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Dr. Palkovics Lászlót
választotta rektorjelöltnek
a Szenátus
A Szent István Egyetem Budai Cam-

pusának rektorhelyettese, dr. Palkovics

László szerzett szavazattöbbséget júni-

us 13-án, szerdán délután az Egyetem

rektorválasztó szenátusi ülésén.
A Szent István Egyetem rektorának,

a megbízása 2018. októ-
ber 31-én lejár. A rektori tisztségre kiírt
pályázatra három professzor küldte be
pályázatát: , az egye-
tem Budai Campusának rektorhelyettese,

nemzetközi és külkap-
csolati rektorhelyettes és dr. Tõzsér János
jelenlegi rektor.
A rektorjelölt megválasztására az egye-

tem Szenátusa jogosult, mely június 13-
án ülésezett, s amin részt vett az Emberi
Erõforrások Minisztériuma képviselõje és
az egyetem konzisztóriumának elnöke is.

A választás elsõ fordulójában eldõlt a
rektorjelölt személye. A huszonhat szava-
zati jogú szenátor közül tizenheten vok-
soltak dr. Palkovics Lászlóra, öten dr.
Szabó Istvánra és négyen dr. Tõzsér Já-
nosra.

professzor, tudomá-
nyos rektorhelyettes, a rektorjelölõ bi-
zottság elnöke tájékoztatása szerint, a je-
löltek munkaterve megtekinthetõ volt az
intézmény honlapján, minden egyetemi
polgár számára elérhetõen. A választást
megelõzõen több meghallgatást, dolgozói-
és hallgatói fórumot tartottak, ahol a
pályázók bemutatkoztak. A Gödöllõn tar-
tott dolgozói fórum zárt YouTube csator-
nán megtekinthetõ volt, illetve az egye-

dr.

Tõzsér Jánosnak

dr. Palkovics László

dr. Szabó István

Dr. Helyes Lajos

tem campusai videokonferencia össze-
köttetésben álltak. A rektorjelölõ folya-
mat problémamentes volt.
A rektort a szenátusi javaslattétel alap-

ján az emberi erõforrások miniszterének
felterjesztésére a köztársasági elnök ne-
vezi ki. Az új rektor öt évre kap meg-
bízást. Palkovics László várhatóan no-
vember 1-jén lép hivatalba a Szent Ist-
ván Egyetem rektoraként.
Palkovics László 1985-ben a Kertészeti

Egyetemen, kertészmérnöki, növényvédõ
mérnöki diplomát szerzett. PhD (doktori
fokozatát) a Gödöllõi Agrártudományi
Egyetemen kapta meg. Az MTA doktora,
egyetemi tanár, Akadémia-díjas profesz-
szor, a Szent István Egyetem Kertészettu-
dományi Kar, Növénykórtani Tanszéké-
nek vezetõje.

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY közzétette
a 2018-as Erasmus+ nemzetközi kreditmo-
bilitási pályázat eredményét és bírálatát.

A SZIE februárban 22 országra nyújtott
be pályázatot és a 12 nyertes desztináció-
val összesen 514.825 EUR támogatást
nyert el. Ez az összeg több mint 180.000
EUR-ral nagyobb, mint 2017-ben, ami
szintén rekord összegû volt. A

linken közzétett országos eredmé-
nyek alapján büszkén mondhatjuk, hogy
34 intézmény közül elsõ helyen végeztünk
az elnyert mobilitások száma és második
helyen (az ELTE mögött) a megítélt támo-
gatási összeg tekintetében.

Idén öt korábban is sikerrel pályázott
desztináció (Argentína, Bhután, Dominikai
Köztársaság, Szerbia és Tunézia) és hét tel-
jesen új ország (Fiji, Irak, Jordánia, Mol-
dova, Marokkó, Szíria és USA) került tá-
mogatásra. A szakértõi összefoglaló elsõ
mondata objektív képet ad a SZIE-n folyó
nemzetközi munkáról: "A SZIE nemzetközi-
esítés szempontjából az ország egyik legha-
tékonyabb intézménye, jelen pályázat is
nagyívû nemzetköziesítési törekvést láttat."

A tavalyi gyakorlatnak megfelelõen a
Tempus Közalapítvány kimenõ hallgatói
helyeket csak bizonyos régiók esetében tá-
mogat, ezzel is a Campus Mundi lehetõ-
ségekre kívánják fordítani a figyelmet, ahol
jelentõs forrás áll rendelkezésre a kiutazó
hallgatók részképzésének és szakmai gya-
korlatának támogatására.
A pályázati anyag összeállítása és az elért

eredmény a következõ munkatársak mun-
káját dicséri. A Nemzetközi és Külkapcso-
lati Központ részérõl:

és
míg a karok részérõl köszönet illeti

és
valamint a

NAIK-ból.

http://tpf.hu/
docs/palyazatok/honlapra_ka107_eredmenyek_
2018.pdf

Tarr Zsuzsanna, Hel-
tai Zsuzsanna, Kánai Csilla Papp Szil-
via,
Bakay Esztert, Jolánkai Mártont, Jordán
Gyõzõt, Magó Lászlót, Máthé Lászlót, Nagy
Henriettát, Posta Katalint, Sugár Viktóriát,
Szalai Sándort, Vinogradov Szergejt Zai-
en Samirt Somogyi Norbertet

Jubileumi diplomások

Az elmúlt hetekben nemcsak új diplomákat adtak át egyetemünkön, hanem százas
nagyságrendben jubileumi okleveleket is. Május 25-én a 65 évvel ezelõtt az Agrár-
tudományi Egyetem Agrárközgazdasági, Agronómiai, Állattenyésztési és Gépesítési
Karán végzettek vették át vasdiplomájukat, köztük az egyetem 1970-es és 1980-as
éveinek olyan meghatározó személyiségei, mint , korábbi rektor-
helyettes és egyetemi fõtitkár.
Június 2-án rubin, gyémánt és arany diplomák átadására került sor. Az 1958-ban

végzett gyémántdiplomás a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
professzora volt. A tíz évvel késõbbi évfolyam aranydiplomás tagjai között találjuk

, akit a GAK Kft. szakkönyvterjesztõjeként is ismert az agrár-
mérnök társadalom, egyetemi tanárt, az Egyetemi Professzori Ta-
nács elnökét, , a Gépészmérnöki Kar tudományos fõmunkatársát
és , a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kart három cikluson
át dékánként vezetõ professzort.

dr. Lõkös László
dr. Raátz Elemér

dr. Kiss Károly

dr. Kalászi Miklóst
dr. Kozák János

dr. Sántha Tündét
dr. Villányi Lászlót
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PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710

Véget ért a 2017/2018-as tanév
Másfélezren fejezték be tanulmányaikat

A Szent István Egyetem Szenátusa

június 15-én tartotta tanévzáró ünnepi

nyilvános ülését. A megjelenteket

Szabó István, Pest Megye Közgyûlésé-

nek elnöke köszöntötte, majd dr. Tõ-

zsér János rektor mondott tanévzáró

ünnepi beszédet.
közgyûlési elnök elmond-

ta, hogy a Szent István Egyetem és Pest
Megye Önkormányzata stratégiai partne-
rek. A gödöllõi székhelyû egyetem az
egyik legfontosabb hazai felsõoktatási in-
tézmény, olyan pillér, amire a jövõ tudá-
sát lehet építeni. A végzett hallgatóknak
kiemelkedõ szerepük van abban, hang-
súlyozta, hogy összekötve a generációkat,
a magyarság közösségét erõsítõ hálózat
kialakításában vegyenek részt a Kárpát-
medencében.

rektor a következõ
gondolatokkal zárta be a tanévet.

„A 2017/2018-as tanév nyári vizsga-
idõszakában, Budapesten, Gödöllõn,
Szarvason, Kisvárdán, Csíkszeredában,
Beregszászon és Zentán ezekben a he-
tekben 1414 hallgatónk fejezi be tanul-
mányait felsõfokú képzésben, alap- és
mesterszakokon, továbbá 81 doktoran-
dusz szerzi meg elsõ tudományos fokoza-
tát. Valamennyiüknek szívbõl gratulálok!

2000-ben, Szent István Egyetem elsõ
nyilvános dokumentumában a következõ-
képpen fogalmaztak a csatlakozó intéz-
mények vezetõi:

Névadó királyunk közadakozásból ál-
lított mellszobránál a diplomaátadó ün-
nepségeket követõen, vagy a mai napun-
kat még ünnepélyesebbé tevõ doktorrá
avatás alkalmából, szívesen készítenek
fényképeket a frissen végzettek.

Szabó István

Dr. Tõzsér János

„Nem is köszöntheti mél-
tóbban önmagát az ezeréves államisá-
gának ünneplésére készülõ Magyarország,
mint azzal, hogy államalapító szent kirá-
lya örökké érvényes szellemében, az új
évezred fordulóján iskolát alapít, melyet
rá emlékezésül Szent István Egyetemnek
nevez el.”

Az alkotás egy olyan robosztus tör-
ténelmi személyiséget idéz elénk, aki hit-
tel cselekedett. Felismerések és kénysze-
rek szülte, nehéz döntéseket hozott a
megfelelõ idõben úgy, hogy „nem száradt
el az ág, de kivirult az oltvány”. A latin
rítusú római kereszténység felvétele a
nyugati típusú fejlõdés melletti elköte-
lezettséget jelentette a magyarok számá-
ra.

Ebbõl a kereszténységbõl gyökerezik a
Szent Norbert által Franciaországban
1120-ban alapított premontrei rend is.
Gödöllõi intézetét részben az Árpád-házi
Kálmán hercegtõl kapott birtokok jöve-
delmére alapozva építették fel Trianon
után, a múlt század húszas éveiben. Erre
a történelmi kapcsolatra emlékeztet ben-
nünket a herceg lovas szobra a fõépü-
letünk elõtti parkban.

A Szent István Egyetem a vidék egye-
temeként határozta meg magát alapítá-
sakor. Közel két évtized alatt számos
szervezeti változáson esett át, ma már sa-
ját tradíciókkal rendelkezik, s elõtérbe
került, ami közös, ami összeköti a karo-
kat.

A XIX. századi modernizációban és
polgárosodásban gyökerezõ agrárhagyo-
mányaink, az ezredfordulót követõen fel-
lendülõ mezõgazdasági termelés, továbbá
évtizedünk nemzetpolitikai fordulata,
együttesen alapozták meg azt a célkitûzé-
sünket, hogy intézményünk a Kárpát-me-
dencei magyar oktatási és gazdasági tér
élelmiszergazdasági és vidékfejlesztési
tudásközpontjává váljon, a magyar gaz-
dák együttmûködését is szolgálva.

Egyetemünk kiemelkedõ oktatási és
tudományos eredményeket ért el, s az
agrárágazat teljes vertikumában hallatjuk
hangunkat. A nemzetközi agrár-felsõ-
oktatásban a legjelentõsebb magyaror-
szági intézményként vagyunk ismertek.

Az élet számos területén fontos az
együttmûködés a felsõoktatás és a gazda-
sági ágazatok között, de a mezõgazdaság-
ban kiváltképp az.

Élelmiszerek nélkül nincs élet, és az
agrártermelés táplálékaink elõállítása
mellett a vidék boldogulásához is

Az ünnepség elnöksége

Történelmi kapcsolat

Élet és boldogulás
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hozzájárul, népességmegtartó ereje van.
Munkánkat közel egy évtizede stra-

tégiai partnerségben végezzük az agrár-
kormányzattal, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Országos Szövetsé-
gével és a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
marával. Kapcsolatunk garancia arra,
hogy egyetemünk képzéseiben, kutatási
programjaiban gyorsan képes reagálni a
munkaadók igényeire. Végzõseink idõ-
szerû gyakorlati tudással jelennek meg a
munkaerõpiacon. Az egyetem a vidéket,
az agráriumot és az élelmiszeripart is
érintõ stratégiák megalkotásában és meg-
valósításában is részt vesz.

1990 óta szerepet vállalunk az egysé-
ges kárpát-medencei magyar oktatási tér
kialakításában. Csíkszeredában, Bereg-
szászon és Zentán vagyunk jelen a leg-
régebben, s a következõ tanévben Rév-
komáromban is elindítjuk a magyar
anyanyelvû oktatást.

A Szent István Egyetemen koncentrá-
lódik a magyar agrárinnováció és tudás-
tõke meghatározó hányada – képletesen
szólva a termõföldtõl az asztalig. Az elõt-
tünk álló legfontosabb feladat a követ-
kezõ idõszakban az, hogy még vonzóbbá
tegyük intézményünket a fiatalok számá-
ra. Célunk, hogy minél tehetségesebb
hallgatóink legyenek, akikkel végrehajt-
ható az ágazat fiatalítása, digitalizációja
és az új technológiák elterjesztése.

