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Az Országos Tudományos
Diákköri Tanács (OTDT)
szervezésében, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma és a
Magyar Tudományos Akadémia
fővédnökségével március 23-án
Győrben, a Széchenyi István
Egyetemen kezdődtek meg
a XXXIII. Országos
Tudományos Diákköri
Konferencia (XXXIII. OTDK)
rendezvényei és lapzártánk után,
április 27-én, a Nemzeti
Közszolgálati Egyetemen
fejeződtek be.
Az év legnagyobb felsőoktatási
tehetséggondozási seregszemléje
közel 4900 fiatal tudósjelölt
számára kínált bemutatkozási
lehetőséget 16 tudományterületi
szekcióban.

Akonferenciasorozat 16 tudományterületi
szekcióban, 9 város (Budapest, Debrecen,
Dunaújváros, Győr, Miskolc, Mosonma-
gyaróvár, Pécs, Szeged, Veszprém) fel-
sőoktatási intézményében kínált több mint
négy héten át, 2-4 napos szekcióülések ke-
retében megmérettetési lehetőséget a mint-
egy 1800 intézményi konferencia eredmé-
nyes szereplése alapján benevezett fiatal
tudósjelölt számára.
Arészvételi jogot elnyert hallgatókat 5782

oktató segítette témavezetőként. A legjobb
munkák I., II. és III. helyezések valamelyi-
kében részesültek. Az OTDK szekcióülé-
seit követően az első helyezettek közül 48-
an a Pro Scientia Aranyérem, az intéz-
mények által jelölt, tartósan kiemelkedő
tehetséggondozó munkát végző oktatók

közül 55-en a Mestertanár Aranyérem kitün-
tetéseket nyerhetik el.

*
Az OTDK elsősorban fórum, amely lehető-

séget teremt a hasonló érdeklődésű, hazai és
határon túli felsőoktatási intézményekben ta-
nuló fiatalok találkozására és kutatási ered-
ményei, alkotásai megismerésére, azok meg-
vitatására egymással és a tudományterületek
vezető tudósaival,
szakembereivel.
Olyan programsoro-

zat, amelynek kie-
melt szerepe van a tu-
dományos utánpótlás
nevelésében, ezen ke-
resztül a nemzet tár-
sadalmi és gazdasági
fejlődésében. Így
egyre közelebb ju-
tunk távlati célunk-
hoz, a tehetségtámo-
gató Magyarország
megvalósításához,

mondta
, az Országos

Tudományos Diák-
köri Tanács elnöke, a
SZIE első rektora.

*
54 dobogós hely –

köztük 19 elsőség –
és 13 különdíj a mér-
lege a Szent István
Egyetem diákkörö-
seinek a XXXIII.
Országos Tudomá-
nyos Diákköri Kon-
ferencia Agrár, Mű-
szaki és Biológiai
Szekcióiban.

*
Az Agrár szekciót Mosonmagyaróváron, a

Műszakit Dunaújvárosban, a Biológiait Deb-
recenben rendezték.
Címlapképünkön , a SZIE Élel-

miszertudományi Karának hallgatója a Bio-
lógia szekció Biotechnológia tagozatának első
helyezettje veszi át oklevelét.

A részletes eredményeket következő szá-
munkban ismertetjük

dr. Szendrő

Péter

Erdős Balázs

XXXIII. OTDK
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLŐ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Dr. Rafatrolaza Bary Em-
manuel

dr. Rabe Landry Oli-
vier

So-
jarison Tahiriniaina

Józsáné Szenáky Gyöngyi

, a Madagaszkári
Köztársaság külügymi-
niszter-helyettesének ve-
zetésével udvariassági lá-
togatásra delegáció érke-
zett az egyetemre március
28-án. A delegáció vezető-
jét

, a Madagaszkári Köz-
társaság elnökének speci-
ális tanácsadója, Magyar-
ország tiszteletbeli kon-
zulja Madagaszkáron,

, a
Madagaszkári Köztársa-
ság Külügyminisztériumának Európai tér-
ségért felelős főosztályvezetője, valamint
Magyarország Külgazdasági és Külügymi-
nisztériuma Afrikai Főosztályának részéről

kísérte el.
A magas rangú delegáció látogatásának cél-

ja az volt, hogy megismerkedjenek az egye-
tem által kínált képzési programokkal az é-
lelmiszertudomány, a gazdaság- és társada-
lomtudomány, a kertészettudomány, a mező-
gazdaság- és környezettudomány valamint a
tájépítészet és településtervezés területén.
Intézményünk meglátogatására azért esett a
választásuk, mert az országban két mada-
gaszkári hallgató folytat tanulmányokat,

egyikük a Kertészettudományi Karon FAO
ösztöndíjjal, míg a másik a Mezőgazdaság-
és Környezettudományi Karon Erasmus
Mundus ösztöndíjjal.
Adelegációt rektor,

külkapcsolatkért felelős rektor-
helyettes, mb. dékán,

dékán,
dékán, tudományos-
és innovációs dékánhelyettes,

oktatási dékánhelyettes,
nemzetközi kapcsolatokért felelős

dékánhelyettes és , a
Nemzetközi és Külkapcsolati Iroda vezetője
fogadta.

dr. Tőzsér János dr. Sza-
bó István

dr. Felföldi József dr.
Káposzta József dr. Hegedűs Attila

dr. Zsarnovszky Attila
dr. Boromisza

Zsombor dr. Nagy
Henrietta

dr. Tarr Zsuzsanna

A megbeszélés az egyetemet bemutató pre-
zentációval kezdődött, rek-
torhelyettes bemutatta az intézmény törté-
netét, karait, az oktatási és kutatási profilt
valamint a nemzetköziesítési eredményeket.
Ezt követően a karok vezetői adtak ismer-
tetést az általuk képviselt tudományterüle-
tekről, programokról és projektekről.

A találkozó egy jó hangulatú magyaros
munkaebéddel zárult. Dr. Rafatrolaza Bary

Emmanuel, aki politikai karrierje előtt Uk-
rajnában végzett állatorvosként, ígéretet tett
rá, hogy intézményünket ajánlani fogja ma-
dagaszkári hasonló profilú felsőoktatási in-
tézményeknek, hogy kölcsönös érdeklődés
esetén együtt pályázhassanak mobilitási és
kutatási forrásokra.

dr. Szabó István

fotó: Balázs

Együttműködési megállapodást kötött a Szent István Egyetem és a
Terrorelhárítási Központ (TEK). A dokumentumot április 4-én, Bu-
dapesten látta el kézjegyével rektor és
főigazgató. A TEK létrehozása óta keresi az előremutató kapcsola-
tokat és támogatja az innovatív folyamatokat a felsőoktatás területén
is, ezért már számos hasonló megállapodást kötött az érintett in-
tézményekkel. Az egyetemek kulcsszerepet játszanak a kutatás és a
kutatási eredmények hasznosításának számos területén; jelentős a te-
vékenységük a külföldi és a helyi fejlesztésekben is. Az egyetemek
oktató-kutatói és diák bázisa egyedülálló tudás és képességek birto-
kában van.
A TEK küldetésének teljesítése során szívesen megismeri a felada-

taihoz kapcsolódó tudományos fejlesztéseket.Az egyetem az együtt-
működés keretében humán erőforrásainak és objektumainak straté-
giai védelmét élvezi. Szintén az együttműködési megállapodás ré-
szeként a TEK előadásokat ajánl biztonságpolitikai témakörökben a
hallgatóknak.

dr. Tőzsér János Hajdu János

Együttműködési megállapodás
a Terrorelhárítási Központtal

Madagaszkári külügyminiszter-helyettesi delegáció

Mobilitás és kutatás
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Láthatatlan Régió

Új tanösvény a Botanikus Kertben

lombosodnak ki, virágoznak és termést ér-
lelnek, mondta dr. Czóbel Szilárd.

Ez a tanösvény egyben lehetőséget teremt
arra, hogy egy hazai fejlesztésű, modern mű-
szerrel végzett, tudományos kutatás eredmé-
nyeit a nagyközönség is megismerhesse. Eh-
hez persze ki kell mozdulni a szobából, el
kell látogatni a kertbe és miközben 100 éves-
nél idősebb törzsű tölgyek között, illetve egy
különleges erdőtársulás megmaradt foltjá-
ban sétálunk, részesei lehetünk ennek az él-
ménynek.

A tanösvényt végig járva láthatjuk, hogy
vannak kívülről szemlélve teljesen egészsé-
gesnek látszó, de belül már odvas tölgyek is.
Felmerülhet bennünk a kérdés, vajon miért
nem vágják ki ezeket.

Azért, mert az idős fák, azaz a famatuzsá-
lemek, akárcsak a lábon álló vagy kidőlt holt

faanyag a biológiai sokféleség megőrzése
szempontjából a legjelentősebb élőhelyek
közé tartozik. Európában az erdei fajok kö-
zel harmadának az életben maradása az öreg
fáktól és a holtfa jelenlététől függ. Ezek élő-
helyet, menedéket és táplálékforrást biz-
tosítanak az odúlakó madaraknak, a dene-
véreknek, rengeteg rovarfajnak (például a
szarvasbogárnak, a nagy hőscincérnek),
gombáknak, zuzmóknak és moháknak. Az
idős fákhoz kötődő biológiai sokféleség
alapvető fontosságú az erdőben zajló bioló-
giai folyamatok fenntartásában, amelyek
nélkülözhetetlenek az erdő termőképes-
ségének és ökoszisztéma szolgáltatásainak
biztosításához is. Kulcsszerepet töltenek be
tehát az erdők anyag- és energiaforgal-
mában, a termőhely stabilizációjában, rege-
nerációjában, széndioxid-megkötésében.

A Láthatatlan Régió tanösvény önmagába
visszatérő típusú, 400 méter hosszúságú, 2
hurokból áll. Összesen 20 darab, 100 évesnél
idősebb, sarj eredetű kocsánytalan tölgy bel-
ső felépítését láthatjuk a talajszinttől 2 mé-
teres magasságig.

Az átadás keretében egy
egyetemi docens által rajzolt növényfelis-
merő játékot is felavattak az Európa hírű
vadkörtefa mellett.

dr. Zsidai László

Balázs Gusztáv felvételei

Az ország egyik legkülönlegesebb
tanösvényét, a Láthatatlan Régiót
avatta fel április 11-én az egyetem
gödöllői Botanikus Kertjében

dr. Tőzsér János rektor és dr. Czóbel
Szilárd, a Természetvédelmi és
Tájökológiai Tanszék docense.

A Botanikus Kert területén található másfél
hektáros gyertyánelegyes mezei juharos-töl-
gyes erdő ennek az erdőtársulás típusnak az
utolsó maradványfoltja hazánkban. Az itt ta-
lálható kocsánytalan tölgyek egészségi álla-
potát mérték fel a Fakopp vizsgálat segítsé-
gével.Akijelölt fákat egy kis ösvényen végig
sétálva lehet megtekinteni és QR-kód olvasó
alkalmazás segítségével, okostelefon kijel-
zőjén megismerhető a kéreg alatti egészségi
állapotuk.

kiemelte: mindig örömmel
tesz eleget a Botanikus Kert meghívásának,
mert valamennyi alkalommal szakmai új-
donságot láthat.Akert munkatársai arra töre-
kednek, hogy az ismeret-átadás minden
szintjén megosszák kutatási eredményeiket a
látogatókkal, érkezzenek azok az egyetemről
vagy a városból. A Láthatatlan Régió tanös-
vény különlegessége, hogy a klímaváltozás
miatt élőhelyében veszélyeztetett kocsány-
talan tölgyállományok védelmére hívja fel a
figyelmet. A fák kérge alatt lejátszódó folya-
matok kimutatása költséges vizsgálattal tör-
ténhet, de ha ez a fafaj megmaradását szol-
gálja, akkor nagyszerű dolog.
Arektor arra is rámutatott, hogy a Botanikus

Kertbe látogatók közvetlenül is megismer-
kedhetnek az ott folyó kutatásokkal, ezúttal
mobiltelefonra applikált webfelület segítsé-
gével.

Az emberiség történetét végigkíséri az a
vágy, ami egyben a tudományos megismerés
egyik célja is, hogy feltárjon olyan titkokat,
amik szabad szemmel nem láthatók. Ilyen ti-
toknak számít az is, hogy vajon milyen egy
élő fa törzse belülről. A Láthatatlan Régió
egy olyan hazánkban és a nagyvilágban egy-
aránt egyedinek és különlegesnek tekinthető
tanösvény, ami egy QR-kód olvasására képes
mobileszköz segítségével lehetővé teszi,
hogy a fák belső szerkezetét is megnézhes-
sük, miközben ezek a fák a szemünk előtt

Dr. Tőzsér János

Láthatatlan Régió
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A magyar költészet napján a Szent István Egyetemen pár éve
a díszudvarban csendülnek fel versek a Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár szervezésében. Így történt ez 2017.
április 11-én is. mb. könyvtárigazgató kö-
szöntötte az egybegyűlteket, köztük személy szerint is

ny. könyvtárigazgatót, a Költészet napi
verselés kezdeményezőjét. Ezután egye-
temi docens, a Gödöllői Fiatal Művészek Egyesületének mű-
vészeti vezetője melegítette be a versbarátokból verbuváló-
dott alkalmi irodalmi színpad társulatot.

Elsőként Ady Endre Őrizem a szemed, majd József Attila
Nem én kiáltok című versét mondták el.
Befejezésül a könyvtár által hirdetett játék nyereményeit ad-

ták át. A helyes megfejtők:
és . A fődíjat

kapta.
Helyes megfejtések: 1. nap Arany János: Családi kör. 2. nap

Vajda János: Nádas tavon. 3. nap Radnóti Miklós: Tétova
óda. 4. nap József Attila: Altató. 5. nap Petőfi Sándor: Szep-
tember végén
A magyar költészet napját Magyarországon 1964 óta József

Attila születésnapján, április 11-én ünneplik.

Barna Marianna
Koós-

né Török Erzsébet
dr. Horváth Zoltán

Borsányi Boglárka, Cambresy
Natália, Lestyán Katalin Szentimrei Eszter Les-
tyán Katalin

Balázs Gusztáv felvételei

Ady Endre

Őrizem a szemed

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Világok pusztulásán
Ősi vad, kit rettenet
Űz, érkeztem meg hozzád
S várok riadtan veled.

