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Intézményi
átalakítás

Téli örömök a SZIE-n

Zsidai László grafikája

A Kormány 1014/2017. (I.12.) Kormány-
határozata alapján a Szent István Egye-
tem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudo-
mányi Kar gyulai telephelyû Egészség-
tudományi Intézete 2017. február 1. nap-
jától feladat átadás keretében az egyházi
fenntartásban lévõ Gál Ferenc Fõiskola
Egészségtudományi Intézeteként mûkö-
dik tovább.

Az átadás célja, hogy a Szent István
Egyetem képzési portfóliójába kevésbé
illeszkedõ egészségügyi-szociális tudo-
mányterület megfelelõ helyre kerülve
hosszú távon része maradjon a térség fel-
sõoktatási palettájának, és a Gál Ferenc
Fõiskola égisze alatt eredményesen biz-
tosítsa az ország megfelelõ egészségügyi
ellátásához szükséges színvonalasan kép-
zett munkaerõt.

A két intézmény szorosan együttmûkö-
dik annak érdekében, hogy az átadás után
az oktatási tevékenység zavartalanul
folytatódjon tovább.

Tájépítészeti és Településtervezési
Kar

Dr. Tõzsér János

dr. Fekete Albert

Dr. M. Szilágyi Kinga

rektor 2017. január 1-tõl a
pályázati eljárás lefolytatásáig, de legké-
sõbb 2017. április 30-ig
egyetemi docenst bízta meg a Tájépítészeti
és Településtervezési Kar dékáni feladatai-
nak ellátásával. 2000-
2009-ig külügyi, majd oktatási dékánhelyet-
tesként dolgozott, 2012-tõl a kar dékánja
volt. Az egyetem vezetése köszönetét fejezi
ki a kar élén végzett eredményes munká-
jáért, s további sikereket kíván oktatói, ku-
tatói tevékenységéhez.

Megbízott dékán

Az egyetem 2016/2017. tanévi TDK-ját nagy
érdeklõdés mellett rendezték meg a Magyar
Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat kie-
melt eseményeként. A rektori különdíjakat
december 6-án adta át rektor
és , a SZIE Tudományos
Diákköri Tanácsának elnöke. A díjazottakat
és a témavezetõket, valamint a TDK szerve-
zésében kiemelkedõ munkát végzõ munka-
társakat , az OTDT elnöke
is köszöntötte.
Rektori különdíjban a következõ hallgatók
részesültek.
ÉTK: . Témavezetõk (Tv.):

e. docens,
e. docens, e.

docens
KERTK: . Tv.:

adjunktus.
GTK: . Tv.: e.
tanár, e. tanár
GAEK: . Tv.:
adjunktus, adjunktus
GÉK: . Tv.: e.
docens
MKK: . Tv.:
e. adjunktus, ügyvezetõ,

tudományos fõmunkatárs,

dr. Tõzsér János
dr. Szilágyi Tivadar

dr. Szendrõ Péter

Simon Natália
Pásztorné Dr. Huszár Klára Dr.
Kaszab Tímea Dr. Gere Attila

Szakál Fanni Dr. Gosztola Be-
áta

Törõ Réka Dr. Illés B. Csaba
Dr. Lehota József

Arany Ferenc Dr. Egri Zoltán
Dr. Glózik Klára

Balogh Luca Dr. Medina Viktor

Petres Martin Dr. Körösi Katalin
Dr. Szabó Zoltán Dr.

Várallyay Éva

Czotter Nikoletta

Fentõsi Eszter Boromisza
Zsombor

Juhász Attila Botond Dr. Beda
László

Dr. Nguyen Duc Quang
Urbánné Malomsoki Mónika

Fodor-Borsos Esz-
ter Dr. Gombos Béla

Czinderi Kristóf
Bodnár Gábor

Dr. Zsidai
László Farkas Csaba

Dr. Pénzes Béla
Dr. Bodnár Ákos

Dr. Sallay Ágnes
Dr. Kerekes Zsuzsanna

tudományos segédmunka-
társ
TÁJK: . Tv.:

e. adjunktus
YMÉK: . Tv.:

professzor emeritus.
A TDK dolgozatok prezentálása és értéke-

lése karonként történt. Az összesen 41 szek-
cióban 329 pályamunkát mutattak be hall-
gatóink. Az OTDK-ra 174 pályamunkát tar-
tottak érdemesnek a szakmai bizottságok.
Az eredmények a kari honlapon érhetõk el.
A rektor elismerõ oklevélben részesítette a

következõ oktatókat kiváló tudományszer-
vezési munkájukért:
e. tanár (ÉTK),
tanszéki mérnök (GTK),

tanársegéd (GTK), f.
docens (GAEK-Szarvas),
tanársegéd (GAEK-Gyula),
tanársegéd (GAEK-Békéscsaba),

e. docens (GÉK), ta-
nársegéd (GÉK), e. tanár
(KERTK), adjunktus
(MKK), e. docens (TÁJK),

f. docens (YMÉK).
Fodor-Borsos Eszter

Urbánné Malomsoki Mónika

329 pályamunka a kari
tudományos diákköri konferenciákon
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Jelenleg 24 intézményben, 250
vállalati partnerrel, 49 szakon,
ezer hallgatóval zajlik duális
képzés a hazai felsõoktatásban.
Szeptemberben új szereplõ lép
színre a Szent István Egyetemen,
a Szegedi Tudományegyetemen,
a Pannon Egyetemen és az Óbudai
Egyetemen. Errõl írtak alá január
20-án megállapodást a Budai
Campuson az intézmények
vezetõi, köztük dr. Tõzsér János,
a SZIE rektora Minas Agelidis-
szel, a Coca-Cola HBC
Magyarország Kft. ügyvezetõ
igazgatójával, dr. Nagy István,
a Földmûvelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára és a
felsõoktatásért felelõs
államtitkárság képviselõinek
jelenlétében.

B. G.
Dr. Tõzsér János

Az Élelmiszertu-
dományi Kar a
2017 szeptemberében induló élelmiszermér-
nök képzésre 12 élelmiszeripari nagyválla-
lattal kötött már együttmûködési megállapo-
dást, az élelmiszeripar valamennyi ága-
zatára kiterjedõen.

köszöntõjében el-
mondta, az egye-
tem nagy hang-
súlyt helyez a gya-
korlatorientált ok-
tatás kiépítésére,
évrõl évre folya-
matosan bõvülnek
a duális képzési le-
hetõségek.

– Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a
következõ tanévben a Coca-Cola HBC Ma-
gyarország Kft-t is a vállalati partnereink
között köszönthetjük – hangsúlyozta a SZIE
rektora, – hiszen a nagy múltú vállalat sikerei
és a fiatalok iránti elkötelezettsége példa-
értékû.

Úgy gondolom, hogy a fél évszázados
múltra visszatekintõ élelmiszermérnök kép-
zésünk és a Coca-Cola duális képzési együtt-
mûködése garancia arra, hogy a fiatalok

azonnal hasznosítható, magas szintû gyakor-
lati tapasztalattal vegyék át a diplomájukat.

– A magyar-amerikai gazdasági együttmû-
ködést bátran nevezhetjük sikertörténetnek,
hiszen ma az Egyesült Államok Magyaror-
szág Európai Unión kívüli legnagyobb be-
fektetõje, legfontosabb exportpiaca, egyben
második legfontosabb kereskedelmi partne-
re és harmadik legfõbb importforrása – kezd-
te beszédét államtitkár. – Az
Egyesült Államokból származó befektetések
összértéke meghaladja a 9 milliárd dollárt.
1600 amerikai cég mintegy 100 ezer magyar
embernek ad munkát. Fontosságát tekintve e
cégek közül is kiemelkedik a Coca-Cola
HBC Magyarország. Ezt bizonyítja az a tény
is, hogy

– A multinacionális cégeket gyakran vádol-
ják azzal, hogy nyereségüket elviszik, ahe-
lyett, hogy helyben hasznosítanák és a foga-
dó ország javára fordítanák. Nos, a Coca-Co-
la ezzel a lépésével bizonyítja, hogy ez nem
így van. A cégnek is érdeke, hogy képzett
munkaerõ álljon rendelkezésére, ami egybe-
esik hazánk érdekével is, mert egy ország jö-
võje a 21. században leginkább a munkaerõ
képzettségi fokától, a megszerzett tudás kor-

dr. Nagy István

hazánk tíz amerikai stratégiai part-
nere közül a Coca-Colával született meg az
elsõ megállapodás.

szerûségétõl, al-
kalmazhatóságá-
tól függ.

A magyar szak-
képzés a kormány
által elfogadott
fejlesztési kon-
cepciónak kö-
szönhetõen a tar-
talmi szabályozá-
sát, irányítását, in-
tézményi és kép-
zési struktúráját,
illetve finanszíro-
zását tekintve is megújult. Ezzel re-
ményeink szerint megteremtõdtek a koráb-
binál jóval hatékonyabban irányított és szer-
vezett, a gazdasági és munkaerõ-piaci igé-
nyekhez jobban alkalmazkodó, versenyké-
pes tudást biztosító szakképzés alapjai.

Ezt támasztja alá az is, hogy a 2015-2016-
os tanévben a középiskolák nappali rend-
szerû képzéseiben tanuló 451 ezer diákból
270 ezren szakközép- és szakiskolai képzés-
ben vettek részt. A szakképzési központok
gazdaságilag stabilan mûködnek, a jövõben
képzési és szolgáltató centrumokká ala-
kulnak át, ahol az idegen nyelvi és infor-
matikai tudás bõvítésére is lehetõség nyílik.

Dr. Réger Mihály, az Óbudai Egyetem rektora, dr. Gelencsér András, a Pan-
non Egyetem rektora, d

dr. Nagy István államtitkár,
r. Karsai Krisztina, a Szegedi Tudományegyetem ok-

tatási rektorhelyettese, Minas Agelidis ügyvezetõ
igazgató és dr. Tõzsér János, a SZIE rektora az aláírás utáni fotózáson

Üdítõ kapcsolat: duális képzés a Coca-Cola-nál is
Mûvelt, jól képzett, tehetséges fiatalokra van szükség
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A felnõttoktatásban is nõtt a szakképzõ is-
kolák részaránya és a duális képzési rendszer
is beváltotta a hozzá fûzött reményeket, je-
lenleg mintegy 53 ezer magyar diák vesz
részt e képzési formában. A duális képzéssel
a kormány legfontosabb célja a gyakorlat-
orientált felsõoktatás erõsítése, amelynek se-
gítségével megteremthetõ a gazdaság igé-
nyeinek megfelelõ, a fokozódó kihívásoknak
is megfelelni tudó szakembergárda. A válla-
latok számára is elõnyös a duális képzésben
való részvállalás, mert így a munkaerõpiac
elvárásainak jobban megfelelõ szakemberek
kerülnek ki az oktatásból, és nem utolsó sor-
ban a vállalat aktív alakítója és közremûkö-
dõje lehet a hazai szakemberutánpótlás-ne-
velésnek.

Az itt jelen levõknek nem kell különöseb-
ben bizonygatnom, hogy a modern iparnak a
tudásra, a kutatás-fejlesztésre, a felsõokta-
tásra és a szakoktatásra kell támaszkodnia,
csak így lehet a jövõben a nemzetgazdaság
hajtóereje. A bõvülés további útja a termelé-
kenység emelésén, a technológiai fejleszté-
seken és a kapacitásbõvítésen át vezet,
amelyhez elengedhetetlen a munkaerõ kép-
zettségének növelése.

Magyarország geostratégiai fekvésére, az
innovációs potenciálra, valamint az új szak-
képzési- és felsõoktatási rendszerbõl ki-
kerülõ szabad és jól képzett munkaerõre
támaszkodva alapozhatja meg tehát gaz-
dasági fejlõdését. A néhány területen jelent-
kezõ munkaerõhiány is csakis színvonalas
szakképzéssel és megfelelõ bérszínvonallal
küzdhetõ le. Megvannak azok az alapok,
amikre építhetünk. Európán belül Magyaror-
szág földrajzi elhelyezkedése, valamint a be-
települt multinacionális cégek miatt is jó
helyzetben van a tekintetben, hogy egy jól
felépített és megvalósított, a hazai tulajdonú
cégeket is helyzetbe hozó iparosítási straté-
giával versenyelõnyt szerezzen a távol-keleti
és a kelet-európai országokkal szemben. A
kormány arra törekszik, hogy a cégek számá-
ra megteremtse a kedvezõ gazdasági felté-
teleket azon jövõorientált iparágak esetében
is, amelyek fejlesztéséhez nagy kezdeti
beruházások, tõkeigény, szakképzett mun-
kaerõ, intenzív K+F+l tevékenység szüksé-
ges.

Elengedhetetlen, hogy ipari termelésünk
szerkezete modernebbe váljon és elmozdul-
jon a magasabb hozzáadott értékû termelés
felé. A magyar feldolgozóipar elõrehala-
dásának az új technológiák alkalmazásán, az
energia- és anyaghatékonyság növelésén, a
területi egyenlõtelenségek oldásán, a mun-
kahelyteremtés és munkaerõ-fejlesztés ösz-
tönzésén, valamint a hazai erõforrások minél
nagyobb mértékû hasznosításán kell alapul-

A 2014-2020-as uniós ciklusban a duális
képzést, a szakképzés-menedzsmentet és -
irányítást érintõ, valamint pályaorientációs,
tehetséggondozási és tananyag-fejlesztési
feladatokra 7 milliárd forint keretösszegû
EU-s forrás áll rendelkezésre.

nia. Stratégiánk akkor lesz sikeres, ha a gaz-
daság minden szereplõje számára megte-
remti a fejlõdés lehetõségét, valamint tényle-
gesen nagyobb teljesítményre ösztönzi õket.

Bízom benne, hogy a hamarosan megszü-
letõ megállapodás is ezeket a az elõre vivõ
folyamatokat segíti elõ – zárta gondolatait dr.
Nagy István.

– Egyetlen válla-
lat sem lehet sike-
res anélkül, hogy
sikeres lenne ab-
ban a közösség-
ben, amelyikben
mûködik – foly-
tatta a köszöntõk
sorát

, a Coca-Cola
HBC Magyaror-
szág Kft. ügyve-
zetõ igazgatója. –
Ezt bizonyítja a Coca-Cola közel öt évti-
zedes magyarországi története is. Elkötele-
zettségünk változatlan: keressük az együtt-
mûködés új lehetõségeit annak érdekében,
hogy közös erõfeszítésekkel hozzájáruljunk
az ország fejlõdéséhez.

A jelenleg 1100 munkavállalót foglalkoz-
tató kft-nek csaknem 50 ezer kereskedelmi
partnere van Magyarországon, s az egyik
legnagyobb forgalmazó-elosztó hálózatot
mûködteti. Huszonnégy európai országba
exportál számos sikeres terméket. Feladatai
ellátásához sok jól képzett szakember, tehet-
séges fiatal szükséges.

Mûvelt, jól képzett, te-
hetséges fiatalokra van szükség, ezért szeret-
nénk kapcsolatainkat és együttmûködésein-
ket egyre magasabb szintre emelni a kor-
mánnyal és az egyetemekkel. Ezért veszünk
részt a duális képzésben.
Nagyra értékeljük a kormány ez évi járulék-

csökkentési intézkedéseit, amiket januárban

Minas Ageli-
dis

Századunkban sokkal többre van szükség,
mint az infrastruktúrára ahhoz, hogy álma-
ink, elképzeléseink valóra váljanak. Elsõsor-
ban az emberi tényezõ jelentõségét emelem
ki, mint az egyik feltételét annak, hogy Kö-
zép- és Kelet-Európa termelési és innovációs
központjává váljunk.

vezettek be – emelte ki az ügyvezetõ igaz-
gató. –Adó- és járulékfizetési terheink csök-
kentése olyan erõforrásokat szabadít fel,
amiket az oktatásban, a képzésben, ezen be-
lül a duális képzésben tudunk felhasználni
négy kiváló egyetemen. Két másik diáktá-
mogatási programban is részt véve összesen
30 tehetséges diáknak kínálunk állás és tanu-
lási lehetõséget, és ez még csak a kezdet.

