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Kínai vendég Az egyetem fejlesztése elsõsorban

A Szent István Egyetemre látogatott június 4én Han Changfu kínai mezõgazdasági miniszter és delegációja, amelynek tagjai a Vidékfejlesztési Minisztérium meghívására érkeztek
hazánkba. A vendégeket a szaktárca képviseletében dr. Kardeván Endre államtitkár kísérte Gödöllõre és dr. Tõzsér János rektor fogadta. A megbeszélésen az egyetem részérõl
részt vett dr. Póti Péter általános rektorhelyettes, dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes, dr. Szabó István nemzetközi kapcsolatokért felelõs igazgató, a Gépészmérnöki Kar
dékánja, dr. Gyuricza Csaba, a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar dékánja,
dr. Nagy Henrietta, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánhelyettese és dr.
Tarr Zsuzsanna külkapcsolati irodavezetõ.
Hang Changfu elmondta, hogy a Szent István Egyetemet mezõgazdasági alapú integrált
felsõoktatási intézményként ajánlották figyelmébe. Kína szívesen együttmûködik Magyarországgal az állattenyésztés fejlesztése területén. Han Changfu megemlítette, hogy hazájában szinte azonos az egy fõre esõ húsfogyasztás a magyarországival, de míg nálunk
a 62 kilogramm fogyasztásból 27 kilogramm
a sertéshús, Kínában a 60 kilogrammból 50 a
sertéshús. Szeretnék növelni a szarvasmarhaés a juhtenyésztést az országban. A látogatás
zártával a kínai miniszter meghívta dr. Tõzsér
János rektort.
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Tanévzáró nyilvános ünnepi ülést tartott az egyetem Szenátusa június 20-án.
A résztvevõket dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelõs helyettes
államtitkár és dr. Móré Attila, az Alpha Befektetési Holding Zrt. elnöke
köszöntötte, míg tanévzáró beszédet dr. Tõzsér János rektor mondott.
B. G.
Az ünnepség elnökségében
helyet foglalt dr. Feldman
Zsolt, dr. Tõzsér János, dr.
Gálfi Péter, az Egyetemi
Doktori és Habilitációs Tanács elnöke, dr. Lipcsei Imre,
az Alkalmazott Bölcsészeti és
Pedagógiai Kar dékánja, dr.
Sótonyi Péter, az Állatorvostudományi Kar dékánja, dr.
Fodor Lajos, a Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánhelyettese, dr.
Káposzta József, a Gazdaságés Társadalomtudományi Kar
dékánja, dr. Szabó István, a
Gépészmérnöki Kar dékánja,
dr. Gyuricza Csaba, a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar dékánja, dr. Markó
Balázs intézetigazgató, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar augusztus 1-jétõl hivatalba lépõ dékánja és Molnár Bence, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnökhelyettese.
Dr. Feldman Zsolt helyettes államtitkár dr.
Fazekas Sándor földmûvelésügyi miniszter
jókívánságának tolmácsolásával kezdte köszöntõjét. A tárcavezetõ változatlanul bízik
az egyetem és a minisztérium együttmûködésében, aminek alapja a Szent István Egyetemen zajló kimagasló kutatás és oktatás,
továbbá az intézmény kiterjedt nemzetközi
kapcsolatrendszere. Mindezek miatt a gö-

döllõi univerzitás megkerülhetetlen szereplõje az
agráriumnak. Az a törekvése pedig, hogy az élelmiszergazdaság és a vidékfejlesztés felsõoktatási
központja legyen, egybeesik a minisztérium céljaival. A helyettes államtitkár
hozzátette: az FM a tudás
átadás feltételeinek erõsítése érdekében hálózatba
fûzte az agrárszakoktatás
középfokú iskoláit.
A magyar mezõgazdaság
és vidék európai uniós
környezetben mûködik és
él, annak minden elõnyét
és hátrányát megtapasztalva. Fontos tisztában lenni azzal, hogy Magyarország haszonélvezõje az európai integrációnak, mert háromszor annyi támogatásból gazdálkodunk,
mint amennyit a csatlakozás elõtt a magyar
költségvetés ezekre a területekre fordítani
tudott, emelte ki a helyettes államtitkár.
2004 óta a piaci környezet és a gazdaság
struktúrája is megváltozott. A nehéz és szigorúan szabályozott környezetben is van
mód kiállni a magyar érdekekért, megvédeni
például a magyar földet, a GMO mentességet és a jövõt. Hazánk azért tudott a válságból gyorsan kilábalni, mert képes volt ezeket
az érdekeket felismerni és védelmük érdekében fellépni.
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rajtunk, egyetemi polgárokon múlik
A magyar vidék erõs, fejlett és jövõképpel
bíró agrárium nélkül nehezen képzelhetõ el.
Ez az ágazat pedig emelkedõ teljesítménnyel
járul hozzá a gazdasági növekedéshez.
– Bízom benne, hogy van további lehetõség
elõrelépni. A közös agrárpolitika prioritásává vált a fiatal gazdálkodók megsegítése, a
kisgazdaságok kiemelt támogatása, a magas
élõmunka igényû területek elõtérbe állítása –
hangsúlyozta Feldman Zsolt.
Köszöntõjében a politikus arra is kitért,
hogy a tárca szívesen fogad gyakorlatra hallgatókat és számos, a SZIE-n végzett szakembert alkalmaz az agráradminisztráció.

*
Dr. Tõzsér János rektor tanévzáró beszédét
Jókai idézettel kezdte: "Csak az tudja, hogy
meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan
indultunk el." A magyar reformkor, a modern
nemzetállam kialakulásához vezetõ XIX.
század romantikus író-krónikása, Jókai Mór
gondolata számunkra itt és ma is idõszerû.
Idõszerû, mert Magyarország napjainkban is
reform értékû és léptékû változtatásokat
valósít meg. Az átalakítások – meggyõzõdésem szerint – egyaránt szolgálják nemzeti
érdekeink jobb érvényesítését és nemzetközi
versenyképességünk javítását. Mindezek hatást gyakorolnak egyetemünk mozgásterére
is. Intézményünk rendeltetésének és az agrártárcával kötött stratégiai együttmûködési
megállapodásának megfelelõen részt vett
kormányzati fejlesztési stratégiák kidolgozásában és otthont adott számos ehhez kapcsolódó tanácskozásnak.
Idõszerû a jókai gondolatot mottóként használni azért is, mert már tizenöt év telt el
azóta, hogy 1999. június elsején az Országgyûlés döntött egyetemünk megalapításáról.
Az akkor integrálódott intézmények vezetõi
Beköszöntõjükben a következõképp fogalmaztak „A Szent István Egyetem abból a
történelmi felismerésbõl született, egy konkrét helyzet adta feltételek között, hogy az új
évezredre történõ felkészülés legfontosabb
terepe ma is, miként a X. században volt, a
kor körülményeinek megfelelõ oktatás.”
Azóta is itt, Amerigo Tot dombormûve, a
Mag apoteózisa elõtt avatjuk doktorrá hallgatóinkat és adjuk át egyetemi polgáraink
kitüntetéseit a Tanévzáró Szenátusi Ülésen.
Az ünnepség évrõl évre alkalmat kínál a
mérlegkészítésre.
Tizenöt év persze nem sok esztendõ, ha arra

gondolunk, hogy az univerzitások Európa
legrégibb kulturális intézményei közé tartoznak. Sietõsebben múlik az idõ, ha egy
emberöltõhöz viszonyítjuk a tizenöt évet –
ennek most éppen a felénél
járunk! – és még sebesebben, ha
látjuk: a tudomány évente tör át
újabb teljesítményplafonokat.
Számomra azért is különösen
megtisztelõ alkalom a mai, mert
rektori megbízásom elsõ tanévét
zárhatom; errõl, a közösen végzett munkánkról vonhatok mérleget is.
A most befejezõdõ tanév megnyitóján megbízott intézményvezetõként arra hívtam fel az Önök
figyelmét, hogy a Szent István
Egyetem a hazai agráriumban betöltött szerepe, oktatási és kutatási
kapacitásai, hazai és külföldi
szakmai kapcsolatai alapján a
Kárpát-medence olyan tudásközpontjává, elit agrár- és vidékfejlesztési egyetemévé válhat, amely az oktatási, a kutatási
és a szaktanácsadási tevékenységeket a teljes
élelmiszergazdaság és vidékfejlesztés területein képes szakavatottan mûvelni. Ehhez
azonban számos belsõ és külsõ feltételt kell
megteremteni.
A Szent István Egyetem vezetése 2013. november elseje óta dolgozik teljes jogkörrel.
Minden intézkedésünkkel intézményünk érdekeit képviseljük ”házon belül” és az egyetemen kívüli szférában, a kormányzatnál és a
szakmai szervezeteknél. Fõ elvünk, hogy keressük meg a hét karból álló egyetem jobb
együttmûködésének lehetõségeit a munkában, erõsítsük az összefogást, az együtt gondolkodást, egymás céljainak megvalósítását,
hiszen a rendelkezésünkre álló erõforrások
korlátozottak. Ami nem jól mûködik, azt át
kell alakítani. Egy egyetemként kell mûködnünk, átláthatóan és következetesen, konszenzus és kompromisszum készen.
Meggyõzõdésem szerint az egyetem fejlesztése elsõsorban rajtunk, egyetemi polgárokon múlik. Senki sem oldja meg azt
helyettünk. A korábbinál jobb együttmûködésnek viszont feltétele a hatékonyabb belsõ
kommunikáció és kooperáció. Az egyetem
vezetése elképzeléseirõl, tervezett munkamódszerérõl és a legfontosabb feladatokról
minden karon nyilvánosan számolt be és