Már vénülő kezemmel
Fogom meg a kezedet,
Már vénülő szememmel
Őrizem a szemedet.

Nem tudom, miért, meddig
Maradok meg még neked,
De a kezedet fogom
S őrizem a szemedet.

József Attila

Nem én kiáltok

Nem én kiáltok, a föld dübörög,
Vigyázz, vigyázz, mert megőrült a sátán,
Lapulj a források tiszta fenekére,
Símulj az üveglapba,
Rejtőzz a gyémántok fénye mögé,
Kövek alatt a bogarak közé,
Ó, rejtsd el magad a frissen sült kenyérben,
Te szegény, szegény.
Friss záporokkal szivárogj a földbe -
Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél.
Ó, gépek, madarak, lombok, csillagok!
Meddő anyánk gyerekért könyörög.
Barátom, drága, szerelmes barátom,
Akár borzalmas, akár nagyszerű,
Nem én kiáltok, a föld dübörög.

Költészet napi
verselés
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Budapesti székhelyű mérnökiroda keres hosszútávra pályakezdő
és tapasztalattal rendelkező gépész, villamos, mechatronikai,

karbantartó mérnököket és méréstechnikusokat.
Elérhetőség: Planwork Kft. tel: +36 702857023,

email: web:.planwork@t-online.hu www.planwork.hu

A Szent István Egyetem közel 390
millió forint, 100 százalékban
vissza nem térítendő támogatást
nyert önállóan, melynek
megvalósítására egy Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Program projekt keretében kerül
sor Békés megyében.

Az egyetem – alkalmazkodva a XXI. száza-
di innovációs és tudásépítő folyamatokhoz,
követelményekhez, munkaerő-piaci és
társadalmi kereslethez – konvergencia régió-
ban lévő kampuszain is hozzá kíván járulni
az oktatás- és kutatásfejlesztéshez, melynek
célja többek között a kutatói kapacitásfej-
lesztés és utánpótlás biztosítása mellett Szar-
vas tudásalapú gazdasági-társadalmi fejlő-
désének előmozdítása.

A projekt célja a felsőoktatási intézmény
kutatási kapacitásainak bővítése, kutatási

szolgáltatásainak fejlesztése, a társadalmi in-
nováció (social innovation) fokozása, a K+F
szféra egészében betöltött tudásbázis funk-
ció ezen keresztül a hatékony bekapcsoló-
dásuk elősegítése a Nemzeti Intelligens Sza-
kosodási Stratégia megvalósításába.

A nemzeti intelligens szakosodás stratégia

célkitűzéseivel összhangban a legfontosabb
cél annak elősegítése, hogy a felsőoktatási
intézmény olyan kapacitásokat építsen ki,
olyan tudásbázist fejlesszen és olyan kutatási
folyamatokat alakítson ki, amelyek képessé
teszik az intézményeket a társadalmi inno-
vációt szolgáló és a K+F szféra igényeit
kielégítő szolgáltatások nyújtására, valamint
a kutatói utánpótlás biztosítására.

A projekt során fiatal kutatók és új részt-
vevők bevonásával is kívánják teljesíteni a
pályázati felhívásban kötelezően teljesíten-
dő indikátorokat, mint például támogatott
hazai és nemzetközi tudományos konferen-
cia, előadások; ismeretterjesztő, kutatási
eredményeket, társadalmi innovációban szü-
letett eljárásokat népszerűsítő rendezvé-

Kutatási kapacitások bővítése, társadalmi innováció fokozása

Tájékoztatás az EFOP-3.6.1-16-2016-0016 azonosító számú projekt indulásáról

nyek; újonnan kialakított vagy új szolgálta-
tási tartalommal bővült felsőoktatási válla-
lati (vagy egyéb szervezeti) együttműkö-
dések; vállalkozóiságot támogató egyéb te-
vékenységek.

Ehhez járul hozzá a 42 hónapig tartó pro-
jekt, melynek célja a SZIE Szarvasi Campu-
sa kutatási és képzési profiljának spe-
cializálása intelligens szakosodással: me-
zőgazdasági vízgazdálkodás, hidrokultúrás
növénytermesztés, alternatív szántóföldi nö-
vénytermesztés, ehhez kapcsolódó precíziós
gépkezelés fejlesztése altémákban lezajló
kutatási folyamat. A projektben elnyert tá-
mogatási összeg 385.933.846 forint vissza
nem térítendő támogatás.

A szarvasi kampusz épülete 1927-ben, Nászai Miklós tervei alapján készült.
Szarvas város helyi egyedi védelem alá tartozó épületeinek jegyzéke
szerint ez a magyar szecesszió utolsó letisztult példánya. Álló képünkön a
szarvasi gazdász emlékére 2007-ben állított szobor látható.

Balázs Gusztáv felvételei

Az európai viselkedéskultúra alapjairól tartott emlékezetes előadást március 28-án
neves protokoll szakértő az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar békéscsabai kam-

puszán. A 320 fős előadót teljesen megtöltötték az egyetem hallgatói, munkatársai és a
város középiskolásai, akik egy élvezetes, remek másfél órás program részesei lehettek. A
résztvevők hallhattak az állásinterjúkról; az öltözködés, a köszönés, a verbális és a non-
verbális kommunikáció jelentőségéről, annak tudatos használatáról.Arendezvényt a Gaz-
dasági Campus és a Békés Megyei Könyvtár Europe Direct Irodája szervezte.

Görög
Ibolya
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Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Ba-
logh Antal mestertanár a Műszaki Me-
nedzsment Intézet oktatója március 27-én
tragikus hírtelenséggel elhunyt.

Munkatársunk egyetemi tanulmányait a
Szent István Egyetem jogelődjének számí-
tó Gödöllői Agrártudományi Egyetem
(GATE) Mezőgazdasági Gépészmérnöki
Karán végezte. 1981-ben mezőgazdasági
gépészmérnöki, majd 1985-ben mérnökta-
nári diplomát szerzett. 1986-ban megvédte
egyetemi doktori értekezését.

Első munkahelye a GATE Tangazdaság,
ahol tudományos segédmunkatársként dol-
gozott, majd 1982-től a GATE Mezőgaz-
dasági Gépészmérnöki Karán lett tudomá-
nyos ösztöndíjas, később egyetemi tanár-
segéd. 1999-ben nevezték ki az akkori Lo-
gisztika Tanszék egyetemi adjunktusának.
Hosszú oktatói pályafutása során több tan-

tárgy oktatásában is részt vett –Anyagmoz-
gatás gépei, Mechanizmusok, Logisztika,
Csomagolástechnika, Mezőgazdasági Mű-
szaki Ismeretek, Veszélyes Áruk Közúti
Szállítása, Közlekedési Ismeretek.

Közéleti tevékenysége a SZIE Közalkal-
mazotti Tanácsában bontakozott ki, amely-
nek 2008 óta volt folyamatosan tagja.
2006-ban a SZIE Babérkoszorú Ezüst,
2016-ban pedig a SZIE Babérkoszorú
Arany fokozata kitüntetésben részesült.

Balogh tanár úr, vagy, ahogy sokan szólí-
tották a karon: Tóni, mérnökgenerációk tu-
dását gyarapította. Munkájára a megbízha-
tóság, a szakmai igényesség és az emberi
tisztesség volt jellemző.

Emlékét egykori diákjai és munkatársai is
megőrzik. Nyugodjon békében!

Balogh Antal
(1956 – 2017)

A ponty-, a süllő- és a harcsa genetikai tar-
talékainak megőrzésére és tenyésztésének
javítására fejleszt technológiát a Szent István
Egyetem vezette konzorcium 987,4 millió
forint vissza nem térítendő európai uniós tá-
mogatással a Gazdaságfejlesztési és innová-
ciós operatív program (GINOP) keretében.
A2017-2020 közötti projektben négy agrár-

felsőoktatási és kutató intézmény (a Szent
István Egyetem, a Debreceni Egyetem, a
Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Köz-
pont Halászati Kutatóintézete valamint a
Pannon Egyetem Georgikon Kara) vesz
részt.

A fejlesztők a projekttől a magyar halter-
melés és fogyasztás jelentős minőségi javu-
lását várják.
A tervek szerint javul a hazai pontytermelés

hatékonysága, a jelenlegi hároméves terme-
lési szerkezet helyett a piacot gyorsabban és
hatékonyabban ellátó kétéves termelési cik-
lus jön létre.

Ponty, süllő és harcsa a hálóban

„GINOP-kapás”

A harcsatenyésztés hatékonyságának javí-
tása mellett egy nagy termelési kapacitású
harcsafajtát is tenyésztenek.
A projekt megoldást keres a legnagyobb pi-

aci potenciálú őshonos halfaj, a süllő inten-
zív rendszerű nevelésére, a tenyésztett és ter-
mészetes harcsa- és süllőállományok geneti-
kai tartalékainak megőrzésére pedig élő és
mélyhűtött génbankokat alakítanak ki.

A Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkeze-
tek Szövetsége (Magosz) a Szent István
Egyetemen tartotta közgyűlését március 31-
én. Az agrár-érdekképviselet küldötteit

rektor is köszöntötte.
Az egyetem vezetője elmondta, a SZIE az

évtized elején célul tűzte ki, hogy a Kárpát-
medencei magyar oktatási és gazdasági tér
olyan tudásközpontjává váljék, amelyben
helyet kap a teljes élelmiszergazdaság és vi-
dékfejlesztés, a gondolattól egészen a termék
eladásáig, szolgálva a magyar gazdák
együttműködését is határokon innen és túl.

Ennek keretében olyan agrárinnovációs
projekteket indított, amelyek a helyi jellegű
termékektől a tájkultúráig, a termelési tech-
nológiák megismerésétől a kommunikációs
és marketing feladatokig, a termék-előállítás
sikeres gyakorlatainak bemutatásától a több-
szintű szakmai képzésig igyekszik szolgálni
a vidékfejlesztést.
E célok elérését segíti, hogy az egyetemnek

saját szakterületén kiemelkedő oktatási és
tudományos eredményei vannak, az agrár-

dr.

Tőzsér János

ágazat teljes vertikumát műveli és az
egyetlen olyan magyarországi tanintéz-
mény, amely minden külhoni területen
rendelkezik valamilyen képzéssel, képzési
központtal. Fontos továbbá, hogy munká-
jában számíthat a Földművelésügyi Mi-
nisztérium, a Magosz és a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara partnerségére.

Az MTI tájékoztatása szerint a Magosz
módosította alapszabályát, e szerint a jövő-
ben nem négyévenként tart majd küldött-
gyűlést, hanem évente. További változás,
hogy a tagozatok elnökeit is választani
fogják a korábbi kooptálás helyett.

elnök a Magosz célkitűzési
közé sorolta, hogy Magyarországon kor-
szerű vízgazdálkodási rendszer jöjjön lét-
re, valamint készüljenek el a gazdálkodók
versenyképességét növelő ágazati integrá-
ció jogszabályi feltételei.

A Magosz a hazai fehérjenövények ter-
mesztésének fejlesztését és a GMO-men-
tesség fenntartását is fontosnak tartja.

Jakab István

Magosz küldöttgyűlés Gödöllőn

Kooptálás helyett választás

JÖVŐ MÁJUS ELSEJÉRE elkészül
az országos talajgenerátoros jégeső-el-
hárítási rendszer, amelynek működte-
tője a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
lesz, jelentette be Győrffy Balázs, az
agrárkamara elnöke. A beruházás költ-
sége 1,8 milliárd forint, ezt a Vidékfej-
lesztési Programból finanszírozzák. A
rendszer mintegy 1,5 milliárd forintos
éves működési költségét a Kárenyhítési
Alapból biztosítják. A nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségűvé mi-
nősített beruházás révén a 984 talajge-
nerátor működtetése közérdeket szolgál.
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Április 10-én este hat órakor vette
kezdetét az ÉTK-HÖK, és a Deák
Tibor Szakkollégium közös
szervezésében megvalósult előadás
és kóstoló a Budai Campuson.
A kétszeres Superbrands díjas
Panyolai Szilvórium Zrt.
képviseletében Koncz Nóra
marketing vezető mutatta be a
pálinka piaci helyzetét a hazai és
nemzetközi piacon, valamint a
termékük népszerűsítésének a
módjait ismertette a népes,
mintegy 70 fős hallgatósággal.
Az egyetem részéről dr. Palkovics
László rektor-helyettes, Tóth Edit
campus igazgató, a tanári karból
pedig dr. Fehér Orsolya, valamint
dr. Nguyen Duc Quang tanárok
voltak jelen.

Érdemes felidézni a cég történetét. Három
egyetemista túrázott az olasz Alpokban az
ezredforduló utáni télen. A hidegben jól esett
volna a fiúknak némi lélekmelegítő – így
került szóba egyikük szülőfalujának, Panyo-
lának a kedvelt pálinkája. A szatmári szilva
hazájából származó fiatalember lelkesen me-
sélt az 1700-as években már működő falusi
pálinkafőzdéről. S bár a Tisza-Szamos-Túr
folyók ölelésében fekvő település talajának
és klímájának köszönhetően a kiváló minő-
ségű gyümölcs évről-évre biztosított volt, a
főzde a rendszerváltás után egyre kihaszná-
latlanabbá vált, majd 1997-ben bezárt.

