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Kitüntetések, elismerések
Az EMMI kiírta
a rektori pályázatot nemzeti ünnepünkön
A Közszolgálati Állásportálon március
19-én megjelent az Emberi Erõforrások
Minisztériuma pályázati hirdetménye a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény alapján a Szent
István Egyetem rektori munkakörének
betöltésére.
A vezetõi megbízás határozott idõre,
2018. november 1-jétõl 2023. október 31ig szól majd.
A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthetõ be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. április 20.
ANemzeti felsõoktatásról szóló törvényben foglaltak szerint a rektori megbízásra
benyújtott valamennyi, a pályázati feltételeknek megfelelt pályázatot a szenátus véleményezi és valamennyi tagja
többségének szavazatával dönt a rektorjelölt személyérõl.
A pályázat elbírálásának határideje:
2018. július 30.
A teljes pályázati felhívás a
https://kozigallas.gov.hu webcímen található.

A Furmint éve
A Furmint éve alkalmából fiatal kutatók számára kiírt pályázaton a Kertészettudományi
Kar két munkatársa szerepelt sikerrel. Második helyezést ért el Nagy Balázs tanársegéd a Borászati Tanszékrõl, harmadik lett
Nagy Attila, a Szõlészeti Tanszék tanársegédje.
A díjakat dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter, dr. Kiss Eliza miniszteri biztos és dr. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ fõigazgatója
adta át március 9-én a minisztériumban.
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Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc
évfordulójának alkalmából egyetemünk
több munkatársa kapott állami kitüntetést,
minisztériumi elismerést.
A köztársasági elnök Széchenyi-díjat adományozott dr. Hornok Lászlónak, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagjának, a
Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
Növényvédelmi Intézet professor emeritusa
részére az élelmiszer-biztonsági szempontból fontos toxintermelõ gombák elleni védekezést megalapozó, nemzetközileg is kiemelkedõ járványtani és stresszélettani kutatásai, valamint iskolateremtõ oktatómunkája elismeréseként.
*
Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere kiemelkedõ színvonalú munkájáért
Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést adott át dr. Bisztray György
Dénes kertészmérnöknek, a Kertészettudományi Kar Szõlészeti Tanszék egyetemi tanárának.
*
Dr. Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje
kitüntetést adta át dr. Póti Péternek, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar Állattenyésztés-tudományi Intézet igazgatójának, egyetemi docensnek a magyar agrárium
jövõjét sokoldalúan és elhivatottan szolgáló,
kimagasló kutatói és oktatói munkájáért.
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült dr. Barla-Szabó Gábor,
a dél-afrikai United Seeds növénynemesítési, vetõmagkutatási és termelési igazgatója, a Fitorex Kft. társtulajdonosa, a Szent
István Egyetem címzetes egyetemi tanára a
gabona-vetõmagvak nemesítése érdekében
több évtizede végzett, nemzetközileg is elis-

mert munkájáért, a magyar és dél-afrikai tudományos eredmények együttes hasznosításával elért eredményeiért.
Pro Alimentis Hungariae Díjat adományozott a tárcavezetõ dr. Lakner Zoltán, az Élelmiszertudományi Kar egyetemi tanára részére számos hazai és nemzetközi kutatási
projektben, az élelmiszer- és biomérnökök
képzésében végzett kiváló tevékenységéért,
több mint 300 magyar nyelvû szakcikk, 40
impakt-faktoros folyóiratcikk megírásáért.
Újhelyi Imre Díjban részesült dr. Hitka
Géza, az Élelmiszertudományi Kar egyetemi docense a gyümölcsök és zöldségek
tárolás-technológiájának fejlesztésében,
technológiai újításaiban, valamint az
élelmiszertudományok egyetemi oktatásában a postharvest tudományterület fejlesztésében végzett munkájáért.
Életfa Emlékplakett Ezüst Fokozatát vehette át dr. Papp János, a Kertészettudományi Kar Gyümölcstermõ Növények Tanszék nyugalmazott egyetemi tanára, professor emeritus több évtizede a kertészmérnök-képzésben, a gyümölcstermesztés
technológiájának oktatásában végzett kiváló
tevékenységéért, kutatási eredményeiért,
szakírói munkájáért.
Elismerõ Oklevélben részesült Pásztorné
dr. Huszár Klára, az Élelmiszertudományi
Kar Hûtõ- és Állatitermék Technológiai Tanszék egyetemi docense másfél évtizede az
állatitermék technológia, minõségügy és termékfejlesztés területén végzett kiemelkedõ
oktatási, kutatási és tudományos utánpótlásnevelési tevékenységéért.
*
Ybl Miklós díjban részesült Anthony Gall,
az Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Építészmérnöki Intézet egyetemi docense.

Holland nagyköveti látogatás
A Holland királyság Magyarországra akkreditált nagykövete, Õexcellenciája René van
Hell március 7-én intézményünkbe látogatott.
A nagykövetet Geer Kits Nieuwenkamp mezõgazdasági attasé és Szabó Éva politikai
tanácsadó kísérte el. A vendégek udvariassági
látogatásra érkeztek a Gémesi György polgármesterrel való találkozót követõen.
Az egyetem részérõl dr. Tõzsér János rektor,
dr. Szabó István rektorhelyettes és dr. Tarr
Zsuzsanna, a Nemzetközi és Külkapcsolati
Központ vezetõje fogadta a magas rangú delegációt.
A megbeszélésen dr. Tõzsér János bemutatta
intézményünket, a képzési és kutatási palettát,
míg dr. Szabó István a nemzetközi kapcsolatainkat. Hangsúlyozta, hogy holland partnereinkkel több évtizedre visszanyúló aktív
együttmûködésünk van, most is tanul intéz-

ményünkben 5 holland hallgató. A SZIE több
szálon is kötõdik még Hollandiához, például
a négy éves TIMUR Erasmus Mundus projektet – amelyben a SZIE konzorciumi tag – a
Wageningen University koordinálja, illetve,
intézményünk március 9-én dr. Palkovics
László rektorhelyettest delegálta a Wageningen University centenáriumi ünnepségére.
Szabó István kiemelte, hogy a biotechnológia, az agrárinformatika és a startup ökoszisztémák területén tudnánk holland partnereinkkel sikeresen együttmûködni.
A megbeszélés végén a nagykövet kifejezte
készségét, hogy szívesen jönne el intézményünkbe elõadást tartani, és örömmel venne
részt az õszi nemzetközi vacsora rendezvényünkön is, ahol a SZIE-n tanuló különbözõ nemzetek gasztronómiájába kóstolhatnak bele az érdeklõdõk.
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Kárpát-Agri – a Kárpát-medence sikeres
agrárvállalkozásaiért
A Magyar Nemzeti Kereskedõház a határokon átívelõ magyar-magyar
gazdasági, üzleti és vállalkozói kapcsolatok élénkítése, Magyarország és
a közép-európai régió országai közti együttmûködések kialakításának
elõsegítése céljából rendezte meg a második Kárpát-medencei Gazdasági
Kiállítást és Konferenciát a Várkert Bazárban március 12-én és 13-án.
A rendezvény Kárpát-Agri – a Kárpát-medence sikeres
agrárvállalkozásaiért címû, a Szent István Egyetemmel közös
programelemét a SZIE videokonferencia hálózata révén az egyetem négy
külhoni képzési helyszínén is figyelemmel kísérték az érdeklõdõk.
BALÁZS GUSZTÁV
Felvidéken a Karvai Szakközépiskolában (a
Komáromban kezdõdõ képzés majdani gyakorlati helyszínén), Kárpátalján a II. Rákóczi
Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskolán (Beregszász), Székelyföldön a Pro Agricultura
Hargitae Universitas Alapítványnál (Csíkszereda), Vajdaságban a Pro Scientia Naturae
Alapítvány – Dr. Berényi János Agrárinnovációs Irodájában (Zenta) lehetett bekapcsolódni a tanácskozásba a Szent István Egyetem videokonferencia rendszerén keresztül.

Skapinyecz Péter, a Magyar Nemzeti Kereskedõház Közép-európai Hálózatának
igazgatója megnyitójában elmondta, hogy a
kereskedõház számára az agrárium kiemelkedõen fontos ágazat, ugyanakkor gyakran
okoz gondot, hogy hiányzik a megfelelõ
mennyiségû, egységes árualap az exportigények teljesítéséhez. Mivel a Kárpát-medence
egyes régióiban a határoktól függetlenül hasonlóak a környezeti viszonyok és a termelési szerkezet, erre megoldást lehet találni.
Hozzátette: napjainkban alakul ki az a bir-

tokméret és nevelõdik ki az a vállalkozói réteg, amely alkalmas és fogékony az agrárinformatika kínálta új, gazdaságosabb termelési módszerek alkalmazására. Ebben az
átalakulásban a Kárpát-medencei magyar
felsõoktatási hálózat katalizátor szerepet
tölthet be.
Balog Eszter, a Szent István Egyetem
Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési
Innovációs Központjának (KAVIK) vezetõje
bemutatta az egyetem külhoni hálózatrendszerét. A KAVIK ezen hálózat koordinálása,
valamint az egyetem kárpát-medencei tudásbázisára épülve az érintett régiók agrárgazdaságának fejlesztésére jött létre. Balog
Eszter a Kárpát-medencei tevékenységek
közül ismertette a Makovecz Programot,
amely a hazai és külhoni intézményekben tanuló magyar hallgatók kárpát-medencei mobilitását hivatott elõsegíteni.
A központ vezetõje rávilágított, hogy a kárpát-medencei kihelyezett képzések vonatkozásában az egyetem szem elõtt tartja a szülõföldön boldogulás nemes célját. Ennek
mentén alakította ki a SZIE külhoni videokonferencia rendszerét, mely igaz korszerû
oktatástechnológiai eszköz, de nem helyettesíti a személyes kapcsolatokat. Az oktatók
is kiutaznak a képzési helyszínekre és magyarországi tanulmányutakat is szerveznek a
külhoni hallgatóknak. Új példaként említette
a magyarországi hallgatók székelyföldi tanulmányútjait is, melynek keretében a gödöllõi vadgazda mérnök hallgatók szereznek
székelyföldi tapasztalatokat, megismerkedve az ottani hallgatókkal is.
A konferencia résztvevõi arról is tájékoztatást kaptak, hogy az Oktatási Hivatal, a
Szent István Egyetem és a Debreceni Egyetem alkotta konzorcium EFOP támogatást
nyert a Tematikus együttmûködés erõsítése a
köznevelés és felsõoktatás terén a Kárpát-

medence szomszédos országaival címû pályázatával. Az elnyert támogatás lehetõséget
ad a tudás és a jó gyakorlatok átadására, a
kölcsönös együttmûködésre, a térségfejlesztésre Felvidéken, Kárpátalján, Székelyföldön és Vajdaságban. Az adott térségek igényei szerint valósulnak meg szakirányú továbbképzések, felnõttképzések a precíziós
gazdálkodás, a klímaváltozás, a méhészet, a
gyógynövénytermesztés és a kistermelõi termék-elõállítás területein. Az együttmûködés
eredményei tananyagfejlesztésben, tanulmányutakban, workshopokban és publikációkban is testet öltenek.

A Földmûvelésügyi Minisztérium felkérésére, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával
partnerségben a Szent István Egyetem végzi
majd a Kárpát-medencei falugazdász program falugazdászainak képzését. Erre szakmai és a külhoni képzésben szerzett tapasztalata teszi alkalmassá az intézményt. A leendõ falugazdászok szaktanácsadási jelleggel segítik majd a gazdákat abban, hogy minél korszerûbb technológiákat alkalmazzanak és legyenek tájékozottak az elnyerhetõ
pénzügyi támogatásokról is.
Vitárius Csaba, a Földmûvelésügyi Minisztérium Agrárközgazdasági Fõosztályának
EU-referense A Kárpát-medence agrárgazdasága 2020 után címû elõadásában kifejtette, a jövõ Közös Agrárpolitikáját úgy kell
megalkotni, hogy közben szükséges egyfajta
folytonosságot biztosítani a gazdák számára.
Meg kell találni a környezeti szempontok érvényesülése, valamint a versenyképesség

PATÓCS AUTÓHÁZ
2100 GÖDÖLLÕ, Rigó u. 10. Tel: (06) 28/515-710
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Kárpát-Agri – a Kárpát-medence sikeres
agrárvállalkozásaiért
tokkal a magyar élelmiszeripari termékek és
alapanyagok importjáról, kis- és nagykereskedelmérõl, ez évtõl méz felvásárlásával és
feldolgozásával is elkezd foglalkozni; Vaj-

fenntartása közti egyensúlyt. A KAP jövõjérõl folyó tárgyalások során a magyar álláspont egyik sarokpontja, hogy a rendszer jól
mûködõ elemeire építve, azok ésszerû továbbfejlesztésével kell választ találni a KAP
elõtt álló kihívásokra.
Pályázati lehetõségek, tapasztalatok és jó
gyakorlatok címmel dr. Kozári József, egyetemi docens, a SZIE Szaktanácsadási és Továbbképzési Központjának vezetõje és Körmöci Zoltán, a Tisacoop d.o.o. fejlesztési és
export igazgatója tartott elõadást.
A vállalkozások és nonprofit szervezetek
bevételei nemcsak alaptevékenységbõl származhatnak; egyre több olyan külsõ forrás áll
rendelkezésükre, amelyek következetes for-

rásteremtõ munka révén megszerezhetõk,
vezette fel elõadását dr. Kozári József. A
forrásteremtés bármely módszerét alkalmazzák is, nem koldulnak, hívta fel a figyelmet,
hanem egy támogatni érdemes cél érdekében lobbiznak. Körmöci Zoltán elõadásában
a vajdasági magyar közösségek terület- és
gazdaságfejlesztési stratégiájáról szóló kormányhatározat gyakorlati megvalósításáról
ismertetett példát. A magyarkanizsai Tisacoop d.o.o. 28 éve rendelkezik tapasztala-
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daság leendõ legnagyobb mézintegrátorának
szerepére vállalkozik pályázati támogatást
elnyerve. Céljuk a Vajdaság területén megtalálható méhészek integrálása, az általuk
megtermelt méz felvásárlása és értékesítése,
elsõsorban az exportpiacon.
A program a Kárpát-medence agrárgazdasági ökoszisztémája címû kerekasztalbeszélgetéssel folytatódott.
Tóth Péter agrárszakértõ, az Agrár Európa
Kft. ügyvezetõje is kiemelte, hogy a Kárpátmedence páratlan földrajzi egység, egyben
egy nagy termelési egységnek is tekinthetõ,

ahol rendkívül sok õshonos növény és állatfajta áll rendelkezésre. A medence több mint
százmillió embert lenne képes ellátni élelmiszerrel.
A mézzel kapcsolatban rámutatott arra,
hogy termelésének a Kárpát-medence a központja, akácméz szinte csak nálunk készül,

