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Kristóf Krisztina mb. campusigazgató
Sugárvédelmi Emlékérem kitüntetés-
ben részesült az Eötvös Loránd Fizikai
Társulat Sugárvédelmi Szakcsoport-
jától a Szent István Egyetem Izotóp-
laboratóriumának felépítése és mû-
ködtetése terén kifejtett több évtize-
den át végzett munkájáért.

A kitüntetést a szakcsoport XLIII.
Sugárvédelmi Továbbképzõ Tanfolya-
mán, április 18-án, Hajdúszoboszlón
vette át.

Kristóf Krisztina okleveles környe-
zetgazdálkodási agrármérnökként, va-
lamint okleveles mérnök-tanárként
szerzett egyetemi diplomát, majd a
Környezettudományi Doktori Iskolán
abszolvált. Rendelkezik környezetvé-
delmi vegyipari technikus, tûzvédelmi
elõadó, ADR biztonsági tanácsadó,
biztonsági összekötõ és munkavédelmi
szakmérnök végzettségekkel is. 2006-
tól az Izotóplaboratórium vezetõje,
2016-tól sugárvédelmi szakértõként
szerepel az Országos Atomenergia Hi-
vatal nyilvántartásában.

Sugárvédelmi
kitüntetés
munkatársunknak

Dr. Molnár Sándor, a Gépészmérnöki Kar
professzora MTA akadémiai doktori címe
megszerzéséért április 18-án az MTA
SZTAKI Intézeti díjában részesült.

Dr. Molnár Sándor
elismerése

A Valóság címû folyóiratban "beszélgetés" folyik a felsõoktatásról, melynek keretében
az áprilisi számban az egyetem vezetõinek tollából jelent meg egy tartalmas tanul-
mány az agrár-felsõoktatásról. rektor, kancellár,

, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja és
rektori tanácsadó, mestertanár az agrár-felsõoktatást övezõ, változó társadalmi, gaz-
dasági és környezeti feltételekkel foglalkoznak írásukban, mely a következõ linken ér-
hetõ el: https://szie.hu/sites/default/files/valosag-beszelgetunk-a-felsooktatasrol.pdf

Dr. Tõzsér János Magyar Ferenc dr.

Káposzta József Mezei Tibor

Gondolatok
az agrár-felsõoktatásról

A Szent István Egyetem hallgatóiból álló
csapat 3. helyezést ért el a Mûegyetem
rakparton május 5-én megrendezett Du-
nai Regattán. A hajók a Duna legszebb
fõvárosi szakaszán haladtak végig, a
szurkolók a Lánchídtól, illetve a Parla-
menttõl egészen a Mûegyetem rakpartig
lelkesíthették egyetemünk csapatát az
elõfutamok, illetve a döntõk során. Az
evezõsök 2000 métert, a sárkányhajósok

Bronzérem a Dunai Regattán
pedig több mint 3000 mé-
tert teljesítettek.

A szervezõk tájékoztatása
alapján a V4 Races sport- és
kulturális fesztiválon 18 ma-
gyar, két lengyel, valamint
egy-egy cseh és szlovák fel-
sõoktatási intézmény képvi-
seletében több mint ezer
sportoló vett részt. Az egye-
temek közötti vízi verse-
nyeket több mint 30 ezer
nézõ elõtt rendezték meg.

A sárkányhajós verseny-
számban két futamot indí-
tottak, ezeket a Testnevelési
Egyetem és a Semmelweis

Április 19-én rendezték meg a Kertészettudományi Kar 5. Tehetségnapját, amit
rektorhelyettes nyitott meg, majd 42 diákkörös hallgató a kertészeti

és a növényorvosi szekcióban mutatta be kutatási munkatervét, a célkitûzés megala-
pozottságát, a választott kutatási módszereket, illetve a már megkezdett munka eddig
elért eredményeit. A résztvevõk a bemutatkozások alapján megismerhették a tudo-
mányos mûhelyek tehetséggondozó munkájának színvonalát és a hallgatók tudomá-
nyos munka iránti érdeklõdését.
A kari tehetségnapot minden év tavaszán a TDK Konferenciára való felkészülés je-

gyében rendezik meg és mint a korábbi években, most is a hallgatók és oktatók szé-
leskörû érdeklõdése kísérte. A rendezvényt az Emberi Erõforrások Minisztériuma
megbízásából a Nemzeti Tehetség Program támogatta: NTP-HHTDK-17-0028

dr.

Palkovics László

Palkovics László felvétele

Egyetem nyerte meg, az induló 18 ma-
gyar és egy lengyel egyetemi csapat kö-
zül. A TE sárkányhajója ezzel ismét meg-
védte a bajnoki címét. Az elsõ futamon a
második helyezést az Állatorvostudo-
mányi Egyetem érte el, harmadikként
pedig a Szent István Egyetem hajója fu-
tott be. A második futam ezüstérmese a
Széchenyi István Egyetem, bronzérmese
a Mûgyetem lett.

Tehetségnap a Kertészettudományi Karon



3

fókuszban az Egyetem

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

Õexcellenciája Marie Antoinette Sedin,
a Palesztin Állam nagykövete egy
Szentföldrõl származó olajfát adomá-
nyozott a Szent István Egyetem Botani-
kus Kertjének május 3-án.
Az eseményre rektor és

közös meg-
hívót küldött ki, melyet számos nagykö-
vetség elfogadott, így vendégeink között
köszönthettük a jemeni, a marokkói, a
tunéziai, az azerbajdzsáni és az angolai
nagyköveteket, de képviselõket küldött a
szaudi, az egyiptomi, az algír és a kuvaiti
nagykövetség is.

A hivatalos program megkezdése elõtt
Õexcellenciája megtekintette a szeminári-
um épületben felújított 312-es termet,
melynek belsõ berendezését is a Palesztin
Nagykövetség vállalja. A terem ünnepé-
lyes átadását a 2018-19-es akadémiai év
nemzetközi évnyitójára tervezzük és a
palesztin államról nevezzük el.
A nagykövet asszony a béke és a hosszú

élet szimbólumának tartott olajfát a gázai
övezetbõl származó hallgatók befogadásá-
nak elismeréseként szánta egyetemünk-
nek. Köszöntõ beszédében kiemelte, hogy
a történelem során mennyi mindent je-
lentett számukra a Földközi-tenger keleti
medencéjében õshonos fafaj. A mediter-
rán táj egyik legjellegzetesebb növényét
már Krisztus elõtt 3 ezer éve termesztik.
A nagykövet asszony említést tett 2000
éves élõ példányokról, illetve beszélt ar-
ról is, hogy a mediterrán étkezés meny-
nyire meghatározó eleme az olivaolaj és
az olajbogyó. Beszédében megemlítette a
szemináriumi épületben elkezdõdött fel-
újítást és más államokat, befektetõket is
buzdított arra, hogy támogassák intézmé-
nyünket hasonlóképpen.

Az olajfa adományt dr. Tõzsér János
rektor és nemzetközi és
külkapcsolati rektorhelyettes köszönte
meg. A rektor beszédében az angol mot-
tónkra utalt – Cultivating knowledge and
sustainability – és ígéretet tett arra, hogy
továbbra is ennek szellemében oktatjuk
nemzetközi hallgatóinkat és neveljük a
kis facsemetét is. Dr. Szabó István rektor-
helyettes beszélt a kert közepén található

dr. Tõzsér János
Õexc. Marie Antoinette Sedin

dr. Szabó István

Olajfa adomány a Szentföldrõl

Vén Vadkörtefáról, ami 2013-ban a ma-
gyarországi Év Fája Verseny gyõztese,
majd 2014-ben az európai Év Fája Ver-
seny ezüstérmese lett.

A Botanikus Kert több mint 50 éves
múltra tekint vissza. Magyarország elsõ
agrobotanikus kertjében több, mint 1400
hazai és idegenhonos, távoli földrészekrõl

származó növény él, igen jelentõs a gaz-
dasági haszonnövények száma. Gyûjte-
ményei az ország legfajgazdagabb kollek-
ciói közé tartoznak. A területén elhelyez-
kedõ unikális erdõtársulásnak köszönhe-
tõen 2008 óta természetvédelmi terület.
A faültetést a vadkörtefa alá szervezett

piknik zárta.

Szemináriumi termet újít fel a Palesztin Nagykövetség
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A Szent István Egyetemmel együtt szü-
letett hagyomány a Szent István Elõ-
adás, aminek megtartására az intéz-
mény vezetése minden évben egy kie-
melkedõ teljesítményû professzort kér
fel. Az idén, május 4-én dr. Felföldi Jó-
zsefet, az Élelmiszertudományi Kar ta-
nárát érte ez a megtiszteltetés.