Bízom benne, hogy a hamarosan dok-
tori esküt tevõ hallgatóink közül többen
is kiveszik részüket egyetemünk tudo-
mányos teljesítményének fokozásából.
A 2017/2018-as tanév eredményeit és

sikereit kiváló munkatársaink nélkül nem
tudtuk volna megvalósítani. Pedig az el-
múlt évünket is a külsõ és a belsõ szer-
vezeti változások jellemezték. A 2017. no-
vemberétõl hivatalba lépõ új kancellárral
belsõ szervezeti átalakítást hajtottunk
végre, amelynek célja az volt, hogy a ma-
gas színvonalú oktatáshoz, kutatáshoz
szükséges üzemeltetési, gazdálkodási és
igagatási feladatokat még hatékonyabban
lássa el az új szervezet.
Tanév közben újabb szervezeti változás

történt intézményünkben. Az Agrár- és
Gazdaságtudományi Kar békéscsabai
Gazdasági Campusa kivált az egyetembõl
és a Gál Ferenc Fõiskola részeként mûkö-
dik tovább.

Ezúton fejezem ki köszönetemet va-
lamennyi munkatársamnak, hogy ilyen
nehéz körülmények között is magas szín-
vonalú munkát végeztek és segítették
fönntartani egyetemünk zavartalan mû-
ködését.

A nemzetközileg is elismert kiváló pro-
fesszori karunk, kollégáink tudományos
eredményei, sikeres Európai Uniós pályá-
zatai emelik egyetemünk rangját és tu-
dományos kibocsájtását.

A most végzõsöket, PhD doktorokat
visszavárjuk az alma mater falai közé
hallgatóként vagy oktatóként!

Az ünnepségünkön kitüntetésüket
átvevõ munkatársainknak, hallgatóink-
nak ezúton is megköszönöm a munkáju-
kat és szívbõl gratulálok az elismeréshez.

Záró gondolatként kívánok Önöknek
sok sikert, eredményes szakmai életpá-
lyát és egyéni boldogságot, a nyárra kel-
lemes kikapcsolódást, feltöltõdést!”

*
Névadónk életét, munkásságát és in-

telmeit idézte fel
habilitált docens, a Pázmány Péter

Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társa-
dalomtudományi Kar Történelemelméleti
Tanszékének vezetõje Az országépítõ
Szent István király máig élõ alkotásai és
tanítása címû elõadásában, amit lapunk
18-19. oldalán közlünk.

Az ünnepség egyik legemelkedettebb
eseménye az új egyetemi doktorok avatá-
sa volt.
Az Állattenyésztés-tudományok Doktori

Iskolában (képünkön)

a Biológiai tudományok Doktori Iskolá-
ban

az Enyedi György Regionális Tudomá-
nyok Doktori Iskolában

az Élelmiszertudományok Doktori Isko-
lában

Medgyesy-Schmikli Nor-
bert

Bokor Beáta Judit ,
Chandrasekaran Abinaya, Kása Eszter,
Kosztolányiné Szentléleki Andrea, Kovács
Róbert, Ochalek Anna Dorota, Patkó
László, Pelyhe Csilla, Tatár Sándor,

Kerényi Farkas, Szopkó Dóra,

Kõszegi Irén Rita,
Lengyel Attila, Oláh Izabella, Salamin Gé-
za, Szabó Dorottya, Zsarnóczky Martin
Balázs,

Farkas Zsuzsa, Kovács Attila Gábor,
Nguyen Duc Vuong, Nyírõ-Fekete Brigitta,
Szenczi-Cseh Júlia, Vass Andrea,

a Gazdálkodás- és Szervezéstudomá-
nyok Doktori Iskolában

a Kertészeti Tudományok Doktori Isko-
lában

a Környezettudományok Doktori Isko-
lában

a Mûszaki tudományok Doktori Iskolá-
ban

a Növénytudományok Doktori Iskolá-
ban

a Tájépítészeti és
Tájökológiai Doktori
Iskolában:

és
szer-

zett doktori fokoza-
tot.

Ebben az évben a
következõ oktatók
nyerték el a habili-
tált címet.

Agrár-mûszaki tu-
dományok tudo-
mányágban:

Élelmiszertudományok tudományág-
ban:

Gazdálkodás- és szervezéstudományok
tudományágban:

Környezettudományok tudományág-
ban:

Regionális tudományok tudomány-
ágban:

A Szent István Egyetem Szenátusa
Tiszteletbeli doktori címet adományozott

tudományos tanács-
adónak a modern élelmiszer-mikrobio-
lógia biomatematikai alapjainak kidolgo-

Al Asmi Bahaa,
Alieu Gibba, Bán Erika, Bárdos Ilona
Kinga, Bene Andrea, Béres Dániel, Cser-
nák József, Csorba László, Farkas Ágnes,
Fabricius Ferke György, Gan Quan, Holló
Ervin, Józsa Imola, Jürgen Fonger, Kalmár
Péter, Konecsny Jenõ, Kovács Ildikó Éva,
Lehota Zsuzsanna, Matthias Reich, Mis-
kolcziné Gábriel Monika, Pirisi Károly,
Vinklerné Rajcsányi Klára,

Bõhm Viktória, Kindlovits Sára,
Papp Dávid, Papp Veronika, Szilasné Jós-
vai Júlia Katalin, Szügyi Sándor István,
Tóth Endre György, ,

Evans Mutuma, Farkas Milán,
Háhn Judit, Halmy Eszter, Harkai Péter,
Kalóczkai Ágnes, Kovács Attila Balázs,
Laborczi Annamária, Mészáros Dóra,
Pinke Zsolt, Tóth Péter, Tóth Zsolt,

Gárdonyi Péter, Hayder Lateef Mali-
ki, Varga Attila,

Bányai Judit, Bõcs András, Kis And-
rás, Koncsek Arnold, Kontra Levente,
Nagy Zsuzsa, Nguyen Hong Duc, Oláh
Enikõ Etelka, Szuvandzsiev Péter, Tür-
kösi Edina,

Fáczányi
Zsuzsanna, Klagyi-
vik Mária, Magyar
Veronika Szabó-
Bódi Barbara

dr. Ma-
gyar Zoltán, dr. Kor-

zenszky Péter Emõd,

dr. Baranyai László, dr. Kovács Zol-
tán, dr. Kovács Zoltán,

dr. Podmaniczky Lász-
ló,

dr. Táncsics András,

dr. Káposzta József.

dr. Baranyi József

Köszönet a munkatársaknak
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zásában, mikrobiológiai
adatbázisok építésében el-
ért kimagasló eredményei-
ért, a hálózatelemzés élel-
miszertudományi alkalma-
zásának meghonosításáért,
a magyar tudomány nem-
zetközi elismertségének nö-
veléséért, mindezen tevé-
kenységének egyetemi elis-
meréseként.
A Szenátus Kosáry Domo-

kos-díjat adományozott
történész, film-

rendezõ, riporter, közgyûj-
teményi szakember, az Or-
szágos Széchényi Könyvtár
Történeti Interjúk Tárának
c. igazgatója, a Cseh Tamás
Archívum alapítója és ta-
nácsadója részére. A kitün-
tetést magas szintû, több
évtizeden át végzett szak-
mai és vezetõi tevékeny-
ségének elismeréseként, a
Szent István Egyetem Ko-
sáry Domokos Könyvtár és
Levéltár törekvéseinek, tör-
téneti kutatásainak példa-
értékû támogatásáért, törté-
nészként és közgyûjteményi
szakemberként a felsõokta-
tási könyvtárak, egyben az
egész magyar könyvtárügy
támogatásáért kapja a díja-
zott.
A Szenátus Honoris Causa

Professzor címet adományo-
zott
nek, a Research Manager
and Head of Eco-Innov
Unit, INRA (Nemzeti Mezõ-
gazdasági Kutatóintézet),
Franciaország vezetõ kuta-
tójának nemzetközi elis-
mertsége, valamint a Mezõ-
gazdaság- és Környezettu-
dományi Kar Növényvédel-
mi Intézetével kialakított,
együttmûködésben, a ma-
gyar mezõgazdaság és nö-

Ha-
nák Gábor

dr. Antoine Messean-

vezetõjének, profes-
sor emeritusnak,

ügyvivõ szakértõnek,
ügyvivõ szakértõnek,

egyetemi docensnek és
egyetemi

docensnek.

Szent István Egyetem Aranyérem ki-
tüntetésben részesült dr. habil.

PhD fõiskolai tanár, dékánhe-
lyettes, fõiskolai tanár,

címzetes egyetemi
docens.
Szent István Egyetem Ezüstérem kitün-

tetésben részesült
egyetemi tanár, egye-
temi docens, egye-
temi tanár.

Címzetes egyetemi tanári kitüntetõ cí-
met adományozott a Szenátus

általános elnökhelyettesnek,
tudományos fõmunkatárs-

nak, igazgatónak,
tudományos fõmun-

katársnak,

dr. Hoschke Ágoston
Izsákné Hegedüs Gyön-

gyi Rozália Jacsóné
Kánai Csilla dr.
Sárospataki Máté
Vajna Istvánné dr. Tangl Anita

Bölcskei
Attila

dr. Gurzó Imre dr.
Reményi Mária Lujza

dr. Simon Marianna
dr. Szabó Krisztina

dr. Szentpétery Zsolt

dr. Dérer
István dr.
Lövei Gábor

dr. Májer János dr. Ma-
kó András Szabolcs

Prof. univ. dr. ing. Nicolae Un-

Professor Emeritus címet vett át
egyetemi tanár,

egyetemi tanár és
egyetemi tanár (képeinken).

dr.
Benkõ János                dr. Csemez
Attila dr. Láng Zoltán

Dr. Baranyi József tiszteletbeli doktor

Hanák Gábor Kosáry Domokos-díjas

Dr. Antoine Messean Honoris Causa Professzor

Az ünnepség résztvevõi

vényvédelem érdekében
végzett kimagasló kutatói,
publikációs tevékenysége
elismeréseként.

*

Az egyetem rektora Pro
Negotio Universitatis kitün-
tetést adományozott

,
a Kisvárda Elsõ Közösségi
Fõiskola Nonprofit Kft. ügy-

Zic-
hyné Belinszky Katalinnak
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gureanu

Molnár Ákos
Nyúlné dr. Pühra

Beáta dr. Pogány
Miklós

Csepregi Antalné dr.
Gergely Zoltán Albert Gergely
László dr. Katona Krisz-
tián Kepenyes Andrásné

Lágymányosi Attila
dr. habil. Magyar Ildikó

dr. Nagy Béla
Németh Péter Sándor
Zsuzsanna Schneider-
né Budai Beatrix dr.
Simon Sándor Stégerné
dr. Máté Mónika

Sulyok Mónika Sza-
kács Istvánné Turza
Brigitta

Derzsy Béláné De-

professzornak, dékánnak. Cím-
zetes egyetemi docens kitüntetõ címet
adományozott a Szenátus
ügyvezetõ igazgatónak,

borászati vezetõnek és
tudományos fõmunkatárs-

nak.
A Szent István Egyetem Babérkoszorú

Arany fokozat kitüntetésben részesült
mûszaki ügyintézõ,

adjunktus,
ügyvivõ szakértõ,

egyetemi docens,
tanszéki mérnök, ad-
junktus, egyete-
mi docens, fõiskolai tanár,

ügyvivõ szakértõ,
ügyvivõ szakértõ,

ügyvivõ szakértõ,
egyetemi docens,

egyetemi docens, tan-
székvezetõ, laboráns,

igazgatási ügyintézõ,
ügyvivõ szakértõ.

Szent István Egyetem Babérkoszorú
Ezüst fokozat kitüntetésben részesült

igazgatási ügyintézõ,

zsõ Dóra r. Egri
Zoltán Fancsali Zsuzsan-
na Éva dr. Géczi
Gábor Halászné Králik
Ágota Horváth Attila

Jókainé dr. Sza-
tura Zsuzsanna Kékedi-
né Katona Nikoletta
Lendvai Ágnes Bernadett

Ráczné Virágh Andrea
Sánta György

Szörényiné Várszegi Erzsébet Mária
Tillyné dr. Mándy

Andrea

Dudás Evelinnek, Fehér
Márta Beátának, Hassmann Bálintnak,
Homolai Dórának, Horváth Enikõnek,
Koppányi Péternek, Kiszel Péternek, Nagy
Dórának, Szabó Gellért Vilmosnak
Számpor Barbarának

Bényi Erzsébet
Kiss Katalin

igazgatási ügyintézõ, d
fõiskolai tanár,
igazgatási ügyintézõ,

egyetemi docens,
nyelvtanár, ügyvivõ

szakértõ, osztályvezetõ,
egyetemi docens,

ügyvivõ szakértõ,
ügyvivõ szakér-

tõ, igazgatási
ügyintézõ, mûszaki ügyin-
tézõ,
igazgatási ügyintézõ,

egyetemi docens.
A Szenátus a Szent István Egyetem Ba-

bérkoszorú Hallgatói Fokozat kitüntetést
adományozta

és
.

