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Tehetséggondozási
elismerés

Kitüntetések az FM-ben

Az MTA székházában adták át június 16-án a
Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért elnevezésû díjakat, amelyekkel 50 tehetséggondozó, tehetségfejlesztõ és tehetségsegítõ
szakember, köztük dr. Heltai Miklós, az
MKK VadVilág Megõrzési Intézet egyetemi
docense munkáját ismerte el az Emberi Erõforrások Minisztériuma.

A környezetvédelmi világnap és a pedagógusnap alkalmából Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter Nagyváthy János-díjban
részesítette dr. Deák Tamást, a Kertészettudományi Kar egyetemi adjunktusát másfél évtizedes, a Szõlészeti Tanszéken a molekuláris
biológia terén végzett kimagasló oktatói és
kutatói tevékenységéért, publikációs munkásságáért.
A tárcánál június 6-án tartott ünnepségen adták át a XXXIII. OTDK Agrártudományi Különdíjait többek között Butyka Zsuzsannának,
a Kertészettudományi Kar hallgatójának a hazai szõlõültetvényekben megjelent fitoplazmás betegség terjesztéséért felelõs kabóca faj
vizsgálatában elért tudományos eredményeiért és Szalai Szilviának, a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar hallgatójának a különféle paraméterek alakulása a mozgáskép
függvényében egy tejhasznú tehenészetben témában végzett kutatási eredményeiért.
Palkovics László felvételén a Kertészettudományi Kar díjazottjai, Butyka Zsuzsanna és dr.
Deák Tamás szerepelnek.
MTI

Mûegyetemi
emlékérem
A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Karának
Tanácsa dr. Farkas Istvánnak, a SZIE Gépészmérnöki Kar professzorának GPK Bánki Emlékérmet adományozott június 9-én.

OTDK különdíjakat is átadtak

III. Gödöllõi Nemzetközi Természetfilm Fesztivál

Különdíjas Csalétek
A III. Gödöllõi Nemzetközi Természetfilm Fesztivál május 27-i díjkiosztóján a Szent István
Egyetem különdíját dr. Posta Katalin, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja
Gauder Áronnak adta át a Csalétek címû filmjéért.
A film alapvetõen új módon közelíti meg a Helicon LIFE+ projekt keretében feltárt természetvédelmi kérdéseket. A parlagi sasok mérgezését és megmentését egy kitalált történet
megrajzolásával, párbeszédek és narrációs szöveg nélkül, erõs, az érzelmekre intenzíven ható természeti képekkel és animációval mutatja be, ezek hatását fokozza az alkotás jól összeválogatott zenéje. Ez a film a témában kevésbé jártas nézõket, a laikusokat is eléri és közelebb
hozza ezekhez a védett ragadozó madarakhoz.
Hatalmas érdeklõdés és siker övezte a fesztivált, aminek alsóparki dzsemboriján az elsõ
évtõl részt vesz a SZIE. Az egyetem sátrát ezúttal is nagyon sokan keresték fel, elsõsorban
iskolások, akik többek között egzotikus gyümölcsökkel, húsevõ növényekkel, állathangokkal, három dimenziós nyomtatással ismerkedhettek meg. Tudásukat szakavatott kollégák
gyarapították. A Trash Art Magyarország kültéri szobor kiállítására újrahasznosított anyagokból a Gépészmérnöki Kar és az Ybl Miklós Építéstudományi Kar is készített pályamûvet.
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Emlékezés a GTK
Elõdeink emlékfánál
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tanácsa
május 30-i ülését megelõzõen a GTK Elõdeink emlékfájánál emlékezett a közelmúltban elhunyt dr. Tõzsér
János professor emeritusra.
A tanár úr életútját dr. Káposzta József dékán ismertette és méltatta, végül koszorút helyezett el az emlékfa
elõtt.
Dr. Tõzsér János 1954-tõl dolgozott a gödöllõi egyetemen, ahol 1983-ban nyert egyetemi tanári kinevezést. Az Üzemtani és a Vállalatgazdaságtani Tanszék helyettes vezetõjeként és tanszékvezetõjeként is
dolgozott. A Mezõgazdaságtudományi Kar munkáját
négy éven át dékánhelyettesként is segítette. 1998-tõl a
GTK professor emeritusa volt.

fókuszban az Egyetem

Véget ért az egyetem 2016/2017. tanéve

Megalapozott elméleti és gyakorlati tudás
Június 16-án, a Szent István
Egyetem Szenátusának nyilvános
ünnepi ülésével véget ért az
intézmény 2016/2017. tanéve.
Dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi
Minisztérium parlamenti
államtitkára és dr. Tõzsér János
rektor beszéde után doktorokat
avattak, habilitációs okleveleket és
egyetemi, majd állami
kitüntetéseket adtak át a gödöllõi
aulában.
A Szent István Egyetem a hazai agrárképzés
kiemelkedõ felsõoktatási intézménye. Magas
színvonalú, komplex, elméleti és gyakorlati
képzésével évtizedek óta biztosítja a magyar
agrár- és vidékfejlesztési ágazat számára a
szakember-utánpótlást. A Földmûvelésügyi
Minisztérium szoros szakmai kapcsolatot

A tanévzáró ünnepség elnöksége

ápol az egyetemmel és elõdintézményeivel.
Az együttmûködés még elmélyültebbé vált a
2012-ben megkötött stratégiai együttmûködési megállapodás nyomán, mondta Nagy István, a tárca képviseletében a tanévzáró ünnepségen. A minisztérium továbbra is minden
lehetséges eszközzel támogatja azt a szándé-

kot, hogy a Szent István Egyetem a Kárpátmedencei magyar oktatási és gazdasági tér
nemzetközi súlyú „tudásközpontjává" váljék.
A hazai mezõgazdaságnak olyan agráregyetemre és kutatóközpontra van szüksége,
amely minden téren felveszi a versenyt az
élenjáró nyugat-európai társintézményekkel.
Erre a kiemelt szerepre a Szent István
Egyetem azon túlmenõen, hogy tevékenysége
az agrár- és környezettudományok valamennyi területét lefedi, jelentõs hagyományainak, értékes infrastruktúrájának és
erõs vidéki beágyazottságának köszönhetõen
is kiválóan alkalmas. A legsokoldalúbb hazai
felsõoktatási intézmények közé tartozó
egyetem ország- és kontinenshatárokat átívelõ tudományos, illetve mobilitási projektek
révén szervesen kapcsolódik a tudomány és a
gyakorlat nemzetközi vérkeringésébe, és értékes tapasztalatokkal, elismert eredményekkel
rendelkezik. Tapasztalt oktatói gárda gondoskodik arról, hogy az innen kikerülõ diplomás
szakemberek megalapozott elméleti és gyakorlati tudással bírjanak a növénytermesztés
és az állattenyésztés területén.
A parlamenti államtitkár arról is szólt, hogy
az agrárium és a vidékfejlesztés napjainkban a
leggyorsabban fejlõdõ területek közé tartozik.

Balázs Gusztáv felvételei

Robbanásszerû változások zajlanak a technológiában, amellyel lépést kell tudnunk tartani, mert ellenkezõ esetben reménytelenül
leszakadunk a fejlett világtól. Óriási igény
mutatkozik a magas szintû high-tech tudással
rendelkezõ szakemberekre, akik képesek a
legújabb ismeretek, kutatási eredmények
adaptálására, azok továbbfejlesztésére. Gondoljunk csak az egyre szélesebb körben terjedõ fenntartható precíziós gazdálkodásra a
mezõgazdaság legkülönbözõbb ágazataiban.
Olyan nagy értékû, modern eszközök és technológiák kerülnek át a mindennapi gyakorlatba, amelyek mûködtetéséhez, feltételeinek
biztosításához elengedhetetlen tudományosan megalapozott agrár szakismeret.
– Hazánkban sajnos a mezõgazdasági dolgozók mindössze 3 százalékának van felsõfokú
végzettsége. Ez rendkívül alacsony arány,
tekintve, hogy az agrár- és élelmiszergazdaság a magyar gazdasági növekedés egyik fontos összetevõje. Kiemelt figyelmet kell tehát
fordítani a jövõben a pályaválasztó fiatalok
megnyerésére, hogy minél többen válasszák
ezt a pályát.
A magyar mezõgazdaság és élelmiszergazdaság további megerõsítéséhez nélkülözhetetlen, hogy megfelelõ számban kerüljenek ki

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710
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jól képzett szakemberek a felsõoktatásból.
Ahhoz, hogy valaki sikeresen menedzseljen
egy agrárvállalkozást, otthonosan kell
mozognia az agrárium teljes vertikumában, a
termeléstõl kezdve, a feldolgozáson keresztül,
az értékesítésig. Bízom benne, hogy a most
végzettek olyan tudást kaptak, amellyel meg
tudják állni a helyüket jövendõ munkahelyükön is. Garanciát jelent erre a Szent István
Egyetem oktatói kara, amely azon fáradozik,
hogy az intézmény régi hírnevét megõrizze és
tovább erõsítse.
A földmûvelésügyi tárca is tisztában van az
oktatás jelentõségével, a jövõnk alakulásában
betöltött szerepével. Az eddiginél sokkal észszerûbb és hatékonyabb agrárszakképzési
rendszer felépítésén dolgozunk. A modern
elemek bevezetése, mint például a duális képzés, a gazda-továbbképzés, a távoktatás vagy
a szakképzés tartalmi kínálatának bõvítése
nélkül nem lehet sikeressé válni. Hosszabb
távon az a cél, hogy két-három agrárképzési
központ jöjjön létre az országban. Ezek a központok az alapképzéstõl a doktori iskoláig és a
kutató intézetekig lefedik majd a teljes agrárfelsõoktatási és kutatás-fejlesztési spektrumot, míg a többi intézmény specializált, a
térségi igényeknek jobban megfelelõ területeken nyújtana agrár-típusú képzéseket.
Szeretnénk elérni, hogy minél több hall-gató
válassza a duális képzést, mert ennek
segítségével közvetlen gyakorlati tapasztalatokra tehetnek szert már az egyetemi évek
alatt, közelebbrõl megismerkedhetnek a gyakorlatban alkalmazott technikával, testközelbõl megfigyelhetik az eszközöket, termelési
módszereket – hangsúlyozta a miniszterhelyettes.

Pályázati sikerek
Az egyetem nyolc karán, magyar és angol
nyelven 1543-an tettek és tesznek záróvizsgát
ezekben a napokban és 77 doktorhallgató fejezte be tanulmányait, mondta tanévzáró beszédében dr. Tõzsér János rektor. A tanév további eredményekkel is öregbítette a SZIE
hírnevét. A tavasszal lezajlott XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencián az
egyetem színeiben résztvevõk 22 elsõ, 26 második és 17 harmadik helyezést szereztek
Debrecenben, Dunaújvárosban, Gyõrben és
Mosonmagyaróváron. Mindezek mellett számos további hazai és nemzetközi szakmai versenyen termett babér hallgatóink számára.
A rektor arról is beszámolt, hogy az egyetem
az Emberi Erõforrások Minisztériuma kezdeményezésére felülvizsgálta a 2016-2020-ig
kidolgozott és a fenntartó által elfogadott intézményfejlesztési tervét.
– Továbbra is célunk, hogy a Kárpát-medencei oktatási tér nemzetközi súlyú felsõoktatási intézményévé és tudásközpontjává
váljunk – hangsúlyozta dr. Tõzsér János –,
amely átfogja az élelmiszergazdaság teljes
vertikumát, erõsíti a vidék népességmegtartó
képességét, egyben részese a közép-európai
társegyetemek együttmûködésének. A helyi
gazdaságok fejlesztését szolgáló agrár- és vi-
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dékfejlesztési tudástranszfer hálózat kialakításában mérföldkõ volt a most záruló tanévben Hargita megyében elsõ alkalommal megszervezett Csíkszéki Gazdanapok.
A kormány az Irinyi tervben lefektetett célokkal összhangban idén egy olyan kutatási és
fejlesztési központ létrehozását kezdeményezte egyetemünkön, amely a hazai agráripari és mezõgazdasági gépgyártás egészének
fejlesztését segíti elõ.
Szerepet vállalunk a Nemzeti Fenntartható
Fejlõdési Keretstratégia, a Magyar Nemzeti
Vidékstratégia, a Nemzeti Környezetvédelmi
Program és a Nemzeti Környezettechnológiai
Innovációs Stratégia megvalósításában. Ebben stratégiai partnereink a Földmûvelésügyi
Minisztérium, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége.
Az egyetem mind több karán megvalósuló
duális képzés bizonyítja a gazdasági társaságokkal ápolt kapcsolatok elevenségét és
sokrétûségét.
Képzéseinket Gödöllõn, Budapesten, Békéscsabán, Szarvason, valamint határainkon kívül Beregszászon, Csíkszeredában és Zentán
folytatjuk. 2017 szeptemberétõl két képzésünk indul a Felvidéken, Révkomáromban.
A rektor arról is szólt, hogy az egyetem tudományos mûhelyei számos kutatási pályázaton
nyertek önállóan vagy konzorciumi tagként
több százmillió forintot az elmúlt idõszakban,
majd bejelentette:
– Az egyetem egésze számára nagy jelentõségû, hogy az Emberi Erõforrás Fejlesztési
Operatív Program közel 900 millió forint
vissza nem térítendõ támogatást ítélt meg a
felsõoktatásban való részvétel növelését, a lemorzsolódás csökkentését, a hátrányos helyzetû, illetve a hátrányos helyzetû térségbõl
származó hallgatók támogatását, esélyegyenlõségük elõsegítését célul kitûzõ pályázatunknak.

Ennek részeként az önálló tanulást segítõ
multimédiás tananyagokat dolgozunk ki.
Grassalkovich ösztöndíjat alapítunk emberi
erõforrásaink megtartására és fejlesztésére.
Az ösztöndíj módot ad arra, hogy az oktatók
folyamatosan publikálni tudják kutatási
eredményeiket, támogatja a legkiemelkedõbb
találmány, szabadalom, know-how alkotóját.
Dr. Tõzsér János arról is beszámolt, hogy a
SZIE konzorciumvezetõje a Szegedi Tudományegyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel
valamint az Emberi Erõforrások Fejlesztéséért Alapítvánnyal együtt megvalósítandó
projektnek, amely közel 800 millió forint elnyert vissza nem térítendõ támogatással segíti
elõ az agrárképzésre jelentkezõ diákok számának emelését.
A projekt közvetett, hosszú távú hatásai elvezethetnek a természettudományos gondolkodásmód és környezettudatos szemlélet
népszerûbbé válásához. Mindez szélesebb
körben, a projekt idõtartamán túlmutatóan is
kedvezõen befolyásolhatja a természettudományos, agrár- és mûszaki felsõoktatásba jelentkezõk számát, valamint tudásszintjét és
helytállását egyetemi tanulmányaik során.
– Az egyetemünk iránt itthon és határainkon
túl, a finanszírozásban is megnyilvánuló bizalom azt ígéri, hogy szeptembertõl is lesz
munka és hozzá muníció. Az elõttünk álló
hetekre azonban jó pihenést, feltöltõdést kívánok egyetemünk minden munkavállalójának és az õsztõl tanulmányaikat folytató
hallgatóinknak – zárta beszédét a rektor.
Az ünnepség doktorrá avatással folytatódott.
Az Állattenyésztés-tudományok Doktori
Iskolában Csorbai Balázs és Szabó László, a

Biológiai tudományok Doktori Iskolában Bakó Gábor és Jócsák Ildikó, az Enyedi
György Regionális Tudományok Doktori
Iskolában Józsa Viktória, Székely Kinga
Katalin, Tenk András, Varga Dorottya, Virág
Ágnes és Wirth Gábor, az Élelmiszertudományok Doktori Iskolában Bori Zsuzsanna,
Darnay Lívia, Dénesné Várvölgyi Evelin,
Engelhardt Tekla, Füstös Zoltán, Gáspár
Igor, Geréné Radványi Dalma, Kanyóné Rácz
Kinga, Nagy Ádám, Nguyen Le Phuong Lien,
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Rácz Anita, Rapi Sándor, Szabó-Nótin Beatrix, Szalóki-Dorkó Lilla és Szõke Barna Árpád, a Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolában Csapó László
Attila, Fejér-Király Gergely, Hegedûs Szilárd,
Illés Balázs, Juhász Péter Gergõ, Keresztes
Éva Réka, Kisari Krisztián, Lenkovics Beatrix, Ragoncsa Zoltán, Szabó Virág, Szabó
Zoltán László, Tóth József és Yaser Mueeth, a

Kertészeti Tudományok Doktori Iskolában
Bernhardt Botond,Csambalik László Orbán,
Deák Csilla, Ember Ibolya, Lantos Anna Lívia, Pap Dániel, Sárközi Edit, Sepsi Panna,
Seyed Iman Mirmazloum, Tóth Annamária,
Varga Ákos és Varga László István, a Környezettudományok Doktori Iskolában Bereczki Krisztina, Csorba Ádám, Fuchsz Máté, Gulyás Miklós, Pándi Ildikó, Saláta Dénes, Sebõk Flóra, Szécsy Orsolya és Varga Sándor, a
Mûszaki Tudományok Doktori Iskolában
Barányi István, Gergely Zoltán, Kapros Zoltán, Nagygál János és Safranyik Ferenc, a
Növénytudományok Doktori Iskolában
Ambrus Andrea, Ficsor Anita, Kiss Tibor, Makovecz-Tóth Zsófia, Polgári Dávid, Tóth-Lencsés Andrea Kitti és Zomboriné Nagy Bettina,
a Tájépítészeti és Tájökológiai Doktori Iskolában Bede-Fazekas Ákos, Fülöp Györk,
Nagy Gergõ Gábor, Takács Dániel Attila, Takács Katalin és Turcsán Arion szerzett címet.

Habilitációs oklevelet vett át Agrár-mûszaki tudományok tudományágban Bíró István, Géczi Gábor (képünkön) és Oldal István,
Állattenyésztés-tudományok tudományágban Varga László, Biológia tudományok
tudományágban Péli Evelin Ramóna és Szabó Sándor, Gazdálkodás- és szervezéstudományok tudományágban Székely Géza, Környezettudományok tudományágban Szakácsné Földényi Rita, Növény-

termesztési és kertészeti tudományágban
Bán Rita és Szénási Ágnes, Regionális tudományok tudományágban Farkas Tibor,
Kovács András és Ritter Krisztián.

A Szent István Egyetem Szenátusa Tiszteletbeli doktori címet adományozott prof.
dr. habil Maria Novicka-Skowron rektor aszszonynak (képünkön), a Czêstochowa
University of Technology nemrég leköszönt
vezetõjének.
Kosáry Domokos-díjban részesült
Bánkeszi Lajosné, az OSZK Könyvtári Intézet
címzetes igazgatója magas szintû, több év-

tizeden át végzett szakmai és vezetõi tevékenységének elismeréseként, a Szent István Egyetem Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár törekvéseinek példaértékû támogatásáért, a felsõoktatási könyvtárak, egyben
az egész magyar könyvtárügy szolgáltatásainak korszerûsítéséhez hozzájáruló fejlesztõ tevékenységéért. A díjat Kosáry Judit
professor emerita asszony, Kosáry Domokos
lánya és Csikai Márta Munkácsy-díjas szobrászmûvész, a díjért járó érme alkotója jelenlétében adta át dr. Tõzsér János és Barna
Marianna megbízott könyvtárigazgató.
Honoris Causa Professzor kitüntetõ címben részesült dr. Stefan Scholz vezetõ kutató, a
Helmholz-Centre for Environmental
Research-UFZ, Department of Bioanalytical
Ecotoxicology tudományos fõmunkatársa és
Zukál Endre az Országos Húsipari Kutató
Intézet ny. igazgatója, vezetõ kutató.
Pro Negotio Universitatis kitüntetést kapott
dr. Eke István c. egyetemi docens, ny. növényvédelmi vállalkozó, dr. Fehér Orsolya
egyetemi adjunktus (Élelmiszertudományi
Kar), Jilly Bertalanné igazgatási ügyintézõ
(Oktatási Igazgatóság), Kovácsné Lukács
Mariann ügyvivõ szakértõ, hivatalvezetõ
(GÉK), Kissné Bognár Krisztina egykori levéltárvezetõ, fõlevéltáros (Kosáry Domokos
Könyvtár és Levéltár).

Professor Emeritus címben részesült dr.
Kiss Erzsébet egyetemi tanár (Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar) és dr. Peszeki Zoltán egyetemi tanár (képünkön) (Gépészmérnöki Kar).
Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült Babák György mérnöktanár (Agrár- és Gazdaságtudományi Kar), dr.
Petróczki Károly egyetemi docens (GÉK).
Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült dr. Kovács Imre mesteroktató
(GÉK).
Egyetemi magántanári címet adományozott a Szenátus dr. Tolner László ny. egyetemi
docensnek (MKK).
Címzetes egyetemi tanári kitüntetõ címet
adományozott a Szenátus dr. Barla-Szabó
Gábor kutatási és termelési igazgatónak
(United Seeds cc. Pretoria, Dél-Afrika), dr.
Bérczi László országos tûzoltósági fõfelügyelõnek (BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság), dr. Bittsánszky András kutató,
tudományos fõmunkatársnak (MTA Agrártudományi Kutatóközpont) dr. Janza Frigyes
nyugalmazott vezérõrnagynak (Nemzeti
Közszolgálati Egyetem), dr. Kóródi Márta
fõiskolai tanárnak, tanszékvezetõnek (Szolnoki Fõiskola), dr. Kurtán Sándor ny. egyetemi docensnek (Kertészettudományi Kar),
dr. Nagy Sándor ny. egyetemi docensnek
(Kertészettudományi Kar), dr. Olasz Ferenc
György igazgatónak (NAIK Mezõgazdasági
Biotechnológiai Kutatóintézet), dr. Oroszi
Sándor fõmuzeológusnak (Magyar Mezõgazdasági Múzeum és Könyvtár), dr. Padányi
József egyetemi tanárnak (Nemzeti Közszolgálati Egyetem), dr. Szöllõsi-Nagy Andrásnak, a Víz Világtanács kormányzójának, az
MTA doktorának (UNESCO, Delfti Egyetem).
Mestertanár kitüntetõ címet adományozott
a Szenátus Magyar Ferenc Attila tanszéki
mérnök, fõigazgatónak (Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság).
Mesteroktató kitüntetõ címben részesült
Halász Antal, a Duna – Ipoly Nemzeti Park
Igazgatóság osztályvezetõje.
Szent István Egyetem Babérkoszorú
Arany fokozat kitüntetést adományoztak a
következõ munkatársaknak: Bánfiné Kovács
Mária könyvtáros (AGK), Boncsér Erzsébet
Judit igazgatási ügyintézõ (Budai Campus
Doktori Iroda), Dóczi Zsuzsanna igazgatási
ügyintézõ (Oktatási Igazgatóság), Erõss Katalin igazgatási ügyintézõ (KERTK), dr. Gergely-Korompay Judit egyetemi adjunktus
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(TÁJK), Gödör Zsuzsanna Gabriella fõiskolai adjunktus (AGK), dr. Ittzés András egyetemi docens (KERTK), dr. Keppler István habilitált egyetemi docens (GÉK), Mayer Pálné
(ügyviteli alkalmazott) Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság, dr. Mészáros Aranka
egyetemi docens (GTK), Mil Miklós fenntartási alkalmazott (Ybl Miklós Építéstudományi Kar), Sánta Edina igazgatási ügyintézõ
(GÉK), dr. Sipos László egyetemi docens
(ÉTK), Suditsch Julianna igazgatási ügyintézõ (TÁJK), Terejánszky István ügyvivõ
szakértõ, osztályvezetõ (Kancellária, Biztonságszervezési és Mûszaki Igazgatóság).
Szent István Egyetem Babérkoszorú
Ezüst fokozat kitüntetésben részesül Balaska
Lajosné igazgatási ügyintézõ (GTK), Bobos
Péter ügyvivõ szakértõ, osztályvezetõ (Kancellária, Számviteli, Kontrolling és Pénzügyi
Igazgatóság), Bodnár Erika informatikus
könyvtáros (Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár), Farkasné Inkret Judit ügyvivõ
szakértõ (Stratégiai és Koordinációs Fõigazgatóság), Ferenczné Szarvas Anikó mestertanár (AGK), dr. Gosztola Beáta adjunktus
(KTK), dr. Komáromi Nándor egyetemi docens, tanszékvezetõ (GTK), Kotek Balázs mûszaki szolgáltató (KERTK), Koza Józsefné
igazgatási ügyintézõ (MKK), dr. Kun-Farkas
Gabriella egyetemi adjunktus (ÉTK), Makádiné Barta Bernadett igazgatási ügyintézõ
(Kancellária, Kancellári Hivatal), dr. Máthé
László adjunktus (GÉK), Megyeri Ágnes kisegítõ alkalmazott (Kancellária, Biztonságszervezési és Mûszaki Igazgatóság), Oláh Pál
gépkocsivezetõ (YMÉK), Salamon Bertold
tanszéki mérnök (ÉTK), Timár Tamás tanszéki mérnök (GÉK), dr. Tóth Ferenc egyetemi docens (MKK), Urbán Katalin könyvtáros
(Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltár),
Vizsnyiczai Zita ügyvivõ szakértõ, nyelvtanár
(Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ)
A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetést adományozott a következõ hallgatóknak: Badacsonyi Ákos (KERTK), Barczi Albert
(AGK), Benkõ Norbert (GÉK), Béres Anita
(GTK), Csurka Tamás (ÉTK), Erdõ Adrienn
(YMÉK) Fehér Balázs (MKK).
Szent István Egyetem Fõtanácsos elismerõ
címben részesült Besenyei Márk ügyvivõ
szakértõ (Oktatási Igazgatóság), Noszkay Zita
igazgatási ügyintézõ (Oktatási Igazgatóság),
Pásztor Katalin ügyvivõ szakértõ (MKK),
Urbán Bernadett ügyvivõ szakértõ (GÉK).
Szent István Egyetem Tanácsos elismerõ
címben részesült Pappné Princz Adél igazgatási ügyintézõ (Oktatási Igazgatóság), Ruga
János ügyvivõ szakértõ (Kancellária, Biztonságszervezési és Mûszaki Igazgatóság).
Szent István Egyetem Fõmunkatárs elismerõ címben részesült Gyõr Hajnalka,
igazgatási ügyintézõ (Oktatási Igazgatóság).
Szent István Egyetem Munkatárs elismerõ
címben részesült Bozlék Mihályné ügyviteli
alkalmazott, PR-asszisztens (Stratégiai és
Koordinációs Fõigazgatóság), Nagy Ferenc
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Nándorné igazgatási ügyintézõ (Humánpolitikai Fõosztály).