B. G. – V. N.

2016-ig az elõadásokat a tanévzáró ün-
nepség részeként tartották meg. Tavaly
megújították a tradíciót és Tudományos
generációk találkozása a Szent István
Egyetemen címmel már önálló esemény-
ként rendezték meg a gödöllõi földszinti
rektori tanácsteremben, szót adva a ta-
nítvány pályatársaknak is.

Köszöntõjében rektor
kiemelte: gazdag élet-
pályája sokféle kutatást tartalmaz. Isko-
lateremtõ oktatót és kutatót tisztelünk a
személyében, aki egyaránt gazdagította a
tudományosságot és építette azt a közös-
séget, amiben generációról generációra
történik a tudás átadása és bõvítése. Kari
vezetõként a Szent István Egyetem in-
tegrált mûködését segítette elõ.

, a Budai Campus
rektorhelyettese a professzor életrajzának
azt a vonását hangsúlyozta, amivel egyre
ritkábban lehet találkozni: több mint
negyven év óta egyetlen munkahelye a

dr. Tõzsér János
dr. Felföldi József

Dr. Palkovics László

Szent István Elõadás – Tudományos generációk találkozása

Gellért-hegy déli lejtõjén található. Nyi-
tottsága, precízsége, oktatói és emberi
stílusa példamutató. Tudását, tapaszta-
latait mindig szívesen átadta, s így épí-
tette fel tudományterületének több kor-
osztályt összefogó mûhelyét.

Dr. Felföldi József mindig szem elõtt
tartotta, hogyan lehet átadni a tudást az
utánpótlásnak, szögezte le

, az Élelmiszertudományi
Kar megbízott dékánja, egyetemi docens,
tanszékvezetõ. Életútját ismertetve el-
mondta, a professzor 1977-ben végzett
fizikusként az ELTE-n, majd a Kertészeti

dr. Friedrich
László Ferenc

Egyetem Fizika-Automatika Tanszékén
kezdett dolgozni. 1997-ben szerzett PhD
fokozatot. Magyar és angol nyelven tar-
tott órái, a két nyelven végzett oktatás-
fejlesztõ tevékenysége egyaránt kiemel-
kedõk. Számos tudományos diákkörös
hallgató és doktoranduszok témavezetõje
volt, s az Élelmiszertudományi Doktori
Iskola élén is állt. 2002 óta tanszék-
vezetõ, 2016-217-ig az Élelmiszertudo-
mányi Kar megbízott dékánja volt.

Dr. Felföldi József Dinamikus mechani-
kai módszerek az élelmiszerek vizsgála-
tában címû elõadásában bemutatta, hogy
az élelmiszerek mechanikai jellemzõinek
hagyományos, széles körben alkalmazott
mérési módszerei mellett egyre nagyobb
az igény a roncsolásmentes, gyors, akár
in-vivo vagy válogató-vonalon, gyártóso-
ron is alkalmazható mérési lehetõségek
iránt. A megoldást a különbözõ kutató
csoportok a dinamikus (rezonanciás,
akusztikus, ejtési, ütési, hullámterjedési)
módszerkörben keresik. Dr. Felföldi Jó-
zsef arra is kitért, hogy ezeknek a tech-
nikáknak van egy közös hátrányos tulaj-
donságuk: kivétel nélkül indirekt méré-
sek. A közvetlenül mérhetõ paraméterek
(frekvencia, idõ, sebesség stb.) a gyakor-
lat számára nehezen értelmezhetõk, ösz-
szehasonlításuk a hagyományos mecha-
nikai jellemzõkkel kérdéses és a kutató-
csoportjuk éppen ezeknek a módszerek-

Dr. Felföldi József

Dr. Tõzsér János rektor megköszöni az elõadást

Roncsolásmentes, gyors vizsgálatok

Korosztályokat
összefogó mûhely

Közvetlenül
mérhetõ paraméterek
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nek a fizikai értelmezésével, modellezé-
sével foglalkozik.

Az ultrahanggal az élet számos terüle-
tén találkozhatunk, azonban felhaszná-
lási területei eltérõek. Megkülönbözte-
tünk aktív és passzív ultrahangot, melyek
frekvenciájukban és intenzitásukban tér-
nek el egymástól. A passzív ultrahangot
elsõsorban orvos diagnosztikában, ron-
csolásmentes anyagvizsgálatokban, se-
bességmérésben alkalmazzák. Az aktív
ultrahangot jelentõs mechanikai hatá-

sának köszönhetõen technológiai folya-
matokban anyagtulajdonságok megváltoz-
tatására használják, számolt be a Szent
István Elõadás második korreferátumá-
ban az Ultra-hang terjedése címmel dr.
Friedrich László Ferenc. A karon több
tanszék együttmûködésében kutatások
folynak az ultrahang terjedési sebessé-
gének és csillapodásának mérése alap-
ján, roncsolásmentes anyagvizsgálatokra,
húsok, húskészítmények hús-zsír arányá-
nak és minõségi jellemzõinek meghatá-
rozására.

A rendezvény harmadik elõadásából
megtudhattuk, hogy az élelmiszerminõ-
sítési technikák egyik legdinamikusab-
ban fejlõdõ ága a roncsolásmentes vizs-
gálatok köre. Ezeken belül a hanghul-
lámok elemzésén alapuló módszerek ku-
tatása és fejlesztése is zajlik az Élelmi-
szertudományi Kar Fizika-Automatika
Tanszékén, mondta el
egyetemi tanársegéd Akusztikus és ultra-
hang alapú mérési módszerek alkalma-
zása élelmiszerek minõségi tényezõinek
meghatározására címû elõadásában. Ezen

Kertész István

módszerek nagy elõnye, hogy minden
egyes termék állapota, minõsége becsül-
hetõ lévén gyorsak és nem károsítják
azokat. Az akusztikus módszer alkalma-
zásával nagy megbízhatósággal sikerült
elválasztani repedt tojásokat, és ígéretes
adatokat kaptak a beltartalmi jellemzõk
becslését illetõen. Ultrahangot számos al-
kalommal használtak sajtok és zsiradé-
kok vizsgálatára.

Fotók: Balázs Gusztáv és Hídi Szilveszter

Dr. Friedrich László Ferenc Kertész István

A Soproni Egyetem (SoE) adott otthont a VII. Országos Felsõok-
tatási Vadászvetélkedõnek április 20-21-ig. Az egyéni és csa-
patersenyt egyaránt a SZIE hallgatóiból álló gárda nyerte.

A vetélkedõ programjában elméleti (például szakmai- és va-
dászetikai teszt, vadászkutya és vadászkürtjel felismerés), és
gyakorlati (például lövészet, csapda felállítás, vadászvendég kí-
sérés) feladatok váltakoztak.
Az eseményt , a Kisalföldi Erdõgazdaság Zrt. vezér-

igazgató-helyettese és , a SoE rektora nyitotta
meg. A gyakorlati feladatok elvégzésére pazar helyszínnek bi-
zonyult a Göbös-major Ökoturisztikai Központ, ahol a Magya-
losi Lõtér munkatársai nagy szakértelemmel vezették a lövé-
szeti versenyszámokat. Másnap a SoE termei és Botanikus
Kertje vált a verseny színterévé.

A vetélkedõ egyben emlékezés is volt az SE tavaly elhunyt
hallgatójára, , aki sokat tett azért, hogy ezt az
eseményt a leghûségesebb városban rendezzék. Az eredmény-
hirdetésen megjelent és díjat adott át Péter családja is.
A verseny eredménye:
Csapatverseny:
1. Szent István Egyetem – Gödöllõ 1. csapata,
2. SoE Erdõmérnök csapata,
3. SoE Vadgazda mérnök csapata
Egyéni verseny: 1. (Gödöllõ 1. csapat), 2.

(Gödöllõ 1. csapat), 3. (Gödöllõ 1. csapat)
Különdíjak: Rakonczai Péter Emlékdíj a gyakorlati feladatok-

ban legjobban szerepelt versenyzõnek, Kiss Tamásnak.

Pap László
dr. Náhlik András

Rakonczai Péterre

Kiss Tamás Vajnai
Zoltán Papp László

Verhetetlenül Sopronban
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Április 20-22. között verõfényes
napsütésben – mint a természet
tavasszal – újjászületett az egye-
tem Budai Campusán a nagy ha-
gyományú dísznövény-kiállítás és
vásár.

A Budai Arborétum látogatói a
virágpompában díszelgõ növény-
kertben kellemes órákat tölthettek
el a kertészeti cégek termékei –
egy- és kétnyári virágpalánták,
évelõ dísznövények, virághagy-
mák, orchideák, kaktuszok, eg-
zotikus növények – társaságában.