Az újjáépítés terve már a havas hegyek kö-
zött megszületett, s a három fiatal hazatérve
megvásárolta és korszerűsítette a pálinka-
főzdét, majd a szaktudással rendelkező he-
lyiek bevonásával 2002-ben megkezdőd-
hetett a gyártás. A következő évek a munka,
és a folyamatos fej-
lesztés jegyében
teltek – időközben
új tulajdonosi kör
irányításával. Kor-
szerű helyiségek-
kel és berendezé-
sekkel, eszközök-
kel bővült a főzde.
Kóstolóház épült,
és kiegészítő szol-
gáltatásként az ér-
deklődők számára
főzdelátogatásra
nyílt lehetőség.
Termékcsaládokat
hoztak létre, és bő-
vítettek a fogyasz-
tói igényekhez iga-

zodva. Kezdetben a vállalkozás célja a helyi
értékeken, és hagyományokon alapuló pálin-
kafőzés újraindítása volt. Mára ez a tevé-
kenység hangsúlyosan a prémium pálinkák
előállítására tevődött át. Egy évtized alatt,
többszöri tulajdonosváltással megerősödött,
és egyre népszerűbbé vált a településről elne-
vezett márka, a Panyolai.
Acég filozófiája – ahogy a marketingvezető

fogalmazott – a piacon való tartós jelenlét
csak magas minőségű termékek létrehozásá-
val érhető el. Ezért termékeik készítésénél a
kiváló minőségű alapanyag-használat mel-
lett nagy figyelmet fordítanak az egyedi
megjelenésre, a külcsínre is. Külföldről im-
portált, egyedi üvegpalackokba zárt ter-

mékeiket nemesen egyszerű, elegáns meg-
jelenítésű címkékkel, külön nyakcímkével
látják el. A címkék alá a vállalat mottóját
megjelenítő, fekete betűkkel nyomott vinyl

A kultúrált pálinkafogyasztásért

kerül, így a palack hátoldalán, a pálinkán ke-
resztül olvasható a Panyolai Szilvórium Zrt.
üzenete: "Igyad az egészségedre, de maradj
meg józannak, hogy mindig helyesen tudj
gondolkodni!". A mottó azt igazolja, hogy a
cég nemcsak a felelős alkoholfogyasztás
mellett kötelezi el magát, de a felelőtlen fo-
gyasztási szokások visszaszorítását is szor-
galmazza.

főzőmester bemutatta a ma-
nufaktúrában alkalmazott kisüsti technoló-
giát, valamint képes beszámoló keretében
ismertette a pálinkakészítés folyamatát. A
program során, a jelenlévőknek természe-
tesen lehetőségük nyílt megkóstolni a Vil-
moskörte, a Rubinmeggy, valamint az érlelt
Szatmári Szilva pálinkákat. Az előadás zárá-
saként az előadók játékra invitálták a hall-
gatóságot: Panyolai pálinkával jutalmazták a
Magna Cum Laude népszerű slágerét ének-
lő csoportokat. A közös éneklés jól szim-
bolizálta a kultúrált pálinkafogyasztás oldott
légkört teremtő, közösségépítő erejét.

Simon László

h. gy.

Budaí Campus

A Panyolai titkai
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Budai Campus

A Szent István Egyetem Budai Campusának
Entz Ferenc Könyvtárában a könyvtári est
sorozat legutóbbi vendége – március 22-én –

kertészmérnök, címzetes egyetemi
docens, dendrológus volt. Óriási tapasztala-
tát, a fásszárú dísznövényekkel kapcsolatos
átfogó, és részletes ismereteit hosszú évtize-
dek óta osztja meg egyetemünk kertész, és
tájépítész hallgatóival.

Nevéhez fűződik a vácrátóti Nemzeti Bota-
nikus Kert dendrológiai gyűjteményének fej-
lesztése. Mintegy 10 évig látta el a Magyar
Arborétumok és Botanikus Kertek Szövet-
sége ügyvezető elnöki feladatait.AFŐKERT
tahi faiskolájának vezetőjeként nagy szerepe
volt a budapesti zöldfelületek megújításá-
ban, szárazságtűrő, fásszárú növények ne-
mesítésében. MVA

Tóth Imre

“Kertek,

földi egek”

Tóth Imre édesapja, Tóth Zsigmond tanul-
mányait és szakmai életútját elevenítette fel a
családi archívumban őrzött korabeli ok-
leveleken, diplomákon, leckekönyveken ke-
resztül megismertetve a húszas, harmincas
évek németországi kertészeti szakoktatás
rendszerét.
Kérdésre válaszolva beszélt saját egyetemi,

főiskolai emlékeiről is, felidézve az ötvenes
évek miliőjét.

Osváth Zsolt levéltárvezető az 1956-ban
kiadott, felülragasztott végbizonyítvánnyal.

A hallgatóság soraiban foglalt helyet
kertészmérnök, az ELTE Fü-

vészkert igazgatója, aki a 2016. évi adventi
beszélgetés vendége volt.

dr.
Orlóci László

Tóth Imre és kertészmérnök,
a Garden Kft. igazgatója, a programsorozat
egyik szervezője, a tombolára készülnek. A
nyeremény Tóth Imre legújabb könyve:

A tombola szerencsés és boldog nyertese
kertészmérnök.

Lukács Zoltán

Lomblevelű díszfák, díszcserjék kézikönyve.

Demeter Dénes

Középen korábbi munkatársunk,
, jobbra mesterszakos

kertész hallgató.

Dorogi
Zsolt Bolla Dávid

Képzési tájékoztató:
A "Fűszernövények otthon és a kiskertben"
egynapos tanfolyam során a résztvevők meg-
ismerkednek a legfontosabb fűszernövényfa-
jokkal, azok botanikai tulajdonságaival, fajtá-
ival, környezeti igényeivel, kiskerti és cse-
repes termesztéstechnológiájával, de betekin-
tést kapnak a fűszerek konyhai és gyógyászati
felhasználási lehetőségeibe is.Akurzus elején
a fűszerkerttervezésről és a kertészeti növény-
termesztés alapfogásairól is szó lesz. Az elő-
adásokat szakterületükön nemzetközi elis-
mertséggel rendelkező, tudományos fokozat-
tal bíró egyetemi oktatók tartják. A tanfolya-
mon résztvevők számára a kurzus végén tanú-
sítványt is kiállítunk.

A képzés 9 tantermi órát foglal magába,
melynek időpontja és helyszíne: 2017. június
10-e (szombat), SZIE Kertészettudományi

Kar (1118 Budapest, Villányi út 29-43., K ép.
7-es terem). A képzésre legalább általános is-
kolai végzettséggel rendelkező, a téma iránt
érdeklődők jelentkezését várjuk május 12-ig.
Képzési díj: 15.000 Ft/fő.
Bármilyen felmerülő kérdéssel kapcsolatban

forduljon a tanfolyamfelelőshöz,
(gosztola.beata@kertk.szie.hu,

+36-1-305-7458). A kitöltött jelentkezési la-
pot a tanfolyamfelelősnek kérjük megküldeni
postai úton a következő címre: SZIE KERTK
Gyógy- és Aromanövények Tanszék, 1118
Budapest, Villányi út 29-43., vagy beszken-
nelve digitálisan a megadott e-mail címre.

A jelentkezési lap elérhető a Gyógy- és
Aromanövények Tanszék honlapján:
http://gyogynoveny.kertk.szie.hu/oktatas/egy
napos-tanfolyamok/fuszernovenyek-otthon-
es-kiskertben

dr. Gosztola
Beátához

Képzési ütemterv:
2017. június

10-e (szombat)

Jelentkezési határidő: 2017. május 12.

Aképzés időpontja és helyszíne:
, SZIE Kertészettudományi

Kar (1118 Budapest, Villányi út 29-43., K
épület 7-es terem). Képzési díj: 15.000 Ft/fő.

Részletes tematika:

9.00 – 9.45 Gyógy- és fűszernövényekkel kap-
csolatos alapfogalmak, fűszerkerttervezés
10.00 – 10.45 Kertészeti alapismeretek (szapo-
rítás, növényápolás, betakarítás)
11.00 – 11.45 Fűszernövények felhasználási le-
hetőségei a konyhában és a gyógyításban
12.00 – 13.30 Fűszernövényismeret I. (bazsali-
kom, majoránna, borsfű, koriander, kapor, me-
télőhagyma)
13.30 – 14.30 Ebédszünet
14.30 – 16.00 Fűszernövényismeret II. (oregá-
nó, citromfű, menták, levendula)
16.30 – 18.00 Fűszernövényismeret III. (ka-
kukkfű, rozmaring, orvosi zsálya, tárkony, les-
tyán)

Fűszernövények otthon és a kiskertben
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Ybl

A Magyar Építőművészek
Szövetsége (MÉSZ) és a Szent
István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kara közösen
rendezett kiállítást mesterszakos
építészhallgatóink 2013 – 2017
között készült diplomamunkáiból.
Az "YBL MSC Diploma-kiállítás |
2013-2017" című tárlatot dr.
Markó Balázs DLA dékán rövid
köszöntője után dr. Kiss
Gyula DLA dékán-helyettes
nyitotta meg.

A kiállítás megnyitója kapcsán
kitért arra, hogy az Ybl Kar, és a

magyar építőipar, az iskola 1879-es
megalapítása óta szoros együttműkö-
désben munkálkodik a gyakorlatorien-
tált szakemberek képzésében. A kar
hallgatói tanulmányaik befejezésével
azonnal hasznosítható tudással kezdik
meg szakmai pályafutásukat. Jelenleg
a képzés egy új korszak előtt áll. Az európai
uniós ajánlásoknak megfelelően, szeptem-
berben az építész alap-, és mesterszakon új
rendszerben kezdődik meg az oktatás. Az épí-
tész BSc szak egy szemeszterrel csökkenve,
hét félévre változik. Az építész MSc szak idő-
tartama négy félévre nő. Az alapszak elvég-
zése után a hallgatók építésztervezést, és belső
építészetet, valamint várostervezést és főépí-
tészi ismereteket hallgathatnak mester szin-
ten. Az új képzési rend szerves folytatása az
iskola hagyományainak, mindannak, amitYbl
Miklós, a Mester képviselt. Megtervezte,
majd felépíttette a házat, és nem volt rest akár
a legapróbb részlettel is foglalkozni. Egy bel-
sőépítészeti motívum ugyan olyan fontos volt
számára, mint az egész épület.
A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kara –

ahogy jogelőd intézményei is – keresi a kap-
csolatot az iparral. Az Ybl Karon nem szlogen
a gyakorlati képzés. Az iskola vezetői
mindenkor úgy gondolták, hogy az intéz-
ménynek együtt kell élnie a szakma egészé-
vel. Folyamatosan bővül a kar együttműkö-
dési megállapodásainak köre az építőipar
meghatározó szereplőivel, szakmai szerveze-
teivel. Ennek fontos, és igen megtisztelő ál-
lomása a Magyar Építőművészek Szövetsége
és az Ybl Kar közötti együttműködési megál-
lapodás. A Magyar Építőművészek Szövetsé-
ge (MÉSZ) önkéntes tagságon alapuló szak-
mai szervezet. Elsősorban építészeti, de tár-
sadalmi, kulturális, és művészeti kérdésekkel,
programokkal is foglalkozik, együttműködve
a Magyar Építész Kamarával. A MÉSZ szék-
helye az „Építészek háza” (1088 Budapest,
Ötpacsirta u. 2.), elnöke, a nemrégen meg-
választott DLA, aki az Ybl
Kar Építészmérnöki Intézetének tanára.

Kiss
Gyula

Krizsán András

Az "Építészek házának" ott-
hont adó egykori Almássy Pa-
lota, különlegesen fontos hely a
hazai építész közéletben. A pa-
lota Kós Károly termében kiál-
lítást rendezni mindenkor meg-
tisztelő feladat, így örvendetes
esemény az Ybl Kar mintegy
140 mesterszakos tervező épí-
tészmérnök hallgatójának a dip-
loma kiállítása. Az anyag teljes

keresztmetszetét adja az öt éve
folyó mesterképzés diploma-
munkáinak, minden bemutatott
munka hitelesen közvetíti a ma-
gas színvonalat, ugyanakkor
sokszínűen reprezentálja a hall-
gatók egyéni építészeti látásmódját. Az Ybl
Kar mesterképzésének létjogosultságát, és
erejét az országos diploma díj pályázatokon
elnyert díjak igazolják.

A hallgatóknak is nagyon fontos volt a kiál-
lítás, mert a fiatal, végzett építészeket nem
szabad magukra hagyni, be kell őket mutatni a
szakmának, jelentette ki dékánhelyettes. Azt
remélik, hogy a két hétig nyitva tartó kiállítás
lehetőséget ad arra, hogy a szakma is betekint-
sen a jövő generáció munkásságába. Az MSc
hallgatók legtöbbjének nincs gondja az elhe-
lyezkedéssel, mert már a mesterképzés során
"elkelnek", és építész irodában, vagy nagy ki-
vitelező cégek tervező, kivitelező részlegeinél
dolgoznak. Ez kissé nehezíti az oktatást is,
mert a hallgatók munka mellett tanulnak, és
végzik az egyetemet, viszont ez a tény erősíti
a gyakorlati jelleget. A kiállítás arra is alkal-
mat adott, hogy az oktatói gárda is egyfajta
tükröt állítson maga elé, annál is inkább, mert
az MSc jelenlegi átalakítása lehetőséget ad a
meglévő értékek továbbfejlesztésére. Az első
évfolyam a 2012/2013-as oktatási évben vég-
zett, így öt évfolyam diplomamunkáit vet-
hették össze.

A kiállítási eseményhez neves évfordulók is
kötődtek. Az egyik "titkos" évfordulót éppen
azAlmássy Palota szolgáltatta, ugyanis éppen
április 6-án (a kiállítás megnyitót megelőző
napon) volt 140 éve, hogy a palota építési en-
gedélyét megadták, 1877-ben, alig nyolc hó-
nap alatt, novemberre teljesen elkészült az

épület a belsőépítészettel együtt.Amásik fon-
tos alkalmat Ybl Miklós születési évfordulója
szolgáltatta, hiszen a mester 1814. április 6-án
született. A kar a bicentenáriumot méltókép-
pen ünnepelte meg, s az óta mindig úgy je-
lölik Ybl Miklós születési évfordulóját, hogy
kétszáz plusz az adott évek száma. Az idén
tehát kétszáz plusz három évet ünnepeltek,
mégpedig úgy, hogy egy mai építészeti té-
mával, hallgatói kiállítással emlékeznek a
nagy elődre, bizonyítva azt, hogy Ybl Miklós
szellemisége ma is él.