és az itteni méhfajta is különleges. Itt azonban hiányzik a márka, s a termés 80-85 százalékát 300 kilós hordókban szállítják külföldre, ezért az ágazat fejlesztése óriási jelentõségû. Hasonlók mondhatók el a gyûjtött
és termesztett fûszer- és gyógynövényekrõl.
Európa központi termelõ térsége vagyunk,
de nagyon visszaesett a termelés és szintén
feldolgozás nélkül kerül exportra a termés.
Elemi érdek, hogy a magyar tulajdonban
lévõ termõföld abban is maradjon, mert aki a
földet birtokolja, azé az élet, mondta Skapinyecz Péter. Kárpátalján több mint tízezer
pályázót segítettek ebben és a Maros-mezõségi program pályázati rendszerében is
szerepel ilyen lehetõség. Fontos továbbá a
kisgazdaságokban is megteremteni az árutermelés feltételeit. A Magyar Kormány eddig nem látott lehetõségeket kínál a határon
túli gazdáknak a szülõföldön történõ boldogulás elõsegítésére. A piacra jutásban a
kereskedõház is segít.
Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány
ügyvezetõje arról szólt, hogy az alapítvány
egyik fõ feladata a térségben élõ magyar
közösségek gazdasági- és térségfejlesztési

stratégiájában foglaltak megvalósításának
elõsegítése. Az e célból beadott, 7000-et
meghaladó pályázatból több mint 6500
nyert. Ez 4-4.500 bejegyzett gazdálkodó és
mintegy 1300 vállalkozás és egyéni vállalkozó sikere. Jelenleg 10 integrációs projekt
zajlik a méz, a gabona, a zöldség, a sertés és a
gyümölcs ágazatokban, csak a hús- és tejfeldolgozás területén nem sikerült még ilyeneket elindítani. Tervezik a napraforgó és a repceolaj feldolgozás, továbbá a malomipar fejlesztését is.
A mézintegráció felvállalása kézenfekvõ
volt. Sokan termelnek mézet a Vajdaságban,
de a minõségi méztermelés csínját-bínját el
kell sajátítani mindenkinek, az integrátorok
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és a Szent István Egyetem ebben is segít az
oktatással.
Magyar Ferenc, a Szent István Egyetem
kancellára történelmi visszatekintéssel kezdte hozzászólását a SZIE negyed évszázados

székelyföldi szerepvállalásának bemutatásával.
Ma már 4 országban, 4 külhoni területen, az
oktatási programok jelentõs részében a 21.
századi technológiát, a videokonferencia
rendszert alkalmazza az intézmény a tudásmegosztáshoz, alkalmanként több helyszínen egyszerre, elõsegítve azt a célt, hogy létrejöjjön az egységes magyar nyelvû
felsõoktatási tér a Kárpát-medencében.
– Úgy gondoljuk, hogy az egyetem úttörõ
szerepet töltött be a magyarság anyaföldön
való boldogulásának elõsegítésében – hangsúlyozta a kancellár. – Nyitottak vagyunk az
igényekre, így célunk, hogy a külhoni magyarság helyi tapasztalatai mentén folyama-

tosan újítsuk, formáljuk oktatási palettánkat.
Az agrárinformatikai klaszter elnökhelyetteseként, ebben a funkciómban is nagyon sokat foglalkozom az agrárinformatika és a
precíziós gazdálkodás eszköztárának megismertetésével és alkalmazásával. Törekszünk e két terület külhoni népszerûsítésére
is. E célból is rendeztünk már konferenciákat. Március második felében kezdünk el egy
székelyföldi agrárinnovációs, precíziós gazdálkodási konferenciát szervezni, amit május végén szeretnénk majd megtartani, és a
jövõben Vajdaságban, Felvidéken és Kárpátalján is megismételni.
Az egyetem európai uniós támogatást nyert
egy kifejezetten gyakorlatorientált digitális
pedagógiai módszertan és az új generációs eLearning rendszerre épülõ oktatási megoldások kidolgozására. A fejlesztés legfontosabb
eleme a Hunor elnevezésû tudásmenedzsment keretrendszer, amely önálló tanulást segítõ digitális tananyagokat és tudásellenõrzési lehetõségeket nyújt a hallgató és a tanár
számára és a gyakorlati kompetenciákat is
növeli. E keretrendszer segítségével a tanár
végig tudja kísérni a diák fejlõdését, észleli,
hogy hol vannak az elsajátítás kritikus pontjai, s ezekre még nagyobb hangsúlyt helyez
az oktatás során.
Gorotyák Igor, az Agrovir Kft. marketingvezetõje elmondta, megalakulásukkor
azt a célt tûzték ki, hogy számûzzék a gazdák
életébõl az excel táblázatokat és a határidõnaplókat. Adatkezelési szoftvereikkel jelenleg hazai piacvezetõk; a szántóterület közel 10 százalékán vannak jelen. S amihez itthon tíz évre volt szükségük, azt Romániában
másfél év alatt elérték. Tevékenységüket
Szlovákiában és Szerbiában is kifejtik.
Agrárinformatikai rendszerük táblaszintû
önköltséget, eredmény-kimutatást, átlátha-

Úton a Digitális Akadémia felé
A kerekasztal-beszélgetés egyik kérdése az volt, hogy az újszerû technológiáknak, az agrárinformatikai hardvereknek és szoftvereknek mennyire van létjogosultságuk a tantervekben, tananyagokban, annak érdekében, hogy az egyetemekrõl kikerülõ szakemberek versenyképesebbek legyenek a munkaerõpiacon.
– A Digitális Agrárstratégiát rövidesen elfogadja a Kormány. Ennek egyik eleme a Digitális Agrárakadémia. Kormányzati szinten felmerült tehát az a gondolat, hogy a precíziós
technológiákat, agrárinformatikai megoldásokat közelebb kell vinni a gazdálkodókhoz –
válaszolta Magyar Ferenc. – Jelenleg még nem tudjuk, hogy milyen attitûdjei vannak a
gazdálkodóknak az okos eszközök alkalmazásával kapcsolatban. A Szent István Egyetemen úgy gondolkodunk errõl, hogy okos farmokról és okos farmerekrõl beszélünk. Ahhoz, hogy okos farmereket képezzünk, át kell alakítani a tananyagokat és a szóban forgó
ismereteket be kell építeni azokba. Számolva ezzel a feladattal, uniós forrásokat nyertünk
olyan tananyagfejlesztésre, amibe a precíziós gazdálkodás és az agrárinformatika eszköztárait is beépítjük.
Elõször azokat a tárgyakat tûztük ki digitalizációra, amiket külhonban is oktatunk. Ezzel
legyõzzük a földrajzi távolságot és megoldjuk, hogy ugyanazt a korszerû tudást terjesszük,
elõsegítve az egységes Kárpát-medencei oktatási tér kialakítását.
Az ambiciózus cél egy olyan digitális tananyag összeállítása, amelybõl különbözõ képzési szinteken az egész országban lehet meríteni. Abban bízunk, hogy a Szent István
Egyetem annyira élenjár bizonyos projektekben, hogy – mint a nemzet agrártudományi
egyeteme – élharcosa lehet a DigitálisAkadémiának.

tóságot kínál az ügyfeleiknek, akik között
megtalálhatók õstermelõk, családi gazdálkodók, mezõgazdasági vállalkozások és
cégcsoportok is. Mindenhol hatékony segítséget jelent az AgroVIR mindennapos
használata.
Balázs Gusztáv felvételei

KÁRPÁT EXPO

A Magyar Nemzeti Kereskedõház által tavaly életre hívott Kárpát-medencei Gazdasági Kiállítás és Konferencia egyöntetû
pozitív fogadtatására való tekintettel rendezték meg idén is az összmagyarság legjelentõsebb gazdasági fórumát.
E nagyszabású gazdasági konferenciára
mintegy 400 kiállító és további 1500 résztvevõ érkezett, ami egyértelmû fokmérõje
annak, hogy az elmúlt években mekkora
elõrelépés történt az anyaország és a határon
túli területek kapcsolatainak fejlesztésében.
Az évtized egyik legfontosabb eredménye a
nemzeti összetartozás megerõsítése volt:
közjogi, társadalmi és gazdasági értelemben
egyaránt. Ezen területek közül is kiemelkedik a külhoni magyar közösségek körében
indított gazdaságfejlesztési programok sikeressége.
A II. Kárpát-medencei Gazdasági Kiállítás
és Konferencia amellett, hogy összmagyar
gazdasági fórum és üzletember találkozó, lehetõséget teremtett a magyar-magyar gazdasági-kereskedelmi kapcsolatok erõsítésére, egyúttal a nemzetpolitikában elért
eredmények áttekintésére, az elõttünk álló
feladatok meghatározására.
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Rovaripari
konferencia

Beporzók
napja

A tenyésztett és vadon élõ méhek állománya mind Európában, mind
Észak-Amerikában jól láthatóan csökkent az elmúlt évtizedekben.
Mivel kultúrnövényeink beporzását jórészt e rovarok végzik,
egyedszámcsökkenésük jelentõs élelmezési problémákat is felvet.
A beporzó rovarok védelmét tekintve a természetes élõhelyek
helyreállítása, változatos méhlegelõk kialakítása, valamint a növényvédõ
szerek használatának csökkentése hozhatna áttörést.
FARKASALEXANDRA
A beporzók kapcsán a hétköznapokban
általában csak a háziméhek jutnak eszünkbe,
ám fontos tudni, hogy a világon több mint 20
ezer, hazánk és a Kárpát-medence területén
pedig mintegy 700 méhfaj fordul elõ. A legtöbb virágos növény beporzását nemcsak a
mezõgazdasági kultúrákban, de a természetközeli élõhelyeken is ezek a rovarok végzik,
összességében pedig az emberiség élelmének 30-35 százaléka függ munkájuk sikerétõl. A háziméheknek emellett közvetlenül kimutatható gazdasági hasznuk is van, hiszen
az élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai ipar
a méz és méhviasz mellett virágport, méhpempõt, propoliszt és méhmérget is hasznosít.
A méhlegelõket látogató méheket azonban
napjainkban számos veszély fenyegeti,
melynek hátterében fõként az emberi
tevékenység áll. A neonikotinoidokat tartalmazó növényvédõ szerek méhekre gyakorolt
negatív hatásait például egy Magyarországra, Angliára és Németországra kiterjedõ
nagyléptékû kísérletsorozat eredményei
támasztották alá, melyben dr. Sárospataki
Miklós, a Szent István Egyetem Állattani és
Állatökológiai Tanszékének docense is részt
vett. A világ egyik vezetõ tudományos lapjában, a Science magazinban közölt kutatási
eredmények akár a neonikotinoidok végleges betiltásához is közelebb vihetnek.
A neonikotinoidokat tartalmazó szereket
fõként vetõmagok csávázására használják. A
magba kerülõ hatóanyag a csírázást követõen szívódik fel a növekvõ növénybe és fejti
ki rovarölõ hatását a növényt fogyasztó kártevõkre. Az elmúlt években közölt vizsgálati
eredmények azonban rámutattak, hogy ezek
a szerek kis mennyiségben az adott növény
nektárjába és pollenjébe is bejuthatnak, és
bár a virágokat látogató hasznos rovarokat
közvetlenül el nem pusztítják, termékenységük csökkenését, valamint tájékozódási zavarokat okozva rájuk nézve is károsak.
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A méhek térbeli tájékozódása az égbolt polarizációs mintázatán alapszik, amely derült,
részben felhõs, borult és ködös idõben egyaránt biztos iránytût jelent a rovarok számára. Ennek segítségével meg tudják becsülni a nektárforrás és a kaptár közti repülési irányt és távolságot, de az út megtételéhez szükséges „bioüzemanyag” mennyiségére is következtetni tudnak. Utóbbit azért
kell szinte tökéletes pontossággal tudniuk,
hogy virágmustrájukról a lehetõ legtöbb pollennel vagy nektárral térhessenek vissza családjukhoz. Útközben csak annyival több mézet szívnak fel a szükségesnél, ami 100-150
méter többletút megtételéhez elegendõ. Rájuk nézve tehát már egy kisebb tájékozódási
zavar és egy rövid kerülõ is végzetes lehet, az
útvesztõben kiürülõ mézhólyagjukkal
ugyanis nem jutnak vissza kaptárjukba.
Ahogyan arra dr. Zajácz Edit tudományos
fõmunkatárs, a Szent István Egyetem és a
Haszonállat-génmegõrzési Központ Kihelyezett Méhészeti és Méhészbiológiai Tanszékének vezetõje is rámutat, a vadbeporzókat és a házi méheket a klímaváltozás hatásai
is érzékenyen érintik: „A szélsõséges idõjárási helyzetek befolyásolják a méhek viselkedését, és a megszokottól eltérõ, rövidebb
virágzási idõ, valamint a hõségnapok számának növekedése a nektártermelés tekintetében is jelenthetnek problémát.”
Ahogyan arra a március 10-én elõször életre
hívott Beporzók napja is rávilágít, a megoldást a mezõgazdaság fenntarthatóbbá
tétele jelenthetné, mely többek között a növényvédõ szerek használatának csökkentése,
a méhtartás körülményeinek javítása, illetve
vadvirágokkal borított szegélyek létesítése
révén valósulhat meg. Dr. Sárospataki Miklós egy korábbi kutatásából ugyanis kiderült,
hogy a mezõgazdasági területek szegélyeire
vetett virágos növények nagymértékben
vonzzák a méheket és az egyéb viráglátogató
rovarokat, ami hatékonyan erõsítheti az adott
terület méhfaunáját.

Elsõ alkalommal tartott
Rovaripari konferenciát
a Szent István Egyetem
Élelmiszertudományi Kara és
a Deák Tibor Szakkollégium
a rovarok magyar piaci
felhasználhatóságának módjairól
február 23-án, Budapesten.
A konferencia célja, hogy
platformot nyújtson
a magyarországi szakértõk, ipari
szereplõk és érdeklõdõk számára
az egyre nagyobb nemzetközi
figyelmet kapó, rovarokat
hasznosítani tudó
agrárszegmensek megismerésére.
VINCZE NIKOLETT
Napjainkban egyre nõ az igény a gazdasági
állatok takarmányozásában az alternatív fehérjeforrások felhasználása iránt a hagyományos fehérjeforrások kiváltására. Jelenleg több mint 2000 ehetõ rovarfajt ismerünk.
Ezek közül a leggyakrabban bogarak, hernyók, hangyák, méhek, darazsak és termeszek fogyaszthatók, szinte bármelyik fejlõdési szakaszukban. Gyorsan szaporíthatók,
szinte kimeríthetetlen fehérjeforrásként
szolgálhatnak.

A fehérjekinyerés céljára engedélyezett rovarok közül leginkább ismert a fekete katonalégy lárvája, amelynek felhasználásával
az extrahált szójadara 25%-a, míg a szójapogácsa 50%-a kiváltható. A házi tücsökbõl
elõállított fehérje is kiváló alternatív forrás,
mert nyersfehérje tartalma 62%. Aminosavösszetétele azonban a baromfi és sertés számára nem kielégítõ, ezért alkalmazása során
aminosav-kiegészítés szükséges – hangsúlyozta dr. Mézes Miklós akadémikus (Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar)
felsõ képünkön „A rovarfehérje felhasználásának lehetõségei a gazdasági állatok takarmányozásában” címû elõadásában.
A célunk, hogy olyan termékeket állítsunk

univerzitás
elõ, amelyek tápérték-összetétele kedvezõbb, magasabb fehérjetartalommal, jobb
zsírsavösszetétellel rendelkeznek, így segítve számos betegség kialakulási kockázatának csökkentését. Ezt por vagy darálmány formájában való felhasználással érhetjük el a legkönnyebben – hívta fel a figyelmet dr. Gere Attila, az Élelmiszertudományi Kar munkatársa „Az entomofágia
fogyasztói megítélése. Gátak és lehetõségek” címû bemutatójában. Ipari jelentõsége
lehet a különbözõ rovarok már létezõ technológiákkal történõ, célszerû elkészítési paraméterei meghatározásának, hiszen a tech-

nológiák adottak, csak az alapanyag újszerû.
Az ipari feldolgozás biztosíthat olyan termékeket, melyek nem látható formában, vagy
akár értékes alkotóira bontva, értéknövelt és
a fogyasztók által kedvelt formát ölthetnek
emelte ki prezentációjában Pintér Richárd,
az ÉTK doktorandusz hallgatója.
Az I. Magyar Rovaripari Konferencia bevezette az érdeklõdõket a rovarok ipari világába, a már ismert alkalmazásával a biológiai növényvédelemben, a tenyészthetõség
problémáival és a rovarok kémiai kommunikációjával. A rovarok felhasználhatósága elképzelhetõ mind a takarmányozásban, mind
pedig az élelmiszeriparban, köszönhetõen
elõnyös összetételüknek és fenntartható tenyésztésüknek.