Ez egy igazi "win-win" program, amely se-
gít itthon tartani a tehetséges, rátermett fia-
talokat.

, az
Emberi Erõforrá-
sok Minisztériu-
mának felsõok-
tatási osztályveze-
tõje arról beszélt,
hogy a hazai gaz-
daság további nö-
vekedését gátol-
hatja, ha nincs ele-
gendõ jól képzett
munkaerõ, ezért
tartják fontosnak a
képzési forma tá-
mogatását. Jelen-
leg 24 intézményben, 250 vállalati partner-
rel, 49 szakon, ezer hallgatóval zajlik duális
képzés a hazai felsõoktatásban agrár, mû-
szaki, gazdaságtudományi, informatikai,
társadalom- és természettudományi terü-
leteken. Célként jelölte meg a képzések és
abban résztvevõ hallgatók számának eme-
lését. Olyan uniós pályázat is készül, amely a
duális képzéseket támogatja majd, s szeret-
nék ezt a képzési formát a mesterszakos hall-
gatók felé is jobban kiterjeszteni.

*

A duális képzésben résztvevõk 3 és fél éven
át szereznek gyakorlati tapasztalatokat, s
diplomájuk megszerzésekor szakmai szem-
pontból már nem minõsülnek kezdõknek.
Jobb lehetõségeik lesznek akár nálunk, akár
máshol jó állást találni.

Szabó István

A megállapodás aláírását követõen kerek-
asztal-beszélgetésen vitatták meg, milyen új
kompetenciákat és készségeket vár napjaink
gazdasága a diplomásoktól.

A Coca-Cola HBC Magyarország Kft.
megbízásából 2016 végén, négy egyetem
hallgatói körében elvégzett, nem reprezen-
tatív felmérésbõl kiderült, hogy a munka-
helyek választása szempontjából a fiatalok
elsõdlegesnek tekintik a szakmai fejlõdés
lehetõségét, amit még a fizetésnél is elõbb-
re soroltak. E kettõ után az ösztönzõ válla-
lati kultúra, majd a duális képzés iránti
igény következik. A duális képzés egyaránt
elõnyös a hallgatónak, a vállalatnak és az

egyetemnek. A képzés során a diák munka-
tapasztalatot szerez iparági szinten megha-
tározó vállalatoknál. Ráadásul a munkáért
a képzés teljes idõtartamára fizetést kap a
cégtõl. Nemcsak a gyakorlati idõszak alatt,
hanem az egyetemi oktatási idején is.Adu-
ális képzésben résztvevõk három és fél év
tapasztalattal a hátuk mögött hagyják majd
el az egyetemet, így megfelelõ szakmai
gyakorlat birtokában könnyebben, jobb
munkakörökben helyezkedhetnek el.

Elsõdleges szempont
a szakmai fejlõdés lehetõsége
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Akár a 40 ezret is elérhette az idei,
január 19-21-ig tartó Educatio
nemzetközi oktatási szakkiállítás
látogatóinak száma. A nagy
hagyományú rendezvényen,
aminek ezúttal a Hungexpo adott
otthont, a Szent István Egyetem
standja szinte a csarnok közepén,
a forgalom fõsodrában
helyezkedett el.

B. G.
A szakkiállítás célja, hogy a pályaválasztók

minél jobban megismerjék a felsõoktatásban
és továbbképzésben rejlõ lehetõségeket: az
intézményeket, az ösztöndíjakat, az egyes
szakmákat, duális képzéseket, nyelviskolá-
kat, valamint a hallgatói életet.

Az idén tizennyolc országból mintegy két-
száz kiállító vett részt az eseményen, amit
már másodszor a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciája szervezett.

Egyetemünk standja iránt is nagy érdek-
lõdés mutatkozott. Több kar naponta változó
bemutatókkal igyekezett az érdeklõdõk ked-
vében járni. A szóbeli információkat kiadvá-
nyok, prospektusok, többek között az egye-
tem idei felvételi magazinja, lapunk tized-
szer kiadott különkiadása teljesítette ki a re-
ménybeli jelentkezõk körében.

A beiskolázás kari felelõsei, a karokat kép-
viselõ oktatók és hallgatók, az egyetemi hall-
gatói önkormányzat képviselõi, valamint a
SZIE PR Sajtó és Rendezvényszervezési Fõ-
osztályának munkatársai számtalan ér-
deklõdõnek adtak tájékoztatást és nagy ke-
letje volt az apró ajándékoknak is. Játék és
kávé is vonzotta a pályaválasztás elõtt álló
fiatalokat.

– Ez a kiállítás sok évi tapasztalatunk
alapján meghatározóan befolyásolja a beis-
kolázás sikerét, ezért nagyon lényeges, hogy
részt vegyünk rajta és minél több leendõ hall-
gató megismerjen minket – nyilatkozta

oktatási rektorhelyettes. – Úgy
látom, az idei lehet a legnagyobb pavilo-
nunk. Minden lehetõség adott ahhoz, hogy az
érdeklõdõk közvetlenül jussanak informá-
cióhoz. Olyan sokan megfordulnak nálunk,
hogy talán az összes nyílt napunkon nincse-
nek ennyien. Ezért fontos, hogy igazán flot-
tul tudjunk az Educatio kiállításon sze-
repelni.
– Folyamatos az érdeklõdés, mindig van va-

laki a standunknál – folytatta
, a Gépészmérnöki Kar egyetemi tanára.

Ami új a kínálatunkban, az a duális képzés.
Mivel a Robert Bosch Kft-vel állunk e téren
kapcsolatban, a hatvani cég pavilonjában is
"szolgálatot teljesítenek" a hallgatóink. Az

dr.
Tóth Tamás

dr. Szentpéteri
Zsolt

Educatio: Egyetemünk a fõsodorban

A kiállítás, amely meghatározóan befolyásolja a beiskolázás sikerét
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érdeklõdõket hozzájuk is irányítjuk.Atováb-
bi jól bevált szakok is keresettek, ezekrõl új
prospektusok készültek. Minden nap vala-
milyen attrakcióval jelentkezünk. Az elsõ
napon egy 3D-s nyomtatót hoztunk, holnap
egy olyan precíziós gazdálkodással kapcso-
latos technológiát mutatunk be, amelyet a
Claastól kaptunk. Szombaton egy hallgatónk
hozza be a saját drónját.

– Az összes kar képzési kínálata iránt elég
sok az érdeklõdõ. Nyilván kiemelendõk az
agrárképzések, a mérnöki és a közgazdasági
szakok, amik mintha népszerûbbek lennének
a többinél – válaszolta érdeklõdésünkre

, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnöke. – De nemcsak a szak-
mákról kérdeznek, hanem arra is kíváncsiak,
hogy milyen hasznos dolgokat kapnak még
az egyetemtõl az oktatáson kívül. Gondolok
például a sportolási lehetõségekre, az egye-
temen belül mûködõ szervezetekre, a nyelvi
képzésekre.
Akik egyedül érkeznek, több segítséget igé-

nyelnek, hogy meg tudják fogalmazni kérdé-
seiket. Mi is segítünk nekik, amikor megkér-
dezzük, mik az erõsségeik. Ha a matematika,
a fizika és az informatika, akkor a Gépész-
mérnöki Karhoz irányítjuk õket és így to-
vább. Hasonlóképp vezetjük be látogatóin-
kat a pontrendszer és a Neptun rejtelmeibe.

– Sikerült olyan vonzó anyagokkal érkez-
nünk, amik megállítják, megfogják az érdek-
lõdõket. Lepkedoboz, gombazsák, termé-
nyek demonstrálják oktatási, kutatási terüle-
teinket – tájékoztatott
egyetemi docens, a Kertészettudományi Kar
dékánhelyettese. A kérdés persze mindig az,
hogy mirõl is "szól" a képzés az egyes szako-
kon. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy
számunkra pontosan meghatározza a szak
elnevezése a képzés tartalmát, mégiscsak
úgy érkeznek a fiatalok, hogy "Mit is jelent
pontosan a kertészet, a borászat?"

Mi pedig igyekszünk minden nap más-más
oldalunkra felhívni a figyelmet. Illóolajak
bemutatásától – amit azonosítaniuk kell a
látogatóinknak – must- és kis fiolákban ér-
kezõ borok kóstolásig terjed a palettánk.
Tankönyveinkbõl, jegyzeteinkbõl is tartunk
ízelítõt, hogy meg tudjuk mutatni, mit fog-
nak bújni a következõ évek során a szeren-
csés jelentkezõk.

– Örömteli, hogy sokan kifejezetten az e-
gyes szakok iránt érdeklõdnek, tehát ismerik
a nálunk meghirdetett képzéseket – értékelt

egyetemi tanár, a Mezõ-
gazdaság- és Környezettudományi Kar dé-
kánja. – Arról viszont sajnos nem mindenki
tájékozott, hogy a szakkínálat egyszerûsö-
dött a felsõoktatásban és például hiába kere-
sik az agrármérnök mesterszakot. Az ötéves
új agrármérnök képzésünket viszont mintha
kevesen ismernék. Éppen ezért egy olyan
tervet dolgoztunk ki a napokban, hogy eljut-
tatjuk az új lehetõségrõl szóló hírt a középis-
kolákba és a közösségi médián keresztül a le-
hetséges jelentkezõkhöz. A határon túli, de a

Balogh Barbara

dr. Erõs-Honti Zsolt

dr. Posta Katalin

határhoz közeli települések középiskoláit is
felkeressük, mert azt tapasztaljuk, hogy
ezekben az intézményekben is van olyan
hallgatói réteg, amely érdeklõdik a

képzéseink iránt, de nem rendelkezik kellõ
információkkal.

– Elég sok az érdeklõdõ az Agrár- és
Gazdaságtudományi Kar képzései iránt is –



érdekel, mindezért a tájépítészetet tartom a
legjobb választásnak. Mindhárom terület a
boldogsághoz kapcsolódik számomra. A
stand innensõ oldaláról most kétféle érdek-
lõdõ látszik. Az, aki már olvasott az itteni
szakokról és szeretne még többet meg-
tudni, a másik itt találkozott elõször azok-
kal, õket ez a meglepetés erejével éri. Töb-
ben érdeklõdnek a kollégiumi elhelyezés
lehetõségérõl. Számukra megnyugtató,
hogy két kollégiumunk is van, öt percre a
tanulmányi épületektõl

– A Hallgatói Önkormányzatok Országos
Szövetsége küldetésénél fogva közvetle-
nebb kapcsolatban van az egyetemekkel,
könnyebben tud velük és polgáraikkal
kommunikálni, mint az Educatio Kft., ezért
nagyon hasznos döntés volt, amikor most
másodszor is megbízták a kiállítás szerve-
zésével – mondta el , a HÖOK

elnökségének tagja. – A HÖOK-ot a fenn-
tartó és az intézmények is elfogadták szak-
mai partnernek. Jól mutatja ezt a Fokozat-
váltás a felsõoktatásban címû stratégia
megalkotása az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériumában. Rengeteg olyan pont van
benne, amit a szervezet javaslatára módo-
sítottak vagy vettek fel újonnan, és kike-
rültek belõle olyan passzusok, amiknek
nem is volt ott helyük.
Az EHÖK korábbi elnöke úgy vélekedett,

hogy a SZIE standja az idei vásáron a leg-
jobb helyre került, mert a sok érdeklõdõt
vonzó nagy színpad elõtt volt található.

Nagy Dániel

Balázs Gusztáv felvételei
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mondta elsõ éves békéscsabai
pénzügy szakos hallgató. – Újdonságunk a
megyeszékhelyen a duális képzés éppen
pénzügy szakon, ami a Budapest Bankkal
közösen indul szeptemberben. Ennek a pénz-
intézetnek a mûveleti központja Békéscsa-
bán található és közel 800 embert foglal-

koztat. A Csaba Centerben a teljes 3. és 4.
emeletet elfoglalja. Itt intézik többek között
az egész országból beérkezõ panaszokat is.
Aki a Telebankot hívja, azt is Békéscsabára
kapcsolják. Az ország legkülönbözõbb
részeibõl érdeklõdtek az itteni továbbtanu-
lási lehetõségek iránt, többen a fõvárosból és
nagyon sokan a duális képzés miatt.

– Illatmintával is a standunkhoz csábítják a
vásárlátogatókat – fogadott

, az Élelmiszertudományi Kar elsõéves
biomérnök szakos hallgatója, az önkormány-
zat tagja. Aki eltalálja, mi van a kulacsok-
ban, napszemüveget kap. Meglepõen sokan
érdeklõdnek a képzéseink iránt. A legtöbben
a ponthatárokra kíváncsiak, továbbá arra,
hogy mibõl érdemes érettségizni, ha ide je-

lentkeznek, valamint arról is kérdeznek,
hogy mennyire lehet elhelyezkedni az élel-
miszeriparban és milyen lehetõségek vannak
a külföldi munkára. Én is jártam Education
felvételizõként, a színskálát rendeztem a kari
standon. Biológiával és kémiával akartam
foglalkozni, de sokáig gondolkoztam, mie-
lõtt döntöttem volna. Biomérnökként akár a
gyógyszeriparban, akár a vegyiparban vagy
az élelmiszeriparban is dolgozhatok majd,
mert keresett és szükséges a szakmám a mai
társadalomban.

– Továbbra is nagyon nagy az érdeklõdés a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Rondic Rasid

Cambresy Natá-
lia

képzései iránt – értékelt
, a PR, Sajtó és Rendezvényszervezési Fõ-

osztály munkatársa és dékáni
munkatárs. – A kar továbbra is öt képzési
területen van jelen, új szakunk az óvodape-
dagógus. A legtöbben a gazdasági és az ag-
rárképzésekre kíváncsiak. Meglepõen sokan
szeretnék megismerni azt, hogy mit is tanul-
nak a kar hallgatói, ezért kérdeznek a minta-
tantervekrõl, a tantárgyakról és persze arról
is, hogy hol lehet majd a gyakorlatokat telje-
síteni Az üzleti szakokon a hetedik félév
gyakorlati félév. A kar nagy számú együtt-
mûködõ partnerének köszönhetõen számos
helyet tud felajánlani a hallgatóknak. Ezek-
rõl a helyekrõl a végzõsök 70-80 százaléka
már állást is tud szerezni.

A Tájépítészeti és Településtervezési Kar
standján az elsõ nap két másodikos tájépítész
hallgató, és állták
a sarat.
– Mindketten most állunk a szakirány vá-

lasztás feladata elõtt. Számomra egyaránt
szimpatikus a tájépítészmérnöki és a telepü-

lésmérnöki szakirány is, mert a tanszék
tanáraival is nagyon jó a kapcsolatom. Vá-
rom már, hogy én is bekapcsolódhassak a
természetvédelmi projektekbe – nyilatkozta
Szilvia. – Olyan feladatokat kapunk majd,
mintha már tényleges tervezõk lennénk, S,
hogy milyen egyéb terveim vannak? Szeret-
nék félévet külföldön tölteni Erasmus prog-
ram keretében, megtapasztalni, hogy miként
tanítanak máshol. Azután Budán szeretnék
mesterképzésre felvételizni.
– Két évvel ezelõtt én is látogatóként jártam

az Education – folytatta Magó Zsófia. –Az itt
látottak akkor megerõsítettek az elképzelé-
seimben, Mivel édesapám is a Budai Cam-
puson végzett, a kertészet iránti szeretet gye-
rekkoromban plántálódott el bennem.
Kreatívnak érzem magam és a mûvészet is

Farkasné Inkret Ju-
dit

Éder Zsófia

Weisz Szilvia Magó Zsófia

HIBAIGAZÍTÁS. Elõzõ számunkban,
2016. novemberében tudósítottunk az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat kül-
döttgyülésérõl. Cikkünkben tévesen írtuk,
hogy a küldöttgyûlés lemon-
dását követõen választott új elnököt. A ko-
rábbi elnök mandátumának lejártához érve
döntött úgy, hogy nem pályázik újra a kö-

Nagy Dániel

vetkezõ idõszakban az EHÖK elnöki
tisztségére. A hibáért elnézést kérünk és
ezúton is sikeres munkát kívánunk Nagy
Dánielnek a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Szövetségének elnökségében,
utódjának, pedig, aki
felhívta figyelmünket a tévedésre, EHÖK
elnöki munkájához – .