A soroksári Kísérleti Üzem és
Tangazdaság a zöldségtermesztõk-
re is gondolt, hiszen sokféle pap-
rika- és paradicsompalántát kí-
nált. A díszterem virágkötészeti
bemutatók és bonsai kiállítás hely-
színe volt.

Csak bízni lehet benne, hogy a
magyarországi kertészeti felsõok-
tatás fellegvárában a következõ
években kiteljesedik a tavaszi vá-
sár tradíciója.

Bár addig még sok szép hétvé-
gére számít minden kertbarát, a
Budai Campus már október 12-14.
között visszavárja vásárló láto-
gatóit az Õszi Kertészeti Napokra.

Balázs Gusztáv felvételei

6

Virágpompa és vásár
a Budai Arborétumban
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A Gyõrben, a Széchenyi István Egyete-
men április 8-11-ig megrendezett XII.
Gépészeti Szakterületek Nemzetközi
Hallgatói Konferenciáján a Gépészmér-
nöki Kart

és
képviselték.

A 16 egyetemrõl érkezett diákokat 5-6
fõs csapatokba osztották be úgy, hogy az
egy iskolákból érkezõk külön kerüljenek.
A kapott feladatokat három nap alatt kel-
lett megoldaniuk, majd a zsûri elõtt pre-
zentálniuk.
A feladatok elbírálása Konstrukciós va-

lamint Anyagtudomány és Gyártástech-
nológia szekciókban történt. Tóth Sza-
bolcs csapata a "Legjobb mûszaki meg-
oldás" díjat nyerte el.

Csicsári Attila Róbert, Völgyesi
Áron, Hegedûs Attila, Sarkadi-Nagy Kris-
tóf, Szatmári Ádám, Fülöp Bence Tóth
Szabolcs

A 40. Hajós György Országos Mate-
matika Versenyt április 5-7. között ren-
dezték meg a Pázmány Péter Katolikus
Egyetem Információs Technológiai és
Bionikai Karának szervezésében. A ver-
senyen 26 felsõoktatási intézmény csa-
pata vett részt, összesen 97 hallgatóval.
A Gépészmérnöki Kar

és
összeállítású csapata a

9. helyezést szerezte meg. Körmöczi Dá-
vid az egyéni versenyben 4. helyen vég-
zett. A versenyzõket

készítette fel.

Adamik Gyõzõ,
Czakó Patrik Roland, Körmöczi Dávid
Uram Szilveszter

Gõdényné dr. Hajdu
Gabriella

Gyõrben is
a legjobbak közt

Jól „hajóztak”
a gépészek

Tanulmányúton vettek részt a Budai
Campus és a Gödöllõi Campus hallgatói
április 13-án. Megtekintették Rust fürdõ-
város mûemlékeit és a szõlészhallgatók
örömére a Borakadémiát is, ahol somme-
lier képzés folyik. Ellátogattak a nagy-
cenki Széchényi-kastélyba, a kismartoni
Eszterházy-kastélyba, a Haydn-lakásmú-
zeumba, valamint Mörbishre is, ahol a
Fertõ-tavon víziszínpad mûködik, melyen
nyáron operetteket játszanak. A kirán-
dulást ny. egyetemi do-
cens szervezte és vezette.

dr. Szalai József

Tavaszi tanulmányút

A Mezõgazdaság- és Környezettudományi
Kar Talajtani és Agrokémia Tanszéke, a
munkatársak és kollégák, valamint a csa-
lád mély fájdalommal tudatják, hogy dr.
Füleky György professzor emeritus,
súlyos betegség után, május 4-én 73 éves
korában otthonában elhunyt.

Dr. Füleky György 1945-ben született
Ekecsen. Kémia-fizika szakos középisko-
lai tanári diplomáját az ELTE-n szerezte
1968-ban. A mezõgazdasági tudomány
kandidátusa 1978-ban, egyetemi tanár
1991-ben lett.

A Szent István Egyetemen (és jogelõd-
jén a Gödöllõi Agrártudományi Egyete-
men) számos vezetõi feladatot látott el.

1990-2008 a Talajtani és Agrokémiai
Tanszék vezetõje,

1991-1994 a Mezõgazdaságtudományi
Kar dékánhelyettese,

2000-2003 a Szent István Egyetem
rektorhelyettese,

2008-2010 a Környezettudományi In-
tézet igazgatója,
2012 a Mezõgazdaság- és Környezettu-

dományi Kar megbízott dékánja volt.
Füleky tanár úr szakterületének, az ag-

rokémiának és több társtudománynak,
különösen a régészetnek, megbecsült
képviselõje volt.
Jelentõs szerepet töltött be a tudomány

terjesztésében saját könyveivel, konfe-
renciák szervezésével és több folyóirat

Elhunyt
dr. Füleky György

szerkesztõ bizottsági munkálataival.
Meghatározó oktatója volt a Mezõgazda-
ság- és Környezettudományi Karnak és
számos hazai szakember pályafutását se-
gítette mentorként.
Füleky György halálával nagy veszteség

érte a Szent István Egyetemet és az egész
magyar szakmai közösséget.

Június 22-24-ig a Szent István Egyetem
hetedik alkalommal rendezi meg nagy-
szabású sárkányhajó regattáját a szarvasi
Holt-Körösön. Az egyre nagyobb népsze-
rûségnek örvendõ és rendkívül látványos
vízi sport évrõl évre egyre több egyete-
mistát, amatõr versenyzõt vonz határon
innen és túl, akik lapátosként vagy do-
bosként kívánják kipróbálni magukat.

7. SZIE Regatta
Az egyetem szeretettel vár minden ver-

senyzõt, szurkolót és érdeklõdõt az Ag-
rár- és Gazdaságtudományi Kar Tessedik
Campusán sorra kerülõ regattán. A csa-
patépítõ és kiváló hangulatot teremtõ
SZIE Regatta Fesztiválon idén várhatóan
20 csapat mérkõzik meg egymással és
más szórakoztató programok is várják a
résztvevõket.



Fókuszban az Egyetem

Hajón élõállat kísérõtõl áruházlánci élelmi-
szerbiztonsági menedzserig terjedt a kíná-
lat a SZIE Állásbörzén április 18-án. A Te-
hetséggondozási és Karrieriroda valamint a
Média Központ által szervezett programon
– aminek ismét része volt a Gépészmérnöki
Kar Kooperatív Gyakorlati börzéje – 78 ki-
állító ajánlott ezernél több állás-, gyakor-
noki és gyakorlati helyet a közel 1500 re-
gisztrált résztvevõnek.

BALÁZS GUSZTÁV
A Claessens Group alap-, közép- és fel-

sõfokú végzettségûek számára is ajánlott
munkalehetõségeket állatgondozótól fõin-
szeminátoron át növénytermesztõ agro-
nómusig.

A cég egyik munkatársa,
takarmányozási asszisztens számára

ez a nap többet jelentett egy kitelepü-

Mészáros Pé-

ter

Budapesti székhelyû mérnökiroda keres hosszútávra pályakezdõ és

tapasztalattal rendelkezõ gépész, villamos, mechatronikai, karbantartó

mérnököket, energetikusokat és karbantartó technikusokat.

Elérhetõség: Planwork Kft. tel: +36 702857023,

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

5.

lésnél, hiszen a gö-
döllõi egyetemen
végzett állattenyész-
tõ mérnök alapsza-
kon, majd takarmá-
nyozási és takar-
m á n y b i z to n s á g i
mérnök mesterdip-
lomával a zsebében
indult a pályafu-
tása. Bár miskolci,
de barátnõje Marca-
liból származik – e
kapcsolat révén vá-
lasztotta a közeli,
több mint húszéves
múltú somogyi vál-
lalatot nyári gya-
korlata helyszínéül.
– Ott is ragadtam;

jelenleg takarmá-
nyozási asszisztens
vagyok a cégnél.
Fiatal, dinamikus a
menedzsment, fejlõ-
dik a vállalat és ez
nagyon fontos a mai
mezõgazdaságban.
Mindenkinek, aki
itt hozzánk fordul,
azt tanácsolom,
hogy ne legyen visz-
szahúzódó; kérdezze
meg azt, ami foglal-
koztatja, ami érdek-
li, hiszen mi, kiállí-

élelmiszermérnökökkel, akik szakmai
gyakorlaton és duális képzéseken is ki
tudják magukat próbálni nálunk. Ága-
zati, szakmai és földrajzi lehetõségeink
egyaránt széles körûek.
– Számítógép elõtt dolgozó gépészmér-

nökbõl viszonylag sok van, nekünk az a
véleményünk, hogy nem szabad megijed-
ni attól sem, hogy olajos lesz a kezük –
fogadott , a dányi
Két-KATA Kft. ügyvezetõje. – A családi
vállalkozás mûszaki oldalát

, a férjem képviseli, aki több mint
húsz éve végzett Mezõtúron. Jelenleg a
Kubota márka kizárólagos hazai for-
galmazójaként termékeik értékesítésével
és szervizelésével foglalkozunk.