Növényvédelmi kutatók
kitüntetései
A Növényvédelmi Tudományos Napok rendezvényen, a Magyar
Tudományos Akadémia Dísztermében, február 20-án adták át a Magyar
Növényvédelmi Társaság kitüntetéseit. Linhart György Emlékérem
kitüntetésben részesült dr. Palkovics László, a Szent István Egyetem
professzora, a Budai Campus rektorhelyettese, Vörös József Emlékérmet
vehetett át dr. Körösi Katalin, a SZIE Növényvédelmi Intézet adjunktusa.
Dr. Palkovics
László
1960. május 1-jén
született Budapesten. 1985-ben
szerzett okleveles
kertészmérnöki,
növényvédõ mérnöki diplomát. Mivel a genetika is
már nagyon korán
felkeltette az érdeklõdését, már az
egyetemen, hallgató korában részt vett a szilva himlõ vírussal
szembeni rezisztencianemesítési programban. Ez szakmailag meghatározta az elkövetkezendõ évtizedeit, hiszen utána 14 évig
dolgozott a Mezõgazdasági Biotechnológiai
Kutatóközpontban Gödöllõn. Részt vett a
GATE doktori iskolájának oktatási és tudományos tevékenységében, diplomamunkás
hallgatók munkájának irányításában. 2003ban lett a Budapesti Corvinus Egyetem Növénykórtani Tanszékének tanszékvezetõje.
2006-ban habilitált és még ugyanabban az
évben az MTA doktora lett, majd a következõ
évben a köztársasági elnök egyetemi tanárrá
nevezte ki. Munkatársaival elsõként azonosította a Monilinia fructicola kórokozót import gyümölcsökbõl, elsõként írták le a Monilinia polystroma kórokozó európai megjelenését, a bakteriológia területérõl elsõként
írták le az Acidovorax citrulli megjelenését
görögdinnyérõl. Ugyancsak elsõként írták le
hazánkban az Erwinia amylovora megjelenését csonthéjasokon, így kajszin, szilván és
cseresznyeszilván.
Tagja, majd titkára volt az MTA Doktori
Tanácsának, alelnöke a Magyar Növényvédelmi Társaságnak, több cikluson keresztül
tagja az OTKA szakzsûriknek. Jelenleg elnöke az MTA Agrártudományok Osztálya,
Növényvédelmi Bizottságának, s a SZIE Budai Campusának rektorhelyettese. Oktatói,
kutatói, tehetséggondozói és iskolateremtõ
tevékenysége alapján érdemelte ki a Linhart
György Emlékérmet.

Dr. Körösi
Katalin
1981-ben született
Békésen. Egyetemi tanulmányait
növényvédelem
szakirányos hallgatóként a Szent
István Egyetem
jogelõdjén, a
Gödöllõi Agrártudományi Egyetemen végezte.
2005-ben felvételt
nyert a Szent István Egyetem Növénytudományi Doktori Iskolájába. Doktori
értekezését 2011-ben védte meg Az indukált
rezisztencia a napraforgó és kórokozója a
Plasmopara halstedii kapcsolatában címmel.
2008-tól tudományos segédmunkatárs,
2012-tõl egyetemi adjunktusként tevékenykedik a Szent István Egyetem Növényvédelmi Intézetének Növénykórtani
Csoportjában.
Tulajdonostársa az egyetem spin-off cégének, a PlasmoProtect Kft.-nek.
További kutatási területe a gabonafélék mikotoxintermelõ gombáinak; elsõsorban fuzárium és aszpergillusz fajoknak a vizsgálata klasszikus növénykórtani és molekuláris genetikai módszerek segítségével.
Az egyetemen részt vesz a BSc és MSc
szintû növénykórtani tárgyak oktatásában,
továbbá növényorvos, mezõgazdasági mérnök és környezetgazdálkodási agrármérnök
hallgatók témavezetésében.
Diplomaterves hallgatói igen sikeresen
szerepelnek a kari és az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. Egy
hallgatója elnyerte diplomamunkájával a
Környezetbarát Növényvédelemért Alapítvány díját.
Több idegen nyelvû közleménye jelent meg
a szakma rangos külföldi folyóirataiban,
amelyeket hazai és nemzetközi folyóiratokban idéznek.
Dr. Varga Ákos felvételei

OKTATÁSI-KÉPZÉSI PROGRAMOT INDÍT a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal az óvodások és az általános iskolások számára. Az ezt bejelentõ sajtótájékoztatón elhangzott, hogy Magyarországon évente fejenként 68 kilogramm élelmiszerhulladék keletkezik, és
egy átlagos magyar család 50 ezer forint értékû, feleslegesen megvett élelmiszert dob ki.
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Élelmiszertudományi Kar

A gyártástól a marketingig minden változik
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Az Élelmiszertudományi Karon
231 fõ tett sikeres záróvizsgát,
közülük 222 volt jogosult diploma
átvételére a február 9-i ünnepi
nyilvános Kari Tanácsülésen.
Az élelmiszermérnöki alapképzési
szakon 125, a biomérnöki
alapképzési szakon 31, az
élelmiszermérnöki mesterképzési
szakon 35, az élelmiszerbiztonsági
és -minõségi mesterképzési szakon
21, az agrár- és
természettudományi szakfordító
szakirányú továbbképzési szakon
7, a sörfõzõ mester
szakmérnök/szaktanácsadó
szakirányú továbbképzési szakon
2, a szõlõ és borgazdasági
szakmérnök szakirányú
továbbképzési szakon egy
diplomát adtak ki.

tait. Kiemelte, hogy a kar oktatói
korfája jobb az átlagosnál. Hangsúlyozta, hogy a fakultás fontos feladatot lát el az angol nyelvû képzésben és az egyetem mindig számíthat
az együttmûködésére az intézményi szintû programokban.
Laszlovszky Gábor, a Földmûvelésügyi Minisztérium Élelmiszer-feldolgozási Fõosztályának
vezetõje az élelmiszeripar jelentõségére rávilágítva elmondta, hogy
hazánk 12 feldolgozóipari ágazata
között árbevételét és a dolgozók
létszámát illetõen ez a 2. legnagyobb ágazat. 2016-ban 3500 milliárd forint felett volt az árbevétele
és több mint 90 ezer fõt foglalkoztatott közvetlenül.
Egy ország gazdagságát erõforrásai határozzák meg, ebben kiemelkedõ az élelmiszertermelés. Az
élelmiszerellátást sosem bízták a
véletlenre,
az élelmiszer- és
az élelmezésbiztonság, a minõség már a középkorban a figyelem középpontjában állt.
A kar története
során eddig több
mint 8000 diplomát adtak ki,
mondta ünnepi
beszédében dr.
Friedrich László mb. dékán,
majd arról szólt,
hogy az élelmiszeripari befektetések az elmúlt
tíz évben pozitív
szaldót mutattak; a kormány

B. G.
Az oklevél megszerzése nagy teljesítmény,
ami mögött a tanári kar munkája és a család
áldozatvállalása is ott van, kezdte köszöntõjét dr. Tõzsér János rektor, majd az Élelmiszertudományi Kar unikális szerepét méltatta. Kitért rá, hogy az Európai Bizottság tájékoztató körutat tart a jövõbeli KözösAgrárpolitika munkaanyagáról. Ez a dokumentum
is rögzíti a gyakorlat és az egyetemek együttmûködésének fontosságát az innovációban.
Emellett az élelmiszerbiztonság erõsödõ szerepe és az élelmiszerágazat komplex fejlesztése adják az itt végzettek karrierjének távla-

az élelmiszer-feldolgozást stratégiai ágazattá
nyilvánította.
A kar örömmel vállal tudást gyarapító és tudást megosztó szerepet ilyen feltételek mellett, mindenkor figyelembe véve, hogy az
élelmiszer bizalmi kérdés is.
Az új igényeket és a változó fogyasztói
szokásokat folyamatosan figyelembe kell
venni úgy az innovációban, mint az oktatásban is .
A technológiától a marketingig minden változik, megújul. A kart nap mint nap keresik
meg cégek szakembereket igényelve.
A fokozódó kereslet miatt indult élelmiszer-

mérnök képzés az északkeleti országrészben, Kisvárdán. Egyre népszerûbb a duális élelmiszermérnök képzés is. Emelkedik
a külföldi hallgatók száma.
A jelenlegi tanévre kétszeres túljelentkezés
volt a doktori iskolába. Bõvül a kar oktatói és
kutatói állománya.
Végül az mb. dékán elmondta, hogy az idén
elkezdõdik a kampusz épületeinek energetikai felújítása, rekonstrukciója, mely méltó
megjelenést biztosit a karoknak.
A szerzõ felvételei

aula

Tájépítészeti és Településtervezési Kar

Tudás fûszerezve
A Tájépítészeti és
Településtervezési Kar
oklevélátadó ünnepi nyilvános
tanácsülését február 16-án
tartották a K épület Dísztermében. Az eseményen
83 tájrendezõ-kertépítõ mérnök,
40 tájépítész mérnök, 13 tájépítész és kertmûvész, valamint
15 településmérnök vehette át
oklevelét, továbbá számos
kiemelkedõ munka diplomadíjban
is részesült.
B. G.
Dr. Tõzsér János rektor gratulált a végzettek
teljesítményéhez. Méltatta az elõdök munkáját, aminek révén 1992-ben megalakult a kar.
Az azóta eltelt negyedszázad során számos
értéket teremtett a fakultás és bõvült az oktatási palettája. Alap-, mester- és doktorképzésében is együtt tud mûködni az egyetem által képviselt tudományterületekkel.
Kiemelte: a kar idõben felismerte az angol
nyelvû képzésekben rejlõ lehetõségeket. Azt

is elmondta, hogy
nagy élmény volt a
mesterszakos hallgatók diplomaterv
kiállításának megtekintése. Ezek a munkák sok esetben
multidiszciplinárisak, ez is jelzi: érdemes tovább lépni a
karok közti együttmûködésben.
– A most végzett
hallgatók nemcsak
azt tanulták meg,
hogy mi a szép és mi
a jó, hanem azt is,
hogy a megrendelt
tervek hogyan, mibõl, mennyiért,
mennyi idõ alatt valósíthatók meg és
fõleg kinek készülnek – hangsúlyozta
dr. Fekete Albert dékán. – A diploma a
szakmai alkalmas-

ságot igazolja, de
nemcsak ennek a kritériumnak felel meg.
Legalább is mi, tanárok, többek szerettünk volna lenni egyszerû oktatóknál. Tíz
napja a beérkezett
hallgatói panaszokat
olvastam. Egy elsõ
éves azt írta, hogy
egyes tanárok nem a
tananyagról, hanem
egyebekrõl beszéltek az órán. Ezt olvasva jutott eszembe
egyik végzõsünk tavalyi véleménye.
Azt mondta, az a legjobb az oktatásban,
hogy nemcsak a száraz tananyagot kap-

juk, hanem sok-sok fûszert is hozzá, hogy
emészthetõbb legyen. Nemcsak ismereteket,
hanem tudást, nemcsak adatokat, hanem
szemléletet is próbáltunk átadni. Hitet a
jövõhöz, megerõsítést a személyes felelõsségvállaláshoz, hogy emelt fõvel, magabiztosan álljanak ki szakmai teljesítményeik, eredményeik védelmében!
A rendezvényen a kar legmagasabb elismerésében, az Ormos Imre Éremben részesült
Dobos Sára (felsõ képünkön) több évtizede
Miskolcon alkotó tájépítész kiemelkedõ tájés kertépítészeti munkásságáért.
A Tájépítészeti és Településtervezési Kar
Érdemes Dolgozója kitüntetésben részesült
kiemelkedõ színvonalú, sokoldalú és a hallgatók által is elismert oktatói tevékenységéért, valamint az angol nyelvû képzésben és a
tudományos, illetve szakmai életben végzett
eredményes munkájáért Szabó Krisztina
egyetemi docens és Jombach Sándor adjunktus.
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Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Lakhatás, mobilitás, egészséges környezet
Március 2-án a Budai Campuson
tartották az Ybl Miklós
Építéstudományi Kar
diplomaátadó ünnepségét.
Az eseményt megnyitó
dr. Palkovics László
rektorhelyettes mint egy erõs,
fejlõdõ kar képviselõit köszöntötte
a pesti oldalról érkezett
vendégeket, köztük a szép
szakmát választó pályakezdõ
szakembereket.
B. G.
Dr. Markó Balázs dékán beszédében a talárban egységesen, de a tanári kar elõtt egyéniségként megjelenõ végzettekhez szólva
megállapította: egy iskolát elvégezni érzelmi
teher is, sok izgalommal, kudarcokkal, sikerekkel – ezúttal az utóbbin van a hangsúly.
A közel 140 éves kar meghatározó intézménye a mûszaki felsõoktatás építési területének. A diplomájukat most átvevõk nagymértékben meghatározzák majd az iskola jövõjét is.
Az elmúlt 2-3 évben a kar igyekezett megújítani a szakmai beágyazódását a hiteles és
célirányos oktatás érdekében, amely soha
nem szakadt el a valóságtól, a gyakorlattól.
Új feladatokra is fel kell készülni: a papírlapot felváltják az okos eszközök. A kor embere okos városban akar élni, okos utakon,
okos autókkal közlekedni. Mindez módszertani és tartalmi változásokat igényel. Az
építészek képzésében bevezetett új rendszer
kronologikus helyett tematikus módon adja
át az ismereteket. Hamarosan ilyen lesz az
építõmérnök képzés is. A dékán kifejtette:
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egy épület, egy mûtárgy
önmagához képest is több
mint egy mûszaki alkotás,
a társadalom életére ható
gazdasági és szociológiai
tényezõ. Kodály Zoltán
nyomán úgy fogalmazott,
hogy az építés is mindenkié.
A lakhatási, mobilitási és
az egészséges környezet
iránti igény nagyon sok
feladatot ad az itt végzetteknek. Ybl korában másfél milliárdan éltek a
Földön, bolygónkon most közelítünk a 9-10
milliárdos lélekszámhoz.