Balogh Barbarának

a szerk
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Dr. Tõzsér János rektor és Figler
Kálmán kancellár hét pályázónak
adta át a 2017. évi Szent István-
ösztöndíjat az egyetem gödöllõi
központjában. A Szent István
Egyetem tanácsa által 2002-ben
alapított, 300 ezer forint összegû
ösztöndíjat évente pályázat útján
lehet elnyerni.

B. G.
Az idei díjazottak: – Gaz-

dasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar,
– Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Kar, – Élelmi-
szertudományi Kar, – Táj-
építészeti és Településtervezési Kar,

– Kertészettudományi Kar,
– Mezõgazdaság- és Környezettudományi

Kar, – Gépészmér-
nöki Kar.

Az ünnepségen kiemelte:
az egyetemek fontos feladata a tehetségek
gondozása. Az ösztöndíjat elnyert hallgatók
pályázata bizonyítja, jól sáfárkodnak tehet-
ségükkel. Olyan értéket teremtettek, amely
kiemeli õket kortársaik közül és ígéretes
szakmai pályafutással kecsegtet.
Az eseményen részt vett ok-

tatási rektorhelyettes és meghívást kaptak rá
az ösztöndíjasok hozzátartozói is.

Lapunk hagyományaihoz híven a követ-
kezõ körkérdésekkel fordult az ösztöndíja-
sokhoz.
1. Kérjük, mutatkozzon be olvasóinknak!
2. Miért választotta tanulmányaihoz a Szent

István Egyetemet?
3. Milyen tudományterület iránt érdeklõdik,

és mivel szeretne hozzájárulni annak gaz-
dagításához?
4.Adíjat Bolyai János születésének 200. év-

fordulója alkalmából alapította az egyetem.
Önnek van-e tudós példaképe, egyáltalán
úgy gondolja, szükség van még ideálokra a
tudomány világában?

5. Miben segíti Önt a Szent István-ösztön-
díj?
Következzenek a válaszok!

1. Az Enyedi György Regionális Tudo-
mányok Doktori Iskola harmadéves PhD
hallgatója vagyok. Alapdiplomámat gaz-
dasági és vidékfejlesztési agrármérnök, mes-
ter oklevelemet regionális és környezeti
gazdaságtan szakon szereztem a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Karon. Doktori
tanulmányaim során a Regionális Gazdaság-
tani és Vidékfejlesztési Intézet munkájába
sikerült bekapcsolódnom. Kötelezettségeim

Arany Ferenc

Bálint Csaba
Bognár Erzsébet

Mészáros Szilvia
Palla

Balázs Risa Ani-
ta

Szalontai Martin Márk

dr. Tõzsér János

dr. Tóth Tamás

BÁLINT CSABA

mellett a doktorandusz önkormányzat el-
nökeként tevékenykedem, és (kollégiumi
koordinátorként) a szakkollégiumok mûkö-
dését igyekszem segíteni.

2. Eredetileg mûszaki pályára készültem
(akkori pillanatnyi érdeklõdésemnek megfe-
lelõen), ám a szívem mélyén mindig is a tár-
sadalmi-gazdasági problémák mozgattak.
Ehhez igazodva választottam alapszakot,
amely agrár képzési területnek számít, így
nem volt kérdés, hogy a Szent István Egyete-
met jelölöm be elsõként. A mesterszak szer-
ves folytatása volt a doktori képzéshez ve-
zetõ útnak, mely utóbbira már a kezdetektõl
tudatosan készültem.
3. Tudományos érdeklõdésem középpontjá-

ban a regionalizmus áll, kiegészülve egyfajta
fejlesztési szemlélettel, amely a térelméleti
kérdéseket sem hanyagolva nagyobb hang-
súlyt fektet a konkrét társadalmi-gazdasági
folyamatok, problémák térbeli mintázatai-
nak felismerésére, elemzésére, összevetésé-
re. Hosszú távon mindenképpen szeretném
munkámmal a szakpolitikai döntéshozatalt
segíteni.

4. Számomra a példakép mindig összetett
személyiséget, értékrendet takar, és semmi-
képp nem tudományos alapon dõl el ez a kér-
dés. Az én életemben meghatározó szerepe
van néhány embernek, akiknek rengeteg
mindent köszönhetek, és akik sok tekintet-
ben mintaként szolgálnak számomra. Nem

hiszek az idealizálásban, viszont hivatkozási
pontokra mindenképp szükség van a tudo-
mány világában is: a múltban elért ered-
ményekre támaszkodunk akkor is, amikor
továbbvisszük azokat, és akkor is, amikor
kételkedünk bennük – a lényeg a folyamatos
fejlõdés, amely a világ, az életünk jobbá téte-
lét szolgálja.

5. A Szent István-ösztöndíj megerõsít ab-
ban a tudatban, hogy érdemes célokat kitûz-
ni, dolgozni, tanulni, fejlõdni, és közösség-
ben gondolkodni. Az elnyert támogatást tu-
dományos-szakmai fejlõdésem szolgálatába
kívánom állítani.

1. Az Élelmiszertudományi Kar élelmi-
szerbiztonsági és minõségi mérnök mes-
terszakán januárban államvizsgázom, majd
jelentkezem az Élelmiszertudományi Dok-
tori Iskolába, ott szeretném folytatni a ta-
nulmányaimat. Az alapdiplomámat élelmi-
szermérnök szakon, édes- és zsiradékipari
technológiai szakirányon szereztem.

2. A szüleim vendéglátósok és én is sze-
rettem volna folytatni a munkájukat. Azon-
ban nagyon megszerettem a kémiát is. Pró-
báltam kompromisszumos megoldást ke-
resni és a Budai Campus tûnt a legjobb meg-
oldásnak. A nyolc osztályos csepeli Jedlik
Ányos Gimnáziumban tanultam, ahol két
forrásból alakult ki a kémiaszeretetem.

BOGNÁR ERZSÉBET

Képünkön balról jobbra Bálint Csaba, Palla Balázs, Risa Anita, dr. Tõzsér
János, Mészáros Szilvia, Bognár Erzsébet, Arany Ferenc, Figler Kálmán, dr.
Tóth Tamás és Szalontai Martin Márk Balázs Gusztáv felvétele

Átadták a 2017. évi Szent István-ösztöndíjakat

Jól sáfárkodnak tehetségükkel



köri Konferencián a Vidékfejlesztési Szek-
cióban elsõ helyezést értem el, az OTDK-n,
igyekszem majd legjobb tudásomat nyújtva a
Szent István Egyetemet, a kart és a Tessedik
Campust képviselni hallgatótársaimmal.
Mindezek mellett természetesen a munka vi-
lágában is próbálom megállni a helyem.

– Sajnos egyre inkább jellemzõ, hogy a fia-
talok elhagyják a megyét, mert nem találnak
a számításaiknak megfelelõ állást. Sokan
Budapesten vagy külföldön próbálnak meg
munkát találni. Szerintem a megoldás az,
hogy meg kell teremteni helyben is azokat a
munkakörülményeket, amik vonzóvá teszik
a megyét arra, hogy helyben tartsuk a la-
kosságot. Mindazonáltal külföldön sem
megy minden magától, ott is dolgoznak azért
az életszínvonalért az emberek, amiért a
magyarok elvándorolnak.

A Tessedik Campus közvetlen a Holt-Kö-

– Békés megye egyik fõ gondja a lakosság
elvándorlása. Mi lehet az erre való orvos-
ság?

– Miben látod a szarvasi kampusz egye-
diségét, elõnyeit, lehetõségeit a felsõokta-
tásban és kutatásban?
–
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Arany Ferenc másodszor nyerte el
az ösztöndíjat, ezért õt külön
kérdeztük. A másik „specialitása”,
hogy alap- és mesterdiplomáját is
Szarvason szerezte. Az elõbbit
a helyi Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar, az
utóbbit a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
hirdette meg.

– Személyedben, hallgatóként testesí-ted
meg a SZIE karai közötti együttmû-
ködést. Milyen elõnyt jelent számodra az,
hogy Szarvason végezted mesterszakos
tanulmányaidat?

–Hogyan képzeled el a jövõdet? Van már
kiszemelt munkahely, munkafeladat?

– Már az BSc tanulmányaimat is a Szent
István Egyetemen folytattam, ezért evidens
volt számomra, hogy a mesterképzést is itt
fogom elvégezni. Tavaly decemberben tet-
tem sikeres záróvizsgát vidékfejlesztési ag-
rármérnök szakon, amelynek nem is lehetne
kiválóbb képzési helyet találni Szarvasnál,
hiszen így élesben és közvetlen közelrõl ta-
lálkozom azokkal a problémákkal és felada-
tokkal, amikkel a jövõben vidékfejlesztési
agrármérnökként meg kell küzdenem.

– Január végén lesz a diplomaátadó ünnep-
ség, amely után hamarosan új kihívások elé
nézek, mivel már jelentkeztem a növényvé-
delmi szakmérnök képzésre. Nem maradok
sok ideig tanulás nélkül, de amúgy sem va-
gyok az a nyugton ülõs ember, ezt bizonyítja
a két felsõfokú nyelvvizsgám is, amiket
önszántamból tettem le az egyetemi évek fo-
lyamán. Áprilisban vár rám még egy nagy
megmérettetés. Mivel a Tudományos Diák-

rös partján fekszik, ami kifejezetten vonzó
lehet egy természetet kedvelõ ember szá-
mára, hiszen az elõadásokról kipillantva a
mocsári ciprusok és Körös lenyûgözõ lát-
ványa tárul elénk.Avízi sportok szerelmesei
nálunk biztos megtalálják a számításaikat,
hiszen sokan kajakoznak, úsznak, sõt sár-
kányhajóznak is. Ez utóbbihoz kapcsolódik
a 2017-ben már 6. alkalommal sorra kerülõ
SZIE Regatta is, amikor az ország számos
egyetemérõl és fõiskolájáról érkeznek 20 fõs
csapatok, hogy megmérettessék magukat a
sárkányhajós versenyen és megszerezzék a
vándorkupát.

Az agrár-felsõoktatás hosszú múlttal ren-
delkezik Szarvason, folyamatosan azon dol-
goznak oktatóink és kutatóink, hogy a kor el-
várásainak eleget téve valami újjal tudjanak
szolgálni. Szarvason található a Nemzeti
Agrárkutatási és Innovációs központ Ha-
lászati Kutatóintézete is.

– Az egyetem biztos, hogy egy életre be-
véste magát az emlékezetembe, mert meg-
annyi élmény részese lehettem az itt eltöltött
közel 6 év alatt, amelyekre mindig szívesen
gondolok majd. Akadtak persze olyan él-
mények is, amiket nem sírok vissza, de a po-
zitívumok messze túlszárnyalják ezeket és
ennyi kellett is az egyensúly megtartásához.
Olyan baráti kapcsolatok alakultak ki, ame-

lyeket örökké magammal tudok hordozni.
Kifejezetten hálás köszönet illeti a Szarva-

son dolgozó magas szaktudású oktatóinkat,
akik olyan tudásanyagot adtak át nekünk az
évek folyamán, amelyre bármikor tovább
építkezhetünk és remek alapul szolgálnak
majd szakmai pályafutásunk során.

– Az Alma Mater vajon milyen szerepet
tölt majd be az életed késõbbi idõszakai-
ban?

Tanárunk nagyon jól tudta átadni az elméleti
ismereteket, s olyan barátnõre tettem szert,
akivel együtt tanultunk ezt a tudományágat.
Olyannyira elkötelezõdtem a kémia mellett,
hogy ma már nagyobb fantáziát látok a tudo-
mányos kutatásban.

3. A kutatás csodálatos dolog, mert sosem
válik unalmassá. Mindig új dolgokba lehet
belefogni. Örülök, hogy ilyen területen mun-
kálkodom. Az élelmiszeriparon belül az ét-
olajgyártással kapcsolatban felmerülõ élel-
miszerbiztonsági kérdésekkel kapcsolatban
végzem tudományos munkámat. Három éve
egy multinacionális cég közép-európai ku-
tató intézetében gyûjtöm szakmai tapasz-
talataimat, és azóta egy perc idõm sincs
unatkozni. Ha sikerül valami újdonságra
bukkannom vagy létrehozni, csodálatos arra
gondolni, hogy a késõbbiekben majd valaki
azt fogja tanulni, amit nekem sikerült ki-
kutatni.

4. Az élõ példaképem a barátnõm, aki ve-
gyészmérnökként tanul a Mûegyetemen.
Egymást motiválva próbálunk elõre haladni.
Azt érzem, hogy mindig többre vagyok ké-
pes, mert látom, hogy õ is többre képes.

5. Büszke vagyok az ösztöndíjra, mert azt
igazolja, hogy van értelme a tanulásnak. Mi-
vel a barátommal egyszer majd szeretnénk
családot alapítani, ez a pénzösszeg is az alap-
tõkébe kerül.

1. A Tájépítészeti Karon mûködõ Tájépí-
tészeti és Tájökológiai Doktori Iskola 3. éves
doktorandusz hallgatója vagyok. Kutatásaim
során az úthálózati fejlesztések táji-termé-
szeti hatásaival és tájvédelmi szempontú
tervezési módszertan kidolgozásával foglal-
kozom. Alap-és mesterszakos diplomámat a
Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti
Karán szereztem, tájvédelmi szakirányon.

MÉSZÁROS SZILVIA

Egyetemi feladataim mellett félállásban
dolgozom egy környezetvédelmi cégnél
másfél éve, ahol tájépítész szakértõként szá-
mos munkában vettem/veszek részt – me-
lyek tapasztalatait mind az oktatásban, mind
saját kutatásom során tudom kamatoztatni.

2. Egyetemi tanulmányaimat a Budapesti
Corvinus Egyetemen, az akkori Tájépí-
tészeti Karon kezdtem. Azért választottam
ezt a kart, mert az ország egyetlen olyan kép-
zési helye, ahol a tájépítészmérnök szakma
alapjait elsajátíthattam. Az alap- és mester-
képzés során számos mûhelygyakorlat, cso-
portos tervezési feladat teljesítésével gya-
korlatias képzésben részesültünk, melynek
értékéhez számomra a Tájvédelmi és Táj-
rehabilitációs Tanszék oktatóinak elhiva-
tottsága, szakmai tudása nagyban hozzájá-
rult. A tájvédelmi szakirányon megismer-
kedhettem egy olyan értékközpontú szem-
lélettel, mely azóta is minden munkámnak

Két diploma, két nyelvvizsga, két ösztöndij
Arany Ferenc, a duplázó



alapja. A doktori képzési hely választása so-
rán így nem volt kérdéses, hol szeretném a
tanulmányaimat folytatni.
3. Nehéz definiálni a tudományterületet (hi-

vatalosan: agrár-mûszaki), ugyanis az ér-
deklõdésemet sokkal inkább egy "szem-
léletmód" fejezi ki – mely a tájvédelem. A
tájvédelem a jelenlegi táji-természeti érté-
kek, ezzel együtt a tájpotenciál (azaz a táj
hasznosítási lehetõségeinek) hosszú távú
megõrzésével tulajdonképpen nemcsak a je-
len, hanem a jövõ generációinak az érdekeit
is szolgálja. Jelenleg azt vizsgálom, hogy a
tájvédelmi alapelvek hogyan tudnak érvé-
nyesülni az úthálózati fejlesztésekkel kap-
csolatos tervezés során, illetve hol lenne
szükség esetlegesen az erõsítésükre. Remé-
nyeim szerint a jelenleg mûködõ tervezési
rendszer kiegészítésével egy tájvédelmi
szempontokat jól érvényesíteni képes szem-
pontrendszert sikerül majd kidolgoznom.

