelnünk, jelentette ki a dékán,
most legelõször is a hallgatókat ünnepeljük.
A hagyomány mindig a múltról szól, de – bár
a múlt veretes és gazdag – akkor járunk el
helyesen, ha elõre nézünk. Azért fontos ez az
ünnep, és azért fontosak a hallgatók, mert a
jövõbe nézés rajtuk keresztül lehetséges. A
szépen, rendezetten felöltözött hallgatókat
nézve a jövõt látjuk. S ez a jövõ igen biztató.
Az iskola csaknem 140 évében igen sok
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minden történt, sok-sok változást
éltünk meg történelmileg, kulturálisan és az építészetben egyaránt. A 19. század közepétõl egy
olyan iparosítás, egy olyan szakma alakult ki, amely mára szinte
azonosan összetett az orvoslással
vagy más olyan kiemelt szakmákkal, amelyek meghatározzák
az emberek életét. Építés, építõmérnökök, építészek nélkül nagyon nehéz volna a napi életet
szervezni. Nehéz lenne tereket,
infrastruktúrát, utat, települést,
bármit, ami mesterségesen létrehozott környezetet jelent, üzemeltetni.Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar jogelõdjei, hallgatói
és tanárai révén
maximálisan jelen voltak ebben a
folyamatban.
A szakmai jelenlét a múltban és a
jelenben a kar
mûködésének hitele. Elsõsorban azért, mert mesterséges környezetet létrehozni csak felelõsséggel, tudással szabad, mert ebben a környezetben
igazolódik az is, hogy a természeti környezetben kell építkezni. Ha a Budai Campus tudományterületeit nézzük, akkor azok a természeti környezet mûvelésében, védelmében letéteményesek. A két területnek
össze kell tartoznia, és össze is tartozik, ezért
vagyunk itt, mondta a dékán.

Megújítás, megújulás
Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar lelkes,
múltidézõ, de jövõbe nézõ oktatói gárdával
azt tûzte ki célul, hogy megújítja az építész,
építõmérnök képzést. Azt a két szakmaterületet, amely döntõen mindig az iskola része
volt. A megújítás szakokban, tudományos
munkában, tudományos diákköri munkában,
s minden aktivitásban manifesztálódik, ami
az iskola mûködését prezentálja a külvilág, a
szakma felé, az ország érdeklõdõ közönsége
felé.
Építeni csak mindig nyilvánosan, közösségben, és a végeredményt láttatva lehet. Az elméleti építésnek nem sok értelme van. A jövõben olyan szakokat, szakmaterületeket céloznak meg, amelyek egyrészt határterületek, integrálódnak a Budai Campuson magas
színvonalon mûvelt természeti környezetmûveléshez, s integrálódnak a Szent István

Egyetem szakmaterületeinek egészéhez. Így
olyan – európai mércével mérve is – megfelelõ oktatási struktúrát szeretnének kialakítani, ahol az építészeket alapszakon és mesterszakon (ez már rendben van), az építõmérnököket alapszakon és mesterszakon (ez
most alakul ki) tudják kiképezni arra, hogy
az építés folyamatát a múlt hagyományain, a
jelen megértésével, a jövõben hasznosan,
okosan saját hasznukra, és az egész ország
hasznára mûveljék. Jó hallgatónak lenni, jó
fiatalnak, okosnak lenni, így a dékán végül
azt kívánta, hogy a hallgatók mindegyike
élje meg ezeket az erényeket, és érezzék jól
magukat az iskolában!