– Elsõ alkalommal veszünk részt az
Állásbörzén és azt gondoljuk, hogy na-
gyon hasznos megjelennünk a legpatiná-
sabb agrár-felsõoktatási intézményben –
mondta érdeklõdésünkre Demeter Judit,
a Glencore Agriculture Hungary Kft HR-
vezetõje. – Azt tapasztaljuk, hogy na-
gyobb figyelmet kell fordítanunk a meg-
ismertetésünkre. Bács-Kiskun megyei
látogatóink közül is kevesen tudják, hogy
Foktõn növényolajgyárunk van. Most el-
sõsorban ide keresünk kollégákat, gé-
pészmérnököket, növényolajipari szak-
embereket, minõségirányítási vezetõt.
Az esemény keretében került sor a Gé-

pészmérnöki Kar Kooperatív Gyakorlati
Börzéjére is. , a képzésért
felelõs professzor elmondta, nincs annyi
mezõgépész hallgató, mint amennyit az
ágazat foglalkoztatni tudna. Ettõl az
évtõl lehetõség van arra, hogy a koope-
ratív szakmai gyakorlaton a hallgatók ne
kizárólag 4 napot tölthessenek el egy hé-
ten a cégnél és ne is csak negyedéves-
ként kapcsolódhassanak ebbe a sikeres
pályaorientációs formába, hanem akár
másod-, akár harmadéven. Új vállalati
partnerek is jelentkeztek Vácról, Jász-
árokszállásról és Gödöllõrõl is.

Az Állásbörzére látogatók személyre
szabott, az álláskeresés során hasznosít-
ható tanácsadási, önismereti, pályaorien-
tációs programokon is részt vehettek va-
lamint a kiállítók a sikeres álláskeresési
technikák kulisszatitkaiba is beavatták a
látogatókat szakmai elõadásaikon.

Szabóné Molnár Katalin

Szabó Ist-

ván

Dr. Kiss Pétertók ezt várjuk, ezért jöttünk.
– Vidékünkre is begyûrûzõdött a mun-

kaerõhiány – vette át a szót
HR munkatárs. – Fizikai területre a

legnehezebb dolgozót találni, fõleg a
végzettséget nem igénylõ betanított mun-
kás pozícióba a szarvasmarha- és sertés-
telepeinkre. A magasabb vezetõi réte-
gekbe könnyebben tudunk munkatársat
találni. Örömteli, hogy jelenleg a cégcso-
port dinamikus fejlõdése miatt van szük-
ségünk újabb és újabb kollégákra.

– A Bonafarm Csoport számára ez a
rendezvény a top állásbörzék sorába tar-
tozik – mondta standjukon

HR specialista. – Itt találkoz-
hatunk nagy számban agrármérnökökkel,

Barka Da-

niella

Ferdinandy

Tünde

REKORD

állásbörze

Toplistán a Bonafarmnál

Fiatalabbak is elkezdhetik

8

REKORD

állásbörze
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Sikeresen szerepeltek a Gépészmérnöki Kar mezõgazda-
sági és élelmiszeripari gépészmérnök szakos hallgatói a
Claas cégcsoport által szervezett Claas UniTech Mérnök-
versenyen, április 19-én a Claas Hungária Kft. telephe-
lyén, Törökszentmiklóson.

Karunk az immár ötödik alkalommal megrendezett nívós
szakmai versenyen két csapatot indított. A többhónapos fej-
lesztési munka eredményeként az egymástól függetlenül dol-
gozó csapatok két különbözõ konstrukciót terveztek és épí-
tettek meg, arra törekedve, hogy a kísérleti kombájnok a
funkcionális megfelelõség mellett szerkezeti szilárdságukkal,
mûszaki megbízhatóságukkal is megfeleljenek a változatos
versenyszámok adta kihívásoknak.
A szakmai versenyen a SZIE-Company csapat a harmadik,

a MezõgépÉszek csapat a negyedik helyen végzett.

Versengõ
mérnökcsapatok

SZIE-Company
Csapatunk tagjai: Juhász Balázs csapatkapitány, Farkas And-
rás, Nyéki Tibor, Slajkó István és Rittgasszer Imre.

Az elõzõ versenyekrõl megtalálható videókból, információk-
ból kiindulva egy klasszikus, megbízható konstrukciójú gépet
terveztünk, mellyel sikerült bekerülnünk az építési szakaszba.
Ezután támogatókat kellett keresnünk, elsõsorban olyat, amely
helyet nyújt a munkához. Ez a NAIK MGI volt. A további támo-
gatók az alapanyagok, alkatrészek beszerzésében, valamint a
kombájn némely részének legyártásában voltak segítségünkre.
(Összes támogatónk logója megtalálható Facebook oldalunkon.)
A verseny elsõ feladata a fék- és vonóerõ mérése volt, ezt si-

kerrel teljesítette a gépünk. Ezután következett a mobilitási fel-
adat, mely gyakorlatilag egy szlalompálya teljesítése volt egyik
irányban, visszafelé pedig egyenes sprint. Ebben a verseny-
számban szépen szerepelt a gépünk, nagy mérete ellenére is.
Egy kis sajnálatos bójaérintés miatt idõbüntetést kaptunk. A
következõ feladat volt a fõ megmérettetés, az aratás. Gépünk
minden kockát felszedett, kisebb beállítási hiba miatt 7 labda
is került a kockatárolóba. A labdatárolóba 87 labdát sikerült
kiválogatnunk, 100 százalékos tisztasággal, 6 labdát ellökött
magától a gép, azt már nem tudtuk betakarítani a szabályok
szerint. A gép végsõ próbája a fárasztási vizsgálat volt. Két kör
teljesítése volt a cél, melybõl az elsõt rendkívüli gyorsasággal
sikerült abszolválnunk, azonban a második kör legnagyobb
akadálya során bedobták a gyerekbicikli kerekek a törülközõt.
350 kilogramm terhelés mellett már nem tudtak oldalirányú
erõt is felvenni, hiába.
Összesítésben csapatunk felfért a dobogóra, harmadik helyen

végeztünk. Apró dolgokon múlt egy jobb helyezés, de az ördög
mindig a részletekben lakozik.
Úgy döntöttünk, hogy a következõ versenyen is valószínûleg

megmérettetjük magunkat. Tanulva a mostani hibákból egy
még tökéletesebb kombájnnal célunk a gyõzelem. (gek.szie.hu)

MezõgépÉszek
Csapatunk tagjai: Dócs Márton, Kugyela Dávid, Rátkai Már-
ton, Antal Márton, Balázs Gábor.

A versenyhez egy betakarító célgépet kellett tervezni és
építeni, amelynek teniszlabdákat, és a tenisz-labdák átmérõjé-
vel azonos élhosszúságú kockákat kell a földrõl felszednie, szét-
válogatnia, és külön tárolóegységekben elhelyeznie.

A gépnek, az igazi kombájnokhoz hasonlóan mobilnak és
kompaktnak kellett lennie.
A verseny lebonyolítási sorrendje a fék- és vonóerõ próbával

kezdõdött, ahol csapatunk gépe tudta kifejteni a legnagyobb
vonóerõt. A következõ feladatban 40 méter hosszú, 7,5 méter
széles pályán kellett szlalomozni, és a végén egy visszafordító
kanyar után gyors tempóban vissza közlekedni a rajtvonalhoz.
Következõ állomás a fõ attrakció, a betakarítási feladat volt.

Bátran kijelenthetjük, hogy a mezõnyben innovatív fejlesztési
megoldást képviselt gépünk, amely képes volt megszámolni,
hogy melyik „terménybõl”, hány darab van a tároló ládákban.
Gépünk 100%-osan szelektált, és az asztalba bekerülõ kockák,
és labdák közül szinte minden darabot felszedett. Csupán né-
hány darab kocka és labda került a pályán kívülre. Csapatunk
35 büntetõpontot kapott a gép csúszdáján maradt kockákért.
Az utolsó feladat a fárasztópálya volt, ahol 2 kört kellett meg-

tenni. Sajnos e versenyszámból csapatunk kizárást kapott, mi-
vel a gépen elhelyezett sárga villogó burája leesett.
A versenyt mûszaki meghibásodás nélkül zártuk, erre nagyon

büszkék vagyunk, mivel betakarítógépünk az egyetlen olyan
gép a mezõnyben, amellyel bármikor újra lehetne indulni.