A Szent István Egyetem Fõtanácsos el-
ismerõ címben részesült
igazgatási ügyintézõ és ügy-
vivõ szakértõ.

A Szent István Egyetem Tanácsos elis-

merõ címben részesült igaz-
gatási ügyintézõ és

ügyvivõ szakértõ.
A Szent István Egyetem Fõmunkatárs

elismerõ címben részesült
igazgatási ügyintézõ, mú-
zeumi adattáros, gazda-
sági ügyintézõ, igazgatási
ügyintézõ, igaz-
gatási ügyintézõ.
A Szent István Egyetem Munkatárs el-

ismerõ címben részesült
igazgatási ügyintézõ.
Az emberi erõforrások minisztere Peda-

gógus Szolgálati Emlékérem kitüntetést
adományozott
adjunktusnak a Genetikai, Mikrobiológi-
ai és Biotechnológiai Intézetében négy
évtizedes kimagasló elméleti, gyakorlati
és oktatói munkájának elismeréseként.
Egyetemi tanári címet kapott

dékánhelyettes 2018. február 25-i
hatállyal.

Az ünnepségen közremûködött a Pre-
montrei Kántorátus férfikara, mûvészeti
vezetõk: és

O.Praem. kormányzó perjel voltak.

Kis Mária
Szabóné Péli Anasz-

tázia

Horváth Éva
Kovács Jánosné

Lakatos Tünde
Molnár Luca

Simonné Dobi Mariann

Katona Katalin

Mázikné dr. Tõkei Katalin

dr. Heltai
Miklós

Kocsis Csaba Balogh Péter
Piusz

Tisztelt Rektor Úr!
Tisztelt Szent István Egyetem ünnepi ülése!

Elsõül is a köszönet mindazoknak, akik a Kosáry Domokos-dí-
jat létrehozták, és köszönöm, hogy itt állhatok, zavarban és
megilletõdve.

Engedjék meg, hogy elmondjak néhány
személyes, alkalmi gondolatot. Úgy ala-
kult, hogy évtizedeket tölthettem Ko-
sáry Domokos közelében. A hatvanas
évektõl a legutolsó napokig. Tudom,
hogy mindezt jó sorsomnak, vagy
annak irányítójának köszönhetem.
Esti beszélgetéseinken, miután a kö-
telezõ szerkesztõi penzumot letud-
tuk, a ráció és az érzelem zátonyai
között a világ dolgainak megítélé-
sében, veszélyes igazságokig jutottunk.
Ahogy mondta „a történelem szóra-
bírásáért, szenvedéllyel kell küzdeni, mert
közömbös szemek elõtt nem nyílik ki a vi-
lág”. Igyekeztem, de élettörtének titkait egészen
fel nem tárta, és ezt meg is mondta szelíd határozott-
sággal, miközben biztatott, jöjjek ismét, kedvesen viselte
megújuló próbálkozásaimat, a sashegyi könyvtárszobában.

Nem írt naplót sem, mert az életút egy-egy fordulópontján
nem akart átgázolni saját emlékezésein. Szabadon cselekvõ,
mindvégig hûséges, igaz hazafi volt Kosáry Domokos, nem szó-
noklataiban, hanem szolgálataiban. Amikor Teleki Pál megbí-

zásából 1941-ben hírszerzõ az USA-ban, 1946-ban, amikor Hó-
man Bálint perén Illyés Gyulával együtt tüntetõleg megjelenik,
sõt tanúskodik mellette. Úgy mondta, szerette a tehertételeket.

Csoóri Sándorral 1991 elején megállapodott az Akadémia
mûvészeti alosztályának visszaállításáról, de elnökként sem

tudta keresztülvinni eredeti szándékát. Kudarcait méltó-
sággal viselte. Az egyetemes magyar szellemi életnek

torzító hiánya – hogy miután nem taníthatott –, ta-
nítványai nincsenek jelen. Bár mindenki pro-
fesszornak szólította, saját jogon nem lehetett
egyetemi tanár, ugyan rövid ideig volt Szekfû
Gyula státuszán, mígnem Szekfû Moszk-
vából hazatérve visszakapta azt, és ugyan
így történt, hogy az 56 õszén a Moszkvába
menekült Andics Erzsébet helyén is volt egy
rövid ideig. Szégyen, hogy az illetõ hölgy
visszatérve a Szovjetunióból, azon a tanszé-
ken, ami Kosáryt illette volna, évtizedekig

terjeszthette vulgársztalinista nézeteit.
Köztudott, hogyan s mint és miért: Kosáryt

1957 végén letartóztatják, de tény, hogy addig,
pontosabban „mindvégig” az akkor Gödöllõre köl-

tözõ Magyar Agrártudományi Egyetem,
. Alakját felidézve,

munkásságát ismerve, nem is lehetne méltóbb helyen, a Könyv-
tár kezdeményezésére, a Szenátus döntésével létrehozott,
Kosáry Domokos díj, mint, itt, a Szent István Egyetemen.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket.
Gödöllõ, 2018 június 15.

az egyetlen egye-
tem, ahol kinevezett vezetõ lehetett

Hanák Gábor

Hanák Gábor díjátvételi gondolatai
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Az amerikai kontinens legnagyobb felsõ-
oktatási konferenciája és kiállítása a
NAFSA (National Association of Foreign
Student Advisers – Association of
International Educators), melyet 70. alka-
lommal, idén a pennsylvaniai Philadelphiá-
ban rendeztek. A kiállításon való részvétel
jogát pályázati úton nyerte el intézmé-
nyünk hét másik egyetem mellett. A Szent
István Egyetemet a Nemzetközi és Külkap-
csolati Központ vezetõje,

képviselhette. A kiállításon több mint
100 ország közel 3500 intézményének
mintegy 9500 képviselõje vett részt, ezért
részvételünk számos lehetõséget kínált
nemzetközi kapcsolataink ápolására illetve
új kapcsolatok kiépítésére.

Az idei megjelenés a 0. napon egy Ma-
gyar-USA fórummal is bõvült, ami még
eredményesebbé tette a szereplést. A fó-
rumon – melyre a Memorial day ellenére
közel 30 fõ regisztrált – intézményünk a
Cornell Egyetemmel közös bemutatkozó
elõadást tartott. A 3 vitaindító elõadás
után a kerekasztal beszélgetések is fontos

dr. Tarr Zsuzsan-
na

témákat vitattak meg, így a kreditmobilitás
pályázati lehetõséget, a diplomaelismerte-
tés kihívásait és a H2020-as program sze-
repét az intézményi együttmûködésekben.
A NAFSA négynapos rendezvényén elõre

meghatározott beosztás szerint, forgórend-
szerben képviselhettük intézményeinket a
Tempus Közalapítvány által biztosított
„Study in Hungary” standon illetve stand-
idõn kívül ismerkedhettek a többi kiállító-
val. A standon igyekeztünk magyar imázst
építeni, a megjelenést magyaros motívu-
mokkal egységesíteni. A SZIE 2 matyóhím-
zéses fekete formaruhát hozott, ezek har-
monizáltak a szintén matyómintás színezõ-
vel, a testtetoválással, ami az érdeklõdõk
körében nagy sikert aratott.

Kiemelten az alábbi már meglévõ vagy
potenciális új partnerekkel folyt egyeztetés
illetve került bemutatásra egyetemünk kép-
zési és kutatási portfoliója és nemzetközi
kapcsolatai:
Prepare Education (hallgatói toborzó cég

Kínából)
Universidad de Monterrey, Mexico (po-

tenciális új partner)

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

·

Czech University of Life Sciences Prague,
Csehország (régi partner, közös capacity
building projekt egyeztetés)

Masaryk University, Csehország (régi
partner, KITE Mundus projekt egyeztetése)
California State University, USA (poten-

ciális új partner)
Aberystwyth University, Egyesült Király-

ság (régi partner 2004-bõl, mobilitási szer-
zõdés újrakötése)
Universidad Santo Domingo, Dominikai

Köztársaság (régi partner, kreditmobilitási
lehetõség egyeztetése)
University of Buenos Aires, Argentína

(régi partner, kreditmobilitási lehetõség
egyeztetése)
Ural State University, Oroszország (po-

tenciálisan új partner)
Olds College, Kanada (potenciálisan új

partner)
Universidad Autonoma del Estado de

Hidalgo, Mexico (potenciálisan új partner)
Universidad Autonoma de Baja Cali-

fornia, Mexico (potenciálisan új partner)
University of Atlantic City (potenciálisan

új partner)
Összességében a rendezvényen való rész-

vétel elérte fõ céljait, mert hozzájárultunk
egyetemünk népszerûsítéséhez, a nemzet-
közi láthatóság növeléséhez, meglévõ nem-
zetközi partnerségek ápolásához, új nem-
zetközi kapcsolatok létesítéséhez és a ma-
gyar felsõoktatás egységes megjelenítésé-
hez, népszerûsítéséhez.

Ezúton köszönjük a Tempus Közalapít-
ványnak, hogy a részvétellel a SZIE sikeres
kapcsolatépítését támogatta.

Egyetemünk a 2018-as NAFSA-n

A MKK-n a tavaszi szemeszterben 29
nemzetközi hallgató tett sikeres záróvizsgát
az angol nyelvû mezõgazdasági biotechno-
lógus, agrár-, vadgazda- és mezõgazdasági
mérnök képzéseken. A nemzetközi hall-
gatók június 5-én, idegenvezetéssel egybe-
kötött látogatást tettek a Gödöllõi Királyi
Kastélyban. A közel húsz országból érke-
zett hallgatói csoport az Osztrák-Magyar
Monarchia – ezen belül a Grassalkovich-
kastély – történetével, valamint korabeli
berendezési tárgyaival, és festményeinek
„titkaival” ismerkedhetett meg. A zivatar-
ral tarkított kirándulást követõen a hallga-
tókat dékán, és

oktatási dékánhelyettes
búcsúztatta a Kari Tanácsteremben.

At the Faculty of Agricultural and

dr. Urbányi Béla Balláné
dr. Erdélyi Márta

Environmental Sciences 29
international students passed
their final exam in our
English-language programs:
BSc in Agricultural
Engineering, MSc in
Agricultural Sciences, MSc in
Agricultural Biotechnology
and MSc in Wildlife
C o n s e r v a t i o n a n d
Management. On 5th June
our international students
visited the Royal Palace in
Gödöllõ on a guided tour. The colourful
group, representing nearly 20 countries got
acquainted with the history of Austro-
Hungarian Monarchy and the epochs of the
Grassalkovich Palace. After the rain-stormed

visit of the Palace, in the Council room of
the Faculty Dr. Béla Urbányi, dean and
Márta Balláné Dr. Erdélyi, vice-dean for
education delivered farewell speeches for the
international students of the Faculty.

Búcsú nemzetközi hallgatóktól

A világ egyik legnagyobb felsõoktatási konferenciája és vására
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A Mezõgazdaság- és Környezettudo-

mányi Kar június 14-i diplomaátadó ün-

nepségén a gödõllõi aulában Gyõrffy

Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Ka-

mara elnöke köszöntötte a vendége-

ket, majd dr. Urbányi Béla mb. dékán

mondott ünnepi beszédet.

B. G.

A kamara elnöke köszöntõjében kie-
melte, hogy a mezõgazdaság kibocsátása
2010 óta másfélszeresére emelkedett, az
exportja 50 százalékkal nõtt és az ágazat
kulcsszereplõje lehet a nemzetgazdaság-
nak. 2050-re a világ élelmiszerkereslete
mintegy 60 százalékkal lesz nagyobb a
mainál, miközben a termõterület érdem-
ben nem növelhetõ. A felelõs gazdálko-
dás követelménye sok feladatot ad a ma
pályakezdõinek, annál is inkább, mert az
agráriumban dolgozók mindössze 5 szá-
zalékának van felsõfokú végzettsége.
– Az életben elõször megtörtént esemé-

nyek kitörölhetetlenül bevésõdnek az
emlékezetünkbe. Gondoljunk bele: elsõ
napunk az általános iskolában, az elsõ
szerelem-csók emléke, az elsõ bajnoki
cím megélése Fradi szurkolóként, mind-
mind feledhetetlen emlékek – kezdte be-
szédét . – Ti most meg-
kapjátok elsõ diplomátokat, így számo-
tokra a 2018. év nem a foci VB-rõl, nem
a Fradi vízilabda-csapatának 18 év utáni
bajnoki címérõl, nem a foci BL döntõt el-
döntõ 2 kapitális kapushibáról lesz neve-

dr. Urbányi Béla

zetes, joggal, hanem arról, hogy idén,
2018-ban megkapjátok a diplomátokat és
diplomás agrárértelmiségiként fogjátok
elhagyni alma matereteket.