Kölcsönös tisztelet
A dékáni beszéd után az elsõéves hallgatók
fogadalomtételét dr. Bölcskei Attila oktatási
dékánhelyettes vezette le.
Dr. Dombay Gábor intézetigazgató köszöntõjében kifejezte azon örömét, hogy a hallgatók az építészmérnöki szakmát választották hivatásuknak, és az Ybl Miklós Építéstudományi Karra jöttek tanulni. A remények
szerint bebizonyosodik, hogy jól választottak. Az intézetigazgató ugyancsak felidézte, hogy az iskola fennállásának 139 éve
alatt sokat változott a felsõoktatás, az oktatási rendszer. De akármilyen szervezeti
formában mûködött az iskola, az alapvetõ
értékrenden nem változtattak. Ezek közül
kettõt emelt ki. Az egyik: gyakorlatorientált
képzés, oktatás folyik a karnál, tehát nem
csak elméleti anyaggal „tömik tele” a hallgatók fejét, hanem olyan tudást adnak, amivel innen kikerülve képesek arra, hogy érdemi munkát végezzenek. A másik hagyomány az ember megbecsülése, vagyis a
hallgatókat nem futószalagon képezik ki,
hanem külön hangsúlyt helyeznek az oktatók és a hallgatók közötti jó munkakapcsolat kialakítására. Ennek alapja a kölcsönös tisztelet.
Egyetemi polgárként életük meghatározó
évei lesznek azok, amit itt töltenek, s nem
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csak a szakmára, hanem az életre is felkészülhetnek, mondta Dombay Gábor. Egy védett középiskolai környezetbõl most bekerülnek egy egyetemi környezetbe, amely jóval nagyobb önállóságot követel mindenkitõl, mint amihez eddig szoktak. Meg kell
tanulni dönteni, s ezek a döntések ugyan ma
még „csak” a saját döntésükre lesz kihatással, de mérnökként, majdani vezetõként mások életét is befolyásolják a döntéseikkel.
Meg kell tanulni az idõvel gazdálkodni, mert
gyorsan kiderül, hogy ebbõl van a legkevesebb, ezért már a kezdetektõl jól kell tudni
beosztani. Fontos, hogy a tanulmányok mellett jusson idõ a magánéletre is, használják ki
mindazon lehetõségeket, amit a fõváros kulturális, sport területen nyújtanak. És azt is
meg kell tanulni, hogy az egyetemen versenykörnyezetben fognak dolgozni, hiszen
versenyezni fognak az ösztöndíjakért, a külföldi tanulási lehetõségekért, de fontos, hogy
ezt úgy tegyék, hogy közben együtt is mûködjenek egymással.

Szeretetbõl hivatás
A mérnöki munka ritkán egyéni teljesítmény, az esetek zömében csapatmunka folyik, mérnöki teamek dolgoznak a feladatokon, s ezt az egyetemi évek alatt el kell tudni sajátítani. Ezek a kapcsolatok vélhetõen
életük végéig megmaradnak. S végül azt a tanácsot adta az intézetigazgató, hogy szeressék a szakmájukat, mert így lesz belõle hivatás. Ha nem szeretik ezt a szakmát, akkor a
tanulmányi idõszak is küzdelmes lesz, mert
nagy lesz a leterhelés. Más lesz az eredmény,
ha derûsen végzik a munkát, egészen más, ha
kényszerbõl. Ha példaképet keresnek, akkor
az iskola névadóját mindenképpen javasolhatjuk, mert Ybl Miklós személyében együtt
volt az építész, és a mérnök megalkuvást
nem ismerõ határozottsága.

A teremtõ építészet
Dr. Kiss Gyula, az építészmérnöki szak
szakfelelõse is köszöntötte a hallgatókat. Három szó – Ybl, építés, kiválóság – köré szõtte
mondandóját: Ybl volt a mester, a névadó,
aki kevés szóval, de annál gyönyörûségesebb tervekkel, rajzokkal, és azokból általa
megvalósított épületekkel gazdagította hazánkat. Aki gyorsan, és mégis precízen dolgozott, aki sokat ügyködött a hazai építész,
építõmester képzés megalapításán. Az õ nevét viseli a Szent István Egyetem kara. Az
1879-es alapítást követõen évekig Ybl Miklós volt az építõmesteri vizsgabizottság
elnöke, akinél az iskolát végzõk nehéz, de sokat érõ záróvizsgájukat letehették. Az építés
maga a minden! Ha építés van, akkor gyarapodás van. Épül a ház, épül a környezete,
épül az infrastruktúra. Az építés elgondoláson, szándékon alapul, mely egzakt
megfogalmazása a terv. Itt az Yblben meg-

Dr. Vajdai Imre
(1930 – 2017)