A Claas UniTech Mérnökversenyen a 4. helyen végeztünk,
ám ezzel számunkra a megméretés nem ért véget. Csapatunk
eldöntötte, hogy a következõ versenyen is részt vesz, természe-
tesen egy mûszakilag jobban kiforrott mûszaki megoldással.

Köszönjük a Gépészmérnöki Kar, felkészítõ tanáraink, hall-
gató társaink, barátaink támogatását, bíztatását!
Legközelebb gyõzni fogunk! (gek.szie.hu)
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A 21. század egyik legjelentõsebb glo-

bális problémájára, a klímaváltozás

fontosságára hívta fel a figyelmet a 6.

alkalommal megrendezett Felfedezõk

Napja április 28-án, a budapesti Mille-

nárison. Idén elõször a Médiaközpont

szervezésével a Szent István Egyetem

hat kara is csatlakozott a vidám feszti-

válhoz, ahol a szakemberek testközel-

be hozták nemcsak a meteorológia, ha-

nem más terepi és laboratóriumi kuta-

tások izgalmas világát is.

VINCZE NIKOLETT

– FARKAS ALEXANDRA

A Szent István Egyetem interaktív prog-
ramjai közt akadt növény- és halszer-
veket felismerõ játék, origami és gyöngy-
fûzés, ördöglétra-készítés, tudományos
kirakó és sünsimogató is. A látogatók
kóstolhattak tojástermékeket, tesztelhet-
ték színlátásukat és illatérzékelésüket, el-
készíthették saját Gellért-hegyüket, meg-

Felfedezõk Napja

A természet

és a technika

titkairól

a Millenárison

ismerhették a rovarfogyasztás nyújtotta
lehetõségeket és a Szarvasi Arborétum
világát, illetve kipróbálhatták a drón, a
VR-szemüveg, a hõkamera és az infra-
kamera használatát is. Két külföldi dok-
torandusz történeteibõl az is kiderült,
hogy miként érezhetõk a klímaváltozás
hatásai Vietnámban és Koszovó terüle-
tén.
A legkisebbeket és legnagyobbakat egy-

aránt szórakoztató tudatformáló játékok
sikeres teljesítéséért 7próba-pecsét is
járt, a hét pecsétet összegyûjtõk közt pe-
dig a nap folyamán két alkalommal érté-
kes ajándékcsomagokat is kisorsoltak. A
szervezõ Földgömb magazin fotópá-
lyázatot is hirdetett az aznap készült fo-
tókból, melyen a Szent István Egyetem

csapata III. helyezést ért el egy láto-
gatókat ábrázoló hõkamerás felvétellel.

egyetemi do-
cens és dékánhelyettes tudománynép-
szerûsítõ elõadásából a hallgatóság meg-
ismerkedhetett a tájépítészet és a táj-

Dr. Boromisza Zsombor
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védelem rejtelmeivel és kihívásaival,
egyetemi tanár pedig a városi fák és ku-

tatásuk jelentõségét mutatta be. Kiderült, hogy
egy átlagos 30 éves hársfa naponta mintegy 300
négyzetméter levélfelületével 3-6 kg szén-dioxidot
köt meg (ugyanennyi oxigén kibocsátása mellett),
5-600 liter vizet párologtat el és szmogveszélyes
idõszakban 90-120 g port von ki a levegõbõl.
Mindennapi életünk részévé vált a távérzékelés,

de mindezen vizsgálati eszközök mégis mit látnak
és hogyan? Mely kutatásokat segítik, és hogyan
tudjuk használni ezen adatokat? A választ mind-
ezekre tanszékvezetõ egyetemi
docens és egyetemi tanársegéd
(képünkön) elõadása adta meg.
egyetemi docens, az MTA BTK Régészeti Intézeté-
nek tudományos fõmunkatársától pedig megtud-
hattuk, hogy milyen különleges ökoszisztémák a
saját történetüket dokumentáló lápok, amelyek
csapdába ejtik a légkörbõl bekerülõ különbözõ
anyagokat és élõlényeket is.

dr. Hrotkó

Károly

dr. Jung András

Varga Zsófia

Dr. Jakab Gusztáv

Fotók: Potyó Imre, Farkas Alexandra

A klímaváltozás következtében egyre

gyakoribbá váló szélsõséges idõjárási

események a mezõgazdasági termelés-

re, ezáltal pedig az élelmiszerellátás

biztonságára is hatással vannak, így az

emberiségnek az elkövetkezõ évtize-

dekben számos ezzel kapcsolatos

problémával kell majd szembenéznie.

A megoldáshoz elengedhetetlen az in-

novatív termelési és tárolási technoló-

giák kifejlesztése és a hatékonyság nö-

velése, de amint arra az április 22-i

Föld Napja is emlékeztetett, igen sür-

getõ lenne a túlfogyasztás és az élel-

miszerpazarlás visszaszorítása is.

FARKAS ALEXANDRA

Régóta ismert tény, hogy az élelmiszer-
pazarlás és az egy fõre jutó bruttó hazai
termék (GDP) között szoros összefüggés
van, ám ezek mellett a nemzetek demo-
gráfiai és kulturális összetétele is befo-
lyásolja a pazarlás mértékét.

, az Élelmiszertudományi Kar doktor-
jelöltje ezzel kapcsolatos kutatásában
megállapította, hogy csak ezen jellemzõk
alapján 88 százalékos megbízhatósággal
becsülhetõ meg egy nemzet élelmiszerpa-
zarlása. „

Kertész Ist-

ván

Egy nemzetnek tehát nemcsak a

jóléte határozza meg, mennyi élelmiszert

dob a szemétbe, de a neveltetés és a kol-

lektív tudat is erõs befolyásoló tényezõnek

számít

Kertész István

” – emelte ki az Új Nemzeti Kivá-
lóság Program ösztöndíját is elnyert fiatal
kutató, aki kollégáival a következõ idõ-
szakban annak jár majd utána, hogy az
áruházak elhelyezkedése és kínálata, to-
vábbá az aktuális akciók miként befo-
lyásolják a kereskedelemben keletkezett
veszteségeket.

Az élelmiszerpazarlás tényezõinek pon-
tosabb megértésére jelen-
leg is folyó nemzetközi élelmiszertudo-
mányi kutatások metodikáját is összeve-

tette, melyekben jel-
lemzõen megjelenõ
módszertani és sta-
tisztikai hibákra lett
figyelmes. „Ez apró-

nak tûnõ, ám mégis

egy igen fontos elem

a problémakör megér-

tésében, mivel a kü-

lönbözõ módszerek

összehangolása nél-

kül az egyes kutatá-

sok eredményei nem

összevethetõk, vagy

rosszabb esetben té-

ves következtetéseket

Innovatív módszerekkel
az élelmiszerpazarlás visszaszorításáért

lehet levonni. Mindez a megelõzésre vagy

a szükséges intézkedésekre fordított támo-

gatások hatékony felhasználását is aláás-

hatja” – mondta el az Élelmiszertudo-
mányi Kar Fizika-Automatika Tanszéké-
nek kutatója, akinek eredményei is hoz-
zájárulhatnak ahhoz, hogy a rendelkezé-
sünkre álló korlátozott erõforrások minél
hatékonyabb felhasználásával gondos-
kodjunk az emberiség és Földünk egyen-
súlyának fenntartásáról. A jobb gyakorlat
eredményeként számottevõen csökken-
hetne az az elpazarolt élelmiszermennyi-
ség, mely jelenleg a Magyar Élelmisze-
rbank Egyesület adatai alapján 1,3 mil-
liárd tonnát tesz ki évente.

Évi 1,3 milliárd tonna
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Az Enyedi György Regionális Tudomá-

nyok Doktori Iskola nemzetközi tudo-

mányos konferenciát rendezett a Szent

István Egyetemen fiatal kutatók szá-

mára. Az április 26-i esemény immáron

a harmadik állomása volt egy nemzet-

közi konferenciasorozatnak. Ragif Hu-

seynov, az iskola doktorandusz hall-

gatója 2015-ben indította el konferen-

cia kezdeményezését a Varsói Termé-

szettudományi Egyetemmel (SGGW)

közösen.

Fókuszban a tér és társadalom 21. századi kihívásai

32 országból 150 résztvevõ

A mostani konferencia "Sustainable
Regional Development – Challenges of
Space & Society in the 21st Century"
témában került megrendezésre.
Az eseményt az Enyedi György Regio-

nális Tudományok Doktori Iskola hall-
gatói szervezték és

egyetemi docensek
irányításával. A konferencia fõ célja az
volt, hogy ösztönözze a fiatal kutatókat
kutatási eredményeik megosztására és
hozzájáruljon egy inter- és multidiszcipli-
nális regionális szemlélet kialakításához.