folytatott párbeszédet a munkatársakkal.
Rendszeresen találkoztunk a hallgatók képviselõivel is; sõt, mindenkinél elõbb a gólyák értesültek programomról, hiszen az
augusztusi gólyatáborokban az Egyetemi
H a l l g a t ó i Ö n k o rmányzat szervezésében fórumokon fogadtuk a kérdéseiket. A
tanév elsõ felét végigkísérõ dolgozói fórumokon elhangzottak is
megmutatták, hogy a
célkitûzéseink teljesítéséhez szükséges tudományos erõforrásokkal – elsõsorban kimûvelt emberfõkkel,
laboratóriumi hátérrel,
könyvtári infrastruktúrával inkább rendelkezünk, mint a hét kar
harmonikus együttmûködéséhez szükséges
szervezeti és szervezési feltételekkel. Az
eszmecserék valamennyiünk számára világossá tették, hogy megmaradásunk és elõrelépésünk érdekében fel kell tárnunk, meg
kell ismertetnünk, hasznosítanunk és egyben
óvnunk kell az egyes karok sajátos értékeit.
Az egyetemi integráció 14. évében is elhangzott olyan vélemény, hogy most elõször lehet
érezni a korábban önálló egyetemek, fõiskolák összevonásának értelmét.
Az elmúlt tanévben következetesen fenntartottuk a szigorú pénzügyi és gazdálkodási
eljárásrendet. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy
a Szent István Egyetem pénzügyi-gazdálkodási helyzete stabil. Az érvényes intézményfejlesztési terv alapján, a karokkal
együttmûködésben megkezdtük azok átvilágítását azért, hogy a jövõben hatékonyabban
mûködhessenek és az egyetem közép- és
hosszú távú céljait reálisan határozhassuk
meg.
Tovább fejlesztettük nemzetközi kapcsolatainkat, különösen az idegen nyelvû oktatás arányának növelése érdekében. Míg hét
évvel ezelõtt 753, ma már 1414 külföldi hallgató tanul egyetemünkön. A Szent István
Egyetemnek 438 nemzetközi megállapodása van. Az Európai Unió tagállamaival a legintenzívebbek a kapcsolataink, de részt veszünk brazil hallgatók képzésében is,
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emellett az afrikai, a karibi és a csendesóceániai térségbõl, továbbá Közép-Ázsiából
is fogadunk hallgatókat teljes, illetve részképzésre. A múlt hónapban látogatott hozzánk a Kínai Népköztársaság mezõgazdasági
minisztere és India budapesti nagykövete.
Az egyetem szerepet vállal az egységes
Kárpát-medencei magyar oktatási tér kialakításában. A napokban vették át mesterdiplomájukat a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon a Csíkszeredában két éve elindított vidékfejlesztési agrármérnöki szak
elsõ végzõsei. Az erdélyi képzési helyünket
mûködtetõ Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány és a Vidékfejlesztési Minisztérium (most már Földmûvelésügyi Minisztérium) támogatásával több alkalommal
is jártak gödöllõi központunkban csíkszeredai hallgatók és erdélyi gazdák, akik csillagtúra szerû tanulmányútjukon eljutottak az
Országgyûlésbe és hazai gazdaságokba.
Természetesen széleskörû hazai kapcsolatrendszerünk is segíti munkánkat. A vidékfejlesztés területén partnerünk a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos
Szövetsége. A közelmúltban kötöttünk
együttmûködési megállapodást az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft-vel, amely elsõsorban az Ybl Miklós Építéstudományi Karnak nyújt jelentõs
lehetõséget arra, hogy a kutatóintézettel közösen kiegészítsék kapacitásaikat, képességeiket, tudásukat és kihasználják a kooperációban rejlõ szinergiát.
A Szent István Egyetem egy hatalmas, élõ
szervezet, amely a fõvárostól a Gödöllõidombságon és a Jászságon át a Viharsarokig
része Magyarország szövetének. A kari erõfeszítések és az egyetemen belüli társadalmi,
elsõsorban hallgatói szervezõdések is számottevõen hozzájárultak e tanévi eredményeinkhoz. Õszinte nagyrabecsüléssel gratulálok az Állatorvos-tudományi Kar ismételten sikeres nemzetközi akkreditációjához,
saját bevételeibõl megvalósított fejlesztéseihez. Engem épp úgy örömmel töltött el az
István utcában májusban átadott „Guzsal
Ernõ” Szövettani- és Kórszövettani Gyakorlóban elhelyezett 60 korszerû mikroszkóp
elõtt csillogó szempár, mint a Gazdasági,Agrár- és Egészségtudományi Kar által szervezett szarvasi III. SZIE Regatta résztvevõinek nemes vetélkedése a Holt-Körös nagyon is élõ vízében. Együtt izgultam a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar
Botanikus kertjének munkatársaival, amikor
hazai és európai versenyre nevezték vénséges vén vadkörtefájukat, és elégedettséggel
töltött el a Gépészmérnöki Kar csapatának
sikere a Hungaroringen a Bosch go-kart építõ versenyén, valamint az is, hogy az Alkalmazott Bölcsészeti és Pedagógiai Kar
jászberényi kampuszán fogadott amerikai diákok az Újvilágba vitték a pedagógusképzõ
jó hírét.
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Beszéde további részében dr. Tõzsér János
gratulált azoknak a munkatársaknak, akik
ebben a tanévben és a közeli napokban védték illetve védik meg akadémiai doktori értekezésüket, továbbá azoknak a pályakezdõ
pályatársaknak, akiket pár perccel késõbb
doktorrá fogadott. Gratulált valamennyi
hallgatónak, aki a 2013/2014-es tanév mindkét félévében sikeresen teljesítette tanulmányi kötelezettségét és közelebb került diplomája megszerzéséhez. Befejezésül köszönetet mondott az egyetemi polgároknak
azért, hogy az elmúlt tanévben segítettek
fönntartani az Egyetem zavartalan mûködését, tovább erõsítették jó hírnevét.
*
Dr. Móré
Attila , az
Alpha Befektetési
Holding
Zrt. elnöke
beszédében elmondta,
hogy 30
éve végzett állatorvosként.
1983 nyarán viszont
Gödöllõre
szólították
egyetemi
elõkészítõ
tanfolyamra. Az itt töltött 2-3 hét az egyetemista lét "nászútja" volt, utána jöttek a nehéz tanulmányok. Boldog volt, amikor mindennek vége lett, s csak évek múlva jött rá,
hogy mindent az alma maternek köszönhet.
A szakmai tudást, a diplomát, a küzdeni akarást, a gondolkodást, a kitartást. Nagyon jó
befektetés volt az egyetemi tanulmányokra
szánt idõ. Azt kívánta a most végzetteknek,
hogy ugyanezt az érzést majd õk is éljék át.
Az Alpha Befektetési Holding Zrt. 400 dolgozójából több tucat végzett ezen az egyetemen. Állatorvosok, állattenyésztõk, növényorvosok és így tovább. Kimagasló szakmai munkájuk üzleti sikerük alapja. Az ebbõl származó jövedelem egy részét – vállalati kultúrájuk jegyében – visszaforgatják az
alma materbe, hangsúlyozta dr. Móré Attila.
Ösztöndíjakat írnak ki, tudományos diákköri
munkát támogatnak, nagy értékû eszközök
beszerzését segítik, gyakorlati helyeket kínálnak és több száz millió forintos kutatási és
fejlesztési projektekben dolgoznak együtt az
egyetemmel.

Kiss Dávid
Sándor, Mátis
Gábor, Papp
Tibor, Pásztiné
Gere Erzsébet,
Sváb László
Domonkos,
Tóth Péter, Vas
Zoltán, VeresNyéki Kata
Orsolya és
Vucskits András Valentin ,
állattenyésztési tudományok tudományágban Demény Ferenc, Hoffmann
Orsolya Ivett, Kurjákné Korom Edit és Végi
Barbara-, biológiai tudományok tudományágban Mátrai Norbert, gazdálkodásés szervezéstudományok tudományágban
Árpási Zoltán, Boll Anikó, Bruder Emese,
Bunkóczi László, Csíkné Mácsai Éva, Csomós Tamás, Domján Erika Erzsébet, Fogarassy Csaba, Hurta Hilda, Huzdik Katalin, Karmazin György, Kozma Tímea, Kujáni
Katalin Olga, Lencsés Enikõ, Marcus Stör-

Az ünnepségen doktorokat avattak. Ebben a
tanévben egyetemünkön agrár-mûszaki
tudományok tudományágban Bak Árpád,
Fekete Gusztáv, Máthé László, Pataki Tamás
István és Sárosi József, állatorvosi tudományok tudományágban Balogh Orsolya,

tudományok tudományágban Fetykó Kinga
Gabriella, Halász Ágnes, Harangozó Tamás, Hoffmann Péter, Horváthné Uhrin
Andrea, Kovács Gergõ Péter, Marglné Ambrus Helga, Sugár Eszter, Tóth Ágnes és Tóth
Zoltán , regionális tudományok tudo-

kel, Markó Olga, Reicher Regina, Ruff Ferenc, Sipos Gyula, Szûcs Csaba és Varga János, környezettudományok tudományágban
Baka Erzsébet, Cordula Mertens, Cserháti
Mátyás, Hecker Kristóf, Kelemen Eszter,
Láng Vince, Nagy Anita és Rózsáné Szûcs
Beatrix, növénytermesztési- és kertészeti
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mányágban Jóna György szerzett doktori
fokozatot.
A doktorrá avatás után a habilitált tanárokat
köszöntötték. Agrár-mûszaki tudományok
területen Nyers József, állatorvos-tudomány
területen Zádori Zoltán, Jurkovics Viktor és
Molnár Viktor, állattenyésztés-tudomány területen Balláné Erdélyi Márta, környezettudományok területen Czóbel Szilárd, regionális tudományok területén Bakucz Márta habilitált.

Ebben a tanévben a Szent István Elõadást
dr. Birkás Márta, az MKK Növénytermesztési Intézetének professzora tartotta, aki
nemzetközi szinten is új kutatási területet
alapozott meg a mûvelési és klímakár eredetû állapothibák felfedésével. Gyakorlatban alkalmazható megoldásokat ad a csapadék-, a hõ- és a szárazság-stressz kárainak
enyhítésére. Módszereit napjainkra 2,2 millió hektáron vezették be hazánkban. A termõhelyhez, klímához adaptált módszereit
négy térségi országban, különbözõ talajokon
alkalmazzák sikerrel.

A Kosáry Domokos-díjat 2014-ben a Szenátus dr. Szögi László történésznek,
levéltárosnak, a történelemtudomány kandidátusának, az ELTE Egyetemi Könyvtár
nyugalmazott fõigazgatójának, az ELTE levéltár nyugalmazott igazgatójának, az MTA
Tudomány- és Technikatörténeti Osztály-

közi Állandó Bizottság alelnökének, az MTA
Egyetemtörténeti Albizottság elnökének
adományozta az egyetem szaklevéltárainak
létrehozásában, fejlesztésében, az egyetemi
levéltári hálózat kialakításának elõkészítésében, valamint a SZIE egyetem-történeti tevékenységének támogatása során
végzett mindenkor magas szakmai színvonalú, ösztönzõ, segítõ munkájának elismeréseként.

A Szenátus Professor Emeritus elismerõ
címet adományozott dr. Szûcs Istvánnak, a
GTK Közgazdaságtudományi, Jogi és Módszertani Intézet egyetemi tanárának.
Szent István Egyetem Aranyérem kitüntetésben részesült dr. Bártfai Zoltán, a GÉK
Mechanikai és Géptani Intézet egyetemi docense, dr. Zöldág László, az ÁOTK Állattenyésztési, Takarmányozástani és Laborállat-tudományi Intézet egyetemi tanára, dr.
Bakonyi Gábor az MKK Állattani és állatökológiai tanszék egyetemi tanára.
Szent István Egyetem Ezüstérem kitüntetésben részesült dr. Komor Levente, a GTK
Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézet egyetemi docense, Orova Lászlóné dr. a
GÉK Matematikai és Informatikai Intézet,
Informatika tanszék egyetemi docense, Túriné Patai Magdolna igazgatási ügyintézõ
(Munkaügyi Osztály).

Egyetemi magántanári címet kapott dr.
Szõcs Gábor, az MTA Agrártudományi Kutatóközpont Növényvédelmi Intézet tudományos fõmunkatársa, osztályvezetõ.
Címzetes egyetemi tanári elismerésben részesült dr. Daood Hussein, a Regionális
Egyetemi Tudásközpont tudományos munkatársa, dr. Zsembeli József, a Debreceni
Egyetem Agrártudományi Központ Karcagi
Kutatóintézet tudományos fõmunkatársa, dr.
Herbst Árpád egyetemi docens, dr. Túróczi
Imre, a Szolnoki Fõiskola rektora, dr. Csaba
László, a Közép-Európai Egyetem egyetemi
tanára, Rakaczkiné dr. Tóth Katalin, a GTK
Pályatervezési és Tanárképzõ Intézet nyugalmazott egyetemi docense és dr. Józef Kania, a Krakkói Agrártudományi Egyetem intézetigazgatója.
A rektor Pro Negotio Universitatis kitüntetést adományozott Péli László Antalnak, a
Rektori Hivatal Munkaügyi Osztály nyugalmazott munkaügyi osztályvezetõjének és dr.
Tóth Lászlónak, a GÉK Folyamatmérnöki
Intézet professor emeritusának.
A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Arany fokozatot adományozott a következõ munkatársaknak: Markó Olga adjunktus, GTK Üzleti Tudományok Intézete,
dr. Tasi Julianna egyetemi docens, MKK
Növénytermesztési Intézet, dr. Centeri Csaba egyetemi docens, MKK, Környezet- és
Tájgazdálkodási Intézet, dr. Peszeki Zoltán
egyetemi tanár, GÉK Mûszaki Menedzsment Intézet, dr. Bakonyi Tamás egyetemi
docens, ÁOTK Járványtani és mikrobiológiai tanszék, dr. Jakab Csaba egyetemi adjunktus, ÁOTK Patológiai tanszék, Fackelmayer Roxane nyelvtanár Rektori Hivatal,
Szaknyelvoktatási és Vizsgáztatási Központ, Freund Péter mûszaki tanár, YMÉK
Építõmérnöki Intézet, Urbán Bernadett
igazgatási ügyintézõ, GÉK Környezetipari
Rendszerek Intézet, Horváthné Csapó Tímea tanulmányi osztályvezetõ, ÁOTK Tanulmányi Osztály, dr. Hegyi Árpád tudományos fõmunkatárs, MKK KTI Halgazdálkodási Tanszék, Wolfné Magyar Zsuzsanna
Mónika ügyvivõ szakértõ, YMÉK Gazdasági Igazgatóság, Hegedûs József mûszaki alkalmazott, GÉK Gépipari Technológiai Intézet, dr. Solymosi Norbert tudományos
munkatárs, ÁOTK Állathigiéniai, állomány-egészségtani és állatorvosi etológai
tanszék, Hodján Tamara igazgatási ügyintézõ, GTK, Társadalomtudományi és Tanárképzõ Intézet.
A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Ezüst Fokozatot adományozott a következõ munkatársaknak: Nagyné dr. Molnár Melinda egyetemi docens, GTK Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet, dr. Komáromi Kálmán egyetemi adjunktus, GTK Üzleti Tudományok Intézete, Kiss
Katalin tanársegéd, YMÉK Építõmérnöki
Intézet, Bakk János Balázs mestertanár,
GÉK Mechanikai és Géptani Intézet, dr.
Csikó György egyetemi docens, ÁOTK
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Gyógyszertani és méregtani tanszék, dr.
Dorner Zita egyetemi docens, MKK Növényvédelmi Intézet, dr. Szabó István egyetemi adjunktus, MKK, KTI Környezetvédelmi- és környezetbiztonsági tanszék,
Jaksics Katalin laboratóriumi asszisztens,
ÁOTK Belgyógyászati Tanszék és Klinika,
Kinálné Szikora Zsuzsanna laboráns, ÁOTK
Élettani és biokémiai tanszék, Lakatos Tünde gazdasági ügyintézõ, MKK Takarmányozástani tanszék, Vidák Tiborné kisegítõ alkalmazott, Gödöllõi Kollégiumok Igazgatósága, Tauberné Cseke Marianna ügyvivõ
szakértõ, Rektori Hivatal, Külkapcsolati Iroda, Feketéné Grnács Edit gazdasági ügyintézõ, Gazdasági Fõigazgatóság, Pénzügyi
és Költségvetési Igazgatóság, Pénzügyi
Osztály, Buzásné Kajon Katalin gazdasági
ügyintézõ, GFI Pénzügyi és Költségvetési
Igazgatóság, Számviteli Fõosztály, Liptói
Ferenc üzemviteli alkalmazott, GFI Biztonságszervezési Iroda, Rendészeti Osztály.