Ez az érzés kölcsönös, mivel elõször
állok elõttetek, mint a karunk dékánja,
és ez az ünnepség számomra is felejthe-
tetlen emlékként fog élni életem végéig.
Nem gondoltam volna, hogy amikor

tikussá fog válni azon munkavállalók lét-
száma, akik a mezõgazdasági nyers-
anyagot megtermelik és feldolgozzák. Itt
lesz Nektek nagy felelõsségetek, és itt
kell majd kamatoztatni biztosan a tudá-
sotokat, azzal, hogy kollégáitoknak, csa-
ládtagjaitoknak és gyermekeiteknek to-
vábbadjátok ennek a csodálatos szak-
mának a szeretetét és becsületét. Hazánk

agrárország volt
és lesz. A ma-
gyar föld érték,
melyen éssze-
rûen és oksze-
rûen kell gaz-
dálkodni, úgy,
ahogy az elõde-
ink is tették,
beletéve a ma-
gyarságukat is!

Kozso szavai-
val „Magyar-
nak lenni any-
nyi, mint eggyé
válni egy soha,
sehol, semmi-
lyen körülmé-

1995-ben átvettem
ugyanitt a diplo-
mát, 23 év múlva,
mint dékán foglak
köszönteni Benne-
teket, de örömmel
és szeretettel te-
szek eleget ennek
a kötelességem-
nek.
17.935, egy szám,

ami jelentheti egy
város lakosságnak
a lélekszámát, je-
lentheti egy Fradi
focimeccs nézõi-
nek a számát, de
ez a szám most azt jelenti, hogy az 1945.
évi alapítástól 2018. június 14-ig ennyi
hallgató szerzett diplomát a Szent István
Egyetem Mezõgazdaság- és Környezettu-
dományi Karán, illetve ennek jogelõd
intézményében, a Gödöllõi Agrártudo-
mányi Egyetem gazdász karain! Bennün-
ket büszkeséggel tölt el, hogy Ti is gyara-
pítjátok a gödöllõi agrárértelmiségiek
családját, és Isten hozott Benneteket eb-
ben a családban!

Egy felmérés szerint 2050-re a Föld
lakosságának 75%-a városokban fog élni.
A FAO elõrejelzése szerint 2050-re kri-

nyek között nem kitéphetõ, nem
megtagadható, nem másolható és sem-
milyen más népcsoportban nem létezõ
túlélõ vággyal, tehetséggel és öntudat-
tal”.
A túlélõ vágyat és a tehetséget megmu-

tattátok, mert diplomás értelmiségiekké
váltatok. Legyen erõs Bennetek az ön-
tudat, az a tudás, amire alapozhattok és
építkezhettek, és ha néha gondotok is
lesz, gondoljatok arra: az alma mater
mindig fogja a kezeteket.

Az ünnepség kari kitüntetések és elis-
merõ címek átadásával folytatódott.

Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar

"Ésszerûen és okszerûen gazdálkodni"
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A kar vezetése munkássága elismerése-
ként, nyugállományba vonulása alkal-
mából ajándékkal búcsúzott

, a Genetikai, Mikrobiológiai és
Biotechnológiai Intézet professzorától.

Doby Géza-díjat adományoztak
egyetemi docens részére.

A kar Tiszteletbeli Tanácsadója címet
adományozták , a Keszt-
helyi Vadászati Múzeum alapítójának,
világjáró vadásznak.

Címzetes egyetemi docensi címet
adományoztak ,
a Debreceni Egyetem, Agrár Kutatóin-
tézetek és Tangazdaság Nyíregyházi Ku-
tatóintézete tudományos fõmunkatár-
sának, , a Növényi Di-
verzitás Központ osztályvezetõjének és

, a Hegykõi Mezõ-
gazdaság Zrt. elnök-vezérigazgatójának.

A Kar dékánja Dékáni dicséretben
részesítette
egyetemi adjunktust,
egyetemi docenst és

egyetemi docenst.
A Természetvédelmi és Tájgazdálkodási

Intézet Természetvédelmi és Tájökológiai
Tanszéke a Dr. Holly László-díjjal

dr. Gyulai
Gábortól

dr.
Tirczka Imre

Hidvégi Bélának

dr. Makádi Mariannának

Horváth Lajosnak

dr. Varga Gábornak

Abayné dr. Hamar Enikõ
dr. Somogyi Zoltán

dr. Neményi András
Béla

Bordás-

Varga Nórát

Bányai Ta-
más László

Mucsi Richárd
Gönye Borbála

Barnácz Fruzsina Enikõ

Bukor Tímea
Czellahó Ádám

Éberhardt Gábor
dr. Fábián Péter

, az Öko-forrás Közhasznú
Alapítvány vezetõjét tüntette ki.

A Béres József Ösztöndíjat
mezõgazdasági mérnök nyerte

el. A Béres Nívódíjat megosztva nyerte
mezõgazdasági mérnök

hallgató és vadgazda mér-
nök hallgató.

A tanulmányi idõ alatti egyenletes, ki-
magasló teljesítményért és a záróvizsgán
nyújtott kiváló szereplésért dékáni külön-
díjban részesültek a következõ hallgatók:

okleveles nö-
vényorvos, Bányai Tamás László mezõ-
gazdasági mérnök, okleve-
les ökotoxikológus, okle-
veles ökológiai gazdálkodási mérnök,

hulladékkezelési- és
hasznosítási szakmérnök,

mesterszintû vadgazdálkodási igazgatási
szakirányító, környe-
zetmérnök, környezetgaz-
dálkodási agrármérnök,
MSc in Wildlife Conservation and
Management, MSc in
Agricultural Biotechnology,

halászati-halgazdálkodási szakmér-
nök, talajtani
szakmérnök, okleveles
agrármérnök, hulladékke-
zelési- és hasznosítási szakmérnök,

okleveles mezõgazdasági bio-
technológus, okleveles
környezetgazdálkodási agrármérnök,

okleveles növényorvos,
vadgazda mérnök,

okleveles természetvédelmi mér-
nök, okleveles környezet-
mérnök, okleve-
les vadgazda mérnök, okleve-
les növényorvos,

MSc in Agricultural Engineering,
MSc in Agricultural

Biotechnology

Az Év Hallgatója kitüntetést
takarmányozsi és takarmánybiz-

tonsági mesterszakos hallgató vette át
kari HÖK elnöktõl.

Hausz Imola Rita
Hegyi Edina

Isma Benmazouz

Kaltrina Berisha
Kovács Gá-

bor
Dr. Kovács Gergõ Péter

Lakatos Bianka
Lukács Attila

Mol-
nár Bence

Molnár Mariann
Pet-

res Martin Péntek
Olívia Margit Rusvai
Katalin

Tasnádi Bence
Tõke Gabriella-Erzsébet

Unyi Zsolt
Pablo Alejandro Alvarez

Erazo
Yussif Abdulai

Albert Fru-
zsina

Kaiser Zsófia

Balázs Gusztáv felvételei
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Új vezetése van a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karnak, miután
dr. Posta Katalin professzor dékáni
megbízatása április 15-én lejárt. Az új
dékán dr. Urbányi Béla egyetemi tanár
– aki a Halgazdálkodási Tanszéket is
vezeti – december 31-ig kapta meg a
megbízást. Vele beszélgettünk.

HAJTUN GYÖRGY
– Dékán úr, nem sok ez egy kicsit?

Mármint egy kar és egy tanszék vezeté-
se?

– Miért nem írtak ki pályázatot?

– Régóta ismerjük egymást, így tudom
Önrõl, hogy a Halgazdálkodási Tanszék
jelenti Ön számára az Alma Matert. Úgy
gondolom, hogy a tanszék vezetésérõl
nem mond le.

– Nagyon jó a kérdése, mert valóban sok
a feladat. Amikor az ember elvállal egy po-
zíciót, akkor – én már eljutottam abba a
korba, hogy – elõször a feladatot látja, és
nem a titulust. Amikor negyven éves let-
tem – ez hét éve volt – egy atyai jó bará-
tom azt mondta, éppen negyven év az a
korhatár, amikor választani kell tudni, és
mindig az eszére, és ne a szívére hallgas-
son az ember. Hét éve próbálom ezt betar-
tani, de ez úttal nem sikerült az eszemre
hallgatni. A szívem diktálta, hogy vállaljam
el a megbízatást. rektor úrral,
és kancellár úrral hosszas
beszélgetések folytak arról, hogy milyen el-
várások, kívánságok vannak a kart illetõ-
en, így több forduló után mondtam csak
igent. Sokat kellett egyeztetni.

– Azért, mert ebben az évben új rektori
ciklus kezdõdik. Szerintem is elfogadható,
bölcs döntés, hogy ne legyen dékánválasz-
tási procedúra, hanem megbízott dékán-
ként dolgozzak azért, hogy akár az új, akár
a régi rektort ne hozzuk kényszerhelyzetbe.
Ha ugyanis a személyem nem lesz elfogad-
ható, avagy én nem szeretnék a megválasz-
tott rektorral együtt dolgozni, akkor stá-
tuszban lévõ kollégától egyszerûbb megvál-
ni, mint a választott és kinevezett kari ve-
zetõtõl. Az én mandátum ez év végéig,
kvázi nyolc és fél hónapig tart. Visszatérve
az elsõ kérdésére: a tanszék után ez hatal-
mas ugrás, óriási kihívás a kar vezetése.

Tõzsér János
Magyar Ferenc

– Szerencsére a megbízott
státusz mellett az adott kol-
légának az egyetemen lehet
másik vezetõi beosztása is.
Természetesen, ha hosszú tá-
von gondolkodom egy maga-
sabb pozícióban, akkor az
utódlásomat is meg kell ol-
dani a tanszéknél, mivel a fi-
atalabb kollégáimat is meg
kellene mérettetni egy tanszékvezetõi pozí-
cióban. Amikor ezt a kérdést úgymond
„megszondáztam” a tanszéken, egyik kollé-
gám sem repesett az örömtõl, mert ez is
nagyon komoly teher, felelõsség az ember
vállán. A tanszék vezetése inkább m-
enedzsmenti feladat, mint a tanítás, a ku-
tatás. Tizenhárom éve vezetem a tanszéket,
amely ma már országosan, és határon kí-
vül is ismertté vált. Számolnak velünk,
nagyon komoly vállalati kapcsolatrend-
szerünk van, sok olyan kutatási munkát,
gyakorlati feladatot végzünk, amit a vál-
lalatokkal közösen valósítunk meg.

– Az örökség nagyon nagy, és tisztában
kell lenni azzal, hogy egy tanszéken
meghonosított vezetõi stílust, rendszert egy
az egyben nem lehet átemelni kari szintre,
mivel egészen más a dékán mozgástere,
lehetõsége. A dékáni mozgástér adott, hi-
szen a karon 11 intézetet tartunk fenn, s
jelenleg 8 alapszakon (BA/BSc), 12 mester-
szakon (MA/MSc), egy egységes, osztatlan
(5 éves) szakon felül négy doktori iskola
programjaival nyújt doktorképzési (PhD)
lehetõséget is. S ez utóbbi speciális hely-
zetet is teremt, mert az egyetemi státuszt a
doktori iskolák adják, ezért ezeket óvni,
ápolni, fejleszteni kell. A mellett több mint
250 dolgozó dolgozik a karon, közülük
114-en vannak oktatói státuszban. Minõ-
ségi oktatást csak jól képzett kollégákkal
lehet megvalósítani, de ehhez is elenged-
hetetlenül szükséges a megfelelõ finan-

– A Halgazdálkodási Tanszék a sike-
resek közé tartozik. Nyilván ezért esett
Önre a választás. De honnan kell indítani
az építkezést?

szírozási bázis. Azzal szembesültem, hogy a
hallgatók után járó fejkvóta évtizedek óta
nem változott. Pedig a költségek a több-
szörösére növekedtek (munkabér és terhei,
benzin, fenntartási költségek, stb.), és miután
a kiadási oldal folyamatosan nõ, ad-dig a
bevételi oldal évtizedek óta stagnál. Így
borzasztóan nehéz egyensúlyban tartani a kar
gazdálkodását. Az oktatási normatív támoga-
tás mellett nagyon fontos a többi bevételi for-
rás növelése, gondolok például a költségtérí-
téses hallgatók képzésnek bõvítésére, a kül-
földi hallgatók létszámának növelésére. De
említhetem a szolgáltatásokból származó be-
vételeket is, amelyeket kutatás-fejlesztési pro-
jektek kapcsán érhetünk el. Ez azt jelenti,
hogy a kar nem a kutatási projektben vesz
részt, hanem a pályázat megvalósításában se-
gédkezik. És természetesen a bevételek nagy
százalékát a pályázatokon való részvételek
biztosítják.