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Vajdai
Imre címzetes egyetemi tanár, a Gödöllõi
Egyetem Volt Diákjai Baráti Körének hosszú
idõn keresztüli titkára, augusztus 29-én, életének 88. évében elhunyt.
Vajdai Imre 1955-ben végzett Gödöllõn, az
Agronómiai Kar növénytermesztési szakán.
Három évvel késõbb szaktanári képesítést
szerzett. 1955-59-ig a Dalmandi Állami
Gazdaságban volt kerületvezetõ.
Egyetemi pályafutását a Növénytermesztési tanszéken kezdte tanársegédként. 196062-ig rektori hivatalvezetõ volt. 1975-79-ig a
Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Minisztérium Kutatási és Szakoktatási Fõosztályán
dolgozott osztályvezetõként. 1979-1988-ig a
Gépészmérnöki Kar Mezõgazdasági tanszékén volt egyetemi docens, csoportvezetõ.
1988-1992-ig a Tanárképzõ Intézet igazgatója volt. 1994-tõl nyugdíjazásáig a Mezõgazdaságtudományi Kar gyakorlatvezetési
osztályvezetõjeként dolgozott.
1997-tõl 2015-ig a Gödöllõi Egyetem Volt
Diákjai Baráti Körének volt a titkára. Állásbörzéket, szakmai-tudományos tanácskozásokat szervezett, igyekezett újraindítani a
megyei hallgatói klubokat. Hazai és külföldi
tanulmányutakra hívta, vitte az egyetemistákat. Fáradhatatlanul.
Vajdai Imre egyszerre volt mezõgazdasági
szakember, pedagógus és szervezõ. A nyolcvanas években energiatakarékos talajmûvelési valamint lejtõs területek talajmûvelési
konferenciát szervezett. Nyitottságát az új
feladatok iránt élete végéig megõrizte. Hogyan lehetne jobban hasznosítani hazánk
ökológiai adottságait? Miként lehetne fokozni a gabona termésátlagát? Mit kell tenni a
tanultok megérteni és megfogalmazni szándékokat, és megtanultok megtervezni mindazt, ami az építéshez kell. Közben megértitek azt, hogy az építés egyszerre áldozat, soksok munka, mely, ha jó és értelmes
szándékokon és terveken alapul, akkor az
alkotás a teremtés örömét és eredményét
hordozza. Ti magatok is teremtõvé váltok.
A kiválóság egy cél, amit minden szakmáját
szeretve mûvelõ ember maga elé kitûz. Régiúj Alma Materetek, az Ybl ehhez minden
segítséget megad, hogy a BSc, majd azt követõ mesterképzést elvégezve olyan kiválóak lehessetek, mint nagy elõdeitek, és mint
azt Ybl mester elvárja tõletek, tõlünk.

belvíz ellen? Elegendõ agrárszakembert képez-e a felsõoktatás? Hogyan lehetne jobban
hasznosítani az agrárértelmiség szellemi kapacitását? Ezek a kérdések foglalkoztatták.
Egy olyan korosztályt képviselt – utóbb
már csak egy személyben – az egyetemen,
amely sokezer diplomás számára a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetemet jelentette.
Utolsó munkája, a Múlt, jelen, jövõ – húszéves a GEDBE címmel 2015-ben jelent meg
az egyesületi tagok életrajzaival.
Emlékét megõrizzük.

Markó Balázs zárszavában megerõsítette,
hogy szerzõdés köttetett, amelynek szövege
az eskü. Ennek alapján a partnereknek korrektül teljesíteniük kell a vállalásaikat. Az
iskola azt vállalja, hogy olyan szellemi, lelki,
fizikai környezet biztosít, ahol a szerzõdõ
felek hasznosan, magukat jól érezve töltsék
el a tanulmányi idejüket. Az iskola akkor
iskola, ha nem falakban és téglákban, nem
helyben, hangulatokban, hanem a szívünkben él. Az iskola távol áll a határoktól, de a
határtalanság nem jár szabadossággal, rendetlenséggel. Az okos rend az építés alapja,
mondta végezetül a dékán.