A kiállítás megnyitón szép számmal megje-
lent közönség egyszerre tiszteleghetett Ybl
Miklós, egyetemünk Építéstudományi Kará-
nak teljesítménye illetve a fiatal végzett építé-
szeink előtt. A megnyitó "alaphangját"

építészhallgató szólóéneke adta meg,
építész volt az esemény házi-

asszonya. A kiállítás megrendezésében a kari
HÖK is komoly munkát végzett. A kiállí-
táshoz kapcsolódóan, annak utolsó három
napján a mesterképzés nyilvános kihelyezett
tanórákkal volt jelen a Kós Károly teremben.
A nyílt rajzórák és komplex tervezési prezen-
tációk mellett olyan neves tanárok tartottak
órát, mint egyetemi tanár, az
építészettörténet nemzetközileg is elismert
professzora, DLA a hazai
urbanisztika kiemelkedő tanára. A tanrendi
órákat tovább színesítette az iskola jelenlegi
20 doktorandusz hallgatójának „munkaköri”
prezentációja.

Deák
Andrea
Papp Linda

dr. Klein Rudolf

dr. Nagy Béla

H. Gy.

Tükörkép
mesterszakos építészhallgatók diplomamunkái a MÉSZ-ben
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A harmincéves Mezőgazdasági
Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti
Szakmúzeum fogadta az egyetemi
kollégákat április 5-én egy
rendhagyó múzeumlátogatáson.
Dr. Hentz Károly igazgató
kalauzolásával a Szent István
Egyetem és méltán mondhatjuk,
hazánk egyik legkülönlegesebb
gyűjteményével ismerkedhettek
mindazok a gödöllői kampuszon,
akik eleget tettek az invitálásnak.

A több évszázadot és több szintet felölelő
séta első állomása a 2012-ben átadott Tudás-
transzfer Központban volt, ahol

rektor megnyitotta a magyar tudósok
teljesítményét bemutató poszterkiállításo-
kat. Ezután a gépek birodalmában sétáltak az
érdeklődők, akik több gépezetet működés
közben is megtekinthettek. Útba ejtették a
Műszaki Dokumentációs Központot, majd a
Gépészmérnöki Kar különleges relikviáit be-
mutató új kiállítást nyitotta meg

dékán. Évtizedes jegyzetek, vonal-
zók, tushegyek, logarlécek tanúskodnak ar-
ról, hogy miként tanultak régen a gépész-
hallgatók. Gyűrűavatási serlegek is díszítik a
vitrineket – a gépészgyűrűtől azonban nem
vált meg még senki, így azt a kar mai vezető-
je is csak az ujján mutatta meg a múzeumlá-
togatás nem gépész résztvevőinek.Atúra egy
gőzlokomobilnál ért véget, aminek a sípját is
sikerült megszólaltatni.

*
A Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődés-

történeti Szakmúzeum története dióhéjban:

című intézmény létrehozásával a
műszaki muzeológia kezdetei hazánkban
több mint kétszáz éves múltra vezethetők
vissza. A hazai 145 éve létesült.
A létrehozása az
1896-os Millenniumi Kiállításhoz köthető.

E jelentős tradíció mellett, rövidebb törté-
nelmi távlat jellemzi az agrár-technikatör-
téneti tudományos kutatást, bár a néprajz ke-
retében kezdetektől fellelhetők az agrár-
termelési célú eszközök használatának kuta-
tási eredményei, leírásai.

A jelentős agrártörténeti emlékek fokozott
védelméről szóló MÉM-ÉVM-KM együttes
rendelet 1977-ben ráirányította a figyelmet a
mezőgazdasági technikatörténeti értékek
megőrzésére. Ez volt az első mérföldkő a
szakmúzeum létrejöttéhez. Még ebben az év-
ben a Kétegyházi Mezőgazdasági Szakmun-
kásképző és Munkástovábbképző Intézet ér-
tékes gyűjteményét a MÉM miniszter rende-
lettel kijelölte agrártörténeti emlék gondozó-
jává és nyilvánította.

A múzeumi tevékenység hivatalos kezdete

dr. Tőzsér
János

dr. Kátai
László

A belföldi gyári és manufaktúra termékek
kiállítása

Iparmúzeum
Mezőgazdasági Múzeum

szakgyűjteménnyé

1980, amikor a Művelődési Minisztérium
működési engedélyt ad ki hazánkban az első
agrár-technikatörténeti múzeumnak. A

Kétegyházán a helyi szakiskola kere-
tében, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum
fenntartói és szakmai irányításával, MÉM
felügyelettel kezd-
te meg működését.

*
1982-ben született döntés a jelentős és érté-

kes gyűjtemény Gödöllőre költöztetéséről.
Majd 1983-ban az érdekelt minisztériumok
együttes megállapodásaként döntés született
egy „önálló, országos gyűjtőkörű, szakmú-
zeum” létrehozásáról. A kétegyházi szakis-
kolát és a gyűjteményt ekkor szétválasz-
tották és megkezdődött a gödöllői múzeumi
központ létesítése, építése.

A döntés értelmében a kétegyházi kiállító-
hely a leendő országos szakmúzeum filiáléja
lett.Akétegyházi filiálé ma is a szakmúzeum
része, de jogutódként önálló gyűjteményi
alapító okirattal és közgyűjteményi státusz-
szal rendelkezik

.
1985-ben befejeződtek az építési munkák

Gödöllőn, átadták a gyűjteményi központot.
1986-ban a művelődési miniszter megalapí-

totta a
gödöllői

székhellyel. A fenntartó a MÉM irányítása
alatt működő lett!

1987-ben megnyitotta kapuit a Múzeum az
egyetemi oktatás, a hallgatók és a nagykö-
zönség számára. További állandó kiállítások
megnyitásával 1990-től vált teljessé a mú-
zeum szolgáltatása.

A múzeum – 10 évvel a döntést követően –
1992-ben nyerte el rangját. A
Művelődési és Közoktatási Minisztérium
múzeumi működési engedélyt adott ki önálló
jogi és intézményi státuszban, országos
gyűjtőterületre a szakmúzeumnak, a mező-
gazdasági eszközök és gépek gyűjtőkörében.
Az intézmény neve

lett.
A szakmúzeum 2006-tól

bővítette szolgáltatá-
sait, amely a könyvtári szolgáltatáson túl a
szakmúzeumi adattári funkciók ellátására lé-
tesült.

2010-ben jelentős felújítási és bővítési
munkák kezdődtek. Két év múzeumi mű-
ködési szünet után, 2012-ben (5 éve) átadták
az uniós pályázati forrásokból megújult és
jelentősen bővült intézményt. 3.500 négyzet-
méter korszerű oktatási térrel –

– gyarapodott és megújult a
6.000 négyzetméter kiállító tér, korszerű-
södött a látogatói infrastruktúra, akadály-
mentessé vált az intézmény.

Napjainkban a múzeumi szolgáltatások fo-

Me-
zőgazdasági Gépfejlődéstörténeti Gyűj-
temény

múzeumi kiállítóhelyként

Gabonatermesztési Eszköz-
és Gépfejlődéstörténeti Múzeumi Kiállító-
helyként

Mezőgazdasági Gépfejlődéstörténeti
Gyűjtemény és Oktató Központot

Agrártudományi Egyetem

szakmúzeumi

Mezőgazdasági Eszköz-
és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

Műszaki Doku-
mentációs Központtal

Tudástransz-
fer Központtal

lyamatos fejlesztésével újraépül, korszerű-
södik az állandó kiállítások rendszere.

A szakmúzeum és jogelőd intézményeinek
igazgatói:
Jogelőd intézmények:

1980 – 1986, 1986 – 1992
Szakmúzeum:

1992 – 1998
1998 – 2003
2003 –

Civilizációnk a társadalmi tudásra épül. A
tudásvagyon az emberiség számára fontos
„túlélési muníció”, mi több a fejlődés alap-
pillére.

1992-ben a művelődési és közoktatási mi-
niszter által jegyzett működési engedély a
szakmúzeum önálló és kizárólagos alapfela-
datának határozza meg a „…mezőgazdasági
eszközök és gépek gyűjtését…”. Ez a 21.
században úgy értelmezendő, hogy az intéz-
mény feladata az agrár- és élelmiszeripari,
műszaki és technológiai tudásvagyon gon-
dozása, tudományos gyűjtő munkával, fel-
dolgozásával, széleskörű hozzáférés biz-
tosításával az ismeretekhez.

Nincs más dolga a szakmúzeumnak „csak”
szakterületén e tudásvagyon gyűjtése, gon-
dozása, kezelése. E nemes feladatra meg-
győződésünk szerint nincs más hivatottabb
intézmény, mint a szakmúzeum!

Fontos küldetése az intézménynek – az
egyetemes tudásvagyon gondozása mellett –
a hazai agrár-műszaki kutatási és fejlesztési
eredmények és a magyar mezőgazdasági
gépipar teljesítményének tudományos fel-
dolgozása, e sajátos és „specifikus tudás”
szakterületi gyűjtése és gondozása.

A műszaki tudományok fejlődése ellenére,
világunkban ma sem ismerünk teljesebb
szakterületi ismerethordozót, mint a műsza-
ki tárgyat, a műszaki alkotást! Így a

valamennyi műtárgya az adott kor leg-
teljesebb műszaki tudás-, és ismeret hordo-
zója, így a gyűjteménygyarapítási tevékeny-
ség a legteljesebb tudás és ismeret megőrzési
tevékenység!

A szakmúzeum kiemelt feladatának tekinti
„nyitott ismeret-szolgáltató” küldetését, az
egyetemi oktatási és tudástranszfer központi
funkcióját; küldetése a műszaki kultúra gon-
dozása, a műszaki és mérnöki hivatások tár-
sadalmi befogadásának erősítése is.

Harminc év távlatából e társadalmi felada-
tát a szakmúzeum teljesítette! De sok még a
dolgunk a gyűjteménygyarapítás, a tudomá-
nyos feldolgozás és az ismeretterjesztés te-
rén. Teljesíteni kívánjuk civilizációs külde-
tésünket, ami egyre nagyobb feladat és fele-
lősség!

Dr. Pálfi György

Dr. Pálfi György

Dr. Vinczeffy Zsolt

Dr. Hentz Károly

Aszakmúzeum küldetése a 21. században

szakmú-
zeum

(képriportunk a 12-13. oldalon)

30 éves a Mezőgazdasági Eszköz- és Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum

Az agrárműszaki tudásvagyon kincstára
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Jubileumi séta
a gépmúzeumban
Jubileumi séta
a gépmúzeumban
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XII. évfolyam, 4. szám

A Fulbright-ösztöndíj pont az i-n

A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karon
Fulbright-ösztöndíjjal  hat héten
át vesz részt az oktatásban

A. J. Guarino, a bostoni MGH
Institute of Health Professionals
biostatisztika professzora.

A Fulbright a világ egyik
legrangosabb ösztöndíja.
Történetének 67 éve alatt több
mint 310 ezren nyerték el, ebből
125 ezer amerikai állampolgár.
Magyarország 1978-ban
kapcsolódott a programhoz, azóta
közel 900 magyar állampolgár
kapott Fulbright-ösztöndíjat.
Vendégprofesszorunkkal itt
tartózkodásának félidejében
beszélgettünk.

B. G.

– Kérem, mutatkozzon be olvasóinknak!

– Miért éppen hazánkat választotta?

– Mit tudott korábban Magyarország-
ról?

– Los Angelesben születtem, főiskolai ta-
nárként kezdtem a pályafutásomat és hadd
mondjam el a legelején, hogy nem szerettem
a statisztikát. Pszichológiát tanítottam, s azt
hittem, ez lesz a fő irányvonala az életemnek,
hiszen 1975-ben ezen a területen szereztem
diplomát a Kaliforniai Egyetemen. Az első
alkalommal, amikor statisztikát kellett taní-
tanom, nem nagyon tudtam róla semmit. Egy
kedves hölgy vezetett be ebbe a tudományba;
ő lett a feleségem. Huszonegy évvel később
már ebből doktoráltam. Most már nyugdíjas
vagyok és arra gondoltam, milyen szép len-
ne, ha pályafutásom végén egy Fulbright-
ösztöndíj tenné fel a pontot az i-re.

–Azért, mert amikor az ösztöndíjjal kapcso-
latos ismereteket az interneten keresni kezd-
tem, kiderült, hogy nagyon szoros a program
kapcsolata Magyarországgal. Jellemző erre,
hogy a Fulbright-ösztöndíj fennállásának 50.
évfordulóját Budapesten ünnepelték meg.

– Valamennyit… Hallottunk a Rubik-koc-
káról, Houdini szabadulóművészről. A fele-
ségem hat történelmi könyvet olvasott el Ma-
gyarországról, mielőtt ide utaztunk. Az önök
országa az amerikaiak szemében elrejtett
kincsként él.

– Mik a feladatai vendégprofesszorként?

– Arról hallottam, hogy az egyetem más
karai is szeretnék "meghallgatni".

– A statisztika mely területe érdekli a leg-
jobban?

– PhD hallgatók számára tartok workshopo-
kat, vendégelőadóként segítek a kollégáknak
egy-egy óra előadásával nemzetközi hallga-
tók számára. Arra törekszem, hogy olyan
szakmai kapcsolatokat építsek ki a Szent
István Egyetemmel, amelyek személyemtől
függetlenül hosszú időn át fenntarthatók
lesznek.

– Igérem, hogy erre sort is kerítek!

– A gyógyítás – a kezelések, a gyógyszerek
– hatékonyságának mérése.
vezetésével részt vettem például az Egyesült
Államok által Ugandában végzett kísérlet-
ben. Ebben az afrikai államban rendkívül
magas volt a halálozási ráta, sok újszülött
nem jutott el az első lélegzetvételhez. Egy

Dr. Kris Olson

olcsó és újra hasznosítható lélegzést segítő
készülék használatát igyekeztek a projekt
keretében elterjeszteni, és ennek az eredmé-
nye kimutatható volt.Amásik fontos munka-
területem a statisztikai tankönyvek, jegyze-
tek, példatárak írása.

– Zsúfoltan, mert sokan kérik, hogy tartsak
előadást az óráikon. Emellett a kollégákkal
is ismerkedem, sokat beszélgetek velük.