A Szenátus Szent István Egyetem Babérkoszorú Hallgatói Fokozatot adományozott a
következõ hallgatóknak: Dankó Dávid
ÁOTK, Gerdelics Judit GAEK, Szádvári
László YMÉK, Molnár Bence MKK, Csikós
László József GÉK, Szabó Csilla GTK, Szabó Katalin PhD hallgató, Hajas Tamás
ABPK.
Szent István Egyetem Fõtanácsos elismerõ
címben részesült Fatérné Hajduk Gabriella
ügyvivõ szakértõ, Rektori Hivatal, Belsõ Ellenõrzési Igazgatóság.
Szent István Egyetem Tanácsos elismerõ
címben részesült Balog Réka Tímea ügyvivõ
szakértõ, RH Belsõ Ellenõrzési Igazgatóság,
Miháli Krisztina gazdasági ügyintézõ, GFI
Pénzügyi és Költségvetési Igazgatóság,
Költségvetési Osztály.
Az Emberi Erõforrások Minisztere Magyar
Felsõoktatásért Emlékplakett kitüntetésben
részesítette dr. Szita Gézát, az ÁOTK Élelmiszerhigiéniai tanszék egyetemi docensét,
dr. Langer Katalint, a GTK Üzleti Tudományok Intézete egyetemi docensét és dr. Kovács Zoltánt, az YMÉK Építõmérnöki Intézet fõiskolai tanárát.
Az ülésen ismertették, hogy az elmúlt hónapokban egyetemünk több munkatársa kapott
magas rangú elismerést.
Fazekas Sándor miniszter a Pedagógusnap
alkalmából Nagyváthy János Díjat adományozott dr. Tõzsér János egyetemi tanárnak,
rektornak.
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Balog Zoltán, az emberi erõforrások minisztere Pedagógusnap alkalmából
Szent-Györgyi Albert-díjat adott át dr.
Heszky Lászlónak, az
MKK ny. egyetemi
tanárának, és dr. Molnár Sándornak , a
GÉK egyetemi tanárának.
Apáczai Csere János-díjban részesült
dr. Husti István, a
GÉK egyetemi tanára, dr. Laib Lajos, a
GÉK professor emeritusa és dr. Szoboszlay Sándor, az MKK
egyetemi docense.
A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából egyetemünk munkatársai közül a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetésben részesült dr.
Gyürk István, a GÉK
Mechanikai és Géptani Intézetének professor emeritusa. A
Magyar Érdemrend
Lovagkeresztje kitüntetésben részesült
dr. Fodor László, az
ÁOTK tanszékvezetõ
egyetemi tanára és dr.
Szûcs István, a GTK
egyetemi tanára.
A márciusban
Budapesten megrendezett 6. Fedett pályás Veterán Atlétikai
Világbajnokságon
Sebestyén Zoltán, a
GÉK Matematikai és
Informatikai Intézetének egyetemi docense félmaraton csapatversenyben aranyérmet, 8 km mezei futásban ezüstérmet
szerzett. A Sportközpont munkatársa,
Szabó István a 8 km
mezei csapatversenyen bronzérmes lett.
Az ünnepségen közremûködött a Gödöllõi Fiatal Mûvészek Egyesülete.

Balázs Gusztáv
felvételei

fókuszban az Egyetem

Szerencsés
Bizottság méri fel a karok helyzetét kimenetelû tûzeset
A Szenátus napirendjén

A Szent István Egyetem Szenátusa
2013/2014. tanévi kilencedik rendes
ülését május 28-án tartotta
Gödöllõn.
Napirend elõtt dr. Tõzsér János rektor bejelentette, hogy a Pedagógusnap alkalmából
egyetemünkrõl többen részesültek kitüntetésben. (Errõl lapunk 6. oldalán számoluk be – a
szerk.) Az egyetem vezetõje arról is tájékoztatást adott, hogy a tovább küldött öt egyetemi
tanári pályázatból a MAB dr. Posta Katalin
(MKK), dr. Penksza Károly (MKK) és dr.
Németh Tibor (ÁOTK) pályázatát támogatta.
A következõkben dr. Tõzsér János elmondta, hogy 2014 februárjában egy munkatársakból álló bizottságot bízott meg azzal, hogy
vizsgálja meg az egyetem 7 karán a hallgatói
létszámadatok alakulását, a finanszírozás feltételeit és a gazdálkodás helyzetét. Elsõként a
GAEK tevékenysége került górcsõ alá. Bár
Békés megyében és a sajtóban is több kérdés
felmerült a kar jövõjével kapcsolatban, a rektor leszögezte, hogy arról még semmilyen
döntés nem született. Amint körvonalazódnak
a lehetséges intézkedések akár a struktúra,
akár a szakok tekintetében, az egyetem vezetése konzultálni fog azokról a kari vezetéssel,
a dolgozókkal, a hallgatói önkormányzattal,
az oktatási kormányzattal és az érintett települési önkormányzatokkal, s ezután kerülnek a
különbözõ verziók a Szenátus elé.
Negyedikként arról kapott tájékoztatást a
Szenátus, hogy miután dr. Póti Péter általános és stratégiai rektorhelyettes a közelmúltban az MKK Állattenyésztés-tudományi Intézetének az igazgatója lett, írásban és szóban
kérte a rektort, hogy ez irányú többletmunkája
következtében a stratégiai feladatok alól mentesítse. Ezt a kérést dr. Tõzsér János elfogadta,
dr. Póti Péter általános rektorhelyettesként
folytatja szakmai munkáját.
A Szenátus támogatta a Szaktanácsadási és
Továbbképzési Központ létrehozását. A Szaktanácsadási Központ és a Felnõttképzési és
Távoktatási Központ összevonása révén egységes irányítással hatékonyabb szolgáltatási
rendszer és kari koordinálás, továbbá egységesebb piaci információs rendszer és marketing alakítható ki a két szakterületen.
A Szenátus a következõ tanszékvezetõi pályázatokat támogatta az ÁOTK-n: dr. Ózsvári
László – Állategészségügyi igazgatástani és
agrárgazdaságtani tanszék, dr. Sótonyi Péter –
Anatómiai és szövettani tanszék, dr. Frenyó V.
László – Élettani és biokémiai tanszék, dr.
Biksi Imre – Haszonállat-gyógyászati tanszék
és klinika, dr. Terelné Bán Andrea – Idegennyelvi lektorátus, dr. Bodó Gábor – Lógyógyászati tanszék és klinika, dr. Farkas Róbert
– Parazitológiai és állattani tanszék, dr. Cseh
Sándor – Szülészeti és szaporodásbiológiai
tanszék és klinika, Deli Levente – Testnevelési tanszék.

A Szenátus módosította az Egyetemi Tanulmányi és Vizsgaszabályzatot, a Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzatát, a Leckekönyv Szabályzatot, a Szellemitulajdon-kezelési Szabályzatot, az Önköltségszámítási Szabályzatot, az Eszközök és Források Leltározási és Leltárkészítési Szabályzatot, továbbá
az ÁOTK SZMSZ 2. és 3. sz. mellékletét.
A testület módosította a Megújuló energia
termelési és hasznosítási szakirányú továbbképzési szak valamint a Kynológus szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti
követelményeit.
A Szenátus együttmûködési megállapodás
megkötését támogatta az egyetem és a csehországi Mendel University Brno, az Autós
Nagykoalíció és a Gépészmérnöki Kar, továbbá a NIMCO Controls AB és a Gépészmérnöki Kar között. A SZIE Doktori Iskolák együttmûködési megállapodásainak aktualizálását
is támogatta a Szenátus. Ezekre az õszi akkreditációhoz van szükség.
A Szenátus hozzájárult az egyetem PlasmoProtect Szolgáltató és Kutató-fejlesztõ Kftben lévõ törzstõke arányának csökkentéséhez.
Az Egyebekben dr. Sótonyi Péter, az ÁOTK
dékánja bejelentette, hogy május 20-án megkapták a végleges döntést arról, hogy a kar
teljesítette a nemzetközi akkreditáció követelményeit.
*
A Szenátus június 18-án is ülést tartott. Napirend elõtt dr. Tõzsér János rektor elmondta,
hogy dr. Fodor Lajos egyetemi tanár (GAEK)
sikeresen megvédte MTA doktori értékezését.
Arról is tájékoztatást adott, hogy a MAB három, a Szent István Egyetemrõl beküldött
egyetemi tanári pályázatot nem támogatott. A
rektor dr. Vekerdy Zoltán (MKK) esetében élt
a fellebbezés jogával. Az egyetem vezetõje
köszönetet mondott mindazoknak, akik részt
vettek a III. SZIE Regatta megvalósításában.
A testület az Egyetemi Tanulmányi Hivatal
és Információs Központot Egyetemi Tanulmányi Hivatalnak nevezte át, majd a MAB felülvizsgálatához szükséges mértékben módosította a doktori és habilitációs szabályzat
mellékleteit.
A Szenátus az MKK elõterjesztésére módosította az ESZMSZ 4. sz. mellékletét képezõ
Foglalkoztatási követelményrendszer kari kiegészítését valamint az ESZMSZ 5/D. melléklet Hallgatói Juttatások és térítések
szabályzata MKK kiegészítés 2. számú függelékét (a Bonafarm Ösztöndíj Szabályzatot).
A Szenátus elõterjesztést fogadott el a
2014/2015. tanévre szóló Köztársasági
Ösztöndíj pályázattal kapcsolatban.
A Szenátus jóváhagyta a Kötelezettségvállalási és utalványozási szabályzatot, a Pénzkezelési Szabályzatot, a Számlarendet, a
Számviteli politikát, a SZIE Értékelési,
valamint Selejtezési Szabályzatát.

Május 31-én, reggel fél 8 és 8 óra
között az egyetem gödöllõi
központi épületében, a Talajtani
és agrokémiai tanszék
használatában lévõ földszinti
raktárban – feltehetõen
elektromos hiba következtében –
tûz keletkezett, meggyulladt az ott
tárolt komposzt, tájékoztatta
lapunkat Kristóf Krisztina, a
Gazdasági Fõigazgatóság
Biztonságszervezési irodavezetõje.
Személyi sérülés nem történt, a hatósági
vizsgálat még tart. Az eddigi ismeretek szerint nem történt bûncselekmény. Az épület
statikailag nem gyengült meg. Mindamellett
az anyagi kár jelentõs terhet ró a tanszékre.
A szombati napon sokan tartózkodtak az
épületben, hiszen oktatás és vizsgáztatás is
zajlott, míg mások kari rendezvény miatt
voltak jelen. A rendészet a közeli tûzjelzõ
berendezés jelzését észlelve kezdte el a védekezést a tûzriadó tervnek és a többször begyakorlott eljárási utasításnak megfelelõen.
Miután meggyõzõdtek a riasztás valódiságáról, haladéktalanul értesítették a tûzoltókat, a lifteket biztonságosan leállították és
elkezdték a kiürítést. A nagyon gyorsan terjedõ füstben az iroda két munkatársa segítette a tûzoltók munkáját, az ablakokat kinyitva szellõztetéssel gyorsították a légcserét. A fõépület a mentést irányító tûzoltó parancsnok utasításának megfelelõen az átszellõzés idejére, 13 óráig zárva maradt.
A kari rendezvény miatt az egyetemen tartózkodó ügyeletes villanyszerelõk jelenléte
is elõsegítette a beavatkozás gyorsaságát.
Az épületbe való biztonságos bejutást követõen a villanyszerelõk azonnal megkezdték
az elektromos rendszerben keletkezett károk elhárítását, de egyes épületrészek áramellátását csak vasárnap délutánra tudták
megoldani.
A raktárban a tanszék elsõsorban talajmintákat tárolt. Vegyi anyagok csak kis mértékben voltak jelen, amik javarészt érintetlenül
maradtak a tûzesetben. Mérgezõ anyag nem
kerülhetett ki a légtérbe. A hatósági vizsgálat elõzetes megállapítása szerint a tárolás
során mulasztás nem történt, azt szabályszerûen végezték, a tanszék nem okolható a
tûzesetért, közölte az irodavezetõ.
A Biztonságszervezési Iroda évente minimum négyszer tart tûzriadó gyakorlatot. A
mostani eset is felhívja a figyelmet arra, milyen fontos az ilyen jellegû gyakorlatok
megtartása, az életvédelmi technikai berendezések karbantartása, korszerûsítése, valamint a hatóság megfelelõ tájékoztatása az
ehhez hasonló rendkívüli helyzetekben.
Az egyetem rektora, gazdasági fõigazgatója és fõtitkára is köszönetét fejezte ki munkájáért Kristóf Krisztina biztonságszervezési irodavezetõnek, Molnár Erik tûzvédelmi szakreferensnek és Nagy István rendészeti osztályvezetõnek.
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„A Szent István Egyetem kikerült a válságból”
Beszélgetés Figler Kálmán gazdasági fõigazgatóval
Korábban vázolt víziók szerint, az évrõl évre csökkenõ állami támogatás
tendenciáját figyelembe véve az egyetemnek már el kellett volna tûnnie a
radarok képernyõjérõl. Történni kellett valaminek, ami miatt ez
elmaradt… A 2013. évi költségvetési beszámolót tanulmányozva kitûnt,
hogy miközben az évet másfél milliárdos kiadási elõirányzat csökkentéssel
kezdtük, év közben jelentõs elõirányzat emelkedés történt. Mi ennek az
oka és mi ennek az eredménye? – kerestük meg kérdéseinkkel Figler
Kálmán gazdasági fõigazgatót.
BALÁZS GUSZTÁV
– A megmaradás egyik – teljesült – feltétele
az volt, hogy az egyetemi vezetés, beleértve a
karok vezetését is, és mindazokat, akik a hátukon viszik az egyetemet, megértették, hogy
kiadás csökkentésre és bevétel növelésre is
szükség van, oly módon hogy ez ne menjen a
feladat ellátás rovására. Tavaly nagyon kemény strukturális költségcsökkentés történt. A
karokon belül is felismerték azt, hogy lépni
kell. Ennek az eredménye az, hogy az év végén
Erzsébet-utalványok felhasználásával elkezdtük visszaforgatni a munkatársaknak a megtakarított javakat.
A kutatókarok, az Állatorvos-tudományi Kar
és a Mezõgazdaság- Környezettudományi Kar
költségvetése rendben volt, tovább tudtak bõvülni, forrásgeneráló képességük közismerten
kiemelkedõ. Az õ közremûködésükkel is gyakorlattá kezd válni, hogy több kar is együtt pályázik.
Erre több okból is szükségünk van. Például: a
duplájára kellene emelni az állami költségvetési támogatást, hogyha az itteni elképzelések
szerint lehetne oktatni a hallgatókat. Most átlagosan 23 fõs csoportot oktat egy tanár. Professzoraink szerint ezt meg kellene felezni.
Ezzel egyetértek, de a költségvetés ezt jelenleg
nem tudja finanszírozni. Részben megoldást
jelentene, hogy ha a felsõoktatási oktatók és
kutatók fizetését rendeznék.