4. Mindenképpen úgy gondolom, szükség
van példaképekre – a mai világban külö-
nösen. Konrad Lorenz etológustól szeretnék
idézni: "A felnövekvõ generáció hogyan ta-
nulná meg bárminek is a tiszteletét, ha maga
körül csak emberkéz alkotta környezetet ta-
lál (...)?"

5. A Szent István-ösztöndíjat a közeljövõ-
ben esedékes svédországi tanulmányút kie-
gészítésére, valamint nyelvtanulásra szeret-
ném fordítani.

1.Abudapesti Kertészettudományi Kar má-
sodéves növényorvos hallgatója vagyok.
Gimnazista éveim során a biológia és a ké-
mia tárgyak érdekeltek; illetve a táj- és ter-
mészetvédelem, valamint a zöldkörnyezetek
fenntartása és ápolása is fontos volt számom-
ra. Így kerültem a Budapesti Corvinus Egye-
tem kertészmérnöki alapszakára, szakirá-
nyom a mezõgazdasági biotechnológia volt;
majd a tanulmányaimat növényorvos hallga-
tóként folytattam és folytatom. Alapszakos
gyakorlatomat az MTAATK Növényélettani
osztályán, mesterszakos gyakorlatomat pe-
dig az ERTI Erdõvédelmi osztályán töl-
töttem. Emellett alkalmi jelleggel kertfenn-
tartással- és építéssel is foglalkozom, illetve
non-profit környezetvédelmi szervezeteknél
segédkezek.

2. A mesterszakra történõ jelentkezés során
számomra az volt az elsõdleges, hogy a budai
Kertészettudományi Karon tanulhassak. Ak-
kor az intézet még a Budapesti Corvinus
Egyetemhez tartozott, és késõbb került át a
Szent István Egyetem igazgatása alá.

3. Elsõdlegesen a növényélettan, rovartan
és az erdészeti növényvédelem iránt érdeklõ-
döm, de voltaképp a legtöbb kertészeti disz-
ciplínának megvan a maga szépsége. Lehe-
tõségeim szerint szeretnék az elsõként emlí-
tett területek kutatásával foglalkozni, ahol a
jövõben lehetõségem adódik rá.

4. Hallgatóként, és kutatóintézetek gyakor-
nokaként a tapasztalataim alapján úgy vé-

PALLABALÁZS

lem, hogy manapság általánosan figyelemre
méltó az a kutató, oktató, aki az esetleges vi-
szontagságos körülmények mellett is kitart a
hivatása mellett. Ezt értem a Kertészettudo-
mányi Kar számos kutatójára, oktatójára vo-
natkozóan, akiket e mellett a gyakran általuk
tanúsított realisztikus szemléletük és közvet-
lenségük miatt tisztelek. De ugyanez más in-
tézetek kutatóira, oktatóira is elmondható. A
természettudományok utáni érdeklõdés ki-
alakításánál számomra még nagy jelentõsége
volt David Attenborough-nak. Összességé-
ben úgy gondolom, hogy sokat számít a saját
érdeklõdésünk mellett az, ha olyanoktól ta-
nulhatunk, akik motiváló tényezõként hat-
nak a hivatásunk ûzésében, az abban való el-
mélyülésben.
5.Az utolsó, már önköltséges szemeszterem

finanszírozását segíti elõ jelentõs mértékben.

1. A Környezettudományi Doktori Iskola
harmadéves PhD hallgatója vagyok. Kuta-
tási területem a mikotoxinok biológiai lebon-
tása és azok káros biológiai hatásának a meg-
szûntetése. 2010-ben, BSc tanulmányaim
alatt ismerkedtem meg ezzel a problémakör-
rel, és ebbõl a témából készítettem szakdol-
gozatomat. Azóta kísérleteimet folytatva és
ismereteimet tovább bõvítve, eredményeim-
mel OTDK-n és OFKD-n is elsõ helyezést
értem el, diplomamunkámmal pedig a Wolf-
gang Kessler agrárkutatási díjat vehettem át.

2. A gimnázium utolsó éveiben határoztam
el, hogy környezetvédelemmel szeretnék
foglalkozni. Így került látókörömbe a Szent
István Egyetem. A nyílt napon látottak alap-
ján nagyon szimpatikus volt, hogy az elmé-
leti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek
a gyakorlati képzésre is, valamint a közössé-
gi élet is megnyerõ volt számomra. Így elsõ
helyen felvételiztem környezetgazdálkodási
agrármérnök alapképzésre, késõbb környe-
zetmérnök mesterképzésre is és most pedig a
doktoranduszként is az egyetem hallgatója
vagyok.

3. Mindig is természettudományos beállí-
tottságú voltam, és az elmúlt évek alatt ér-
deklõdésem tovább nõtt a környezetvédelem
és az ökotoxikológia iránt. PhD kutatásaim
gyakorlati jellegûek, arra törekszem, hogy
eredményeimmel hozzájáruljak olyan mód-
szerek kialakításához, melyek valós problé-
mák megoldására fókuszálnak.

4. Nincs konkrét példaképem, viszont a tu-
dást tisztelem. Leginkább azok az emberek
hatnak rám, akik tudásuk és munkásságuk
mellett megmaradnak alázatosnak és sze-
rénynek. Úgy gondolom, hogy nem feltét-
lenül személyes példaképekre van szükség,
hanem elhatározásra, hogy ki milyen ember-
ré/kutatóvá szeretne válni és annak a meg-
valósítására törekedni.
5. A Szent István-ösztöndíj és minden szak-

mai elismerés nagy megtiszteltetés számom-
ra, és megerõsít benne, hogy jó úton járok.
Hatalmas motivációt jelent és ösztönzõleg

RISAANITA

hat rám, hogy bármilyen nehézség ellenére
érdemes ezt csinálnom. Hiszem, hogy a
mostani eredményeim hozzájárulnak jövõ-
beli céljaim eléréséhez.

1.AGépészmérnöki Kar mesterképzésének
második éves hallgatója vagyok. BSc-s ta-
nulmányaimat szintén itt végeztem, mint
mezõgazdasági és élelmiszeripari gépész-
mérnök, ezen belül pedig erõgéptechnika
szakirányon. Az egyetemen töltött éveim so-
rán bizonyos tárgyak, területek közel kerül-
tek érdeklõdési köreimhez, így részt vettem
a 2016-os Tudományos Diákköri Konferen-
cián, ahol lehetõséget kaptam, hogy publi-
kálhassam témám egy mezõgazdasági fo-
lyóiratban.
2. Középiskolás tanulmányaim végéhez ér-

ve egyre inkább érdeklõdést mutattam a re-
áltárgyak iránt és úgy döntöttem, hogy a ké-
sõbbiekben mindenképp ebben az irányban
szeretnék továbbtanulni, nem utolsó sorban
mindig is érdekelt a mûszaki terület. Több ok
is közrejátszott abban, hogy a Gépészmér-
nöki Karra jelentkeztem. Az egyik, hogy
színvonalas, Magyarországon az egyik leg-
piacképesebb gépészmérnöki diplomát adja,
barátságos környezet, valamint, bár nem ez
az elsõdleges szempont, de lakóhelyemhez
is közel található, ezért ez bizonyult az opti-
mális választásnak. Így öt év elteltével nyu-
godt szívvel mondhatom, hogy megérte.

3. Tanulmányaim során a mechanika tudo-
mány keltette fel leginkább érdeklõdésem. A
2016-os õszi félévben beadtam pályázatom a
Mechanika és Géptani Intézet mérnök de-
monstrátori pozíciójára, melyet sikeresen el
is nyertem. Jelenleg is a Mechanika és Mû-
szaki Ábrázolás Tanszéken tevékenykedek,
mint demonstrátor. A Tudományos Diákköri
Konferencián való részvétel során ezzel a
tudományterülettel kapcsolatos témám volt,
ahol sikerült új eredményeket elérni.

4. Személy szerint nekem nincs tudós pél-
daképem. Nyílván elismerem a munkássá-
gukat, azonban engem úgymond a végter-
mék, vagy eredmény, végeredmény az, ami
megfog. Úgy gondolom nem tudós ideálokra
van szükség, hanem magára a tudomány
iránti érdeklõdésre, legyen az bármilyen te-
rület. Ha valaki egy kis hajlandóságot is mu-
tat afelé, hogy belevájja magát egy adott
területbe és szívesen foglalkozik vele, az
már egy jó út ahhoz, hogy akár õ maga is tu-
dóssá válhasson.

5. Manapság elengedhetetlen legalább egy
nyelv középszintû ismerete. Jelenleg egy
középszintû angol nyelvvizsgával rendelke-
zem.Az ösztöndíj egy tökéletes lehetõség ar-
ra, hogy fejlesszem eddigi nyelvtudásom,
vagy esetleg belekezdjek egy új nyelv elsajá-
tításába.

További fotók a Szent István-ösztöndíj
átadásáról a szie.hu portálon láthatók a

Hírek között.

SZALONTAI MARTIN MÁRK

Fókuszban az egyetem
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Apályázat célja:

2017. szeptember 30-ig

Az Erasmus program új szabályai szerint
a hallgatók képzési szintenként legfeljebb
12 hónapra kaphatnak Erasmus státuszt

Ajelentkezés módja:

A jelentkezõk az Európai Unió bármelyik
tagállamában, vagy Norvégiában, Izlandon,
Liechtensteinben, Törökországban és Mace-
dóniában tanulmányukhoz kötõdõ szakmai
gyakorlatot folytathatnak. A külföldi szak-
mai gyakorlat minimális idõtartama 2 hónap
(60 nap!), legfeljebb pedig 12 hónap lehet a
tanéven belül. A szakmai gyakorlat legké-
sõbb tarthat.

A pályázati kiírás a SZIE gödöllõi kampusz
azon hallgatóira vonatkozik, akik:
• magyar állampolgárok, vagy tartózkodási

engedélyük van;
• a kiutazás tervezett idõpontjában még fen-
náll hallgatói jogviszonyuk (bármilyen kép-
zési formában – nappali, távoktatás vagy le-
velezõ – tanuló hallgató pályázhat);
• tanulmányi eredményük, hozzáállásuk és

nyelvtudásuk (minimum középfok, C típus)
alapján
alkalmasak külföldi szakmai gyakorlat tel-
jesítésére. Indokolt esetben támogatható
végzõs diák is, ennek feltételeirõl egyéni
egyeztetés szükséges.

,
tehát ha korábban, vagy korábbi képzésük
során vettek már részt az Erasmus prog-
ramban, akkor újra pályázhatnak.

Online módon a
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQ
LSe2HfnE6oWb1MfGvDBXaCr6jRqUJO_
6h_PPjZ68LLmpUDeiIQ/viewform?c=0&
w=1 linken keresztül, az alábbi mellékletek
benyújtása mellett:

• magyar és a fogadó intézmény oktatási
nyelvén írott önéletrajz,
• motivációs levél magyarul és az oktatás

nyelvén,
• nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,
• az elõzõ két lezárt félév vizsgaeredménye

(ún. kreditigazolás) a Neptunból kinyomtat-
va magyarul és angolul
• 2-2 db szaktanári ajánlás (tanszékvezetõ,

konzulens, témavezetõ…) magyarul és az
oktatás nyelvén;

• korábbi diploma/diplomák másolata,
amennyiben a pályázó mester vagy doktori
képzésben vesz részt;
• igazolás(ok) közéleti tevékenységrõl (pl.

ESN mentor, egyéb önkéntes tevékenység).

A jelentkezés elküldését követõen a ki-
nyomtatott, aláírt/aláíratott dokumentumo-
kat az Erasmus Irodában kell leadni (Fõépü-
let I. emelet 1009. és 1010. szoba).

Szakmai gyakorlatra folyamatosan lehet je-
lentkezni a tanév során az ösztöndíjkeretek
erejéig, de legkésõbb .

Szakmai gyakorlati fogadó helyeket aján-
lunk az alábbi honlapokon:
https://szie.hu//gyakorlati-helyek,
http://osztondijak.szie.hu/erasmus/hallgatoi
-mobilitas/szakmai-gyakorlat
de a hallgatók maguk is kereshetnek fogadó
céget, szervezetet, vállalkozást, non-profit
szervezetet.

A pályázati bizottság rangsorolását szemé-
lyes meghallgatás is kiegészíti és segíti, mely
várhatóan a beadási határidõt követõ héten
lesz. A meghallgatás idõpontjáról és hely-
színérõl e-mailben értesítjük a pályázókat.
2017. január 17.

,
a különbséget elõ kell teremteni a kiutazás
elõtt.

• Magas megélhetési költségû országok:
Franciaország (FR), Olaszország (IT), Nagy-
Britannia (UK), Ausztria (AT), Finnország
(FI), Svédország (SE), Dánia (DK), Írország
(IE), Norvégia (NO), Liechtenstein (LI): 600
�/hó
• Közepes megélhetési költségû országok:

Spanyolország (ES), Németország (DE), Tö-
rökország (TR), Hollandia (NL), Belgium
(BE), Csehország (CZ), Portugália (PT), Gö-
rögország (GR), Szlovénia (SI), Horvát-
ország (HR), Luxemburg (LU), Ciprus (CY),
Izland (IS): 550 �/hó

• Alacsonyabb megélhetési költségû
országok: Lengyelország (PL), Románia
(RO), Litvánia (LT), Szlovákia (SK), Bul-
gária (BG), Lettország (LV), Észtország
(EE), Macedónia (MK), Málta (MT): 500
�/hó

2. Ha a hallgató pályázatát elfogadták, ak-
kor a fogadó cégnél jelentkeznie kell. A
szakmai gyakorlat során teljesítendõ felada-
tokat (munkatervet) a Learning Agreement-
ben kell rögzíteni. Mindez önálló munkát fel-
tételez. A kimenõ koordinátor válaszol a fel-
merülõ kérdésekre és szükség esetén segít a
jelentkezési dokumentum-csomag összeállí-
tásában, ellenõrzésében, azokat aláírásá-
val/pecséttel látja el. A hallgató kiutazás elõtt

a Szent István
Egyetemmel, melyben szerepel az ösztöndíj
összege, az átutalás módja, a hallgató kötele-

2017. május 31-ig

SZIE Nemzetközi
és Külkapcsolati Iroda

EGYÉB HASZNOS ÉS FONTOS TUD-
NIVALÓK az Erasmus pályázathoz

1. Az ERASMUS ösztöndíj csak hozzájá-
rulás a külföldi tartózkodás költségeihez

Ösztöndíj összege fogadó országok alap-
ján (szakmai gyakorlat):

támogatási szerzõdést köt

(ezek elolvasása és elfogadása nélkül kérjük,
ne adja be pályázatát)

zettségei. Aláírt támogatási szerzõdés nélkül
kiutazni nem lehet.
3.Ahallgató saját maga gondoskodik a kinti

szállásáról, kiutazásáról, biztosítás megkö-
tésérõl (a teljes mobilitási idõszakra).

4. Az ösztöndíjat a Tempus Közalapítvány
az egyetemre utalja át, innen utaljuk tovább a
hallgatók által megjelölt bankszámlára, köz-
vetlenül a kiutazás elõtt. Az utalás két rész-
letben, euróban történik (deviza vagy forint
számlára is utalunk, forint számla esetén az
összeget a bank az adott napi árfolyamon fo-
rintban írja jóvá). Az elsõ részlet (90%) kiu-
tazás elõtt, a második részlet (10%) hazaér-
kezés után, az Erasmus szakmai gyakorlat
lezárását, a szükséges dokumentáció be-
nyújtását követõen kerül átutalásra.