– Szívesen kávézunk, ismerkedünk az or-
szággal. A minap adjunk-
tus hallgatóit kísértem el egy pesti kirándu-
lásra. Ennek részeként feleségemmel együtt
megcsodáltuk azAkadémia székházát. Nagy
élmény mindkettőnk számára, hogy először
hagytuk el Amerikát, s Gödöllőn egy asztal-
nál ülhetünk több nemzet képviselőjével. A
Fulbright-ösztöndíjasok a béke követei – e
feladatnak igyekszem megfelelni.

– Hogyan telik egy napja Gödöllőn?

– És a munka után?

dr. Bruder Emese

A. J. Guarino és felesége, Rebecca Petersen, elsõ tengeren túli útja –
odaátról! – Magyarországra vezetett

Balázs Gusztáv felvétele

Beszélgetés A. J. Guarino vendégprofesszorral
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A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar fo-
lyamatosan figyelemmel kíséri a gazdasági élet-
ben és a törvényhozásban előforduló változá-
sokat és beépíti azokat oktatási kínálatába. Ez
történt a 2014. évi XV. törvény megjelenését kö-
vetően is, mely törvényt a bizalmi vagyonkeze-
lőkről és tevékenységük szabályairól fogadott el
az Országgyűlés.

A a Polgári Törvény-
könyv új jogintézménye, amely külföldi – első-
sorban az angolszász eredetű trust – szabá-
lyozást alapul véve, gyakorlatilag magyaror-
szági előzmény nélkül került bevezetésre a jog-
rendszerünkbe. A trust-ot angolszász eredete el-
lenére több európai ország is sikerrel adaptálta
főként a kereskedelmi felhasználás lehetősége
miatt, de fontos eszköz lehet a modern vagyon-
tervezésben, a generációk közötti vagyonkeze-
lésben és vagyon átadásban.

Tekintettel a előnyeire (gondol-
va itt a konstrukció kedvezőbb adó- és illeték-
szabályaira is), szükségesnek mutatkozik va-
gyonkezelői feladatokkal foglalkozó szakembe-
rek munkába állása. A szakirányú továbbképzés
fő célja a bizalmi vagyonkezeléssel foglalkozó
gazdasági szakemberek szakmai felkészültségé-
nek növelése, továbbá a vagyonkezelési jogte-
rületen tevékenykedő más szakértők, ellenőr-
zésre jogosult szervezetek szakembereinek sok-
oldalú felkészítése.

A képzési tematika kialakításánál figyelembe
vettük a szakemberek sokoldalú alapvégzettsé-
gét.Aháromszemeszteres képzést az

átadása mellett
és a

jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés részt-
vevőinek szervezési, vezetési, probléma-felis-
merési és megoldási készségének fejlesztése.
Az oktatók között a Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Kar munkatársai mellett elismert, a
bizalmi vagyonkezelésben nemzetközi tapasz-
talatokat szerző szakemberek is megtalálhatók.
Eddig két évfolyam – évfolyamonként harminc

fő – kezdte meg tanulmányait a GTK budapesti
képzési kampuszán. Az első évfolyam májusban
záróvizsgázik.

bizalmi vagyonkezelés

jogintézmény

elméleti is-
meretek gyakorlati alkalmaz-
hatóság nagyfokú gyakorlatorientáció

Dr. Kozári József
egyetemi docens, szakvezető

Ezen szakot 2017 szeptemberétől tervezzük be-
indítani. Ilyen jellegű, vagy ehhez hasonló kép-
zés sem Magyarországon, sem máshol még nem
létezik.

A képzést a vidékkel, a vidékfejlesz-
téssel szembeni globális, regionális és lokális ki-
hívások teszik szükségessé. a vidék-
biztonságról, mint a nemzeti biztonság fontos
feltételéről viszonylag keveset beszélünk, pedig
a vidékbiztonság egyre fontosabb nemzeti biz-
tonsági kérdéssé lép elő. Magyarország, illetve a
Kárpát-medence területének legalább kéthar-
mada vidéki térség, ahol a lakosság fele él, ezért
a téma kutatása és oktatása rendkívül aktuális
kérdéskör, amelynek vizsgálata újszerű ismere-
tek és összefüggések feltárását, azok rendszerbe
foglalását kívánja meg.
Aszakirányú továbbképzés a vidékkel,

a vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek
szakmai és biztonsági felkészültségének növe-
lése, továbbá a közigazgatási és a gazdasági te-
rületen tevékenykedő szervezetek szakemberei-
nek sokoldalú felkészítése.

- A biztonságtudomány elméleti kérdéseit, jogi
szervezeti szabályozására vonatkozó fejlődés
főbb vonásait.
- A vidékvédelem nemzetközi jogi – szervezeti
intézményeit.
- A magyar vidékvédelem jogi – szervezeti in-
tézményrendszere kialakulását és fejlődését.
- Az EU közös vidékvédelmi, vidékbiztonsági
politikáját.
- A vidékvédelemmel, vidékbiztonsággal össze-
függő intézményi hátteret.
- A törvényhozó hatalom vidékvédelmi, vidék-
biztonsági tevékenységét.
- A végrehajtó hatalom, a Kormány vidékvédel-
mi, vidékbiztonsági tevékenységét.
- Az igazságszolgáltatási szervek vidékvédelmi,
vidékbiztonsági tevékenységét.
- A piacon megjelenő gazdálkodó egységek te-
vékenységének vidékvédelmi, biztonságvédel-
mi irányait.
- A piacon megjelenő gazdálkodó egységek kí-
vülálló harmadik személyek felé irányuló vi-
dékbiztonsági tevékenységét és annak korlátait.
- A vidék biztonságát közvetlenül fenyegető ter-
mészeti társadalmi, gazdasági, szociális jelen-
ségeket.

A háromszemeszteres, levelező képzésre vár-
juk mindazokat, akik bármely képzési területen
legalább alapképzési (régebben főiskolai szintű
képzési) végzettséggel rendelkeznek.
A végzést követően, a szakképzettség oklevél-

ben szereplő megnevezése:
(MSc

illetve egyetemi szinten szerzett végzettség
esetén), vagy

(BSc illetve
főiskolai szinten szerzett végzettség esetén)
Reményeink szerint a képzést elvégző szakem-

berek hatékonyan hozzájárulhatnak saját in-
tézményeik és vállalkozásaik, valamint a vidék
versenyképességének fokozásához.

egyrészt

Másrészt

fő célja

Dr. Szilágyi Tivadar

A hallgatók a képzés keretében megismerik:

- Okleveles Vidékbiztonsági szakirányító

- Vidékbiztonsági szakirányító

egyetemi tanár, szakvezető

A képzés iránti piaci igény

A
magas szakmai elvárások indokolják, hogy
felszámolóbiztosi tevékenységet csak felsőfo-
kú szakirányú képzettséggel rendelkezők
folytathatnak.

végelszámolás, a
csődeljárás, a vagyonrendezési eljárás és az
önkormányzatok adósságrendezési eljárása

követeléskezelés és hitelezés

Aképzés jellemzői

2012-ben kezdtük el

eltérő alapkép-
zettségük

közvetlenül a gyakorlatban alkalmazható is-
mereteket nyújtson

http://www.gtk.szie.hu/kepzesek/felszamolas
i_es_vagyonfelugyeleti_szak

Dr. Kovács László

Nem csak a cégalapítás, de a cégek megszün-
tetése, bezárása is az üzleti élet szerves részét ké-
pezi. Addig azonban, amíg vállalkozást rendkí-
vül gyorsan és különösebb szakmai követelmé-
nyek nélkül lehet létrehozni, a cégbezárás hosz-
szan tartó és komplex ismereteket igénylő fel-
adat. Különösen így van ez a fizetésképtelen
helyzetbe kerülő gazdálkodó szervezetek eseté-
ben, hiszen a felszámolást irányító szakember-
nek, a felszámolóbiztosnak fontos szerepe van
abban, hogy a cégmegszüntetésre a hitelezői
érdekek elsődlegességének figyelembe vételé-
vel, szakszerűen és átláthatóan kerüljön sor.

A felszámolási eljáráson kívül a felszámoló-
biztoséhoz hasonló ismeretekkel rendelkező
szakemberre van szükség a

során is.
A képzés jól hasznosítható ismereteket nyújt a

területén dolgo-
zók számára is. Ezt igazolja, hogy az utóbbi
években megnőtt azoknak a hallgatóknak szá-
ma, akik bankoknál, követeléskezelő cégek al-
kalmazottaiként kintlévőségek kezelésével, ér-
vényesítésével foglalkoznak.

A SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karán a fizetésképtelensé-
gi szakemberek képzését és azóta folyamatosan
indítjuk az újabb évfolyamokat. A képzés a Fel-
számolók és Vagyonfelügyelők Országos Egye-
sülete (FOE) stratégiai együttműködésével, a
FOE által javasolt gyakorló szakemberek, okta-
tók közreműködésével kerül megvalósításra.

A képzési program kialakításánál figyelembe
vettük, hogy a jelentkezőknek

van. Ennek megfelelően az alapis-
mereti tárgyak – pl. általános közgazdaságtan,
vállalati számvitel, statisztika oktatásának a cél-
ja, hogy a nem közgazdász hallgatók – tipikusan
jogi végzettségűek – is megszerezzék azokat az
ismereteket, amelyek a szakhoz kapcsolódó spe-
ciális ismeretek alapjául szolgálnak. (Az alapis-
mereti tárgyak esetében a közgazdász végzettsé-
gűek felmentést kaphatnak.)

A képzéssel szemben alapvető elvárás, hogy

. Ennek biztosítéka, hogy a
cégmegszűntetéshez, fizetésképtelenséghez
kapcsolódó speciális ismerteteket, módszertani
tantárgyakat nagy tapasztalattal és elismert szak-
mai tudással rendelkező gyakorló felszámolók
oktatják.
Az alapvető tantárgyi struktúra megtartása mel-

lett folyamatosan törekszünk a képzés megújí-
tására. Ennek során nyitottak vagyunk a hallga-
tók visszajelzéseire, javaslataira, annál inkább,
mert munkájuk miatt közülük többen közvet-
lenül az üzleti élet igényeit közvetítik felénk.
Aképzésről további részletek itt találhatók:

egyetemi adjunktus, szakfelelős

Felszámolóbiztosi
szakirányú továbbképzés

Bizalmi vagyonkezelő
szakirányú továbbképzés

Vidékbiztonsági szakirányitó
szakirányú továbbképzés

A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
graduális képzési kínálata
közismerten széles és népszerű is
a felvételi jelentkezések és
eredmények tükrében.
Összeállításunkban ezúttal
három szakirányú továbbképzési
szakra szeretnénk ráirányítani
a figyelmet.
Meghirdetésük a kar
tudástőkéjének specialitásaira
mutat rá.
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Beszélgetés dr. Péli László egyetemi adjunktussal

„Akkor tudunk örülni a jónak, ha megtapasztaljuk, mi a

GTK Kiemelkedő Teljesítményért
Díjjal tünteti ki a kari tanács
dr. Péli Lászlót, a Regionális
Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet adjunktusát aktív szakmai,
valamint kiemelkedő hazai és
nemzetközi közéleti
tevékenységének elismeréséül.
Kitüntetését a diplomaátadó
ünnepségen veheti át.
Beszélgetésünkből kiderül, milyen
sokoldalú munkát végez fiatal
kollégánk, aki azt is elárulja, hogy
ötödik gyermekének születését
várja és harminc éve néptáncos
szülőfalujában, Galgahévízen.

B. G.

– Hogyan vezetett az útja a Szent István
Egyetemre? Volt-e szerepe az iskolavá-
lasztásban a vidéki környezetnek, ahol fel-
nőtt, a regionalizmus iránti elkötelezett-
ségében pedig annak, hogy a fővárosi agg-
lomeráció határán él?

– Feladatainak nagy része menedzseri
kompetenciát igényel. Szervezi és ellenőr-
zi a hallgatók gyakorlatait és a csíkszere-
dai kihelyezett képzést. Ezek önmaguk-
ban is szinte egész embert követelnek…

– 1999-ben érettségiztem Hatvanban, a Baj-
za József Gimnáziumban. Mivel érdekelt az
agrárium, illetve a menedzsment szemlélet,
így esett a választás a SZIE (akkor még GA-
TE) budapesti székhelyű Vezető- és To-
vábbképző Intézetére (VTI). A mezőgazda-
ságon belül a kertészet és a gyümölcster-
mesztés állt közel hozzám, de nem szerettem
volna "tisztán" mezőgazdasági pályára lépni,
mivel érdekelt az ágazat gazdasági vetülete
is.AGATE VTI képzése ezt a két ismeretkört
egyben biztosította. A főiskolai oklevél meg-
szerzése után Gödöllőre jelentkeztem egye-
temi képzésre, ahol gazdasági agrármérnök
képesítést szereztem, regionális gazdaság-
tani szakirányon. Az egyetemi képzés során
"fertőzött" meg dékán úr
a regionalizmus iránti elhivatottsággal. Úgy
gondolom, jó munkát végzett, mivel a ké-
sőbbiekben a doktori képzésben is ő volt a té-
mavezetőm. Az, hogy az agglomeráció hatá-
rán (Galgahévízen) élek, rengeteg aktuális
kérdést vet fel a regionalizmus tekintetében.
Talán az elmúlt 30 évben nem volt ennyire
időszerű a téma a térségben, ugyanis a NUTS
rendszer átalakításával 2018. január 1-től a
Közép-magyarországi régió szétválik Pest
régióra, illetve Budapestre!