Gazdasági vezetõként örömmel
látom, hogy az egyetemen felismerték:
egyensúlyt kell teremteni az oktatás és
a kutatás között. Akik jobban szeretnek
oktatni, azok kicsit többet tanítsanak.
Akik szívesebben kutatnak, azok pedig
többet kutassanak.
Az alulfinanszírozott oktatás és a forrásgazdagabb kutatás és fejlesztés kiegyensúlyozása
csapatmunkában, csapatmunkával a dékánok
felelõssége. Én úgy látom, hogy ez menni fog,
ami annál is fontosabb, mert 2013-ban jórészt
a pályázati bevételek tartották a radarképernyõn az egyetem hajóját.
A kutatások másik eredménye lehet hasznosító vállalkozások alapítása, szabadalmak
értékesítése. A Szenátus májusban hozott az
egyik spin-off céggel kapcsolatos döntést.
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Tulajdoni hányadát 33-ról 25 százalékra
csökkentette. Ez nem azt jelenti, hogy az
egyetem tulajdonrészt veszített, hanem lehetõvé tette az eddiginél sokkal több pályázati lehetõség kihasználását és adókedvezmények igénybe vételét. A változtatással a
kft. mûködési és piaci lehetõségei jelentõsen kibõvültek.
A K+F területen lehet többek között díjazni azt a többletmunkát, amit valaki források
elnyerésére vagy kutatásokba fektet, és emellett még oktat is.
– A mondottak azért is érdekesek, mert
azt igazolják, hogy az akadémiai és gazdasági vezetés egymást segítve is mûködhet.
–Tudományos kérdések eldöntésébe nem
szólok bele, ehhez nincs is kompetenciám.
Viszont látom és láttatom, hogy hol vannak
lehetõségeink, hol találhatók források. És
hogy hol találhatók, az nagyon sokszor tõlünk független. E gondolatmenet mentén az
egyetemi vezetés a Pályázati és Innovációs
Központ új vezetõjének elsõ feladatként azt
szabta meg, hogy keresse meg a dékánokat,
gyûjtse össze tõlük az õket most foglalkoztató ötleteket és mutassák be neki az ötletek gazdáit. A PIK vezetõje az elképzelésekbõl egy olyan „étlapot” állít össze,
amivel az egyetem megkeresheti a kormányzatot. Egy ilyen ütõképes anyagnak
be kell mutatnia, hogy ez vagy az az ötlet mi
jót ígér a kormányzatnak megvalósítása
esetén. Hány munkahelyet teremthet, milyen GDP növekmény lehet belõle vagy
éppen milyen funkcionális élelmiszer gyártása lehet a végeredmény! Ez utóbbit azért
is tartom fontosnak, mert a 90-es évektõl
kezdve Magyarországon szinte kiirtották
azt a feldolgozó ipart, amit a Nyíregyházi, a
Debreceni vagy a Kecskeméti Konzervgyár képviselt...
– És ezt a sort ki-ki folytathatná…
– … nem biztos persze, hogy ilyen nagyságrendû feldolgozókat kell létrehozni. Kisebb méretû, falusi élelmiszeripari üzemeknek is van perspektívájuk. Akár egy
tízhektáros meggyültetvény termésének
késztermékké alakítása is lehet üzletileg sikeres vállalkozás. A kormányzat megnyer-

hetõ partnernek ilyen terveknek a megvalósításához. Hiszen a szaktárca meghirdette
például a háztáji programot. Az Európai
Unió szabályozásával is összhangban áll a
kis- és közepes méretû, gazdaságos állattartó
farmok fejlesztése.
– Lehet, hogy korábban is volt ilyen törekvés, arról azonban én nem értesültem,
hogy az egyetem ilyen ötleteket, ilyen gondolatokat továbbított volna. Mindenesetre, ahogy említette is, a minisztérium
számos fejlesztési stratégiájához kapcsolódhatunk.
– Ez szó szerint így van. Egyetértek azzal,
hogy ez idáig nem volt gyakorlat. Újólag
mondom, nagyon fontos, hogy a döntés-

hozókat koncentráltan érjük el, ne úgy, hogy
mindenki külön-külön lobbizik, rohangál
jobbra-balra, anélkül, hogy tudna a másikról. Mert akkor szétforgácsolódnak az erõk.
A Földmûvelésügyi Minisztérium mellett a
Belügyminisztériumot, az Emberi Erõforrások Minisztériumát valamint a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot is meg kell keresnünk. Lévén állami intézmény, egymásra vagyunk utalva. Eredmény csak közös munkából fakadhat.
– Az egyetem tehát nem egy zárvány a
társadalomban. A már említett költségvetési beszámolóban szerepel, hogy a kormányzat 600 millió forinttal járult hozzá
az intézményünk strukturális átalakítását elõsegítõ szakmai program elindításához.
– A program megvalósítása tavaly kez-

fókuszban az Egyetem

dõdött el. Éllovasa a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar volt.
Mi is történt? A GTK-n hosszú építkezéssel
alakult ki az a képzési struktúra, amely a
korábbi évek igényeinek és lehetõségeinek jól
megfelelt. Az állami finanszírozás megváltoztatásával, több képzési terület háttérbe szorításával vagy költségtérítésessé tételével a kar
pénzügyi alapjai totálisan megváltoztak. Ha a
GTK nyolc lábon állt, abból hatot egyik napról
a másikra kirúgtak alóla. Egy-egy képzést
azonban több év alatt lehet kivezetni, hiszen az
elindult évfolyamokat végig kell vinni az oktatásban. Ebben a kényszer szülte helyzetben a
GTK a funkcionális és strukturális költségcsökkentés végrehajtásával együtt elkezdte
növelni a bevételeit. Az állami támogatás nélkül ezt nem lehetett volna megvalósítani, nem
maradt volna meg az egyetem. Ez volt tehát a
program egyik része.
A másik a szembenézés a Gazdasági, Agrárés Egészségtudományi Kar hatalmas PPP terhével és a drámai mértékû hallgatószám csökkenésben megnyilvánuló strukturális válsággal. Ez egy több éve húzódó problémakör.
Ezen a karon kezdte a munkát a rektor által
megbízott mind a hét kart átvilágító bizottság,
amit dr. Heszky László akadémikus vezet.
Itt legelõször a PPP-t kell rendeznünk, majd
az átvilágítás után kialakult elképzeléseket
tettekre váltanunk. Békés megyei karunknak
kiemelkedõ pályázati forrás szerzõ képessége
van, mert a konvergencia régióba tartozik.
Ugyanakkor ezek a pénzek idáig úgy kézenközön eltûntek. Nem volt gazdájuk, emiatt
nem hozták a kívánt eredményt sem. Ezt most
megállítottuk. Átszervezzük a struktúrát és az
egyetemen belül tartjuk az elnyert pénzeket.
Ilyen módon az év végére stabilizálni tudjuk a
szarvasi, gyulai és békéscsabai kampuszok
helyzetét.

Reális elképzelésekre van szükség.
Kutatóegyetemmé egyelõre nem tudunk
válni. Az elõttünk álló hat egyetem
mindenben kétszer akkora, mint mi
vagyunk. Elõnyünk a
mozgékonyságunkban,
agrárcivilizációs és agrárinnovációs
tradícióinkban rejlik.
A Gépészmérnöki Karnak természetesen már
van egy elkülönült képzési rendszere. De õk
nagyon jól be tudják vinni ebbe az agrárgépészetet. Az Ybl Miklós Építéstudományi
Kar májusban megkötött együttmûködési
megállapodása az ÉMI-vel új területet nyit a
képzésben és a kutatásban, az agrár- és a vidéki
építészetben. Nagyon fontos, hogy a Mûegyetem tudomására hozzuk, mi nem azzal akarunk
foglalkozni, amivel õk, tehát ne akadályozzuk,
hanem támogassuk egymást. Eddig sem hoz-

tunk el tõlük hallgatókat, a jövõben sem fogunk, de szeretnénk egy olyan speciális
mesterképzést indítani, amiben számítunk
tanáraik közremûködésére.
Jó látni, hogy az Ybl felismerte, akkor
képes megõrizni értékeit, ha az egyetemen
belül mûködik, az egyetem pedig meglátta
a budapesti kar értékeit és méltányolja
érdekeit.

Mindenkiben tudatosítani kell,
hogy nem egymás ellen vagyunk. Ez
persze sok energiát igényel
mindaddig, amíg nem tudunk
„irányba állni”. A vezetés nem árul
zsákbamacskát. Feketén-fehéren
meghatároztuk a munka fõ vonalait.
Az úton mindegyik kar nagyfokú
önállósággal haladhat, amit senki
sem csorbít, de mindenkinek tenni
kell az egyetemért is.
Jászberény nehéz falat. Szeretnénk fenntartani az ottani képzést, de ehhez megint
csak egyetemi összefogásra van szükség.
Például képzéseket kell vinni Jászberénybe. Ezen a területen a Gépészmérnöki
Kar abszolút élen jár, ahogyan Szarvason
is.
A jászsági kampusz legnagyobb problémája a PPP konstrukcióban felújított kollégium költségeinek kitermelhetetlensége.
Itt sokkal kisebb a mozgásterük, mint a békési PPP projektek esetében. De nem abban
gondolkodunk, hogy ezt a képzési helyet
levágjuk és akkor eggyel kevesebb lesz a
gondunk, mondván, ez a legegyszerûbb.
Olyan megoldást keresünk, amely jó a dolgozóknak, a városnak, s méltó a képzési
hely tradícióihoz is.
– Érdekes, hogy bár az egyetem gazdasági fõigazgatójával beszélgetek, szinte egyetlen szám sem hangzik el a válaszokban. Inkább különbözõ megközelítésekrõl, vezetési elgondolásokról,
filozófiákról esik szó köztünk.
– Hogyha nincs egy vezetõi/vezetési elgondolás, akkor a számokban el lehet veszni. Sõt, olyan számháborút indíthatunk,
amilyet akarunk. Azt azért elmondom,
hogy a GAEK-en 350 millió forint mínusz
volt. Ebbõl közel 200 millió forint vezethetõ vissza a PPP-re. A többi mûködési
probléma. A PPP-vel egyelõre nem tudunk
mit kezdeni, de természetesen folyamatosan bogozzuk a csomót. Hajtjuk, gyûrjük
a kormányzatot és a bankokat a megoldás
irányába.
– Minden létszámleépítésnél elhangzik,
vagy leíródik, hogy a megtakarítások
csak a következõ évben éreztetik pozitív

hatásukat. Most már ez a következõ év
van. Valóban lehet érezni a pozitív hatást?
– Igen, lehet. Világos, hogy például a
nyugdíjazások esetén a felmondási idõre
jutó kifizetések, szabadságmegváltások,
végkielégítéseket költségei gyakran átnyúlnak a következõ évre. Ezektõl a terhektõl immár megszabadulunk. De mivel az éremnek
két oldala van, a kari megtakarítással ugyan
a kar büdzséje erõsödik, az egyetem viszont
sokszor úgy jár, hogy a fenntartó elvonja a
nyugdíjba vonult munkatársakra esõ normatívát. Így azután elõfordul, hogy csak az
állam takarít meg, nekünk pedig többletköltségünk keletkezik. Ezt én, ahányszor
csak tehetem, szóvá is teszem.
Ami pedig a struktúraátalakításra kapott
600 millió forint támogatást illeti, abból 210
millió forintot zároltak is, egybõl visszakerült az állami költségvetésbe. A megmaradt 400 millió forint egy részét tudtuk csak
átalakításra felhasználni, mert jórészt a PPP
veszteség rendezésére fordítottuk.