5. A heti munkaórák száma legalább 35 le-
gyen.

6. A kint tartózkodás elsõ heteiben sokkal
több a kiadás, mint késõbb, mivel a szállás
esetében többnyire kauciót kell letenni érke-
zéskor (van, ahol elõleget is kérnek foglalás-
kor), kiegészítõ biztosítást kell kötni, vagy
kötelezõ az orvosi vizsgálat. A 2004. május
1-i EU csatlakozás óta a magyar állampol-
gároknak általában elegendõ az Egészség-
biztosítási Pénztárnál kiváltott Európai
Egészségbiztosítási kártya (E111) biztosí-
tásként (ingyenesen igényelhetõ az OEP-
tõl), ez sürgõsségi ellátásokra jogosít az EU
országaiban. A fogadó cégek által elvárt kö-
vetelményekrõl mindenképpen érdeklõdje-
nek elõre (pl. milyen biztosítást kérnek, szál-
lást tudnak-e biztosítani, stb.)

7. Igény szerint a koordinátor
tart a nyertes pályázók részére.

8. lehet pá-
lyázni:
• Agrár Menedzsment Alapítványnál (GTK
Tanulmányi Osztály) általában útiköltség
hozzájárulásra,

• MAG Mezõgazdaságért Alapítványnál
(MKK Tanulmányi Osztály),
• Állandó lakóhely szerinti önkormányza-

toknál,
•APályázati Figyelõben meghirdetett egyéb
lehetõségekre (www.pafi.hu)
• Fogyatékkal élõ vagy tartósan beteg leen-
dõ Erasmus hallgatóknak – Erasmus Irodán
keresztül

9. Az aktuális Erasmus információk elérhe-
tõk honlapunkon:

illetve a
is.

10.
(Kata i .Henr ie t ta@fh.sz ie .hu és

Czingili.Judit@fh.szie.hu) vagy fogadóidõ-
ben (H – P: du. 13.30 – 15.00) személyesen a
kiutazó hallgatói koordinátorokhoz,

és
lehet fordulni.

tájékoztatót

Kiegészítõ támogatásokra

http://osztondijak.szie.hu/erasmus
SZIE Erasmus Facebook cso-

portban

Egyéb kérdéssel e-mailben

Kátai
Henriettához Talláromné Czingili Jutká-
hoz

ERASMUS+ Pályázati felhívás
hallgatói szakmai gyakorlatra 2016/2017
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Magyarország legnagyobb arborétuma egy csodálatos térharmóniá-
jú tájképi kert, amelynek dús facsoportjai és nyírott gyepfelületei az
év minden szakaszában üdítõ élményt nyújtanak a természetet kedve-
lõ látogatóknak. A tavaszi virágzás és az õszi lombszínezõdés varázs-
latos hátteret ad annak az értékes dendrológiai gyûjteménynek,
amely természetközeli mivoltával különleges szigetet alkot az Alföld
fátlan vidékén.

Az év minden napján nyitva tartó Arborétum, mint a térség leg-
fontosabb idegenforgalmi központja, számos lehetõséget kínál láto-
gatóinak. A gyerekeknek és felnõtteknek szervezett programok mel-
lett több lehetõség kínálkozik a szabadidõ eltöltésére.

Egy kellemes séta után leérkezve a kikötõbe, sétahajó várja vendé-
geit. A hajóút során a látogatók megismerhetik a Történelmi Ma-
gyarország középpontját, valamint a város Körös-parti nevezetes-
ségeit, majd az Arborétumba visszaérve megtekinthetõ a Mini Ma-
gyarország makettpark, ahol az ország nevezetes épületei láthatók
valósághû környezetükkel.

Az egész napos program után az arborétumi Vendégház 16 fõre kínál
szállást csönddel és nyugalommal a fák rejtekében.

A Bolza József (Pepi gróf) által az 1800-as évek elején alapított
Szarvasi Arborétum fás gyûjteményeivel ma összesen 82 hektáron
terül el a Kákafoki-holtág partján. A nagyobb növénytelepítésekre a
Körös szabályozása után (az 1890-es évektõl) nyílt lehetõség, amikor
az utód Bolza Pál a világ számos tájáról hozatott növényeit a késõi
tájképi kertnek megfelelõ térszerkezetbe ültette. A legidõsebb kert-
részletet az alapító tiszteletére „Pepi-kert”-nek nevezte el. Az idõk
folyamán a gyûjtemény és a terület folyamatosan növekedett, majd
az ország legnagyobbArborétumaként világhírûvé vált.

E kertészeti remekmû Bolza Pál szemlélete szerint, a késõi tájképi
kertek stílusában alakult ki, ahol a zártabb fás területek köré szabad
térállásban lettek beültetve a dendrológiailag kiemelkedõ értékeket
képviselõ növények. A nyílt és zárt terek között ívesen fut az az út-
hálózat, amely az egyes látványok feltárulását határozza meg.

Az országos jelentõségû védett természeti terület sûrû növény-
zetével kimagasló, különleges értéket képvisel az alföldi környezet-
ben, ahol a változatos élõhelyeket fajgazdag növény- és állatvilág
kíséri.Atöbb ezer növényfajt, -fajtát és -változatot felsorakoztató an-
golkert mellett itt a – zömében õshonos fajokból álló – termé-
szetközeli élõhelyek is megtalálhatók.
Az öt kertrészletbõl álló dendrológiai gyûjteményben közel 1600 fa-

és cserjefaj, fajta és fajtaváltozat található, amelyet lágyszárúak tö-
mege kísér. Meghatározó az állatvilág is, hiszen a népes madárfauna
mellett több ritkaság választja élõhelyeként e pompás környezetet.

A közelmúlt fejlesztései számos olyan elemmel gazdagították a
kertet, amelyek mind plusz élményt nyújtanak a látogatóknak. Az új
tájékoztató táblák, a fajismeretet segítõ növény névtáblák, a gyepet
mindig frissen tartó öntözõrendszer, a korosztályokra készített fog-
lalkoztató füzet, a kibõvített áruda, a sok ezer elültetett növény mel-
lett néhány objektum különösképp kiemelhetõ.
Asétálható terület a Pepi-kerti rész kibõvítésével 65 hektárra nõtt.A

frissen megnyitott Parkerdõ varázslatos hangulatával, egyedi élõhe-
lyeivel kápráztatja el azokat a látogatókat, akik egy kicsit hosszabb
sétára vállalkoznak.

A Vendégház emeleti szobái mellett a földszinti rész szintén meg-
újult.Anagyteremben elhelyezett Bolza Mariette festménykiállítás a

Megújultan várja
látogatóit a Szarvasi

Történet

Fejlesztések, új látogatói momentumok

12
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turisztikai szezon vasárnapjain szabadon látogatható. E terem és a
hozzá kapcsolódó kisterem a konyhával kisebb rendezvények (bal-
lagás, esküvõ, családi ebéd, munkaértekezlet stb.) számára – elõzetes
egyeztetéssel – kibérelhetõ.
Pepi gróf Varázstanyája az Arborétum egykori kertészének tanyájá-

ban mûködõ kiállítás, ahol a kert története mellett a mai tevékeny-
ségek elevenednek meg számos érdekességgel és interaktív elem-
mel. A kiállítás csoportok számára elõzetes bejelentkezéssel látogat-
ható.Atanya udvarán két bohókás emu mutogatja magát a látogatók-
nak.

Az Üvegház szintén bejelentkezéssel vagy hétköznaponként egyé-
nileg is látogatható. Itt ásványkiállítást, kaktusz- és pozsgás-
gyûjteményt valamint egy aktív teknõsterráriumot lehet megtekin-
teni.

Esõs idõben a Varázstanya és az Üvegház zárt tere mellett a Titkok
Kertje kiszabadulós játék nyújthat tartalmas programot, amely
családok és kisebb baráti társaságok kedvenc játszóhelye, kiváló csa-
patépítõ tevékenység.
Abejárati részhez közeli sétautak mentén számos kültéri játék került

elhelyezésre. A lengõteke, a babaház, a torpedó, a gyufás fejtörõ, a
sakk és malompálya szabadon használható. Különleges színfoltként
jelenik meg a Mini Magyarország bejáratánál a látogatók által sza-
bályozható szökõkút, amely a nyári melegben kellemes felfrissülést
hoz.

A mosdóépület átalakításával létrejött foglalkoztató terem óvo-
dások és kisiskolások számára nyújt kiváló idõtöltést. Az elõre beje-
lentkezett csoportok számára tartalmas – ügyességi, mozgató és kéz-
mûves tevékenységbõl álló – programot kínálunk, de a terem magá-
ban is kibérelhetõ például szülinapi zsúrok lebonyolítására.

Az arborétumi séta mellett igénybe vehetõ programelemeken (Mini
Magyarország, sétahajó, Pepi gróf Varázstanyája, Üvegház, Titkok
Kertje) kívül minden hónapban meghirdetünk egyedi vagy – népsze-
rûsége miatt – már hagyományos programokat, amelyek között ka-
marazenekari koncert, önkéntes nap és éjszakai túra egyaránt sze-
repel.

Különleges lehetõség a nyári táborok sora, hiszen június közepétõl
augusztus közepéig egymást váltják a kézmûves, mûvészeti, indián,
fafaragó és természetismereti táborok.

Az Arborétum az év minden napján látogatható. Jegyvásárlásra 8
és18 óra 30 között van lehetõség.
Anövény- és ajándék áruda, valamint a büfé idegenforgalmi szezon-

ban (március 15. – november 15.) 9.00-17.00 óra között tart nyitva.
A sétahajó a Körös vízszintjétõl függõen április közepétõl október

végéig üzemel.

5540 Szarvas, I. kk. 9.
+36-66/312-344
pepikert@pepikert.hu
www.pepikert.hu
facebook.com/pepikert

SzarvasiArborétum

Fotók: Dr. Hanyecz Katalin

Arborétum

Programok

Nyitvatartás:

Elérhetõségek, információk, aktualitások:

13
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XII. évfolyam, 1. szám

Elkezdõdhet a tudás hasznosítása

Diplomaátadó ünnepség

A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
diplomaátadó ünnepségét
december 17-én tartották az
egyetem gödöllõi aulájában.

– Nagy meg-
tiszteltetés szá-
momra, hogy az
Országgyûlés
képviseletében
köszönthetem
önöket életük
egyik kiemel-
kedõ napján. A
kar 30 éve ala-
kult. Nemcsak
hazai, hanem
n e m z e t k ö z i
szinten is ko-
moly eredmé-

se, , az Ökrös és Társa Számviteli
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. igazgatója,

, a WIPRO Limited szakta-
nácsadója, , a 3T Team Trai-
ning Társaság tulajdonosa és

, a Belga-Amerikai Kereskedelmi
Kamara oktatás és rendezvényszervezõje.

Ökrös Imre

Takács Gábor
Tánczos Sándor

Toon Otten (ké-
pünkön)

kolájára, és arra is, hogy oktatóinak több
mint 80 százaléka rendelkezik tudományos
minõsítéssel.
Avégzetteknek erõt, kitartást, egészséget és

boldogságot kívánt. Felhívta a figyelmüket

nyeket ért el és jelentõs munkát végez a
határon túli magyarok anyanyelvû felsõok-
tatásában immár 25 éve, Erdélyben – mondta
köszöntõjében , a parlament al-
elnöke. Kiemelte: a friss diplomások olyan
idõszakban kezdhetik pályájukat, amikor az
agráriumban a legjobb technológiákat alkal-
mazzák és a precíziós gazdálkodás a vezetõ
lehetõség. Emellett a vidékfejlesztés is ki-
teljesedik, tehát számos lehetõség adódik tu-
dásuk hasznosítására.

dékán
összefoglalta a
kar jubileumi
évének esemé-
nyeit. Elmond-
ta, hogy a há-
rom évtized so-
rán 16 ezer dip-
lomát adtak ki,
képzési szerke-
zetük folyama-
tosan bõvült és
megújult. Je-
lenleg negyven
országból több
mint 300 külföldi hallgató bizonyítja kere-
settségüket. A kar büszke a két doktori is-

Jakab István

Dr. Káposzta
József

arra, hogy a sikeres életút a tu-
dás mellett a tudás hasznosí-
tását is feltételezi. Ezért ki kell
lépni a "komfortzónából" és
folytonosan új utakat kell ke-
resni – miként azt a kar is tette-
teszi. A GTK-n decemberben
384-en tettek sikeres záróvizs-
gát, közülük 81-en kiváló és
jeles eredménnyel.

Az ünnepségen címzetes egyetemi docens
elismerésben részesült , a
Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudo-
mányi és Honvédtisztképzõ Karának dékán-
ja, , az NCP Cooperation
Zrt. vezérigazgatója, , a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem fõiskolai docen-

Boldizsár Gábor

Majoros György
Remenyik Bulcsú
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A Gazdaság- és Társadalomtudományi

Kar végzõs hallgatói december 14-én

tartották talléravató estélyüket az

aulában.

A sikeres államvizsgát tett ifjakat

dr. Palkovics László rektorhelyettes és

dr. Káposzta József dékán köszöntötte.

Balázs Gusztáv felvételei

A Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar
január 6-án, Gödöllõn tartotta idei elsõ nyílt
napját, amelyen az érdeklõdõk tájékoztatást
kaptak a kar 2017. év szeptemberére az egye-
tem székhelyén meghirdetett alap- és mes-
terképzési szakjairól.
Aregisztrációt követõen

egyetemi docens, dékán köszöntötte a részt-
vevõket és tájékoztatót adott a kar képzési
kínálatáról. Ezután az Oktatási Hivatal kép-
viseletében tájékoztatta a je-
lenlévõket az idei felvételi eljárás rendjérõl
és menetérõl, majd , az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke
elmondta, hogy miért jó a GTK-n tanulni.
A továbbiakban a szakvezetõk kiscsoportos

tájékoztatása következett, ahol is az érdek-
lõdõk közvetlenül kérdezhettek a szakveze-
tõktõl. A nyílt napot a felsõbb éves diákok
vezetésével egy egyetemi körséta zárta.

Január 13-án a Budapesti Képzési Helyen
rendeztek nyílt napot, amin

egyetemi docens, oktatási dékánhe-
lyettes tájékoztatott a képzésekrõl, majd Ba-
logh Ilona elõadása következett és

, a kari HÖK budapesti alelnöke ismer-
tette az ottani hallgatói élet sajátosságait. Itt
sem maradtak el a szakvezetõi elõadások.

A következõ nyílt napokra Budapesten ja-
nuár 27-én, Gödöllõn február 3-án kerül sor.
Ihász Krisztina fotói Gödöllõn készültek.

dr. Káposzta József

Balogh Ilona

Balogh Barbara

dr Ugrósdy
György

Galambos
Rita

.

Nyílt napok Gödöllõn és Budapesten

Az Oktatási Hivatal is tájékoztat a felvételi eljárás menetérõl
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A Magyar Tudományos Akadémia
kiemelt eseménysorozata, a
Magyar Tudomány Ünnepe 2016
keretein belül a Szent István
Egyetem Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara
november 24-én megrendezte a
Tradíció és Innováció 2016  –
Három évtized a gazdaság és
társadalomtudomány
szolgálatában címû ünnepi
konferenciáját.

FODOR-BORSOS ESZTER
A rendezvény plenáris részében, a kari

tanácsteremben a korábbi dékánok –
egyetemi tanár (1990 – 1996),

egyetemi tanár (1997 – 2004),
professzor emeritus (2004

– 2013) –, valamint a jelenlegi kari vezetõ,
(2013 – ) tartottak ünnepi

elõadást a Gazdaság- és Társadalomtudomá-
nyi Kar múltjáról, jelenérõl jövõjérõl. Az
eseményen a kar volt és jelenlegi oktatói,
munkatársai, valamint meghívott vendége-
ink képviseltették magukat.

Ezt követte a koszorúzás az emlékfánál,
ahol azon kiválóságainkról emlékeztünk
meg néhány percben – dr. Káposzta József
dékán közremûködésével –, akik sajnos már
nem lehetnek velünk. A közelmúltban hunyt
el három nagyszerû professzorunk (dr. Pethõ
György professzor emeritus, dr. Knoll Imre
professzor emeritus, dr. Nagy Emil profesz-
szor emeritus) az õ neveik is az emlékfa ága-
in szerepelnek már.