– Az egyetemi tevékenységem két részre
osztható. Az egyik részét az oktatás teszi ki.

dr. Káposzta József

Főként regionális gazdaságtant, városgaz-
daságtant, területfejlesztést oktatok, illetve
gyakorlatokat vezetek. A másik fő tevékeny-
ségem különböző szervezési feladatokból
áll. Ide tartozik a szakmai gyakorlatok irá-
nyítása, ellenőrzése, melyet két szakon is
végzek. A néhány év szünet után 2012-ben
újraindult csíkszeredai kihelyezett képzés
koordinálásával akkori
dékán úr bízott meg engem és azóta is én
szervezem. Ezen felül kibontakozóban van a
révkomáromi kihelyezett képzésünk indítá-
sa, melynek akkreditációja épp zajlik és ter-
veink szerint 2017. szeptemberétől elkezdő-
dik. Hogy milyen képességeket igényel a
munkám? Ezt nehéz megmondani. Nem sze-
retem a tétlenséget, a semmittevést, szeretem
a pörgést, bár igaz, hogy néha nagyon feltor-
lódnak a munkák. Kitartás mindenki munká-
jához szükséges és talán ezzel van napjaink-
ban a legnagyobb probléma. Vallom, hogy
csak akkor tudunk igazán örülni a jónak, ha
megtapasztaljuk, mi a nehéz, a fárasztó.
Mennyire örül az az ember a rántott húsnak,
aki sorozatban a hetedik napon is azt eszi és
mennyire örül az, aki hat nap vajas kenyér
után a hetedik napon kap egy bécsi szeletet?
Így, a munka szempontjából telítettebb idő-
szakok után az ember jobban értékeli a la-
zább periódusokat. Igenis kellenek a kihívá-
sok, a túlzsúfolt napok, csak ne váljon ez
mindennapivá.

A csíkszeredai képzésből emberileg sokat
kapok vissza én is, illetve a képzésben részt-
vevő oktatók is. Ott szerencsére még mindig
nagyobb a respektje a tanárnak, illetve a ka-
tedrának. Számos kedves élmény, történet
köt össze Székelyfölddel. Íme egy, amelyből
az ember a nehezebb időkben is erőt merít:
Tavaly szeptemberben beszélgettem egy szé-
kely bácsival – épp munka közben volt –,
akinek már nem él a felesége és a négy gyer-
meke közül is elveszített egyet. Azt mondja
nekem: ...hogy panaszkodni?! Meg is verne a
Jóisten, ha panaszkodnék!”

– 2003-ban vettem részt egy fél éves farm-
gyakorlaton az USA-ban, Minnesota állam-
ban. Rengeteg szép élmény fűződik ahhoz az
időszakhoz. Újdonság volt számomra az ott
alkalmazott termesztés-, és feldolgozástech-
nológia, a termőterületek mérete, valamint
az emberek nyitottsága. Számos, azóta is
tartó barátság született akkor, az egyik – szin-
tén egyetemi képzésben dolgozó – barátom
azóta is minden évben meglátogat minket. A
regionális problémák ott is jól megfigyelhe-
tők, bár ottjártamkor – a 2001-es terrortáma-
dások következtében – egy vidéki rene-
szánsz bontakozott ki, mely során tömeges

dr. Villányi László

– Mi az, amit ma is hasznosítani tud fél-
éves amerikai szakmai gyakorlatából?

jelenséggé vált a nagyvárosokból való ki-
költözés. Ez érthető, hiszen Minnesota gyö-
nyörű és csendes, dupla Magyarországnyi
területű állam, 5 és félmillió lakossal és 12
ezer tóval.

–Beszélgetésünk elején említettem a Kö-
zép-magyarországi régió szétválását, mely
az egyik kedvelt témám.Aszétválás oka nem
más, mint hogy Pest megye is részesüljön a
Kohéziós Alap támogatásából (2014-2020
között 325 mrd. EUR, ez az EU teljes költ-
ségvetésének 34 százaléka). A kohéziós po-
litika az egy főre eső GDP EU átlaghoz vi-
szonyított aránya alapján osztja el a támoga-
tásokat. Döntően azon régiók részesülhetnek
ebből a keretből, melyek nem érik el az EU
átlag 75 százalékát, amelyek ennél fejlet-
tebbek, azok minimális támogatást kapnak.
Pest megye nem éri el ezt az értéket, míg a
főváros ezt jelentősen meghaladja, az agg-
regált érték így 107 százalék volt 2016-ban.
A szétválást követően Pest régió is jogosult
lesz a támogatásokra, de itt jönnek az érde-
kes kutatási témák: 2020 után is ez lesz a ko-
héziós támogatások elosztásának a metó-
dusa? Változtat-e ezen az újonnan betele-
pülők támogatása, integrálása?

A másik kedvelt témám az urbanizációhoz
kötődik. Napjainkra minden második ember
városlakó glóbuszunkon (kb. 55 százalék).A
megavárosok száma (10 milliónál több la-
kos) ugrásszerűen emelkedik, jelenleg 27-et

– Mi az, ami örömet okoz számára a pub-
likációban? Mi a kedvenc kutatási témá-
ja, amiben igazán otthonosan érzi magát?
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AGazdaság- és Társadalomtudo-
mányi Kar Hallgatói Önkor-
mányzata által a tavaszi félév
nyitásaként szervezett esemény a
Felező. Idén a szokásos helyen,
az Alma Mater Étterem épületé-
ben került sorra február 22-én.

A rendezvény elsősorban az
alapszakos másodéves hallga-
tóknak szól, hogy együtt megün-
nepeljék, tanulmányaik feléhez
érkeztek. Idén a nagy érdeklő-
désre való tekintettel, a felső-
oktatási szakképzés, mesterkép-
zés, illetve a két doktori iskola
másodéves doktorandusz hallga-
tói is csatlakoztak az ünneplés-
hez. A szervezők minden évben
valamilyen tematika köré szerve-
zik az estét. Így volt ez 2016-ban,
amikor Mexikó és a vadnyugat
volt a téma, 2017-ben, mint egy
időutazással a '60-as évekAmeri-
kájába csöppentek a részt vevők.
Atémát idézte a zene, a feladatok
és dekoráció is.
Amegnyitót

dékán mondta; a műsort
vezette. A résztvevők csa-

patokba rendeződve versenyez-
tek egymással, akiket zsűri érté-
kelt. A zsűri tagjai voltak:

ta-
nárnő, , a
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök szak tanulmányi
előadója és ,
a GÉK HÖK elnöke.
Vacsora közben minden csapat-

dr. Káposzta József
Csordás

Ákos

Naár-
né dr. Tóth Zsuzsanna Éva

Vulczné Villányi Kinga

Rozinka Gergő Imre

Felező

nak írni kellett egy indulót majd a vacsora után mindenki
előadta, a zsűri a kreativitást ér-tékelte. Ezután különféle
sorversenyek következtek. A szervezők igyekeztek a
résztvevők kreativitását is elő-hívni, a csapatoknak egy-
egy főt krepp papírral kellett felöltöztetni, így létre
hozva egy rögtönzött divatbemu-tatót. Az est végén a
zsűri különdíjat osztott ki Scitec Nutrition felajánlásával
a "legaktívabb" résztvevőnek, . A
győztes csapat a gazdasági és vi-dékfejlesztési
agrármérnök szak Washington nevű csa-pata lett. Az
este a Katlan Clubban folytatódott.

Lőrinc Balázsnak

tartunk számon. Ez a lehatárolás pusztán a la-
kosságszám alapján történik, így megtalál-
hatunk közöttük jól szervezett (pl.: Tokió,
New York etc.) nagyvárosokat éppúgy, mint
kevésbé fejletteket (pl.: Lagos, Karacsi etc.).
A demográfiai tendenciák ismeretében kihí-
vást jelent az ilyen nagyvárosok tervezése,
üzemeltetése, különböző közszolgáltatások-
kal való ellátása, mely igen aktuális és ér-
dekes kutatási terület.

– Valóban, aktív családi életet élünk felesé-
gemmel. Egy lányunk és három fiunk van, az
ötödik gyermekünket pedig augusztusra
várjuk. Igyekszem velük lenni szabadidőm-
ben, időt szánni a nevelésükre, illetve ha kell,
besegíteni a feleségemnek a háztartásban.
Emellett nagyon szeretem a néptáncot, a nép-
művészetet. Harminc éve néptáncolok, mos-
tanában már kissebb intenzitással. Jelenleg is
előadásra készülünk egy sajnálatos esemény
kapcsán, Balla Zoltán néptánc tanítóm, bará-
tom egy bő hónapja itthagyott minket. Az Ő
emlékműsorára készülünk esténként. Renge-
teget köszönhetek Neki akár tánctudásban,
de kiváltképp emberileg, sokat formálta a lá-
tásmódomat, igazi tanárember volt, pél-
dakép. Izgalmas kérdés, hogy tíz, vagy húsz
év múlva miként élünk. Tíz év múlva lesz
legnagyobb gyermekem nagykorú. Abban
bízom, hogy sikerül őket egy normális érték-
rend mentén felnevelni, hogy megtalálják a
boldogságukat abban, amit éppen végeznek.

– Jelenleg is emiatt torlódnak a munkáim,
épp dolgozat leadási határidő van.Agödöllői
hallgatókon felül, idén öt csíkszeredai hall-
gató diplomamunkáját is vezettem, ami igen
sok feladatot jelent. Általános jelenség saj-
nos, hogy a hallgatók – tisztelet a kivételnek
– csak a határidőhöz közeledve veszik komo-
lyan a feladatot, így a leadást megelőző utol-
só hetekben gyorsul fel a munka. Ez nem
csak a konzulenseknek nehéz, hanem sok
esetben az időhiány miatt nem sikerül olyan
színvonalúra egy dolgozat, amilyet a kutatás
alapján elérhetne. Jó lenne ezen változtatni,
mert a szükséges idő rászánása nélkül szá-
mos esetben „bennragadnak” az eredmények
és a kiváló dolgozat helyett csak jó, vagy kö-
zepes minőségű munka születik. A másik ja-
vaslatom, hogy mindenki a saját érdeklődé-
sének megfelelően válasszon kutatási témát,
ugyanis az érdektelen témaválasztás során
csak szenved a hallgató, ahelyett, hogy a kí-
váncsisága hajtaná előre, bármiféle külső te-
relgetés nélkül.

– Aligha tévedek, ha azt állítom, hobbija
a családja. Miként képzeli el az életét 10
vagy 20 év múlva?

– Nagyszámú diplomamunkát, szakdol-
gozatot konzultál. Ezek tapasztalatai
alapján mit tanácsol a mai hallgatóknak?

nehéz” Időutazás – Amerikába
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Szakfordító szakirányú
továbbképzés és idegen nyelvi
szakmai kommunikátor
szakirányú továbbképzési szakok
indulnak a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Társadalomtudományi és
Tanárképző Intézetében 2017
őszén. Ebből az alkalomból
beszélgettünk dr. Veresné dr.
Valentinyi Klára csoportvezetővel,
egyetemi docenssel.

– Miért választják szívesen a SZIE GTK
szakfordító képzését a hallgatók? Úgy
hallottam, hogy van olyan hallgató, aki
Jászberényből, sőt Győrből jár Gödöllőre.

– A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Karon közel 30 éve folyik szakfordító kép-
zés, amely mára országosan is elismert rangú
képzéssé nőtte ki magát. A fordítóirodák és a
nyelvigényes munkakört kínáló intézmé-
nyek szívesen fogadják a nálunk végzett
szakfordítókat. Úgy gondolom, hogy a szak-
fordító képzés a nyelvtanulás legmagasabb
szintje, amelyhez nemcsak magabiztos
nyelvtudás szükséges, hanem a szakterület
alapos ismerete is. Meggyőződésem, hogy jó
szakfordító csak a szükséges szakmai hát-
térismeretekkel rendelkező szakember lehet.
Ezek a feltételek a szakegyetemeken biz-
tosítottak, így itt nálunk, a Szent István
Egyetemen is: hallgatóink több karról érkez-
nek, magas szintű szakmai és megfelelő
szakmai nyelvtudással. Ez elismertségünk és
jó hírünk egyik oka.

A másik ok véleményem szerint az, hogy
baráti, közvetlen légkört alakítunk ki a szak-
fordító órákon. A szakfordító órákon nem
„bűn” hibázni, hallgatóink azért jönnek a
képzésünkre, hogy tanuljanak, a hibázás a tu-
dáshoz vezető út része. Nincsen „egyetlen jó
megoldás”, közösen alakítjuk az elfogadható
fordítást, hiszen amint az előbb mondtam a
hallgató a szakember, én a tanár, csak eszköz
vagyok, segítő, hogy a hallgató megtalálja a
megfelelő fordítást. Ezen felül minden egyes
hallgató egyéni figyelmet kap, hétről-hétre
követjük személyes fejlődését, ha valakinek
több segítségre van szüksége, megkapja, sőt
a tananyagot is az egyéni igényekhez iga-
zítjuk. Erre szeretnék egy példát hozni. A
számítógépes fordítást oktató tanár jelezte,
hogy néhány hallgató számítógépes ismerete
hiányos, jó lenne felzárkóztató órákat tartani.
Avisszajelzés alapján ősszel felmérjük az el-

sősök számítógépes
ismereteit, és tar-
tunk a számukra fel-
zárkóztató órákat.

– A szakfordító
szakirányú tovább-
képzés célja olyan
idegen nyelveket
magas szinten is-
merő szakemberek
képzése, akik első-
sorban az idegen
nyelvről magyarra
történő fordításban
rendelkeznek

– Mit is kínál
konkrétan a szak-
fordító képzés?

hiva-

tásos

képesítő bizonyítványt

szakfordítói ismeretekkel, ezen kívül
jártasak a magyarról idegen nyelvre történő
fordításban, a fordító szoftverek hasz-
nálatában, elsősorban a MEMOQ használa-
tában, és tolmácsolási ismeretekkel is ren-
delkeznek. Nagy hangsúlyt fektetünk az ál-
talános és a szakmai nyelvtudás fejleszté-
sére, és a magyar nyelvi készségekre. A kép-
zés során hallgatóink megismerkednek a for-
dítói piaccal és a fordítói szakma legújabb ki-
hívásaival, segítünk nekik külföldi ösztöndí-
jak elnyerésében. A képzés angol és német
nyelvű.

– A szakfordítói szakot végzettek szakfor-
dítói kapnak, mely
megkönnyíti a pályakezdők munkavállalási
esélyeit. Az eddig végzett hallgatók egy ré-
sze fordítóként helyezkedett el, a másik része
pedig különböző vállalatoknál vagy intéz-
ményeknél hasznosítja az átlagosnál jóval
magasabb nyelvi ismereteit. A képesítő bizo-
nyítvány értékét az is adja, hogy „C” típusú
felsőfokú állami nyelvvizsgával egyen-
értékű (137/2008. Kormányrendelet).