Dr. Fazekas Sándor, földmûvelésügyi miniszter a Föld Napja alkalmából Pro Natura
Díjat adományozott dr. Gyulai Ferenc egyetemi tanár, tanszékvezetõ részére (képünkön),
amit a tanévzárón vett át Nagy Istvántól.
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést adományozott dr. Tóth Csaba József

tudományos munkatárs, dékánhelyettes
(képünkön) részére.
Végül elhangzott, hogy az elmúlt hónapokban egyetemünk következõ munkatársai
kaptak magas rangú elismerést.

Pro Alimentis Hungariae Díj kitüntetésben
részesült dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, intézeti igazgató, rektorhelyettes és Stefanovitsné dr. Bányai Éva egyetemi tanár.
Magyar Érdemrend Tisztikereszt kitüntetésben részesült dr. Maráz Anna egyetemi
tanár.
Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. habil Kiss Gyula fõiskolai
tanár, dékánhelyettes.
Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Gózlik Klára Erzsébet fõiskolai docens.
Nagyváthy János Díjban részesült dr. Deák
Tamás egyetemi adjunktus.
Apáczai Csere János Díjban részesült dr.
Fülöp István mestertanár és Tóth László István fõiskolai docens.
Egyetemi tanári címet kaptak 2016. szeptember 1-jei hatállyal dr. Csintalan Zsolt és dr.
Tóth Tamás.
Fõiskolai tanári címet kaptak 2016. szeptember 1-jei hatállyal Tóthné dr. Lõkös Klára
és dr. Nagy Béla.

Az eseményen zongorán közremûködött
Molnár Péter, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar hallgatója.
Balázs Gusztáv felvételei
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Kell a jó
szakember!
Education & Cooperation címmel
szervezett szakember-találkozót
május 18-án az
Élelmiszertudományi Kar a Budai
Campuson. Az eseményen a
gyakorlati és a duális képzésben
partner hazai és nemzetközi
vállalatok képviselõi fogalmazták
meg a cégek munkaerõpiaci
igényeit, ismerkedtek az
élelmiszermérnök alapszak
élelmiszerkereskedelmi
szakirányának oktatási és kutatási
terveivel, a hallgatók
gondolataival, a kar sör- és
pálinkafõzõ üzemének
munkájával, az érzékszervi
laboratórium tevékenységével.
Az eseményen részt vettek az Auchan Magyarország Kft., a Coca-Cola HBC Magyarország Kft., a Coop-Star Zrt., a Gyermelyi
Élelmiszeripari Zrt., az Intersnack Magyarország Kft., a Lidl Magyarország Bt., a Metró Kereskedelmi Kft., a Nestlé Hungária
Kft., a Penny Market Kft., a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft., az Univer Product
Zrt., az Applause Consulting, a GFK Hungária, a Milestone Institute és a Trade Magazin képviselõi. Az Élelmiszertudományi
Kar iránti megbecsülést tükrözi, hogy a piacon versenytárs vállalatok képviselõi egyként fogadták el az invitálást.
A vendégeket dr. Tõzsér János rektor, dr.
Palkovics László, a Budai Campus rektorhelyettese, dr. Lakner Zoltán, az Élelmiszertudományi Kar tudományos dékánhelyettese és dr. Fehér Orsolya egyetemi adjunktus, specializáció vezetõ köszöntötte.
A találkozás célja az volt, hogy párbeszédet
folytassanak róla, mennyire fontos a jövõ
szakembereinek kinevelése, milyen nagy
szükség van a komplex, elmélet- és gyakorlatorientált képzésre, amelyben kiemelt
szerepet töltenek be az egyetemmel és a
karral együttmûködõ vállalatok.
Dr. Tõzsér János kiemelte: a Szent István
Egyetem a duális képzésben olyan lehetõséget lát, amely elõsegíti, hogy a végzett hallgatók azonnal hasznosítható ismeretekkel
vállalhassanak munkát. A partnerekkel való
együttmûködések az oktatási programok piaci igényeknek megfelelõ fejlesztését is nagy-

Párbeszéd az élelmiszeripar és -kereskedelem kiemelkedõ képviselõivel

mértékben elõsegítik. Dr. Palkovics László a
Budai Campus oktatási és kutatási tradícióit
ismertette, továbbá beszámolt a közeljövõben várható infrastruktúra beruházásokról.
Dr. Lakner Zoltán hangsúlyozta: az élelmiszerkereskedelmi szakirány, amin már a 4.
évfolyam végez, azt az ûrt igyekszik kitölteni, amely a vállalati felsõvezetõk és az
egyes szakterületekre specializált szakemberek között jelentkezik a gazdasági életben.
Az ezen a szakirányon végzett hallgatók elsõsorban a középvezetõ hiányt igyekeznek
orvosolni.
A partnerek bemutatkozásakor kiderült,
egyes vállalatok tízes nagyságrendben igényelnek középvezetõket. Olyan vállalat képviselõje is eljött, ahol már vannak élelmiszertechnológus hallgatók és készek az élelmiszerkereskedelmi szakirányon tanulók fogadására is. Az is elhangzott, hogy a megfelelõ infrastruktúra után a munkavállaló a legfontosabb a termelésben, s emiatt már az
egyetemi tanulmányok alatt el kell sajátítani
vállalati ismereteket.
Géczi Mónika, az Oktatási Hivatal osztályvezetõje elmondta, hogy rendszeresen tartanak minõségbiztosítási látogatásokat a programban részt vevõ cégeknél, s ezek a tapasztalatcserék elõsegítik, hogy még jobbá tegyék a duális képzési rendszert.

Nagy tetszést aratott az a levetített film,
amiben a szakirány hallgatói vallanak arról,
hogy miért választották a Budai Campust
felsõfokú tanulmányaik helyszínéül. Elhangzott, hogy az élelmiszertermelés és kereskedelem olyan ágazatok, amelyek nélkül
nem képzelhetõ el sem a jelen, sem a jövõ.
Az intézményt baráti egyetemként határozták meg a megszólalók, ahol gyakorlatias a
képzés, értik a dolgukat a tanárok, széles távlatokat nyújtó kereskedelmi pozíciókra lehet
jelentkezni. Az üzemlátogatások és a gyakorlatok a szakirány-választás helyességét
igazolták. Kiemelték, hogy a vendégelõadók
meghívják a hallgatókat a munkahelyükre,
ezáltal tágul a látókörük. A vállalatoktól érkezõ szakemberek példái azt mutatják, hogy
ha jól dolgozol, sikeres ember lehetsz. Érdekesség, hogy a filmben megszólalók többsége multinacionális vállalatnál szeretné
kezdeni szakmai pályafutását.
Az arborétumi séta, a félüzemek és az érzékszervi laboratórium megtekintése után
Takács László pálinkabíráló, a Quintessence
Pálinka- és Párlatverseny versenyigazgatója
kalauzolta a résztvevõket a hagyományos
magyar gyümölcspárlatok világában.
Balázs Gusztáv felvétele
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Mobilitási ablakot nyitnak a tantervekben
Beszélgetés dr. Szabó István nemzetközi és külkapcsolati rektorhelyettessel
Dr. Szabó István egyetemi tanár 1987 óta tagja kari és egyetemi vezetõ
testületeknek. 2014-tõl külkapcsolatokért felelõs igazgató, a múlt év
közepétõl a Szent István Egyetem nemzetközi és külkapcsolati
rektorhelyettese. Megszámlálhatatlan tárgyalás résztvevõje. Mint vallja,
a nemzetközi és a vállalati kapcsolatok nem csupán költségvetési
jelentõségûek intézményünk számára, hanem a versenyképesség feltételei
közé is tartoznak. Kondíciójának megõrzése érdekében nem jár lifttel. A
mérnökinformatika híveként néha megnézi a telefonján, hogy az okos
eszköz hány gyalog leküzdött emeletet számolt össze egy nap alatt.
BALÁZS GUSZTÁV
– Egy egyetem napjainkban csak nemzetközi oktatási térben mûködhet, oktathat és
kutathat – ez önmeghatározásuk része, így
számunkra is kötelezõ házi feladat – szögezi
le intézményünk rektorhelyettese, amikor
beszélgetni kezdünk gépészkari irodájában.
– Aki nem tart lépést a nemzetköziesedés
folyamatával, az biztosan versenyhátrányba
kerül. A nemzetközi folyamatokkal való
szinkronitás nemcsak azért fontos, mert
pénzt hoz, ami persze jó dolog, hanem azért
is, mert a cselekvés is nemzetközivé vált.
– Mi a mérce? Hová kell tenni a lécet?
– Két "versenyszintet" említek. Belátható
idõn belül, mondjuk 2020-ban, a Szent István Egyetemen tanuló diákoknak legalább a
10 százaléka angol nyelven tanuló külföldi
hallgató kell, hogy legyen. A másik szám: el
kell érnünk, hogy hazai hallgatóink 20 százaléka három hónapot vagy egy szemesztert
külföldön tanuljon. Ez a két mérõszám az,
ami jórészt meghatározza az értékünket és a
rólunk alkotott értékítéletet. Elérésükért még
sokat kell fáradoznunk, de már nagyon sokat
tettünk is.

Motiválni a hallgatót
Emelnünk kell például az Erasmus mobilitási programban résztvevõk számát. Ez nem
a nemzetközi kapcsolatrendszerünkön múlik, mert sokkal több hallgatót ki tudnánk
küldeni, mint ahányan jelentkeznek. Egyes
esetekben a hallgatók motivációja hiányzik,
máskor azok a készségek – fõleg az idegen
nyelvtudás –, amelyek hiányában fiataljaink
nem küldhetõk ki nyugodt szívvel külföldre
tanulni.
Javítanunk kell tehát a hallgatók motiváltságát és törekvéseik oktatói támogatását is a
külföldi tanulmányok iránt. Ennek érdekében vezetjük be a mobilitási ablakot. Ami
annyit jelent, hogy a tantervekbe illesztünk
egy olyan félévet, amit külföldön teljesíthet a
diák. A mai ösztöndíjasoknak nem egyszer
nehézségbe ütközik elismertetni a külföldi
tantárgyaikat, s a tanulmányi idejük is meghosszabbodhat.
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A Gépészmérnöki Karon reményeim szerint
a következõ tanévben már ilyen tanterv szerint tanulhatnak a hallgatók.
– Ez egyfajta kényszer, vagy inkább csak
lehetõség?
– Lehetõség arra, hogy aki vállalkozik a külföldi részképzésre, az ne ad-hoc módon tudja
elismertetni más országban folytatott tanulmányait, hanem a tanterv részeként. Ez a metódus a szakirányra, specializációra emlékeztet majd. Másképp fogalmazva, eldönthetik a hallgatóink, hogy a specializált ismereteket Magyarországon, vagy egy külföldi
egyetemen kívánják-e megszerezni.
– A hallgatókat segítõ megoldást ajánl
tehát az egyetem.
– Igen, intézményünk e téren is szeretné
megõrizni úttörõ szerepét, s élmezõnyi
helyzetét a nemzetközi együttmûködésekben. Van azonban még egy-két terület, ahol
erõsödnünk kell, ilyen például a külföldi
oktatók bevonása a magyarországi oktatásba. Bizony, kell még némi elszántság egy
amerikai professzor részérõl, hogy eljöjjön
hozzánk tanítani. De erre is vannak példák,
mint az egyetemi újság elõzõ számából is kiderült, mely egy bostoni vendégprofesszorral készített interjút közölt. Ám emelni kell a
vendégoktatók számát és olyan forrásokat
szükséges felkutatni, amelyekbõl fogadásukat finanszírozni lehet. A Ceepus hálózatokon keresztül a környezõ országok oktatóival ez a fajta mobilitás már szélesebb körben elterjedt gyakorlat.
Az egyetem egészének nemzetköziesítésérõl is szót kell ejtenünk. Minden téren át kell
állni egy nemzetközi egyetemi státusra. Fontos, hogy a külföldi hallgatók is tudjanak rendelni egy ételt a menzán vagy a portaszolgálat fogadni tudja a külföldi vendégeket.
Tájékoztató tábláink örömteli módon váltak
ebben a tanévben kétnyelvûvé. Ha valaki
nem beszél magyarul, akkor meg tudja találni azt, amit akit keres.
Végül arról szeretnék szólni, hogy soha ekkora számban nem tudtunk korábban kiutaztatni kollégákat továbbképzésre. Az egyetem
belsõ kohézióját is erõsíti, hogy munkatársaink széles körébõl majdnem százan utaz-

hattak Izlandra interkulturális tréningre, függetlenül attól, hogy a Gellért-hegy oldalában
vagy a Rákos-patak környékén van irodájuk.
– Milyen forrásai vannak a nemzetköziesedésnek?
– Az Erasmus program már közel két évtizede zajlik sikeresen, és egyre jelentõsebb a
Stipendium Hungaricum ösztöndíj rendszer,
amin keresztül külföldi hallgatók tanulhat-

nak nálunk. A következõ tanévre beérkezett
elsõ és a második helyes jelentkezések száma egyaránt 800 körüli és ez alapján a hatodik legnépszerûbb intézmény vagyunk a
Magyarországon tanulni szándékozó ösztöndíjasok között. Ha belegondolunk ez kiemelkedõen jó eredmény! Az Európai Gazdasági Térség és Norvég Alap Finanszírozási Mechanizmusok keretei hallgatói és
munkatársi mobilitást finanszíroznak, több
programban is érintettek vagyunk és ez szintén egyedülálló az egyetemek között. A brazil állam nemzetközi képzési programjában
is kiemelkedõ szerepet töltöttünk be.

Elit csoportban
Az elmúlt tíz évben az egyetem több mint
3,5 milliárd forint bevételre tett szert nemzetközi kapcsolatai révén. Érdemes azt is
tudni, hogy az utolsó három év Stipendium
Hungaricumos bevétele majdnem tízévnyi
Erasmus bevételnek felel meg.
Mégsem a pénzszerzés e kapcsolatok fejlesztésének a motiválója, hanem az, hogy ne
maradjunk le a versenyben. Az Erasmuson
például nincs klasszikus értelemben vett
„nyereség”. Az egy hallgatói ösztöndíj program, aminek a forrásait a hallgatók költik el.
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külföldi részképzésre
Ezek nélkül viszont talán csökkenne a felvételre jelentkezõk száma, és mindenképp
„szegényesebb” felsõoktatási intézmény
lennénk. A SZIE nem olyan egyetem, ahol
pár Erasmus helyen osztozik egy nagy csapat, hanem olyan hely, ahol minden
rátermett, a feltételeknek megfelelõ diák
részt tud venni külföldi képzésben. Nem kirívó a gyakorlatunkban, ha valaki két félévet
is kint tölt.
– Minek köszönhetjük ezt a kedvezõ
helyzetet?
– Jó forrásgeneráló képességünknek, szakmai kapcsolatainknak, a pályázatokat író
kollégák rátermettségének. Mindezek révén
bekerültünk abba az elit csoportba, amelynek tagjait szívesen látják a nemzetközi oktatási vásárokon. Jól pozícionáltuk az egyetemünket, és nálunknál sokkal nagyobb hazai intézményeket sikerült megelõznünk.
Hozzánk a világ végérõl is jöhet hallgató, ha
megfelelõ háttérrel rendelkezik. De még többet kell tennünk azért, hogy megismerjék a
világban: itt minõségi oktatás folyik, és a tanulásba fektetett idõ és pénz megtérül a Szent
István Egyetem diplomájában – bármelyik
kampuszunkon is állítják ki.
– Elegendõ-e ehhez a tudományunk?
– Gépésznyelven szólva, teljes vágószélességben dolgozunk a magyar és az angol képzésben is. Ezt a széles portfóliót nehéz magas
színvonalon, "egyenszilárdsággal" fenntartani. Érdemesnek tûnik olyan új, innovatív
képzésekkel jelentkezni, amelyek nemcsak
egy karhoz kötõdnek, de a legkiválóbb oktatási kapacitásokat vonják be, integrálják a
legjobb kurzusokat.
– Feladatkörének másik része a belföldi
partnerkapcsolatok irányítása. E téren
mik a jellemzõink?
– A gazdasági élet szereplõivel való együttmûködés rendkívül fontos számunkra, mert
gazdaság közeli tudományokat mûvelünk.
Hallgatóink cégeknél végzik a gyakorlataikat. Az állásbörzék szervezéséhez és a
kooperatív gyakornoki program éltetéséhez
is szükséges az élõ kapcsolatok sokasága. A
vállalati együttmûködésekrõl is el lehet mondani, hasznuk nemcsak pénzben, hanem lobbyerõben is mérhetõ. Az olyan cégekkel és
szervezetekkel, mint például a Bosch és a
Coca-Cola vagy az Agrárgazdasági Kamara
és a Magyar Mérnöki Kamara kötött szerzõdéseink szakmai munkánkat erõsítik. Partnereink megmutatják számunkra azt, hogy
milyen irányba fejlesszük kutatásunkat és
oktatásunkat. Õk pontosan tudják, hogy milyennek képzelnek el egy mérnököt vagy egy
közgazdászt.
Jó példa a fentiek alátámasztására, hogy

Jó volt látni, hogy a közelmúltban a
Századvég által szervezett nagyvállalati K+F
konferencián egyetemi résztvevõként egyedül mi prezentálhattuk, hogy milyen együttmûködésünk van a nagyvállalati szektorral.
Kellemesen érintett, hogy dr. Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke elõadásában a mi
egyetemünket is nevesítette. A legjobban
pedig az esett, hogy a hazai export több mint

komplexitással lefedi tudástõkéjével az agrárium, az élelmiszergazdaság, a vidékfejlesztés különbözõ szegmenseit. Jól érzékelhetõ ez a doktori iskolák számában, kutatási
kapacitásainkban és hallgatói létszámunkban. Nekünk ez az a kiválóság, amire építenünk kell. El kívánjuk érni azt, hogy ne
csak Magyarországon legyünk a legjobbak,
hanem bekerüljünk a világ különbözõ, nagy
presztízsû rangsoraiba is.
– Ennek nagyon fontos feltétele az egyetemi polgárok együttmûködése.
– Hadd idézzem Tolsztojt: A boldog családok mind hasonlók egymáshoz, minden boldogtalan család a maga módján az. Mi egy
nagyon nagy munkahely, nagyon nagy család vagyunk, amit igencsak eltérõ tudományos háttérrel rendelkezõ és eltérõ területen
tevékenykedõ kollégák alkotnak. Mindenki
a saját látásmódja szerint érzékeli a világot.
Ezt a sokféle szemléletet összhangba kell

4,5 százalékát adó General Electric elõadásában elhangzott, milyen jó és gyümölcsözõ a Szent István Egyetemmel kialakított
partnerség.
A vállalati együttmûködésekbõl az egyetem
számára nagyon jelentõs forrást szerzõ kutatásfejlesztési és egyéb pályázatok születnek, közvetlenül megjelennek a képzési
igények.
– Tapasztalatai szerint milyen versenyelõnyökkel rendelkezik az egyetem?
– Más összefüggésben már említettem,
hogy az agrár- és vidékfejlesztés területén
meghatározóak, a legnagyobbak vagyunk.
Nincs még egy olyan hazai felsõoktatási
intézmény, amely ilyen széles körben és

hozni az egyetem érdekeivel. Nagyon fontos, hogy az egyetem egy egységes, jó látható stratégia mentén alakítsa a jövõjét. Ez is
közös munkát igényel. Le kell ülni és beszélgetni egymással – erre voltak jók a már
említett izlandi utak is, amikor – mint az újságban megjelent tudósításban is megfogalmazták: Messzire utaztunk ezért, hogy közel
kerüljünk egymáshoz és hogy kiderüljön: a
különbözõ szakmai háttér ellenére "mind hasonlók vagyunk egymáshoz".
– Gépészmérnökként mi foglalkoztatja
jelenleg?
– Eléggé elkötelezõdtem az agrárinformatika, általában a mérnökinformatika iránt. Van
is egy ilyen kurzusom. Jelenlegi feladataim

több olyan egyetem is mûködik hazánkban,
akik az elmúlt években azért erõsödtek meg,
mert egy-egy nagyvállalat környékén találhatók, akikkel közös feladatokat oldanak
meg. A Szent István Egyetem a mezõgazdaság területén mondhatja el, hogy a legnagyobb felsõoktatási, kutatási egység Magyarországon.

Amire építhetünk
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közül kiemelkedõ jelentõségû az egyetemen
létrejövõAgrárinformatikai Felsõoktatási és
Ipari Együttmûködési Központ megszervezése.
A digitalizáció a Gépészmérnöki Karon is
szembeötlõ. Aki 30 éve járt utoljára mondjuk
a Mechanikai és Géptani Intézet laboratóriumában, nem ismerne rá. A digitalizáció ma
még beláthatatlan módon alakítja át a jövõ
mezõgazdasági technológiáit. A közelmúltban megrendezett Hódmezõvásárhelyi
Állattenyésztési Napok is azt üzenték, hogy
minden automatizált. A fejõrobotok, a traktorok intelligens számítógép-vezérlésû eszközök és nem egyszerûen a régi gépek új
köntösben. Létfontosságú számunkra az
együttmûködés a Claas, az Agco, a John
Deere és más, vezetõ nemzetközi vállalatokkal – az említett cégeknek egyébként ma
már van dedikált laboratóriuma egyetemünkön. Hozzáteszem: az agrárinformatika
nemcsak gépészet, legalább ennyire közgazdaságtan, agrártudomány, kertészet, vagy
vízgazdálkodás. A hallgatók ma már olyan
projekteket valósítanak meg, amik tíz évvel
ezelõtt csodaszámba mentek volna bárhol a
világban. Akkora méretû számítógépet használnak a vezérlésre, mint amekkora a bankkártyám. Az autonóm jármûvek megjelenése
talán még intenzívebb, még forradalmibb
lesz a mezõgazdaságban, mint más területeken. A traktor és a személygépkocsi összehasonlításában a traktor innovációja számomra
sokkal erõsebb, sokkal pragmatikusabb.
– Rektorhelyettes Úr mivel tud kikapcsolódni?
– Én az egyetemen is kikapcsolódok, felüdülök, hiszen egy tanárnak is mindig van mit
tanulni például a diákoktól. Családi körben is
felfrissülök, mogyoródi önkormányzati
képviselõként pedig új impulzusokat ad a
találkozás a település problémahalmazával.
– Könyvek?
– Folyamatos olvasásra alig van idõm, szívesen olvasok viszont újra regényfejezeteket. Mivel orosz szakfordítóként is végeztem, közel áll hozzám az orosz szépirodalom. Például Tolsztoj stílusa felüdülést jelent számomra Az õ mûveit folyamatosan leveszem a polcról és elcsodálkozom azon
mennyit változott a XIX. század óta a világ
tempóban, felfogásban, értékrendben...
– És oroszul is olvas regényeket?
– Hát, az lenne a jó, de az orosz nyelvtudásom részben azért passziválódott, és bár
elõveszek ilyen könyveket is, de már picit
nehezemre esik szépirodalmat oroszul olvasni. Szakcikkeket, szakkönyveket viszont figyelek, és mindig megfogadom, hogy orosz
programokat nézek a tévén, meg orosz zenét
hallgatok. Ami pedig megvalósult a terveimbõl, a kocsimban haladóknak szóló
orosz nyelvleckéket hallgatok, amikor csak
tehetem. Az angol nyelv univerzális, és bár
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jól esik megszólalni oroszul, néha még a
moszkvai vendégekkel is inkább angolul
beszélgetünk.
– Szakít-e idõt sportolásra?
– Megígérem, hogy amikor legközelebb beszélgetünk, igennel válaszolok. Addig is azzal a helyzetemmel büszkélkedem, hogy a
harmadik emeleten van az intézeti irodám.
Megfogadtam ugyanis, hogy nem használom
a liftet. Lépcsõn jövök, lépcsõn megyek, és
néha megnézem a telefonomon, hogy hány
emeletet mentem. Piszok sokat! De nyilván
többet kellene a kondíciómra figyelnem. De
tényleg igaz, hogy csak az idõt nem lehet szaporítani. Nagyon bonyolulttá vált a világ.
Néha visszasírom azokat az idõket, amikor
egy egyetemi vezetõ hosszan tudott gondolkodni az íróasztala mögött. Én sokszor egész
nap nem tudok leülni az íróasztalomhoz, és
ha a kolléganõm éjfél után küld egy e-mailt,
joggal kérdezi meg reggel fél 8 elõtt, hogy
miért nem olvastam?