Az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar Agrártudományi és Vidékfejlesztési Intézete
Magyar vidék – Perspektívák, megoldások a XXI. században címmel vidékfejlesztési
tudományos konferenciát rendez október 5-én, Szarvason. A konferencia célja az, hogy a
magyar vidék folyamatai, problémái és fejlesztési lehetõségei iránt érzékeny és elkötelezett szakemberek egy tudományos fórum keretében vitassák meg a vidékfejlesztés
kereteit, fõbb perspektíváit és megoldási javaslatait. A rendezvény a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által akkreditált országos esemény.
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Egységes és vonzó agráréletpálya
kialakítására van szükség
A Debreceni Egyetemen augusztus
17-20-ig 26. alkalommal rendezték
meg a Farmer Expót, a régió és az
ország egyik legnagyobb
agráripari fórumát. A program
keretében számos, a felsõoktatást
is érintõ konferenciát tartottak.
Dr. Jávor András professzor, a Debreceni
Egyetem Agrárkabinetének vezetõje az eseményen hangsúlyozta, hogy intézménye a
Tisza 157 ezer négyzetkilométeres, négy
országot érintõ vízgyûjtõ területének agrártudományi központja.
A nagy hagyományú kiállítás különösen jelentõs Hajdú Bihar megye számára, hiszen,
mint Barcsa Lajos, Debrecen alpolgármestere köszöntõjében elmondta: a térség nagyon
jó minõségû földekkel rendelkezik, s adott a
mezõgazdasági kutatási háttér is. ÉszakAlföldön közel tízezer állandó foglalkoztatott dolgozik az agráriumban, ebbõl 3200 fõ
Debrecenben, elsõsorban a feldolgozóipar
területén. Országos átlagban 100 forint jövedelembõl 4,7 forintot állít elõ a mezõgazdaság. Az alpolgármester kiemelte, HajdúBihar megyében ez 11 forint.
A munkaerõ-válság hatásai és kezelésének
lehetõségei a zöldség-gyümölcs ágazatban
címû konferencián dr. Terbe István, a Szent
István Egyetem Zöldség- és Gabonatermesztési Tanszékének professor emeritusa elõadásában elmondta, hogy Magyarországon
jelenleg 10 egyetemen folytatnak kertészmérnök képzést. Az ezen a szakon is beindult
duális képzés számos elõnyt ígér. A pályakezdõk könnyebben szerezhetnek állást, a
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munkáltatók képzett munkaerõt. A vállalatoknál tanuló hallgatók korszerû technológiai ismereteket sajátítanak el, ezek viszont
nem minden esetben fedik le szakmájuk teljes területét, ha túlságosan szakosodott az
üzem profilja. A duális oktatás csökkenti az
adott felsõoktatási intézmény gyakorlati
képzési költségét, jelentõs kiadásokkal jár
ugyanakkor a hallgatót fogadó vállalkozás