– A három féléves képzés a nem SZIE-
seknek 130 000 forint félévenként, a SZIE
hallgatói és oktatói számára kedvezményes,
100 000 forint félévente, amely elenyésző
összeg ahhoz az óraszámhoz, heti 13 óra,
amelyet a képzésen a hallgatók kapnak.
Óraadó tanáraink a fordítástudomány elis-
mert oktatói. Az órák csütörtöki napokon, és
néha szombaton vannak.

– A képzésre bárki jelentkezhet, hallgató,
PhD-hallgató, oktató, ha rendelkezik vala-
milyen bármilyen diplomával, és a képzés
nyelvén középfokú nyelvvizsgával, illetve

– Milyen oklevelet kapnak a végzős
szakfordítók, és ez hogyan segíti a mun-
kavállalásukat?

– Mennyit kell a képzésért fizetni? Mikor
vannak az órák?

– Kik jelentkezhetnek a képzésre?

sikeresen teljesít egy alkalmassági vizsgát.

– Az érdeklődők számára május 4-én, 14
órakor tájékoztató előadást tartunk Gödöll-
őn, a 315-ös teremben, ahol személyesen is
feltehetik a kérdéseiket.

– A szakfordító képzésen oktató kollégák-
kal felismertük azt, hogy nem mindenki sze-
ret fordítani, viszont szeretné idegennyelv-
tudását fejleszteni. Egyre több hallgató ta-
pasztalja azt, hogy az állásinterjúk többsége
már eleve nem magyar nyelven folyik, ha-
nem angolul vagy németül, vagy egyéb nyel-
veken. Például, ha valaki egy állásinterjún
nem érti, hogy el szeretnék kérni tőle a ka-
bátját és kávéval kínálják, és nem tudja ide-
gen nyelven elmondani, hogy miért szeretne
az adott intézménynél dolgozni, annak mini-
mális esélye van arra, hogy elnyerje az óhaj-
tott állást.

Az egyetemen oktató kollégáink többsége
külföldieket is tanít, úgy gondoltuk, hogy
egy új idegen nyelvi képzés elvégzése szá-
mukra is segítséget jelenthet ebben a mun-
kában.
Éppen ezért megalapítottunk és 2017 őszén

elindítunk egy olyan két féléves idegen nyel-
vi szakmai kommunikátor szakirányú to-
vábbképzést, ahol kizárólag a szakmai
nyelvtudás fejlesztése a cél.

Az idegen nyelvi szakmai kommunikátor
szakirányú továbbképzés célja olyan idegen
nyelvet felsőfokú szinten beszélő szakembe-

– Honnan kaphatnak további informá-
ciót az érdeklődők?

–Aszakfordító képzés mellett egy új, ide-
gen nyelvi szakmai kommunikátor szak-
irányú továbbképzésre is jelentkezhetnek
a hallgatók és az oktató kollégák. Mit kell
tudni a szeptemberben induló képzésről?

Beszélgetés dr. Veresné dr. Valentinyi Klára egyetemi docenssel

Toborzó szakfordító és idegen nyelvi szakmai

Ahol a hallgató
a szakember

A szakmai nyelvtudás
fejlesztése a cél
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rek képzése, akik fogékonyak a nemzetközi
környezetben zajló kommunikáció jellem-
zőire, képesek azok figyelembevételével ru-
galmasan, empatikusan és magabiztosan
kommunikálni írásban és szóban idegen
nyelven, a saját szakterületükön. A képzést
teljesítő hallgatók ezen kívül alkalmasak
lesznek kiselőadások tartására idegen nyel-
ven, idegen nyelvű tárgyalásokon részt ven-
ni. A hallgatók képesek lesznek a megfelelő
idegen nyelvi szakmai szókincs, frazeológia
aktív használatára. A képzés koronája pedig
az, hogy a hallgatók megtanulják azt is, ho-
gyan kell egy tudományos cikket megírni.

–Akét féléves képzés végén a hallgatók ok-
levelet kapnak, amely igazolja, hogy rendel-
keznek az idegennyelv-igényes munkakör-
ben folytatott tevékenység ellátásához szük-

– Milyen végzettséget nyújt az idegen
nyelvi szakmai kommunikátor szakirá-
nyú továbbképzés?

séges szakmai idegen nyelvi kommunikátori
képességekkel.
Más szóval azok a hallgatók, akik mester-

képzésen vesznek részt a Szent István Egye-
temen, a diplomaosztón két oklevelet kap-
hatnak kézhez.

– A képzésre hallgatókat, PhD-hallgatókat
és oktatókat egyaránt várunk, nem SZIE-
seket is, a feltétel valamilyen diploma meg-
léte, és az oktatás nyelvén szerzett középfokú
nyelvvizsga, valamint egy alkalmassági
vizsga sikeres teljesítése. A képzés heti 2
alkalommal, hétfő és szerda délutánonként
lesz, így összeegyeztethető az egyéb órákkal.
Aköltségtérítés 80 000 forint.Aképzés nyel-
ve angol, német, orosz, a képzés helyszíne
Gödöllő és elegendő jelentkező esetén Bu-
dapest (BKH).

– Az új idegen nyelvi szakmai kommuni-
kátor képzésünkről szóbeli tájékozatót május
4-én, 15 órakor tartunk Gödöllőn a 315-ös te-

– Kiket várnak erre a képzésre? És mikor
vannak az órák?

– Kikkel vegyék fel a kapcsolatot az ér-
deklődők?

remben, közvetlenül a szakfordító tájékozta-
tó után.Akét eseményt azért szerveztük egy-
más után, hogy ha valaki bizonytalan abban,
melyik képzésünkre jelentkezzen, hallgassa
meg mindkét tájékoztatót, tegye fel kér-
déseit, és utána döntsön.

Érdeklődni az alábbi e-mail címeken
lehet:
veresne.valentinyi.klara@gtk.szie.hu
(angol), mobil: 30 321 2609
boda.helga@gtk.szie.hu (német)
bellasz.zsuzsa@gtk,.szie.hu (orosz)
További információ a következő
honlapon érhető el:
http://tti.gtk.szie.hu/oktatas/
szakiranyu-tovabbkepzesek-tti

Szeretettel várunk mindenkit a kép-
zéseinken, garantáljuk, hogy senki
nem fogja megbánni, ha jelentkezik!

kommunikátor képzésekre

Mindkettő közül
választani lehet

Idén második alkalommal rendezte meg azAccenture magyar diákok
számára az okos eszköztervező versenyt. Idén egy kaspót kellett
megálmodniuk a hazai egyetemistáknak. A Gépészmérnöki Karból
verbuválódott csapat – tagjai: és

– a 3. helyezést hozta el.
A feladat az volt, hogy alkossanak meg egy olyan eszközt, amely

rendelkezik érzékelőkkel, méri a külső hőmérsékletet, a pára-
tartalmat, a föld nedvességét és a növényt érő fényt.Avirágcserépnek
képesnek kell lennie arra, hogy automatikusan öntözzön.Az is szem-
pont volt, hogy az adatokat el lehessen érni okostelefonon vagy szá-
mítógépen keresztül.

Kis László, Lajber Kristóf Orsós
Márió

Gödöllői gépészek
szuper okos kaspója
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Száz éve nyílt meg a
Konstantinápolyi Magyar
Tudományos Intézet, amely 1917
februárjában kezdte meg tényleges
működését. Az intézetben,
hivatalosan 1916. november 21-én
alapított, 1918. novemberi
bezárásáig Hekler Antal igazgatón
kívül hat ösztöndíjas fordult meg.
Köztük volt a fiatal Kós Károly is,
aki az 1917 februárjától 1918
májusáig tartó időszakban
tartózkodott az Oszmán
fővárosban. A Konstantinápolyi
Magyar Tudományos Intézet
emléke előtt Kós Károly kiállítással
tisztelget a Szent István Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kara.

A megnyitó beszédet , a
Fővárosi Levéltár főigazgatója tartotta. "

– írta Kós Károly, a híres
magyar építész, irodalmár, a 20. század egyik
legnagyobb hatású magyar kultúrembere (3
nap híján) majdnem pontosan 100 évvel
ezelőtt Isztambulból szeretett feleségének.
A kiállítás egyaránt tisztelgett a magyar épí-

tészet, és az erdélyi magyarság kiemelkedő

személyisége, Kós Károly előtt, illetve a rövid
életű, mégis úttörő jelentőségű Konstanti-
nápolyi Magyar Tudományos Intézet megala-
pítói, és ösztöndíjasai előtt. Mindezt három
témakör segítségével tették: az első rész (The
Architect) Kós Károly életútját és munkássá-
gát mutatta be, a második (Stambul) Kós isz-
tambuli tevékenységébe engedett bepillan-
tást, míg a harmadik (The Institution) a

Kenyeres István
Édes

Idám! Írom ezt a levelemet az aranyos Isztam-
bul városából. Kinn havas eső esik és fúj az
északi szél. A kis kemencében ég a tűz, és az
óra esteli 11 (ami otthon csak 10). Ma szerda
van és én tegnapelőtt, hétfőn este 10 órakor
érkeztem meg ide (e hó 12-én). Tegnap gyö-

nyörű napsugaras időnk volt, meleg, a nap
égetett délben és én az Aranyszarv Szultána
Valida hídjáról néztem a csillogó tengert és a
7 dombon épült várost a sok aranyos kupo-
lájával, égbe nyúló karcsú minaretjeivel. Fel-
séges szép kép ez."

Konstantinápolyi Magyar Tudományos In-
tézet másfél éves történetét idézte fel.

E három téma bemutatására olyan formát
kerestek, amelyben a látogatók interaktív mó-
don a kiállítás aktív közreműködőjévé vál-
hattak. A kiállítási installáció tervezői,

és ennek szellemében
alkották meg a három szekrényt, amely nem-
csak a művészi, hanem a praktikus kívánal-
maknak is eleget tett, hiszen a technikai ki-
vitelezés lehetővé tette a dobozzá össze-
csukható installáció egyszerű szállítását. Az
egyes szekrényekhez 14 kétoldalas tábla tar-
tozik, amelyek a szekrényekből kihúzhatók,
és egyenként kézbe tartva olvashatók.Adobo-
zok témái között a színek is segítenek az el-
igazodásban.
A kiállításon korabeli fényképeken mutatták

be Konstantinápolyt, ahogy azt annak idején
Kós Károly láthatta. Kós 33 éves volt, amikor
megérkezett a városba 1917 februárjában. A
Konstantinápolyban töltött majdnem másfél
év fontos tapasztalatszerzés volt az építész
számára.Aváros, és a török emberek mindvé-
gig közel álltak Kós Károly szívéhez. Egyik
érdeklődési területe a középkori építészet volt
a késő bizánci kor mellett, különösen a ro-
mánkor, amelyet a magyar építészeti stílus
forrásának tekintett. Érdekelte a magyar, és az
erdélyi művészet keleti eredete is, és javasolt
is egy tanulmányutat Kis-Ázsiába még
konstantinápolyi ösztöndíja előtt. Kós szá-
mára ezért különösen fontos volt a Konstan-
tinápolyban töltött időszak. Arra kereste a
választ, hogy az oszmán kultúra hogyan örö-
kítette át a bizánci és a klasszikus örökséget
saját építészetébe.

Kós konstantinápolyi tartózkodása alatt bi-
zonyos fokon elsajátította a török nyelvet is.A
látogatók a kiállításon a nyelvtanuláshoz ké-
szített szótárának lapjait is megtekinthették.
Az írott török nyelv saját betűformálására és
rajzaira is hatott. A város, és építészetének ta-
nulmányozásából egy könyv született, amely
1918-ban jelent meg, "Sztambul" címmel.
Eredetileg csak egy rövid részét fordították le
törökre, az egész szöveg csak 1995-ben jelent
meg török nyelven.
A3. szekrény az 1916. november 21-én meg-

alakult Konstantinápolyi Magyar Tudomá-
nyos Intézet rövid történetét mutatja be. Első

igazgatója a Szépművészeti Múzeum őre, dr.
Hekler Antal művészettörténész lett. Az 1917
januárjában, a Pera Rue de Bayram 23. számú
épületében megnyílt intézet fennállása során
összesen hat ösztöndíjast fogadott: Kós Ká-
roly építészt, Oroszlán Zoltán klasszika arche-
ológust, dr. Ralbovszky Péter Endre bizanti-
nológust, Luttor Ferenc keresztény archeo-
lógust, dr. Fehér Géza bizantinológust, és
Zsinka Ferenc könyvtáros-történészt. Min-
denki a maga szakterületén azonnal munká-
hoz látott, amiről heti rendszerességgel elő-
adás formájában kellett számot adniuk. A

Markó
Balázs Ungvári Mihály

kutatómunka mellett kirándulásokat szervez-
tek az ejübi, és üszküdári temetőkbe, vagy ép-
pen az Antigoné-szigetre. A szakmai munka
támogatására könyvtárat kezdtek kialakítani.
Az intézet egy éves fennállása után költözés-

re kényszerült, és végül a Rue Agha Hamam
2. szám alatt, a mai Beyoñlu területén lelt új
otthonára. A költözést azonban már hiányos
létszámmal tették meg, hiszen Ralbovszky
Péter tragikus hirtelenséggel elhunyt, Kóst
József főherceg görgényi vadászkastélya ter-
vezésének feladatával hazarendelték, míg
Luttor Ferenc önkényesen távozott. A világ-
háborús fegyverszüneti egyezmények végül
teljesen ellehetetlenítették a munkát, az ösz-
töndíjasoknak el kellett hagyniuk Konstanti-
nápolyt. Csak a legfiatalabb ösztöndíjas,
Oroszlán Zoltán titkár maradt hátra, hogy a
folyó ügyeket lezárja, és az intézet könyvtári
állományát biztonságba helyezze. Ezt előbb a
pápai követségnél helyezték el, majd 1926-
ban a Német Archeológiai Intézetben he-
lyezte letétbe, majd valamikor az 1940-es
években kerülhetett Ankarába. Bár az intézet
ismételt megnyitását többször megkísérelték,
arra csak 1936-ban, Ankarában került sor, de
végül ez az intézet is beolvadt az Ankarai
Egyetembe, ahol az Idegen nyelvi és Föld-
rajzi Kar Hungarológiai Tanszékeként műkö-
dik a mai napig.