Szakmai
névjegy
Dr. Szabó István
Iskolai végzettség, képzettség
1977 – 1981 Mezõgazdasági Szakközépiskola,
Nyíregyháza
1982 – 1987 Agrártudományi Egyetem, Gödöllõ, Mezõgazdasági Gépészmérnöki Kar
1987 Okleveles mezõgazdasági gépészmérnök
1987 Okleveles orosz – magyar szakfordító
1991 mezõgazdasági mûszaki doktor GATE
Gödöllõ
2000 PhD, mûszaki tudomány Szent István
Egyetem, Gödöllõ
2008 Habilitált doktor, mûszaki tudomány, SZIE
Egyetem Doktori és Habilitációs Tanács
Nyelvismeret: 1987 orosz állami felsõfokú szakmai nyelvvizsga, 1990 angol középfokú C típusú
nyelvvizsga
Munkahelyek és beosztások
Fõállások:
1987 – 1990 Magyar Tudományos Akadémia
TMB ösztöndíjas
1990 – 1991 GATE Mezõgazdasági Gépészmérnöki Kar Géptani Intézet, egyetemi tanársegéd
1991 – 2001 GATE MGK Géptani Intézet egyetemi adjunktus
2001 – 2005 SZIE, Géptani Intézet egyetemi docens
2005 – SZIE Mechanikai és Géptani Intézet
egyetemi docens, intézetigazgató, tanszékvezetõ
2009 – SZIE Mechanikai és Géptani Intézet
egyetemi tanár
Egyéb munkaviszony:
1993 – 2001 Nemzeti Távoktatási Tanács, fõtitkár
1998 – 2001 Nyitott Szakképzésért Közalapítvány, igazgató
2001 – 2005 Apertus Közalapítvány, igazgató –
kurátor
Jelentõsebb szakmai megbízatások
1987 – Kari Tanács és Egyetemi Szenátus tagja

több ciklusban
1990 – Magyar Agrártudományi Egyesület, tag,
szakértõ
1995 – 2005 Nemzeti Távoktatási Tanács, tag,
fõtitkár
2000 – 2004 SZIE Gépészmérnöki Kar, igazgató
2001 – MTAköztestületi tag
2004 – 2006 E2ngineering Leonardo da Vinci
Program koordinátora
2005 – 2007 HEFOP Mérnökinformatikai program szakmai vezetõ
2005 – 2008 MTA Agrár-mûszaki Bizottság
állandó meghívott
2006 – CIGR (Comission International du
Genie Rural) Magyar Nemzeti Bizottság, elnök
2006 – 2008 SZIE Felnõttképzési Központ,
igazgató
2006 – SZIE Mûszaki Doktori Iskola Tanácsa
tagja
2007 – Agrárgazdasági Igazságügyi Szakértõi
Testület, tag
2004 – 2008 SZIE Gépészmérnöki Kar, dékánhelyettes
2008 – MTA Agrár- és Biomûszaki Bizottság,
választott tag
2008 – 2016 SZIE Gépészmérnöki Kar, dékán
2010 – 2012 KMOP 4.2.1 Tudástranszfer Központ Kiemelt fejlesztési program projektvezetõ
2012 – 2013 Norvég Alap Zöldipari Innováció
program, program operátor,
2014-tõl vezetõ szakértõ
2014 – MTA Agrár- és Biomûszaki Bizottság,
alelnök
2014 – 2016 SZIE külkapcsolatokért felelõs
igazgató
2014 – CASEE-ICA (Association of European
Life Science Universities) elnökségi tag,
treasurer
2014 – 2016 Magyar Rektori Konferencia, nemzetközi bizottság elnöke
2014 – TEMPUS/EHEAnemzetközi szakértõ
2016 – SZIE nemzetközi és külkapcsolati
rektorhelyettes
2016–AgrIT FIEK projektvezetõ

Egyéb megbizatások
e-Kollégium Közhasznú Alapítvány, kuratóriumi elnök
Agrárstaféta Közhasznú Alapítvány, kuratóriumi elnök
SZIE Nemzetközi Kapcsolatok Alapítvány,
kuratóriumi elnök
Mogyoród 1074 Közalapítvány, kuratóriumi
elnök
Mogyoród Község Önkormányzata, képviselõ (2010 – 2014, 2014 –)
Jelentõsebb szakmai elismerések, díjak, kitüntetések
Miniszteri dicséret, 1987
Páter Károly Emlékérem, 1987.
Gépészmérnöki Kari Emlékérem, 1999
Magyar Felsõoktatásért Emlékplakett, 1999
Gábor Dénes Emlékérem, 2001
SZIE Babérkoszorú, ezüst fokozat, 2002
Tankönyv nívódíj (ITSZB), 2006
SZIE Babérkoszorú, arany fokozat, 2008
Bánházy Gyula emlékérem, 2009
Szegedi Tudományegyetem, c.e. tanár 2012
GTE Mûszaki Irodalmi Díj, 2014
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Az „Ybl tudat” ma is él
Beszélgetés dr. Markó Balázs dékánnal
A SZIE Ybl karán is befejezõdött a
tanítás, így dr. Markó Balázs dékánt
arra kértük, hogy értékelje az
elmúlt évet, és fogalmazzuk meg azt,
hogy miként készülnek az új
tanévre.
HAJTUN GYÖRGY
– Dékán úr, milyen tanévet zártak?
– Fontos tanévet zárunk, mivel az oktatásunkat meghatározó változásokat készítettük elõ.
– Miben áll a változtatás, az átalakítás?
– Az építészképzésben 2015-ben elkezdett
folyamatot zárjuk le azzal, hogy szeptembertõl új formában és tartalommal indítjuk el az
építészmérnök alap- és az építész mesterszakunkat, ezzel a változással képzéseink igazodnak az európai szakmai és képzési követelményekhez.

Mentori mûhelymunka
– Eddig nem feleltünk meg az európai
követelményeknek?
– Nem, mert négy éves volt a BSc, és másfél
éves volt az MSc képzés. Az átalakítás azt is
jelenti, hogy az alapszakon nagyobb hangsúlyt kap az általános, alapozó képzés, az erre
épülõ mester szakon kívánjuk a szakma "specialitásait" megtanítani. A képzési idõ átrendezése mellett sokkal fontosabbak a tartalmi
változások. A korábbi oktató, és tantárgy centrikus szemléletet felváltja, a komplex, a hallgató elõmenetelére, és a tárgyszerû ismeretek
oktatására koncentráló metódus kifejlesztése,
a projekt alapú oktatás bevezetése. A hallgató
lesz a legfontosabb, rá fogunk figyelni, egyfajta mentori mûhelymunkán lesz a hangsúly,
ami azt jelenti, hogy a mûhely vezetõje folyamatosan figyeli, hogyan teljesítenek a hallgatók. Ha valaki valamelyik területen lemarad,
akkor így könnyebb a felzárkóztatás, a tudás
pótlása. Ez tehát sok szempontból is hallgatóbarát rendszer lesz. Az építészmérnök alapképzésen belül sok csoportmunkával, prezentációval, a mesterképzésben pedig nagyobb
hangsúlyt kap az egyéni munka, a kutatás.
– Úgy gondolom, hogy ezek a változtatások a tananyagot is jelentõsen érintik.
– Ami a tananyagot illeti, az valóban jelentõs
változtatáson megy keresztül. A mostani tanítási modell lineáris, a tudásanyag egymástól
elkülönülõ önálló tananyagok elsajátításából
alakul ki, míg az új modell a tanulást spirális
folyamatként értelmezi. Elindulunk az origótól, és egyre táguló, valóban egymásra épülõ
tudásmennyiséget igyekszünk átadni. Ezt úgy
érjük el, hogy nem csak megtanulják a tantárgyakat, hanem az új tudást folyamatosan alkalmazni is kell. Például most egyszerre tanítjuk meg az épület-alapozási módokat, az új
metodika a folyamatos ismeretbõvítésre tö-

rekedve, egy adott feladathoz kapcsolva kívánja bõvíteni az említett tárgyban az ismereteket. A mûhelytanítás pedig mindehhez jó
keretet ad, mert a tanár diák között folyamatos
a párbeszéd.
– Mennyire gyakorlatorientált a mûhelymunka?
– Abszolút az. Mindehhez jó alapot biztosítanak egyre bõvülõ szakmai kapcsolataink.
Az elmúlt idõszakban több külsõ partnerrel
kötöttünk szakmai együttmûködési megállapodást. A betonelem gyártóktól a cementszövetségen keresztül, a mérnöki, építészeti területen széles körben terjed a skála, de említhetek egyéb szervezeteket is, mint a Budapesti Történelmi Múzeum, a Magyar Építõmûvészek Szövetsége. A legnagyobb hazai
mûszaki könyvkiadó a Terc is partnereink között szerepel, ahogy több települési önkormányzat is, akik tervezési helyszínekkel és
programokkal segítik a munkánkat. A szakmai bázis tehát adott az új képzési modellhez,
ezek a kapcsolatok képzõhelyek is egyben, elviszik a hallgatókat építkezésekre, laborokba,
gyárakba, szoftvereket és eszközöket biztosítanak az oktatáshoz. A gyakorlati oktatás során tehát a hallgató megismerkedik a különféle anyagokkal, gyártási- és beépítési technológiákkal, a tervezés-kivitelezés teljes folyamatával. A tudatos építés egyidõs a civilizációval, nyolcezer éve tették le az alapjait,
azok változatlanok, de a tudás egyre bõvülõ
körei arra sarkalnak minket, hogy minél
alaposabban felkészítsük a hallgatóinkat a
szakmai életükre.

Az iskola belsõ piaca
Az év másik, kiemelten fontos lépése az építõmérnöki képzésünket érinti, hiszen a kollégák elkészítették az építõmérnöki mesterszak
tanmenetét, amely alapvetõen szerkezet- és
magasépítési irányra orientált. Az építõmérnöki mesterszak igazodik iskolánk hagyományaihoz, lehetõséget biztosít az építõmérnök
BSc szakos hallgatóinknak az okleveles építõmérnöki végzettség megszerzésére, ez most
más képzõhelyen történik meg. Az évenként
végzõ 150-160 építõmérnök elhelyezkedése,
a pályára történõ belépése mondhatni zökkenõmentes, mert az ipar gyorsan befogadja
õket. Viszont többen szeretnének visszajönni
tanulni, egyrészt azért, mert olyan beosztásba
kerül, szeretne valamilyen jogosultságot szerezni, vagy csak személyes ambíció vezérli,
hogy legyen mesteri diplomája is. Az iskolánknak tehát van egy belsõ piaca, amit ki
kell használnunk, ez megegyezik az egyetem
érdekeivel is.
– Említette, hogy a hallgatók igen kapósak
az iparban, a tervezésben, a kivitelezésben
és a diploma megszerzésével a legtöbben
már munkahellyel rendelkeznek.

– Valóban így van, mindkét képzésünknél, a
BSc, és az MSc képzéseknél is ez a
tapasztala-tunk, ami az iskola szakmában
kivívott hírne-vének köszönhetõ. Ezt a
hírnevet a tudás mér-tékének növelésével
lehet csak megtartani, mégpedig kutatási
tevékenységgel. A kuta-tásnak az ismeretek
kibontásában, a tudás el-mélyítésében fontos
szerepe van. Az építési területen nagyon
nehéz alapkutatási tevé-kenységet végezni,
egyáltalán kutatási témát találni. Az építéshez
kapcsolódó határterüle-tek, mint például a
város energetika, az ökolo-gikus építés, a
szociális vagy közösségi terve-zés és építés
kérdései egyre több lehetõséget biztosítanak a
publikálásra, a tudomány mû-velésére. Okos
párbeszéd kell az építési igé-nyek és az ahhoz
rendelt optimális megoldá-sok kialakítására.
A jelen kor építési paradig-mája így hangzik
„több etikát, mint esztéti-kát”.

Nemzetközi versenyben
– Erõsödött-e a kar társadalmi súlya?
– Nehéz kérdés. Az Ybl kar helyzete idestova 138 éve változatlan, hiszen az építéssel
foglalkozó szakmai közösség tudatába bevésõdött a Thököly út, mint érték. A Thököly
úton végzett hallgatókban mindig ott él az
"Ybl tudat". Szerencsénk van évrõl-évre köszönteni az 50-60 éve végzettek "örökifjú" diákjainkat, akik az "Ybl tudat" jelentõségét ma
is hangoztatják.
– Mindez életpálya modellt is kínál a hallgatók számára.
– Elõször is rengeteg munkát és folyamatos
önmûvelést. De elsõsorban szakmaszeretetet.
Miközben tudom, hogy az építõk sokszor nincsenek az õket megilletõ módon kezelve. Ha
a jelenlegi helyzetet értékelem, akkor a közösségi oldalunkon több álláshirdetést találni,
mint valaha, mert van egy nagy felfutás,
igény a szakma iránt. Mindentõl függetlenül
úgy látom, hogy az évenként felvett hallgatóink létszáma a jelenlegi 250-rõl jelentõsen
nem fog növekedni, mert sok minden megváltozott az építési szakma körül. Nagyon
sokan mennek külföldre tanulni, a német, és
az angol nyelvterület nagyon népszerû, például Spanyolországban alapszakos hallgatóink tanulnak tovább. Ezért is fontos, hogy a
képzéseinket módszertani értelemben megújítsuk, ami azt jelenti, hogy koncentrált módon tanítsuk a tantárgyakat, ahogy azt az európai képzõhelyek is teszik.
– Végezetül: az elmondottakon kívül hogyan készülnek az új tanévre?
– Alapvetõen változik a képzési rendszerünk, csökkentettük a heti óraszámokat, de
nem csökkentettük a munkamennyiséget.
Koncentráltuk az oktatási és egyéb személyi
erõforrásainkat, miközben töretlenül hiszünk
az egyetemi, karok közötti együttmûködésben. Szeretnénk, ha a karok a másik tudásából
többet hasznosítanának, ennek szellemében
szeretnénk kezdeni majd az új tanévet, igyekszünk az egyetem mindegyik karával maximálisan együttmûködni, ez a legfontosabb.
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SZIE Budai Campus – Az álmok itt valóra válthatók
Beszélgetés dr. Palkovics László rektorhelyettessel
A Szent István Egyetem Budai
Campusa egy napra – június 2-án –
ismét megnyitotta kapuit az érdeklõdõ
középiskolai tanulók elõtt. A gazdag
programokról, és az oktatás helyzetérõl
dr. Palkovics Lászlóval, a campus
rektorhelyettesével beszélgettünk.

Hajtun György felvételei

H. Gy.
– Rektorhelyettes úr, gondolom, hagyományos, hogy egy napon, a leendõ egyetemi
hallgatók számára mindhárom karon gazdag programokat szerveznek. Miért fontos
ez az Önök számára?
– Ez a második alkalom, hogy ilyen programokat szerveztünk. Voltak, és lesznek más
programjaink is, például a dísznövény kiállítás, amit hagyományosan tavasszal szerveztünk. Két éve nem volt ilyen rendezvényünk, de azt szeretném, ha – az igények
miatt is – visszaállna a régi rend, és a nagyközönség ismét meg tudná vásárolni a számára fontos, kedves virágokat, amit most a nagykereskedõknél, áruházakban tehetnek meg.
Ennek a rendezvénynek igen jó hangulata volt
és a családoknak hétvégi kikapcsolódást is jelentett, ami a vonzó környezetnek és a kiállítók jóvoltából a virágkavalkádnak is köszönhetõ. Ami igazán hagyományosnak mond-

ható, az a Kutatók Éjszakája, amely hasonló
programokkal várja az érdeklõdõket. Ami
pedig a Campus Napot illeti, célzottan a középiskolásokat akartuk megszólítani. Az idõzítés sem véletlen, az érettségi idejében, az
írásbeli, és a szóbeli vizsgák között vártuk az
ország minden pontjáról a diákokat. A célunk
az, hogy a diákok úgymond testközelbõl is
megnézhessék azt az oktatási intézményt,
ahol majd szeretnének továbbtanulni. Motiválni is szeretnénk a diákokat arra, hogy minket válasszanak. Nem feltétlenül csak az érettségizõ diákokat hívtuk, hanem a fiatalabb generációt is, akik még választás elõtt állnak.
Fontosnak tartjuk az agrár-felsõoktatás ilyen
formájú népszerûsítését, mert az agrárszakma
nem tartozik a legnépszerûbbek közé.
– Mit mutattnak meg a fiataloknak?
– Bemutattuk, hogy ennek a szakmának is
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vannak igen sikeres mûvelõi, akik itt végeztek. A campus mûködését is megmutattuk
a diákoknak, így azt is, hogy milyen gyakorlatorientált oktatás folyik nálunk. Be tudtuk
mutatni, hogy a Budai Campus mennyire színes, széles oktatási palettával rendelkezik a
három karával, a Kertészettudományi-, a Táj-

építészeti és Településtervezési-, valamint az
Élelmiszertudományi Karral. Mindhárom kar
tevékenysége egymásra is épül, miközben jól
kiegészítik egymást, és komplex tudásbázist
alkotnak, hiszen a tájépítészet nemcsak a növények elhelyezésérõl, a táj kialakításáról, hanem az élhetõ városi környezetrõl, a kultúrtájról is szól. A kertészek részben az élelmiszer alapanyagot is elõállítják, persze, sok
más is van e mellett, mint a gyógynövények, a
dísznövények tudománya. Azt szeretnénk, ha
mindezek az értékeink láthatóvá válnának.
Amikor egy gimnazista pályát, élethivatást
választ, akkor van ugyan valamiféle elképzelése, de sokat jelent a tapasztalat. A budai
környezet igen elõnyös az oktatáshoz, a hallgatók szívesen választják a campusunkat, mivel az országban a legjobb képzést biztosítjuk
mindhárom karunkon az adott szakterületen.
– S akkor még a duális képzésrõl nem is
beszéltünk, ami szintén kiváló lehetõség a
hallgatók számára.
– A duális képzés nem régi történet, elsõsorban az Élelmiszertudományi Karon Fehér
Orsolya kolléganõm irányításával hihetetlen
nagy intenzitással dolgoznak ezen a még gyakorlatorientáltabb képzési területen. Nemrégiben tartottunk egy szakmai napot, amelyen
valamennyi hazai nagy élelmiszerkereskedelmi lánc legmagasabb szintû vezetõi vettek
részt. Öröm volt látni, hogy egy asztalhoz ültek ezek a vezetõk, és arról beszélgettünk, hogyan lehet a képzéseket az igényeikhez iga-

zítani (cikkünk a 7. oldalon – a szerk.). Aki a
duális képzésben részt vesz, olyan speciális
képzésben vesz részt, ahol a vállalatnál is és
az egyetemen is oktatják a hallgatókat. Az elméleti és a gyakorlati tudást egyszerre szerezheti meg a diák és jó eséllyel már az egyetemi
évek alatt pályázhat az elsõ munkahelyére. A
mai fiatalok sokkal céltudatosabbak abban,
hogy milyen területen szeretnének dolgozni.
Az élelmiszertudomány mindig is fontos volt
az életünkben, de ma még fontosabb, hiszen
stratégiai ágazattá vált az élelmiszeripar. A
duális képzés egyébként BSc szinten van jelen, de hamarosan a Nestlé céggel közösen elindítjuk a duális képzést MSc szinten is. Ezt
azért tartom fontosnak, mert a mesterképzésben azok a hallgatók vesznek részt, akik a
BSc diplománál többet akarnak. Õket már jól
ismerjük, hiszen az alapképzés során megismertük a képességeket is. Az MSc képzésben
így könnyebb ajánlani õket egy-egy céghez.
A bolognai képzéssel egész Európában az a
fõ probléma, hogy a BSc képzés kicsit többet
ad, mint ami a képzés célja. Ez nem volna baj,
de a diplomát szerzett fiatalt jó fizetéssel
azonnal "beszippantja" a vállalat, itt és egész
Európában is, és emiatt nem tanulnak tovább
és nem szerzik meg az okleveles mérnöki diplomát. Aztán késõbb ez a diploma hiányozni
fog. A BSc képzés kialakításakor, mely nem
az MSc képzéssel egyidõben történt, az ötéves képzés anyagát sûrítették be az alapképzésbe, így sok esetben a mesterképzés kiüresedett. Persze vannak sikeres példák is,
csak egyet említve ezek közül a növényorvos
mesterképzés. A hallgatók szívesebben választják a kétlépcsõs képzést, a mai fiatalok
gyorsan, hatékonyan szeretnek tanulni és inkább a rövidebb képzési idõ motiválja õket,
mint az, hogy öt évig bent üljenek az egyetemen. Amikor MSc képzést választanak,
akkor általában nem az alapképzési diszciplínára esik a választásuk, hanem más szakmát szeretnének elsajátítani.
– Kicsit eltértünk az eredeti témakörtõl,
de valóban fontos dolgokról beszéltünk,
ugyanis így a campus napja is más megvilágítást kap. Honnan jöttek a diákok?
– Az ország minden pontjáról jöttek a fiatalok, mert a nálunk folyó képzések egyediek.
Azt szeretnénk elérni, hogy minket válaszszanak, illetve a leendõ érettségizõket megpróbáljuk úgy orientálni, hogy a Budai Campusra, erre az egyetemre jelentkezzenek. A
különbözõ tanszékek játékos formában mutatják be a tevékenységüket, mégpedig úgy,
hogy a diákokat is bevonták a kísérletekbe,
akik beleláthatnak az kar kutatás-fejlesztési
tevékenységébe is. Színes világot nyitottunk
meg elõttük, az érzékszervi bírálattól kezdve
a mikroszkópos vizsgálatokig, a sörkészítéstõl a gyógynövények megismeréséig terjedt a

Budai Campus

Mathiász János mellszobrával
gazdagodott az egyetem

skála. De betekintettek a növénykórtan rejtelmeibe, megmutatjuk, hogy lehet baktériumokkal rajzolni, hogyan lehet otthon kivibõl
DNS-t kivonni egyszerû eszközökkel.
Az egyetemi- és a képzési átalakítások után
sikerült stabilizálnunk a hallgatói létszámunkat, sõt kicsit növelni is. Annak ellenére, hogy
például két alapképzést kivezettek a Kertészettudományi Karnál. A terveink szerint
azonban szeretnénk bõvíteni a hallgatói létszámunkat, megfelelõ képzéseket biztosítani.
Égetõ szükség van a tananyagok, és a képzések átalakítására, megújítására is. Mi azt
valljuk, hogy az itt megszerzett tudással szép
szakmát gyakorolhatnak a fiatalok és aki elkötelezi magát bármelyik kar mellett, minden
nehézség ellenére szép karriert építhet. Természetesen mindenkinek a rátermettségén,
akaratán, tehetségén múlik, hogy mire viszi az
életben. Aki él a lehetõségeivel, az biztosan
sikeres lesz. Összegezve azt mondhatom,
hogy életpálya modellt is kínálunk a képzésünkkel, különösen a duális képzés segítségével. A nyílt nappal szeretnénk bebizonyítani, hogy lehet nagyot álmodni, mert az
álom valóra váltható.
– Mennyire vonzó a kutatói pálya? Kérdezem ezt azért, mert az egyetemen is jelentõs a kutatás-fejlesztés.
– A hallgatóink között vannak olyanok, akik
az oktatói, vagy a kutatói pályát választják. A
tanításhoz és a kutatáshoz elhivatottság szükséges, mert ezek jelen pillanatban nem olyan
jól fizetett tevékenységek, mint mondjuk egy
nagyvállalatnál közép-, felsõ vezetõnek lenni.
Kutatóintézetei az MTA-nak, és az FM-nek is
vannak. Akad olyan hallgató, akit a felfedezés
öröme, a publikációk sikerélménye, a nemzetközi konferenciákon való részvétel vezérel, ami szintén gyönyörû életpálya. Az oktatói életpálya más, hiszen az oktatás és a hallgatókkal való foglalkozás egészül ki a kutatói
tevékenységgel és mindezt úgy, hogy a hallgatóknak is sikerélményt okozzon. Kölcsönös együttmûködésben, szimbiózisban lehet
csak jól dolgozni. Az egyetemi kutató tevékenység meghatározó az életünkben, hiszen
nélkülözhetetlen az új eredmények átadása a
diákoknak, s az oktatók így is tudnak fejlõdni.