Diploma, munka, diploma foglalta össze
mondandóját dr. Kiss Gyula szakfelelõs az
építészmérnök hallgatókat köszöntve, az
alapszakon végzetteket tovább tanulásra biztatva. Elmondta, hogy az alapszakon változatos, kedves tervek születtek, ezek szerint a
BSc oklevelesek jó alapokkal kezdhetik el a
szakmagyakorlást. A mesterszakosok keze
alól érdeklõdõ, társadalmilag érzékeny, kutakodó, a felmerülõ kérdésekre jó válaszokat
adó tervek kerültek ki.
Dr. Dombay Gábor intézetigazgató az építõmérnök hallgatókat Márai Sándor gondolatával bocsátotta útjukra: „Dolgozni nem
lehet öncél. Dolgozni csak úgy érdemes, ha
az ember alkot valamit: egy pár cipõt,
mesterien, úgy, ahogy más nem tudja, vagy
egy regényt, mesterien, ahogy más nem
tudja, vagy gyógyít, mesterien, mintha Isten
megsúgta volna a titkot. Örökké hálás vagyok a sorsnak, hogy nem tudok dolgozni;
csak alkotni tudok.” Legyen a munkájuk alkotás, lássák az értelmét, szeressék, kötõdjenek érzelmileg hozzá, s akkor hivatásuk lesz a szakmájuk!

aula

Természetközeli megoldások
a vízzel kapcsolatos problémákra
A Víz Világnapját március 22-én,
másnap a Meteorológiai
Világnapot tartották, amikhez
a Szent István Egyetem is
csatlakozott gödöllõi és szarvasi
kampuszával. A 2018-as Víz
Világnapján a vízzel kapcsolatos
problémák természetközeli
megoldásaira kívánták a figyelmet
fordítani. Azokat
a tevékenységeket állították
középpontba, amelyek az árvizek,
aszályok és vízszennyezés hatásait
a természet adta lehetõségek
kihasználásával csökkentik.
A természeti folyamatok felhasználása jó lehetõséget teremt a vízproblémák megoldására. Ezért is kell többet tennünk a zöld
infrastruktúra érdekében, valamint ahol csak
lehetséges, harmonizálni kell azt a szürke
infrastruktúrával. Ezt például új erdõk telepítésével, folyók-árterek csatolt kezelésével,
vizes élõhelyek védelmével és az emberi
egészséges környezet javításával lehet elérni.
A Magasszintû Víz Testület (High Level
Panel on Water) március 14-én jelentette
meg vízhez köthetõ tevékenységének programját. A 12 tagú testület tagja Áder János
köztársasági elnök is. A program magába
foglalja a tevékenységek megalapozását (a
vízzel kapcsolatos folyamatok megértését,
értékelését és szabályozását), integrált programok bevezetését (innovációk támogatását,
együttmûködések erõsítését), valamint a
globális vízügyi együttmûködés fejlesztését.
Magyarország számára különösen fontosak
ezek a kérdések, mivel földrajzi és történeti
okok miatt a világ azon országai közé tartozunk, amelyek vízgazdálkodás szempontjából leginkább függnek a szomszédjaiktól.
Ezért számunkra mind a rendelkezésünkre
álló vízkészlet kezelése, mind a regionális
együttmûködés kiemelt jelentõséggel bír.
A regionális szinten folyó együttmûködések
közül a Duna-folyó Védelmi Nemzetközi
Bizottság (ICPDR) és a Kárpátok Egyezmény kiemelkedõ fontosságú. Ezen utóbbi
tavaly õsszel adta ki az Éghajlatváltozás jövõje a Kárpátokban címû kiadványt, amelyet
az Osztrák Mezõgazdasági, Erdészeti,
Környezeti és Vízgazdálkodási Szövetségi
Minisztérium mellett a Szent István Egyetem
is támogatott. A kiadvány összefoglalja a
terület éghajlatának múltbeli és jövõbeli várható alakulását, valamint a vízügy, mezõgazdaság (fõként növénytermesztés), erdészet,
biodiverzitás védelme és turizmus területén
jelentkezõ legjelentõsebb kockázatokat és
legfontosabb feladatokat.
Egyetemünk mind az ICPDR-ban, mind a
Kárpátok Egyezményben aktívan részt vesz

az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással foglalkozó munkacsoport tevékenységében. Mivel ezek a tevékenységek
sok tudományterülettel vannak szoros
kapcsolatban, ezért ismereteink sok
helyszínen és területen hasznosíthatóak.
Magyarország jelentõsen erõsítette és
továbbra is fejleszteni kívánja nemzetközi
vízügyi aktivitását. Ebben jelentõs segítséget
tud nyújtani a Nemzetközi Öntözési és
Vízrendezési Szövetség Nemzeti Bizottsága,
ami a Szent István Egyetemen mûködik, és jó
kapcsolatban van a Magyar Öntözési
Egyesülettel, aminek vezetésében szintén
képviseltetjük magunkat. A nemzetközi kapcsolatokat nagymértékben fejleszti az egyetemre akkreditált mezõgazdasági vízgazdálkodási MSc szak, amely mind magyar,
mind angol nyelven meghirdetésre került, és
így tovább bõvíti a már eddig is mûködõ
magyar és angol nyelvû képzések kínálatát –
mondta dr. Szalai Sándor, a Mezõgazdaságés Környezettudományi Kar Vízgazdálkodási Tanszékének tanszékvezetõ egyetemi
docense.
1992-ben, a Rio de Janeiroban rendezett
Környezet és Fejlõdés Világkonferencián
döntötték el, hogy
minden év március
22-én világszerte
megünneplik a Víz
Világnapját, aminek
aktuális témáját az
ENSZ Közgyûlése
határozza meg évente.
Így 2018-ban a környezeti károk kerültek a középpontba,
beleértve az éghajlatváltozás okozta
negatív hatásokat is,
melyek világszerte
okoznak vízhez kapcsolódó kríziseket.
Az árvízi, aszály- és
vízszennyezettségi
helyzet a leromlott
vegetáció és talaj
miatt tovább roszszabbodik.
Az ökoszisztéma
szolgáltatások figyelembevétele
nélkül mind nehezebb lesz az emberek
és az emberi tevékenység számára
szükséges mennyiségû és minõségû vizet biztosítani.
szie.hu

Növényi névmagyarázó szótár
Megjelent Simoncsics Pál Növényi névmagyarázó szótára, dr. Bartha Dénes, a
Soproni Egyetem Növénytani és Természetvédelmi Intézet professzora és dr. Gyulai
Gábor, a Szent István Egyetem Genetikai,
Mikrobiológiai- és Biotechnológiai Intézet
professzora gondozásában.
A kötet a teljes magyar flóra (ma: 2183 faj)
növényfajainak 5685 latin, 3858 magyar,
1775 ó-görög, és 507 német nyelvi értelmezését tartalmazza.
A szótár cédulaanyaga hosszú ideig nyugodott a szerzõ hagyatékában, egészen
2015-ig, amikor Gyulai Gábor professzor
(Simoncsics professzor korábbi tanársegéde) és Bartha Dénes professzor elkezdték az
anyag gondozását.
Horváth Tímea gépbe vitte a kézírásos cédulákat, Csécsei Ildikó elvégezte a technikai
szerkesztést, fia dr. Simoncsics Péter nyelvi
lektorálásával és dr. Podani János professzor (ELTE) bevezetõjével készen állt a
mû a nyomtatásra.
A hiánypótló kötet az egyetem gödöllõi
központi könyvtárában is megtalálható és
forgatható.
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A vasfüggöny leomlását követõ
társadalmi-gazdasági átalakulások
nemcsak a lakosság, hanem
a nagyvadak életkörülményeire is
hatással voltak egy Közép- és
Kelet-Európa kilenc országát
érintõ friss tanulmány szerint,
melynek egyik társszerzõje
dr. Csányi Sándor, a Szent István
Egyetem VadVilág Megõrzési
Intézetének igazgatója.
FARKASALEXANDRA
A Szovjetunió felbomlása és az azt követõ
piacgazdasági átmenet számos közép- és kelet-európai országban járt szervezeti átalakulásokkal, földtulajdonjogi problémákkal,
növekvõ szegénységgel és nincstelenséggel
is, ami magával vonta a megélhetési vadászat
és az orvvadászat elterjedését, továbbá a vadvilág megõrzését szolgáló törvények kevésbé hatékony végrehajtását. E folyamatok ismeretében vetõdött fel a kérdés, hogy ez a
gazdasági szempontból bizonytalannak számító idõszak kifejtett-e valamilyen közvetlenül érzékelhetõ hatást a jávorszarvas, a
vaddisznó, a gímszarvas, az európai õz, a
barna medve, az eurázsiai hiúz és a farkas
populációira.
A kutatók a vizsgálat során elsõként Magyarország, Lengyelország, Csehország,
Szlovákia, Bulgária, Ukrajna és a Baltiállamok olyan gazdasági mutatóit vették
górcsõ alá, mint az egy fõre jutó bruttó hazai

termék (GDP), az állam
korrupciót megfékezõ
képességére utaló index
és hat további, a piacgazdasági átmenet gyorsaságára utaló indikátor;
majd összefüggéseket
kerestek a vizsgált gazdasági mutatók és a hét
fenti nagyvad állományának idõbeli változásai közt. A hazánk vadállományára vonatkozó
adatokat az Országos
Vadgazdálkodási Adattár szolgáltatta.
Az ökológiai körben igen nívós Frontiers in
Ecology and the Environment szakfolyóiratban közölt eredmények arra utalnak,
hogy a rendszerváltás Közép- és Kelet-Európa-szerte megváltoztatta a vadon élõ nagyvadak populációinak növekedési ütemét, a
közvetlen hatás azonban a változó kihívásokra eltérõ ütemben reagáló térségekben
másként jelentkezett. Ahol a reformok lassabban érvényesültek, egyes vadak populációi gyors csökkenést mutattak, ám ahol az
átmenethez való alkalmazkodás gyorsabbnak bizonyult, ott a nagyvadállományok is
gyorsabban növekedtek.
A tanulmány szerzõi arra is kitérnek, hogy a
Balti-államokban és Ukrajnában azért csökkenhetett nagymértékben a csülkös vadfajok
állománya az 1990-es években, mert azok a
Szovjetunió összeomlása után a vadászat

Schally Gergely felvétele

A vadállatok is megérezték
a rendszerváltást

kedvelt célpontjaivá váltak, a lettországi
vaddisznó-populáció csökkenése a korábban megmûvelt földterületek felhagyásával,
és a csökkenõ táplálékforrásokkal hozható
összefüggésbe. A litván területeken élõ jávorszarvasok populációinak csökkenése
azért következhetett be, mert korábban a patás állatok oly mértékben elszaporodtak és
olyan jelentõs károkat okoztak a lucfenyvesekben és a földeken, hogy vadászatukat a
facsemeték védelme érdekében szándékosan fokozták. A magyarországi adatok ebben
a vizsgálatban is azt mutatják, hogy a rendszerváltást követõ bizonytalanságok ellenére a vizsgált nagyvadfajokat és a vadgazdálkodást sem érték jelentõs káros hatások. A
vadállományok dinamikája szinte töretlen
volt és ez lehetõvé tette legfontosabb vadfajaink megõrzését.

A Szaúd-Arábiai Királyság Magyarországra
akkreditált nagykövete, Õexcellenciája Mohammed Abdulhadi M. Al Matrafi február
28-án intézményünkbe látogatott. A nagykövetet Rakan Ghaythan Alamri attasé kísérte el. A vendégek udvariassági látogatásra
érkeztek a dr. Gémesi György polgármesterrel való találkozót követõen.
Az egyetem részérõl dr. Palkovics László
rektorhelyettes és dr. Zaien Samir nemzetközi koordinátor fogadta a magasrangú delegációt.
A megbeszélésen dr. Palkovics László bemutatta intézményünket, a képzési palettát
és a nemzetközi kapcsolatainkat, majd kiemelte, hogy 86 országból vannak hallgatóink
és a hallgatói létszám közel 10%-a érkezett
külföldrõl. Sajnos Szaúd-Arábiából idén
nincsenek hallgatóink, de az elmúlt 10 évben
közel 50 szaúdi diák végzett a SZIE-n. Meg-
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említette továbbá, hogy a SZIE hazánkban és
Európán belül is egyedülálló módon egy arab
nyelvû tantárgyat indított Nemzetközi kapcsolatok címmel a közel-keleti hallgatók részére. Ez a tárgy jelentõs segítséget nyújt a
diákoknak a beilleszkedésben, illetve az európai kultúrkör megismerésében.
A Stipendium Hungaricum kormányrendeletben a Szaúd-Arábiai Királyság jelölti státuszban szerepel, így mindkét fél bizakodását fejezte ki az SH programban való mielõbbi együttmûködésben.
A nagykövet úr tetszését fejezte ki a városban és az egyetemen látottak iránt, biztonságosnak és élhetõnek ítélte a környezetet.
Meglepetésként kilenc közel-keleti hallgatóval is találkozhatott, akik az intézmény különbözõ szintû képzési programjaiban vesznek részt. Velük már arabul folytattak beszélgetést, melyet Zaien Samir tolmácsolt. A

Balázs Gusztáv felvétele

Szaúdi nagyköveti látogatás

nagykövet úr sikeres tanulmányokra biztatta
hallgatóinkat, és szorgalmazta, hogy a diplomaszerzést követõen az itt szerzett tudást
saját hazájukban kamatoztassák, nem elfelejtve a SZIE, mint alma mater érdemeit. A
hallgatók kivétel nélkül lelkesen beszéltek
az itteni élményeikrõl, a tapasztalt segítõkészségrõl az egyetemi vezetõk, az oktatók
és az adminisztráció részérõl egyaránt.

aula

Nõk a Tudományban Kiválósági Díj

A Nõk a Tudományban Kiválósági
Díj rangos elismerését vette át
dr. Halász Júlia, a Szent István
Egyetem Kertészettudományi Kar
Genetika és Növénynemesítés
Tanszékének egyetemi docense
március 8-án, a Magyar
Tudományos Akadémián.
A Nõnap alkalmából megtartott ünnepélyes
ceremónián dr. Halász Júlia az Agrártudományok kategóriában kapott díjazást a gyümölcstermõ növények genetikai kutatásáért.
Eredményei alapján olyan molekuláris diagnosztikai eljárásokat fejlesztett ki, ame-

lyek nagyban segítik a nemesítést a gyümölcsfák magonckorban történõ kiválogatásával, hiszen a legtöbb tulajdonság csak a
termõre fordulást követõen értékelhetõ. Ezzel az eljárással sok idõ és költség takarítható

meg a hosszadalmas fajta-elõállítási folyamatokban, ugyanakkor a termesztõknek is
nagy segítséget nyújt az ideális ültetvénytervezésben. Ezen túlmenõen a gének elemzése a fajok kultúrevolúciós kapcsolatairól,
illetve a gazdaságilag is fontos tulajdonságok molekuláris hátterérõl számos új információval gazdagította a gyümölcsfákra
vonatkozó biológiai ismereteinket.
– Egyetemi oktatóként már évek óta nagy
hangsúlyt fektetek a nõk tudományban betöltött szerepének bemutatására. A molekuláris genetika Nobel-díjas felfedezései c. tantárgyunk keretében kiemelt elõadásom a
„Nõk a tudományban”, ahol minden alkalommal az új és aktuális adatokat, eredményeket ismertetem. Konkrét példákon vesszük át a nõi
kutatókat érintõ kérdéseket,
felmerülõ problémákat. Áttekintjük az odaítélt és nem
odaítélt díjakat, ezek következményeit, hatásait, illetve a
felmerülõ társadalmi kérdéseket, a kutatói közösség hozzáállását, a nemzetközi és magyar reakciókat. A témával
kapcsolatban mindig nyitott
vagyok, így a saját szakirányos hallgatóimmal, de más
hallgatókkal is szívesen konzultálok. A lányokban leggyakrabban felmerülõ kérdés a család és a
kutatói pálya összeegyeztetése, amellyel
kapcsolatban saját példámon keresztül is
örömmel beszélgetek – hangsúlyozta dr. Halász Júlia, a SZIE egyetemi docense.

Potyó Imre felvételei

Dr. Halász Júlia alkotásra ösztönzõ példája

A tekintélyes díjakat minden évben olyan
fiatal kutatónõk nyerhetik el, akik kimagasló
tudományos eredményeik mellett a mûszaki
és természettudományi pályák népszerûsítésében is készek részt vállalni, inspiráló példaként szolgálva a pályaválasztás elõtt álló
fiatal lányok számára. Ezek az elismerések
azért is fontosak, mert Magyarországon a
nõk aránya még mindig meglehetõsen alacsony a kutatás-fejlesztésben: a természettudományok területén 23,6, a mûszaki tudományok területén mindössze 18,3 százalék.
Vincze Nikolett
(A tanszék kutatásairól, dr. Halász Júlia hallgatójának, Balogh Emesének az OTDK-n elért sikerérõl
lapunk múlt évi 224-225. számában írtunk – a szerk.)