Mégis, köszönjük az EMMI-nek a
támogatást, mert a tárca vezetése
átlátta, hogy a PPP beruházásokkal
baj van. Csakhogy ezt a forrást nem
tudtuk fejlesztésre felhasználni. Ez
elment a bankokba. Miközben, ha
kapnánk másfél milliárd forintot csak
fûtéskorszerûsítésre, az éves szinten
150 millió forint megtakarítást hozna
nekünk. Kértünk forrást, de egyelõre
nem kaptunk választ. Azt is értjük,
hogy nem egyszerû a kormányzat
helyzete, mert az unión belül is
költségvetés-váltás van.
A 2013-ig terjedõ idõ lezárult, az új indulása
elõtt pedig… Mire megtalálják a helyüket a
döntéshozók, és az elosztott pénzeket
továbbosztják alfejezetekre, az idei év
elmúlik. A pénzcsapok csak jövõre nyílnak
ki. De errõl azért beszélhetek most nyugodtan, mert felkészültünk rá. Úgy osztottuk
el a bevételeket, hogy kibírjuk. Az idei költségvetésünket kiegyensúlyozottnak tartom.
– A most véget érõ tanévben a Szenátus
üléseire nem kerültek „vérfagyasztó” elõterjesztések. Mit jelez ez?
– Azt, hogy a Szent István Egyetem kikerült
a válságból. Jól kell élnünk ezzel a helyzettel
és azzal a ténnyel, lobbi erõnk nagyobb lett.
Jók a társadalmi kapcsolataink és jók azok a
dolgok, amikkel a karok foglalkoznak. Ezeket kell erõsíteni – figyelve a környezetet és
versenytársainkat.
A szerzõ felvétele
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Diplomaátadó
ünnepség az MKK-n
A Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar diplomaátadó
ünnepségét június 19-én tartották az aulában. Az ünnepségen
köszöntõt dr. Gémesi György polgármester, ünnepi beszédet
dr. Gyuricza Csaba dékán mondott.
Hazánk felemelkedésének egyik feltétele a vidék fejlesztése, az ehhez szükséges szakemberek utánpótlását jórészt a karon képzik, mondta a város vezetõje,
lendületet, energiát, hitet kívánva a friss diplomások pályakezdéséhez. Kérte
õket, ne feledjék Gödöllõt, idõrõl idõre látogassanak vissza a településre.
Napjaink viharos változásai magas fokú alkalmazkodó képességet, innovatív
magatartást, kreatív munkát igényelnek mindenkitõl, így a most végzett szakemberektõl is, hangsúlyozta a dékán. Javasolta, hogy munkájuk során igyekezzenek feltárni és hasznosítani az új lehetõségeket. Ehhez jó muníciót kaphattak a
kutató karok elit mezõnyébe tartozó karon, amelynek az a filozófiája, hogy mindig egy lépéssel a gyakorlat elõtt kell járni.
Az ünnepségen a dékán díszoklevelet adományozott dr. Fehér Károly professzornak 80., dr. Dudits Dénes akadémikusnak 70. születésnapja alkalmából.
A kari tanács „Doby Géza” díjat adományozott dr. Kiss Erzsébet egyetemi tanár
(felsõ képünkön), Pro Facultati Scientiae Agrariae Díjat adományozott dr. Helyes Lajos egyetemi tanár, dr. Kuti László c. egyetemi docens, dr. Mezõszentgyörgyi Dávid, a Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési
Intézet fõigazgatója és V. Németh Zsolt, a Földmûvelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelõs államtitkára részére.
A Kari Tanács címzetes egyetemi docensi címet adományozott Bercsényi
Lászlónak, a Green Energy Hungary 2013 Hulladékhasznosító Kft. ügyvezetõ
igazgatójának, dr. Berényi Üveges Juditnak, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal osztályvezetõjének, dr. Koltay Andrásnak az Erdészeti Tudományos
Intézet tudományos fõmunkatársának és dr. Molnár Lajosnak, a Heves Megyei
Kormányhivatal fõállatorvosának.
A Kari Tanács az MKK Tiszteletbeli Tanácsadója címet adományozta dr. Gerebenics Imrének, a Solway Kft. ügyvezetõ igazgatójának és dr. Köller Joachimnak, a Nimród Vadászújság szerkesztõjének.
„Dékáni dicséretben” részesült Gódor Imréné laboráns, Mázikné dr. Tõkei Katalin egyetemi adjunktus, dr. Mikó Péter Pál egyetemi adjunktus, dr. Pajor Ferenc egyetemi adjunktus és dr. Pék Zoltán egyetemi docens.
A 200 ezer forint díjazású Béres József Ösztöndíjat Fekete Szabolcs, a környezetgazdálkodási agrármérnöki mesterszak I. évfolyamos hallgatója (második képünkön) nyerte el. Bonafarm Ösztöndíjban részesültek Kauser Jakab, Szabó
Zsolt és Tóth Csaba mezõgazdasági mérnök BSc-s hallgatók.
Az agrárszektor.hu gyakornoki program díját nyerte Pataky Bálint természetvédelmi mérnök szakos hallgató. A kari hallgatói önkormányzat által alapított
„Év Hallgatója” díjat Lázár Eszter Kata környezetgazdálkodási agrármérnök
mesterszakos hallgató (harmadik képünkön) kapta.
Avégzett hallgatók teljesítményükért számos további díjat vettek át.
Két dékán, egy rektor
– és egy rubindiploma. Az MKK május
14-én köszöntötte jubileumi diplomásait,
köztük dr. Dimény
Imre akadémikust,
volt minisztert és kertészeti egyetemi rektort, aki 1944-ben,
Kolozsvárott szerezte
oklevelét. Képünkön
dr. Gyuricza Csaba,
az ünnepelt és a háttérben dr. Dimény
Judit a kar korábbi
dékánja...
Balázs Gusztáv
felvétele
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17. Gödöllõi Gazdanap

Szárítópusztai víz-vízió
Miközben a hallgatók a fõépületben izzadtak,
a növények Szárítópusztán vizsgáztak. A június 13-án 17. alkalommal megrendezett Gödöllõi Gazdanapon utóbbiak „mentségére”
szólva dr. Gyuricza Csaba, az MKK dékánja
elmondta, hogy a növénytermesztés sajátosságaiból adódóan évrõl évre mást és másképpen tudnak bemutatni a termelõknek.
Elsõ elõadóként Zászlós Tibor, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara mezõgazdaságért felelõs alelnöke az innováció területeit ajánlotta
a gazdatársadalom figyelmébe, majd az innováció, az integráció és az információ hármas
követelményét hangsúlyozta Vancsura József,
a Gabonatermesztõk Országos Szövetségének elnöke, nem hallgatva el, hogy a következõ generációk legfõbb gondja a növénytermesztéshez szükséges víz biztosítása lesz
Az egyetemhez csak szakmai együttmûködés révén kapcsolható Gödöllõi Tangazdaság
Zrt. vezérigazgatója, Nagy Ádám elõadásából
a gazdasági döntéseiket befolyásoló tényezõkre hívjuk fel a figyelmet. Mivel tömegtermékeik árát a világpiac határozza meg,
„játékterük” a termelés költségeire és a termés
mennyiségére szorítkozik. Ennek érdekében –
az ehhez szükséges technika beszerzését követõen – összekötik a munkamûveleteket és
bevezetik a precíziós gazdálkodást.
Balla István termelési igazgatótól megtudtuk,

hogy a Növénytermesztési és
Biomassza-hasznosítási Bemutató Központ szárítópusztai
kutatási-fejlesztési tevékenységét a DuPont Magyarországgal, a Genezis Nitrogénmûvek Zrt-vel folytatott
együttmûködés, továbbá a vetõmagtermelõ és forgalmazó
cégekkel végzett termesztési
kísérletek alkotják.
Kép és szöveg
Balázs Gusztáv

Emlék- és tájékoztató tábla az Év Fájánál
Vackor emlék- és tájékoztató táblát avattak
május 27-én az egyetem gödöllõi Botanikus
kertjében. A felirat szerint "Kertünk híressége a "Vén vadkörtefa" a 2013-as magyarországi Év Fája verseny gyõztese és a 2014es Európai Év Fája verseny második helyezettje!" Az emléktáblát Gödöllõ Város
Önkormányzata és a Szent István Egyetem
állíttatta.
Az ünnepségen dr. Szirmai Orsolya tanszéki
mérnök elmondta, hogy a kert idén ünnepli
alapításának 55. évfordulóját. A múlt esztendõ és az idei több szempontból is emlékezetes marad. Az Év Fája versenyére dr. Czóbel Szilárd által benevezett és Takács Gábor
mûvészi fotójával fémjelzett Vén Vackor
országosan, sõt mondhatjuk, hogy Európában is ismertté tette a kertet.
Az oktatás a kutatás mellett ilyen, a nagyközönség számára bemutatható értékekre is
szükség van az egyetemen, mondta köszöntõjében dr. Gyuricza Csaba. Megállapította,
hogy egyre többen látogatnak a Botanikus
kertbe a vadkörtefának köszönhetõen.
Dr. Tõzsér János elismerését fejezte ki a
Botanikus kertnek azért, hogy egy nagyon jó
gondolatot kigondolt és nemcsak kigondolt,
hanem meg is valósított, még nagyobb jelentõséget adva az oktatásban és a kutatásban

minden nap használt területnek. Az is fontos,
tette hozzá a rektor, hogy az egyetemi és a
városi polgárokkal is megismerteti a kert
értékeit.
Lassan három éve lesz annak, hogy Magyarország európai uniós elnöksége idején
Gödöllõ felkerült Európa térképére. A vadkörtefa ezt most megerõsítette, emelte ki dr.
Gémesi György. A polgármester arról is
szólt, hogy jövõre a város tematikus kulturális éve a kerteket emeli az érdeklõdés
homlokterébe.
A vadkörtefa kampány befejezésével az
összefogás nem ért véget, hiszen a fa emléktáblája a kar, az egyetem és Gödöllõ Város
Önkormányzatának közös anyagi támogatásával készült. Az emléktábla mellett a
híres vadkörtefa egy nagyobb méretû tájékoztató táblát is kapott.
A vackor emléktáblát a Varga és Fiai Kft.
készítette. A botanikus kerti névtábla és információs táblák grafikai megtervezése Rajhona Tamás és Pándi Ildikó munkája. A térképet dr. Zsidai László egyetemi docens
rajzolta. A névtábla Lengyel László mesterember, míg az információs táblák állványzatai Barthos Vilmos és Kerekes László asztalosok keze munkáját dicsérik.
A fejlesztések nem állnak le idén sem, a kert

a Magnolia gyûjteménnyel gazdagodik.
Szintén kiépítik a Kertészeti Intézet és dr.
Neményi András támogatásával, szakértelmével kialakított bambuszgyûjteményt amely hazánk egyik legfajgazdagabb
gyûjteménye. Tervezik egy gyümölcs-tájfajta gyûjtemény kialakítását is. A gyerekeknek
interaktív fajátékokat készítenek.
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Friss és jubileumi diplomások a Gépészmérnöki Karon

“Bennnünket a tanáraink kötnek össze”