– Szerintem a lényegre tapintott rá, mert a
vállalati kapcsolatok erõsítése az egyik
legfontosabb feladat. Voltam olyan szeren-
csés helyzetben, hogy ,
korábbi dékánnal dolgozhattam együtt, mint
dékánhelyettes, és akkor közös elha-
tározással létrehoztunk egy tanácsadó tes-
tületet, ami jelenleg tetszhalott állapotban
van. A testületet „fel kellene ébresztenünk”,
mivel a tagjai kizárólag a mezõgazdasági
versenyszférából, vállalatok vezetõibõl
tevõdtek össze. A testület olyan tükröt tartott
a kari vezetés elé, amelybõl a képzési
palettánkról kaptunk reális képet. A testület
tagjai kendõzetlenül, munkaadói oldalról
mondták el véleményüket, ami persze, néha
fájdalmas volt. De óriási segítséget kaptunk

– Önnek van már bejáratott útvonala a
pénzszerzéshez, amelynek az egyik erõssége,
hogy a Halgazdálkodási Tanszék konzorci-
umban tud pályázni. És itt kapcsolnám be a
duális képzés nyújtotta lehetõségeket is.

dr. Gyuricza Csabával

Új stratégia mentén
növelni az egyetem
jó hírét
Interjú dr. Urbányi Béla mb. dékánnal

A minõségi oktatásnak
feltételei vannak
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abban, hogy miképpen formáljuk az
oktatást a szakma igényeihez. Nagyon
fontos, hogy a szakmától naprakész
információkat kapjunk, hogy a képzést az
új kihívásokhoz alakítsuk, mert a diplomát
a munkaadói oldal minõsíti. Ha mi jó
hallgatókat képezünk, akkor õk meg-állják
a helyüket az életben is, ha viszont csak
elméleti képzést nyújtunk, ami mesz-sze áll
a gyakorlattól, akkor az új diplomás
kollégák munkanélküliek lesznek. S itt
kapcsolódnék a duális képzés kérdéséhez.
A duális képzés alapvetõen arról szól, hogy
a cégek hozzájárulnak a képzés finanszíro-
zásához azzal, hogy a hallgatók olyan mun-
kát végeznek az adott vállalkozásnál, amire
a cégnek szüksége van. S teszik ezt annak
tudatában, hogy a diploma megszerzése
után a fiatal szakember náluk folytatja a
szakmai pályafutását. Véleményem szerint
ez egy jól felpörgethetõ rendszer, sokkal
több lehetõség kínálkozni benne, mint
amennyit eddig kihasználtunk, ezért ezt a
területet mindenképpen fejleszteni kell.
–

– A nélkül, hogy a múltat hosszan feli-
dézném, elmondanám, hogy a poroszos ok-
tatási rendszert én nem vetettem volna el,
mert jó alapokkal jöttek az egyetemre a fi-
atalok. Most azzal szembesülünk, hogy
nincsen felvételi, így nincs egyfajta szûrõ a
meglévõ tudás felméréséhez, és mondjuk
alapvetõ biológiai, kémiai, matematikai
alapok hiányoznak az ismeretekbõl. Az
egyetem kapuját tágra nyitották, és olyan
hallgatók is jöhetnek hozzánk, akik közgaz-
dasági szakközépiskolából jönnek, így a
természettudományi tantárgyakból gyenge
a tudásuk. A nyugati egyetemeken – ahol
nincs, vagy jóval csekélyebb az állami
finanszírozás – megszûrik a hallgatókat, és
tudni akarják, milyen tudással érkezik a je-
lentkezõ az egyetemre. Ez más rendszert,
alapot ad az egyetem mûködéséhez. A má-
sik: az agrárium hátul kullog a kutatás-
fejlesztés-innováció területén.

– Szerintem az, hogy az uniós támogatási
rendszer nem alkalmazkodik a mezõgaz-
daság mûködési szerkezetéhez. Hogy értse,
hogy mirõl beszélek. Egy borjú tejtermelés-
be való beállításához öt év szükséges, s ez
nem fér bele egy kutatás-fejlesztési projekt-
be, mert azt 2-3 év alatt kell megvalósí-
tani. Ugyanez a növénytermesztésre is igaz,
mert amikor tartamkísérletet végez valaki,
vagy egy vetõmagot több generáción ke-
resztül akarnak vizsgálni, az sem fér bele a
pályázati rendszerbe. Szerintem verseny-
hátrányban van az agrárágazat, mert bor-
zasztóan nehéz a pályázati feltételeknek
megfelelni. A cégek természetesen igénybe

Örök kérdés, hogy piacképes tudással
bocsátja-e ki az egyetem a hallgatóit? Kü-
lönösen érzékeny pont ez a kar esetében,
mivel a kar képviseli azt a múltat, amely
idehaza az agrár-felsõoktatást is megala-
pozta.

– Mi ennek az oka?

szeretnék venni a pályázati forrásokat, de
a fejlesztési lehetõségek – éppen az elõbb
elmondottak miatt – korlátozottak. Azt a
pontot kell megtalálni, hogy hol tudja az
egyetem a cégek fejlesztési lehetõségeit ki-
elégíteni, mert a vállalkozók szívesen pá-
lyáznak az egyetemmel közösen, ha látják
az eredményt is. A l' art pour l'art kuta-
tómunka idõszak lejárt, csak azoknak a
kutatási projekteknek van realitásuk, ame-
lyek eredményt és mindkét félnek hasznot
hoznak. Voltam a hódmezõvásárhelyi kiál-
lításon, és azt mondhatom, hogy a cégek
vezetõi pontosan tudják, hol vannak a
problémák, milyen hibák vannak, és ho-
gyan gondolják a fejlõdésüket. S tudják azt
is, hogy hol lehet a pályázati forrást meg-
találni. De nem csak pályázatokban gon-
dolkodnak a cégvezetõk. Szívesen áldoznak
olyan munkákra is, amelyekkel a cégüket
átvilágítják, és megmutatják az erõsségü-
ket, gyengeségüket is.
–

– A mezõgazdaság rohamléptekkel fejlõ-
dik, hiszen azok a technikák, amelyek az
új gépekben megjelennek – a drón-, GPS
technológiák, az infokommunikációs tech-
nológiák – már itt vannak, de sajnos, még
nem naprakész információkat adunk a
hallgatóknak. Tudomásul kell venni mind-
egyik oktató kollégának, hogy a gyakor-
latból jövõ információkat be kell építeni az
oktatási tananyagokba. Hallgatóink jelen-
tõs része mezõgazdasági háttérrel rendel-
kezik, és olyan technikákat látnak, amelye-
ket szeretnének megismerni, és nekünk be
kellene mutatni. Egyelõre még csak elmé-
leti szinten mûködik a dolog, bár itt sem
vagyunk elégedettek, de gyakorlati szinten
még álomvilágban élünk, eléggé elmara-
dottak vagyunk. Nagy a szakadék az elmé-
leti és a gyakorlati képzés között, s ezt a
szakadékot kell nekünk minél hamarabb
szûkítenünk. Nem értek egyet azzal az ál-
lásponttal, hogy a távoktatásban nagy le-
hetõségek vannak, mert távoktatásban
nem lehet gyakorlati készséget, tapaszta-
latot szerezni. De minden pénzkérdés is:
az, hogy évtized óta nem emelték a fejkvó-
tát az egyetemeken, az rákényszeríti az in-
tézményeket a folyamatos költségcsökken-
tésre is. A kar elsõként a gyakorlati kép-
zésre fordítandó költségeket „spórolta
meg”, és nagyon lecsökkentették a tanul-
mányutak számát. Pedig, tanulmányutak
nélkül nem kerülhetne ki Gödöllõrõl hall-
gató, és meg kell találnunk a forrást.

– Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy óri-
ási a feladat, s hozzáteszem, hogy egyfajta

A kulcsszó az innováció, mert ez eset-
ben a kutatás-fejlesztés eredménye a gya-
korlatban is megjelenik. Azt tapasztalni,
hogy a kutatás-fejlesztés lehetõségei nem
a legkedvezõbbek a hazai mezõgazdaság
számára. Beszélünk digitális forradalom-
ról, precíziós gazdálkodásról, amelyeket a
tananyagban is meg kell jeleníteni.

– Milyen a hangulat a karon?

morális válságot is tapasztalok a kollégák-
nál. A karnak azonban nincs szégyenkezni
valója, mert a hazai felsõoktatásban, az ag-
rárjellegû képzésben – a felmérések szerint
– az elsõ helyen állunk. A hallgatók lét-
száma nõtt, és a vállalati visszajelzések is
ezt igazolják. Hozzáteszem, hogy az egyete-
men belül a legtöbb pályázati forrást is a
kar hozza be a rendszerbe, ami éves szin-
ten több százmillió forint bevételt jelent.
Kérdés tehát, hogy a kollégák miért fásul-
tak, és robotolnak? Azért, mert a kollégák
azt érzik, hogy a munkájuk nincs kellõen
elismerve. S itt nem csak a pénzrõl van
szó, hanem meg kell említeni a tudomá-
nyos elõremenetelt is. Mindenki szeretne
elõbbre jutni a ranglétrán, de nincs élet-
pálya modell a felsõoktatásban, és nem tu-
dok perspektívát adni egy fiatal kollé-
gának. Ez esetben pedig, hiányzik az a mo-
tiváció, ami a lendületet, a lelkesedést, a
fejlõdést biztosítja. Bízom abban, hogy ez a
helyzet megváltozik, mert az agrárium va-
lóban stratégiai ágazat. A jövõ pedig azt
sejteti, hogy az egyetemnek a nemzetközi
porondon kell még jobban, eredményeseb-
ben helytállnia, mert a verseny még éle-
sebb lesz, mint most.

– Ez az idõ csak arra elegendõ, hogy egy
új rendszert állítsunk fel a karon, ami azt
jelenti, hogy létre kell hozni egy adat-
bázist, amellyel átláthatóvá tesszük a kar
mûködését. A dékánnak tisztában kell len-
nie azzal, hogy kik a kar munkatársai, mi-
lyen szintû az oktatás, és hogyan alakul-
nak a finanszírozási kérdések. Így tudok
hiteles vezetõ lenni, és képviselni a kar ér-
dekekeit. Néhány hónap nem elegendõ a
tervek megvalósításához, de a stratégiát –
bárki legyen is jövõre a dékán – meg lehet
valósítani, mivel úgy kell kidolgozni, hogy
az jól illeszkedjen az egyetemi stratégiához.
Azt szeretném, hogy a kar – amely ma pi-
acvezetõ az agrár-felsõoktatásban – megõ-
rizné a helyét, ami azért nem könnyû,
mert a verseny idehaza is élezõdik.

– Azt kértem az egyetem felsõ vezetõitõl,
hogy mindenben szükség van az egyezte-
tésre, de a szakmai kérdések megoldását
bízzák ránk, és hagyják meg a kari auto-
nómiát. Nem akarjuk a kereteinket túllép-
ni, ezért vállalható terveket teszünk az asz-
talra. Az elmúlt idõszakban azt tapasztal-
tam, hogy rektor úr, és kancellár úr betart-
ja a megállapodásunkat, mert õk is tudják,
hogy ha erõs karok vannak az egyetemen,
és azok bizonyos önállóságot kapnak, ak-
kor az egyetem jó hírét növelik, és emelik
az egyetem rangját. Én ebben hiszek.

– Mire lesz elég a nyolc és fél hónap?

– Milyen támogatást kap Ön a nagy ívû
tervek megvalósításához?

Az egyetemi stratégiához
illeszkedve
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XIII. évfolyam, 6. szám

Diplomaátadó ünnepség

"Az innováció hullámai
mindenhová szétterjednek"
A Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar június 9-én tartotta diplomaátadó
ünnepségét a gödöllõi aulában. A meg-
jelenteket dr. Zsigmond Barna Pál
országgyûlési képviselõ, korábbi csík-
szeredai konzul és dr. Káposzta József
dékán köszöntötte.

B. G.

– A diplomaátadó ünnepség méltóság-
teljes lezárása egy küzdelmes, harcos és
szép idõszaknak. Önök az egyetem leg-
nagyobb, kiválósági díjjal kitüntetett ka-
rán tanultak, amely különbözõ rangso-
rokban rendre az élmezõnyben végez.
Ezekben az eredményekben a tanárok
mellett az önök munkája is benne van –
köszöntötte a végzetteket

, majd hozzátette: a nagy múltú
egyetem magas minõségû, tudományosan
aktív oktatói gárdával rendelkezik; az itt
folyó munkának a nemzet a haszonélve-
zõje.

– Néhány napja részt vettem a szé-
kelyföldi hallgatók államvizsgáján. A
Szent István Egyetem fontos missziót vál-
lalt fel, szakemberei hiányt pótolnak a
határon túli magyar közösségekben. Dip-
lomájuk értékét a piac visszaigazolja, a
helyi társadalom megbecsülésében is.