Új termékek pisztrángtól a harcsáig
Közel másfél milliárd forintos fejlesztést valósított meg a magyar halászati ágazat akvakultúra-szektorában a kiskunlacházi ÖKO
2000 Kft. vezette konzorcium, a négyéves
projekt eredményeképpen tíz új haltermék
kerülhet forgalomba, közölte a konzorciumvezetõ ÖKO 2000 Kft. az MTI-vel.
Az akvakultúra-ágazat kitörési pontjainak
komplex, versenyképességet szolgáló fejlesztése elnevezésû projektet a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap 1,235
milliárd forinttal támogatta. A projekt kutatás-fejlesztési (k+f) eredményei az ágazat
nemzetközi piacra lépését is támogatják.
A k+f munka eredményeként 7 technológiai
leírás született halszaporítás, halnevelés és
halfeldolgozás témakörében, valamint 2 prototípus leírás készült, amelyek közül az egyik
használati mintaoltalmi védettséget is szer-

zett. A projekt egyik fontos célja volt az új
haltermékek fejlesztése, aminek eredményeképpen 10 új termékkel bõvülhet a hazai haltermék paletta, a pisztráng, ponty, sügér,
amur és harcsa fajokra alapozott fejlesztésekkel.
A projekt a "farmtól az asztalig" koncepciót
alapul véve a teljes termelési folyamat lefedésére koncentrált, biztosítva a fogyasztók
számára minõségi, megfelelõen ellenõrzött
haltermékeket.
Az ország több megyéjében – Pest, BácsKiskun, Fejér, Tolna, Hajdú-Bihar, BorsodAbaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg
megyében – együttmûködve dolgoztak a tagok, lefedve az ágazat minden meghatározó
területét.
Az akvakultúra szektort termelési oldalról a
tógazdasági haltenyésztéssel és intenzív hal-

termeléssel foglalkozó vállalkozások reprezentálták, míg a termékek piacra jutását halfeldolgozót üzemeltetõ gazdasági társaságok közremûködésével valósítja meg a konzorcium. A konzorciumi tagok a Bocskai
Halászati Kft., a Czikkhalas Halastavai Kft.,
a Hoitsy és Rieger Kft., a Szabolcsi Halászati Kft., és a The Fishmarket Halkereskedelmi Kft. voltak.
A nyereségérdekelt résztvevõk munkáját
két nonprofit kutatási intézmény, a Szent István Egyetem, és az MTA martonvásári Agrárkutató Központja koordinálta.
A k+f+i eredmények bemutatásaként, illetve a tudás- és technológiatranszfer folyamatok erõsítéseként 73 hazai és nemzetközi tudományos publikáció készült.
MTI
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XIII. évfolyam, 3. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Új Nemzeti Kiválóság Program

Hárman a SZIE kiváló tehetségei közül
Az Új Nemzeti Kiválóság Program ösztöndíjasai között szép számmal
jelen vannak a SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karának
tehetségei is. Az alábbiakban dr. Kozma Tímea egyetemi docens, Áldorfai
György tanársegéd, doktorjelölt, valamint Kovács Kata mesterszakos
hallgató kutatásait mutatjuk be.

Dr. Kozma Tímea
egyetemi docens
SZIE GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Hálózati versenyelõnyök
és stratégiák
az ellátási láncban
„A 21. században egyre általánosabbak
azok a törekvések, melyek fokozzák az innovációt, gyorsítják a tervezést, ugyanakkor
csökkentik a költségeket is. A globalizált hálózatok fokozódó hatékonysága miatt napjainkra felértékelõdött a vállalatok kapcsolatorientáltsága, illetve a kapcsolati stratégiája. A témához kapcsolódó tantárgy tantárgyfelelõs oktatójaként kiemelten fontosnak tartom az ellátásilánc-menedzsment
szemléletmódjának szükségszerû újragondolását, valamint, hogy a hallgatók naprakész, gyakorlatorientált, tudományosan
megalapozott információkat kapjanak tanulmányaik során, továbbá feltárjam az ellátásilánc-hálózatban lévõ, a versenyt meg-
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határozó stratégiai játszmákat. A kutatás tárgya az ellátási lánc szereplõk vállalati határokon átnyúló komplex együttmûködésre
alapozott hálózati dimenzióinak mint a versenyképesség és a hozzáadott érték fõ forrásának feltérképezése.
A kutatás elsõdleges célkitûzése egy hazai
és nemzetközi szintû kutatássorozat elvégzése, melynek keretében a témában releváns
nemzetközi tudományos szakirodalom feltárásán túl a versenypiacon globalizált hálózatban mûködõ, hatékony ellátási lánccal
rendelkezõ vállalatcsoportok esettanulmányszerû feldolgozására, összehasonlító
értékelésére került sor.
A szakirodalom feldolgozása után a strukturált mélyinterjúk és kérdõívek összeállítása, tesztelése, véglegesítése következett.
Ezirányú vizsgálataim kiterjedtek a logisztika, ellátásilánc-menedzsment vállalati szerepének feltárására, valamint a versenyképességi tényezõk, a vállalati kapcsolatok,
a terjeszkedési stratégiák és a zöld logisztika
jelenlétének feltárására. A primer adatgyûjtésbe bevontam az ellátásilánc-menedzsment tantárgy hallgatóit is, akinek feladata
egy mûködõ magyarországi vállalat iparági
ellátási láncban betöltött szerepének, helyének, vezetésének és mûködésének jellemzõ
vonásait tartalmazó házi dolgozat elkészítése, valamint prezentálása volt. Néhány
mélyinterjú lekérdezésre került, ezek alapján
folyamatban van egy hallgatói esettanulmány-kötet szerkesztése.”

Áldorfai György
tanársegéd, doktorjelölt
SZIE GTK, Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet

Hátrányos vidéki térségek
fejlettségét befolyásoló
tényezõk komplex vizsgálata
„Kutatásaim során Magyarország egyik
leghátrányosabb térsége, az Észak-Magyarországi régió fejlettségét befolyásoló gaz-

dasági-, társadalmi-, környezeti adottságának fejlettségi ütemét komplexen vizsgáltam. A kutatás témaválasztását az indokolta,
hogy számos kutatás foglalkozik a hátrányos
vidéki térségekkel, azonban olyat, amely fejlettségüket közvetlen környezetükkel együtt
komplexen vizsgálja, keveset találunk.
A kutatási program célja egy olyan fejlettséget befolyásoló statisztikai módszer kialakítása volt, mellyel akár települési szinten
meg lehet határozni azokat a „forrópontokat”, melyek pozitív vagy negatív irányban
befolyásolják a település fejlõdését. A vizsgálat során a kialakítani kívánt módszertan a
vizsgált területi egység(ek) különbözõ jellemzõit, tulajdonságait egy elõre definiált

szempontrendszer alapján összeveti más területi egységek sajátosságaival. Erre a lépésre azért van szükség, mert a területi egyenlõtlenségek kialakulásában meghatározó
szerepet játszanak a területi egységek fejlõdési pályái és a köztük kialakult területi (fejlettségi) verseny. Ez a területi (fejlettségi)
verseny jelentõsen alacsony a vizsgált területi egység szempontjából. Tehát a forrópontok kijelölését – mely fontos a stratégiatervezés szempontjából – egy komplex szakértõi módszer alkalmazásával hajtom végre.
Mit biztosít egy szakértõi módszer? Rendszerszemléletû megközelítést, lokális problémák feltárását, a stratégiaalkotáshoz széleskörû adatbázison és korszerû módszertani
feldolgozáson alapuló objektív helyzetfel-
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tárást, hatékony fejlesztési tevékenységek
megalapozását.
Milyen szakértõi módszert alkossunk? Legyen objektív, képes legyen a lehetõ legfrissebb helyzet szemléltetésére, valamint értékelésre, melynek célja az értékeltek közötti
összehasonlíthatóság és az egyéni fejlettség,
az erõsségek és a fejlesztendõ területek beazonosítása.
Mi a legismertebb értékelõ szakértõi módszer?Amunkaerõpiacon alkalmazott teljesítményértékelés. A teljesítményértékelés a
szervezetben dolgozó valamennyi munkatárs adott idõszakra vonatkozó teljesítményének felmérése és megítélése azzal a céllal, hogy valamilyen módon javítsanak az
elvégzett munka minõségén és mennyiségén, valamint fenntartsák vagy növeljék az
egyén munkavégzésbõl származó megelégedettségét.
Hogyan adaptálhatjuk a teljesítményértékelést a regionalizmusba? Ha szervezetnek
tekintünk egy nagyobb téregységet (járás,
megye, régió), alkalmazottnak pedig a benne
lévõ kisebb téregységeket (település). Így a
teljesítményértékelés: legyen tudatosan kifejlesztett rendszer, mely a térség valamennyi településének adott idõszakra vonatkozó teljesítményét mérje fel, és ítélje meg
azt (Hotspotok kijelölése), melynek köszönhetõen javaslatot lehessen tenni a téregység teljesítményének növelésére. Mindennek köszönhetõen fenntartsák vagy növeljék a teljesítménybõl származó (lakossági) megelégedettséget.
Ezen kérdések megválaszolása után jutottam arra a megállapításomra, hogy a kialakításra kerülõ módszertan a „Térségi Teljesítményértékelés” elnevezést kapja.”

fontosságú ugyanakkor a márkaépítés folyamata, lépései, a stratégiák kidolgozása és
a megfelelõ kommunikációs csatornák kiválasztása is. Az így kialakuló munkaadói márka célja nem csak a tehetséges szakemberek

vonzása és számukra egy vonzó munkahely
képének közvetítése, hanem a jelenlegi munkavállalók megtartása és elkötelezetté tétele
is, hiszen sikeres megtartásuk a késõbbi
munkaerõigényt nagyban befolyásolja,
csökkentve ezzel a toborzási és kiválasztási,

valamint a beillesztési költségeket és a fluktuációt.
Kutatásaim során a munkavállalói oldalt is
vizsgáltam egy csaknem 900 fõ részételével
készült kvantitatív, online kérdõíves mintavétel alapján. Ebben a munkavállalók álláskereséskor használt platformjait, a munkahelyválasztás szempontjából számukra fontos tényezõket, egy ideális munkahely tulajdonságait, mint például a vonzó fizetés, a
megfelelõ munkakörnyezet, a rugalmas
munkaidõ és a megfelelõ vezetõi stílus, valamint a munkavállalói mobilitási hajlandóságot és az azt befolyásoló tényezõket
vizsgáltam olyan különbözõ demográfiai
adatok mentén, mint az életkor, a végzettség,
a lakóhely és a munkatapasztalat.
Kutatásom másik részében 60 vállalat
részvételével vizsgáltam a munkáltatók által
használt toborzási platformokat, illetve a
vállalatoknál megfigyelhetõ HR folyamatokat és megoldásokat. A munkáltatók és a
munkavállalók elvárásainak összefésülése
után javaslatokat is tettem a vállalatok számára arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnának vonzóbbá válni a munkavállalók szemében, és hogyan tudják jelenlegi munkavállalóikat megtartani, hiszen egy sikeres
munkaadói márka nemcsak vonzó és hiteles,
de a munkavállalók elkötelezettségét is javítja, csökkentve ezzel a fluktuációt és a
költségeket, valamint növelve a vállalat versenyképességét."

Kovács Kata
A Vezetés és szervezés MSc. 1. évfolyamos
hallgatója

Versenyben
a munkavállalókért
– Az employer branding
hatása a munkavállalók
munkahelyválasztási
preferenciáira
„Kutatásaim során az employer branding
magyarországi helyzetét vizsgáltam. A munkaadói márkaépítés tulajdonképpen a HR, a
marketing és PR területek együttmûködésén
alapszik, ezek összehangoltsága a sikeres
márkaépítés kulcskérdése.
A vállalat munkahelyként való megítélését
többek között a munkaidõ, a juttatások, a
munkahelyi légkör és a munkakörülmények,
a toborzási és kiválasztási, valamint beillesztési folyamatok, illetve a vezetõk, munkatársak személyisége befolyásolja. Kulcs-

A SZIE kiváló tehetségei címmel rendeztek konferenciát február 9-én az
egyetem gödöllõi és budai campusán azzal a céllal, hogy az Új Nemzeti
Kiválóság Program ösztöndíjasai és az intézmény tehetséggondozási
programjaiban résztvevõk bemutassák kutatásuk aktuális állapotát.
Képünk a megnyitón készült.
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Nyitott szemmel Magyarországon

Japán hallgatók Gödöllõn
Ha március, akkor Japán hónap!
A japán-magyar hallgatói
csereprogram keretében öt japán
diák érkezett a Josai International
University-rõl az évek óta
mûködtetett egy hónapos
turisztikai részképzésre
a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karra.
A vendéghallgatókat
megérkezésük után dr. Káposzta
József dékán is köszöntötte
a Dékáni Titkárságon (képünkön),
majd a távoli országból érkezett
fiatalok mutatkoztak be a kar
vezetõjének.
B. G.
A hallgatók itt tartózkodásuk alatt turizmus
tárgyakat tanulnak angolul, részt vesznek japán órákon, magyar órákon és számos kulturális és szakmai programon, hogy minél jobban megismerhessék az intézményt, a nálunk
tanuló külföldi és magyar diákokat, valamint
az ország kultúráját, történelmét és gasztronómiáját. Ezen kívül nem titkolt célja a
karnak a japán kultúra és nyelv megismertetése az érdeklõdõ hallgatókkal.
A Josai International University és a Szent
István Egyetem közötti együttmûködési
szerzõdés aláírására 2009. december 3-án,
Sólyom László köztársasági elnök jelenlétében került sor Tokióban. Partnerintézményünk rendkívül jól felszerelt, amerikai
mintára mûködõ magánegyetem, amely
intenzíven építi nemzetközi kapcsolatait és
ösztöndíjak kiírásával támogatja a külföldi
hallgatók tanulmányait Japánban, valamint a
japán diákok más országba történõ kiutazását.

Magyar és angol nyelven
A turizmus vendéglátás alapszakos hallgatókkal Shimizu Nana tanszéki mérnök tolmácsolásával beszélgettünk. Mint elmondták, valamennyien elsõ évfolyamosok, s ez
az elsõ európai útjuk.
– Azért jöttem Magyarországra, hogy fejlesszem az angol nyelvtudásomat – mondta
Haruka Yokoya. – És szeretnék találkozni
azzal a magyar hallgatóval is, aki a múlt év
õszén nálunk töltött egy hónapot és akivel
barátságot kötöttem. Hogy mi lesz velem a
végzés után, még nem tudom, de a nemzetközi kapcsolatok területén szeretnék dolgozni.
– Én magyar nyelven is tanulok az
egyetememen. Emiatt hallgatótársaimat is
tanítom magyarra, és szeretnék ismerkedni
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az egy itt töltendõ hónap alatt a magyar kulturális hagyományokkal – tudtam meg Saeka
Yoshizawa-tól. – Diplomásként a szállodaiparban szeretnék dolgozni, ezért itt tartózkodásom alatt hoteleket is fel kívánok keresni.
– Szeretném én is gyarapítani az angol
nyelvtudásomat – vette át a szót Sae
Iwakabe. – Végzésem után azt tervezem,
hogy esküvõk szervezésével foglalkozom,
ezért e téren is gazdagítani igyekszem az ismereteimet, például templomok és pincészetek felkeresésével.
– Kíváncsi vagyok más kultúrák értékeire,
ezért szeretek utazni – folytatta Natsuna
Takahashi. – Várom a találkozást azzal a magyar hallgatóval, aki tavaly a Josai Egyetemen tett jó benyomást ránk
– Most vagyok harmadszor külföldön. A
magyar élet megismerése mellett remélem,
lehetõségem lesz az angol nyelvtudásom
gyarapítására is, mert az idegenforgalomban
erre nagy szükség van – válaszolta Koki
Onoki.