Az intézeti rendezvények ezután követ-
keztek, ahol mind a négy intézet (Közgaz-

dr. Szé-
kely Csaba dr.
Molnár József
dr. Villányi László

dr. Káposzta József

daságtudományi, Jogi és Módszertani Inté-
zet, Regionális Gazdaságtani és Vidékfej-
lesztési Intézet, Társadalomtudományi és
Tanárképzõ Intézet, Üzleti Tudományok In-
tézete) az intézetigazgatók (

) vezetésével szek-
cióüléseken folytatta a szakmai munkát.
Fontos szerepet kapott ezen programokon a

generációk megismertetése egymással, ta-

dr. Ugrósdy
György, dr. Káposzta József, Csehné dr. Papp
Imola, dr. Zéman Zoltán

nulás és tapasztalatszerzés elõdjeinktõl,
professzorainktól, és egy potenciális
jövõkép megalkotása fiatal kollégáink
számára. A beszélgetések a szakmaiságon
túl nagyon õszinték és jó hangulatúak
voltak.

A konferencia ünnepi állófogadással
zárult, ahol a négy intézet dolgozói ismét
együtt lehettek és ahol közösen megvitat-
hatták a nap fõbb eseményeit.

Három évtized a gazdaság- és társadalomtudomány szolgálatában

Tradíció és Innováció 2016

Csak a változás volt állandó, mondták dr. Székely Csaba, dr. Molnár József és dr. Villányi László korábbi dékánok

Dr. Tóth Tamás, dr. Borszéki Éva, dr. Székely Csaba, dr. Szabó Lajos, dr.
Lehota József, dr. Káposzta József, dr. Dinnyés János, dr. Villányi László, dr.
Szûcs István, dr. Molnár József és dr. Nemes Ferenc
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A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
megalapításának 30. évfordulója
tiszteletére a Gazdasági Jogi és
Közigazgatási Tanszék „Legyél Te
is jogÁSZ!” elnevezéssel
jogesetmegoldó versenyt
rendezett, amire valamennyi
alapképzésre járó hallgató
nevezhetett. A versenyen 39-en
vettek részt, örvendetes, hogy
valamennyi szakról jelentkeztek.

A versenyt két fordulóban bonyolították le.
Az elsõ fordulóban 10 kérdésbõl álló
tesztfeladatot kellett megoldani. A helyes
válaszadáshoz a Nemzeti Jogszabálytár
(www.njt.hu) internetes adatbázist lehetett
használni, 30 perc felkészülési idõ után 10
perc állt rendelkezésre az e-learning rend-

szerre feltöltött teszt kitöltésére.
A 2. fordulóba azok a versenyzõk jutottak

tovább, akik a 10 kérdésbõl legalább 5-re he-
lyes választ adtak. Az eredmények gyors ér-
tékelését követõen a versenyt 20 hallgató
folytathatta. Ebben a körben négy – társa-
sági jogi, munkajogi, dologi jogi, valamint
alkotmányjogi jellegû – jogesetet kaptak a
hallgatók, amelyeket a Nemzeti Jogszabály-
tár, valamint a tanszéki jegyzet segítségével
90 perc alatt kellett megoldaniuk.

Az elsõ hat helyezettnek járó jutalmakat a
kari TDK ünnepélyes díjátadásának kereté-
ben dékán és

tanszékvezetõ adta át.
Díjazottak:
I.: – Gazdasági és vi-

dékfejlesztési agrármérnök I. évf.
II.: – Gazdasági és vi-

dékfejlesztési agrármérnök I. évf.
III.: – Kereskedelem és mar-

keting I. évf.

dr. Káposzta József dr. Kovács
László

Tóth Alexander József

Kiss Emánuel Szilárd

Korom Ádám

IV.: – Pénzügy-számvitel
FSZ I. évf.

V.: – Gazdasági és
vidékfejlesztési agrármérnök III. évf. és

– Gazdálkodás és menedzs-
ment II. évf.
Aversenyt a kari vezetés pénzjutalommal, a

HVG-ORAC Kiadó több mint 50 ezer fo-
rintos könyvjutalommal, a Szent István
Egyetemi Kiadó Nonprofit Kft. pedig nyom-
dai munkával támogatta.
Adíjazottaknak gratulálunk, de valamennyi

résztvevõ elismerést érdemel, hiszen volt
motivációjuk és bátorságuk egy olyan szak-
mai területen kipróbálni magukat, amely sok
gyakorló üzletember számára sem ismert, és
komoly szellemi erõpróbát jelent. Úgy lát-
juk, elértük célunkat, és a verseny hozzáse-
gítette a résztvevõk jogszabálykeresési gya-
korlatának, kreativitásának és probléma-
megoldó képességének erõsítését.

Zelei Alexandra

Gonda Viktória Jolán

Matula Martina

(gtk.szie.hu)

Jogesetmegoldó verseny

Valamennyi alapszakról volt jelentkezõ

Megjelent a , a
GTK tudományos folyóirata 2016. évi 2. szá-
ma(http://studia.mundi.gtk.szie.hu/studiam
undi-latest.

Térbeli teljesítményértékelés a Közép-Ma-
gyarországi régióban

A mezõgazdasági diverzifikációhoz kötõdõ
támogatások Magyarországon

A döntések lélektanának bemutatása egy
labdarúgó tippjáték példáján keresztül

A budapesti agglomeráció közlekedési elér-
hetõségi vizsgálata

Studia Mundi-Economica

Tartalom:

Áldorfai György

Áldorfainé Czabadai Lilla

Boda Márton Attila

Jekli Roland, Péli László

A természeti környezet értékelésének vizs-
gálata kinyilvánított preferenciákból becsült
érték meghatározásával

Egyes földminõsítési és földpiaci tényezõk
összehasonlító gazdasági elemzése Német-
ország és Franciaország példáján

Innovációk térszerkezet-módosító hatásai-
nak fõbb összefüggései

A városszétfolyás megakadályozásának je-
lentõsége a területfejlesztésben

Kerpely Klára, Horváth Bálint, Bakosné
Böröcz Mária

Naárné Tóth Zsuzsanna, Orlovits Zsolt, Na-
ár Antal Tamás, Sõreg Ádám Pál

Ökrös Imre, Nagy Henrietta, Káposzta
József

Topa Zoltán

A vidéki területek helyzete a turizmus
tekintetében

Turizmushoz kapcsolódó pályázati forrá-
sok eloszlása a 2007-2013-as programozási
idõszakban

A turisztikai együttmûködések gazdasági
szerepe

Regional analysis of hungaricums in
Europe

Examination of the correspondence
between regional development and tourism
in the settlements of Lake Velence

Varga-Nagy Adrienn

Varga-Nagy Adrienn

Virág Ágnes

László Péli, Kitti Némedi Kollár

Gábor Wirth

A Studia Mundi-Economica új számának tartalma
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A Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar
2016.  december 16-án búcsúzott
végzõseitõl. Dr. Posta Katalin
dékán ünnepi beszédében
elmondta, hogy 370 hallgató tett
sikeres államvizsgát, közülük 266
alapszakon, 83 mesterszakon, s 11-
en szereztek szakmérnök
képesítést.

A dékán kiemelte: a Szent István Egyetem
Magyarország legnagyobb és legelismertebb
agrárfelsõoktatási intézménye, amely olyan
gyakorlatorientált szakemberek képzését
végzi, akiknek a szaktudása az egészséges,
biztonságos élelmiszerek termelését szol-
gálja a környezeti értékek megõrzésével. A
most végzett mérnökök is felelõsséget vi-
selnek immár a Föld legnagyobb értékeiért,
az élelmiszerekért és az ivóvízért.

A karon a hallgatói létszám évek óta ki-
egyensúlyozott, a záróvizsga átlaga 4,39. A
végzettek 80 százaléka nyelvvizsgával ren-
delkezik, ez meghaladja a felsõoktatás orszá-
gos átlagát.

Az ünnepségen nyugállományba vonulása
alkalmából Pedagógus Szolgálatért Emlék-
érem kitüntetést vett át
egyetemi docens.

A kar tanácsa Doby Géza-díjat ado-
mányozott egye-
temi docens részére.

A kar címzetes egyetemi docense lett
, a Növényi Diverzitás Központ

igazgatója, , az EU-Fire
Kft. tulajdonos ügyvezetõje, , a
Hungrana Kft. vezérigazgatója és

, a Holofon Zrt. értékesítési igazga-
tója.

A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar Tiszteletbeli Tanácsadója címet adomá-
nyozták , a Monsanto Hun-
garia Kft. nemesítõjének.
Dékáni dicséretben részesült

ügyvivõ szakértõ,
laboráns,

egyetemi docens és , a Hall-
gatói Önkormányzat elnöke.
ATermészetvédelmi és Tájgazdálkodási In-

tézet Természetvédelmi és Tájökológiai Tan-
széke által alapított Dr. Holly László-díjat

, a Tápiószelei
Növényi Diverzitás Központ csoportveze-
tõje vehette át.

A Beregszászon elindított állattenyésztõ
mérnöki alapszakon elsõ hallgatóként

végzett.
Bonafarm Ösztöndíjban részesült Kiss

Bettina takarmányozási- és takarmánybiz-

dr. Szerdahelyi Tibor

Balláné dr. Erdélyi Márta

Bak-
tay Borbála

Kovács Péter Zoltán
Reng Zoltán

Toronyi
Zoltán

Könczöl Péternek

Püspökné Sza-
bados Kinga Egyháziné
Tamás Éva Balogh Krisztián Milán

Fehér Balázs

Málnási Csizmadia Gábor

Gla-
gola Szabina

Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

tonsági mérnök hallgató,
növényorvos hallgató,
állattenyésztõ mérnök hallgató,

agrármérnök hallgató.
A kar fotópályázatán megosztott harmadik

helyezést ért el kertészmérnök
hallgató és állattenyésztõ
mérnök hallgató. Második
környezetgazdálkodási agrármérnök hallga-
tó, elsõ növényorvos hallgató
lett.

A hallgatói önkormányzat által alapított az
Év Hallgatója kitüntetésben
természetvédelmi mérnök részesült.

Koleszárik Tamás
Sipos Áron

Tóth Edit
Etelka

Ftaimi Nataly
Sáfrány Anna Júlia

Aczél Márk Bence

Vincze Katalin

Mohari Barbara

Balázs Gusztáv felvételei

Fehér Balázs

Glagola Szabina Dr. Szerdahelyi Tibor

Balláné dr. Erdélyi Márta

A végzettek 80 százaléka nyelvvizsgát tett



sel, és a mérnöki pályakezdõ
átlagjövedelem a legmagasab-
bak között van.

Tanulmányaik során biztos
sokszor elgondolkoztak azon,
hogy mi is kell a sikeres vizs-
gához. Természetesen kellett
tudás, szerencse és persze jó
fellépés. Ez hasonlóan lesz
munkájuk során is. Legyenek
mindig szakmailag felkészül-
tek, ha "szembe jön a sze-
rencse" azt ragadják meg, és
bátran, határozottan, jó fellépéssel ismertes-
sék gondolataikat.

Az ünnepségen címzetes egyetemi docens
címben részesült (ké-
pünkön).

, azA. Holding Csoport el-
nök-vezérigazgatója 2015-ben kiválósági dí-
jakat hozott létre a kar kiemelkedõ teljesít-
ményt nyújtó oktatói és hallgatói részére.

Idén a díjban (képünkön)
egyetemi docens, tanár-
segéd és egyetemi hallgató ré-
szesült.

A legkiválóbb szakdolgozatok és diploma-
tervek a záróvizsga bizottságok javaslata
alapján pályadíjban részesültek.
AGépészmérnöki Kar Pályadíját nyerte

gépészmérnök HX-9151-es hõ-
cserélõ numerikus és kísérleti elemzése,

gépészmérnök Vizs-

dr. Florian Stapper

Dr. Appel György

dr. Seres István
dr. Gergely Zoltán

Balogh Luca

Ko-
vács Zoltán

Tóth Bence Zsombor

A Gépészmérnöki Kar
diplomaátadó ünnepségét január
13-án tartották az aulában.
A téli idõszakban alap- és
mesterszakokon nappali és
levelezõ tagozaton 108 fõ tett
sikeres záróvizsgát.
A szakirányú továbbképzési
szakokon 13 hallgató végzett.
A Stipendium Hungaricum
ösztöndíjprogram keretében 8
iraki és 3 nigériai hallgató,
valamint a programon kívül egy
szaúd-arábiai önköltséges hallgató
teljesítette az egyetem
követelményeit.

rektor köszöntõjében a
végzett mérnökök teljesítményét dicsérve a
kari munkatársak és a szülõk ehhez nyújtott
támogatását méltatta. Kiemelte: a több mint
60 éves Gépészmérnöki Kar hazai és nem-
zetközi vállalati kapcsolatai sokrétûek és
ezek az oktatási és kutatási feltételek javítá-
sában is gyümölcsöznek. A kar kezdeménye-
zõ szerepet töltött be az e-learning oktatási
technológia bevezetésében és hazai elter-
jesztésében. Az évtizedes múltra visszate-
kintõ kooperatív képzés a hallgatók gyakor-
lati jártasságának elmélyítésével pedig a du-
ális képzés egyik elõfutárának is tekinthetõ.

– Közismert, hogy mûszaki diplomát csak
nagyon sok energia befektetéssel lehet meg-
szerezni, sokszor éjszakázva tanultak, fela-
datokat, mûszaki dokumentációkat készítet-
tek. Azonban ez az energiabefektetés megté-
rül – mondta ünnepi beszédében

dékán. – A mûszaki szakemberek
iránt az egyik legnagyobb a kereslet a mun-
kaerõ-piacon. A Diplomás Pályakövetõ
Rendszer felmérései alapján a Gépész-
mérnöki Karon végzettek esetében telik el a
legrövidebb idõ a végzés után álláskeresés-

Dr. Tõzsér János

dr. Kátai
László
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gálja meg a nyerges tehergépkocsi jármûsze-
relvények menetstabilitás-rakomány kap-
csolatát címû szakdolgozatáért.

Kiemelkedõ tanulmányi eredménye alap-
ján Dékáni Dicséretben részesült

okleveles gépészmérnök és
mûszaki menedzser.

Az Épületgépészet, Létesítmény és Kör-
nyezettechnika Tanszék HOF Alapítványán
keresztül a Grundfos South East Europe Kft.
diplomadíjban részesítette gé-
pészmérnököt Egy autonóm ház gravitációs
szellõztetõ rendszerének elemzése címû dol-
gozatáért.

A Varinex Informatikai Zrt. különdíjban
részesítette az Additív
gyártástechnológiában alkalmazott anyag
szilárdsági jellemzõinek vizsgálata a 3D
nyomtatási paraméterek függvényében címû
dolgozatáért.

Kabács
Dávid Czeglédi
Dóra

Tax Tamás

Lágymányosi Pétert

Balázs Gusztáv felvételei

Gépészmérnöki Kar

Tudás, szerencse és jó fellépés

Dombi Viktor veszi át diplomáját
dr. Kátai László dékántól

Dr. Daróczi Miklós dékánhelyettes
a gépészjelvényt tûzi fel
Balogh Luca kabátjára



gorú, de kor-
rekt, igazságos
és segítõkész
oktatóként is-
merhették meg
a hallgatók.

Kutatómun-
kája során kez-
detben halhae-
m a t o l ó g i a i
vizsgálatokban
vett részt, majd

késõbb a halak növekedésvizsgálatával fog-
lalkozott. Egyetemi doktori címét 1961-ben,
e témában védte meg. 1962-tõl ragadozó kis-
emlõsök alakváltozásainak (morfogenezis)
törvényszerûségeit kutatta. Ilyen témájú
eredményei alapján 1972-ben elnyerte a bio-
lógiai tudományok kandidátusa tudományos
fokozatot. Kutatómunkájához kapcsolódóan
igen értékes koponya és csontvázanyagot,
valamint röntgenfelvételeket gyûjtött össze,
illetve készített. Komoly szerepe volt Gö-
döllõ környékének zoológiai feltárásában.