Önök álmokkal, reményekkel és talán
kételyekkel is várnak a diploma átvéte-
lére. Az iskola és a család biztonságos, ki-
számítható keretét hagyják most el. Raj-

dr. Zsigmond

Barna Pál

tuk a sor, hogy biztonságos kereteket te-
remtsenek maguknak, családjuknak,
nemzetüknek és a következõ generá-
ciónak. Kamatoztassák tudásukat, áll-
janak ki nemzeti értékeink mellett, legy-
enek hitelesek a szakmai életben és az
élet más területein. Kívánom, hogy min-

den álmuk teljesüljön! S ne
feledjék, az élet
csak úgy érthetõ,
ha visszatekin-
tünk, de csak
úgy élhetõ, hogy
ha elõre nézünk.

dékán ün-
nepi beszédét az-
zal a gondolattal
kezdte, hogy az
emberi életnek
van egy furcsa
tulajdonsága: túl
hosszú ahhoz,
hogy észreve-

gyük, mennyire rövid.
– Halogatunk, várjuk a meg-

felelõ pillanatot, tétovázunk és
aztán hirtelen azt vesszük ész-
re, hogy el is röppentek az é-
vek. Ilyennek tûnhetnek most
az elmúlt évek is, hiszen szinte
alig kezdték el a tanulmányai-
kat, még most ismerkedtek
egymással a gólyatáborban, az
elsõ bálon és csak azt vették
észre, hogy máris elérkezett a
záróvizsga napja.

Mielõtt elkezdenénk szomor-
kodni, kérem, hogy nézzenek körül egy
picit a világunkban: hányan élnek olyan
életet, amiben boldognak és szabadnak
érzik magukat? Hányan lelkesednek
azért, amit csinálnak, hányan valósítják
meg az álmaikat?
Azt gondolom, hogy Önökkel a sors ke-

gyes volt, hiszen a most megszerzett dip-
lomával lehetõséget kapnak arra, hogy
olyan életet éljenek, amilyenre belül, mé-
lyen igazán mindig is vágytak. Nem is

Dr. Káposzta

József

tudják még, hogy ez milyen boldogság,
de ha belenéznek szeretteik szemébe, lát-
hatják azt a büszkeséget, amire mindig
emlékezni fognak.
Persze ettõl a pillanattól elkerülhetetle-

nül elkezdõdik a változtatás, az új kere-
sése, ami nagyon izgalmas és kalandos
lesz. El kell majd fogadniuk, hogy az éle-
tük nem folyik majd mindig sík terepen,
hanem idõnként nagyon is meredeken
emelkedõ hegyek és völgyek övezik majd
lépéseiket, de jegyezzék meg, hogy aki
nem az újat keresi, az nem találja majd a
boldogságot és nem leli meg a sikert sem.

– Ma olyan korban élünk, amiben az
innováció hullámai mindenhová szétter-
jednek. Ez megnöveli a mindenkit érõ

változások szaporaságát, függetlenül at-
tól, hogy mivel is foglalkozunk. Mun-
kánk végzése során nap, mint nap vá-
ratlan versenyhelyzetekben találjuk ma-
gunkat – mondta a továbbiakban. – Ma
már nem számít, hogy hol élünk a világ-
ban. Korábban a nagy távolság védõ-
sövényként oltalmazta a népeket más
nemzetektõl, de ez a sövény napról nap-
ra vékonyodott és mára már eltûnt. Egy-
re inkább munkatársunkká és egyben
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versenytársunkká válik a Föld minden
lakója. Ez a változás megállíthatatlan.
Nem bújhatunk el elõle, inkább legyünk
készen a megfelelõ cselekvésre. Mind-
ezekért õrizzék meg életükben azt a len-
dületet, azt a nyitottságot, amit az elmúlt
években tanáraik Önöknek sugalltak.
Õszintén kívánom, hogy e lendület által
ismerjék meg a teremtõ munka örömét,
hiszen a munka nem csak pénzkereseti
lehetõség, hanem az öröm forrása is.
Dr. Káposzta József arról is szólt, hogy

a most végzett hallgatóik is bizonyítják a
kar sokszínûségét, hiszen a közel 4.000
hallgatóval rendelkezõ, 62 képzési for-
mában biztonságosan mozgó fakultás
több mint 55 országból közel 400 kül-
földi hallgatót oktat.

A SZIE GTK-n az elmúlt évtizedekben
több mint 17.000 diplomát adtak át, a
karon oktató tanár kollégák több mint 80
százaléka tudományos minõsítéssel ren-
delkezik. Ennek hatására a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar az elmúlt évti-
zedek alatt nem csak a hazai gazdasági
felsõoktatás élmezõnyébe küzdte fel ma-
gát, hanem nemzetközi kitekintésben is
elfogadott és megbecsült diplomát kiadó
intézményé vált.

A hallgatók kiválóságát mi sem bizo-
nyítja jobban, mint a jelenlegi záróvizs-
gázók eredményei. Negyven bizottság
elõtt 475 hallgató tett sikeres záróvizs-
gát. A végzettekbõl 164 fõ kapott kitûn-
tetéssel kiváló, vagy kiváló, vagy kitûn-
tetéssel jeles, vagy jeles oklevelet, ami ki-
emelkedõ, 35 százalék. Ilyen magas
arány még soha nem volt a karon.
A végzõs hallgatók nevében

turizmus vendéglátás alapszakos hallgató
búcsúzott.

A Szent István Egyetem rektora az
egyetem érdekében kifejtett kiemelkedõ
közösségi munkáért, valamint a Nemzet-
közi és Külkapcsolati Központ program-
jainak támogatásáért és elõsegítéséért
Elismerõ oklevelet adományozott

francia cserehallgatónak,
hallgatónak,
hallgatónak és

hallgatónak.
A GTK Kiemelkedõ Teljesítményért Dí-

jat ebben a tanévben
igazgatási ügyintézõnek,

igazgatási ügyintézõnek
és egyetemi
docensnek ítélték oda.

A kar dékánja a kar hírnevének öreg-
bítéséért, valamint a kar érdekében kifej-
tett lelkiismeretes munkáért a GTK Leg-
jobb Hallgatója Díj kitüntetést adomá-
nyozta gazdasági és vidékfej-
lesztési agrármérnöki alapszakos hallga-
tónak, turizmus-vendéglátás

Béres Anita

Lauria-

ne Drean Ste-

fán Gergõ János Báthory

Zsófia Zsuzsanna Vörös

Betti

Csörgõné Palotay

Krisztina

Hodján Tamara

Nagyné dr. Molnár Melinda

Baka Flóra

Béres Anita

alapszakos hallgatónak,
turizmus-vendéglátás alapszakos hallga-
tónak, kereskedelem és
marketing alapszakos hallgatónak,

gazdasági és vidékfejlesztési ag-
rármérnöki alapszakos hallgatónak és

emberi erõforrások
alapszakos hallgatónak.

A GTK Legjobb Oktatója díjban
, a Társadalomtudományi és

Tanárképzõ Intézet tanársegédje része-
sült.

Az ünnepségen kar-
nagy vezetésével a hatvani Polifónia Ve-
gyeskar énekelt.

Ihász Krisztina

Jánosi Fanny

Mezei

Martin

Vicsek Barnabás

dr. Su-

hajda Csilla

Stimecz András

A Gazdálkodás- és Szervezéstudomá-
nyok Doktori Iskola Tanácsa Doktori Is-
koláért kitüntetést adományozott

ny. egyetemi tanárnak,
és

professor emeritusoknak.

dr. Ha-

jós László dr. Fe-

hér István, dr. Nemes Ferenc dr. Makó

Csaba
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Sikeres záróvizsgát tettek a Gazdaság-
és Társadalomtudományi Kar vidékfej-
lesztési agrármérnök mesterszakának
csíkszeredai képzésében részt vevõ
hallgatói a Szent István Egyetemen jú-
nius 6-án, Gödöllõn. Idén – kiemelt ven-
dégként – az agrártárca nemrég kine-
vezett minisztere, dr. Nagy István is tag-
ja volt a székelyföldi hallgatók tudását
elbíráló bizottságnak. Az agrárminisz-
ter nem elõször állt a Szent István
Egyetem külhoni képzéseinek ügye
mellé, ugyanis a korábbi években már
erõsítette az államvizsga-bizottságot,
továbbá rendszeres vendége a SZIE
székelyföldi képzési helyszínén rende-
zett programoknak.

A Magyar Kormány nemzetstratégiai
alapelveiben is kifejezve elhivatott a Kár-
pát-medencei magyar társadalmi, gazda-
sági, oktatási tér kialakítása és fejlesztése
mellett.

Az egyetem számára kiemelten fontos
stratégiai tényezõ a külhoni magyarság
szülõföldön boldogulásának elõsegítése, a
Kárpát-medencei területeken élõ magyar-
ság anyanyelven történõ oktatása. Ezt bi-
zonyítja, hogy a SZIE csíkszeredai köz-
pontja révén immáron huszonhét éve van
jelen a székelyföldi térségben. Az egye-
tem egy olyan innovatív, öt országra ki-
terjedõ hálózatban értelmezi Kárpát-me-
dencei jelenlétét, mely az anyaországi
kampuszok és a székelyföldi képzési
helyszín mellett magába foglalja az in-
tézmény kárpátaljai, vajdasági és felvi-

déki képzési helyeit is. Az egyetem a kül-
honi rendszer koordinálására létrehozta a
Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesz-
tési Innovációs Központot, melynek
missziója egy olyan hálózat kialakítása,
mely kárpát-medencei szinten fogja össze
a magyarlakta területeket oktatási, ku-
tatási és fejlesztési céllal. Teszi ezt a fel-
sõoktatás, a felnõttképzés, az agrárium-
hoz kapcsolódó szervezetek, a piaci szfé-
ra és az államigazgatás területeinek
összehangolásával.

A csíkszeredai vidékfejlesztési agrár-
mérnöki mesterképzés hallgatói a hagyo-
mányok szerint záróvizsgájukra Gödöl-
lõre utaznak, melynek az Alma Mater ad
otthont.

A záróvizsga-bizottságba az egyetem
évrõl-évre felkér külsõs tagokat is. Az

Idén is eredményesen zárták tanulmányaikat
A külhoni magyarság szülõföldön való boldogulását segíti elõ az egyetem
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idén – miniszter mellett –
az államvizsga-bizottság külsõs felkért
tagjai , az Agrárminisztérium
nemzetközi kapcsolatokért felelõs helyet-
tes államtitkára, , a Magosz
elnöke, ország-
gyûlési képviselõ, valamint

, Hargita Megye Tanácsának elnöke.

dr. Nagy István

Tóth Katalin

Jakab István

dr. Zsigmond Barna Pál

Borboly Csa-

ba

A SZIE külhoni kapcsolatrendszerében
rejlõ lehetõségei mentén egy, a Kárpát-
medencét érintõ, tematikus oktatásszak-
mai együttmûködéseket felölelõ uniós,
Emberi Erõforrás Fejlesztési Operatív
Programhoz (EFOP) tartozó projektet
nyert el. Az EFOP3.10.1-17-2017-00001
– „Tematikus együttmûködés erõsítése a

köznevelés és felsõoktatás terén a Kár-
pát-medence szomszédos országaival az
Oktatási Hivatal, a Debreceni Egyetem és
a Szent István Egyetem által alkotott
konzorcium megvalósításában" elnevezé-
sû projekt célja az egyetem külhoni kap-
csolatrendszerére épülõ Kárpát-medencei
tudástranszfer hálózat fejlesztése.

A Gazdaság- és Társadalomtu-
dományi Karon május 31-én és
június 12-én megtartották az
oktatók számára szervezett
Williams ÉletKészségek trénin-
get.

A tréning egy komplex, struk-
turált problémamegoldó, stressz-
kezelõ és kommunikációs készség fejlesztõ program volt. Ha-
tékonyságának alapja a strukturált tematika, az alkalmazott
módszerek tudományos megalapozottsága, illetve hogy tartal-
mát tekintve mindig a résztvevõk igényeihez igazodott, azok
stresszhelyzeteire és erõforrásaira összpontosított. A két képzé-
si nap jó hangulatú volt, a résztvevõk egyénileg, és csoportos
helyzetekben is szívesen, rendkívül energikusan, elkötelezetten
és következetesen dolgoztak. Mindvégig érdeklõdõek, nyitot-
tak, együttmûködõek és aktívak voltak, megnyilvánulásaikban
kreatív módon teret nyert a humor, releváns hozzászólásaikkal,
támogatták az elméleti/gyakorlati részek feldolgozását.
A képzést záró elégedettségmérés azt jelezte, hogy a program

jelentõsen növeli a személyes- és munkahelyi hatékonyságot.

Williams ÉletKészségek
tréning

A Budapesti Képzési Hely Logisztika, valamint Termelés- és
Szolgáltatásmenedzsment tantárgyat tanuló alapszakos hallga-
tói május 2-án a General Electric veresegyházi gyárába tettek
látogatást. A Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszék
fontosnak tartja, hogy a hallgatóknak lehetõséget nyújtsanak a
tanultak gyakorlatban való megismerésére is.