Mathiász János a magyar és a világ szõlészet
megmentõjeként kezdte munkáját, amikor a filoxéravész elpusztította a szõlõtõkéket az
egész világon. Grandiózus munkával 3700
fajtát nemesített. Munkásságának elsõ földrajzi
területe a Tokaj-hegyaljai történelmi borvidék,
õ honosította meg ott a csemegeszõlõ termesztését. Boraival, csemegeszõlõivel több mint
kétszáz világversenyt nyert meg. Mathiász féle
szõlõültetvény jelenleg is van szerte a világon,
fajtái az azóta is eredményes elsõ amerikai borklaszter pillérei lettek. Munkásságának ma is
élõ lenyomatát megtaláljuk Kaliforniában, Argentínában, Izraelben, Tunéziában, a Krímben,
Dél-Afrikában, Dél-Koreában és Kínában is.
A 95 cm magas bronz
mellszobor 140 cm
magas mészkõ posztamensre került a K és
a G épület közötti parkoló közepén található növénycsoport elején. Lelkes Márk
szobrászmûvész mûve az alkotó munka
szeretetére emlékezteti a Budai Campus
hallgatóit és a Budai
Arborétum látogatóit.
A dr. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter és Tarlós István Budapest fõpolgármestere fõvédnökségével, dr. Simicskó
István honvédelmi miniszter és dr. Hoffmann Tamás Újbuda polgármestere védnökségével zajló eseményre érkezõket Vesztergám Miklós tárogató játékkal várta az intézmény aulájában.
A program dr. Palkovics László rektorhelyettes köszöntõjével kezdõdött, amiben bemutatta a
Budai Campus történetének fõbb állomásait. Mathiász János munkásságát Szalay-Bobrovniczky Alexandra fõpolgármester-helyettes, Mathiász Gábor, a Mathiász Életmû Program elnöke, az ünnepelt dédunokája, Koczor Kálmán, a Magyar Borrendek Országos Szövetségének
elnöke és dr. Báló Borbála szõlészeti
tanszékvezetõ méltatta. Nyitrainé
Sárdi Diána borászati tanszékvezetõ a
borkészítés szakmai feltételeirõl tartott elõadást. Végül Kalocsai Zsuzsa
Jászai Mari-díjas operettprimadonna
és Faragó András színmûvész közös
mûsora zárta az aulai programot.
Szoboravató beszédet dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium
parlamenti államtitkára mondott. A
szobor szentelését az Európai Borlovagrend Magyarországi Konzulátusának lelkészei végezték.

Balázs Gusztáv felvételei

Június 8-án Mathiász János (18381921) világhírû szõlész-borász
tudós bronz mellszobrát avatták fel
a Budai Campuson. Az eseményt
megelõzõen emlékkonferencián
idézték fel a napjainkig ható
munkásságát.
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A gyõztes OTDK
dolgozat margójára
A XXXIII. OTDK-n a Budai
Campus Kertészettudományi Kar
Genetika és Növénynemesítés
Tanszékének hallgatói igen szép
eredményeket értek el.
Dr. Halász Júlia egyetemi docens
büszke lehet a hallgatóira, közülük
is Balogh Emesére, aki a
kategóriájában nemcsak az elsõ
helyet hozta el a versenyrõl, hanem
a Magyar Tudományos Akadémián
rendezett prezentációs versenyen is
képviselte az Agrártudományi
szekciót. A docenssel és a hallgatóval
beszélgettünk.
H. Gy.
A Genetika és Növénynemesítés Tanszék –
anélkül, hogy rangsorolnánk – talán egyike a
legérdekesebb tanszékeknek az egyetemen,
hiszen az életnek nincs olyan területe, amely
ne lenne összefüggésben a genetikával. Alapvetõen az élet kialakulása a genetikának köszönhetõ. A humán vonatkozású kérdéseket,
amelyek elõtérben állnak, s a legtöbbünket érdekel, valamint az állat-, és növényvilág alapjait is a genetika határozza meg, mondta dr.
Halász Júlia. A docens szerint a genetika és a
növénynemesítés az egyik legintenzívebben
fejlõdõ tudományterület, ami nemzetközi
szinten is igazolható. Az elmúlt években,
óriási léptékben jelentek meg az újdonságok.
Halász Júlia éppen tíz éve tanít a tanszéken, s
ha csak a személyes példájából indulunk ki,
elmondhatjuk, hogy a vizsgálati módszerek,
eszközök jelentõsen megváltoztak. Akkor
még mikroszkóppal vizsgálták a még ismeretlent, és gyûjtötték a tapasztalatokat, ma már
viszont pontos molekuláris analíziseket is elvégeznek. A mikroszkópot a fehérje alapú
vizsgálatok követték, míg most már a DNS-t,
s annak "alkotó elemeit" is górcsõ alá tudják
venni.
A diszciplína gyors fejlõdése nagy kihívás a
tanároknak is. Az új információk meg-, és beszerzése naprakészséget követel. A természettudományos területeken alapvetõ követelmény, hogy ha valaki új tudományos eredményre jut, akkor azt publikálnia kell a nemzetközi (angol nyelvû) tudományos folyóiratok valamelyikében. A folyóiratok elérhetõk,
így az egyetemen folyamatosan lapszemlézik
ezeket, s az adott szakterület legújabb kutatási
eredményeit nyomon követik. A genetika oktatás egyik legkedvesebb része, hogy nem
ugyanazt kell tanítani az új tanévben, hanem
rugalmasan alakítják a tantárgyat. Az alapok
mellett oktatják a molekuláris genetikát is, természetesen a hallgatói felkészültség szintjén.
A tanszéken két, egymástól elkülönített laboratórium van. Az egyik a biotechnológiai laboratórium, ahol a szövettenyésztéssel, genetikai módosítással kapcsolatos munkák, okta-
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Balogh Emese és dr. Halász Júlia

tási tevékenységek, gyakorlatok végezhetõk.
A másik a DNS-laboratórium, ahol a "kettõs
spirál" titkait vizsgálják, próbálják megfejteni.
Egy tanszék sikere azon is múlik, hogy milyen légkörben folyik a tanítás. A genetikai
tanszéken szinte családias a légkör tanár és
hallgató között, ami jelzi, hogy az alkotói szabadság rendkívül fontos. Persze, a vizsga szigorát, komolyságát is megõrizték, hiszen a tudás megszerzése, elsajátítása, s nem utolsó
sorban a nagybetûs életre való felkészítés a
cél.Az egyetem BSc képzésében a tanszék aktívan vesz részt. Az elsõ évben a genetikát, a
második évben a biotechnológiát, míg a harmadik évben a nemesítést oktatják. Erre a három területre kapnak bepillantást a kertészhallgatók. Az ambiciózus hallgatók már elsõ
évben bekapcsolódnak a tanszék munkájába,
évfolyamonként 5-6 hallgató kötelezi el magát ezen a területen. S hogy miért van szüksége egy kertésznek a genetikai ismeretekre? Ha
abból indulunk ki, hogy a kertészmérnökök
növényfajtákkal dolgoznak, akkor az is köztudott, hogy ezek a fajták a nemesítés eredményeibõl születnek. Így fontos tudni, hogy mitõl fajta a fajta, hogyan jöttek létre, mi az értéke, milyen tulajdonságokat hordoz, stb. A
három éves oktatás végére a hallgatók már válaszolni is tudnak ezekre az alapvetõen fontos
kérdésekre. S ha valaki nemesítéssel, genetikával akar tovább foglalkozni, akkor érdemes
az MSc képzésen részt venni, ezt a diplomát
megszerezni, továbbá más egyetemeken is
tudja ezeket az ismereteket tovább bõvíteni.
Mindennek alapja a kutatás, s a tanszék területe a nemzetközi kutatás élvonalához tartozik, így az uniós pályázatokban jó néhány kutatási lehetõség megjelenik. A tanszéknek is

van esélye arra, hogy tudományos pályázatokon elinduljanak, s ha nyernek, akkor a finanszírozási háttér is biztosított. De a hazai pályázatokban is van lehetõség pénzügyi forrás
megszerzésére, így például az OTKA pályázatok keretében végezték el azokat a kísérleteket, amelybõl Balogh Emese is megírta a
OTDK dolgozatát. Ez a pályázat 4 évre szól,
és most tartanak a félidején. Emese a tanszéken egy olyan már elindított munkába kapcsolódott be, amelynek során a meggyfajták
S-genotípusait vizsgálták. Az S-genotípus (ez
esetben a csonthéjas gyümölcsfajoknál) a növény termékenyülési hátterét határozza meg,
s ez a genetikai információ ad utasítást arra,
hogy a gyümölcsfajták öntermékenyülõk
vagy önmeddõek lesznek. A kutatási projektben a komplex genetikai háttérrel rendelkezõ
meggyfajtákat vizsgálták (ez bonyolultabb,
mert négyszeres a kromoszómaszerelvényük
száma, míg az emberé csak kétszeres).
A kutatást három évvel ezelõtt kezdték meg,
s Emese szerint csak részeredményeket tudtak elérni, annyira bonyolult a téma. Emese
elsõ éves hallgatóként kapcsolódott a munkába, akkor még szegényes volt a genetikai tudása, mára azonban már némiképpen eligazodik a genetika területén is. Sokat tanult a
virágzásbiológiából is. Halász Júlia volt a témavezetõ tanára, akitõl sok segítséget kapott
ahhoz is, hogy a kutatási metodikát helyesen
határozza meg. A tanszéken más csonthéjas
fajoknál már vizsgálták ezeket a géneket, így
volt már alapja ennek a kutatásnak is. A hazai
meggyek vizsgálatában nagy segítségükre
volt az újfehértói kutatóközpont (NAIK), mivel õk biztosították a fajtákat a kutatáshoz.
Összesen 28 fajtával dolgoztak, s ezzel teljesen lefedték a hazai fajtaválasztékot, mivel
ezek már tartalmazták az új nemesítési eredményeket is.
A projekt sikeresen zárul, mivel a kitûzött
célokat elérték. A fajták többsége öntermékenyülõ, amit azért jó tudni, mert nem mindegy, hogyan ültetjük el a kiválasztott fajtát. Az
öntermékenyülõ fajták gazdasági szempontból is kedvezõbbek, mert itt nincs szükség
pollenadó fajták telepítésére. Az új nemesítési
fajták között vannak azonban önmeddõ típusok is, amelyeknek a gyümölcse kiváló, tehát
érdemes köztermesztésbe vonni. Mindebbõl
az is kitûnik, hogy ezek a projektek, szakdolgozatok nem önmagukért valók, hanem komoly gazdasági haszna is van a kutatási eredményeknek. Az OTDK versenyen ilyen, vagy
hasonló témakörben nem született dolgozat.
Atémának az adja az egyik nagy értékét, hogy
mind gyakorlati, mind alapkutatási szempontból komoly eredményt mutathatott fel. A
docens elárulta, sok felkérést kapnak elõadások tartására a gazdák részérõl, hogy az új
fajták esetében mit érdemes figyelembe venni
a telepítések során. De nem csak elõadásokat
tartanak, hanem fogadják is a gazdákat, akik
egy-egy problémával felkeresik a tanszéket,
és szolgáltatásképpen meghatározzák a genetikai alapinformációkat. Egy modern faiskolánál már elvárás, hogy a fajtanév mellé feltüntessék az S-genotípust. Így kapcsolódik
össze a K+F tevékenység a gazdasági érdekekkel…

Budai Campus

Dr. Mõcsényi Mihály: Meg kell változtatni az "agrároktatást"

Tudományos generációk találkozása
A Szent István Egyetemmel együtt
született hagyomány a Szent István
Elõadás, melynek megtartására
2000 óta minden évben egy
kiemelkedõ munkásságú
professzort kért fel az intézmény
vezetése. A hagyományt megújítva,
idén elsõ alkalommal Tudományos
generációk találkozása címmel
szervezték meg az eseményt május
5-én, Gödöllõn, amin az 1919-ben
született dr. Mõcsényi Mihály
akadémikus, Kossuth-, Széchenyiés Sir Geoffrey Jellicoe-díjas
kertészmérnök, tájépítész, egyetemi
tanár, 1991 és 1993 között a
Kertészeti Egyetem rektora volt a fõ
elõadó.
A tájrendezés magyarországi oktatásának
megalapozóját, az önálló Tájépítészeti Kar
létrehozójának munkásságát dr. Tõzsér János
rektor és dr. Palkovics László, a Budai Campus rektorhelyettese méltatta.
Dr. Mõcsényi Mihály A föld hasznosításának
múltja, jelene és jövõje címû elõadásában kiemelte: az utóbbi évtizedekben rövidülnek a
gleccserek, azaz légterünk hõmérséklete globálisan emelkedik, melegedik. E jelenségnek
feltehetõen Naprendszeren belüli anomália az
oka, amelynek hatására – többek között – fokozódik a felszíni párolgás. A légtér páratartalmának túlzott növekedése vezethet a szokatlan idõjárási jelenségekhez, így az április
végi havazáshoz. Véleménye szerint a légkör
fosszilis eredetû széndioxid növekedése ezt
nem okozhatja. A vízpára a széndioxidhoz hasonló hatású hõsugárzás "csapda", és mivel a
légtérnek átlagosan tízezer ppm a páratartalma, és mert naponta ötvenszer annyi kerül belõle a légtérbe, mint az évente "ember termelte" széndioxid, nem valószínû, hogy utóbbi
okozná a globális felmelegedést.
Dr. Mõcsényi Mihály felhívta a figyelmet arra is, hogy termesztett növényeink hozamának állandósítására öntöznünk kell. Ennek érdekében folyóinkon duzzasztó gátakat, közöttük csatornákat, víztározókat, tórendszereket kell létesíteni. Kettõs céllal. Az öntözõvizet gravitációsan kell helyrejuttatni, illetve a
tájat gazdagító vízfelületeket üdültetéshez,
tájba-csalogatáshoz, tájban-éléshez kell hasznosítani, a holt anyagú, mûvi lényû városokból pedig menteni az embert.
A korszerû föld- és tájhasznosítás megvalósítása érdekében meg kell változtatni az "agrároktatást". Erre jó példa a holland Wageningen
egyeteme, "életegyetemnek" nevezik, mert a
növénytermesztés és állattenyésztés mellett
az optimális létfeltételek fiziológiai, pszichológiai, tájesztétikai értékeinek együttes fejlesztésére, hasznosítására helyezi a hangsúlyt.

A kibernetika digitális korszakában a közúti gépkocsiforgalom közeljövõben önirányítós, önjáró
megoldása a cél.
Amennyiben az
iparmágnások nyereségesnek tartják,
a félig-meddig automatizált állattartás mellett a növénytermesztést a
talajmunkákat, a
vetést, a betakarítást is digitálisan
mûködtetett, önjáró gépekkel fogják
megoldani. Azt, hogy a "farmer" hogyan, milyen növénnyel hasznosítsa a földjét, tanácsadó szervezetek fogják javasolni. A mindehhez szükséges ismereteket a jelenlegiektõl
eltérõ módon kell oktatni.
A Szent István Elõadást követõen dr. Mõcsényi Mihály tanítványai, dr. M. Szilágyi
Kinga egyetemi tanár, a Tájépítészeti és Településtervezési Kar korábbi, majd dr. Fekete
Albert egyetemi docens a kar jelenlegi
dékánja tartott korreferátumot.
Dr. M. Szilágyi Kinga annak a több évtizedes tervezési folyamatnak az állomásairól számolt be,
amely az ENSZ 1972es I. Környezetvédelmi Világkonferenciájának megállapításai
nyomán a fõvárosban
indult el a Budapesti
Környezetvédelmi
Koncepciótól napjaink újszerû, a városi
zöldnek a fizikai, szellemi és lelki jóllétre
gyakorolt hatásainak
kutatásáig. A kar egyaránt foglalkozik a
zöldfelületek gazdasági értékbecslésével,
társadalmi jelentõségével, a zöld infrastruktúra védelmével
és fejlesztésével.
Dr. Fekete Albert az
1939-ben alapított
Kertmûvészeti és
Kerttechnikai Tanszéken végzett, az erdélyi
kastélykertekre, a
Kárpát-medencei

dendrológiai kertekre, továbbá reneszánsz
kertekre kiterjedõ kutatásokról tartott összefoglaló elõadást, amelyekre a gyakorlat is
igényt tart, és amiben az oktatók és kutatók
hasznos segítõi maguk a hallgatók.
A Szent István Elõadás megtartásáról szóló
dokumentumot dr. Tõzsér János adta át dr.
Mõcsényi Mihály akadémikusnak.
Balázs Gusztáv felvétele
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Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar

Nemzetközi mezõnyben is versenyképesen
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar június
10-én tartotta diplomaátadó
ünnepségét a gödöllõi aulában.
Az eseményen beszédet mondott
Íjgyártó István, a Külgazdasági és
Külügyminisztérium kulturális és
tudománydiplomáciáért felelõs
államtitkára és dr. Káposzta József
dékán.
A hazai felsõoktatási intézmények Magyarország nemzetközi kapcsolatait is erõsítik. A
magyar tudományosság és szakemberképzés
számos területen világhírû, mondta Íjgyártó
István. Az államtitkár kiemelte: a kar közel
300 külföldi hallgatója kiváló példa arra, hogy
a magas színvonalú oktatás versenyképes a
nemzetközi mezõnyben is.
Felismerve a külföldi hallgatói mobilitás kiemelt szerepét, a kormány 2014-ben létrehozta a Stipendium Hungaricum ösztöndíj
programot. Jelenleg több mint 50 partnerországgal van érvényben mintegy 4000 ösztöndíjat biztosító megállapodás, ezek lefedik a
kormány keleti és déli nyitási stratégiájának
célterületeit.
A kar "A képzés élvonalában!" mottónak
megfelelõen példaértékû erõfeszítéseket tesz
a magas színvonalú oktatás fenntartása érdekében, hogy az itt végzettek már képzett szakemberként sikeresek legyenek, állapította
meg Íjgyártó István.
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– Sokan sokfélét gondolunk az oktatásról, s a
többség úgy gondolja, hogy a lényeg a tanítás,
pedig szerintem a tanulás fontosabb – hangsúlyozta beszédében dr. Káposzta József,
majd így folytatta: – A közel 4.000 hallgatóval
rendelkezõ, 62 képzési formában biztonságosan mozgó, több mint 40 országból közel 300
külföldi hallgatót oktató és eddig közel 17
ezer diplomát már átadó GTK nemcsak a hazai gazdasági felsõoktatás élmezõnyében van,
hanem nemzetközi kitekintésben is egyre inkább elfogadott tényezõvé vált az elmúlt
években. Az idén közel ezer külföldi hallgató
adta be jelentkezését a karra, ahol a most
záruló tanévben 32-en végeztek több kontinensrõl.
A kar vezetõje arról is szólt, hogy a hazai felsõoktatásban a Szent István Egyetem egyedülálló Kárpát-medencei képzõközpontot
mûködtet, melynek keretein belül a Felvidéktõl kezdve, a Kárpátalján keresztül egészen Székelyföldig számos képzési formában
indít képzéseket. Immár negyed százada végeznek itt külhonban élõ magyar hallgatók.
Az idei záróvizsgákon 23 székelyföldi diák
tett sikeres záróvizsgát.
A hallgatók kiválóságát mi sem bizonyítja
jobban, mint hogy 42 bizottság elõtt 536 hallgató tett sikeres záróvizsgát. A végzettekbõl
168 fõ kapott kitüntetéssel kiváló vagy jeles
oklevelet.
Az ünnepségen címzetes egyetemi docensi
elismerõ címet adtak át Takács Gábornak, a
Wipro Limited tanácsadójának.

GTK Kiemelkedõ Teljesítményért Díjban
részesült Gábrielné Tõzsér Györgyi mestertanár, Illésné Kovács Ágnes tanszéki mérnök,
Kegyes Anna igazgatási ügyintézõ, Kollár
Péter tanársegéd, dr. Péli László egyetemi docens, Sójáné Dux Ágnes mestertanár, Tatár
Emese tanársegéd, Törõné dr. Dunay Anna
egyetemi docens és dr. Vinogradov Szergej
egyetemi docens.
GTK Innovációs Díjat kapott dr. Szalay
Zsigmond Gábor egyetemi docens.
A GTK Legjobb Hallgatója Díjat adományozták Lakatosné Szuhai Györgyinek, a
Gazdálkodás és Szervezéstudományok
Doktori Iskola hallgatójának, Galambos
Ritának, az emberi erõforrások alapszak hallgatójának, Kovács Adriennek, a gazdálkodási
és menedzsment alapszak hallgatójának, Mihályi Fruzsinának, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak hallgatójának,
Nagy Dánielnek, a gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapszak hallgatójának,
Szászi Dániel Andrásnak, a pénzügy mesterszak hallgatójának, Stefán Gergõ Jánosnak, a
turizmus-vendéglátás alapszak hallgatójának
és Valastyán Gergõ Dávidnak, a pénzügy és
számvitel alapszak hallgatójának.
A kar hallgatói a Legjobb Oktató Díjat
Naárné dr. Tóth Zsuzsannának, a Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet
egyetemi docensének ítélték oda. A vándorserleget Béres Anita kari hök elnök adta át.
Balázs Gusztáv felvételei
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Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

A tudás a legnagyobb kincs
A Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar június
16-án tartotta diplomaátadó
ünnepségét a gödöllõi aulában.
Az eseményen dr. Posta Katalin
egyetemi tanár, dékán köszöntötte a
megjelenteket. Az egyetem vezetését
dr. Helyes Lajos egyetemi tanár,
tudományos rektorhelyettes
képviselte. A vendégek között volt
több hazai agrár-felsõoktatási
vezetõ.
A dékán ünnepi beszédében kiemelte: a kar
két emberöltõnyi története során a „Termelj
többet, jobban élsz!” gondolat szellemétõl eljutott a precíziós gazdálkodáshoz, a termõhelyi adottságokhoz igazodó gazdálkodási
rendszerhez, a genomi szelekcióhoz, a molekuláris nemesítéshez. Az agrárium Magyarország vezetõ stratégiai ágazata lett, soha nem
látott ugrásszerû változással és technológiai
fejlõdéssel. Óriási kihívások, mélységek és
magasságok, melyeket a felsõoktatásban követni kell. Még akkor is, ha az ehhez szükséges anyagi források hiányoznak.
– Ma 256 büszke hallgató veheti át oklevelét,
diplomáját, 98 fõ alap-, 138 fõ mester, 20 fõ
pedig szakmérnöki szakokon, közülük hatan

angol nyelven folyó MSc képzéseinken fejezték be tanulmányaikat. Karunk munkatársai mindent megtettek azért, hogy tudásuk
legjavát adják át Önöknek. Sokan éltek is ezzel a lehetõséggel, hiszen 2017-ben soha nem
látott sikereket értünk el a XXXIII. OTDK-n.
Hallgatóink több mint 40 százaléka részesült
díjazásban, ami országosan is kimagasló eredménynek számít – állapította meg dr. Posta
Katalin.
– De vajon mindannyian éltek ezekkel a lehetõséggel? Éltek vagy visszaéltek vele? A
vizsgákon, hosszú távon, nem a tudásra alapozni lehet, de nem érdemes. Tudom, frázisnak tûnhet az õsi bölcsesség, de az élet már
többször igazolta: Magadnak tanulsz. Mindent elvehetnek, de a tudást nem, az a legnagyobb kincs!
Éppen ezért ne bánkódjanak, ha a tanulás
ellenére néhány vizsga kudarcos élménnyel
zárult. Valódi tudásuk birtokában el fogják
érni céljaikat. A célhoz éréshez azonban észre
kell venniük a jót, és meg kell különböztetni a
rossztól, el kell igazodniuk minden helyzetben. Talán ez a legnehezebb, hiszen a világ
csalfa csillogással és olcsó hírnévvel kecsegtet. Kérem, soha ne adják fel erkölcsi tartásukat.
A diplomaátadó ünnepségen búcsúztak a
nyugállományba vonuló dr. Kiss Erzsébet

egyetemi tanártól és dr. Kiss István egyetemi
docenstõl.
A kar tanácsa Doby Géza-díjat adományozott Horvainé dr. Szabó Mária egyetemi docens részére. Dékáni Dicséretben részesült
Harkányiné dr. Székely Zsuzsanna egyetemi
docens és Schally Gergely egyetemi tanársegéd.
A Holly László-díjat Kollár Zsuzsanna, a
Tápiószelei Növényi Diverzitás Központ
csoportvezetõje vehette át.
A Béres Alapítvány több mint két évtizede
támogatja a kar kiemelkedõ teljesítményt
nyújtó hallgatóit. A Béres József-ösztöndíjat
idén Petres Martin II. éves növényorvos mesterszakos hallgató nyerte el. A Béres-díjat
megosztva ítélték oda Veréb Marietta és Treutz Zsófia II. éves növényorvos hallgatóknak.
Az Év Hallgatója kitüntetésben Fehér Balázs környezetgazdálkodási agrármérnök
részesült.
Dékáni különdíjban részesült Budai Dorina,
Bús Bence Gyula, Egri Gábor, Forintos Nikolett, Horváth Ádám, Iski Gergely, Magyar
Martina, Mészáros Kata, Mihályi András,
Mónok Dávid, Németh Beáta, Peterka András, Petrikovszki Renáta, Rabi'u Abdullahi,
Szabó Stella és Tóth József Attila.
Balázs Gusztáv felvételei
Jubileumi oklevél átadási ünnepséget
tartott május 27-én az MKK. Az 50, 60 és
65 éve végzetteket dr. Tõzsér János rektor
és dr. Posta Katalin dékán köszöntötte.
Jeles, a késõbbi generációk tagjai által irigyelt tanárok tanították önöket, kezdte beszédét a rektor, majd kiemelte: az
évfolyamok nagy része a szakmában maradt, a mezõgazdaság különbözõ területein
fejtette ki tevékenységét a termeléstõl a
közigazgatáson át a kutatásig. A Gödöllõn
és Zsámbékon végzettek sokat tettek azért,
hogy hazánk mezõgazdasága a múlt század 70-es és 80-as éveinek fejlettségi
szintjére emelkedjen, amikor is versenyképességével nemzetközi elismertséget
szerzett. Az egyetem büszke önökre, s bízom benne, hogy önök is büszkék az Alma
Materre – fejezte be köszöntõjét dr. Tõzsér
János.
Az egyetem ezen a szép ünnepen megerõsíti az önök számára 1952-ben, 1957-ben
és 1967-ben kiadott diplomákat, folytatta
dr. Posta Katalin. A jubileumi oklevelek
közül a vasdiploma a stabilitást tükrözi. A
gyémántdiploma a maximális keménység
jelképe. Az aranydiplomával pedig azt a
tényt nyilvánítja ki és becsüli meg az iskola, hogy volt diákjai becsülettel megtették,
ami tõlük telt.
Az ünnepségen 7 vasdiplomást, 48 gyémántdiplomást és 145 aranydiplomást köszöntöttek.
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A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Workshop a Budapest Bank támogatásával

Mindennapjaink része, a pénz
Tanulságos pénzügyi
esetek/történetek a XXI.
században címmel rendezett
workshopot a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
Üzleti Tudományok Intézete
május 11-én. A programot
a Budapest Bank az oktatásért és
a magyar pénzügyi kultúráért
alapítvány támogatta.
Dr. Ugrósdy György egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes köszöntõjében elmondta, hogy a kar sokféle módon támogatja
az oktatáson kívüli ismeretátadást, s a mostani, középiskolások számára meghirdetett,
de egyetemi érdeklõdõket is vonzó workshop is ezek sorába illeszkedett. A támogató
Budapest Bank Nyrt. a GTK duális képzésében is partner. A téma, a pénz nemcsak a
szakma képviselõi, hanem minden ember
számára érdekes, mi több, létfontosságú. Az
idõt, a pénzt és a családot szinkronban tartani
mindennapos feladat.