A rendezvé-
nyen több
mint 150-en
vettek részt
32 különbözõ
országból.
Az ifjú ku-

tatók a tudo-
mányos szek-
ciókban olyan

dr. Nagy Henrietta dr.
Khademi-Vidra Anikó

témákat dolgoztak fel, mint a jelenkori
mezõgazdasági trendek, a helyi közös-

ségek helyzete, a
területi verseny-
képesség kortárs
megítélése, a kör-
nyezeti értékek
jelentõsége a
területfejlesztés-
ben, végül a tu-
rizmus és marke-
ting területén je-
lentkezõ legújabb
innovációk.

A szervezõk a
rendezvényt az
Aze rba jd z sán i
Köztársaság 100.
évfordulójának
tiszteletére aján-
lották fel.

Balázs Gusztáv
és a szervezõk
felvételei

Gazdaság és jog címmel rendezett hall-
gatói konferenciát május 7-én, Gödöllõn
a Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar Közgazdaságtudományi, Jogi és Mód-
szertani Intézete.

Az esemény résztvevõit
, a Gazdasági Jogi és Közigazgatási

Tanszék vezetõje köszöntötte, majd Az
uniós adatvédelmi szabályozás (GDPR)
jelentõsége a munka világában címmel

mestertanár
(Csákay és Tár-
sai Ügyvédi Iro-
da) tartott elõ-
adást.

Ezután a hall-
gatók két szekci-
óban ismertet-
ték kutatásaik
eredményeit. Az
elsõ témakörei a
munkajog és
foglalkoztatás, a
turizmusjog és -igazgatás, a gazdasági
büntetõjog, a személyiségi és szerzõi jog-
védelem voltak. A másikban agrárgazda-
sági- és igazgatási, valamint turizmusjogi
és igazgatási elõadások hangoztak el.

dr. Kovács
László

dr. Csákay Zol-
tán

Gazdaság és jog
– hallgatói konferencia



23. alkalommal rendezték meg az INFO-

PROG-ot, a Kárpát-medencei magyar kö-

zépiskolák informatikai versenyét, amire 15

iskola tanulói jelentkeztek. A felvidéki kö-

zépiskolásokon túl Magyarországról, Vajda-

ságból és Erdélybõl is érkeztek diákok. A le-

velezõ fordulóra közel 80 diák jelentkezett

programozói valamint felhasználói kategó-

riában, melybõl a legjobb 60 diák vehetett

részt a Füleken szervezet helyi fordulón.

A Szent István Egyetem külsõ szak-
értõk bevonásával egy hét fõs nemzetközi
INTERREG-es program (Smart Communi-
ties, SKHU/1601/4.1/210) konzorciumi
tagjaként vett részt a verseny egyes ré-
szeinek szervezésében és feladatok kidol-
gozásában valamint ellenõrzésében. Egye-
temünk örömmel fogadta a felkérést,
mert fontos számunkra a diákok/hallga-
tók tehetséggondozása, különös tekin-
tettel a határon túli magyar fiatalok kö-
rében.

A projekt átfogó célja a dél-szlovákiai
és észak-magyarországi hátrányos hely-
zetû, határokon átnyúló térségekben a
szellemi tulajdon javításához való hozzá-
járulás, az innovatív együttmûködési
struktúrák létrehozása és terjesztése mint
az innováció gyakorlati megvalósítása. A
21. század legfontosabb ismerete az
informatika. Az az innovációs alapegység,
mely nélkül az okos közösségek megléte
a vidéki térben elképzelhetetlen. Ezért is
fontos, hogy a diákok a vidéki városok
középiskolában kimagasló informatikai
tudásra tegyenek szert.

A feladatsorok kiírásában
tanársegéd valamint
PhD hallgató és külsõs szakértõk

vettek részt. A feladatok összeállítása so-
rán az jelentette a kihívást, hogy milyen
nehézségi fokot érjen el a feladatsor. A
levelezõ forduló tanulságaira épülve egy
nagyon színes, fejtörõ és kihívásokkal teli
feladatsort sikerült kialakítani a végsõ

Áldorfai
György Szeberényi
András

fordulóra, melyek a diákok számára is
érdekessé tette a versenyt.

Prezentációs verseny, valamint általá-
nos informatikatudásról szóló vetélkedõ
is megrendezésre került a tanulók szá-
mára, mely tovább színesítette a ver-
senyt. A tanulók kimagasló eredmé-
nyekkel zárták a megméretést, ami – a
nehézségi fokot tekintve – a zsûri tagjait
is meglepte.

A díjátadó ünnepségen
egyetemi docens, nemzetközi kap-

csolatokért felelõs dékánhelyettes asz-
szony elmondta, hogy ezek a diákok na-
gyon fontosak a jövõ vidéki társadal-
mának fejlesztése során, hiszen a vidéki
tér meghatározó szereplõi lehetnek fel-
ismerve az informatika által nyújtott ki-
magasló lehetõségeket a gazdaság
számos területén, például akár távmun-
kában dolgozva, de megmaradva a vidéki
„miliõ” szerves tagjának.

dr. Nagy Hen-
rietta

Egyetemi szerepvállalás az Infoprog 2018 versenyen

tallér

A Budapesti Corvinus Egyetem Logisztika Klubja a Logisztika
Napja alkalmából rendezett plakátversenyt, melyre minden fel-
sõoktatási intézmény hallgatói csoportjai nevezhettek.

A poszterpályázat témája a fenntarthatóság és a logisztika
kapcsolata volt. A versenyen a SZIE részérõl a Budapesti Kép-
zési Hely ellátásilánc-menedzsment mesterszakos levelezõ tago-
zatos hallgatói, és nyújtottak be pá-
lyamunkát, felkészülésükben segítségükre volt

egyetemi docens, ellátásilánc-menedzsment tantárgyfele-
lõs. A SZIE Ellátási lánc csapat plakátja a közönségszavazatok
és a szakmai zsûri összesített eredménye alapján a legjobbnak
bizonyult a benyújtott pályamunkák közül.

A plakát a GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési
Intézet Tevékenység-menedzsment és Logisztika Tanszéken
mûködõ hallgatói mûhelymunka eredményeként készült el a
versenyre, amelynek mondanivalója a fenntarthatósághoz veze-
tõ út képekben megjelenítve. A háromdimenziós kép a meg-
újuló energia hasznosítása révén létrejövõ környezetkímélõ
életmódra utal, ami nem egyszerûen a fosszilis energiahordozók
kiváltására szolgál, hanem egy hosszútávon élhetõ, fenntart-
ható földi élet alapjairól szól.

Balogh Antal Tarjányi Rita
dr. Kozma Tí-

mea

BKH siker a BCE-n

Három dimenzióban

13
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Gödöllõn, a Szent István Egyetemen tartotta küldöttgyûlését
április 12-én a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Keres-
kedelmi és Iparkamara. Az eseményen együttmûködési megál-
lapodást írt alá , a Gazdaság- és Tár-
sadalomtudományi Kar dékánja és , a
PMKIK elnöke.

Dr. Káposzta József az aláírás után elmondta, hogy az inno-
váció és a jól képzett humán erõforrás a gazdasági fejlõdés fel-
tételei közé tartoznak. A Gazdaság- és Társadalomtudományi

dr. Káposzta József
dr. Vereczkey Zoltán

Kar – a legnagyobb hazai gazdaságtudományi kar – ennek a je-
gyében törekszik arra, hogy az oktatás és kutatás mellett a szol-
gáltatások piacán is erõs szereplõvé váljon. A kereskedelem, a
marketing, a pénzügyek, a turizmus mind olyan területek, ame-
lyeken az egyetem és a kamara együttmûködése gyümölcsözõ
lehet a megye és az ország javára. Arról is szólt, hogy a
Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon több mint 4000
hallgató tanul, köztük 400-an külföldrõl, 60 féle képzést mûvel
és két doktori iskolája segíti elõ a tudományos utánpótlást.

Együttmûködés a kereskedelmi és iparkamarával
Az innováció és a humán erõforrás a gazdasági fejlõdés feltételei

Dr. Mamadou Sidibé, tiszteletbeli konzul
Maliból látogatást tett a GTK-n. Talál-
kozott a kar vezetõivel és a karon tanuló
Maliból érkezett diákkal. A tárgyalás cél-
ja Mali és Magyarország, köztük a SZIE
GTK oktatási kapcsolatainak erõsítése
volt. Konzul úr szintén Magyarországon
szerzett diplomát, ezért fontosnak tartja
a kapcsolatok felélénkítését a felsõokta-
tás, valamint a felnõttoktatás területén.