Nem kötelezõ
Mint megtudtam, Japánban is kötelezõ az
angol nyelvet tanulni, de még a turizmusvendéglátás szakon sem kötelezõ belõle
vizsgázni. S mivel Japán szigetország, a belsõ késztetés az idegen nyelv elsajátítására
nem túl erõs, e nélkül is el lehet boldogulni az
életben. Az olvasás és írás még megy, de angolul beszélni – úgy, mint nálunk – kevésbé
sikerül.

Az angol nyelven hallgatott órák mellett
hasznosak a kollégiumi találkozásaik a
Gödöllõn tanuló számos külföldi hallgatóval. Igaz, arra is volt már példa, hogy a magyarul is tanuló két japán lány angolul kérdezõ honfitársunknak magyarul válaszolt.
S mi nyerte el eddig nálunk a tetszésüket?
Az például, hogy itt nincsenek olyan magas
hegyek, Budapesten a Duna hidak mindkét
vége látható. Meglepte õket, hogy a fõvárosban egymás mellett állnak régi és modern épületek, s találkoztak japán étteremmel is.

Még visszatérhetnek
Úgy látják, hogy a magyarok – Pesten és
Gödöllõn – nem sietnek úgy, mint hazájukban a japánok. Szerintük nyugodtabban
élünk. Furcsállják a régi metróvonalak hoszszú és gyors mozgólépcsõit. Japánban, ha
ilyen mélyre kell a föld alá utazni, akkor két
részre osztják a lépcsõket: (Lehet, hogy a 4es metrón már ezt a mintát követjük?) Meglepte õket az ételek nagyobb adagja és az is,
hogy a gyalogos átkelõk elõtt megállnak az
autósok, ha látják, hogy valaki át akar menni
az út túlsó oldalára.
Szokatlannak tartják, hogy Magyarországon fizetni kell a nyilvános illemhelyek
használatáért és azt is, hogy a vonaton jön a
kalauz.
A jövõbe nem látnak, de már megfordult a
fejükben az is – látva a sok-sok japán turistát
Budapesten –, hogy egyszer majd talán õk
lesznek az idegenvezetõk.
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With open eyes in Hungary

Japanese students in Gödöllõ
If it is March, it is Japanese
month. Within the frame of
Japanese-Hungarian student
exchange program, five Japanese
students arrived from Josai
International University for the
one-month training, which has
been organized at the Faculty of
Economics and Social Sciences for
years. After their arrival, the
students were greeted by dr József
Káposzta; the Dean of the faculty
at the International Relations
Cabinet, then the students
introduced themselves to the
leaders of the faculty.

– I also study Hungarian language at the
university. And because of this I teach my
fellow-mates Hungarian and I would like to
get acquainted with Hungarian cultural
traditions during our one-month stay –
answered Saeka Yoshizawa . – After
graduation I would like to work in hotel
business, therefore visiting hotels during our
stay is my plan.
– I would also like to improve my English
language skills continued Sae Iwakabe. –
After graduation I would like to deal with
organising marriages and that is why I am
really looking forward to the programs of
visiting churches and wineries.
– I am curious to know the values of other
cultures; therefore I love travelling – added
Natsuna Takahashi. – I would like to meet the
Hungarian girl who spent a month at Josai
University and made a good impression on us.
– This is my third time abroad. Besides
getting acquainted with Hungarian life, I

successful.
Apart from the lectures and seminars in
English, the meetings with other foreign
students at the dormitory are also very
useful. In some cases the two Japanese girls,
who are studying Hungarian answered in
Hungarian when they were asked in English.
And what did they like the most so far?
For example, that we have no high
mountains or that both ends of the Danube
bridges can be seen in Budapest. They were
surprised to see modern and old buildings
side by side and they really liked that they
saw Japanese restaurants as well.
They think that the Hungarians in Budapest
and in Gödöllõ as well are not in a hurry as
much as Japanese people are in Japan. They
think that our life is more relaxed. They said
it was strange to see the long and fast moving
escalators in Budapest metro. In Japan if
they have to travel deep under the ground,
they divide the escalators into two parts:

During their stay in Gödöllõ, the students
study different tourism subjects in English,
they participate at Japanese and Hungarian
lectures and seminars and at various
cultural and professional programs
in order to get acquainted with our
university, our Hungarian and
foreign students and also to get to
know Hungary's culture, history and
gastronomy. Apart from this, it is the
Faculty's goal to get our students
acquainted with Japanese culture
and Japanese language.
Signing of the cooperation contract
between Josai International University
and Szent István University was on 3rd
December 2009 in the presence of
László Sólyom, president of the
Hungarian Republic in Tokyo. Our
partner university is a well-equipped
private university operating in
accordance with American sample;
they are building their international
relations very intensively and they
support their students either by
supporting the education of foreign
students in Japan or by providing
scholarship to Japanese students with
Koki Onoki, Iwakabe Natsuna, Sae Takahashi, Saeka Yoshizawa, Haruka Yokoya
travelling to different countries.
With the interpretation of the international hope that I can improve my English skills, (Maybe we follow this pattern in the case of
coordinator, Shimizu Nana we could talk to because English knowledge is very metro line 4?) It was surprising for them to
the Japanese BA students. They told us that important in tourism – said Koki Onoki.
see the bigger portions of food and that cars
they are all first year students and this is their
As I got to know, learning English language stop in front of the pedestrian crossings if
first travel to Europe.
is also compulsory in Japan, but taking they see someone wants to cross the road.
– I came to Hungary in order to improve my English exam is not obligatory even when
They found it strange to pay for public toilet
English – said Haruka Yokoya. – And I would you are studying tourism and catering. And in Hungary and that there are ticket
like to meet the Hungarian student who spent as Japan is an island state, the inner drive for inspectors on trains.
one month at our University last autumn and learning a foreign language is not too strong
They cannot predict their future, but they
we became good friends. I still don't know and you can easily manage your life without already had the idea having seen so many
what I will do after finishing the university, it. Reading and writing is OK, but speaking Japanese tourists in Budapest -, that once
but I would like to work in the field of English just like in Hungary is less they might be their tourist guides.
international relations.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Tomcsányi Pál
(1924 – 2018)
Életének 94. évében, 2018. február 22-én elhunyt dr. Tomcsányi Pál, mezõgazdasági
mérnök, az MTA rendes tagja, egyetemünk
Professor Emeritusa, a Szent István Egyetem
tiszteletbeli doktora.
Tomcsányi Pál 1924-ben született Budapesten. Az egykori igazságügy-miniszter, dr.
Tomcsányi Vilmos Pál fia abban a Fasori
Evangélikus Gimnáziumban érettségizett
1942-ben, amely vele együtt több kiváló tudóst is adott a nemzetnek.
A József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatta tanulmányait, ahol 1946-ban szerzett mezõgazdasági
mérnöki oklevelet. Sorsa a háború utáni proletárdiktatúrában elég változatosan alakult.
A Közellátási Minisztériumban kezdett dolgozni gyakornokként 1946-ban, majd a
Földmûvelésügyi Minisztériumba került.
1949-tõl a Gazdasági Fõtanács titkárságának, 1951-tõl pedig az Országos Tervhivatalnak volt a munkatársa. Származása miatt
1951-ben kitelepítették, de a tervhivatali
munkája miatt késõbb mentesítést kapott.
1952-ben került a mi jogelõd intézményünk
(Kert- és Szõlõgazdaság-tudományi Kar)
szakmai támogatásával akkoriban alakult
Kertészeti Kutatóintézetbe. Ekkor jelent
meg a Rayman Jánossal és Rozsnyay Józseffel közösen szerkesztett elsõ könyve
„Üzemi gyümölcstermesztés” címmel.
1954-ben az Országos Mezõgazdasági Fajtakísérleti Intézet (OMFI) tudományos munkatársa lett, késõbb tudományos fõmunkatársi beosztásba került, majd tudományos
osztályvezetõi, 1972-ben pedig tudományos
fõosztályvezetõi megbízást kapott. Az akkor
már Országos Mezõgazdasági Minõsítõ Intézetnek (OMMI) nevezett intézményben
1983 és 1986 között az intézet kertészeti és
erdészeti igazgatói tisztét töltötte be. Munkássága ebben az idõszakban a fajtaminõsítés, fajtaértékelés rendszerének kialakítására irányult.
Az intézmény munkatársaival együtt
dolgozták ki az ország több termõhelyén levõ kísérleti állomásokon végzett fajtaértékelõ munkán alapuló fajtaminõsítési rendszert, amely máig is értékálló döntések hozatalára volt alkalmas. Ekkor alakították ki a
fajtafenntartásnak azt a módszertanát, amelyet ma is alkalmazunk, de itt foglalkozott a
kertészeti szabványosítással is.
Részben ennek a szervezett rendszernek és
jól kiépített alapoknak volt köszönhetõ, hogy
az intézmény (ma NÉBIH Kertészeti Fajtakísérleti Osztály) az utóbbi évtizedekben
zökkenõmentesen be tudott illeszkedni az
Európai Unió fajtaminõsítési és értékelési
rendszerébe. A fajtaminõsítéssel kapcsolatos
munkája alapján 1969-ben védte meg a
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mezõgazdasági tudományok kandidátusi,
1975-ben pedig akadémiai doktori értekezését.
A fajták gazdasági értékelése, a fajtapreferenciák vizsgálata vitte egy másik irányba,
amelynek köszönhetõen végül is a magyar
marketing-tudomány egyik megalapozójává
tette. Ezt az érdeklõdését már 1963-ban jelezte a Mohácsy Mátyással és Peregi Sándorral közösen szerkesztett könyvük: „A
gyümölcs útja a fától a fogyasztóig”. Az
1973-ban megjelent mûvében a „Piacos kertészet”-ben fektette le a kertészeti marketing
tudományának alapjait, noha akkoriban maga a marketing kifejezés sem volt igazán elfogadott.
Az egykori Kertészeti és Élelmiszeripari
Egyetemen folytatott oktatói és kutatóprofesszori tevékenységének köszönhetõen nálunk alakította ki az agrármarketing oktatásának rendszerét, és az élelmiszer-gazdasági marketing-szakmérnöki képzés tananyagát. Munkásságát a marketing területén
az MTA Agrár-közgazdasági Bizottságában
folytatta, és 1983-ban kezdeményezésére
alakult meg az MTA Marketingtudományi
Bizottsága, amelynek több éven át, egészen
2006-ig elnöke volt.
Polihisztor hajlamát és a zseniális rendszerezõ elme sokirányú érdeklõdését mutatja
a kutatói ismeretgazdálkodás területén végzett munkássága. Számítógépekrõl még nem
is álmodhattunk, amikor 1966-ban megjelentette munkáját „Kutatói ismeretgazdálkodás és kézi lyukkártya technikája” címmel. A perem-lyukkártyás rendszert az egykori Faiskolai Termesztési Tanszéken mi is
alkalmaztuk, a lyukkártyákat relikviaként
még ma is õrizzük. A kutatói ismeretgazdálkodás fogalma alapján 1998-ban kidolgozta
az általános kutatásmódszertan, valamint az
ismeretalkotás és -közlés elméletét és az ahhoz kapcsolódó gyakorlatot a doktori képzéshez.
Hat egyetemen oktatott kutatásmódszertant
és ismeretgazdálkodást doktorandusz hallgatóknak. Ebben a témában õ a szerzõje az
elsõ olyan írásos tananyagnak, amely több
doktori iskolában jelenleg is az egyik kötelezõ tantárgy, s amelynek tanításában évtizedekig õ is részt vállalt.
A Magyar Tudományos Akadémia 1993ban levelezõ tagjává, majd 1996-ban rendes
tagjává választotta. Három akadémiai tudo-

mányos bizottságnak is (Agrár- és Biomûszaki, Agrár-közgazdasági, Kertészet- és
Élelmiszer-tudományi Tudományos Bizottság) haláláig aktív tagja volt. A Logisztikai
Osztályközi Állandó Bizottság tiszteletbeli
elnökeként és a Magyar Nyelvi Osztályközi
Állandó Bizottságban is az Agrártudományi
Osztályt képviselte. Több mint 250 tudományos publikáció, 26 könyv és 13 könyvrészlet szerzõje vagy társszerzõje. Munkatársaival hat gyümölcs-fajtaismereti könyvet írt és szerkesztett.
Munkásságát számos kitüntetéssel ismerték el, amelyek közül a legjelentõsebbek:
Széchenyi-díj (1995), Ipolyi Arnold tudományfejlesztési díj (1995), Magyar Köztársasági Érdemrend középkereszt a csillaggal
(2014). Ezeken kívül a Szent István Egyetem
díszdoktora, a Johannita Rend jogi lovagja,
Vásárosnamény díszpolgára, valamint az
amerikai The Catholic Academy of Sciences
levelezõ tagja is volt.
Halálával nagy veszteség érte egyetemünket, a magyar kertészetet, de felmérhetetlen
az az érték, szellemi bõség, amellyel életében bennünket gazdagított. Szellemes egyénisége, sajátos humora, szellemi frissessége
mindannyiunk emlékezetében megmarad.
Hrotkó Károly
egyetemi tanár,
SZIE Kertészettudományi Kar
fotó: MTA

Dr. Tomcsányi Pál életérõl, munkásságáról a Szenátus februári ülésén dr. Szendrõ
Péter rector emeritus is megemlékezett. Felidézte továbbá, hogy 2000-ben, a Szent
István Egyetem megalakulásakor az akadémikus felesége, dr. Tomcsányiné Szemere
Sarolta aranykoszorús kézmûves mester tervezte, hímezte és adományozta az új
intézmény zászlóját.
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Egyre inkább úgy tûnik, hogy
a forradalmi átalakuláson átesõ
informatika számos olyan
területet is átalakít, amirõl
korábban úgy gondoltuk, hogy
független ettõl. Így születhetett
meg az agrárinformatika világa is.
Mindehhez egyfelõl az is
hozzájárult, hogy
a legkülönbözõbb eszközök,
érzékelõk és vezérlõegységek egyre
olcsóbbak lettek, másfelõl pedig
még inkább kijelenthetõ, hogy
gyakorlatilag mindenütt
elérhetõvé váltak a számítógépes
hálózatok és
az adatkommunikációs
szolgáltatások. Így a traktor,
mely korábban egyet jelentett
a gumicsizmával és az olajos
munkásruhában dolgozó
traktorossal, mára egy rendkívül
intelligens berendezéssé vált, mely
két centiméter pontossággal tudja,
hogy éppen hol tartózkodik, de
még azt is, hogy hol járt egy évvel
korábban.
FARKASALEXANDRA
A traktor, mely korábban egy egyszerû
mechanikus eszköznek számított, mára önállóan gyûjti, kezeli és értékeli az üzemelése
során keletkezõ adatokat, melyek alapján
szükség esetén mûködésének paramétereit is
önállóan módosíthatja. A növények állapotára és a gyomosságra utaló, valós idejû mérései alapján képes arra is, hogy a kijuttatott
tápanyagok mennyiségét igény szerint önmaga szabályozza, továbbá a betakarított termény mennyiségét mérje, rögzítse, majd
azok alapján új, precíziós gazdálkodási programokat alakítson ki.
Az már csak hab a tortán, hogy a gépek a begyûjtött adatokat egymással is képesek megosztani, ami a komoly humánerõforrás-problémákkal küzdõ mezõgazdaságban jóval hatékonyabb munkát tehet lehetõvé az elkövetkezõ idõszakban. Az informatika ily módon
alapjaiban alakíthatja át a jövõ mezõgazdasági termelését, hiszen az okoseszközök