Dr. Zéman Zoltán egyetemi tanár, az Üzleti
Tudományok Intézetének igazgatója kiemelte: a pénzügyi kultúra egy társadalom állapotának megítélésében igen sokat jelent.
Meghatározó az életünkben, a háztartásokban és gazdaságban, mikro- és makroszinten
egyaránt. Fontos figyelemmel kísérni azt a
folyamatot, amiben elõtérbe kerülnek, mindinkább teret hódítanak az online fizetési módok. A banki ügyleteknek és a vállalati pénzügyeknek is megvan a maguk szépsége, ezek
számos embert vonzanak közgazdasági pályákra. Felhívta a megjelentek figyelmét arra
is, hogy a pénzügyi folyamatok mellett min-
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Dr. Zéman Zoltán és dr. Ugrósdy György mondtak köszöntõt

dig megtalálható egy elszámolási rendszer, a
számvitel.
Az elsõ kiselõadásban dr. Pataki László
egyetemi docens a pénz mindennapjainkban
betöltött szerepérõl beszélt. Ismertette a pénz
fogalmát, képzõdését. Kitért az inflációra,
aminek hatására a gazdag emberbõl is szegény lehet. Kifejtette a pénz létrejöttét, fajtáit, mai funkcióit és arról is
szólt, hogy miben lehet tartani a pénzünket.
Mindennapi bankügy(let)eink címmel Halmosi
Tímea tanszéki mérnök elõadása következett. A hallgatóság megismerhette a pénzügyi mûveletek, a banki
ügyletek, a megtakarítás, a
kamatok, a befektetések fogalmát. Szólt a pénzügyi
intézményekrõl, a kamatszámítás eltérõ banki gyakorlatairól, a saját vállalkozások jövedelemszerzésben betöltött szerepérõl.
Dr. Vörös Gyula egyetemi docens Az adók
régen és ma címû elõadásában ismertette a
Szent István által bevezetett adórendszert,
Kossuth Lajos 1848-as adóreformját, az adórendszer szocialista irányú fejlesztését, majd
az 1988-ban nyugat-európai mintára felépített adórendszert. Mint rámutatott, az adókat
a közszükségletek kielégítésének fedezetéül
fizetjük az államnak. Hogy az adózás lineáris
vagy progresszív legyen, az örök vitatéma.
Számvitel… de miért? címmel tartott elõadást Vajna Istvánné dr. Tangl Anita egye-

Dr. Pataki László

temi docens. A számvitel a gazdasági folyamatok teljes körû rögzítésének, mérésének,
értékelésének, elemzésének és ellenõrzésének eszköze. A résztvevõk – akik számára
meghirdették a workshopot –, talán nem is
gondolták, de ennek a témakörnek is van történelmi vonatkozása. A számvitel elsõ nyomát idõszámításunk elõtt 3500 évvel a suméroknál találhatjuk meg, agyagtáblákon. A
könyvvitel atyja pedig Kolumbusz Kristóf
kortársa, Luca Paccioli.
Az elõadásokat kiscsoportos vetélkedõ követte, amiben az elhangzottakról kellett számot adni a résztvevõknek dr. Belovecz Mária
és Kodenko Jekatyerina adjunktusok, valamint Varró Tímea tanársegéd vezetésével.

tallér

Nemzetközi konferencia – harmadszor

Multikulturalitás a XXI. században
Több mint 60 elõadás hangzott el a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Multikulturalitás a XXI.
században címû nemzetközi
konferenciáján, amit a Társadalomtudományi és Tanárképzõ
Intézet rendezett május 12-én.
A tanácskozásra ebben a témakörben már harmadszor került sor, ami
jelzi, folyamatosan szükség van az
eszmecserére, az aktualitásról a
napi élet gondoskodik, hangsúlyozta dr. Rudnák Ildikó egyetemi
docens.
A megnyitón dr. Ugrósdy György dékánhelyettes elmondta: az egyetem és a kar a nemzetközi kapcsolatokban is szélesre nyitotta kapuit. Az elmúlt fél évszázadban nagyon sok arab,
afrikai és ázsiai diák tanult Gödöllõn. Gorbacsov 1983-as látogatása nyomán pedig államközi
szerzõdés keretében szovjet hallgatók érkeztek az akkori agrártudományi egyetemre.
Jelenleg a diákok közel 10 százaléka külföldi, s ennek a gazdálkodásban, forrásteremtõ képességben is kiemelkedõ jelentõsége van.
Afelvételi jelentkezések szerint határainkon túlról többször annyian jelölték meg a Szent István Egyetemet, mint ahányat az intézmény felvehet.
A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar is sokféle tudományt képvisel, a lehetõ legalkalmasabb fakultása az egyetemnek a multikulturális kapcsolatok tanulmányozásához, tette
hozzá Csehné dr. habil. Papp Imola egyetemi docens, intézeti igazgató.

Tudatos
életvezetés
Nagy sikerrel zajlott május 10-én a Project
Life Management Konferencia, Egerben
250 résztvevõvel. A Project Life Management Program olyan szemléletmódot hirdet,
amely hatékonyan alkalmazható mind az
üzleti, mind pedig a magánéletben.
Egyre fontosabb a munka és a magánélet
egyensúlyának biztosítása, a rugalmas munkaidõ, a részmunkaidõs foglalkoztatás, a
távmunka lehetõsége, a családias légkör
megteremtése. Megnõtt az igény a képzések,
a személyre szabott fejlesztés, az egyéni képességfejlesztés és a rendszeres visszajelzések iránt. Az új generációnak sokkal nagyobb az igénye a projekt szintû megbízásokra, a csapatban való munkára és a váltakozó feladatokra. Együttmûködést, valódi
segítséget és mentorálást várnak.
A konferencián bemutatták a most megjelent Tudatos életvezetés: Projektszemlélet
a magánéletben címû könyvet, amely
projektmenedzsment eszközöket, ismereteket rendszerezõ hiánypótló könyvnek tekinthetõ. A szerzõk között GTK munkatársak és
PhD hallgatók is szerepelnek.

Nemzetközi Kommunikációs Viselkedéskultúra és Protokoll Verseny

Ami minden humán ismeretben kötõanyag
A Szent István Egyetem
Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karának
hallgatóiból verbuválódott csapat
– tagjai: Béres Anita, Szabó
Noémi, Szabó Viola, Stefán Gergõ
és Gergely Richárd, felkészítõ
tanáruk Farkasné Inkret Judit –
negyedik helyen végzett
a VII. Fõiskolai és Egyetemi
Nemzetközi Kommunikációs
Viselkedéskultúra és Protokoll
Versenyen.
A május 5-én Budapesten, a Stefánia PalotaHonvéd Kulturális Központban megtartott
esemény a hetedik volt a sorban, ebbõl ötön
vett részt SZIE-s csapat és minden alkalommal eredményesen szerepeltek.
A verseny egyik védnöke, dr. Benkõ Tibor
vezérezredes, a Honvéd Vezérkar fõnöke köszöntõjében hangsúlyozta: egy-egy megtervezett feladat végrehajtása során, a váratlan
helyzetek alkalmával az írott és íratlan szabályok mellett rögtönözni is kell. Dr. Vass
László, a Budapesti Metropolitan Egyetem
rektora, a rendezvény egyik házigazdája
hangsúlyozta:Aprotokoll verseny kitüntetett
alkalom arra, hogy a hozzáértõ diákok meg-

mérjék tudásukat és ápoljanak egy olyan
örökséget, aminek a jelentõsége egyre növekszik a világban. Hozzátette: a protokoll
fontos kommunikációs eszköz az államok és
az emberek közti kapcsolatban, valamint az
üzleti világban is.

Gergely Richárd
a SZIE csapat
bemutatásakor
kiemelte: az illem, protokoll és
etikett minden
humán ismeretben kötõanyag,
az életben pedig
mindenhol mindig tudni illik,
hogy mi illik. Érdekesség, hogy a
csapat egyik része Gödöllõn, a
másik a budapesti képzési helyen tanul, a
SZIE az, ami összekötötte õket.
A Konfliktuskezelés a kommunikációban
és a protokollban mottójú versenyen tizenkét
csapat vett részt. A csapatok rövid bemutatkozását követõen a diákok olyan témakörökben mérhették össze tudásukat, mint például katonai protokoll, általános viselkedéskultúra, diplomáciai protokoll, sportprotokoll vagy idegen szavak ismerete.
A hagyományokhoz híven, a versenyt a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Magyar
Protokollosok Országos Egyesülete közösen
szervezte.
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„Nemcsak oktatóként tekintenek rám, hanem segítõ
Beszélgetés Törõné dr. Dunay Anna egyetemi docenssel
GTK Kiemelkedõ Teljesítményért
Díjjal tüntette ki a kari tanács
a diplomaátadó ünnepségen
Törõné dr. Dunay Annát,
a Vállalatgazdasági és
Menedzsment Tanszék egyetemi
docensét. A vele folytatott
beszélgetésbõl kiderül,
hogy a fordítóképzés miatt
választotta egyetemünket és
választása nemzetközivé váló
intézményünkben felér egy
telitaláttal.
B. G.
– Tõsgyökeres budapestiként hogyan került a gödöllõi egyetemre?
A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettségiztem, idén pont 30 éve, és már
általános iskolás koromtól a tolmács-fordító
pályára készültem. Elsõsorban a nyelvtanulásra koncentráltam, a kötelezõ orosz mellett
angolul és latinul tanultam, késõbb az olasz
nyelv tanulásába is belekezdtem. A nyelvi
szakokra azonban olyan óriási volt a túljelentkezés, hogy minimális esélyt láttam az egyetemre való bekerülésre, noha jó tanuló voltam.
Egy osztálytársam említette meg a felvételi jelentkezések leadása elõtt, hogy a Gödöllõi
Agrártudományi Egyetemen is van fordítóképzés… Ez a váratlan fordulat indított erre az
útra, és a sikeres matematika-biológia felvételi után a GTK legelsõ olyan évfolyamában
kezdtem meg tanulmányaimat, amely – akkor
még Társadalomtudományi Kar néven – külön évfolyamként indult, 1987-ben.
Négyen voltunk szakfordítók az évfolyamban és kiegészülve a gazdász szakfordítókkal
egy speciális vegyes csoportot alkottunk. Élveztük a nyelvtanulást és motiváltuk egymást.
A "léc" nagyon magasan volt, de éreztük,
hogy milyen óriási lehetõséget kaptunk,
mennyit ér a profi nyelvtudás majd a jövõben.
Azt, hogy valóban mennyi plusz órát és munkát jelentett ez a képzés, jól jelzi, hogy a szakfordítók indexébe pótlapokat kellett beilleszteni, mert nem volt hely beírni az összes
tantárgyunkat.
– Tanulmányai egybeestek a rendszerváltozással. Milyen meghatározó élményeket
õriz abból a korszakból?
– Amikor megkezdtük a tanulmányainkat,
tudtuk, hogy szükség lesz ránk, a tudásunkra,
nem tartottunk attól, hogy nehéz lesz elhelyezkednünk, hiszen az agrárágazat biztos elhelyezkedést ígért. A változás azonban érezhetõ volt, a politika bekúszott az életünkbe.
Izgalmas és mozgalmas idõszak volt, nyitottak voltunk minden új gondolatra, lehetõségre. Sok érdekes, ma már furcsának tûnõ emléket õrzök az egyetemi évekrõl, sokszor felemlegetjük a "régi rendszerhez" köthetõ iz-
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galmasnak nem mondható kötelezõ tárgyak és
a rendszerváltozást követõ új felfogásban oktatott tárgyak közötti hatalmas kontrasztot.
Tanultunk, szórakoztunk, politizáltunk, szervezkedtünk – abban az idõben tényleg úgy
éreztük, hogy egyetemistaként igenis, mi formáljuk a jövõnket.
Azt is éreztük, hogy milyen nagy kihívást
jelent ez a tanárainknak is, és nagyon sokszor
nem a szó szoros értelmében vett tanítás folyt
az órákon, hanem közösen megbeszéltük a
változások lényegét, értelmeztük az új helyzetet és próbáltunk megoldásokat keresni a jövõre. Abban az idõben közösen tanult mindenki: a professzorok ugyanúgy mint mi,
hallgatók.
– Tanárként és kutatóként sem szakadt el
az agrártémákról. Mi ennek a magyarázata?
– Az agrárágazatot az elsõ pillanattól kezdve
közelinek éreztem. Édesapám, Dunay Sándor,
agrometeorológusként dolgozott, többször
volt alkalmam vidéki útjaira elkísérni. Az
egyetemi társak és a közös gyakorlatok még
közelebb hozták hozzám a mezõgazdaságot
és annak szereplõit. A hetesi gyakorlatokon és
nyári gyakorlatokon éreztem, hogy mennyire
más közegben is nõttem fel, és mennyire fontos lenne mindenkinek megismerni az agrárágazatból élõk életét. Ez olyan mély nyomot
hagyott bennem, hogy noha más területek is
fontossá váltak számomra az évek során az
agrárágazat a szívügyem maradt.
Doktori tanulmányaimat 1997-ben kezdtem
el, dr. Székely Csaba professzor úr irányítása
alatt. Az õ személye végigkísérte az egyetemi
pályafutásomat, hiszen az egyetemi felvételi
vizsgán is õ kérdezett, nála írtam a diplomadolgozatomat, és õ volt a témavezetõm is. A
késõbbi kutatási témám a Közös Agrárpolitika alkalmazásához kapcsolódott, ahol nagy
hasznát vettem a nyelvtudásomnak, hiszen
több ezer oldalnyi angol nyelvû dokumentumot kellett a kezdet kezdetén átböngészni,
lefordítani, értelmezni. Az uniós csatlakozás
hatalmas lehetõséget vetített fel az agrárágazat számára. Ennek a folyamatnak kutatóként
részese lehettem, és ma is hiszem, hogy Magyarország adottságai, az agrárágazat szereplõinek elkötelezettsége még mindig óriási potenciált rejt, amit jól menedzselt folyamatokkal, az ágazat résztvevõi közötti együttmûködéssel még jobban ki lehet használni, és a
magyar mezõgazdaság ki tud szakadni a jelenlegi nehéz helyzetbõl. Ehhez szükség van
olyan fiatal szakemberekre, akik a szakmai tudásuk mellett menedzseri szemlélettel és tudással is rendelkeznek. Erre építem elsõsorban az oktatói munkámat.
– Jelentõs feladatot vállal a külföldi hallgatók angol nyelvû képzésében. Ön szerint
mi kell ahhoz, hogy egy fiatal oktató sikeres
tanár legyen angol nyelven is?
– Óriási lehetõségként éltem meg, hogy részt

vehetek a külföldi hallgatók oktatásában alapszakon, mesterszakon és a PhD képzésben is.
Számomra olyan ez, mint egy nagy utazás, hiszen különbözõ országokat, kultúrákat ismerhettem meg a hallgatóimon keresztül. Az oktatónak az erõs angol nyelvtudás mellett az
empátiára, elfogadásra, rugalmasságra is óriási szüksége van. A felelõsség hatalmas: nem
csak oktatnunk kell, hanem mentorálni is.
Nagyon nehéz a megszokott környezetbõl kiszakadva, egy idegen országban, nem anyanyelven tanulni a teljesen új ismereteket. Külföldi hallgatóinknak – függetlenül az életkoruktól – támogatásra is szükségük van,
nemcsak a tudás megosztására. Sokat kell
beszélgetni velük, megismerni a hátterüket,
és bátorítani õket, hogy a számukra sokszor
igencsak eltérõ környezetben is képesek az tanulmányokhoz kapcsolódó elvárásokat sikeresen teljesíteni.
– Milyennek látja a külföldi hallgatóinkat?
– Külföldi hallgatóink nagyon tehetségesek,
legtöbbjük nagyon aktív, óriási lehetõségként
éli meg, hogy itt tanulhat, és tudatosan készül
arra, hogy ha majd hazatér, a saját nemzetének fejlesztésére használja az itt megszerzett tudást. Számos hallgató vesz részt rendszeresen szakmai programokon, TDK és
egyéb konferenciákon, tanulmányutakon, a
PhD hallgatók közül pedig többeknek már az
ösztöndíjas idõszak alatt is sikerül magasan
jegyzett tudományos folyóiratokban publikálni.
– Részt vesz a Vállalatgazdasági Szakkollégium szervezésében is. Az Ön számára
miért hasznosak a vállalati vendégekkel
zajló szakkollégiumi programok?

tallér

barátként is”

Egy logisztika órán kezdõdött
Beszélgetés az OTDK gyõztes Kasza Lászlóval

Az oktatói munkám során mindig nagyon
fontosnak tartottam, hogy ne csak az elméletet, hanem a gyakorlati vonatkozásokat is
bemutassam. Ehhez elengedhetetlen feltétel
egy élõ szakmai kapcsolatrendszer, amelybõl
olyan gyakorlatban dolgozó szakembereket is
be tudjunk mutatni, akik az "életet" ismertethetik meg a hallgatókkal.
A szakkollégiumi elõadások és tanulmányutak segítségével egyrészt – a kötetlenebb forma miatt – közelebb kerülnek egymáshoz a
hallgatók és oktatók, másrészt mi, a tapasztaltabbak, segíthetjük a fiatalok kapcsolatépítési
szándékát, hiszen az elsõ lépések megtétele
mindig nehéz. Nekünk, oktatóknak kell a híd
szerepét betöltenünk a hallgatók és az üzleti
szféra között. Éppen ezért nagyon fontos,
iskolateremtõ tevékenységnek tartom, ahogy
dr. Illés Bálint Csaba professzor úr elindította
és töretlenül mentorálja, szervezi a Vállalatgazdasági Szakkollégium programjait. A
szakkollégium történetének fontos lépése
volt, hogy idén az angol nyelvû rendezvényekkel a külföldi hallgatókat is bevontuk a
programokba.
– Mennyire elégedett, amikor ilyen értékeléseket olvas a munkájáról: "Jól és érthetõen magyaráz, látszik, hogy szakmailag
ott van a csúcson." "Korrekt, kiszámítható, felkészült."
– A legjobb értékelésnek a figyelõ szemeket,
az óra végén sokszor felhangzó tapsot tekintem, az oktatásom minõsítését az órát követõ
és szünetekben folytatott hosszú beszélgetésekben mérem, és abban, hogy nem telik el
egy nap sem, hogy – fõként a külföldi hallgatóim – ne keresnének meg kéréseikkel, többször személyes problémáikkal is. Úgy érzem,
hogy nemcsak oktatóként tekintenek rám, hanem segítõ barátként is. Számomra nem nehéz feladat, hiszen négy gyermeket nevelek
férjemmel, akik közül ketten már egyetemisták, így nyilvánvalóan könnyebben megértem
ennek a korosztálynak gondolatait és gondjait. És természetesen mindig felteszem
magamnak a kérdést: ugye emlékszel, hogy
milyen is volt diáknak lenni?
– Milyen célokat szeretne a jövõben elérni?
– A munka terén nagyon sok tervem van, sok
megvalósításra váró ötlet merül fel bennem és
kollégáimban is. Hazai kutatásaink során fontos, hogy más hazai egyetemekkel és társadalmi szervezetekkel is együttmûködjünk,
hogy az eredményeink társadalmi beágyazottságát erõsíthessük. Nemzetközi kutatásainkat
pedig egyre több országra szeretnénk kibõvíteni, amihez óriási segítség a külföldi hallgatóink aktív részvétele. A tananyagfejlesztés
egy másik fõ cél, hiszen az oktatási módszereket a mai hallgatók igényeihez kell igazítanunk, úgy válunk hitelesebbé.
Balázs Gusztáv felvétele