számára és leköti a képzésért felelõs
mérnök idejét, figyelmét.
A kertészmérnök képzés iránti érdeklõdés kisebb mértékben csökkent, mint más agrárképzési területeken. Az alacsony felvételi pontszámok azonban itt is kedvezõtlen
tendenciát jeleznek az oly kívánatos
szakember utánpótlásban.
Az agrárképzés sokat veszített versenyképességébõl a többi területtel
szemben. Ennek fõ oka az alacsony
normatív támogatás, de az agrár-felsõoktatás átszervezési tendenciái is
bizonytalanságot okoztak, hangsúlyozta a professor emeritus.
Dr. Terbe István javaslatokat is
megfogalmazott, amelyek révén javítani lehet a helyzeten. Elõször is
helyre kell állítani a képzések minõségét a normatív támogatás emelésével vagy a finanszírozás más módon történõ átalakításával.
Szükségesnek ítéli meg egy új, a
szakszerkezet megváltozását követõ
országos – legalább felsõoktatási –
agrároktatási stratégia kidolgozását,
a képzési helyek specialitásainak
erõsítését és kiaknázását, egységes
és vonzó agráréletpálya kialakítását, a
szakma és az oktatás szorosabb kapcsolatát.
A vásár négy napja alatt több mint 30 ezren
keresték fel a Böszörményi úton a Farmer
Expót, amelynek közel kéthektáros területén
csaknem 300-an állítottak ki, bizonyítva dr.
JávorAndrás szavait.
Balázs Gusztáv felvételei
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AZ ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM gyöngyösi Károly Róbert Campusa
adott helyet a Doktoranduszok Országos
Szövetsége augusztus 26-28-ig tartó Nyári
Táborának.
A tábor elsõ napján a szakmai elõadásokon
kívül csapatépítõ feladatokon vettek részt a
résztvevõk, ami egy vacsorával egybekötött
állófogadással zárult.
A második napon folytatódtak a szakmai
elõadások, melyekben szó esett a jelenlegi
doktori képzésrõl, az Új Nemzeti Kiválósági Programról, továbbá egyéb ösztöndíj
lehetõségekrõl, melyek között az Erasmus +
program is szerepelt. A szakmai elõadások
után bemutatkoztak a Tudományos Osztályok elnökei, illetve képviselõi.
Délután szabadtéri programok zajlottak.
A rendezvényre több tudományos osztályból érkeztek résztvevõk, de összesen 5 csapat összeállítására került sor.
A délutáni versenyeken részt vett az Agrártudományi, a Hadtudományi, a Közgazdaságtudományi, az Orvos és Egészségtudományi Osztály valamint egy heterogén
csapatban a bölcsészek, a neveléstudósok,
és a médiások.
Kutatási tervíró, foci és fõzõverseny is volt
A csapatoknak összesen három és fél órájuk
jutott arra, hogy mindenhol helyt álljanak.
F. P.

Simon Csaba
(1938-2017)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének
80. évében, rövid, gyógyíthatatlan betegségben elhunyt Simon Csaba testnevelõ tanár, a
Szent István Egyetem Testnevelési Tanszékének nyugalmazott vezetõje, egyetemi tanácsos.
Simon Csaba élvonalbeli kézilabda játékos
volt. Viszonylag fiatalon a BEAC ifjúsági
csapatának, majd a budapesti Honvéd ifjúsági, késõbb felnõtt csapatának vezetõ
edzõjeként Magyar Kupát és bajnokságot
nyert. Edzõje volt az 1979-ben Világkupa
harmadik, az 1980-as moszkvai olimpián negyedik helyezést elért magyar férfi kézilabda
válogatottnak. Gazdag szakmai tapasztalatait a nyolcvanas évek elsõ felében Kuvaitban,
elsõ osztályú csapat vezetõ edzõjeként kamatoztatta.
Harminc éve telepedett le Gödöllõn, melyhez sok szállal kötõdött. 1973-tól a jogelõd
Gödöllõi Agrártudományi Egyetem testnevelõ tanára, 1990-tõl 2004-ben történt nyugállományba vonulásáig a Testnevelési Tanszék vezetõje volt. Példás szorgalommal és
hivatástudattal szervezte az egyetem sportéletét, az országos fõiskolai és egyetemi
sportban is jelentõs szerepet játszott.

A város társadalmi és kulturális eseményein
gyakran láthattuk, ismerõi becsülték, szerették. Mûvelt, a világ dolgai iránt mindvégig nyitott, érdeklõdõ ember, a jelenkori történelem kiváló ismerõje távozott közülünk.
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ráadás

A kamera mögött:
Fülöp Melinda Zsófia
"Gyerekkorom óta érdekel a fotózás világa, de komolyabban pár éve
kezdtem el vele foglalkozni.
Számomra lehetõséget ad arra, hogy részese lehessek mások jelentõs
pillanatainak, és egy olyan emléket adhassak nekik, ami évek múlva is a
részük marad.
Szeretem a különleges perspektívákat, a részleteket sokszor beszédesebbnek tartom, mint ha teljes képet adnék vissza a témáról.
Szívesen kísérletezek számomra új technikákkal, és hétköznapi
tárgyakat is – pl. tükör – sokszor belekomponálok egy-egy képembe.
A legnagyobb örömet viszont az jelenti számomra, ha a képeim érzéseket váltanak ki az emberekbõl."
Szerzõnk facebook oldala: FMZs Photography
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