Tudománynépszerûsítõ tevékenysége ki-
emelkedõ. Összesen 232(!) népszerûsítõ cik-
ket közölt, elsõsorban a Természet Világa, a
Búvár, az Élet és Tudomány, a Halászat, a

aula

20

92 éves korában, hosszú betegség után el-
hunyt dr. Széky Pál ny. egyetemi docens, aki
a SZIE Állattani és Állatökológiai Tanszé-
kének volt oktatója.

Széky Pál 1924. július 29-én született Pé-
csett. Elemi és középiskolai tanulmányait is
itt végezte. Egyetemi pályafutását a Buda-
pesti Agrártudományi Egyetemen kezdte,
amely intézmény 1959-ben Gödöllõi Agrár-
tudományi Egyetemmé alakult. Itt járta be az
egyetemi oktatók ranglétráját, míg több mint
három évtizedes oktató-nevelõ és tudomá-
nyos kutatómunka után, 1982-ben docens-
ként vonult nyugdíjba.

A képzés szinte minden lépcsõfokába be-
kapcsolódott, tartott egyetemi elõkészítõ
tanfolyamokat, részt vett a szakmunkás kép-
zésben, valamint az egyetemi nappalos, le-
velezõ és a szakmérnöki képzés több formá-
jában. Mindezen területeken jegyzetek, tan-
könyvek és szakkönyvek jelzik munkássá-
gát. Egyetemi jegyzeteinek és tankönyvei-
nek száma 24. Kiemelendõ ezek közül az
„Állattan” címû tankönyv, mely a hazai ag-
ráregyetemeken oktatott állattani ismeretek-
nek kötelezõ tananyagát tartalmazta, több
fejezetét õ írta. Hosszú éveken át nevelõ-
tanári megbízása is volt. Következetes, szi-

Magyar Horgász és a Nimród folyóiratok-
ban.

Tevékenyen részt vett a szakmai közélet-
ben. Tagja volt a Pedagógus Társaságnak, a
Tudományos Ismeretterjesztõ Társulatnak, a
Magyar Biológiai Társaságnak. Munkatársa
lett a Természet Világa szerkesztõ bizott-
ságának. Az Egyetem és a Kar munkájában
is fontos pozíciókat töltött be. Több bizott-
ságban dolgozott és egy idõben tagja volt az
Egyetemi Tanácsnak is. 1978-ban a Mezõ-
gazdaságtudományi Karon három évre kuta-
tási dékánhelyettesi megbízást kapott. Egye-
temi munkájának elismeréseként 1958-ban
és 1976-ban a „Mezõgazdaság kiváló dolgo-
zója” címet, 1982-ben a „Kiváló munkáért”
miniszteri kitüntetést kapta meg.

Széky Pál elhivatott oktató volt, a „Tanár”,
aki igyekezett a legújabb pedagógiai mód-
szereket felhasználni munkája során. Né-
hány bemutatószekrény anyaga máig az õ
munkáját dicséri tanszékünk folyosóján.
Nyugodjék békében!
2016. november 23.

dr. Bakonyi Gábor

dr. Kiss István
egyetemi tanár

egyetemi docens

Dr. Széky Pál (1924 – 2016)
emlékezete

A múlt évben, december 1-2-ig 22. alkalom-
mal rendezték meg a Gépészmérnöki Kar
Környezetipari Rendszerek Intézet, Fizika és
Folyamatirányítási Tanszék által alapított és
évente sorra kerülõ Energia és Környezet
Workshopot (22 Workshop on Energy and

Environment, EE 2016). A rendezvényt
professzor, a Környezetipari

Rendszerek Intézet igazgatója, a konferen-
ciasorozat alapító elnöke nyitotta meg és d

, a Gépészmérnöki Kar dékánja
is köszöntötte.

A nemzetközi konferenciasorozat célja az
energiához és környezetünkhöz kapcsolódó

nd

dr.
Farkas István

r.
Kátai László

azon kutatási irányok és eredmények bemu-
tatása, melyeket a témakörben az utóbbi év-
ben értek el egyetemünkön és az együttmû-
ködõ társegyetemeken. A programban a ha-
zaiak mellett külföldi szerzõk elõadásai is
szerepeltek.Az egyetemünkön tanuló, a Fizi-
ka és Folyamatirányítási Tanszékhez kap-
csolódó hallgatók elõadásai külön színt vit-
tek a programba.

A rendezvény kiemelt témaköre idén is a
napenergia hasz-
nosítás volt, a 20
elõadás sz in te
mindegyike érin-
tette ezt a témát,
minden aspektusa
szóba került: a
passzív hasznosí-
tás, a napenergiás
fûtés, hûtés, szárí-
tás.Afotovillamos
(napelemes) hasz-
nosítás kapcsán a
cellák szintjétõl
egészen a napelem
mezõkig model-
lek, szimulációk,

mûködési tapasztalatok, elõrejelzések és
esettanulmányok is bemutatásra kerültek.
Ezeket a biomassza, a földhõ és a szél ener-
giájának hasznosítására vonatkozó új ered-
ményeket bemutató elõadások egészítették
ki. Az elõadások egy oldalas összefoglalói a
rendezvényre megjelentetett kiadványban
olvashatók, melynek elektronikus változata
a http://fft.szie.hu/ee2016.html címen
minden érdeklõdõ számára hozzáférhetõ.

Középpontban a napenergia

22. Energia és Környezet Workshop
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Centrum Krakkói Kirendeltségétõl
tartott elõadást.

, a GAK Nonprofit Köz-
hasznú Kft. társadalmi diverzitás csoport-
jának vezetõje ismertette az egyetemhez tar-
tozó tanüzemek szociális farmhálózatban
betöltött szerepét és hangsúlyozta a képzé-
sek fontosságát. A konzorciumvezetõ Szent
István Egyetemet mutatta be,
részletezve a szociális vonatkozású, de
mezõgazdasági tevékenységre alapozott
projektjeiket, míg a szociális farmok kuta-
tási eredményeirõl, nehézségeirõl, valamint
lehetõségeirõl a szintén Ökológiai Gaz-
dálkodás és Agrárkörnyezet-tervezési Tan-
szék munkatárs számolt be.

Szakmai rendezvényünk kiemelt vendége

volt a Szimbiózis Alapítvány elnöke,
, aki alapítványuk rögös útját

és fáradhatatlan munkáját, valamint a ma-
gyar szociális farm hálózat mûködését is-
mertette. Köztünk volt a nyugati jó példát
bemutató is, aki az angol
Ruskin Mill Trust mûködésének elveit és
gyakorlatát ismertette. A nemzetközi talál-
kozó alkalmával két "jó gyakorlatot" is le-
hetõségünk volt bemutatni a hozzánk láto-
gató külföldi vendégeknek. Bejártuk az Ik-
ladi Szederfa Otthon Értelmi Sérültek
Gyöngyház Egyesületének terápiás és jelen-
tõs termeléssel is bíró biogazdaságát, hason-
lóan a csömöri Összefogás az Egyenlõ Esé-
lyekért Nonprofit Közhasznú Kft-hez és
Egyenlõ Esélyekért! Alapítványhoz, ahol 18
fõs kertész csoport dolgozik a lakóotthon
biokertjében, hogy egészséges, és saját ma-
guk által megtermelt zöldséget és gyümöl-
csöt tegyenek a konyhaasztalra, miközben
munkájukban örömüket lelik.

Ha felkeltettük érdeklõdését, és szeretné
megnézni a külföldi és magyar vendégeink
power pointos elõadását, vagy csak a projek-
tünk iránt érdeklõdik, akkor kérem láto-
gasson el honlapunkra:
http://socialfarm.gak.hu/

El¿bieta
Kmita-Dziasek

Csapó Beatrix

Ujj Apolka

Balázs Bálint

Ja-
kubinyi László

Ricardo Pereira

projekt koordinátor

Ujj Apolka

Szociális farmok
a Visegrádi országokban

(Social farms in Visegrad countries
Visegrad Fund's Standard Grant No.
21610041)

Mi az a szociális farm?

Azért

Azért is

És mert

Projektünk céljának megismertetése elõtt
érdemes kicsit beszélnünk magáról a szociá-
lis farmról. Ez egy

, ami a szoci-
ális és szolidáris elveket szem elõtt tartva, a
társadalmi és környezeti szemléletformálás
érdekében mûködik. A szociális farm mezõ-
gazdasági termelõ, feldolgozó, vagy szol-
gáltató tevékenységet végez hátrányos hely-
zetû személyek bevonásával (fizikai vagy
mentális problémákkal küzdõ emberek,
fogyatékkal élõk, börtönviseltek, hajléktala-
nok, idõsek stb.), illetve mezõgazdasághoz
kapcsolódó oktatást is végezhet a társadalom
szélesebb köre számára (pl. kisiskolások,
óvodások).

Miért jó ez? , mert már a nyugati és
észak-európai országokban is bebizonyítot-
ták, hogy a mezõgazdaságban végzett tevé-
kenység (legyen az akár csak terápiás és nem

termelési célú) hozzájárul a hátrányos hely-
zetûek szellemi és testi egészségének fejlõ-
déséhez.

jó, mert a gazdálkodó társadalmi
szerepvállalása – mezõgazdasági tevékeny-
ségének diverzifikációja révén – (mivel he-
lyet és munkalehetõséget biztosít a hátrányos
helyzetûek számára) hangsúlyosabbá válik.

a szociális farmok társadalomban
betöltött szerepének nemzetközi elismerése
révén, együttmûködési pályázatok benyúj-
tásával új bevételi lehetõség nyílik meg a
gazdálkodó számára.

kooperatív gazdálkodási forma

A Szent István Egyetem Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karának Ökológiai
Gazdálkodás és Agrárkörnyezet-tervezési
Tanszéke cseh, lengyel és szlovák partneré-
vel közösen azt a célt tûzte ki maga elé, hogy
összegyûjti azokat a helyi jó gyakorlatokat
"szociális farm" témakörben, amelyekrõl
mindenképp érdemes mindenkinek tudnia.
Szeretnénk nemcsak a szociális farmok mû-
ködtetésének elõnyeirõl, hanem a kihívá-
sokról is írni, hiszen ezek ismeretében, má-
sok tapasztalataiból merítve talán könnyebb
egy új kezdeményezést elindítania annak,
aki szociális farmot kíván mûködtetni.

Ennek jegyében, valamint a szociális farm
fogalmának megismertetése és a téma nép-
szerûsítése céljából a visegrádi országokból

érkezett projekt partnerek 2016. november
21-22-én közösen dolgoztak azon, hogy a
nyugati és észak-európai mintákra alapozva
összegyûjtsék saját jó gyakorlataikat.Atalál-
kozó elsõ napján minden résztvevõ beszá-
molt országának szociális farm témával kap-
csolatos helyzetérõl, és bemutatta intézmé-
nyének témában betöltött szerepét. Szlo-
vákiából a Nyitrai Mezõgazdasági Egyetem
képviseletében

, Csehországból a Èeské Budìjovice
Egyetem képviseltében , míg
a lengyel Mezõgazdasági Szaktanácsadói

Magdaléna Lacko-Barto-
šová

ifj. Jan Moudrý

A Szederfa Otthon névadója
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„Anyánk, árváink, édes asszonyunk,/ ne sírja-
tok, hisz mi csak szunnyadunk!/ Porladhat tes-
tünk távol hant alatt:/ A lelkünk itt van, s min-
dig itt marad./ Mert aki hû volt, bátor és derék,/
S az õsi földért adta életét:/ Az mindörökké él a
fûben, a fában,/ Magyar rögökben s magyar
napsugárban.”

(vitéz Somogyváry Gyula)

Jó néhány éve már, hogy november havában
a Magyar Ejtõernyõsök Baráti Szövetsége, a
Történelmi Vitézi Rend Isaszegi Alegysége,
a Tóth Árpád Nemzeti Társaskör, karöltve a
Dózsa György Mûvelõdési Otthonnal, meg-
emlékezést tart az Attila-vonal isaszegi sza-
kaszán folyó harcokban hõsi halált halt kato-
nákra. A megemlékezésen versek, visszaem-

lékezések hangzanak el, majd koszorúzást
tartanak az emlékmûnél valamint elhelyezik
az emlékezés virágait a temetõben fellelt ka-
tonasírokra.

Az egy 1944 õszén kiépített
védelmi rendszer volt Budapest keleti olda-
lán a szovjet elõrenyomulás megakadályo-
zására. Három vonalból állt. Az elsõ, Alsó-
göd – Csomád – Veresegyház – Maglód –
Ecser – Dunaharaszti vonalában, a második,
Dunakeszi – Mogyoród – Isaszeg – Pécel –
Pestszentimre – Soroksár vonalában, a har-
madik e mögött 5-10 kilométerre húzódott.
Az 1944. november 4. és december 28. kö-
zötti harcokban a vonalat áttörni a szovjet
csapatoknak csak nagy veszteségek árán si-
került. Az isaszegi harcokban az „orosz hen-

Attila-vonal

ger” feltartóztatásában nagy szerepet kapott
az 1. Magyar Királyi Honvéd Ejtõernyõs
Zászlóalj Tassonyi Edömér százados veze-
tésével. A német hadosztályparancsnokság
által „fenegyerekeknek” (Mordskerl) neve-
zett zászlóalj már korábban bizonyította bá-
torságát, hõsiességét, Soroksár – Dunaha-
raszti térségében megállította a szovjet
elõretörést, ezzel meghiúsítva Budapest
meglepetésszerû elfoglalását.
Az ejtõernyõs alakulatnál kezdettõl fogva a

bátor, halálfélelmet nem ismerõ, a gyávasá-
got, a megfutamodást megbocsáthatatlan
bûnnek tartó ember volt az eszménykép.

Az elszántságra, a szovjet mindenáron tör-
ténõ megállítására példa, amikor egy nagy
erejû, elsõ világháborús méretû orosz tü-

Történelmi visszatekintõ

Emlékezés az Attila-vonalban elesett katonákra

Dr. Mikecz István professzor 2016.
december 28-án, 92 éves korában elhunyt.
Végsõ búcsúztatásán, január 10-én, a gödöl-
lõi városi temetõben rektor-
helyettes a következõ gondolatokkal mél-
tatta az elhunyt életútját.

"Eltávozott egy igazi tanáregyéniség, sze-
gényebb lett a tudományos közélet, üresebb
az egyetemi elõadóterem, gyászol egy szak-
mai közösség: Mikecz Istvántól búcsúzunk.
Egy kivételesen hosszú, tartalmas életpálya

kivonatát adni az Õ esetében majdnem lehe-
tetlen vállalkozás volna. Tanítványaként,
kollégaként, ismerõseként ezt valamennyien
pontosan érezzük. Mikecz professzor egyé-
niség volt, a mezõgazdaság iránt egy életen
át elkötelezett mérnök volt, iskolateremtõ ta-
nár volt, intézményünk, Alma Materünk, a
Gépészmérnöki Kar egyik alapító tanára
volt. Az Aulában kihelyezett legelsõ tablón
már ott szerepel a neve: Mikecz István ad-
junktus, megbízott tanszékvezetõ.

De a történet korábban, egy apró nyírségi
faluban, Petneházán kezdõdött, ez a kör-
nyezet és a kisvárdai jó nevû gimnázium adta
talán az indító impulzust és így került a fris-
sen érettségizett fiatalember a második vi-
lágháború borzalmát követõen Budapestre a
Mûszaki Egyetem Gépészmérnöki Karára,
ahol elsajátította egy gyönyörû szakma alap-
jait. A végzést követõen – 1950-et írunk ek-
kor – újdonsült mérnökként az akkori Agrár-
tudományi Egyetem Géptani Tanszékén lett
tanársegéd, majd 1953-ban a megalakuló
Mezõgazdasági Gépesítési Karon megszer-
vezte és vezette a korszak kihívásaira vála-
szokat adó Mezõgazdaság Villamosítása és
Állattenyésztés Gépei Tanszéket. Ez a tan-
szék lett a munkahelye négy évtizeden át. A

emeritus

dr. Szabó István

Mezõgazdasági Gépesítési Kar önálló Fõis-
kola lett, majd mint Mezõgazdasági Gépész-
mérnöki Kar mûködött, de a tanszék elneve-
zése és vezetése nem változott: jómagam is
– a 80-as évek végén – ezen a tanszéken vizs-
gáztam az akkor már professzor tanszékve-
zetõnél állattenyésztés gépeibõl.