Hallgatóinkat sokféle kategóriába
lehet sorolni, de persze
mindegyikük kilóg is ezekbõl a
kategóriákból. Kasza László azok
közé tartozik, akik reggel adnak
interjút, mert egész napra elegendõ
elfoglaltságuk akad.
Nõs, újdonsült apuka, tanul,
vállalkozik. A Gödöllõtõl
Budapestig tartó utazásait például
azzal tölti ki, hogy monológokat
improvizál, amiket azután
kétperces anyagokra vág és tesz
közzé videoblogján elsõsorban
vállalkozók számára.
László marketinges egyéni
vállalkozó, aki saját bútorbolt
indításán is dolgozik.
Beszélgetésünk apropója: az „EPP
háza”, avagy az MRP problémakör
egy új, topográfiai megközelítése
címû munkájával elsõ helyezést és
különdíjat kapott az OTDK
Közgazdaságtudományi
Szekciójában.
B. G.
– Van már diplomája?
– Nem, még nincs. Huszonhat évesen kezdtem újra az egyemet. Anno két évig tanultam a
Mûegyetemen alkalmazott közgazdaságtant,
majd otthagytam, mert akkor egy családi vállalkozást indítottunk. Most egyéni vállalkozó
vagyok. Azzal foglalkozom, amit tanulok, és
azt tanulom, amivel foglalkozom. Marketing,
Google AdWords, weboldalkészítés, szövegés forgatókönyvírás, termékfejlesztés, termék-értékesítés köti le az idõmet.
– Akkor mi motiválta, hogy tovább tanuljon?
– Szerettem volna jelentkezni egy személyközpontú mentálhigiénés képzésre, de követelmény volt egy alap diploma, így nem sikerült. Korábban is elég jók voltak a tanulmányi
eredményeim, így hamarosan jött a kisördög,
hogy diplomát kell szereznem. A SZIE-re
azzal a gondolattal jöttem, hogy tanúsíttassam
a tudásomat. Ezzel együtt persze rengeteg tanultam, sok vizsga megizzasztott.
– A felvi.hu szerint 500 pont volt a kereskedelem és marketing szak államilag támogatott képzésének ponthatára 2015ben. Ezt hogyan sikerült teljesíteni?
– A maximális pontszám elérésében nagy
szerepe volt annak, hogy a helyi Török Ignác
Gimnáziumban nyolc évig tanított matematikára Thuróczy Erzsébet, és mint mindig is versenyekre spannolt fiatal, a matematika Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntõseként az érettségit is megszereztem. Nagyon
meglepett ez a magas felvételi ponthatár. Úgy

tudom, hogy
egyedül vagyok
a szakomon államilag támogatott.
– Hogy találkozott a diákköri munkával?
– Tudtam, hogy
tdk-zni szeretnék, mert ez a fajta versengés számomra
szimpatikus. A BME-n is írtam egy dolgozatot A pilótajátékok etikai, gazdasági kérdései,
a gazdaság paradoxonjai címmel és különdíjat kaptam a kari versenyen. Azt mondták, kicsit blogosra sikerült, de a bíráló elárulta, nagyon élvezte az írásomat, ez volt az a dolgozat, amit elsõ sortól az utolsóig elolvasott.
– Mi a története az OTDK-nyertes munkának?
– Dr. Gyenge Balázs tanár úr logisztika óráján kezdõdött; egy matematikai jellegû logisztikai probléma megoldására alkalmas
módszereket tanultunk. A rendelési tételnagyság meghatározásának problémakörérõl a tanár úr kifejtette, hogy nem létezik rá abszolút,
hanem csak közelítõ eljárás. Szerintem viszont minden fajta matematikai problémának
lennie kell egzakt megoldása. Nem törõdtem
bele a táblára felvázolt eredményekbe, óra
közben papíron kidolgoztam a legjobb megoldást. A szünetben átbeszéltük a módszerem
lényegét és tanár úr felajánlotta, ha részletesen kidolgozom ezt, akkor egy beadandóval
felmentést kaphatok a vizsga alól. Így történt.
Majd továbbfejlesztettük a metódust, s témavezetésével ebbõl lett a nyertes dolgozat.
– Segítene megfejteni, mi a lényege?
– A címben az MRP az anyagbeszerzés rövidítése, a ház az Exel táblázatra utal. A mátrix
alapú topográfiai megközelítés során a beszerzési és a tárolási költséget veszem számba, és olyan egyenletet írok fel, amiben csak
az számít, hogy menyi e kettõ aránya vagy hányadosa. Az EPP a beszerzési és a tárolási
költség hányadosa. Azt bizonyítom be, hogy
sem a beszerzési, sem a tárolási költség nem
számít ahhoz, hogy megtaláljam a legkisebb
költséggel járó rendelési láncot.
– Elárulja, hogy mit takar a vágyott
személyközpontú mentálhigiénés képzés?
– Ennek az irányzatnak az a paradigmája,
hogy pszichológiailag senkit nem lehet megjavítani, hogy jobb életet tudjon élni, mert
mindenki a saját életének legnagyobb
szakértõje. Egy hasonlattal élve, nem kell tanulnunk táplálkozni, mert minden élõlény tud
táplálkozni. A személyközpontúság pozitív
pszichológiai irányzat. Azt a gondolatot képviseli, hogy ha az ember kellõ odafigyelést,
megértést és empátiát kap, akkor képes saját
magát a hajánál fogva kiemelni a mocsárból.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Ösztöndíj programmal Amerikában

Teljes élet a Murray State University-n
A Kentucky-i államban mûködõ
Murray State University (MSU)
régóta kapcsolatban áll a Szent
István Egyetemmel. Az egy
évtizedes múltra visszatekintõ
diákcsere és oktatócsere program
Prof. Dr. Fehér István egyetemi
munkájának egyik gyümölcse,
amelyet professzor Bill Payne-nel
karöltve építettek ki a két egyetem
közt. Prof. Dr. Fehér István
hatékony szervezõkészségének,
segítõ munkájának és
fáradozásainak eredménye, hogy
immáron 11 éve számos diák és
tanár vehetett részt ebben a
csereprogramban.
TARI KATALIN
2016 elején dr. Fehér István professzor úr
adott felvilágosítást az amerikai program lehetõségrõl és javasolta számomra a kiutazást. Kolléganõim, akik elõttem részvettek
ebben a programban, visszaigazolták azt,
hogy élnem kellene egy ilyen kivételes lehetõséggel, amelyben mind szakmailag, mind
kulturálisan igen sokat fejlõdhetek.
A MSU-rõl 2016 májusában érkezett egy
delegáció a program 10 éves jubileuma kapcsán. A vendégül látott diákcsoport látogatása alatt alkalmam nyílt számos programon
részt venni a MSU amerikai diákjaival és tanáraival. Ekkor tehettem próbára elõször
nyelvtudásomat, amely az amerikai tanárok
véleményezése alapján megfelelõnek bizonyult.
A következõ, utazást elõkészítõ fázis 2016
augusztusában történt, amikor a motivációs
levél és a szakmai önéletrajz elküldésével hivatalosan jelentkeztem a programban való
részvételre. Ezt követõen 2016 novemberében érkezett visszajelzés arról, hogy elfogadták a jelentkezésemet és egy Skype beszélgetés keretén belül szeretnék tesztelni
nyelvismeretemet. A beszélgetés végeztével
hivatalosan felvételt nyertem a csereprogramba, majd ezután az elõkészültetek már
felgyorsultan és könnyen mentek. A vízumot
online kellett kérvényezni, egy hosszabb kérdõív kitöltését követõen. Két héten belül
megkaptam az F-1-es vízumot, öt hónapos
intervallumra, mivel PhD hallgatóként mentem ki, mint kutató diák. Az abszolutórium
kikérése végett azonban tanulmányi utam
négy hónapra rövidült, amelyre 2017. január
elején indultam. Ott akkor kezdõdik a II.
félév.
Megérkezésemkor Bill McKibben, a nemzetközi kapcsolattartó iroda igazgatója nagy
szeretettel fogadott. Másnap egy kollégája
körbevezetett a kampusz terjedelmes területén, amelynek számos kara és sportolásra
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alkalmas komplexuma van. Itt többek
közt az agrártudományi, az orvostudományi, a közgazdaságtani, a pedagógiai
és nyelvi képzéseken
túl a zene- és képzõmûvészeti szakokon
át, a gépészmérnöki
képzésben is részt ve- A Murray State Egyetem diákjainak látogatása a Citadellán
hetnek a hallgatók.
Az egyetemre több
mint 10.000 hallgató jár. Területe kisebb, sárlabda pályával is büszkélkedhet az egyemint a gödöllõi kampusz, felépítése is eltér a tem. Két további sportközpont is van, amemagyar egyetemekétõl. Gyakorlatilag egy lyek közül a legújabb kirívóan modern és
kisebb városrészként lehet leírni az amerikai felszerelt. Itt uszoda, kosárlabdapálya, fitkampuszt, két könyvtárral, mozival, színház- neszterem, spinning- és futópálya, jakuzzi is
zal és további komplex épületrészekkel. található, amelyet elõszeretettel látogattam
Minden egyes épületnek külön neve van, majd minden nap. A sportfoglalkozások,
színük azonos (bordó és fehér színekben meccsek és sportközpontok diákigazolvány
pompáznak), azonban teljesen eltérõen néz- segítségével ingyen igénybe vehetõk. Én
nek ki, így az eltévedés lehetõsége nagyjából személy szerint egy nemzetközi szintû kolehetetlen. Feltûnt továbbá, hogy minden sárlabda meccsen vettem részt a Közgazdaegyes adományból készült és/vagy elõállított ságtan Intézet tanáraival.
területnek, fának és épületnek emléktáblája
Mindezek mellett az egyetemnek öt farmja
van. A rendkívüli teljesítményt (tanulmányi, van 300 hektáron, ahol az arborétum, az
sport, szervezõi, stb.) szintén emléktáblákkal üvegház, a lovarda és egy sertésfarm is heés díjakkal jutalmazzák. 2017 tavaszi/nyári lyet kap. Nemcsak szakmai gyakorlat helyfélévben több mint 100 kitüntetést osztottak színeként használják ezen területeket, haszét a hallgatók közt. Külön tablót készítenek nem tavasztól õszig lovas, valamint rodeó
a kiemelkedõ munkásságú hallgatóknak is, programokkal várják az érdeklõdõket és az
amelyet évente frissítenek. Egyik délután egyetemre járó diákokat. Az üvegház meléppen egy ilyen, jövõ évi tabló elkészítésé- letti gyönyörû arborétumban pedig szezoben segíthettem az intézetet.
nálisan virág-, gyümölcs- és zöldségvásárt is
A könyvtár kiemelten felszerelt, ahol nagy szoktak rendezni.
élményt jelentett számomra a munka. A
A Hutson School of Agriculture
könyvtárakban eltérõ, igazgatójával, dr. Brian Parr-ral
liberálisabb szemléletmód a mérvadó,
amely mellett a diákok kevésbé fegyelmezettek. A hangos
beszélgetés és étkezés
lehetõsége a legtöbb
helyiségben megengedett számukra.
Mind a két könyvtár
hatalmas segítséget
nyújt, amely elsõsorban a digitális adatbázisra terjed ki. A szakmai cikkek és fogalmazások helyesírására külön központ mûködik, amelyet én is gyakran igénybe vettem
A csereprogramnak köszönhetõen kutatói
(Writing Center). A központi könyvtár nyitva munkám és tanulmányaim a Hutson School
tartása igen kedvezõ, vasárnaptól csütör- of Agricultural intézetben végeztem el. Már
tökig akár éjfélig is dolgozhatnak ott a hall- a második napon bemutattak a tanári karnak,
gatók.
majd a továbbiakban a diákok számára létA sportlétesítmények közt található egy rehozott tanulói szobában végezhettem kutakülön, 16800 férõhelyes sportstadion is, tásaimat. Nagyon szép, kellemes, nyugodt
amelyet leginkább amerikai focira használ- környezet fogadott, rengeteg füves, parkos
nak. Ezen túl még egy kézilabda és egy ko- résszel, szabadidõs programmal és sport-
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Bátyai
tanulmányok
lehetõséggel. Hasznos és sokféle tevékeny- amelyet sosem felejtek el. A konferenciákon
ségek sora várt rám, ha a munkából kikap- való megjelenés lehetõségét dr. Handayani
biztosította számomra. A szakmai kongreszcsolódást kerestem.
A mentorom dr. Brian Parr, a Hutson szusokon való részvételek mellett a kutaSchool of Agriculture igazgatója volt, aki kö- tásom elõkészítését és lekérdezését nagy
rültekintõen, figyelmesen foglalkozott ve- gondossággal, odafigyeléssel, folyamatos
lem, mindig szakított idõt arra, hogy segítse segítségnyújtás mellett dr. Parr és professzor
munkámat. A második héten õ segített ki- Payne irányította.
Hétvégi, barátokkal tett utazásaim során
választani a szakmai fejlõdésemet leginkább
elõsegítõ órákat, így a prezentációs techni- Nashville, Paducha, Cadiz, Paris városokba
kák mellett statisztikai, valamint kutatás vezettek.
A Murray State University-n eltöltött idõm
tervezési órákon vehettem részt. Késõbb további tanári ajánlásra agrárgazdaságtant, rengeteg ötletet és digitális adatot biztosított
angol nyelvi órákat és marketinget is hall- az irodalom feldolgozást illetõen, valamint
gattam. Összesen nyolc tárgyat látogattam, kivételes lehetõséget nyújtott számomra,
az ajánlott négy helyett, mert igyekeztem amely PhD disszertációs munkám fejarra törekedni, hogy minél hatékonyabban és lesztését is nagyban elõsegítette.
Számos értékes barátot szereztem a Föld
hasznosabban használjam ki az itt eltöltött
idõt. Célom volt továbbá, hogy fejlesszem számos részérõl Indián es Tunézián keresztül
nyelvtudásomat és olyan órákat látogassak, Japánig. Tapasztalatokat cseréltünk kulturális és egyéb hagyományok megismerése
amelyeket otthon is oktatok.
Az amerikai és a
külföldi diákok
egyaránt nagyon
kedvesek és segítõkészek voltak,
gyorsan és könynyedén be tudtam
illeszkedni. A diákok mellett volt
szerencsém helyi
lakosokkal is megismerkedni. Amikor csak energiám
és idõm engedte,
akkor részt vettem a
szabadidõs programokon is. A kampusz mozijában is- Tari Katalin elõadása a SZIE-rõl
Fotó: dr. Alyx Shultz
merkedtem meg
egyik legkedvesebb
helyi ismerõsömmel, aki egy, már nyugdíjba terén. Többször készítettem mind amerikai,
vonult professzor úr felesége. Fia, Colin mind a külföldi, új barátok számára hazai
Horwood 2011-ben járt a Szent István ételeket, hogy megismertessem velük is a
Egyetemre ugyanezen program jóvoltából. A magyar gasztronómia ízvilágát.
MSU mozijában hetente vetítenek filmeket a
Sokféle értékes és igen hasznos tapaszszemeszter szorgalmi idõszaka alatt, ahol talattal és új tudással gazdagodtam kint tarelsõsorban történelmi és dokumentumfilme- tózkodásom során. Az amerikai gondolkoket nézhettünk meg. Ezt a programot is min- dásmód és liberális hozzáállás megismerése
denki figyelmébe ajánlom, aki a jövõben erre segít többek között a dolgok prioritásának
az egyetemre látogat.
megítélésében, továbbá a lehetõségek könyAz egyetemi élet mellett lehetõségem nyílt a nyebb felismerésében.
konferenciákon való részvételre, amelyeken
Tapasztalataim alapján minden érdeklõdõkét posztert és egy prezentációt mutathattam nek csak ajánlani tudom ebben vagy további
be. Tulajdonképpen az elsõ hónapot le- külföldi csereprogramban való részvételt,
számítva, minden hónapban volt egy kon- mivel a külföldön szerzett tudás és tapasztaferencia, amelyre új kutatást készítettem. A lat, az átélt élmények rendkívül sokrétûek,
konferenciák alkalmával többször lehetõ- páratlanok, amiket lehetõség szerint minden
ségem nyílt az utazásra. Ezek közül a Mobile embernek ki kell próbálni.
Alabama városában tartott, 3 napos kongKöszönettel tartozom mind az amerikai
resszus volt a legemlékezetesebb számomra. mind a gödöllõi egyetem minden egyes
Pálmafák, mediterrán környezet és életem munkatársának, akik segítségemre voltak
elsõ tornádója. Igazi amerikai álom volt abban, hogy részt vehessek ezen rendkívül
számomra, izgalmas és tapasztalatokkal teli, hasznos és értékes csereprogramban.

A 2016-os bátyai falukutató tábor kutatási eredményeit feldolgozó Bátyai tanulmányok c. kötet bemutatójára a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet Szénay-termében került sor. Bátya Bács-Kiskun megyében, Kalocsa
mellett fekvõ, kétnyelvû falu, ahol ma-

gyar és rác (bunyevác) lakosság keveredik évszázadok óta, de az ezredforduló
után a cigány népesség is megjelent.
A könyvbemutatón dr. Farkas Tibor
egyetemi docens bevezetõje után dr. Kenderfi Miklós egyetemi docens élvezetes
elõadásában ismertette a kötetet. Zsebics
Ilona polgármester és Fekete Csaba alpolgármester hozzászólásaikban pozitívan értékelték az elvégzett munkát. A falu delegációjának néhány tagja népviseletben érkezett, Szarvasné Tamaskó Teréz bátyai
dalokat szólaltatott meg magyar és rác
nyelven, majd egy Bátyáról szóló digiporámát tekinthettek meg a résztvevõk. A
bemutató végén különleges bátyai süteményeket kóstolhattak meg a résztevõk,
nagy sikere volt a paprikás kalácsnak és a
híres, mézédes bátyai tortának.

A kötet szerkesztõi dr. Farkas Tibor és dr.
Kolta Dóra, szerzõi Fábián Bertalan, dr.
Farkas Tibor, dr. Kassai Zsuzsanna, dr.
Kolta Dóra, Kútvölgyi Viktória és dr. Ritter
Krisztián voltak. A kötet elsõsorban a bátyaiaknak szól, valamint azoknak is, akik
Bátyáról származnak és kötõdnek a településhez, de azt gondoljuk, hogy a tanulmányok elolvasása érdekes lehet területés vidékfejlesztéssel, település-fejlesztéssel, település-szociológiával foglalkozó
kollégáknak, szakembereknek is, hiszen
ilyen mélységû jelenkori kutatás ritkán készül. A kötet megjelenését Bátya község
önkormányzata és a SZIE Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kara támogatta.
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Regional integration plays a key role
– an interview with Professor Dr. hab Maria Nowicka-Skowron
The Senate of Szent István
University has awarded the title of
honorary doctorate to Prof. Dr.
habil Maria Nowicka-Skowron, the
former Rector of the Czêstochowa
University of Technology. The title
was awarded in Gödöllõ, at the
closing ceremony of the 2016/2017
academic year. Prof. NowickaSkowron was interviewed after the
ceremony.
– This year Professor will celebrate the
40th anniversary of her scientific work. In
your scientific life's work the improvement
of efficiency plays an important role, you
conducted researches in the field of
different industries, from machinery
industry to power plants, in logistics
systems and theoretical and practical
management fields. How could you
summarize your main scientific
achievements?
– Looking back, I must admit that I had the
opportunities to gain experience in many
professional areas and participate in a variety
of grants, projects, commissioned work and
expertise reports. My specialization lies in the
sphere of logistics, however I have always
been close to the prevalent problems of
theories and practices of management. That is
why in my scientific activity it can be found
monographs and other publications from the
field of the industrial enterprises management,
availing of structural funds or publications
devoted to the contemporary challenges of
management like innovativeness of the
organization and creation of networks of
cooperation. Regarding the main scientific
achievements I shall mention the doctoral
students and postdoctorals whose preparation
for "scientific craft" was an important goal of
my scientific mission.
– You have taken part at many
international cooperation in different
countries fromAustria to the United States.
How could your University utilize these
experiences and scientific networks?
– Yes, I have been always very actively
involved in international cooperation. Such
scientific bonds help to establish not only
international but also multidisciplinary
projects. This activity is crucial in terms of
scientific development not only each of the
researchers individually, but also for the
development of the whole university.
Cooperation is also a key factor in the
development of all science disciplines. That is
why establishing new partnerships was always
one of my priorities in my work as Rector. How
fruitful this strategy was, it can be proved the
cooperation with Szent István University in
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Gödöllõ. Over the past 10
years, this collaboration has
resulted the organization
series of conferences and
seminars and many
common publications in
form of monographs and
journal articles.
– You worked as the
Rector of Czêstochowa
University of Technology
for two periods. Which
were the most important
results of your university
during these eight years?
– As a former rector, I
think I can feel fulfilled. I
am proud of the fact that
during my tenure it has managed to
accomplish a number of projects ranging from
the modernization of the university
infrastructure, to the investment of nearly 15
million EUR by 2016, through the launch of
numerous organizational and scientific
projects. Many inventions and patents are
created thanks to the employees of the
university. Their achievements are rewarded
and so e.g. in 2015, the research team was
awarded by the Ministry of National Defense.
Our scientific staff is also systematically
developing. All faculties are entitled to hold
the doctoral degree and five of them have the
right to the title of doctor habilitated. Our
didactic offer is also developing. We offer
studies in nearly 30 directions and 100
specializations. Our students have achieved
spectacular success occupying 6th place (out
of 44 teams) in the international Mars Rover
Competition University Rover Challenge
2015, held on the Mars Desert Station in the
UTAH (United States). We also take higher
and higher positions in the ranking of
universities in Poland. In summary, I think I
can feel satisfied with the results of my work.
– What are the most important issues of
the cooperation between the Faculty of
Economics and Social Sciences of the Szent
István University and your university, the
Czêstochowa University of Technology?
– There are three main pillars of our
cooperation.
The first is the jointly organized scientific
conference series (ICoM International
Conference on Management) which had the
7th conference this year. This conference is
organized by four partner universities from
the four Visegrad countries. The initiators of
this conference series were the Szent István
University and Czêstochowa University of
Technology and I shall mention my
Hungarian colleagues, Prof. Illés Bálint
Csaba and Dr. Anna Dunay who worked hard
for this well-built partnership..
The second pillar is the very active common

publication and research
activity. The Polish and
Hungarian colleagues are
consciously working on
common research projects,
common publications in
journals and books. This work
broadens our international
scientific network and may
build a well-formed base for
the success of further
international research project
applications and publications.
The third pillar of our
cooperation is connected to
our main task: education. Our
colleagues take part in
mobility programmes at each
level of education: bachelor, master and PhD
level. Based on the general agreement which
was signed in January of 2015 in
Czêstochowa by Rector Prof. Tõzsér János
and myself, we are working on further
exchange programmes for students and
colleagues with other faculties of our
universities, for example with the Faculty of
Engineering of the SZIE. There is a special
focus on the collaboration between doctoral
schools, with Prof. József Lehota the Head of
the Doctoral School of Management and
Business Administration, we are laying down
the future steps of the common work with the
Doctoral School of Management and
BusinessAdministration.
– How would you evaluate the cooperation
between the higher educational institutions
of the Visegrad countries?
– Cooperation between Visegrad countries
and universities is important because it fosters
the development of our region. A region that
has a similar past, the problems it faces and
similar challenges. We should therefore
tighten our cooperation towards regional
integration and the platform of higher
education and scientific development is a
very good place to achieve these goals.
– What is the most important message
which you would send to the future
generations?
– As a mature person, I would like to say
young people that in life it is not about
constantly thinking about what will happen.
Spontaneity, enjoying what we have and
appreciating the present moment is great. It is
worthwhile to realize that everything is the
result of our decisions and actions, and that is
why we have a huge impact on the future, not
just on our own but on the whole of society.
– What are your plans for the future?
– My plans for future are simple. I will try to
keep in touch with my Hungarian, Slovak and
Czech friends as often as possible and
cooperate with my colleagues on the
scientific field to prepare new book.
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Kulcsfontosságú a regionális integráció
Beszélgetés dr. habil Maria Nowicka-Skowron professzor asszonnyal
A Szent István Egyetem Szenátusa
tiszteletbeli doktori címet
adományozott dr. habil Maria
Nowicka-Skowron professzornak,
a Czestochowa-i Mûszaki Egyetem
korábbi rektorának. Az elismerést a
tanévzárón adták át Gödöllõn. Ebbõl
az alkalomból kérdeztük a professzor
asszonyt.
– Professzor asszony idén ünnepli tudományos pályafutásának 40. évfordulóját. Munkásságában kiemelkedõ szerepe van a hatékonyság fokozásának különbözõ iparági területeken a szerszámgép ipartól az erõmûvek
javításán át a logisztikai rendszerekig és a
menedzsment-tudományok elméleti és gyakorlati vonatkozásait illetõen. Hogyan tudná
e kutatásai eredményét összefoglalni?
– Ha visszatekintek az elmúlt 40 évre, be kell
vallanom, hogy nagyon szerencsésen alakult a
pályám, hiszen több szakmai területen is szerezhettem tapasztalatokat, számos pályázat, projekt
szakmai megbízás és szakértõi feladat résztvevõje lehettem. A fõ szakmai profilom ugyan a
logisztika területe, de emellett mindig közel állt
hozzám a menedzsmenttudomány elméleti és
gyakorlati oldala, alkalmazásai. Ennek köszönhetõen számos könyvem és egyéb publikációm
készült az ipari vállalkozások vezetése és szervezése valamint a napjaink egyik kiemelkedõen
fontos kihívása, a szervezeti innováció és az
együttmûködési kapcsolatok menedzselése témaköreiben. Ha a tudományos eredményeimet
említem, feltétlenül fontos megemlítenem a
doktorandusz hallgatóimat és posztdoktor kutatókat, akik tudományos életre való felkészítése
szakmai küldetésem egyik legfontosabb és legkedvesebb feladata volt.
– A nemzetközi együttmûködésekben is sokrétûen vesz részt Ausztriától az Egyesült Államokig. Mindez milyen haszonnal járt egyeteme számára?
– Igen, mindig nagyon aktívan vettem részt a
nemzetközi együttmûködésekben. Az ilyen jellegû tudományos kapcsolatok lényege nemcsak
a nemzetköziségben, hanem a feladatok multidiszciplináris jellegében is rejlik. A nemzetközi
kapcsolatok ápolása nemcsak az egyéni tudományos teljesítmény értékeléséhez szükséges, hanem az egész intézmény, az egész egyetem számára is kiemelkedõ fontosságú. Az együttmûködés a tudományos fejlõdés egyik fõ mozgatórugója. Pontosan emiatt volt az egyik fõ célkitûzésem rektorként az új tudományos kapcsolatok
kiépítése, amelynek egyik gyümölcse a Szent
István Egyetemmel kiépített sikeres együttmûködés. Az elmúlt 10 évben ez a közös munka egy
sikeres konferenciasorozatot, közösen szervezett szimpóziumokat és workshopokat, számos
közösen kiadott könyvet, monográfiát és folyóiratcikkeket eredményezett.
– Két cikluson át volt rektora Czestochowa-i
Mûszaki Egyetemnek. Milyen eredményeket
sikerült elérnie az egyetem vezetõjeként?
– Mint volt rektor, úgy érzem, elégedett lehe-