A program során megismerték a GE jelenlegi felépítését, fõ
profilját, valamint a logisztikai rendszerének alapjait. A
biztonsági eligazítás után a gyár területén személyesen is meg-
tekinthették, hogyan mûködik a mindennapos kiszolgálását
biztosító Industry 4.0 és a liftes automata magasraktár (Lean
lift). A kirándulás során a logisztikai és raktározási folyamatok
valós mûködését is tanulmányozták.

Tanulmányi kirándulás
a General Electric-nél

A SZIE GTK Tudományos Diákköri Tanácsa a 2018/2019.
tanévre meghirdeti a SZIE Gazdaság- és Társadalom-
tudományi Kar Tudományos Diákköri Konferenciáját.

A konferenciára várjuk a SZIE GTK azon hallgatóinak je-
lentkezését a gödöllõi és a budapesti képzési helyrõl, akik ta-
nulmányaik folytatása mellett olyan diáktudományos tevékeny-
séget folytatnak, amely a kar profiljához illik, önképzési céllal
valósul meg és azt a hallgató színvonalas pályamunkaként el-
készíti, majd a kari konferencián bemutatja.*
Fontos határidõk:
Jelentkezési lap leadása: 2018. szeptember 24. (hétfõ) 14 óra
Pályamunka és összefoglaló leadása: 2018. október 29. (hétfõ)

14 óra
Kari TD Konferencia idõpontja: 2018. november 21. (szerda)
A konferencián a szekciók kialakítása a beérkezett pályamun-

kák függvénye. Önálló szekciót 6 pályamunka esetén tudunk
indítani. Amennyiben egy témakörbõl kevesebb dolgozat ké-
szül, valamely más (hasonló témájú) szekcióval összevonjuk,
nagyszámú jelentkezés esetén pedig a szekciót több részre
bontjuk.
A TDK-ra történõ jelentkezés módja:
A GTK TDK-ra jelentkezni 2018. augusztus 21. és szep-

tember 24. között lehet. A jelentkezési lap, az összefoglaló és a
pályamunka formai követelményei letölthetõek a SZIE GTK
honlapján a Tudomány/Tudományos Diákkör aktuális tanévi
menüpontjában

ht tp://www.gtk .sz ie.hu/tudomany/tudomanyos -
diakkor/201819-tanev/godollo-es-bkh-ktdk.
További információ kérhetõ a tdk@gtk.szie.hu e-mail címen.
*Részletes feltételrendszer, formai és tartalmi követelmények,

bírálati szempontok, a SZIE GTK honlapján a Tudomány/
Tudományos Diákkör menüpontban (http://www.gtk.szie.hu
/tudomany/tudomanyos-diakkor/201819-tanev/godollo-es-
bkh-ktdk) megtalálhatóak.

A konferencia szervezését várhatóan az NTP-HHTDK-18-
0050 "SZIE GTK Tudományos Diákköri programok a 2018/19.
tanévben" projekt támogatja, melyet az Emberi Erõforrások Mi-
nisztériuma, az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ és a Nem-
zeti Tehetség Program támogat.

Felhívás a 2018. évi
Kari Tudományos
Diákköri Konferenciára

székelyföldi hallgatóink
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A Gépészmérnöki Kar 2017/2018. tan-

évi tanévzáró nyilvános ünnepi tanács-

ülését június 16-án tartották a gödöllõi

aulában. Az ünnepség résztvevõit dr.

Tõzsér János rektor köszöntötte, majd

dr. Kátai László dékán mondott ünnepi

beszédet.

B. G.

A kar vezetõje a következõ tanácsokkal
látta el a végzõsöket:
– Elõször is, feladataink vannak az élet-

ben. Így érdemes tekinteni azokra a ten-
nivalókra és problémákra, amivel az élet,

a munka szembesít bennünket. Mindenki
elõtt feladat van, a feladat által önma-
gunkat valósítjuk meg. A feladatok ab-
szolválásához szükséges a megfelelõ ön-
bizalom. Mindenki jó valamiben! Aki
diplomás mérnökké vált, igenis alkalmas
a feladatok megoldására, végrehajtására.

Persze az út göröngyös. Nem árt némi
kitartás. Ha valami nem sikerül azonnal,
nem szabad feladni, szembe kell menni a
feladattal, Önök képesek azt megoldani.

És persze jöhet-
nek esetleg komo-
lyabb problémák,
kudarcok. Ilyenkor
sem szabad feladni.
Talán mindenki
használt már navi-
gációs készüléket.
Ha esetleg rosszul
döntünk, nem a jó
irányt választjuk,
nem kikapcsol a
készülék, hanem
mit mond: újrater-
vezés. Ha az élet
úgy hozza, legye-
nek elég bátrak a
változtatásra.
Mi tehát ennek a rövid útravalónak az

üzenete: Érdemes feladatként tekinteni
az életeseményekre, önbizalmat nyerni,
kitartóan dolgozni, és ha úgy adódik, al-
kalmanként újratervezni.
Mindig igyekszem hangsúlyozni, hogy a

diplomával nem egyszerûen „csak” mû-
szaki szakemberek lesznek. A szakma

mellett rend-
kívül fontosak
az emberi kap-
csolatok, a csa-
lád. Boldog és
eredményes éle-
tük talán egyik
l eg fon to sabb
feltétele a sze-
retõ család és a
barátok. Életre
szóló barátsá-
gok éppen az
évfolyamtársak
között szület-
hetnek, egy-
másra mindig

diplomájával egy összetartó szakmai kö-
zösség, ma már közel 9000 fõs „család-
tagjává” is válnak. Erre a közösségre
mindig számíthatnak és ez a közösség is
számít Önökre. A diplomájuk „nem-
zetközi jogosítványnak” számít. Ha a
sors úgy hozza, lássanak világot, próbál-
janak szerencsét külföldön is, de jöjjenek
vissza! Önöknek ez a hazája, ez az ott-
hona!

Az eseményen a Váradi János Emlék-
érmet egyetemi do-

cens, a Komándi György Díszoklevelet
nyugdíjas egyetemi do-

cens, a Pro Facultate kitüntetést
rendõrezredes,

mérnöktanár és cím-
zetes egyetemi docens vehették át.

Címzetes mezõgazdasági gépészmér-
nöki elismerésben részesült .

Az A. Holding Csoport elnök-vezér-
igazgatója 2015-ben ki-
válósági díjakat hozott létre a kar kiemel-
kedõ teljesítményt nyújtó oktatói és hall-
gatói részére. Ebben az évben

mestertanárt (képünkön),
mesteroktatót és

hallgatót díjazták.

dr. Kerényi György

dr. Judák Endre

Farkas

Imre Kufferstein József

dr. Varga Vilmos

Háy János

dr. Appel György

dr. Fülöp

István dr. Ko-

vács Imre Juhász Dániel

Gépészmérnöki Kar

„Legyenek elég bátrak változtatni!”

Képünkön az elsõ sorban balról jobbra Háy János, Farkas
Imre és dr. Kerényi Imre, a hátsó sorban dr. Judák Endre és
dr. Varga Vilmos

számíthatnak,
ezt ne feledjék,
és becsüljék
meg! A Gépész-
mérnöki Kar
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univerzitás

A 2017. évi Dr. Kocsis Károly-díjat a
kuratórium (ké-
pünkön), a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem professor emeritusának ítélte, a
2018. évi Dr. Kocsis Károly-díjat

villamos mérnök kapta.

Az ünnepség gyémánt- és aranydip-
lomák átadásával folytatódott – ké-
pünkön az aranydiplomás

a kar korábbi munkatársa –, majd a
pályakezdõk vehették át okleveleiket.

A végzõsök ebben az évben
egyetemi docenst választották

tiszteletbeli évfolyamtársuknak, akit
gépészgyûrûvel tüntettek ki és aki az
ünnepségen köszöntötte õket. A végzett
hallgatók nevében köszönt

dr. Marosvölgyi Bélának

Keresz-

tes Konrád

dr. Tóth Lász-

lóné,

dr. Szakál

Zoltán

Lajber Kristóf

el az alma matertõl, s az õ zakójára tûzte
fel a gépészmérnöki jelvényt

dékánhelyettes.

A záróvizsga bizott-
ságok javaslata alap-
ján kari pályadíjban
részesült gé-
pészmérnök „Hidroge-
nerátor alsóhíd he-
gesztés technológiája”,

gépész-
mérnök „Önfenntart-
hatóság feltételeinek
meghatározása a szemesterményszárítás
biomassza alapú energiaellátásában”,

okleveles mûszaki me-
nedzser „Lejárt szavatosságú alapanya-
gok újraminõsítési folyamatának fej-
lesztése” és okleveles léte-
sítménymérnök „Ideiglenes létesítmény
üzemeltetésének hatása a környezetre”
címû diplomadolgozatáért.
Dékáni Dicséretben részesült

gépészmérnök, okle-
veles gépészmérnök,

okleveles gépészmérnök és
okleveles

gépészmérnök.
A GE Hungary Kft szakdolgozat díjban

részesítette Automatizált

dr. Daróczi

Miklós

Petõ Tibor

Waltner Soma

Gácsi Bernadett

Patonai Zoltán

Csereklei

Dániel Ilcsik Réka

Machi Maytham

Hasan Mahdi

Talafha Mu'ath Sultan Ahmad

Szabó Zoltán

A nyári záróvizsga idõszakban alap- és
mesterszakokon nappali és levelezõ ta-
gozaton mindösszesen 172 fõ tett sikeres
záróvizsgát. A mesterszakon végzettek
között 5 fõ Stipendium Hungaricum
ösztöndíjprogram keretében angol nyel-
ven végezte tanulmá-
nyait. A hallgatók kö-
zül 2 kitüntetéssel ki-
váló, 2 kiváló, 9 je-
les, 97 jó, 60 közepes
és 2 elégséges minõ-
sítést szerzett.

anyagmozgató rendszer ter-
vezése Jenbacher aggregátok
gépterembe mozgatásához
címû szakdolgozatát.
A HOF Alapítvány és a Ke-

rex Óbuda Kft. szakdolgozat
díját kapta lé-
tesítményenergetikai szak-
mérnök hallgató „Gödöllõi
strandfürdõ energetikai kor-
szerûsítése” címû szakdol-
gozatáért, a HOF Alapítvány
és a Grundfos South East
Europa Kft. diplomadíját
kapta létesít-
mény mérnök MSc hallgató

„Audi irodaépület hûtési rendszerének
optimalizálása” címû diplomamunká-
jáért.

A Rail-Safe Kft megvásárolta
„Hõenergiaellátó rendszer tervezé-

sének elõkészítése zárt ciklusú termény-
szárítóhoz” címû szakdolgozatát.

A Toldi Agroszolg. Kft megvásárolta

„Önfenntarthatóság felté-
teleinek meghatározása a szemester-
ményszárítás biomassza alapú energia-
ellátásában” címû szakdolgozatát.
A 2017/2018-as tanévben összesen 48

mérnökhallgató teljesítette a SZIE Gé-
pészmérnöki Kar és vállalatok által kö-
zösen szervezett 10 hónapos kooperatív
szakmai gyakorlatot.
A hallgatók a vállalatok által megadott

témákból sikeres szak- illetve diplo-
madolgozatot készítettek, többen közü-
lük a tanulmányaikat követõen a válla-
latnál helyezkednek el munkaviszony-
ban.

Molnár Gyula

Stadler Gergõ

Nagy

Enikõ

Waltner Soma

Balázs Gusztáv felvételei
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Tisztelt Pest Megyei Elnök Úr, Rektor
Úr, Kancellár Úr, Dékán Asszony és Dé-
kán Urak, tisztelt Ünneplõ Egyetemi
Közösség!

A Szent István királyról elnevezett
egyetem közösségét, az universitast eb-
ben az esetben nak és nak
is hívhatjuk – névadó királya nyomán is.
Hiszen a görög Stephanos, a latin Stepha-
nus és az ezekbõl kialakult magyar István
név már jelentésében is hordozza: koro-
na, koszorú.

Országunk elsõ királyát, Szent Istvánt
szülõvárosában, Esztergomban koronáz-
ták meg 1000 karácsonyán a II. Szilvesz-
ter pápától, Rómából kapott koronával.
A történeti és a népi hagyomány ezt a
diadémot azonosítja a Szent Koronával. A
koronázás nagymértékben hozzájárult Ist-
ván nemzetközi elismeréséhez, hiszen a
római pápa garantálta szuverenitását.