A Gépészmérnöki Kar június 21-én
tartotta diplomaátadó ünnepségét
az aulában. A nyári záróvizsga
idõszakban alap- és mesterszakokon nappali és levelezõ
tagozaton mindösszesen 154 fõ tett
sikeres záróvizsgát. A szakirányú
továbbképzésben 21 fõ kapott
oklevelet. Az esemény érdekessége
volt, hogy elõször nyújtották át egy
esemény keretében a friss
diplomákat és az aranydiplomákat.
Dr. Szabó István dékán beszédét azzal a gondolattal vezette be, hogy a diplomák átadása
talán a legnagyobb egyetemi ünnep. Gépészmérnöki oklevelet szerezni mindig is emberpróbáló feladat volt és lesz a jövõben is, hiszen az általa végzendõ munka felelõsséget,
az elmélet maradéktalan ismeretét és a vele
harmonizáló gyakorlati jártasságot is igényel.
Az aulában egymás mellett ülõket az iskola
köti össze, még ha az 50 éve végzettek nem is
ezek között a falak között tanultak. Merthogy:
az iskola építõanyaga nem a tégla, hanem a tanár. Dr. Kaifás Ferenc valószínûleg már az
aranydiplomásokat is tanította, ahogyan dr.
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Szendrõ Péter és dr.
Sembery Péter is. A
dékán pedig és oktatási helyettese, dr.
Daróczi Miklós az
aranydiplomás dr.
Faust Dezsõnél és dr.
Tóth Lászlónál is
vizsgáztak.
Dr. Szabó István kiemelte: a képzést tudományos igényesség és kompromiszszumok nélküli elvárások, gyakorlatorientált,
gazdaság közeli képzési szerkezet, diákcentrikus oktatási felfogás jellemzi.
Az ünnepségen bejelentették, hogy a kar kitüntetéseket odaítélõ tanácsa „Gépészmérnöki Kar Örökös Professzora” kari kitüntetést
alapított, amit az az aranydiplomát átvett, egykori professzor kaphatja meg, aki oktatói, kutatói és tudományos tevékenységével jelentõsen hozzájárult a kar arculatának formálásához.
Az elsõ alkalommal a poszthumusz díjat
adományoztak a következõ professzoroknak:
Klinger Pál, Lehoczky László, Váradi János,
Tibold Vilmos, Pogácsás György, Czakó József, Király László, Soós Pál, Hosszú Miklós,

Huszár István, Komándi György, Gyarmati
István, Bánházi János, Kocsis Károly, Szüle
Zsolt, Vas Attila. A díjazottak nevét egy erre a
célra kialakított emléktáblán örökítik meg.
A Gépészmérnöki Kar Örökös Professzora
címet kapta dr. Faust Dezsõ és dr. Tóth László
professor emeritus. Lehoczky László Emlékérem kitüntetésben részesült Fülöpp Géza
nyugalmazott fõtanácsos és dr. Kaifás Ferenc
professor emeritus. Váradi János Emlékérem
kitüntetésben részesült dr. Sembery Péter professor emeritus és dr. Kiss Péter egyetemi tanár. Komándi György Díszoklevélben részesült dr. Pálinkás István professor emeritus.
Pro Facultate kitüntetésben részesült dr. Gyulai József akadémikus, dr. Horváth András,
dr. Pék Lajos professor emeritus és Tóth József ügyvezetõ igazgató. Címzetes egyetemi
docens címet kapott dr. Kõfalvi Gyula ügyvezetõ.
Az ünnepség jubileumi diplomák átadásával
folytatódott, majd az aranydiplomások nevében dr. Faust Dezsõ (alsó képünkön) mondta
el visszaemlékezését. Az 50 éve végzettek nevében az eltávozott tanárok emléktáblájánál
koszorút helyezett el dr. Tóth László.
Köszöntõt mondott a végzõs évfolyamok
gépészgyûrûvel kitüntetett tanára, dr. Daróczi
Miklós is.
Balázs Gusztáv felvételei
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A 21. alkalommal

Nap Napja 2014
A Napenergia Társaság Európai
Tagozatának felhívására
Magyarországon 1994 óta évente
szervezi meg a nyári
napfordulóhoz közeli vasárnapon
a Nap Napja rendezvényt a Szent
István Egyetem Fizika és
Folyamatirányítási Tanszéke
(SZIE FFT) Gödöllõn. Az idei 21.
alkalom június 15-én került
megrendezésre. A program célja a
megújuló energiaforrások, azon
belül elsõsorban a napenergia
hasznosítás népszerûsítése.
A rendezvényt
a program kezdeményezõje
és házigazdája,
Farkas István
professzor a
Magyar Napenergia Társaság (MNT)
elnöke nyitotta meg, Imre László professzor,
az MNT tiszteletbeli elnöke és Fábián Zsolt
ny. alpolgármester köszöntötte. A napot Tóth
Edit tanárnõ vezetésével az Erkel Ferenc
Általános Iskola 7. a osztályának gitárkíséretes Napköszöntõ dalcsokra tette ünnepélyessé.
A napenergia hasznosításhoz kapcsolódóan
Véghely Tamás, a Gaiasolár Kft. ügyvezetõ
igazgatója elõadásában a napelem technológia fejlõdését mutatta be. Kitért a hatásfokok alakulására, az alkalmazási területek bõvülésére, az új fejlesztési irányokra és távlatokra is. Komlós Ferenc ny. minisztériumi
fõtanácsos a hõszivattyúzás jelentõségérõl
tartott elõadásában bemutatta a hõszivattyútípusokat, megépült, mûködõ alkalmazási
példákkal. Értékelte a jelen helyzetet, hangsúlyozta Magyarország kedvezõ geotermikus és hidrológiai adottságait, felhívva a figyelmet a kiaknázására, továbbá javasolta a
hõszivattyú hungarikumok listájába kerülését. Zsugonits Attila megújuló energetikai
szakmérnök egy konkrét PV-s rendszer tervezését mutatta be, értékelte környezetvédelmi, energetikai és megtérülési idõre vonatkozó szempontok alapján is. Talita Moura
de Souza a SZIE brazíliai MSc-s hallgatója a
megújuló energiák brazíliai alkalmazási lehetõségeit mutatta be röviden, angol nyelven. Az elõadások hozzászólásokkal egészültek ki. A megújuló energiák témakör fontosságát mutatta a felvetõdött kérdések kapcsán kibontakozó élénk vita. A szakmai részt
a Höflenergy Kft. eszközbemutatója színesítette. Az elõadások prezentációi elérhetõk a
Magyar Napenergia Társaság honlapján:
http://fft.szie.hu/mnt/konferencia.htm

Hulladékgazdálkodási kutatólaboratórium létrehozását tervezik

Szakmai együttmûködési
megállapodást írt alá ünnepélyes
keretek között Klug Lajos, a
Fõvárosi Közterület-fenntartó Zrt.
vezérigazgatója és dr. Szabó
István egyetemi tanár, a
Gépészmérnöki Kar dékánja
június 21-én, a kar tanévzáró
tanácsülésén.
A gyakorlatorientált oktatási és kutatási
feladatok megvalósításának támogatása céljából az együttmûködõ felek a településüzemeltetés, azon belül kiemelten a hulladékgazdálkodás, hulladékfeldolgozás területéhez kapcsolódóan kutatólaboratórium létrehozását tervezik.
A vállalat szakemberei meghívott ven-

dégelõadóként megosztják szakmai tapasztalataikat a kar hallgatóival szakterületi tantárgyi programok elõadásai, gyakorlati foglalkozásai keretében.
A vállalat személyi utánpótlásának támogatása céljából az együttmûködõ felek mérnök gyakornoki programot dolgoznak ki és
indítanak el.
A partnerek közös kutatást indítanak az
üveghulladék hasznosítására és a kommunális hulladék korszerû energetikai célú újrahasznosítására.
Az FKF Zrt. mint a legnagyobb hazai hulladékgazdálkodással foglalkozó szakvállalkozás számos olyan projektet tervez, amelynek
sikeres és költséghatékony kidolgozásában,
a megvalósítás elõkészítésében sokat segíthet az egyetem szellemi potenciálja.

Jövõre Gödöllõ lesz a házigazda

Biofizikai konferencia Nyitrán
Farkas István, a Szent István Egyetem
professzora és Seres István, egyetemünk tanszékvezetõje is tagja volt a június 17-19. között Nyitrán 13. alkalommal megrendezett
BioPhys Spring (BPS 2014) konferencia tudományos bizottságának.
Ez a nemzetközi konferencia fõként a fiatal
kutatók, PhD hallgatók számára kínál lehetõséget arra, hogy tudományos eredményeikrõl beszámoljanak. A tudományos bizottság
tagjai: Jozef Horábik és Krystina Konstankiewicz a Lengyel Tudományos Akadémia Agrofizikai Intézet professzorai, Jiri
Blahovec és Martin Libra a prágai Cseh Élettudományok Egyetem professzorai, Farkas
István professzor a SZIE Környezetipari
Rendszerek Intézet igazgatója, Seres István a
SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék
vezetõje, Zuzana Hlavacová a nyitrai Szlovák Agrártudományi Egyetem Mérnöki Karának oktatási dékánhelyettese és a rendezvény szervezõje Vlasta Vozarova a nyitrai
Agrártudományi Egyetem Fizika Tanszékének vezetõje voltak.
A rendezvény programjában 5 szekcióban

43 elõadás szerepelt. Az elõadások foglalkoztak a biológiai anyagok villamos és hõtechnikai tulajdonságaival, különbözõ modellezéseikkel, az élelmiszerek szárítási és
tárolási kérdéseivel, különbözõ biokémiai
folyamatok vizsgálatával, a megújuló energiák biofizikai alkalmazási lehetõségeivel
továbbá a biofizikához kapcsolódó fizikai
kísérleteket mutattak be.
Nagyon fontos, hogy a cseh, indonéz, lengyel, magyar, román, szerb és szlovák résztvevõknek eredményeik bemutatásán túl szorosabb szakmai együttmûködés kialakítására és szakmai konzultációkra is lehetõséget kínált a konferencia. A tudományos munka mellett Nyitra környékének megismerésére is volt alkalom.
A résztvevõk hasznos ismeretekkel, tapasztalatokkal gazdagodtak. Az elõadások két oldalas összefoglalói a rendezvényhez
kapcsolódó kiadványban a Kosáry Domokos Könyvtár és Levéltárban hozzáférhetõk.
A rendezvénysorozat 2015-ben Gödöllõn
folytatódik, a SZIE Fizika és Folyamatirányítási Tanszék szervezésében.
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IX. évfolyam, 5. szám

A GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR MELLÉKLETE

Ballagási és diplomaosztó ünnepség

Ötszáznyolcan tettek sikeres záróvizsgát
A Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
ballagási és diplomakiosztó
ünnepségét június 14-én tartották a
gödöllõi aulában.
Az esemény elnökségében helyet foglalt
Jakab István, az Országgyûlés alelnöke, dr.
Tõzsér János, a SZIE rektora, Prof. Donnik
Irina Mikhailovna, az Ural State Agricultural
University rektora, dr. Túróczi Imre, a Szolnoki Fõiskola rektora, dr. Káposzta József
dékán, dr. Tóth Tamás oktatási rektorhelyettes, dr. Posta Katalin, a Mezõgazdaságés Környezettudományi Kar dékánhelyettese, dr. Szabó István, a Gépészmérnöki Kar
dékánja, dr. Lakatos Vilmos, a Gazdasági,
Agrár- és Egészségtudományi Kar dékánja,
dr. Nagy Henrietta nemzetközi kapcsolatokért felelõs dékánhelyettes, dr. Szilágyi Tivadar tudományos dékánhelyettes, dr. Ugrósdy
György oktatási dékánhelyettes és Szabó
Csilla, a kari hallgatói önkormányzat elnöke.
Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a
diplomáciai testületek több tagja valamint
minisztériumok képviselõi.