tek az elmúlt 8 év eredményeivel. Büszkeséggel tölt el, hogy a vezetésem alatt az egyetemen komoly infrastruktúra fejlesztõ beruházások fejezõdtek
be, mintegy 15 millió
euro értékben 2016 végéig, továbbá több
szervezetfejlesztõ és
tudományos projektet
is sikerrel zártunk. Az
egyetemi kollégák
munkájának köszönhetõen számos szabadalmat és tudományos
eredményt mutathatunk fel. Ezeket a kiemelkedõ teljesítményeket több szinten is elismerték, például 2015ben az egyik kutatócsoportunkat a lengyel nemzetvédelmi minisztérium tüntette ki. A tudományos tevékenységeket folytató munkatársak
szakmai karrierjét tudatosan támogatjuk. Az
egyetemünk összes karán mûködik doktori iskola, és 5 doktori iskola rendelkezik habilitációs
teljesítmény elismerésére való jogosultsággal.
Az oktatási kínálatunk is egyre bõvül, közel 30
szakon és 100 szakirányon tanulhatnak a hozzánk jelentkezõ hallgatók. Hallgatóink sikerei
közül ki szeretném emelni a 44 résztvevõ között
elért 6. helyet a 2015. évi Mars-autó versenyen
(a Mars Rover Competition, a University Rover
Challenge versenyén), amelyet az Egyesült Államok Utah államában, a Mars sivatag szimulációs kutatóállomásán (Mars Desert Research
Station) rendeztek meg. A lengyelországi egyetemek rangsorában egyre magasabb pozíciót
értünk el az elmúlt években. Összegzésül, úgy
érzem, elégedett lehetek az elmúlt évek eredményeivel.
– Mi a tartalma az Ön egyeteme és a gödöllõi
egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara közötti együttmûködésnek?
– Együttmûködésünknek három fõ pillérét szeretném kiemelni. Az elsõ a közösen megálmodott és szervezett tudományos konferencia sorozat, az ICoM International Conference on
Management, amelynek a 7. konferenciája nemrég ért véget Nyitrán. A konferenciát a V4 országok négy partneregyeteme szervezi közösen,
minden évben más-más helyszínen. A konferenciasorozat elindítója a SZIE és a Czestochowa-i Mûszaki Egyetem volt, a magyar kollégák
közül ki szeretném emelni dr. Illés Bálint Csaba
professzor és dr. Dunay Anna docens szerepét,
akik a rendezvénysorozat szervezésében is
komoly szerepet játszottak és más térem is sokat
tettek az együttmûködésünk sikeréért.
Az együttmûködés második fontos pillére az
igen aktív közös publikációs tevékenység. A lengyel és magyar kollégák tudatosan dolgoznak a
közös kutatások indításán és közös folyóirat és
konferenciacikkek és könyvek készítésén. Ezzel
a tudatos munkával tudjuk erõsíteni a nemzetközi kapcsolatainkat, ami a további kutatási feladatok, pályázati lehetõségek sikeréhez ad jó alapot.

Az együttmûködés harmadik területe az oktatás. Több munkatársunk vesz részt rendszeresen
különbözõ mobilitási programokban az oktatás
mindhárom szintjén, alap- és mesterszakon,
PhD képzésben is. A 2015-ös együttmûködési
szerzõdésünk alapján ezeket a csereprogramokat szeretnénk elsõsorban továbbépíteni, a SZIE
és a mi egyetemünk további karaival is, a hasonló profil miatt például a Gépészmérnöki Karral. A doktori képzésben is együttmûködésre törekszünk, dr. Lehota József professzor úrral, a
GSZDI vezetõjével már megkezdtük a közös
jövõbeni munka feltételeinek egyeztetését.
– Hogyan értékeli a V4-ek felsõoktatási
együttmûködését?
– Nagyon fontosnak tartom az együttmûködést, hiszen egy régióban élünk, tudjuk, milyen
utak vezetnek a további fejlõdéshez. Hasonló a
múltunk, hasonlóak a problémáink és hasonló
kihívásokkal kell szembenéznünk. Emiatt
kulcsfontosságú az együttmûködés, a regionális
integráció kiépítése. Úgy érzem, hogy a felsõoktatási intézmények szerepe ebben kiemelkedõen fontos és a tudományos fejlõdés segítségével könnyebben elérhetõ lesz ez a cél.
– Mit a legfontosabb üzenet, amit a jövõ generációjának szeretne átadni?
– Leginkább azt szeretném üzenni a fiataloknak, hogy sohasem arra kell gondolni életünk
során, hogy mi fog történni a jövõben. Az ösztönös megérzésekre kell inkább hagyatkozni, értékelni azt, amit már tudunk, amit már megszereztünk, és elfogadni azt, hogy a jelenben élünk
és minden napnak megvan a maga szépsége, értéke. Meg kell értenünk azt is, hogy minden ami
történik, nagymértékben függ a mi saját döntéseinktõl és cselekedeteinktõl, és pontosan ezért
tudjuk formálni a jövõnket, nemcsak a sajátunkat, hanem az egész társadalmunkét.
– Mik a további tervei?
– A terveim nagyon egyszerûek… szeretném
tovább ápolni, erõsíteni a magyar, szlovák és
cseh barátaimmal a kapcsolatot, minél többet
találkozni velük. Természetesen tudományos
téren is vannak még terveim, egy új könyv írását
szeretném megvalósítani a kollégákkal.
Felvételeink a tanévzáró ünnepélyen készültek
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Dr. Monostori István
Háromgyermekes, kézmûves kisiparos szülõk második gyermekeként 1924. december
12-én Sárváron született. Itt végezte elemi és
polgári iskolai tanulmányait, amit 1939-ben
fejezett be. Anyagi okok miatt csak egy év
múlva folytathatta tanulmányait a veszprémi
kereskedelmi középiskolában. Érettségit
1944-ben tett, majd a keszthelyi mezõgazdasági fõiskolára iratkozott be. Felsõoktatási
tanulmányait 1948. június 24-én okleveles
mezõgazdasági mérnökként fejezte be az
Agrártudományi Egyetem Mezõgazdaságtudományi Kar Keszthelyi Osztályán.
Tanulmányainak befejezése után – állás hiányában – bérelt földön, önállóan gazdálkodott. Az Agrártudományi Egyetemen, Gödöllõn 1952. április 8-án létesített munkaviszonyt, a dr. Horn Artúr professzor által
vezetett Állattenyésztéstani Tanszéken. Kezdetben a tanszéki Kísérleti Tér telepvezetõjeként dolgozott. Egyetemi tanársegédnek
1952. október 1-jei, egyetemi adjunktusnak
1961. május 1-jei hatállyal léptették elõ. A
Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem Agrárközgazdasági Tanszékén hosszú
idõszakon át (1958 – 1990) meghívott elõadóként oktatott, és munkájának elismeréseként 1984-ben címzetes egyetemi docens lett. A gödöllõi egyetemen A csikók legelõhasznosítása címû doktori értekezésének summa cum laude minõsítéssel történõ
megvédésével egyetemi doktori címet kapott
1960. június 9-én. A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem 1994-ben a GATE tanácsosa
címmel tüntette ki.
Oktató-nevelõmunkáját a tanszéken az Általános állattenyésztéstan és a Részletes állattenyésztéstan gyakorlatain, valamint az
önállóan oktatott – az agrármérnöki törzsanyag mellett a '80-as évek elején bevezetett
blokkos oktatásba beiktatott – Lótenyésztés
tantárgy elõadásain, tantárgyi gyakorlatain
fejtette ki. Óráit mindig lelkiismeretesen felkészülve, nagy szakmaszeretettel oldotta
meg. Mindig, minden egyes tanórát, gyakorlatot megtartott. Nála a hallgatók iránti feladat volt az elsõ. Az általa oktatott lótenyésztési tanórák a maguk nemében kiválóak

voltak. Jótékony nevelõ tevékenységet fejtett ki a hallgatók lovas képzésében is. A hallgatókat a lovas iskolában is munkafegyelemre, áldozatkészségre nevelte. A hallgatók
szakmai elhivatottsága, példás szorgalma és
mindig reális értékítélete miatt szigorúsága
ellenére népszerû, nagyra becsült oktatónak
tartották.
Oktatói munkája mellett ellátta a tanszék
keretében mûködtetett Egyetemi Lovarda
oktatási és gazdasági felelõsi teendõit. A lovarda vezetõjeként megszervezte és irányította az egyetemi lovaglás-oktatást, és az
egyetemi lovassportot. Közel három és fél
évtized alatt, irányításával számos kiemelkedõ egyéniséget – közöttük nemzetközi válogatottakat, fogathajtó-világbajnokokat –
nevelt a lovassport számára. Odaadó munkájának eredményeként az egyetemi lovascsoport nemzetközi színvonalú versenyeket
nyert, jó hírnevet szerezve az egyetemnek.
Tagja volt az Egyetemi Sportbizottságnak,
és a Gödöllõi Egyetemi Atlétikai Club Lovas
szakosztályának vezetõjeként is dolgozott. A
Magyar Lovas Szövetség felkérésére versenyeken gyakran látott el zsûri elnöki és versenybírói teendõket. Majd elnökségi tagja
lett a Magyar Lovas Szövetségnek és a szövetség díjugrató szakbizottságát is vezette.
Részt vett az országos lótenyésztési koncepció kidolgozásában is. Gödöllõn a május 1jei lóversenyek fõrendezõjeként, a lovas ballagások megszervezõjeként elismerésre méltó munkát végzett.
Lótenyésztési szakismeretével, szakmaszeretetével az egyemen és a hazai szakmai körökben nagy elismerést szerzett. Tanszéki
kollegáival önzetlen, jó viszonyt tartott fenn.
Szolgálatkészen, segítõen állt mindenkihez.
Mindig kellemes légkört teremtett maga körül. A mezõgazdasági termelési gyakorlattal
szoros kapcsolatot tartott fenn. Az 1960-as
évektõl részt vett a mezõgazdasági nagyüzemek állattenyésztési, s fõként szarvasmarhatenyésztési programjainak fejlesztésében.
Széles körû kutatómunkája jól illeszkedett a
tanszék kutatási programjaihoz, országos
kutatási koncepciókhoz.

Dr. Patay Zoltán

nyok kandidátusa (Kijev), 1997-tõl a matematikatudomány kandidátusa (Budapest).
Kandidátusi fokozatát a csoportgyûrû egységcsoportja centrumának szerkezetérõl írt
értekezéséért kapta. Tudományterületén – az
absztrakt algebrában – elért eredményeit számos publikációban tette közzé, valamint oktatás-módszertani témakörben is több dolgozatot jegyzett. Kollégánk 1971-tõl dolgozott
a felsõoktatásban, Békéscsabára 1996-ban
került. 1998-tól fõiskolai tanár, 2004-tõl a
Gazdaságmatematika és Informatika Tanszék vezetõje, 2006 szeptemberétõl – nyugdíjba vonulásáig – az Alkalmazott Természettudományi Intézet igazgatója volt. Okta-

(1948 – 2017)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Patay
Zoltán, a SZIE AGK Gazdaságtudományi és
Módszertani Intézet nyugalmazott fõiskolai
tanára rövid szenvedés után 2017. május 9én elhunyt.
Dr. Patay Zoltán okleveles matematikus és
matematikatanár, egyetemi diplomáját 1971ben az Ungvári Állami Egyetemen szerezte.
1986-tól a fizikai és matematikai tudomá-
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fotó: arablo.hu

(1924 – 2017)

Munkájának elismertségét számos kitüntetés tanúsítja: Miniszteri Dicséret, 1962;
Rektori Dicséret, 1970; Fõosztályvezetõi
Dicséret, 1973; Kiváló Munkáért, 1979,
1986; Pro Universitate, 1995; Életfa
Emlékplakett arany fokozata, 2014.
Egyetemi munkaviszonya 1987. április 15én nyugdíjazása miatt szûnt meg. Életének
93. évében, 2017. április 20-án visszaadta
lelkét Teremtõjének. Testét örök nyugovóra
2017. április 29-én a kismarosi temetõben
helyezték el. Nekünk, itt maradóknak pótolhatatlan és örök veszteség marad a
nagyszerû tanár, nemzedékek oktatója, a
kitûnõ lovas szakember eltávozása. De
reményt adhat mindannyiunknak Arany
János verssorainak jövendölése, mert
„Midõn a roncsolt anyagon
Diadalmas lelked megállt;
S megnézve bátran a halált,
Hittel, reménnyel gazdagon
Indult nem földi útakon,
Egy volt közös, szent vigaszunk
A LÉLEK ÉL: találkozunk!”
Gödöllõ, 2017. május 8.
Dr. Kozák János
tói tevékenysége kezdettõl fogva a matematika oktatás gyakorlatorientáltabbá tételére
irányult. Szakmai hitvallása szerint "alapos
tudást a hallgató leginkább önálló munkával
szerezhet". Ennek érdekében számos kiadványt, tankönyvet és más segédletet írt, illetve lektorált.
Dr. Patay Zoltán víg kedélyû, társaság kedvelõ ember volt. Kollégái szerették közvetlenségéért, humoráért, az általa írott tréfás
"bök verseiért". Szerénységét, segítõkészségét, szakmai és emberi nagyságát, jó szívvel megõrizzük.
SZIE AGK dolgozói

aula
aula

Dr. Beer György
(1927 – 2017)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy életének
90. évében elhunyt dr. Beer György, a Szent
István Egyetem Gépészmérnöki Karának
professzor emeritusa.
Beer professzor 1927. január 20-án született
Budapesten. Gépészmérnöki diplomáját a
Budapesti Mûszaki Egyetem Gépgyártástechnológia Szakán 1951-ben szerezte.
1959-ben mezõgazdasági mûszaki doktori
címet, majd 1975-ben kandidátusi fokozatot
szerzett.
Végzés után rövid ideig a Budapesti Forgácsoló Szerszámok Gyárában szerkesztõ
mérnökként dolgozott. Innen került az Agrártudományi Egyetem Mezõgazdasági Gépészmérnöki Karára, ahol tanársegédi, adjunktusi, 1960-tól docensi majd 1975-tõl
egyetemi tanári beosztásban dolgozott.
1957-tõl 1994-ig vezetõje a Mezõgazdasági
Gépek Javítása Tanszéknek. A Tanszék ma a
Gépipari Technológiai Intézet meghatározó
része.
A Mezõgazdasági Gépészmérnöki Kar
alapító tagjaként, kezdetben részt vett a
Mechanika, a Gépelemek, Mezõgazdasági
gépek üzemeltetése és az Állattenyésztés c.
tantárgyak oktatásában is. 1951-tõl elõadója
a Szerkezeti anyagok és gépgyártástechnológia c. tárgynak. Mintegy 15 egyetemi
jegyzetet és tankönyvet írt. 1988-ban a
Mûszaki és a Mezõgazdasági Kiadók közös
gondozásában jelent meg a Mezõgazdasági
gépek gyártása c. több kiadást megélt tankönyve.
Igen sokrétû újító, kutató tevékenységet is
folytatott. Ennek eredményeként négy találmánya szabadalmat kapott. Nevéhez fûzõdik az elsõ hazai gyártású villanypásztor.

Tervei alapján készült és szabadalmat is kapott a mechanikus vezérlésû mobil fejõgép.
Irányításával készültek gyógyszer- és vegyészeti gyárak számára robbanásmentes pneumatikus vezérlésû hidraulikus felvonók és a
szomszédos országokba is exportált hidraulikus állatorvosi mûtõasztalok. Munkatársaival együtt megoldotta a Diesel-adagoló
berendezések felújítását és ehhez számos
vizsgáló mûszert tervezett és gyártott.
Mint a hazai biotribológiai kutatások elindítója, foglalkozott a nagy kárt okozó sertés- és szarvasmarha lábvég megbetegedések
miatti termeléscsökkenés megakadályozásával, s e célból istállópadozat vizsgáló eljárásokat és padozatminõsítõ berendezéseket
fejlesztett ki.

Dr. Lencsés György
(1941 – 2017)
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy dr. Lencsés
György, a Szent István Egyetem címzetes
egyetemi tanára május 19-én elhunyt.
Lencsés György 1941. december 27-én született Pozsonyszentgyörgyön. Családját az
1947-es, úgynevezett "lakosságcsere" keretében telepítették ki a Felvidékrõl, így már kisiskolás kora óta Gödöllõ polgáraként élte életét. A pedagógus szülõk példáját követve õ is
elhivatott tanárrá vált, aminek nem mond ellent, hogy állatorvos doktor lett. A végzés után
rövid ideig a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem tangazdaságában folytatott praxist, amit
az alma mater hívó szavára otthagyott, hogy az
Állatorvostudományi Egyetem Élettan Tanszékén dolgozzon. Itt került szakmai érdeklõdésének fókuszába a baromfi ásványianyagforgalmának a kérdésköre is.
Ugyanezzel a témával foglalkozhatott ké-

sõbb is, amikor
1973-ban meghívást kapott a GATE
Állatélettani és Állategészségtani
Tanszékére. A már
akkorra nagy oktatási rutinnal bíró
Lencsés Györgyöt
nagyon hamar
megkedvelték a
hallgatók. Elõadásain nemcsak a szûk szakmai anyagot adta le,
azt nemegyszer az adott területhez köthetõ
irodalmi és képzõmûvészeti vonatkozásokkal is színesítette. Tehette mindezt azért,
mert széleskörû humán mûveltségét akár
multimédiás módszerekkel is képes volt átadni, amivel úttörõ szerepet vállalt az akkor

A tanszékvezetés mellett jelentõs szerepet
vállalt a kar vezetésében is. 12 évig volt dékánhelyettes. Nevéhez fûzõdik a szakmérnöki oktatás bevezetése és az elsõ hat szak
beindítása a karon. A kar Gödöllõre költözésekor a Kiköltözési Bizottság elnökeként
megszervezte és irányította a kiköltözést.
Több mint egy évtizedig volt a MAÉ Gépesítési Társaság Gépjavítási Szakosztályának
elnöke. Szakmai és közéleti tevékenységének elismeréseként három ízben nyerte el a
Kiváló Feltaláló kitüntetés arany fokozatát.
Megkapta a Munka Érdemrend ezüst fokozatát valamint a Szabó Gusztáv Emlékérmet.
1997-ben nyugdíjba vonulása alkalmából,
kimagasló szakmai életútjának elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend
Középkeresztje kitüntetésben részesült.
1997. január 1-jén vonult nyugdíjba, ezután
még néhány évig, mint nyugalmazott egyetemi tanár vett részt a tanszék munkájában.
1999-ben Professzor Emeritus kitüntetésben
részesült. Néhány évvel ezután, az Izraelben
élõ lányai után költözött. Továbbra is élénken érdeklõdött a kar és a tanszék élete iránt,
amíg az egészségi állapota engedte évente
hazalátogatott.
Az elhunyt dr. Beer György professzor
emeritusra nemcsak a rendkívül tartalmas, a
Gépészmérnöki Karhoz kötõdõ szakmai
életútja, hanem a példamutató emberi, vezetõi tulajdonságai miatt is tisztelettel és kegyelettel emlékezünk. Munkatársait tisztelte, becsülte. Beosztottait kollégaként kezelte, az életük során adódó nehézségeik
legyõzésében segítette õket, emberként és
vezetõként is példát mutatott.
Nyugodjon békében!
még gyerekcipõben járó oktatástechnika elterjesztésében is.
Az évtizedeken át végzett kutatómunkáját számos publikációban tette
közzé, de a munka betetõzését a Gödöllõn megszerzett PhD fokozat jelentette. Mindemellett aktív segítõje
volt a hallgatói kluboknak és Gödöllõ
város tanácstagja is volt.
Nyugállományba vonulását követõen sem szakadt el a tanszékétõl, ahova
rendszeresen visszajárt az angol nyelvû képzés keretében órákat tartani.
Mûvészettörténeti érdeklõdési körének megfelelõen a GTK-n is oktatott.
Gödöllõi lokálpatriotizmusa közismert volt. Kultúrtörténeti elõadások tartásával, a kastély és a besnyõi mûemlékegyüttes szakszerû bemutatásával, sõt még a település fejlõdésében is elévülhetetlen érdemeket szerzett, ami a Grassalkovich Antal életérõl készült színjáték írásában teljesedett ki.
Halálával egy gazdag életút ért véget. Nyugodjék békében.
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Konferencia az épített környezeti nevelésrõl

Szerves, alakítható része hétköznapjainknak
A kultúrAktív Egyesület
szervezésében május 11-én
konferenciát tartottak az Ybl
Miklós Építéstudományi Karon.
Tóth Eszter, az egyesület elnöke
elmondta, hogy az idén Építészet és
Pedagógia címmel konferencia
sorozatot rendeznek, melynek elsõ
állomását jelentette az Épített
környezeti nevelés a
felsõoktatásban címû rendezvény.
Az egész napos konferencián Füleky
Zsolt, a Miniszterelnökség
építésügyi helyettes államtitkára
mondott köszöntõ beszédet.
HAJTUN GYÖRGY
Tóth Eszter épített környezeti neveléssel
foglalkozik. Az épített környezeti nevelés a
pedagógia és az építészet, urbanisztika határterülete, amelynek célja a gyerekek és fiatalok
érzékenyítése az épített környezet iránt. Ez a
terület régóta háttérbe szorult, s hiányzik az

szemlélet, ahogy az egyesület "kezeli" a már
megépített környezetet. Cáfolják azt, hogy a
már megépített környezetbe nem lehet beavatkozni, hiszen számukra az épített környezet nem egy statikus kulissza, amiben konténerként körbefogva élünk, s keretet ad az életünknek. Az épített környezet szerves része a
hétköznapjainknak, amely alakítható. Mi magunk ugyanúgy formálhatjuk a környezetünket, ahogy a környezet formál minket, mégpedig különbözõ léptékekben. Az épített környezetnél elsõsorban a házak jutnak eszünkbe, de ott vannak a parkok, a játszóterek, a
közösségi terek, és még sorolhatnánk. Az,
hogy egy térnek milyen a hangulata, a minõsége, és hogyan érezzük magunkat benne,
nem csak a fizikai környezeten múlik, hiszen
a térnek sok más egyéb aspektusa is van, ami a
hangulatot befolyásolhatja. Elég például arra
gondolni, hogy egy parkban az utcabútorokat
a fiatalok elkezdik parkõrversenyekhez használni, mivel ekkor már teljesen megváltozik a
park funkciója. Ekkor már nem az idõsebb
korosztály megy oda pihenni, hanem a fiataloknak jön létre egy új találkozóhely, ahol a
padon ugrálnak, sportolnak, gördeszkáznak,
akadályversenyt rendeznek. Pusztán a cselekvés által maga a fizikai környezet is megváltozik, hiszen a padból akadálypálya lesz. De
vannak olyan lehetõségek, hogy kisebb beavatkozásokkal javítunk a környezetünkön,
lásd például a gerilla kertészeket, akik virágot
ültetnek a városokban. Mindez jelzi, hogy
kismértékben is van lehetõség arra, hogy
változtassunk a környezeten, viszont ehhez jó
megfigyelés is szükséges. Jó szemmel kell
észrevenni a változtatás lehetõségét, s éppen
ezért fontos az épített környezeti nevelés, mivel így készíthetõk fel a fiatal generáció tagjai.