Traktorokosítás
használatával jóval
hatékonyabb módon
és jóval kisebb környezeti terhelés mellett van lehetõség
azoknak az élelmiszer-alapanyagoknak
az elõállítására, amelyekre a világon mindenütt egyre nagyobb
szükség van.
Mindehhez azonban
az okostraktorok mûködtetésére képes,
komoly ismeretekkel
rendelkezõ kezelõ
operátorokra és azoknak a mezõgazdasági erõgépeknek a fokozatos felokosítására is szükség van, melyek jelenleg még nem képesek a fenti feladatok önálló elvégzésére.
Dr. Szabó István, a Szent István Egyetem
Gépészmérnöki Karának kutatója kollégáival ennek kapcsán arra vállalkozott, hogy a
traktorok és munkagépek központi egységéhez és fedélzeti hálózatához olyan intelligens, ám ma még nem létezõ eszközöket
csatlakoztatnak, melyek lehetõvé teszik a digitális agrárium technológiai alapjainak
további fejlõdését. Az egyetem gödöllõi
székhelyén létrehozott Agrárinformatikai

Felsõoktatási és Ipari Együttmûködési Központ programja alapvetõen három területre
helyezi a fókuszt: a fedélzeti hálózatok mellett az új, informatikai alapú agrármechatronikai rendszerek és a gépi tanuláson alapuló
adatfeldolgozás fejlesztése éppúgy szerepel
a kitûzött célok közt, mint a megfelelõ infrastruktúrával felszerelt kutatási és oktatási tér
kialakítása. Az okostraktorok tehát ma már
korántsem csupán futurisztikus elgondolások, hanem komoly tudományos kutatások
és technológiai fejlesztések alanyai.
A cikk eredetileg a New technology magazin
2018/1. számában jelent meg

Látogatás a biotechnológiai kutatóintézetben
Mezõgazdasági mérnök BSc-hallgatók látogattak március 9-én a Szent István
Egyetemrõl a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Mezõgazdasági Biotechnológiai Kutatóintézetébe. A hallgatók a
„Növénytermesztés a gyakorlatban” címû
tantárgy keretében ismerkedtek az intézet
munkájával.
A diákokat dr. Havelda Zoltán tudományos
tanácsadó, a Növénybiotechnológiai Fõ-

osztály munkatársa tájékoztatta az
MBK-ban folyó kutatómunkáról, majd
egy rövid elõadás keretében a növénytermesztésben és a precíziós nemesítésben alkalmazható új módszereket ismertette.
A gyakorlat második felében a kutatólaborokban és a növényházakban végzett munkát ismerhették meg a hallgatók.
www.naik.hu
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Koósné Török Erzsébet ny. fõigazgató, fõkönyvtáros:

Egyetemi újságok egykor és ma – laptörténet

A

z elsõ önálló Magyar Agrártudományi Egyetem létrehozására 1945-ben került sor budapesti székhellyel. Az
egyetem elsõ lapja 1953-ban, Páter Károly rektorsága idején
indult, ami már a kijelölt új gödöllõi székhelyre, az egyetem végleges
otthonába való kiköltözés idõszakára esett. Egyetemünkön idén
február 27-tõl 65 éve jelenik meg újság egy rövidebb megszakítással.
A jelenleg kiadásra kerülõ lap 2018-ban a XX. évfolyam lapszámaival segíti az egyetem törekvéseit, és szolgálja olvasóit. Ezen kettõs évforduló alkalmából tekintjük át az egyetemi újság hat és fél
évtizedes, ezen belül a XX. évfolyamba lépõ Szent István Egyetem
lap történetét.
1953-ban Agráregyetem címmel indult az Agrártudományi Egyetem lapja. Az I. évfolyam 1. szám 1953. február 27-én jelent meg. A
kéthetente megjelenõ lapnak összesen 22 száma került kiadásra. A
fekete-fehér lap néhány számot leszámítva 4-4 oldalon jelent meg az
újságokra abban az idõben jellemzõ nagy méretû formában (30,5 cm
x 46,5 cm). A hasábok száma hat, amelyeket lénia választ el egymástól. Ára laponként 40 fillér. Az elsõ számban a felelõs szerkesztõ
igen részletesen leírja az újság indításával kapcsolatos célokat,
melyeket akkor tud elérni, „[…] ha minden tanár, hallgató és dolgozó
magáénak tekinti […], harcol azért, hogy […] élõ, eleven legyen”.
Minden szám elején egy-egy mottó és bekeretezve egy-egy szakmai,
nagyon gyakran politikai tartalmú idézet szerepel (például Lenin,
Rákosi Mátyás, s nem egy esetben Nagy Imre szavai).
A lap az egyetem életével kapcsolatos írásokat tartalmaz, melyek
fõ témái az oktatás, a kutatás, a szakmai eredmények, az emlékezések, a diákotthon, a kultúra, a sport, a megoldásra váró problémák, s –
kiemelem mint könyvtáros – a központi könyvtár hírei. Rövid fényképes összeállítás keretében ismerheti meg a lap olvasója a kiváló
munkát végzõ oktatókat és a sikeres hallgatókat („Egyetemünk élenjárói”). Fotók és „karikatúrisztikus” rajzok, valamint diákhumor színesíti a lapot.

dalakon, köztük Hudetz József fotográfus, az egyetem központi fotólaboratóriuma vezetõjének képei, továbbá humoros rajzok is szerepelnek benne. Az ára olcsóbb az elõzõ lapénál, 30 fillér. A IV. évfolyam utolsó, 18. száma 1956. október 5-én jelent meg, ezt követõen
1957–1959 között nem jelent meg újság az egyetemen.
A Viruló Föld az Agrártudományi Egyetem és a Kertészeti- és Szõlészeti Fõiskola, majd az Agrártudományi Egyetem, Gépészmérnöki Fõiskola és Kertészetiés Szõlészeti Fõiskola lapja (a kolofon adatai alapján) + Szerkeszti a szerkesztõbizottság + Felelõs szerkesztõ: Lõrincz Miklós (1954. szeptemberig, majd név
szerint nem kerül feltüntetésre szerkesztõ) + Szerkesztõség: Budapest XI., Villányi út 29., majd 1954 szeptemberétõl Gödöllõ + Kiadja: Budapesti Lapkiadó Vállalat; 1954-tõl a Pestmegyei Népújság Kiadó Vállalata + Nyomda: Szikra Lapnyomda, Budapest

1960-tól indult újra lap az Egyetemen Mezõgazdasági Mérnök
címmel, s egészen 1989-ig került kiadásra. Ez az újság jelent meg a
65 éves idõszakban a leghosszabb ideig, 30 évfolyamot élt meg.
Ugyan az „elhallgatott” Viruló Föld örökébe lépett, viszont az évfolyam számozása elölrõl kezdõdött. Az elsõ 8 szám címgrafikája eltér
a következõ lapszámokétól, majd az évek során többször is változik.
A fekete-fehér lap érdekessége, hogy a korabeli nagy ünnepek alkalmával a lapcím színe vörös. Induláskor terjedelme, mérete, a hasábok
száma is azonos az elõzõ két lapéval. Az ára 30 fillérrõl három évtized alatt folyamatosan 1,80 forintra emelkedik, csak a XXX. évfolyam 4 utolsó száma 5 forint. Az utolsó évfolyam 6. számtól a lap mérete már A/4-es. Terjedelme a kezdetektõl 4, 6, majd 8 oldal, az 5 záró
lapszám terjedelme 12-16 oldal között alakul. A lapszámok fejrészében kezdetektõl a „Világ proletárjai egyesüljetek!” jelmondat szerepelt, ami csaknem 20 évig, 1979-ig került feltüntetésre. Az elsõ szám
köszöntõjét Kolbai Károly rektor írta. Az újság „Legyen a buzdító,
lelkesítõ, határozott célkitûzések kialakítására, biztosan ívelõ életpályák megtervezésére és valóra váltására mennél hasznosabb, mennél elevenebb segítség”.

Az Agráregyetem az Agrártudományi Egyetem Pártbizottságának, Rektorátusának, DISZ és Szakszervezeti Bizottságának lapja + Szerkeszti a szerkesztõbizottság + Felelõs szerkesztõ: Lõrincz Miklós + Szerkesztõség: Budapest XI.,
Szent Imre hg.-útja (majd Villányi út) 29. + Kiadja: a Budapesti Lapkiadó Vállalat
+ Nyomdák: Révai-nyomda; majd Szikra Lapnyomda, Budapest

1954–1956 között Viruló Föld címmel jelent meg az egyetemi
lap, amely a lapfej szerint az Agrártudományi Egyetem és a Kertészeti- Szõlészeti Fõiskola, majd a II. évfolyam 21. számától kezdve
az Agrártudományi Egyetem, Kertészeti és Mezõgazdasági Gépészmérnöki Fõiskola lapja. A Viruló Föld folyamatos számozású az
Agráregyetem lappal, tehát II. évfolyammal indul 1954. január 15én. Mérete, a hasábok száma és terjedelme azonos, tipográfiája, szerkezete és tartalma is hasonló az Agráregyetem címû laphoz. A kéthetente megjelenõ újság idézetei már nem egy-egy személyhez kötöttek. Néhány példa erre: „Zárjuk jó vizsgákkal a kongresszusi félévet!” vagy „Elõre a vizsgák sikeréért!” Az egyetem épületének fotója
is gyakran megjelenik a lapfejben. Sok korabeli fotó látható az ol-
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A lap oldalain az egyetemi életrõl szóló híradások, tájékoztatások, az oktatást, a képzést, a szakmai, tudományos és hallgatói tudományos diákköri munkát, az egyetemi szervezeteket bemutató írások
szerepelnek. Mindezek mellett évfordulók, nekrológok, pályázatok,
versenyek, külföldi utak beszámolói, könyvtári hírek, diákotthoni
események, kulturális és irodalmi jellegû írások (novellák, versek,
folytatásban közölt mûvek) is vannak az újságban. Többször építõtábori összeállítás, valamint építõtábori szám is készült. Egyre több
hallgató és végzett szakember írása is helyet kap az egyes számokban. Fotók, humoros rajzok, nem egyszer szilveszteri köszöntések,

aula

tanárokról készített karikatúrák is szerepeltek a kiadványban. A rovatok is megjelentek, bár nem minden esetben állandó jelleggel.
Például: Akikre büszkék vagyunk; Hírek; Fórum; Könyvespolc;
Tanszékeink életébõl; Ismerjük meg Gödöllõt; Egyetemünkrõl írják;
A filmvilág hírei; Fotósarok; Innen-onnan; Sporthírek; Rejtvény;
Törd a fejed!; Humor morzsák.

laponként 20, illetve 40 forint volt. Félévenként jelent meg, az I.
évfolyam 1. szám 1995 májusában, az utolsó, II. évfolyam 3. szám
1996 októberében. Az újság mérete A/4-es, eltérõ (2, 3) hasábszerkesztésû. A lap tartalomjegyzéke az egyes rovatokban található írások szerint került összeállításra. A rovatok közül: Hében-hóban,
Bordáim oszlopcsarnoka, Lakmuszpapír, Puszták népe, Minden lében, Hamuban sült pogácsa, Herold, Mi a szösz, GATEkergõk. A
fõszerkesztõk munkáját szerkesztõk, munkatársak, valamint fotós,
tördelõszerkesztõ, olvasószerkesztõ segíti. Számuk igen nagy, egyben szinte minden lapnál eltérõ, így felsorolásukat ezen cikk terjedelme nem teszi lehetõvé.
Az Ében a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási
szak hallgatóinak lapja (I. évfolyam), majd a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
Diáklapja + Fõszerkesztõ: Hargitai Ákos 1995. 1. szám; Hargitai Csaba 1995. 2.
szám és 1996. 1. szám; Csizmadia Anett 1996. 2. szám; felelõs szerkesztõk:
Farkas Tibor, Mátyás Izolda 1996. 3. szám + Szerkesztõség: GATE Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet 1995-ben; GATE 1996. 1-2 szám; GATE Agrárszociológia Tanszék 1996. 3. szám + Felelõs kiadó: Ángyán József 1995-ben 1-2. szám;
Kocsis Károly rektor 1996. 1-2. szám; Székely Csaba rektor 1996. 3. szám +
Nyomdára vonatkozó adat nincs

A Mezõgazdasági Mérnök az Agrártudományi Egyetem és az egyetem
MSZMP, KISZ és szakszervezeti bizottságainak lapja; 1968. 5. számától csak az
Agrártudományi Egyetem kerül feltüntetésre; Gödöllõi Agrártudományi Egyetem lapja 1982. 1. számtól, annak ellenére, hogy az egyetem hivatalos neve 1989.
szeptember 1-jéig Agrártudományi Egyetem, Gödöllõ + Felelõs szerkesztõ:
Bokor Vera 1975. 9. számig; Gutai Katalin 1977. 15. számig; Tormai László 1979.
6. számig; Nyakas Szilárd (szerkesztõ) 1981. 12. számig; Gutai Katalin (szerkesztõ) 1981. végéig; Dulai Sándor (mb. szerkesztõ, majd felelõs szerkesztõ)
1986. 6. számig; Bokodi Ferenc 1988. végéig; Balázs Gusztáv 1989. végéig, a lap
zárásáig (megjegyzés: vannak rövidebb idõszakok, amikor az egyes személyi változások elõtt csak annyi van feltüntetve, hogy szerkeszti a szerkesztõbizottság) +
Szerkesztõség: Gödöllõ, Páter K. u. 1. + Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat, Budapest
+ Nyomda: Szikra Lapnyomda, Budapest a 30. évfolyam. 5. számáig + Terjeszti az
egyetem KISZ és szakszervezeti bizottsága + 1982. 9. számtól HU ISSN 02307677

Alap megszûnése után az alábbi három újság került kiadásra.
1990–1994 között Szénanátha címmel jelent meg újság az egyetemen. A Mezõgazdasági Mérnök utódjának tekintik a szerkesztõk, s
így ennek megfelelõen folytatják az évfolyamok számozását. A
XXXI. évfolyam 1. próbaszáma 1990 januárjában került az olvasók
kezébe, amelyben pályázati felhívást tettek közzé a lap esetleges új
elnevezésére (de végig ezen a néven jelent meg). Az elsõ évben havonta, majd kéthetente adták ki. Mérete A/4-es, oldalszáma változó
(8, 12, 16), három hasábos, amitõl a tartalomtól függõen van eltérés,
ára 5, illetve 10 forint. Az elsõ év 10 számának lapcímgrafikája eltér a
következõ évek grafikájától. Állandóan visszatérõ témakörei (rovatai), melyek a lap végén jelentek meg: különbözõ hírek, felhívások, meghívók, tájékoztatók, sportesemények, „Körök, Klubok az
egyetemen”, az egyetemi mozi mûsora stb. A borítófedélen
figyelemfelkeltõ utalás van a tartalomra, majd az oldalszámra is. A
XXXV. évfolyam számai többnyire összevontak, oldalszámuk 16. A
fotók nagyrészt Balázs Gusztáv és Szabó Csaba munkái. A néhány
oldalas mellékletek is megjelentek a lapban.
A szerkesztõség igényli olvasók véleményét, egyben írásait is.
Balázs Gusztáv írja a diákszerkesztõknek, az „ifjú tollforgatóknak”:
„[…] megtörtétek a csendet a lap és a hallgatók között.” A lap szerkesztõsége 1992 októberében az újságírás ismereteinek megtanulására hívta az érdeklõdõket, az egyetemi munkatársakat és a hallgatókat.
A Szénanátha a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem (1991-tõl Szabadelvû)
lapja + Felelõs szerkesztõ: 1990-ben Balázs Gusztáv; 1991-tõl fõszerkesztõ:
Madarász Imre + Szerkesztõség: Gödöllõi Agrártudományi Egyetem (GATE) +
Diákszerkesztõk 1990-ben: Durkó Károly, Kurucz János, Paulik József +
Szerkesztõ munkatársak 1991-tõl: Ángyán József, Durkó Károly, Kulcsár László,
Kurucz János, Szabó Csaba (a munkatársak 1992. elejéig vannak feltüntetve) +
Felelõs kiadó 1991-tõl: Kocsis Károly rektor + Kiadja: a Hírlapkiadó Vállalat,
Budapest 1990-ben; a GATE (Gödöllõi Agrártudományi Egyetem) 1991-tõl +
Készült: a BATÁL Kft. gondozásában 1990-ben; a GATE Sokszorosító
Üzemében 1991-tõl + HU ISSN 0230-7677

1995–1996 között az Ében címû lap két évfolyamának összesen 5
száma jelent meg, változó, 18 és 40 oldal közötti oldalszámmal, ára

1997–1999 között jelent meg a Gödöllõi Universitas címû lap,
melynek 3 évfolyama került kiadásra, évente 8-10 szám, lapszámonként 20, 24 oldalon. Mérete A/4-es, három hasábos, amitõl az
egyes cikkek tartalmától függõen van csak eltérés. Ára 50 forint. A
borítófedélen tartalomra utaló kiemelések, több esetben oldalszám is
feltüntetésre került. Vannak állandó és a lap tartalmától függõ rovatai
is. A rovatcímek közül példák: Az egyetem; Karóra, Mé-diák; Eurobus; Aula; Térségfejlesztés; Kutatás, ETDK, Agrártoll, Sport, Vita,
Mûhely, Határozatok, A város, Világ, Vidékfejlesztés, Ajánló; Ráadás. Az I. évfolyam 7. számtól „Másik oldal” címmel egy Mokos
Béla által szerkesztett, egyedileg tördelt kulturális melléklet is szerepel a lapban. Az újság fotóit, képriportjait többnyire Balázs Gusztáv és Farkas Tibor készítette.