Szakmai pályafutása végig kísérte a mezõ-
gazdaság átalakulását és késõbbi fejlõdését:
a téeszesítés technológiai minimumától, ahol
a villamosenergia ellátás biztosítása volt az
egyik kihívás a 70-es 80-as évek korszerû és
világszínvonalú iparszerû mezõgazdasági
termelési rendszereinek kialakításáig.

Volt tanársegéd és adjunktus, 1956-tól
egyetemi docens, 1967-es kandidálását kö-
vetõen pedig egyetemi tanári kinevezést kap.
A tanszékvezetés mellett volt a Fõiskola
igazgatóhelyettese, késõbb a Mezõgazdasági
Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, majd
1969 és 1975 között – az éppen Gödöllõre
költözött – Karunk dékánja, majd ezt követõ-
en egy cikluson át az akkori Agrártudományi
Egyetem rektorhelyettese volt.

Kutatómunkájában az állattenyésztés gé-
pesítésével és a mezõgazdaság energiagaz-
dálkodásával foglalkozott, az egyetemi el-
foglaltságai mellett országos szakmai prog-
ramokat vezetett, tagja volt a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Agrármûszaki Bizott-
ságának és a Magyar Agrártudományi Egye-
sületnek. Olyan kiváló könyvek szerzõje,
mint például az 1952-ben kiadott „Mûszaki
alapismeretek traktorokhoz és mezõgazda-
sági gépekhez”, az 50-es 60-as években több
kiadást megélt „Mezõgazdaság gépesítése”,
az egy új technológiai korszakot jelzõ, elsõ-
ként 1961-ben megjelent „Elektrotechnika
és a mezõgazdaság villamosítása”, vagy az

egyik legmeghatározóbb mûve a 80-as évek-
bõl az „Állattenyésztés gépei” címû mono-
gráfia.

Szakmai tudását a mezõgazdaság mûszaki
kiszolgálását tervezõ, megvalósító, a gépe-
ket üzemeltetõ mérnökök ezrei örökítették
tovább, hatása a mai magyar mezõgazdasá-
gon is tetten érhetõ. Nem véletlen, hogy
nyugállományba vonulása után az egyetem
professzor emeritusává nevezik ki, 2004-
ben az életút megkoronázásaként az Egye-
tem Honoris Causa Doktori címet adomá-
nyozott neki, de a Magyar Köztársasági Ér-
demrend Középkeresztjét is megkapta szak-
mai teljesítménye elismeréseként.

Mi, akik ma mezõgazdasági gépészmér-
nökként búcsúzunk Mikecz professzortól,
valamennyien a tanárunktól is búcsúzunk.
Emlékszünk elõadásaira – amikor demonst-
rációs célzattal nyers tojást is lehetett
kóstolni és persze valamennyiünkben él a
hatvanas éveiben járó – de fiatalos lendüle-
tébõl alig vesztõ, farmerdzsekis egyetemi
tanár képe. A Kar fennállásának 60. évfor-
dulóján – a még élõ egykori dékánok doyen-
jeként, akkor nyolcvanhat évesen – tartott
szubjektív elõadást évtizedeket összekötõ
történelemrõl, szakmaiságról, az agrárfelsõ-
oktatásról és kutatói elkötelezettségrõl,
perspektívát vázolva a fiatalabb generá-
cióknak is.
Professzor úr! Tanítványaidként, kollégáid-

ként, barátaidként emlékezni fogunk örök-
ségedre: ott voltál Karunk létrehozásánál,
Intézményünk meghatározó egyénisége-
ként, vezetõjeként hozzájárultál ahhoz a
szakmaisághoz, amely ma is jellemzõ a Gé-
pészmérnöki Karra.
Mikecz professzor úr, nyugodj békében!"

Dr. Mikecz István
(1924 – 2016)
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zérségi elõkészítés utáni támadást csak úgy
lehetett elhárítani, hogy Tassonyi Edömér
százados a saját vonalra kért német tüzérségi
tüzet.
Az orosz támadás kudarcot vallott. Tassonyi

Edömér így ír errõl visszaemlékezésében:
"Az orosz gyalogságot ez a tûz telibe találta,
rohamtávolságon. Az ejtõernyõsök lelkesed-
ve mondták nekem – amikor a támadás
visszaverése után az állásba kimentem
(helyesebben kiszökelltem) –, hogy tudták,
hogy a második tûzcsapás saját.

Nem tudtak volna ellenállni. Amikor a tûz
lelassult, néhány "kikukucskált" és látták,
hogy az orosz testek repültek a levegõbe.
Sokan, pánikszerûen próbálták tíz körmük-
kel beásni magukat. Akit a tüzérség életben

hagyott, azt az ejtõernyõsök tûzfegyverei ka-
szálták le. Az orosz gyalogság pánikszerûen
visszamenekült, súlyos veszteségeket szen-
vedve.
Századunk a gyilkos, megsemmisítõ tûzben

csodálatosképpen csak hét halottat és néhány
sebesültet szenvedett. Pár katonánkat a föld
betemetett, de ezek sebesülés nélkül úszták
meg."

November 23-án az ejtõernyõs zászlóaljat
kivonták Isaszeg térségébõl. Az egység sú-
lyos veszteségeket szenvedett, de kitartásá-
val, hõsiességével példát mutatva, megfé-
kezte a szovjet hadsereg elõrehaladását.
Tisztelet a Hõsöknek!

Bodrogi Imre

Ezeken a hasábokon a múlt év szeptember 6-
án, életének 94. évében elhunyt dr. Knoll
Imre professzor emeritusra emlékezünk. A
Farkasréti temetõben szeptember 22-én a
következõ gondolatokkal búcsúzott tõle

rektorhelyettes.
"Knoll Imrétõl, a tanártól, a mérnöktõl, a

baráttól búcsúzunk. Knoll Imrétõl, a tudo-
mányos személyiségtõl, az iskolateremtõ tu-
dóstól búcsúzunk!
Egyéniségében benne lehetett a bicskei és a

budapesti gimnázium értékrendje, a tatai pi-
arista gimnázium tanárainak – köztük Öve-
ges Józsefnek – a hatása. Egyetemi tanul-
mányait Budapesten a József Nádor Mûszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem Gépész-
mérnöki Karán végezte – Heller Farkas
egyik tanítványaként elsõk között szerzett
kettõs végzettséget: gépészmérnök-közgaz-
dász lett. Diplomáját – ahogy Õ fogalmazott
– ágyúlövések kíséretében vehette át a Mûe-
gyetem alagsorában, 1944-ben. Friss vég-
zettként a Ganz Magyar Hajó és Darugyárba
került, 150 munkatársának lett a vezetõje és
itt tapasztalta meg a konstrukciók, köztük az
agyagmozgató gépek szerkesztésének és
gyártásának gyakorlatát, a vezetés, a me-
nedzsment lényegét és talán a logisztika ak-
kor még nem nevesített gondolatát.

Oktatói pályafutása 1955-ben veszi kezde-
tét. Egy évtizedes ipari termelésszervezõi
gyakorlattal, gyártástervezõ, fejlesztõmér-
nöki praxissal kezd egyetemi szinten tanítani
mérnököket a Szent István Egyetem jogelõd
intézményében. Végigjárja a ranglétrát:
1961-ben egyetemi adjunktus, majd docens,
1982-ben már egyetemi tanár, 1983-ban aka-
démiai doktor. Ebben az idõszakban indul el
az Egyetemen az azóta igazi "mérföldkõvé"

dr.
Szabó István

váló Agrolog kutatócsoport, vezetésével ala-
kul meg a Magyar Logisztikai Egyesület és
szintén ott bábáskodik ekkortájt az Európai
Logisztikai Szövetség létrejötténél.

Oktatási érdeklõdése eleinte a gépek és
géprendszerek mûködési folyamatainak fel-
tárására irányult – gépelemeket, gépszerke-
zettant tanított – majd figyelme folyama-
tosan eltolódott, szélesedett kialakítva az
anyagmozgató gépek konstrukciós alapokon
nyugvó, de rendszerszemléletû feldolgozá-
sát és megalapozva a késõbb – korát meg-
elõzõen – felvállalt logisztikát. Az Egye-
temen megalapította a logisztika tanszéket,
diplomaterveket írt ki, doktori témákat veze-
tett.

A félezernél is nagyobb számú publikáció
között a szak- és tankönyveit – bõ kéttu-
catnyit jelöl az irodalomjegyzék – valameny-
nyien ismerjük, ezért egykori tanítványa-
ként, munkatársaként itt és most inkább
Knoll Imrérõl a tanár-egyéniségrõl beszél-
nék röviden. Professzori módszertana, hit-
vallása egyértelmûen az oktatás, a nevelés és
a gyakorlatiasság pólusaira épült. A hallgatót
partnernek tekintette (talán mindenkiben a
késõbbi kollégát, partnert látta?), az un. „hu-
man factor”– ezt gyakran maga is így hang-
súlyozta, és talán sokunknak visszacsenge-
nek a szavai – szóval az emberi tényezõ nála
elsõdleges volt. Diákjait folyamatosan a gaz-
dasági szerepvállalásra készítette fel, se-
gítette õket abban, hogy jó vállalati szakem-
berekké, kapcsolati tõkével rendelkezõ pá-
lyakezdõkké váljanak. Az egykori tanítvá-
nyok pályafutását aztán figyelemmel kísérte,
számon tartotta õket, ösztönözte a tovább-
képzésüket, együttmûködésüket, és munká-
jában bátran támaszkodott a gyakorlati élet-

bõl hozott tapasztalataikra. Tanult a tanítvá-
nyoktól. Nem lehet véletlen, hogy a mai na-
pon is számos egykori diák – ma a gazdasági
élet különbözõ szegmenseiben meghatározó
gyakorlati szakember – jött el elköszönni ta-
nárától, barátjától...
Knoll professzor egyetemi berkekben híres

volt dinamizmusáról, amely fiatalokat meg-
szégyenítõ lendületet adott munkájának.
Mindig megragadta az alkalmat, hogy nép-
szerûsítse a logisztikát, vagy talán inkább azt
a gondolkodásmódot és filozófiát, amely az
elmélet összetettségében is mindig kötõdött
a gazdasághoz, a vállalati mûködési model-
lekhez, logikához. Talán ezért kérték fel szá-
mos esetben vezetõi továbbképzések tartá-
sára, tananyagfejlesztésekre, projektek ter-
vezésére és tanácsadói munkákra.

És ez a dinamizmusa az utóbbi bõ két év-
tizedben sem hagyott alább: nem volt nyug-
díjas alkat! Professzor emeritusként órákat
tartott Gödöllõn, vagy más egyetemeken, ott
bábáskodott a Heller Farkas Fõiskola meg-
alapításánál, ahol logisztikai szakirányt ve-
zetett, konferenciákat szervezett a Logisz-
tikai Egyesületben és közben vállalati ta-
nácsadóként dolgozott. Az Egyetem Gé-
pészmérnöki Karán rendszeresen feltûnt,
olyankor sokszor beszélgettünk és mindig
volt egy évtizednyi intenzív munkára ele-
gendõ új ötlete.
Európa-szerte ismerték és elismerték, külö-

nösen a német nyelvterületeken volt aktív, Õ
lett a logisztika szakma doyenje, munkássá-
gáért számos kitüntetésben, elismerésben ré-
szesült: mindet hosszú lenne felsorolni, de
büszke volt, hogy 2007-ben a Szent István
Egyetem Honoris Causa doktorrá avatta,
2009-ben a Köztársasági Érdemrend tiszti
keresztjét adományozták neki, és gyakran
elmesélte, hogy 2014-ben a Mûegyetemen
rubin diplomáját is átvehette.
Pár éve, a 90. születésnapján az Akadémián

ahol a logisztikaiAlbizottság vezetõje is volt
– sokan köszöntöttük és picit talán irigyeltük
is karizmatikus egyéniségét, energiáját, fia-
talos lendületét. Például azt, hogy honlapot
készített és ahol ars poeticája mellett ol-
vasható az a jelmondat, amely, úgy gon-
dolom, egész szakmai pályafutásának, köz-
életi szerepvállalásának megadta az ívét:
Dolgozz ésszel, hittel, akarattal! Az út, amit
Knoll Imre bejárt nem volt egyszerû, de
végig dolgozta: végigdolgozta mérnöki tu-
dással, humanista hittel és jóakarattal.

Professzor úr! Mi tanítványaid, kollégáid,
barátaid tisztelõid akik többségünkben még
nem is éltünk, amikor már mérnöki alkotói
munkádat megkezdted, ezen hitvallásodat
idõrõl-idõre megidézve fogunk emlékezni
rád; nyugodj békében!"

Dr. Knoll Imre
(1922 – 2016)



Az Erasmus Student Network (ESN) egy ön-
kéntes nemzetközi hallgatói szervezet, mely
40 országban, megközelítõleg 500 felsõokta-
tási intézményben mûködik. Általánosan
meghatározott céljai között szerepel a hall-
gatói mobilitás népszerûsítése, az Erasmus
és más ösztöndíjjal külföldön tanuló hall-
gatók integrációja. Ezen értékek és célok
mentén mûködik a Szent István Egyetem
ESN SZIE szervezete is, mely 2016-ban el-
nyerte Magyarország legjobban fejlõdõ
szekciója díját.
ADevelopment of the Year díj azt a szekciót

tünteti ki, amely egy éven belül a legkiemel-
kedõbb fejlõdést érte el.Az elismerés odaíté-
lésénél az ESN Hungary vezetõsége többek
között olyan szempontokat vesz figyelembe,
hogy mely területeken és mekkora mérték-
ben sikerült az elõrelépés, illetve, mi volt a
sikeres innováció titka.

A díj pályázatának elbírásánál az általános
szervezeti fejlesztések mellett sokat számí-
tanak a különálló kiemelt programok is, mint
például a Mobility Day, az évrõl-évre egyre
nagyobb sikernek örvendõ International
Dinner, vagy a teljesen új ötleten alapuló
Starter Weekend is.
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Díjazott
SZIE szervezet

Január 11-én egyetemünkre érkezett
Mongólia Magyar-

országra akkreditált nagykövete. Az ELTE-n
jogot végzett nagykövetet, aki tökéletesen
beszéli nyelvünket, rektor,

tanszékvezetõ és
külkapcsolati iro-

davezetõ fogadta.
A kölcsönös bemutatkozás

után rektor úr bemutatta az
egyetem történetét, szervezeti
felépítését valamint az oktatás
és kutatás fõbb irányait, majd
nemzetközi kapcsolatainkról
és az édesvizi haltenyésztésrõl
esett szó.
A látogatás apropóját az adta,

hogy a kormány emelni kí-
vánja a Mongol Köztársaság-
nak szánt Stipendium Hungari-
cum kvótát az eddigi 20 fõrõl
200-ra. A megbeszélésen Bat-
bayar nagykövet úr többször hangsúlyozta,
hogy Mongóliának szüksége van jól képzett
agrárszakemberekre, így a Stipendium Hun-
garicum kvótában is a prioritási területek kö-

dr.
Batbayar Zeneemyadar

dr. Tõzsér János
dr. Urbányi Béla dr. Tarr
Zsuzsanna

zött marad az agrárképzés és a fogadóintéz-
mények között erõsen számít az egyetemre.
Jelenleg hatan tanulnak a SZIE alap, mester
és PhD képzésein Mongóliából a Stipendi-
um Hungaricum program keretében és rend-
szeres kapcsolatot ápolnak a nagykövetség-

Mongol nagyköveti látogatás

gel. Nagykövet úr azt is üdvözölné, ha sokan
választanák a magyar képzést egy év inten-
zív nyelvi elõkészítõ után.

Kell a jól képzett agrárszakember