– Elmélyült tudásra, szívósságra és akaratra
van szükség egy sikeres életpálya befutásához és meggyõzõdésem, hogy ezeknek a feltételeknek a mai generáció teljes mértékben
képes megfelelni – mondta köszöntõjében
Jakab István. – Amikor az ember elindul a
szakmai életútján, felvázol egy célt magának, mi az, amit az életében meg kíván valósítani és ezt maradéktalanul igyekszik elérni. Ma ezt az igyekezetet hatalmas verseny
övezi itthon és külföldön. Hiszem, hogy az
egyetemen mindent megtettek azért, hogy
önök kellõ munícióval induljanak el.
A politikus kiemelte, nagyon jó kell gazdálkodni az ország erõforrásaival a klímaváltozás, a nemzetközi válságok közepette.
Örömteli azonban, hogy az Európai Unió új
büdzséjében az innováció kiemelt súllyal
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szerepel, ezek kiaknázásában nagy szerep
vár a fiatalokra.
A karon most végzett külföldi és külhoni
magyar hallgatókat is szeretettel üdvözölte
Jakab István. Hozzátette: az erdélyi hallgatók jó részével már korábban is módja volt találkozni.
– A kormány számít a fiatal generációkra. Soha ne
adjátok fel céljaitokat, legyetek következetesek és
lankadatlanok – mondta befejezésül az Országgyûlés
alelnöke.
– A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 4.057
hallgatójával az egyetem
legnagyobb kara és az elmúlt évben is 15%-al növelni tudta a felvett hallgatók számát – hangsúlyozta
beszédében dr. Káposzta
József dékán, majd így
folytatta: – A kar nem csupán a gödöllõi kampuszon ajánl képzéseket,
hanem Budapesten, Békéscsabán, Szarvason, Jászberényben és a határon túl, Csíkszeredában is, ahol az államilag támogatott vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzés
két 30 fõs évfolyamán folyik az oktatás. E
szak elsõ végzõsei most kapják meg diplomáikat.
A minõség irányába tett lépéseink eredményeit mi sem bizonyítja jobban, mint az,
hogy az átalakítások után a kar oktatóinak
80%-a rendelkezik tudományos fokozattal,

ami a hazai üzleti képzéseket tekintve elsõ
helynek számít. Bizonyosan ennek is köszönhetõ, hogy az üzleti képzéseken diplomázott pályakezdõk elhelyezkedési mutatói
országos összehasonlításban is kiemelkedõek és a statisztikák alapján a karon végzett diplomások kapják a pályakezdõk között a legmagasabb
kezdõ fizetést.
A kar tehát állja a próbát a
hazai felsõoktatási intézmények versenyében és az itt
tanuló 222 külföldi diák jelenléte szerint, tágabb öszszevetésben sem kell szégyenkeznie.
Az elmúlt két hét záróvizsgáin 508 hallgató tett sikeres záróvizsgát, 50-50%ban alap- és mesterképzésben végeztek, akikbõl 134
fõ kapott kiváló vagy jeles
oklevelet. Ezek aránya több
mint 26%.
Az újnak és a hagyománynak, vagy tudományosan megfogalmazva az innovációnak
és a tradíciónak a küzdelme, minden korra
jellemzõ. Van, amikor lassan változik a világ
és van, amikor nagyon gyorsan. Most olyan
korban élünk, amikor a változás szédítõ, aki
csak egy kis idõre is megáll, véglegesen lemaradhat. Emiatt kell a folyamatos tanulást,
ismeretfrissítést kötelezõen beépíteni életünkbe, amihez a legjobb hely a Szent István
Egyetem, hangsúlyozta dr. Káposzta József.
A végzõs hallgatók nevében Balogh
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szakon végzett hallgató, Csernák Lilla Turizmus és vendéglátás alapszakon végzett
hallgató, Csúr Zoltán Kommunikáció és médiatudomány alapszakon végzett hallgató,
Földi Péter Pénzügy mesterszakos hallgató
és Pazsiczki Gábor Pénzügy és számvitel
alapszakos hallgató.

A SZIE rektora dr. Túróczi Imrének, a Szolnoki Egyetem rektorának címzetes egyetemi
tanári elismerõ címet adományozott.
A kar a 70 éve végzett dr. Bánki Horváth
Bélának Rubinoklevelet, az 50 éve végzett
Fekete Sándornak Aranyoklevelet adományozott.
Címzetes egyetemi docens elismerõ címben
részesült dr. Pápai Éva, GTK Elismerõ Oklevélben részesült Makra Lilla és Szabó Tiborné igazgatási ügyintézõ, Dékáni Dicséret
kitüntetésben részesült Csörgõné Palotay
Krisztina, Gyõr Hajnalka, Noszkay Zita és
Tóth-Lukács Adrienn igazgatási ügyintézõ
valamint Tatár Emese tanársegéd. Dékáni
Elismerõ Oklevelet vehetett át Balogh Barbara gazdálkodás és menedzsment alap-

A kari tanács dr. Szûcs István professzor
részére Pro Fakultate Emlékérmet, Prof.
Donnik Irina Mikhailovna professzor
asszony részére Pro Fakultate Nemzetközi
Emlékérmet adományozott.

A hallgatók kiemelkedõ oktatói teljesítményéért a 2013/2014 tanév Legjobb Oktatója
díjat dr. Vörös Gyulának, az Üzleti Tudományok Intézete egy. docensének ítélték oda.

Ballagók a könyvtárban

Koósné Török Erzsébet és Balázs Gusztáv felvételei

Barbara mondott búcsúbeszédet, amit lapunknak a diplomaátadó ünnepségre megjelent Tallér Tanévzáró Magazinjában teljes
terjedelmében közlünk. Itt is idézzük azonban a következõ godolatát:
– Az utolsó nagy megmérettetésen is túl vagyunk, ennek bizonyítékaként ülünk most itt.
Átvehetjük munkánk gyümölcsét. A kihívások továbbra is folyatódnak, de már az
egyetem falain kívül. Azt a sok mindent, amit
megtanultunk, odakint kell kamatoztatnunk.
És persze nem csak a deriválásra, Marshallkeresztre vagy a kommunikációs technikákra gondolok., hanem arra, hogy idõközben
felnõttünk, önállósodtunk, megtanultunk
egyedül döntéseket hozni, az életünket irányítani, és hogy a tetteinkért vállalnunk kell a
következményeket.
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“A jövõm egyelõre itt van”
Beszélgetés Balogh Barbarával
Balogh Barbara Gazdálkodási és
menedzsment szakon végzett
hallgató mondott búcsúbeszédet a
kar diplomaosztó ünnepségén. Vele
beszélgettünk az iskolaválasztásról,
egyetemi élményeirõl és az elképzelt
jövõjérõl.
– Miért a Szent István Egyetemet és azon
belül a GTK-t választotta felsõoktatási
tanulmányaihoz?
– Érdekesen fog hangzani, de a SZIE GTK
elõször a „B” tervem volt.Az ELTE történész
szakára szerettem volna menni, és mivel
közgazdasági szakközépiskolába jártam (ez
az irány szintén közel áll hozzám), úgy
gondoltam a második hely, ahová szívesen
mennék, a SZIE. Sok jót hallottam az egyetemrõl. Most már örülök, hogy ez jött be végül.Azt mondják, nincsenek véletlenek.
– Szerepet játszott ebben az egyetem
közelsége is? Hiszen, ön zsámboki.
– Igen, így van. Közel van a lakóhelyemhez,
és több ismerõsöm is idejárt.
– Hogy érezte magát az egyetemen?
– Nagyon nyílt ember vagyok, szívesen barátkozok, sokat beszélek. Megtaláltam az
emberekkel a közös hangot, az oktatóimmal
is jól kijöttem. Igaz barátokra leltem,
imádtam a tanulmányi osztályos elõadókat,
(akik sokat segítettek), és jó kapcsolatot ápolok a HÖK tagokkal is. Így nem is kérdés, nagyon jól. Kicsit a második családom a SZIE.

– Milyen közgazdasági szemléletet adott
Önnek a Gazdálkodási és menedzsment
alapszak elvégzése?
– Ezt hosszú lenne elmondani, annyi mindent kaptam. Mindenképp azt mondanám,
gyakorlatorientált. Szerettem az elõadásokat
is, de a gyakorlaton értettem meg minden lényegét. Szerencsére nagyon jó gyakorlatvezetõim voltak, sikerült elsajátítanom a folyamatokat. Persze, a valós életben néha ezek
máshogy mennek végbe, erre volt jó a szakmai gyakorlatom. Egy nagyon jó alapot kaptam.
– Tanulmányai mellett a közösségi életben is sokszínû szerepet vállalt. Volt HÖKös és gólyatábori szenior. Mi volt a legnagyobb élménye egyetemi polgárként?
– Mind nagy élmény volt, mert szívesen

csináltam. A HÖK, a szeniorkodás, a csoportvezetés, a rendezvényekben való szervezés mind más oldalamat mutatta meg, és sokat tanultam. Azt mondanám, a legnagyobb
élmény, amikor nem csak az ember érzi,
hogy jól csinált valamit, hanem ezt mások is
elismerik. Velem ez megtörtént, ez az igazi
elégedettség! Az egyik legjobb az volt, amikor dékán úrtól megkaptam a diplomámat.
– Miben volt eredményes HÖK munkacsoport vezetõként?
– Azt hiszem, sikerült egyre többet mutatni,
kommunikálni a HÖK életébõl. A hallgatók
jobban megismertek minket, minél több információt próbáltam eljuttatni hozzájuk.
Emellett segédkeztem mind a HÖK-ös,
mind a kari, és egyetemi rendezvényekben.
Nõtt a pozitív vélemények száma is a HÖKrõl. Ennek külön örülök.
– Hogyan képzeli el a jövõjét és a kapcsolattartást az Önnel együtt búcsúzó
hallgatótársaival?
– A jövõm egyelõre itt van. Jelentkeztem
mesterképzésre is, a HÖK-nek pedig továbbra is tagja maradok. Szeretném folytatni
azt, amit eddig csináltam, mellette pedig dolgozom az egyetem falain kívül is. Azokkal a
hallgató társaimmal, akikkel barátság
alakult ki, továbbra is fogom tartani a kapcsolatot. A többiek pedig már most tudják,
hogy 5 év múlva biztosan lesz évfolyamtalálkozó, ha rajtam múlik.

Köszönet és tisztelgés a hallgatóktól
SZABÓ KATALIN
Prof. Dr. Szûcs István DSc. a SZIE GTK – Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola vezetõje volt. A tavaszi félév során már
többször olvashattunk Szûcs professzor úr munkásságáról, hiszen
egy hosszú éveket felölelõ korszak lezáráshoz érkezett. Professzor
urat olyan embernek ismertük meg, akihez mindig lehetett fordulni
tanácsért, segítségért és sosem mulasztott el válaszolni, segíteni. Mi,
a jelenlegi és volt doktorandusz hallgató úgy gondoltuk, hogy szeretnénk méltóképpen megköszönni munkáját, és egyben tiszteletünket
kifejezésre juttatni. Egy közvetlen és barátságos ünnepség képe lobogott a szemünk elõtt, melyet a szabadban akartunk megszervezni.
A munkában részt vettek évfolyamfelelõs kollégáim: Csapó László
Attila, Györpál Tünde, Iliás Anikó, valamint Herczeg Boglárka és
Nagy Adrienn, nagyon köszönöm lelkes, odaadó gyors segítségüket!
Nagyon nehéz összehozni egy idõben egy helyen sok doktorandusz
hallgatót, de ez az esemény kivételes volt. Amint kimentek a meghívók, záporoztak a levelek. Május 30-án közel száz résztvevõ, köztük
70 hallgató fogadta professzor urat és feleségét, Rózsika nénit a
kollégium elõtt a réten. Az ünnepséget dr. Tõzsér János, egyetemünk
rektora nyitotta meg, mely fémjelezte szándékunk fontosságát. Ezt
követõen dr. Káposzta József, karunk dékánja is köszöntõt mondott,
majd a hallgatók nevében köszöntem meg professzor úr támogatását,
biztatását és minden jó szavát. További meglepetésként Nagy
Adrienn olvasott fel két verset, melybõl az egyiket dr. Fogarassy
Csaba írta Szûcs professzor úr köszöntésére. Hála az RGVI
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csapatának egy finom ebédet is elfogyaszthattunk mindnyájan. Végezetül szeretném megosztani azt az idézetet, mely érzékelteti Szûcs
professzor úr iránti tiszteletünk és szeretetünk mibenlétét:
„Csak az tud élni, ki mindig nevet,
Kinek a lelke élettõl vidám,
Kibõl kicsordul minden szeretet
És himnuszt zeng az élet hajnalán.
Ki minden könnybõl szivárványt fakaszt
Az élet sínjén gyõztesen robog,
Minden szikláról virágot fakaszt,
Csak az tud élni: aki mosolyog...” (Sándor Dénes)

tallér

A Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon fõként államvizsgák tájékán ér egybe az egyik napi munkaidõ a másikkal.
Talán észre sem vettük, május 31-én, szombaton azért jöttünk be az egyetemre, hogy szórakozzunk, megálljunk egy
napra, „A” Családi napra, „A” Pedagógus napra, hogy felhõtlenül beszélgessünk, pihenjünk. Mi több, pihegjünk a
Zumba után. Merthogy idén ezzel kezdõdött a mûsor. Majd
dr. Káposzta József dékán értékelte az évet, aminek legnagyobb szépsége az volt, hogy sikerült felemelni a felvett hallgatók számát. Szabó Csilla HÖK elnök a hallgatók nevében
mondott hagyományos köszönetet a tanároknak egész évi
munkájukért. Közben és még egy kicsit utána is, az üstökben
rotyogtak a finomabbnál finomabb étkek. Mûsort adott az
Egyetem téri Óvoda. Volt kutyás bemutató. Légvár, arcfestés, kézmûves foglalkozás, lovaglás. Idén elõször az egyetemi sportpályán, a Dobópályán! Nagy dobás volt!
(bg)

CSALÁDI NAP 2014

MEGÚJÍTOTTA együttmûködési megállapodását a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar és az Egyetem téri Óvoda. Az errõl szóló
dokumentumot május 27-én írta alá Fodor Csilla óvodavezetõ és dr.
Káposzta József dékán.
A megállapodás szerint a kar a többi között anyagi erõforrásokkal segíti az óvodai udvari játékok fejlesztését és azok folyamatos karbantartását, részt vállal az óvodai csoportszobák bútorzatának felújításában,
illetve cseréjében, s az intézmény számára már nem hasznosítható informatikai eszközök rendelkezésre bocsátásával, – a selejtezési eljárás
szabályainak figyelembe vételével – elõsegíti az óvoda felszereltségének korszerûsítését.
Az óvoda vállalja, hogy az egyetem programjain, rendezvényein részt
vesznek a gyermekek, valamint a pedagógusok és szerepvállalásukkal
hozzájárulnak a mûsorok érdekesebbé, színesebbé tételéhez. Az egyetem területén a gyermekek éves munkáiból kiállítást szervez. Részt
vállal a külföldi vendégek programjának színesítésében óvodai látogatás biztosításával, kézmûves délutánok és gyermekmûsorok szervezésével.