A Gödöllõi Universitas a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem lapja + Felelõs
szerkesztõ: Balázs Gusztáv + Munkatársak (az egyes számokban feltüntetett öszszes munkatárs abc sorrendben): Baráth András, Bedõ Zsuzsa, Bózsa István, Farkas Tibor, Györe Balázs, Mátyás Izolda, Mokos Béla, Richter Ingrid, Spiegler Patrícia, Zubreczki Dávid + Szerkesztõség: Gödöllõi Universitas Szerkesztõség,
Gödöllõ + Felelõs kiadó: Székely Csaba rektor 1999. 6. számig; majd Szendrõ
Péter rektor + Készült a GATE nyomdájában + Felelõs vezetõ: Lajos Mihály +
HU ISSN 1417-0914 (ezen azonosító szám 1997 májusától szerepel a lapban)

1999 szeptemberében indult a Szent István Egyetem címû lap. Az
elsõ évfolyam 1. szám a Gödöllõi Universitas lap különkiadása volt,
melyben Balázs Gusztáv a következõket írta: „Ami a bemutatkozó és

próbaszámuk oldalain látható, még csak néhány ecsetvonás a leendõ
új univerzitás portréjához. […] A Szent István Egyetemet is úgy kell
megalkotni, hogy elõdei értékeit megóvjuk.” A Szendrõ Péter rektor
által lejegyzett Beköszöntõ címû írásban a csatlakozó intézmények
vezetõi kinyilatkoztatták, hogy „Nem is köszöntheti méltóbban önmagát az ezeréves államiságának ünneplésére készülõ Magyarország, mint azzal, hogy államalapító szent királya örökké érvényes
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szellemében, az új évezred fordulóján iskolát alapít, melyet rá emlékezésül Szent István Egyetemnek nevez el.”
2000 márciusától rövid ideig kétheti, majd a mai napig havi lap,
többször összevont számokkal, 16, 20, 24, 28, 32 oldalon. Elõbb fekete-fehér, majd 2008. X. évfolyam 7. számtól színes köntösben jelenik meg. Az újság mérete A/4-es, ára indulásától 50 forint, majd
2012-ben 100 forintra növekszik, s ezt követõen nem kerül feltüntetésre ár a lapfejben. Tipográfiája, színvilága folyamatosan változott, finomult, jelenleg az egyetem arculati kézikönyvében rögzítetteknek megfelelõ. A módosítások minden esetben az olvasót szolgálták. A hasábok száma három, ettõl ritkán van eltérés. Rovatai változtak az évek során, de vannak olyanok, amelyek minden eddig
megjelenõ, azaz mind a 231 számban szerepelnek. Kiemelések az

A Szent István Egyetem a Szent István Egyetem lapja + Felelõs szerkesztõ:
Balázs Gusztáv + Munkatársak 2003. 7-8. összevont számáig vannak feltüntetve:
Bózsa István, Farkas Tibor, F. Fülöp Hajnalka, Gémesi Réka, Györe Balázs (fõmunkatárs), Hámori Zoltán, Lakatos Márk, Mokos Béla, Spiegler Patrícia,
Zubreczki Dávid + A szerkesztõség postacíme: 2100 Gödöllõ, Páter K. u. 1. + Felelõs kiadó a mindenkori rektor: Szendrõ Péter 2003 végéig; Molnár József 2007.
6. számáig; Solti László 2013. 4. számáig; jelenleg Tõzsér János + Készült a
GATE nyomdájában; a II. évfolyam 3. számától a SZIE nyomdájában; felelõs
vezetõ Lajos Mihály + 2008. 10. számától kiadja a Szent István Egyetemi Kiadó
Kft., kiadóvezetõ: Lajos Mihály + A lapot nyomja: a Ro-La Kft., majd Rosental
Kft, ezt követõen a Primeprint, jelenleg a Prime Rate Kft. + Webmester: Lajberné
Jancsók Aranka + HU ISSN I. évfolyam 1. szám: 1417-0914; minden további
szám ISSN azonosítója: 1585-518X; az online számok ISSN azonosítója: 17874 0 2 5 + K i a d v á n y U R L : h t t p : / / u j s a g . s z i e . h u + E PA U R L :
http://epa.oszk.hu/01900/01984

É
egyes évfolyamok rovatcímeibõl: Univerzitás; Fókuszban az Egyetem;Aula; Ráadás; SZIEN; Kar-óra; Diáktudós; Mûhely; Sport. Egyegy nagyobb esemény kiemelése is megjelenik rovatcímként. A lap
témaköreinek gazdagsága mûfajiságában is kifejezõdik.
Mellékletei is voltak, illetve vannak a lapnak. Rövidebb ideig
Györe Balázs fõmunkatárs szerkesztésében Deáktér címmel egy
állandó információs melléklet nem csak hallgatóknak, majd a Bán
Tímea szerkesztette hallgatói melléklet. A Tallér melléklet a SZIE
GTK támogatásával jelenik meg 2006. VIII. évfolyam 5. számától a
mai napig. A lap különkiadása a Felvételi Magazin, melynek 10. száma az idén jelent meg. Meg kell jegyezni, korábban is megjelentek az
egyes lapokban felvételizõknek szánt beiskolázási információk.
A lapban közölt képek készítõit szinte lehetetlen felsorolni. Az
újság fotóit és képriportjait többnyire Balázs Gusztáv készíti, s õ gondozza a különbözõ eseményeken, programokon készített, sok esetben mûvészi színvonalú felvételek gazdag gyûjteményét, amely értékes része az egyetemi fotótárnak.
A lap online változata 2001. III. évfolyam 7. számtól jelenik meg,
elõbb Egyetemi Újság, majd ezt követõen (2006. VIII. évfolyam 9.
szám után) a nyomtatott lappal megegyezõ címmel: Szent István
Egyetem.
Az egyetemi újság minden nehézség ellenére is méltóan, magas
színvonalon képviselte és képviseli a maga eszközeivel a Szent István Egyetemet. Az évek során számos átalakuláson ment keresztül a
kiadvány, de tartalmi sokszínûségét, minõségét, professzionális
szintjét, egyetem- és hallgatóközpontú szemléletét megõrizte. Mindig hiteles, egyszerre jellemzi mélység és tömörség. Esztétikus, kellemes, jól megszerkesztett lap. Az újság az intézmény mindennapi
életérõl, a mindenkit érintõ és érdeklõ eseményekrõl, hírekrõl tudósít. Arra vállalkozik, hogy sokszínûen mutassa be az egyetem karain és az egyes szervezeti egységekben történteket, az oktatók, hallgatók kimagasló tudományos, szakmai eredményeit, szóljon a hallgatói, a kollégiumi, a kulturális és a mûvészeti életrõl, a határon túli
képzésekrõl, a sportsikerekrõl, továbbá az évfordulókról, megemlékezésekrõl, a hagyományos és hagyományteremtõ egyetemi eseményekrõl. Mindenrõl, ami érdekelheti az egyetemi nyilvánosságot.
A lapban gyakori a jól szerkesztett képriport is egy-egy témáról. Az
olvasót egyes idõszakokban rövidebb, máskor részletesebb tartalomjegyzék, egy-egy kiemelt fotó, illetve a cikkek elején tipográfiailag is elkülönített rövid felvezetõ (lead) segíti. A borítón is az
egyes eseményekre utaló képek jelennek meg. Aki rendszeres olvasója a lapnak, érzékelheti, hogy ami az indulástól az eddigi évfolyamokban szerepel, már messze nem csak néhány ecsetvonás az
univerzitás portréjához.
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rdekes volt áttekinteni, olvasgatni az egyetemen megjelent lapokat, a Szent István Egyetem címû idõszaki kiadvány oldalait,
amelyek bekötött példányait a Kosáry Domokos Könyvtár és
Levéltár szakszerûen gondozza az Egyetemtörténeti gyûjtemény
részeként. Nagyon remélem, egyszer feldolgozásra kerülnek a lapok
olyan formában, hogy könnyebben kereshetõvé váljanak ezek az
egyetem szempontjából fontos, alapvetõ történeti értékû dokumentumok. Az évforduló alkalmából köszönet jár mindazoknak, akik
hosszabb, rövidebb ideig írták, szerkesztették és támogatták a lapok
megjelenését a 65 év alatt. Az egyetemen végzett munkám során én
magam is nagy tisztelettel adóztam a jelenlegi egyetemi lap felelõs
szerkesztõje, Balázs Gusztáv újságírói, fotográfusi munkája elõtt (s
ebben nem vagyok egyedül). Tette, teszi dolgát felelõsen és alázattal.
Köszönet érte.
*
A szerzõ köszönetet mond Katona Adriennek és Urbán Katalinnak (a
SZIE KDKL munkatársainak), az emlékezõ cikk megírásához nyújtott
segítségükért.
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Átadták a gödöllõi sportdíjakat

Tarolt a GEAC
Február 26-án a Mûvészetek Házában 26. alkalommal adták át a gödöllõi sportdíjakat 2017 kiemelkedõ sporteredményei után.
Az Év edzõje elismerésben Navarrete József, a GEAC és a magyar
kard válogatott edzõje részesült.
Az Év sportolója felnõtt olimpiai sportág egyéni kategóriában
megosztott elsõ díjban részesült Gémesi Csanád vívó (GEAC vívó
szakosztály) és Simonváros Csanád rúdugró atléta (GEAC atlétika
szakosztály).
Az Év sportolója utánpótlás olimpiai sportág egyéni kategóriában
elsõ díjat vehetett át Renner Luca atléta (GEAC atlétika szakosztály),
második díjban részesült Morvai Ákos kardvívó (GEAC vívó szakosztály).
Csapatsport olimpiai sportágak kategóriában második díjban
részesült a GEAC 4x200 méteres nõi junior atléta-váltó (Csernyánszky Flóra, Kriszt Annamária, Kriszt Katalin és Renner Luca),
míg megosztott harmadik díjat kapott a Gödöllõi KC junior férfi
kézilabda-csapata és Gödöllõi EAC junior férfi kardcsapata (Holló
Áron, Morvai Ákos, Markolt Dániel).
A hagyományoknak megfelelõen a sportdíj átadó keretében adták át
a GEAC aranykoszorús jelvényét. A 2017-es esztendõ alapján Fatér
Zoltán, a GEAC atlétikai szakosztályának rúdugrója vehette át a díjat
a Szent István Egyetem oktatási rektorhelyettesétõl, dr. Tóth
Tamástól.

3 ARANY FEDETTPÁLYÁN
Március elsõ hétvégéjén rendezték meg Magyarország Fedettpályás
Atlétikai Bajnokságát, melyen egyetemünk több tanulója is indult.
Közöttük volt Nádházy Evelin, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar természetvédelmi mérnök hallgatója. Evelin három
számban indult, a 200 és 400 méteres nõi síkfutás és a 4x400 méteres
nõi váltófutásban. Mindhárom számban aranyérem született; utóbbi
esetben Zsíros Zsanettal, Répási Petrával és Csernyánszky Sárával.
Evelin pályafutása már az általános iskolában elkezdõdött, ahol
több emlékversenyen vett részt, majd 2009-ben szerzõdést kötött a
Postás Sport Egyesülettel. Nyolc év elteltével egyesületet váltott, a
Budapesti Honvéd Sportegyesület színeiben szerezte sikereit. 2018
februárjától pedig a Gödöllõi Egyetemi Atlétikai Clubnál folytatta
pályafutását.
Evelin a heti 5 edzése mellett jó tanulmányi eredményekkel rendelkezik, jelenleg szakmai gyakorlatát tölti.
A futásban a kitartását tartja erõsségének, nem hagyja lefutni magát.
Edzõje, Karakas Józsefné szigorú, de Evelin szerint ez neki csak
használ, hiszen inspirálóan hat rá. Legfõbb célja az olimpiára való
kijutás, amihez van is esélye.
Következõ nagy megmérettetése augusztusban lesz az Európabajnokságon Berlinben, ahol a 400 méteres nõi síkfutásban méretteti
meg magát és a 4x100 méteres nõi váltó futásban tartalékként
számítanak rá.
Ajövõben nagyon sok sikert és kitartást kívánunk neki!
(fotó: facebook)
Seres Richárd

Gödöllõi ezüst a IX. Kárpát-medencei Egyetemek Kupáján
Öt ország 66 csapata csapott össze az „Egyetemi sport határok nélkül” mottóval megrendezett, háromnapos budapesti tornán március
elsõ hétvégéjén. Az összmagyar sporteseményen futsalban, kosárlabdában és röplabdában mérkõztek meg egymással az egyetemisták.ASZIE futsalcsapat a büntetõpárbajban maradt alul a döntõben.
Az idén elõször megrendezett röplabdatorna nõi versenyét is a BME
csapata nyerte, míg a férfiaknál az Eszterházy Károly Egyetem állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A kosárlabdaversenyen viszont
a férfi és a nõi mezõnyben is az ELTE csapatai nyerték el az aranyérmet. Ezekben a sportágakban SZIE csapat nem szerepelt.
Az egyetemi futsaltorna eredménye:
1. BME, 2. SZIE, 3. Kolozsvári Góbék, 4. NKE, 5. Pázmány Péter
Katolikus Egyetem, 6. Óbudai Egyetem, 7. ELTE, 8. BCE, 9. Sinter
FC, 10. KMDSZ Young Boys, Csíkszereda, 11. Miskolci Egyetem,12. Kamikázé, Kolozsvár, 13-16. Sapientia EMTE, Csíkszereda,
Selye János Egyetem, Révkomárom, MTTK Stars, Szabadka, II.
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fõiskola, Beregszász.
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