Tiszteletbeli konzul
látogatása a GTK-n

2017 nyarán visszatértek Bagra a Szent

István Egyetem Gazdaság- és Társadalom-

tudományi Karának faluszeminaristái. A

Gödöllõvel szomszédos, de már a Galga

mentéhez tartozó nagyközségben elõször

2009-ben végeztek kutatómunkát.

A második tábor eredményeit is közzé-
tették; az Acta Regionis Rurum Bagról
szóló 11. kötetének bemutatóját május 2-
án tartották Gödöllõn, a Regionális Gaz-
daságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szé-
nay-termében

egyetemi docens vezetésével.
A karon 2007 óta hirdetik meg minden

tavaszi félévben a Faluszeminárium címû
kurzust.

A Faluszeminárium a falvak társada-
lomföldrajzi, társadalomnéprajzi, szocio-
gráfiai és szociológiai megismerésének
elméleti, módszertani alapjait mutatja be.
Felvázolja a 20. századi magyarországi
falukutatás és faluszociológia történetét,
elméleti és módszertani eredményeit, a
szociográfia, szociálgeográfia mûfaját és
legfontosabb irodalmát. Felkészíti a

Nagyné dr. Molnár Melin-
da

hallgatókat a mai vidéki társadalom és
gazdaság reális képének kialakítására,
miközben a helyi közösségek történetileg
kialakult és napjainkban is meglévõ ér-
tékeire is hangsúlyt fektet.
A Faluszeminárium további vállalt célja

lehetõséget adni arra, hogy a hallgatók
minden évben egy mintahelyen közelebb-
rõl is megismerhessék a mai falvak jelleg-
zetességeit, hagyományait, speciális
problémáit. Ennek érdekében összekap-
csolva az elméleti alapokat a gyakorlati
célkitûzésekkel, a szeminárium fél éve
alatt minden hallgató kialakít magának a
vizsgálódás helyszínéül kiválasztott tele-
püléshez kapcsolódóan egy önálló kuta-
tási irányt, amit nyáron egy falukutató
tábor keretén belül meg is valósít.

Az elsõ eredmények megjelenítésére
tradicionálisan a Kutatók Éjszakáján ke-
rül sor, majd ezek tanulmányok formájá-
ban az Acta Regionis Rurum címû lek-
torált folyóiratban jelennek meg, amihez
kötetbemutató mini-konferencia is tarto-
zik.

A sokarcú Bag – könyvbemutató
Faluszeminárium
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Április 24-én rendeztük meg a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar nagy
hagyományokkal bíró (némi újuláson átesõ) hallgatói eseményét, a Szakestet.
A rendezvény a GTK Kari Tanácsteremben vette kezdetét, ahol 15 órától a

Vidékfejlesztési Szakkollégium I. Gazdaságtudományi Konferenciáját bonyo-
lítottuk le. Itt a szervezõk igyekeztek – a kari szintû eseménynek eleget téve –
olyan elõadói palettát felvonultatni, hogy a hallgatók tudományos érdek-
lõdését maximálisan kiszolgálják.
Elõadóink és elõadásaik a következõk voltak:

(OTP Hungaro-Projekt Kft.):

(Paradigma Ariadné):
(Falusi- és Agroturizmus Országos Szövetsége):

(Kelly Services Hungary):

A sikeres konferencia után a Rektori Díszteremben folytatódott a szakest,
ahol a regisztrációt követõen mindenki megkapta a pólóját, elfoglalták he-
lyüket a hallgatók és az ilyenkor szokásos vacsora ideje következett.

A szervezõk nagy gonddal ügyeltek a vacsora elfogyasztása utáni, játékos
vetélkedõ sokszínûségére és szakmaiságára, amely vetélkedõ ugyanakkor kel-
lõen szórakoztató is volt egyben a GTK Quiztõl a zenefelismerésen és az ana-
grammákon át egészen a táncpárbajig bezáróan.
A csapatversenyek után az esti buliban táncolták le a még megmaradt ener-

giákat a hallgatók.
Összesen 130 GTK-s hallgató vett részt az eseményen, akik láthatóan

élvezték az este programjait, így a fõszervezõknek az elsõdleges és legfonto-
sabb visszajel-
zéseket megad-
ták, mégpedig,
hogy a GTK
Szakest elérte a
célját.

Összetartó kö-
zösséget épí-
tünk!

Vulcz László

Smiló Dávid

Frankó Pál

Szabó András

Lõrinc Balázs

A Vidékfejlesztési Program lehetõ-
ségei

Az épített környezet társadalmi hatásai
A vidéki turizmus

helyzete
Tények és tévhitek a karrierépí-

tésben

elnök
Hallgatói

Önkormányzat
Gazdaság- és

Társadalomtudo
mányi Kar

GTK Szakest
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Víz, maláta, komló és élesztõ. Abban
bizonyosan mindenki egyetért, hogy ez
a sör négy alapvetõ összetevõje. Ám,
hogy ezekbõl pontosan milyen techno-
lógiai lépéseken át vezet az út a tökéle-
tes folyékony kenyérig, arról nem min-
den esetben egyezik a gyártók vélemé-
nye. Az Élelmiszertudományi Kar ku-
tatóit ennek kapcsán az foglalkoztatja,
hogy a másutt is robbanásszerûen ter-
jedõ élelmiszeripari membránmûvele-
teket miként lehetne leghatékonyab-
ban a sörgyártás szolgálatába állítani.

FARKAS ALEXANDRA

Napjainkban az élelmiszeripari techno-
lógiák fejlõdésének köszönhetõen egyre
jobb minõségû termékekhez juthatunk, a
termékek elõállítását tekintve azonban
nincs mindig egyetértés. A sörkészítést
illetõen például igen fontos technológiai
lépés lehet a komlóforralást követõ hûtés
során kivált úgynevezett hideg seprõ el-
távolítása. Ezek a körülbelül fél mikro-
méteres részecskék ugyanis több szem-
pontból is kedvezõtlen hatással lennének
a végtermékre, szükségszerû eltávolítá-
suk tehát számos olyan pozitív változást
eredményez, mint a sör minõségének ja-
vulása vagy az elkészült nedû hosszabb
eltarthatósági ideje. A hideg seprõ eltávo-
lítására azonban több fizikai és kémiai
módszer is létezik, melyek közül említ-
hetõ például a régen általánosabban el-
terjedt ülepítés vagy az alternatív eljárást
lehetõvé tevõ membránszûrés.

A modern és igen hatékony techno-
lógiai folyamatnak számító membránszû-
rés során a részecskékkel telített és szûr-
ni kívánt folyadékot egy membránon ára-
moltatják keresztül, mely a különbözõ

komponenseket különbözõ mértékben
tartja vissza. Manapság ez az alacsony
energiaigényû elválasztási módszer a sör-
készítés mellett egyre több más ágazat-
ban is használatos, hiszen a környezetvé-
delmi szempontok szem elõtt tartása és a
természet értékeinek megõrzése mellett
kiváló minõségû termékek készítését is
lehetõvé teszi.

A robbanásszerûen fejlõdõ membránmû-
veletek laboratóriumi tesztelésével és a
söripari eljárás tökéletesítésével a Szent
István Egyetem Élelmiszeripari Mûvele-
tek és Gépek Tanszékének kutatói is fog-
lalkoznak. Az itteni Membránszeparációs
laboratóriumban végzett vizsgálatokat

, a SZIE ÉlelmiszertudományiVarga Áron

Doktori Iskolájának doktorandusza is,
akinek kutatómunkáját az Új Nemzeti
Kiválóság Program is támogatta. A fiatal
kutató kísérletei során a sörlében lévõ
hideg seprõt kerámia membrán segítsé-
gével keresztáramú membránszûréssel
távolította el, a folyamat elõtt és után pe-
dig a sörlé olyan paramétereit is mérte,
mint például a szín, a zavarosság, a ke-

serûérték vagy a kémhatás. Összességé-
ben véve elmondható, hogy az alkalma-
zott szûrési technológia alkalmas a hideg
seprõ eltávolítására, ám a jobb analitikai
paraméterek elérése érdekében fontos a
technológia további optimalizálása.
Egy másik kísérletsorozatban a tanszék

kutatói statikus keverõt is használtak a
membránszûrésnél, ami a rendszerben
képzõdõ kisebb ellenállások és a szûrlet
jobb minõsége miatt szintén versenyké-
pes módszernek bizonyult. A kutatók
eredményei szerint hasonló pozitív hatá-
sa lehet a szilikagél használatának is. A
modern membránmûveletek tesztelése-
kor születõ új kutatási eredmények segít-
ségével, valamint a söripari folyamatok
modellezésével és optimalizálásával te-
hát a sörgyártás gazdaságosabbá, az el-
készült sörök pedig ízletesebbé tehetõk.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai
Szociális Alap (ESZA) társfinanszírozásával valósul
meg (a támogatási szerzõdés száma: ÉEFOP-3.6.3-
VEKOP-16-2017-00005). A cikk eredetileg a New
technology magazin 2018/3. számában jelent meg.