Miben lehet nekünk aktuális egy ezer
esztendeje élt uralkodó? Hol találkozha-
tunk napjainkban országlásának ered-
ményeivel, gazdag és sokrétû életmûvé-
nek gyümölcseivel?
Elõször a megyerendszer megalapításá-

ban. Az államalapítás egyik sarkpontja
volt a közigazgatási, katonai és adószedé-
si feladatokkal felruházott vármegyerend-
szer létrehozása: a honfoglaló nemzet-
ségek és törzsek szálláshelyeit és azok
központjait figyelembe véve, és sok eset-
ben nevüket (pl. Szabolcs) tovább örökít-
ve mintegy 48 központi vármegyét és 24
határvármegyét alapított országában.
Élükre ispánokat nevezett ki. Szent Ist-
ván országlásának középpontja a maga
által alapított Székesfehérvár lett a Nagy-
boldogasszony-templommal és prépost-
sággal. Ebben a szentélyben állt a „regni
sedes principalis”, azaz a márványtrón-
szék, ahonnan igazságot szolgáltatott. Or-
szágát Szûz Máriának ajánlva itt halt
meg 1038. augusztus 15-én, és ezen a he-
lyen temették el. Ennek nyomán Székes-
fehérvár egészen a XVI. századig, a török
megszállásig Magyarország koronázó vá-
rosa lett. A legtöbb középkori uralkodón-
kat az államalapító sírja mellett temették
el.
István a megyerendszerrel együtt az or-

szág védelmére a királyi várszervezetet is
kiépítette. Ha a szükség megkívánta,
hadvezérként vonult serege élén: 1018
elõtt visszafoglalta a lengyelek által meg-
szállt Morva-völgy határvárait; Erdélybõl
ekkortájt kiûzte a keletrõl betörõ, rabló
besenyõket. Bizánccal szövetségben részt

koroná koszorú

vett a bolgárok legyõzésében, ahol semmi
hadizsákmányt nem ejtett, csupán erek-
lyéket hozott a Szent György-templomból
Székesfehérvár számára; végül pedig II.
Konrád német-római császár betörését
hárította el 1030-ban oly módon, hogy
még Bécset is elfoglalta. Mint önálló
uralkodó, István király pénzt (ezüstdé-
nárt) veretett, s okleveleket adott ki.
Uralkodása során összesen ötvenhat tör-
vényt alkotott, amelyben büntette a bû-
nösöket és – többek között – elõírta a va-
sárnap megtartását is.
A másik, máig mûködõ intézményrend-

szer: az egyházszervezet. István király
uralkodása idején már nem az volt a kér-
dés, hogy a magyarság keresztény vagy
pogány, hanem az, hogy a latin rítusú
Róma felé integrálódik, vagy a görög Bi-
zánc (Konstantinápoly) irányába. Apja,
Géza fejedelem nyomdokain István egy-
értelmûen a nyugati rítus és berendezke-
dés mellett döntött. A Boldogasszonyt
különösen tisztelõ, egyistenhívõ, a böj-
töket megtartó, túlvilághittel rendelkezõ,
tarsolylemezein keresztet ábrázoló ma-
gyar törzseknek és nemzetségeknek hozta
létre a keresztény vallás intézményrend-
szerét. Szent István király tette meg Esz-
tergomot érseki rangban a magyar kato-
likus egyház központjává. A korabeli Eu-
rópa érvényes jogkönyve, a Pseudo-Isi-
dor-i joggyûjtemény szerint független ál-
lamnak az tekinthetõ, ahol egy érsekség
és 10 püspökség mûködik. Ennek értel-
mében Államalapítónk Esztergommal
együtt tíz, latin rítusú püspökség alapí-
tását végezte el: Esztergom, Veszprém,
Kalocsa, Gyõr, Pécs, Gyulafehérvár, Eger,
Bihar (Szent László király áthelyezte a
székhelyét Váradra), Csanád-Marosvár és
Vác városa és egyházai hirdetik életmû-
vét és köszönhetik neki felvirágzásukat.

István több, ma is mûködõ
bencés rendi apátságot alapí-
tott Bakonybél, Pécsvárad és
Zalavár székhelyekkel, s õ
szentelte fel az apja, Géza
nagyfejedelem által 996-ban
alapított pannonhalmi Szent
Márton-fõmonostort is. Szent
István nevéhez fûzõdik a du-
nántúli, Somlyó-hegyi Szent
Lambert-apácamonostor fun-
dálása is. Uralkodása alatt
hatalmas méretû templom-
építkezés indult meg ország-
szerte. Legfontosabb eléren-
dõ célja az volt, hogy min-

den tíz falu építsen egy templomot. Bár a
latin rítusú egyházat építette ki, türelem-
mel viseltetett – az egyházszakadás
(1054) elõtt néhány évtizeddel – a görög
szertartású egyház iránt is: a veszprém-
völgyi monostor görög rítusú apácák ott-
hona lett. A Kárpát-medencén áthaladó
és a Szentföldre tartó zarándokokat több-
ször fogadta a királyi udvarban, bõsége-
sen ellátta õket és biztosította számukra
az országon való biztonságos áthaladást.

Az egyházszervezéssel az európai érte-
lemben vett, a klasszikus görög, római és
keresztény kultúrára épülõ iskolarend-
szert is megalapította. A korabeli diákok
ezen túl a püspöki székhelyeken mû-
ködõ, un. káptalani, továbbá a kolostori
iskolákban, azaz scholákban tanulhattak.
A schola egyszersmind kórust is jelen-
tett, ahol hazai szokás szerint az összes
diák énekelt. A tananyaguk a liturgia
szövege és gregorián dallama volt évszá-
zadokon keresztül.
Feltehetjük a kérdést, hogy az elsõ ma-

gyar király politikai érdekkeresztény
volt, vagy meggyõzõdésbõl tette, amit
tett? A választ egy magánlevél adja meg,
amelyet a franciaországi Cluny bencés
apátja, Szent Odiló vetett papírra és kül-
dött el a magyar királynak: „Majdnem az
egész világ hirdeti, hogy mennyire árad
lelkedben az isteni vallás és istentisztelet
iránti szeretet. De fõleg azok hoztak róla
nekünk bõséges tanúságot, akik az Úr
sírjától visszatértek. Sõt, mi magunk is
túláradóan megtapasztaltuk, midõn arra
méltattál, hogy királyi adományaidat és
ajándékaidat hozó követeidet fogad-
hattuk.”
Egy törvény vagy pátens hirdethet poli-

tikai érdekeket, de egy magánlevél, mint
Odiló apáté, mindig õszintén fogalmaz. E
sorok is igazolják: Szent István nem

Az országépítõ Szent István király
máig élõ alkotásai és tanítása
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politikai érdekbõl, hanem belsõ meggyõ-
zõdésbõl és megélt katolikus hitébõl fa-
kadóan szervezte meg a magyar egy-
házat.
Nemcsak hazánk, hanem Európa törté-

netének egyik legbölcsebb királytükre a
Szent István által fiának írt . A
tudós XVI. Benedek pápa az
sorait eredetiben és fejbõl idézte 2011-
ben a magyar köztársasági elnök vatikáni
látogatásakor, és kifejezte nagyrabecsü-
lését Államalapítónk iránt, és tiszteletét
azért, hogy Magyarország alapítójához
és Szent László király eszményeihez ra-
gaszkodva – ezer esztendõ viharaiban –
mindig tudott maradni. A „min-
den ember azonos állapotban születik”
elvét nem a francia forradalom okmányai
mondták ki Európa történetében elsõ-
ként, hanem az elsõ magyar király

: „Az uralom negyedik dísze a fõ-
emberek, ispánok, vitézek hûsége, erõs-
sége, serénysége, szívessége és bizalma.
Mert õk országod védõ falai, a gyengék
oltalmazói, az ellenség pusztítói, a ha-
tárok gyarapítói. Legyenek õk, fiam,
atyáid és testvéreid, közülük bizony sen-
kit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz
szolgának. Katonáskodjanak, ne szolgál-
janak, uralkodj mindannyiukon harag,
gõg, gyûlölség nélkül, békésen, alá-
zatosan, szelíden; tartsd mindig eszed-
ben, hogy minden ember azonos állapot-

Intelmek
Intelmek

ország

Intel-
mei

ban születik, és hogy semmi sem emel
fel, csakis az alázat, semmi sem taszít le,
csakis a gõg és a gyûlölség. Ha béke-
szeretõ leszel, királynak és király fiának
mondanak, és minden vitéz szeretni fog;
ha haraggal, gõgösen, gyûlölködve, bé-
kétlenül kevélykedsz az ispánok és fõem-
berek fölött, a vitézek ereje bizonnyal
homályba borítja a királyi méltóságot, és
másokra száll királyságod.” Az õsök, az
elõdök tanításának és tudásának tisz-
teletérõl írt sorok a most frissen avatott
doktoroknak és habilitált oktatóknak is
útmutatást adhatnak: „Õseink követése
foglalja el a királyi méltóságban a nyol-
cadik helyet. A legnagyobb királyi ékes-
ség, az én tudásom szerint, a királyelõ-
dök után járni, a szülõket utánozni. Aki
ugyanis megveti, amit megszabtak atyai
elõdei, az isteni törvényekre sem ügyel.
Mert az atyák azért atyák, hogy fiaikat
gyámolítsák, a fiak pedig azért fiak, hogy
szüleiknek szót fogadjanak. Aki atyjával
szemben áll, Isten ellenségének áll. Mert
minden engedetlen Istennel áll szem-
ben.” Befejezésként Szent Istvánnal
együtt a fõ, nemcsak keresztény, hanem
alapvetõ emberi erényekrõl szólunk,
ugyancsak az et idézve: „Mert a
szeretet gyakorlása vezet el a legfõbb
boldogsághoz. Légy irgalmas minden erõ-
szakot szenvedõhöz, õrizd szívedben
mindig az isteni intést: 'Irgalmasságot

Intelmek

akarok, nem áldozatot.' Légy türelmes
mindenekhez, nemcsak a hatalmasokhoz,
hanem azokhoz, akik nem férnek a hata-
lomhoz. Azután légy erõs, nehogy a sze-
rencse túlságosan felvessen, vagy a bal-
sors letaszítson. Légy alázatos is, hogy Is-
ten felmagasztaljon most és a jövõben.
Légy majd mértékletes, hogy mértéken
túl senkit se büntess vagy kárhoztass.
Légy szelíd, hogy sohase harcolj az igaz-
ság ellen. Légy becsületes, hogy szándé-
kosan soha senkit gyalázattal ne illess.
Légy szemérmes, hogy elkerüld a bujaság
minden bûzét, valamint a halál ösztön-
zõjét. Mindez, amit fentebb érintettünk,
alkotja a , nélkülük sem
itt nem tud senki uralkodni, sem az örök
uradalomba bejutni. Ámen.”

A Szent István Egyetem ezer esztendõ
után is felnézhet névadójára, életmûvé-
nek és tanításainak aktualitására. Kívá-
nom, hogy ez az universitas-korona so-
káig virágozzék! Vivat Academia, vivat
Professores, vivat Hungaria!

PhD,

királyi koronát

habilitált egyetemi docens,

a Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK,

Történelemelméleti és Didaktikai Tanszék
vezetõje, Piliscsaba

Medgyesy S. Norbert

Elhangzott a Szenátus
tanévzáró ünnepi ülésén, június 15-én.

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar csapata IV. helyezést
ért el a VIII. Fõiskolai és Egyetemi Nemzetközi Kommunikációs
Viselkedéskultúra és Protokoll Versenyen. A Szent István Egyete-
met és tu-
rizmus-vendéglátás szakos hallgatók és nemzet-
közi gazdaság és gazdálkodás mesterszakos hallgató képviselte,
felkészítõ oktatójuk pedig , a Médiaközpont
munkatársa volt. Metlágel Gergõ a SZIE-s 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 ami összekötötte õket.
A versenyt a Budapesti Metropolitan Egyetem és a Magyar Pro-
tokollosok Országos Egyesülete közösen szervezte.

Béres Anita, Szabó Noémi, Szabó Viola Metlágel Gergõ
Gergely Richárd

Farkasné Inkret Judit
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Tudni illik,
hogy mi illik



Hasítottak
a Boat-ladozók

Huszonöt sárkányhajós csapat részvételével, az
Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, az Agrár- és
Gazdaságtudományi Kar, valamint a SZIE Mé-

diaközpont szervezésében zajlott a VII. SZIE Regatta jú-
nius 22-24. között Szarvason. Szombaton reggeltõl 16
óráig egymást követték a futamok a 44-es fõút Holt-Kö-
röst átszelõ hídjától a Vízi Színházig kijelölt 200 méteres
versenypályán. Az elején idõfutamokkal dõlt el, mely ha-
jók jutnak tovább, utána pedig a csapatok kieséses rend-
szerben folytatták egészen a döntõig, amit az Ybl Miklós
Építéstudományi Kar csapata, a Boat-ladozók nyert. Egy
hajóban 20 elszánt versenyzõ küzdött a gyõzelemért,
akik között a szabály szerint minimum 4 hölgynek is len-
nie kellett. Második helyen az Óvári Gazdászok, harma-
dik helyen pedig a Selye János Egyetem csapata végzett.
A Holt-Körös partján fantasztikus fesztiválhangulatban
zajló eseményen több mint 700-an vettek részt, a nap-
közben elfáradt izmok lazítását pedig az esti koncertek
tették lehetõvé.

Farkas Alexandra és Potyó Imre felvételei