A megnyitó beszéd végén Kenyeres István
köszönetet mondott a kiállítás szponzorainak,
a Balassi Intézetnek és jogutódjának, Ma-
gyarország Külgazdasági- és Külügyminisz-
tériumának, Budapest Főváros Önkormány-
zatának, és végül az Isztambuli Magyar Inté-
zetnek. A kiállítás kurátorainak,

, és -nak, az installáció ter-
vezőjének, Markó Balázsnak, és Ungvári Mi-
hálynak (a Szent István Egyetem Ybl Miklós
Építéstudományi Kara munkatársainak), aki a
kiviteli terveket, és a tablók szerkesztését ké-
szítette el, valamint a kiállításhoz anyagokat
nyújtó számos magyarországi, és erdélyi in-
tézménynek.

Fabó Beá-
tának Anthony Gall

h-n

Egy kiállítás margójára
Magyar kutatók nyomában Konstantinápolyban
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VALÉTABÁL A GÖDÖLLŐI AULÁBAN. Célegyenesbe fordultak a gödöllõi kampusz végzõsei március 24-én
este. A Valétabálon feltûzött szalag jelzi, hogy már szemmel látható közelségbe került a tanulmányaikat megkoro-
názó záróvizsga. Balázs Gusztáv felvételei

aula
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Nem hinném, hogy létezik olyan tanintéz-
mény hazánkban, de mondhatjuk azt, az
egész földkerekségen, melyet ne lengne kö-
rül valamilyen eseményhez vagy tárgyhoz
fűződő hallgatói hiedelem, babona. Egye-
temünk, a Szent István Egyetem sem mentes
ezektől a valamikor, egyszer kialakult, néha
már misztikusnak mondható szokásoktól.
Kialakulásuk okát talán senki sem tudja, de
léteznek, és hogy hányszor hoztak szeren-
csét, vagy be nem tartásuk szerencsétlen-
séget, nem szerepel statisztikai kimutatá-
sokban.

*
Még meg sem közelítettük az egyetem épü-

letét, máris utunkat állja az első megszív-
lelendő figyelmeztetés, jó tanács. A helyiér-
dekű vasút szerelvényeivel, közismertebb
nevén a HÉV-en, reggelente hallgatók özöne
érkezik tudásának gyarapítására a jó öreg
Alma Mater falai közé. A vasúti sínek felett
átívelő felüljárón vezet az útjuk. Az első fi-
gyelmeztetés: ne menj át a hídon, amíg vonat
halad át alatta, mert az elviheti "magával" az
aznapi szerencsédet.

*
A sikeres átkelés után gondozott virágágyá-

sok mellett vezet tovább az út az egyetem
főbejárata felé. Elhaladva Kálmán herceg
magasba emelkedő lovas szobra mellett,
melyhez köthető hiedelem az egyetemi ta-
nulmányok befejezésének örömteli végét je-
lentheti majd (erről később esik szó), belépve
a rozettákkal díszített súlyos faajtón, lábunk
elé tekintve megpillanthatjuk az egyetem –
akkor még premontrei intézet – építtetésének
római számokkal íródott évét.Az aznap vizs-
gázók jól teszik, ha nagy ívben kikerülik e ró-
mai számokat, mert lábbal "tiprásuk" sze-
rencsétlenséget hozhat magával.

És amikor a feszültséggel teli "szegény"
vizsgázó azt gondolná, túlélt minden reá le-
selkedő veszélyt, és a belső udvar levegőjé-
vel tüdejét felfrissítve, átkelve azon, ráké-
szülne a megmérettetésre, ne tegye, mert a
kerten való áthaladással "jegyet válthat" a si-
kertelen vizsgát követő utóvizsgára.

*
Természetesen, ezen hiedelmek nem min-

denkire érvényesek! Akik szorgalmi idősza-
kuk nagy részét, nem a "Katlan mélyén" és
nem a "Nyolcas előadó" padsoraiban töltik,
reménykedhetnek, szorgalmas tanulásuk
eredménnyel jár. Az egyetemi évek megdi-
csőülése a sikeres államvizsgával teljesedik
ki. Ebben játszhat szerepet és nyújthat se-
gítséget az egyetem főépülete előtt álló Kál-
mán herceg lovas szobra, szemérmesen pon-
tosítva, hercegünk lovának herezacskói,
melyek, ellenére az idő vasfoga munkálko-
dásának, fényesen ragyognak. Bátor, félel-
met nem ismerő hallgatók kezei "simogat-

ták" fényesre a nemes állat e nemes szervét,
mert úgy tartja a hiedelem, hogy aki az ál-
lamvizsga előtt megsimogatja, bizton remél-
heti egyetemi tanulmányainak sikeres befe-
jeztét. E tett végrehajtásához már szinte
hegymászói előtanulmányok szükségesek,
hiszen a szobortalapzaton való feljutás nem
kis veszélyeket rejt magában. A krónikák
nem mesélnek szerencsétlenül járt "szobor-
mászókról", sem balesetet szenvedőkről,

sem sikertelen államvizsgát tevőkről, ma-
radjon ez mindig is így, erőt, biztatást adva a
hiedelmekben, babonákban hívőknek a sike-
res államvizsgához.

Bodrogi Imre Endre

BMI Rendészet

GTK HÖK
Wikipédia
Hallgatói szájhagyomány

Források:

Hallgatói hiedelmek, babonák,
történelmi visszatekintővel „fűszerezve”

Ki is volt Kálmán herceg?
Kálmán, Árpád-házi királyi herceg, II. András magyar király valamint Gertrudis meráni
hercegnő gyermeke, IV. Béla és Árpád-házi Szent Erzsébet testvéröccse. Halicsi ki-
rályságát, mely a Dnyeszter folyónál, a történelmi Galícia, a mai Ukrajna területén he-
lyezkedett el, hatéves korában, édesapja és későbbi felesége, Salome édesapja, a lengyel
Leszek hódításainak során kapta. Királysága csupán két évig tartott, 1219-ben az ellene
fellépő orosz nagyurak fogságba ejtették. Címét azonban megtartotta, és egészen haláláig
királyként emlegették őt.

Kálmán az Árpád-házban szokatlan módon
soha nem tört bátyja, IV. Béla ellen, hanem
mindig hű volt hozzá, elismerte királyságát.
Bátyja koronázásán Kálmán vitte a királyi kar-
dot, és ezután is mindenben elfogadta Béla
elsőségét.

Kálmán herceg a mongol betörésekor is Bé-
la mellett állt, a harcban személyes bátorsá-
gával példát mutatva, önönmagát sem kímél-
ve. A végzetes Muhi csatában, oldalán a Csák
nemzetségbeli Ugrin kalocsai érsekkel, kato-
likus főpappal, királyi kancellárral, aki vitéz
katona, rettenthetetlen harcos hírében állt és
Montreáli Jakabbal, a templomos vitézek
harcedzett vezérével, akik mindketten részt
vettek II. András szentföldi hadjáratában, sú-
lyos sérüléseket szenvedtek. Ugrin érsek és
Jakab mester már a csata első napján elestek,
Kálmán herceg 1241 májusában, 33 évesen
halt bele a csatában szerzett sérüléseibe. A két
hadvezér, Ugrin érsek és Jakab mester arcképe
vitézségük emlékezetéül került a lovas szobor díszes mészkő alapzatára.

Noha a Muhi csatában seregünk vereséget szenvedett, a tatár hordának is jelentős vesz-
teségeket okoztunk. Egyes történészek szerint a mongolok váratlan távozásának nem
Ögödej nagykán halála volt a kiváltó oka, a visszavonulás hátterében sokkal inkább az
elszenvedett veszteségek, az elpusztított vidékeken fellépő élelem- és takarmányhiány,
járványok állhattak.

Árpád-házi Kálmán herceg szobrát 1931. szeptember 27-én állították fel a premontrei
rendház, a mai Szent István Egyetem főépülete előtt. Aszobor hátoldalán a következő vé-
set olvasható:A jászói premontrei monostor bőkezű jótevője.

Jászó, a mai Szlovákia területén, Kassától 22 km-re, a Bódva folyó mentén fekszik. Az
1170 körül e területre érkező szerzeteseket Kálmán herceg birtok- és pénzadományokkal,
a monostor felépítését építőanyaggal segítette.Ajászói prépostság a legelsők egyike volt a
magyarországi premontrei prépostságok közül. Trianont követően a rend iskolát alapítva
Gödöllőn telepedett le. A jászói monostor jogutódja a gödöllői perjelség lett. Tiszteletük
jeléül emeltették a lovas szobrot, mely Róna József alkotása.

Minden év április 12-én, a Muhi csata évfordulóján, a Premontrei Szent Norbert Gim-
názium és a Történelmi Vitézi Rend ünnepélyes keretek között emlékezik meg Árpád-házi
Kálmán hercegről, aki a történelmi források szerint jó és nagy tiszteletnek örvendő kirá-
lyunk lehetett volna, népét szerető, igazságos, mint későbbi uralkodónk Hunyadi Mátyás.

aula
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A Magyar Egyetemi Főiskolai Sportszövetség (MEFS) március 25-
én emlékülésen ünnepelte alapításának 110. évfordulóját.
A Gödöllői Király Kastélyban idézték fel a XX. század elejét, 1907.

március 25-ét, amikor összeült a „Főiskolai Sport Szövetség” ala-
kuló közgyűlése. A házigazda tolmácsolásában bepil-
lantást nyerhettek a vendégek az alapítás körülményeibe és főbb
mozzanataiba. Az előadás végén a jogutód intézmények képviselői
aláírásukkal látták el a MEFS 110. évfordulója emlékére készített dí-
szes alapító okirat másolatát.
Az eseményen számos elismerést adtak át. Ezek sorában a Németh

Angéla Magyar Egyetemi Sportért Érdemérmet azok a 35. életévüket
még be nem töltött szakemberek vehették át, akik kiemelkedő szer-
vező munkájukkal járultak hozzá az egyetemi sportélet fejlődéséhez.
Egyetemünk részéről a díjban részesült.
AMEFS HajósAlfrédAranyplakettje az Egyetemi-Főiskolai Sport-

ért díjat vette át professzor, a Gödöllői Egyetemi At-
létikai Club korábbi elnöke. Személyes példájával és tevékeny-
ségével is elkötelezetten támogatta az egyetemi sportélet fejlesztését,
népszerűsítését és a hallgatók egészséges életmódra nevelését.

Az emlékülés után a MEFS megtartotta idei ünnepi közgyűlését,
melyen a delegáltak egyhangúan elfogadták a 2016. évi szakmai be-
számolót és pénzügyi jelentést, valamint a 2017. évi költségvetést és
szakmai programot.
Az emlékülés és az ünnepi közgyűlés, ahogy az alapítók is tették an-

no, egy nagy „lakomával” egybekötött lovasbemutatóval zárult Do-
monyvölgyben, a Lázár Lovasparkban, ahol a sport kiemelt szerepet
játszik a vendéglátás során is.

Dobor Dezső

Juhász Imre Márton

dr. Gálfi Péter

forrás: facebook/mefs

110 éves a MEFS

Kitüntetések

A Szent István Egyetem nyárindító fesztiválra invitálja a hallgatókat
és a munkatársakat. Június 23-25-ig az egyetem immár hatodik alka-
lommal rendezi meg nagyszabású sárkányhajó regattáját a szarvasi
Holt-Körösön. Kétpályás, 200 méter hosszú versenypályán szállnak
vízre a versenyzők.
Az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő és rendkívül látványos

vízi sport évről évre egyre több egyetemistát, amatőr versenyzőt
vonz, akik lapátosként vagy dobosként kívánják kipróbálni magukat.
A mintegy 13 méter hosszú, 20 fős kenu formájú hajó elején egy sár-
kányfej, végén pedig egy sárkányfarok található. Az evező csa-
pattagok a hajó két oldalán helyezkednek el, s egy dobos adta ütemre
és egy kormányos irányításával hajtják előre rendkívül összehan-
goltan a hajót.

A Szent István Egyetem szeretettel vár minden versenyzőt, szur-
kolót és érdeklődőt az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar szarvasi
Tessedik Campusán megrendezésre kerülő Regattán.

A csapatépítő és kiváló hangulatot teremtő SZIE Regatta Fesz-
tiválon idén várhatóan 15-20 csapat mérkőzik meg egymással, s a
versenyek mellett szórakoztató programok is várják a résztvevőket.

VI. SZIE Regatta

Május 3-án egészség és sportnap lesz az egyetem gödöllői kam-
puszán. A B kollégium előtt 8 óra 30-kor reggeli tornával kezdő-
dik a program. Délelőtt az egyetemi sportpályákon zajlanak a
strandröplabda, foci, kosár és teqball versenyek. Délután a sport-
csarnokban crossfit, zumba, trx és jóga alkotja a választékot. Itt
lesz és rúdtánc bemutató is megtekinthető. Este a
Campus Kupáért zajlanak mérkőzések. Egész nap lesz véradás és
egészségfelmérés. Előadás hangzik el az egészséges táplálkozás-
ról és a víz alatti sportok rejtelmeiről.

Katus Attila
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Amikor ezeket a sorokat írom, több centis a hó az

egyetem gödöllői Botanikus Kertjében, ahol né-

hány nappal korábban a Magnólia gyűjtemény

virágba borult fácskái díszelegtek az európai hí-

rűvé vált vadkörtefa közvetlen közelében.

Az egyik legősibb kétszikű növény néhány "úttö-

rő" példánya a kert nyitása óta itt van, s időközben

nagy fává terebélyesedett a bejárat és a növényház

közelében.

Az új gyűjtemény kialakításakor az volt a cél,

hogy minél sokszínűbb legyen. A kert kedvező ta-

lajtani adottságai mellett a szakszerű gondozás is

szép jövőt jósol a magnóliás ligetnek, amely az itt

már hosszabb ideje élő példányokkal együtt az or-

szág egyik leggazdagabb gyűjteménye.

Ez volt a tavasz első felvonása. Hogy mit hoz a
második? A május talán kitesz magáért…

Balázs Gusztáv felvételei

Tél utánam, tél előttem