Sörinnovációk
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Az ókorra tehetõ legõsibb említése óta a
sör receptje minden bizonnyal sokat vál-
tozott, elsõdleges és nélkülözhetetlen
nyersanyagának azonban mind a mai na-
pig a sörárpát tekintjük.

A sörkészítés elõkészítõ mûveleteként
elõször különbözõ nagyságú szitákon
tisztítják az árpaszemeket, majd méret,
alak és mágnesezhetõség szerint eltávo-
lítják közülük az idegen magvakat és fé-
mes szennyezõdéseket. A tisztítás utáni
fázisban az árpaszemeket hosszabb ideig
áztatják, melynek következtében azok
nedvességtartalma egészen 40-44 száza-
lékig emelkedik, hogy a szabályozott
körülményeknek köszönhetõen beindul-
jon a magok csírázása. Ez a mestersé-
gesen elõidézett csírázás a sörkészítés
szempontjából azért szükséges, hogy né-
hány késõbb fontos szerepet játszó en-
zim, például az amiláz aktiválódni tud-
jon.

A csíráztatás végtermékeként alakot
öltõ zöldmalátából fonnyasztás és a bio-
kémiai folyamatokat megállító aszalás
után készül el a maláta, amit a következõ
lépésben meg is kell õrölni. A techno-
lógiai folyamatokat tekintve a maláta-
szem legfontosabb hatását az ezt követõ
cefrézés során fejti ki, melynek során a
maláta egyes komponensei a sörfõzõvízbe
oldódnak, illetve a gabonában tárolt ke-
ményítõ az aktivált enzimek jelenlétében
alkohollá alakítható anyagokká bomlik le.
Az így keletkezett sörlére ezt követõen
két kulcsfontosságú folyamat vár: a

szilárd és folyékony részek elválasztását
célzó cefreszûrés és a törkölyben maradt
szilárd részecskék kioldását szolgáló
máslás.

A sör egyediségét és ízvilágát kialakító,
fûszerként szolgáló ízesítõanyagnak a
komlót tekintjük, melynek értékes kom-
ponensei a komlóforralás során oldódnak
a sörlébe. E fázis végén végzik a forró
seprõrészecskék leválasztását is, majd a
mikrobiológiai fertõzések elkerülése ér-
dekében a lehetõ leggyorsabb hûtésre
van szükség. A lehûlés során azonban fe-
hérjékbõl, szénhidrátokból és polifeno-
lokból álló hideg seprõrészecskék kép-
zõdnek, melyeket többféle módszerrel
lehet eltávolítani.

A meglévõ sörlé alkoholos nedûvé tör-
ténõ átalakulásának alapja az 5-9 napig
tartó erjesztés, mely során beindulnak az
élesztõ erjedést kiváltó tulajdonságai,
azaz az erjeszthetõ szénhidrátok (glükóz,
fruktóz, maltóz, szacharóz és maltotrióz)
etil-alkohollá és szén-dioxiddá alakulnak.
A befejezõ szakaszban olykor még el-
távolítják a sör zavarosságát okozó össze-
tevõket, végül pedig a hûsítõ szûrt nedû
üvegekben, palackokban, dobozokban
vagy hordókban kerül a boltok polcaira.

Sörkészítés lépésrõl lépésre





aula

19

A vízügyi ágazat legrangosabb kitüntetésében részesült több
mint öt évtizedes szakmai munkájának, életmûvének elisme-
réseként , az Ybl Miklós Építéstudományi
Kar professor emeritája.

A Magyar Víziközmû Szövetség által életre hívott életmûdíj
célja, hogy elismerje a víziközmû szolgáltatás, vagy az ezzel
összefüggõ környezetvédelmi, környezetgazdálkodási és az
elõzõekhez kapcsolódó tudományos, oktatási, publikációs terü-
leten végzett szakmai munkát, teljesítményt.

Dr. Dulovics Dezsõné az ivóvíz- és iparivíz-ellátás, a víztisz-
títás, a csatornázás, a szennyvíztisztítás, a vízanalitika és víz-
minõség-védelem területén kifejtett kiemelkedõ mérnöki, tudo-
mányos és oktatói munkájának, tudományos és szakmai szer-
vezeti aktív tevékenységének elismeréseként kapta a díjat.
A kitüntetett mérnöki oklevelét Budapesten, az Építõipari és

Közlekedési Mûszaki Egyetemen szerezte 1960-ban, majd
ugyanott 1970-ben okleveles építési gazdasági mérnöki diplo-
mát vett át.
A Mûegyetem Vízgazdálkodási Tanszékén tanársegédként dol-

gozott, majd megalapította az Ybl Miklós Fõiskola Mélyépítési,
késõbb Közmûépítési Tanszékét, amely ma az Ybl Miklós Épí-
téstudományi Kar Építõmérnök Intézetének része. Volt fõiskolai
tanár, oktatási fõigazgató-helyettes, a Közmû- és Mélyépítési
Tanszék csoportvezetõje, 2007 óta professor emerita.
Mérnöki, tudományos és oktatói munkája révén a mai hazai

víziközmû kultúra egyik meghatározó személyisége. Több mint
száz publikáció, tankönyv, egyetemi jegyzet és szakcikk szer-
zõje, a Vízgazdálkodás-tudományi Bizottság, Vízellátási és
Csatornázási Bizottságának tagja.

A Magyar Mérnöki Kamarának és a Vízgazdálkodási és Víz-
építési Tagozatának alapítása óta tagja. 1999 óta részt vesz a
Tagozat Minõsítõ Bizottságának munkájában.
A Magyar Szabványügyi Testület Vízelvezetés és Csatornázás

Mûszaki Bizottságában 2002 óta képviseli a Magyar Mérnöki
Kamarát. 2016 második félévétõl – férje halála óta – a Magyar
Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség Hírcsatorna periodikájá-
nak a fõszerkesztõje.

forrás:

dr. Dulovics Dezsõné

Hírcsatorna

Dr. Dulovics Dezsõné
a Reitter Ferenc-díj
2018. évi kitüntetettje

Április 19-én az MTA SZAB Logisztikai Munkabizottsága és az
Agrár- és Gazdaságtudományi Kar a Logisztika Napja 2018
nemzetközi rendezvénysorozat keretében konferenciát rendezett
Szarvason. A rendezvény célja a logisztika népszerûsítése volt. A
Logisztikai Munkabizottság negyedik, a kar, mint házigazda elsõ
alkalommal csatlakozott a rendezvénysorozathoz. A konferenciát

mb. dékán nyitotta meg.
Az eseményen , az MSZKIK alelnöke a logisztika

hazai térnyerésérõl tartott történeti összefoglalót.
és egyetemi docensek (SZIE GTK) elõadása

Szolgáltatásérték növelése értékdimenziók mentén címmel hang-
zott el. a Rail Cargo Hungaria ZRt. vasúti árufu-
varozási versenyhelyzetét elemezte a V4 országokkal összevetés-
ben. és (SZIE AGK) az autópályák
hatását vizsgálta a régiók gazdasági fejlettségére. az
Optin Kft-tõl Automatizálás és együttmûködés a közúti fuvarozók
és logisztikai szolgáltatók ügymenetében címmel IT megoldásokat
mutatott be. az informatikával támogatott gyártási
logisztika jelentõségére hívta fel a figyelmet. a
temesvári Bánáti Agrár- és Állatorvostudományi Egyetemrõl a Lo-
gisztikai innováció és a szabad zónák címmel tartotta meg elõa-
dását. A Délkertész szövetkezet az étkezési paprika útját mutatta
be a termelõtõl a fogyasztóig és termékbemutatóval színesítette a
rendezvényt. A Békés Megyei Kormányhivatal a területalapú tá-
mogatások helyszíni ellenõrzésének logisztikai hátterét elemezte.

(SZIE AGK) a nyúlhús termékpálya hazai kihí-
vásainak prezentálásával zárta az elõadások sorát. Az elõadások
anyaga ISBN számmal ellátott on-line kiadványban jelenik meg.
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