Fedezzük fel lakóhelyünket!

iskolai oktatásból is. Miközben a természeti
környezetünkkel tantárgyi szinten foglalkoznak az iskolákban, addig a várossal, a városi terekkel, az épített környezettel nem. A
fiataloknak kevés lehetõségük van arra, hogy
mélyebben megismerjék azt, és megértsék az
õket körülvevõ tereket, azok minõségét, és
azt, hogy õk hogyan tudják formálni, alakítani
azokat a saját igényeik szerint. Meg kell ismerni a szûkebb lakókörnyezetünket ahhoz,
hogy az ember új igényeihez igazodóan alakíthassuk, változtathassuk meg a már megszokott környezetet.
A hétköznapi ember számára újszerû az a
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Az egyesület központja Pécsett és Budapesten mûködik, de több más városban is jelen
vannak az egyesület aktivistái. Az egyesület
2010-ben alakult Pécsett, amikor a város Európa Kulturális Fõvárosa címet nyerte el, s ehhez az emlékezetes eseményhez kötõdött az
egyesület elsõ projektje. Egy városismereti kiadványt készítettek Pécsrõl, 8-10 éves gyerekek számára. E könyv arra ösztönözte az olvasóit, hogy fedezzék fel a várost, s ne csak a
turisztikai látványosságokat – ebben Pécs
igencsak bõvelkedik – hanem a hétköznapi lakóhelyeiket is. Az egyesület ezzel is hozzájárult a város sikeréhez, hiszen a lakosság szélesebb körét, de leginkább a gyerekeket sikerült megszólaltatniuk. A projekt annyira sikeres volt, s a könyv is annyira népszerûvé vált,
hogy az általános iskolákban is szinte „tananyaggá” vált, s tanárok szívesen oktatták az
épített környezetet a könyv segítségével. Valóságos mozgalom indult el a projekt segítségével, mert kiderült, hogy a lakosság széles

köre nyitott erre a témakörre. S ennek megfelelõen bõvült az egyesület tagsága is, napjainkban már harminc fõt számlálnak, köztük
pedagógusok, építészek, mûvészettörténészek, óvópedagógusok, mûvészek, közgazdászok. Mindazok, akik ezzel a határterülettel
kapcsolatban állnak, s elszántan foglalkoznak
az épített környezet lakhatóvá tételével. S további 30 fõ segíti õket a projektek megvalósításában, így mondhatni már a hálózatszerû
mûködés is megvalósult. S kapcsolatban állnak azokkal az aktivistákkal, épített környezeti nevelõkkel, akik ugyan nem tagjai az
egyesületnek, viszont más városokban, a saját
helyszíneiken izgalmas dolgokat valósítanak
meg, akár az egyesülettel együttmûködve.
Az egyesület háromévente szervez konferenciát, ami az épített környezeti neveléshez
kapcsolódik. Minden esetben az aktuális
irányzatokhoz, trendekhez igazodóan választják meg a témaköröket, s az elõadókat is.
Az elmúlt években egyre több helyen épült be
az építészet és a pedagógia ezen határterülete
a felsõoktatásba, az építész, és a tanárképzésbe, s egyéb más képzésekbe is. Több hazai
egyetemen – Pécsi Tudományegyetem, SZIE,
ELTE – épített környezeti nevelésben vesznek részt a hallgatók.
Igaz, az épített környezeti nevelés nem önálló tudományág, hanem határterület, ezért viszonylag lassan, egyéni kezdeményezésekkel
épül be a felsõoktatásba. A konferencia célja
egyébként az, hogy ezeket az egyéni kezdeményezéseket bemutassa, s azt, hogy mi zajlik a magyar egyetemeken, hol vannak kapcsolódási pontok, és hogyan lehetne ezt a területet a felsõoktatásban erõsíteni.
Markó Balázs DLA dékán megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy paradigmavál-
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tás zajlik, az egész építészeti szakma ezzel
foglalkozik a világon. Új fogalmak keletkeznek, új szemléletet kívánnak, s olyan fogalmakkal kellett megbarátkozniuk, mint a fenntarthatóság, a közösségi tervezés, társadalmi
felelõsségvállalás, ami az építésnek a szent
hármasát – funkció, forma, szerkezet – kibõvítve új dimenzióba helyezik. A paradigmaváltásban nagyon fontosak a határterületek,
azok, amelyekrõl a konferencia is szól. Az oktatásban is megjelent a paradigmaváltás, hiszen 2015-ben létrejött a Magyar Építészképzõ-helyek Fóruma, s az öt képzõhely (Debrecen, Gyõr, Pécs, SZIE, VM) vezetõi szinten új
építészeti oktatási metodikát, és kereteket
határoztak meg. Ennek a fórumnak a vezetõje
Bachmann Bálint, a pécsi mûszaki kar
dékánja. A konferencia már az új metodika
jegyében zajlott, hiszen az épített környezeti
nevelés felsõoktatásban elért eredményeit
mutatták be.
Füleky Zsolt helyettes államtitkár – aki maga
is építészmérnök – a közelmúlt közigazgatásban bekövetkezett változásait ismertette. Társadalmi párbeszéd után indultak el azok a folyamatok, amelyek mára teljesen új megítélésben tüntetik fel az építész szakmát. A szakmai szervezetekkel, egyetemekkel, az Építész

épített, és a táj környezetéért felelõsek. A döntések elõtt tehát megkérdezik a szakembereket is.

Településképi kézikönyvek
Füleky Zsolt sikernek könyvelte el, hogy külön, önálló törvényt kapott a településkép védelme. Az Országgyûlés a magyarországi települések jellegzetes, és értékes arculatának
megóvása, kialakítása, az épített és a természeti környezet egységes védelme, egyben az
építési beruházások gyors és sikeres megvalósíthatósága érdekében alkotta meg a törvényt. A törvényalkotók célja az építési beruházások támogatása, egyúttal a hazai városok
és községek sajátos településképének védelme és alakítása társadalmi bevonás és konszenzus által. A törvény hatására elkészültek
az elsõ településképi arculati kézikönyvek,
amelyek a tervek szerint minden magyarországi helységben segítik majd az építkezõket.
Jelenleg városaink, falvaink alig tizede rendelkezik valamiféle településképi szabályozással, a következõ években azonban sorra
mind a 3200 településrõl elkészül a látványos
kötet, amelyeket késõbb elektronikus formában bárki elérhet. Füleky Zsolt azt hangsúlyozta, hogy a településképi törvény igazi újdonság a hazai jogalkotás területén.

A törvény szimbolikus jelentõséggel bír a
nyelvezetét, a tömörségét és a szándékait tekintve. Az a céljuk, hogy az építészet újra
közügy legyen, ne csak a hatóságok és a tervezõk "párviadala". Ezért nem kell a hatóság
elé vinni az egyszerû bejelentéssel a házépítés
terveit. A korszerû építésügy irányába tett
lépések, a jogszabályok radikális egyszerûsítése mellett így jelenik meg a mérleg másik
oldalán a településkép és a minõség.
Szemléletváltásról van szó: a kézikönyvek
felelõs állampolgárokat feltételeznek, nem
ügyeskedõket. Azokat kívánják segíteni, akik
szép házat szeretnének építtetni maguknak,
márpedig aki a saját pénzébõl ilyen nagy vállalkozásba fog, az feltehetõen esztétikus otthont szeretne. Füleky Zsolt végül arról beszélt, hogy milyen irányvonalat tart szükségesnek a munkája során: korszerû építésügy,
minõségi építészet, mottóként is megfogalmazható. Kedvelté vált az egyszerû bejelentés, tisztult a kép az új hazai eljárásrend körül
a családi házas építkezésnél alkalmazandó
egyszerû bejelentésekkel kapcsolatban. Az
egyszerû bejelentésnek igen kedvezõ hatásai
vannak: nagyságrendekkel több családi ház
építése kezdõdött meg, mint korábban, sõt
hangulatbeli változás is bekövetkezett, mert
az építtetõknek már nem a hatósági tortúra,
legfeljebb az építkezés költségei miatt fájhat a
fejük.

Agrár- és Gazdaságtudományi Kar

Kamarával közösen szorosan együttmûködve
született meg az az intézkedési terv, amelynek
megvalósításával biztosítottnak látják a ciklus
végére elérhetõ változásokat. A helyettes államtitkár megerõsítette, hogy valóban zajlik a
paradigmaváltás, ami történelmi léptékkel is
mérhetõ. A szakmát reflektorfénybe helyezték, ma már ismert, szerethetõ az építészeti
szakma, ami nagyban köszönhetõ a helyettes
államtitkár kezdeményezéseinek is. A politikusok is "megtanulták" az építészetet, mert
olyan eredményeket könyvelhetnek el, hogy
egyre több helyen kérdezik meg már az elõkészítés folyamán, mit gondolnak az adott
ügyben az építészek, a tájépítészek, akik az

A docensek a felsõoktatási intézmények oktatói gárdájának gerincét képezik, számuktól és minõségüktõl akár az intézmény sorsa
is függhet. Ezért mindig öröm egy kar életében, amikor újabb docenseket köszönthetünk.
Az egyetemi docensi kinevezésig hosszú és
néha talán rögös út vezet. A felsõoktatásban
szerzett tapasztalatok mellett, a kinevezéshez nélkülözhetetlen a doktori fokozat megszerzése, a kutatói tevékenység és számos
tudományos publikáció megjelentetése magyar és idegen nyelven.
Dr. Futó Zoltán, dr. Árpási Zoltán és dr.
Molnár István, a SZIE AGK munkatársai
minden követelményt teljesítettek és 2017.
május 26-án nyilvános meghallgatáson tettek bizonyságot felkészültségükrõl.
Dr. Futó Zoltán és dr. Árpási Zoltán angol
és magyar nyelven, dr. Molnár István francia
és magyar nyelven mutatta be a legfontosabb kutatási eredményeket. A kollégák
érdeklõdéssel hallgatták meg az elõadásokat
és éltek a kérdezés, hozzászólás lehetõségével is. A bíráló bizottság tagjai teljes
egyetértésben fogadták el az egyetemi docensi pályázatokat.
A nyilvános meghallgatáson elhangzott
elõadások:
Dr. Futó Zoltán:
The effect of nutrient supply in yield and
quality of maize

Károlyi András felvétele

Egyetemi docensi kinevezések

A korszerû agrár-felsõoktatás és a szaktanácsadás kapcsolata
Dr. Árpási Zoltán:
Nemzetközi trendek és korszerû kommunikációs eszközök a turizmusban (angol nyelven)
Békés megye turisztikai lehetõségei, a gazdasági szereplõk összekapcsolásának fontossága
Dr. Molnár István:
La formule de Catalan at quelques
application
A Catalan-összefüggés és néhány alkalmazása
Szívbõl gratulálunk a sikeres pályázathoz és
további eredményes munkát kívánunk a kar
újonnan kinevezett egyetemi docenseinek!
Uhrin Katalin
könyvtárvezetõ
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Elõadások, szakmai tapasztalatcserék

Tartalmas évet zárt a Vidékfejlesztési Szakkollégium
A 2016/2017. tanév mozgalmasan
telt a SZIE Vidékfejlesztési
Szakkollégiuma számára. Az
Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ
által gondozott Nemzeti Tehetség
Program Hazai és határon túli
szakkollégiumok támogatása címû
pályázati kiírásának megfelelve a
szakkollégium az NTP-SZKOLL16-0042 azonosítójú, Kalandos
vidék – A mezõgazdaság
megélhetésben betöltött szerepe
elnevezésû projektjében gazdag,
a tagok számára széleskörû
kitekintést adó szakmai
programsorozat valósult meg 2016.
novembere és 2017. júniusa között.
Aszakkollégiumi kurzussorozat 11 elõadásának témái a mezõgazdasági technológiák, a
vidéki térségek, az innováció, a gazdaságfejlesztés, a társadalmi felzárkózás témaköreit
ölelték fel hol elméletibb, hol gyakorlatiasabb

megközelítésben, egyetemi oktatók és külsõ
szakemberek közremûködésével. A Gödöllõi
Kollégiumban zajló elõadások mellett Szigetcsépen, a Gál Szõlõbirtok és Pincészetben,

Ócsán, a Bio Fungi Kft. gomba termesztõházkomplexumában, Szászbereken, a KITE Zrt.
Közép-magyarországi precíziós gépközpontjában, valamint Kecskeméten, a Kujáni Tanyán zajlottak a szakkollégium kihelyezett
foglalkozásai. Az elõadásokon alkalmanként
a lehetõségektõl is függõen 15-30 hallgató
vett részt, de a Gazdaság- és Társadalomtudo-

mányi Kar szakestjével egybekötött elõadáson a résztvevõ hallgatók száma megközelítette a 100 fõt.
A projekt keretein belül 6 hallgató önálló kutatási eredményeit bemutató, 74 oldal terjedelmû tanulmánykötet jelent meg a Studia
Mundi Economica folyóirat 2017. évi 2. számaként, nyomtatott, színes formátumban.
A szakkollégium eszközállománya a projektnek köszönhetõen egy Canon SX430IS
digitális fényképezõgéppel bõvült.

Szakmai gyakorlat a Karrier Irodában
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar Emberi
erõforrás tanácsadó mesterszakán
tanulok. A kötelezõ szakmai
gyakorlatból 40 órát teljesítettem a
Tehetséggondozási és Karrier
Irodában, ahol az egyetemen már
hagyománynak számító Állásbörze
szervezésében vettem részt.
KOZÁKNÉ ZSUZSA
Emberi Erõforrás Tanácsadó mesterszak
I. évfolyamos hallgató
A Szent István Egyetem Karrier Irodája
2010-ben kezdte meg mûködését; célja a hallgatói szolgáltatások bõvítése. Az iroda munkatársai az életpálya-tervezés, a munka világába való belépés terén segítik a hozzájuk forduló hallgatókat, tevékenységükhöz tartozik a
személyes karrier-tanácsadás is. Az iroda az
Alumni- és a Diplomás Pályakövetõ Rendszer
mûködtetésével értékes információkat nyújt
az egyetem vezetésének, tanárainak és hallgatóinak egyaránt arról, hogy az egyetemen
megszerzett diplomák mennyire versenyké-

pesek, a végzettek milyen arányban és mely
területeken tudnak elhelyezkedni, karrierjük
milyen irányba és milyen tempóban halad.
Lajkó Istvánné Ágnes és Mészáros Ágnes „a
két Ági” elhivatottsággal és szakmai alázattal
végzik munkájukat. Lajkóné Ágnes több évtizedes szakmai pályafutásának minden tapasztalatával, óriási alapossággal fordul minden
feladathoz. Folyamatosan figyeli és gyûjti
azokat az álláshirdetéseket, szórólapokat stb.,
amelyek a hallgatók számára érdekesek lehetnek. Meglátogatja más egyetemek állásbörzéit is, ahol szervezõi szemmel vizsgálja, mit
lehetne átvenni, milyen hibákat kell elkerülni,
hogyan tanulhat másoktól. Mészáros Ági, az
iroda másik oszlopa a fiatalos lendületét viszi
a mindennapokba. Pszichológus diplomával
rendelkezik, aminek hasznát veszi a munkája
során úgy a személyes tanácsadásban, mint az
egyetem dolgozóival való együttmûködés alkalmaival.
A gyakorlat során a kiállítók által visszaküldött megrendelõlapok adatait rögzítettem,
részt vettem és jegyzõkönyvet vezettem az
Állásbörze szervezésében közremûködõ kollégákkal tartott értekezleten, 33 polgármester

részére küldtem el postán az Állásbörzérõl
szóló tájékoztató anyagokat. Az Állásbörze
népszerûsítése a közösségi médiában is folyt,
ennek támogatásaként én is megosztottam az
Állásbörzével kapcsolatos bejegyzéseket az
általam elérhetõ oldalakon. Lakóhelyemen
szórólapokat helyeztem ki hirdetõtáblákon és
forgalmas helyeken, hogy minél többen értesüljenek az eseményrõl. Mészáros Ágival közel 100 különféle plakátot helyeztünk el az
egyetem területén. Részt vehettem egy karriertanácsadáson is, amelyen Ági engem is bevont a beszélgetésbe, és kollégaként tekintett
rám. Utolsó feladatomként az Állásbörzével
és a felkészítõ programokkal kapcsolatos
nyomtatványok (jelenléti ívek, kérdõívek)
aktualizálását végeztem, legvégül pedig a
grafikus részére összeállítottam a kiállítói bemutatkozó anyagokat.
Köszönöm Lajkó Istvánné Ágnesnek és Mészáros Áginak, hogy mindvégig támogattak a
gyakorlat során. Az általuk tanúsított szakmai
alázat és elkötelezettség példa számomra a
jövõre nézve, és remélem, hogy lesz még alkalmam velük együtt dolgozni.

Budapesti székhelyû mérnökiroda keres hosszútávra pályakezdõ
és tapasztalattal rendelkezõ gépész, villamos, mechatronikai,
karbantartó mérnököket és méréstechnikusokat.
Elérhetõség: Planwork Kft. tel: +36 702857023,
email: planwork@t-online.hu. web: www.planwork.hu
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Vadgazda mérnök hallgatók I. Országos Felsõoktatási
tanulmányútja Székelyföldön Természetvédelmi Vetélkedõ
A Szent István Egyetem Kárpát-medencei Agrár- és
Vidékfejlesztési Innovációs Központ, valamint a
csíkszeredai székhelyû Pro Agricultura Hargitae
Universitas Alapítvány támogatásával a Vadvilág
Megõrzési Intézet hallgatói és oktatói egy székelyföldi
tanulmányúton vettek részt április 27-tõl május 1-ig.
DR. HELTAI MIKLÓS
egyetemi docens
VadVilág Megõrzési Intézet, MKK
Az elsõ szakmai programra Nagygalambfalván került sor. A csoportot
Gyerkó Levente polgármester úr köszöntötte, és a falu bemutatása mellett helyi termékekkel meg is vendégelte. Az elsõ szakmai elõadást
Marmureanu Bíró Leonard vadászati igazgató tartotta. A 11 hivatásos
vadászt foglalkoztató egyesület nemcsak a vadgazdálkodásért, vadászatért, hanem az állami vizek felügyeletéért, és azok horgászati ellenõrzéséért is felel. A területen vadászati szempontból a nagyvadfajok
(gímszarvas, vaddisznó, õz) a fontosak. Jelentõs a nagyragadozó állományuk, azonban hátrányosan érintette mûködésüket, hogy ezekre a
fajokra jelenleg nem lehet vadászni. A természetvédelem szervezetének romániai rendjét Isan Csongor, a Zöldfolyosó Egyesület elnöke
mutatta be. Az egyesület több erdélyi Natura 2000 védett terület gondnoka, így a Nagygalambfalva határában található környékért is õk felelnek. Az ezzel együtt járó feladatokat az önkormányzattal és a vadásztársasággal együttmûködve látják el.Az elõadások után megtekintettük a védett terület legértékesebb részét, a Rák-tavát és úszó szigetét.
Pénteken dr. Demeter János kalauzolta végig a csoportot a Székelyföldi Vadászati Kiállítás tárlóin. A múzeumban részletes és rendkívül
érdekes elõadásában egyszerre kaptunk bepillantást a helyi vadgazdálkodás, vadászat történetérõl és jelenérõl. A medvebõr trófeák hamisításáról és a kommandói (Kommandó Székelyföldön, Kovászna megyében található település) nagy bikákról szóló történetek a következõ
napokra is beszédtémát adtak. A lézeres vadászat kipróbálása után az
Óriás-pincetetõn tettünk kirándulást, és az ott található, rendkívüli térkompozícióban a Háromszéki Magyarok Parkjában ismerkedtünk
Székelyföld történetével. A szakmai program végén rövid idõre csatlakoztunk a sepsiszentgyörgyi városi napok forgatagához, ahol Sárkány
Árpád, a Vadászati Múzeum alapítójának vendégei voltunk.
Szombaton Gergely András nyugdíjas történelemtanár segítségével
további ismeretekkel gazdagodtunk Székelyföld és Csíkszereda történetével kapcsolatban. Megtekintettük a Mikó várat, a csíksomlyói
kegytemplomot és kolostort, majd Erdély és Gyimes határán a hajdani
államhatár védelmét szolgáló Árpád vonalat is. Gyimesbükkön a monarchia határ elõtti utolsó õrházát, a híres 30-as Õrházat és a felette magasodó Rákóczi várromot is felkerestük.
Vasárnap Csergõ Ottó, a Gyilkos-tó-Nagyhagymás Nemzeti Park természetvédelmi õre vezetésével megismerhettük a nemzeti park mûködését és a területen folyó gazdálkodási formákat. Eközben szétnézhettünk a Pongrác-tetõrõl (1256 m), megismerhettük a Gyilkos-tó kialakulásának történetét és csónakázhattunk is a fenyõtörzsek között.
Bejártuk a Békás-szorost, majd a Mária kilátóból is rácsodálkoztunk a
tájra. A program értékét tovább emelte, hogy a sziklafalon sikerült zergéket megfigyelni, majd jó vadgazdáktól, vadbiológustól elvárhatóan
hullatékukat is összegyûjtöttük, ami az intézet gyûjteménytárát gyarapítja. Hétfõn hazafelé Korondon álltunk meg, hogy a fazekas falu
termékeit is megismerhessük.
Utunk során rácsodálkoztunk Székelyföld szépségeire, beleláttunk az
itt folyó vadgazdálkodási és természetvédelmi munkákba, megismertük az itt élõ emberek történelmét és számos történetét. Köszönjük
mindazoknak, akik támogatták és segítették ennek a programnak a létrejöttét. Külön köszönjük a Szent István Egyetem Kárpát-medencei
Agrár- és Vidékfejlesztési Innovációs Központjának, valamint a Pro
Agricultura Hargitae Universitas Alapítványnak mindazt a segítséget,
amit a program során kaptunk!

VARGA PÉTER
másodéves természetvédelmi mérnök hallgató
Május 11-12-én került sor az I. Országos Felsõoktatási Természetvédelmi Vetélkedõre, melynek szervezõje és házigazdája a Debreceni
Egyetem Mezõgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának Természetvédelmi Állattani és Vadgazdálkodási Tanszéke volt. A vetélkedõ célja az ország öt természetvédelmi mérnöki
képzésének megmérettetése volt, amelyre minden érintett intézmény
egy-egy háromfõs csapatot indíthatott. A versenyen képviselt intézmények: Debreceni Egyetem, Kaposvári Egyetem, Pannon Egyetem,
Szent István Egyetem, Soproni Egyetem.
A megjelenteket dr.
Juhász Lajos tanszékvezetõ, a verseny fõszervezõje köszöntötte, majd dr. Komlósi
István dékán úr nyitotta meg a vetélkedõt.
A délelõtt folyamán
elméleti feladatokat
oldottunk meg: növények, állatok képrõl
történõ felismerése,
állathang-felismerés,
valamint egy százpontos, természetvédelemmel kapcsolatos teszt megoldása indította a megmérettetést. A
szervezõk által biztosított bõséges ebéd után pedig gyakorlati feladatokon bizonyíthattuk talpraesettségünket, többek között rovarpreparálást, kisemlõs csapdák élesítését és egy véletlenszerûen sorsolt magyar nemzeti park prezentálását kellett kiviteleznünk.
A második napon a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság támogatásával a Hortobágyi Vadasparkban terepi feladatokat oldottunk meg:
GPS-es keresés, madárháló-állítás szintidõre, életnyomok felismerése, kultúrtörténeti feladatok, valamint egy vadasparki állatról tartandó szakvezetés színesítette a
versenyszámok palettáját.
Az egyetemet hárman
képviseltük: Erdei
Márta harmadéves és
Fejes Zsófia, valamint
Varga Péter másodéves természetvédelmi
mérnök szakos BSc
hallgatók. Szoros volt a
küzdelem, a feladatok
összehangolt csapatmunkát igényeltek, melynek eredményeképpen a
verseny legfiatalabb csapataként a dobogós második helyezést sikerült
elhoznunk egyetemünknek. Minket csupán a helyi, 2 MSc-s hallgatóval felálló debreceni csapat elõzött meg, megnyerve ezáltal a verseny
vándordíját. A vetélkedõ hagyományteremtõ céllal indult, reméljük jövõre esélyünk lesz megszerezni a vándordíjat
Szeretnénk megköszönni dr. Sárospataki Miklósnak, Sarlós Dávidnak és Szabó Lászlónak a felkészülésben nyújtott segítséget, valamint
külön köszönjük dr. Malatinszky Ákosnak és dr. Czóbel Szilárdnak a
szervezõkkel való kapcsolattartást, a helyszínre jutás biztosítását,
valamint a sok támogatást.
A fényképeket készítette: Dr. Gyüre Péter

31

A Szent István Egyetem legnagyobb szabadidõs programjává vált 2017-re a VI.
SZIE Regatta. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az Agrár- és Gazdaságtudományi Kar valamint a PR, Sajtó és Rendezvényszervezési Fõosztály kart karba öltve dolgozott több hónapon át a csapatépítõ tréningnek is beillõ, igazi kárpát-medencei viadal sikerért. Címoldalunk címét Lev Tolsztoj ihlette, aki szerint "Az Istenhez imádkozni kell, de a parthoz evezni".
A szarvasi kampuszon, a Holt-Körösön rendezett sárkányhajó versenyen június
24-én 22 csapat versengett az elsõ helyért és a vándorserlegért. A kísérõkkel együtt
600 versenyzõ regisztrált és számos szurkoló is érkezett a városba. Egy hajóban
eveztek, akik pár nappal korábban a vizsgákon esetleg még egymással szemben ültek.Aversenyt azAGK Regatt(ászok) csapata nyerte.
Balázs Gusztáv felvételei
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