Megjelenik a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar támogatásával 2006 óta
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Homok-haza, Szíkföld-haza

Utak a tanyavilágba
Tizedszer hirdettük meg ez évben
A tanya címû C tárgyat a
Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Karon.
A kar valamennyi szakáról jöttek
hallgatók, s volt, aki a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Karról
jelentkezett. A tárgy legizgalmasabb
része minden évben
a tanyakirándulás.
DULAI SÁNDOR
Megszervezni nem könnyû egy fakultatív
tárgy kirándulásait az egyetem jelenlegi gazdasági viszonyai között. Autóbuszt ehhez végül az idén sem kaptunk, saját autókkal mentünk. Fiatal kollégám, Saláta Dénes – nemrégen még maga is A tanya tárgy hallgatója –
ezúttal is segített, de diákjaink közt is akadt,
aki felajánlotta a család kocsiját.
Az a húsz ember – sajnos közel sem a teljes
évfolyam –, aki így eljuthatott a kiskunsági
tanyavilágba, olyan élményekkel tért haza,
amelyek a tanteremben nem szerezhetõk meg.
Egy részük még soha nem járt tanyán, más részüknek már voltak tapasztalatai. Az a kilenc
tanya azonban, amelyet meglátogattunk, mindenkinek szolgált tanulságokkal.
A tanyavilág legnagyobb problémája évtizedek óta az elöregedés, de – ha lassan is – már
megkezdõdött a fiatalodás. A kilenc tanya közül öt az utóbbi tizenöt évben épült, négyet
pedig felújítottak. Lényegében mindegyiken

biogazdálkodás folyik, ott is, ahol ehhez még
hiányzik a hivatalos elismerés. A tanyák gazdái közül többen gyermekeikkel együtt gazdálkodnak, vagy úgy, hogy egy tanyában laknak, vagy úgy, hogy a gyermekük a családjával a közelben szintén tanyán él. A kilenc tanyából hétben diplomás a családfõ – de közülük csak kettõ agrárdiplomás (õk különben
Gödöllõn szerezték) –, a feleségek közt ötnek
van diplomája, ebbõl egy agrár- (kertészmérnöki) diploma. Gyermekeik között is többen
egyetemet, fõiskolát végeztek, vagy oda járnak – az agrárszakosok aránya itt magasabb,
mint a szülõknél.
Bévárdi Pál és Bálint László a Dunapatajhoz
tartozó Szelidpusztán, Németh József
Dunatetétlen, Szabó József Akasztó, Nemes
Mátyás és Gyöngyösi Sándor Fülöpjakab,
Eördögh András Jászszentlászló határában
gazdálkodik. Egyetemünk hallgatója Bévárdi
Pál Ádám fia és Szabó József két ikerfia:
Csaba most államvizsgázik, Zsolt pedig halászati-halgazdálkodási szakmérnök-hallgató.
Szabóék harmadik gyermeke, Andrea szintén
diplomát szerzett, és testvéreivel együtt szülei
akasztói halgazdaságában dolgozik. A népszerû halascsárda rendezvényszervezõjeként
– ahogy az egész család – a tóparti tanyán él a
férjével és kéthónapos kisbabájukkal. S Csólyospálos határában található az újrakezdés
egyik jelképe: dr. Gyõri-Nagy Sándor – egyetemünk Kultúrökológiai és Környezeti Kommunikációs Tanszékének egykori vezetõje,
kitûnõ tanára – és Gergõ fia 37 hektáros tájbir-

toka, amely fõként a vízhasznosításban mutat
jó példát. Két dûlõvel odébb négy gyermeket
nevel férjével a tanyájukon a professzor úr lánya, s el nem mennének innen, mert ez számukra a világ legszebb helye.
A „Homok-haza, Szíkföld-haza” – Buda
Ferenc szavai a Himnusz haza címû gyönyörû
versébõl – lakói közt sokan vannak így. A
2002-2003-as, majd a 2009-2011-es Tanyakollégium felméréseinek is az egyik legfontosabb megállapítása, hogy a Kiskunságban –
ott, ahol a mai magyar tanyák kétharmada áll
– négy emberbõl három minden nehézség ellenére a tanyán akar maradni.
A múlt század 40-es éveinek végén még több
mint egymillió ember élt tanyán Magyarországon, 1945-48 között – amikor a földosztás
után a tanyás földmûvelés az alföldi mezõgazdálkodás modelljének számított – még
csaknem nyolcvanezer új tanya épült. Aztán
jött a Rákosi-rendszer, a népi írók Kert-Magyarország ideája helyett a vas és acél országának rögeszméje. A rendszerváltozáskor, a
90-es évek elején már csak kétszázezren éltek
tanyán hazánkban. Az ezredforduló után aztán végre megindult a lassú növekedés, s a kiköltözõk egy része fiatal. A tanya tárgyunk
korábbi hallgatói közül ma már vannak, akik
tanyán telepedtek le, és családot alapítottak
egyiküknél nemrég született meg a harmadik
gyerek.
A mostani tanyajáró csapat tagjai közt is
többen így képzelik el az életüket.Adjon Isten
erõt hozzá, s támogatást a kormányzat!

Csendélet Szelidpusztán D Közeleg az este Akasztón, a halastónál D Bálint Lászlóék kútjának vize messze földön híres
Gyõri-Nagy Sándor a hallgatókkal a tájbirtokon, egy régi tanya helyén D Telekné Nagy Janka, aki néprajz-latin szakon végzett és
négy gyermek édesanyja
A szerzõ felvételei
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Partnerségben az Építésügyi Minõségellenõrzõ Innovációs Kft-vel

Tudásközpont a mûvészet városában
Kutatási, oktatási és innovációs együttmûködési megállapodást írtak alá
május 21-én, Szentendrén a Szent István Egyetem és az ÉMI Építésügyi
Minõségellenõrzõ Innovációs Nonprofit Kft. vezetõi. Az együttmûködés
keretében létrejövõ innovációs központ része lesz az a közel zéró
kibocsátású mintaház park, amelynek az építése nemzetközi példák
alapján és széles körû vállalkozói együttmûködéssel idén kezdõdik.
B. G.
Az ÉMI jelentõs sikereket ért el a közvetlen
Európai Uniós forrásokból megvalósuló konzorciális nemzetközi kutatások területén, és
ebben az egyetemmel való együttmûködés
további távlatokat nyit.
A Szent István Egyetem széles körû kompetenciával rendelkezik a mélyépítési és infrastrukturális beruházások területén, a tûzvédelemben végzett elméleti és gyakorlati képzései jelentõsen hozzájárulnak a hazai hatékony és biztonságos építési környezethez. A
két intézmény együttmûködése ezért az öszszes építõipari szereplõ számára eredménnyel
kecsegtet.
Dr. Sárközi Károly, az ÉMI vezérigazgatója a
megállapodást új mérföldkõnek értékelte az
ÉMI Szentendrei Ipari Park megújulása szempontjából. A tudásközpont központi irodaépületét tavaly adták át, a 2014-ben induló laborfejlesztések már a megállapodás jegyében,
összehangoltan, az egyetemmel közösen történnek, mintegy másfél-két milliárd Ft értékben.
Dr. Tõzsér János, a Szent István Egyetem
rektora hangsúlyozta, hogy az együttmûködés
nagy lehetõség az Ybl Miklós Építéstudományi Karnak arra, hogy az ÉMI Nonprofit
Kft-vel közösen kiegészítsék kapacitásaikat,
képességeiket, tudásukat és kihasználják a
kooperációban rejlõ szinergiát – ebbõl egyaránt profitálnak az oktatók és a hallgatók. A
közös alapokon fejlesztett laboratóriumi és
vizsgálati háttér az építõipari innováció szükséges feltétele. Nagy jelentõségû az a gondolat, hogy az együttmûködéssel ezen a tudományterületen is megoldható a duális képzés,
ami az egyetem mellett az országnak is hasznára válik. A tudásközpont nagy inspiráló erõ
lesz a további fejlesztésekhez, befektetésekhez és a partnerség elõsegítheti a kar részvételét a doktorképzésben.
Dr. Matolcsy Károly, az ÉMI tudásközpont
igazgatója kiemelte az energia-hatékony és
környezetbarát technológiák üzleti alapon történõ bevezetésének, a megújuló energiaforrások integrált építészeti alkalmazásának és a
smart megoldások elterjesztésének fontosságát, melyek az együttmûködés fõ területeit is
jellemzik. A fejlesztések során nagy hangsúly
kerül az akadálymentes hozzáférésre, az integrált infrastruktúra-fejlesztésre és a megelõzésre koncentráló katasztrófavédelemre.
A megállapodás aláírásán jelen volt Hízó

Ferenc zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt közszolgáltatásokért felelõs helyettes államtitkár is, aki a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium nevében a megállaÜdvözölte a megállapodást dr. Dietz Ferenc,
a város polgármestere is. Szentendre jelentõs
fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt idõszakban, amibõl kiemelhetõ az ÉMI-vel közösen
elnyert PIME'S CONCERTO Európai Uniós
támogatású városfejlesztési program. Az innovációs központ új munkahelyeket, vonzási
potenciált jelent a tudásközpontú vállalkozások számára, akiknek Szentendre szívesen ad
otthont. Az ÉMI – SZIE együttmûködés kappodást szükségesnek, fontosnak és hasznosnak ítélte. A tárca a megállapodásban kiemelt
területeket stratégiai jelentõségûnek tekinti;
az egyetem és az ÉMI együttmûködése az infrastruktúra modernizációját eredményezheti,
élhetõbb épített környezethez vezethet és gazdasági lehetõséget is jelent. Ismertette, hogy a
kormány az innováció és a kutatás-fejlesztés
támogatására a 2014 és 2020 közötti európai
uniós pénzügyi ciklusban 706 milliárd forintot tervez, ami kétszerese az elõzõ idõszak forrásának. Az ÉMI-hez hasonló háttérintézmények és a felsõoktatási mûhelyek együttmûködése a megalapozott döntés-elõkészítésben
és a szakszerû végrehajtásban is fontos szerepet játszik.

csán az egyetemi oktatók és hallgatók megjelenésével tovább gazdagodik Szentendre
sokszínû kulturális élete.

– Több mint négy éve kezdtük el a mostani megállapodáshoz vezetõ együttmûködést,
aminek az a lényege, hogy kölcsönösen kiegészítjük egymás lehetõségeit, képességeit –
tájékoztatta lapunkat az aláírás alkalmával dr. Makovényi Ferenc, az YMÉK dékánja. – A
példa kedvéért, mi a tûzvédelemnek az épületeken belüli kérdéseivel foglalkozunk, ehhez
rendelkezünk laboratóriummal. Az ÉMI kutatásai az épületek homlokzataira, külsõ falaira és nyílászáróira terjednek ki. Ezeket itt, Szentendrén egyben lehet kezelni.
Vannak olyan szakmai területek, amikkel az ÉMI nem foglalkozik. Ilyenek például a geotechnikai vizsgálatok, amikre az Ybl nagyon felkészült és amihez megfelelõ mûszerekkel
is rendelkezünk. Eddig kölcsönadtuk a szakértelmünket, az eszközeinket. Most magasabb
szintre emelhetjük az együttmûködést, ide hozhatjuk az eszközeinket az ehhez már szûkös
Thököly úti kampuszról és az ÉMI munkatársaival közösen folyhat az oktatás és a kutatás.
Az építõipari kutatásoknak ugyanis egy ilyen tudásközpontban lenne a helye. A közös fejlesztésekhez hallgatóink fantáziáját is felhasználjuk, tervpályázatot írtunk ki, különbözõ
ötleteket vizsgálunk meg.
Az Ybl Kar és az ÉMI tehát nagyon erõsen komplementer jellegû két állami szervezet,
amely megpróbálja úgy összehangolni a munkáját, hogy az a teljes magyar építõipart, tágabb értelemben a magyar állam érdekét szolgálja. Az ebben az együttmûködésben rejlõ
lehetõségeket nem sajátítjuk ki csupán a karunk számára, hanem az egyetem egésze
kutatási, fejlesztési pozíciójának erõsítésére törekszünk – fejezte be nyilatkozatát a dékán.
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Dr. Tóth László
professzor
köszöntése

Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeum

Dr. Tóth László professzor úrnak 75.
születésnapján szerveztek meglepetés
köszöntõt a Klímatanács tagjai és a
Klímairoda hallgatói közösen.

ORBÁN ÉVA
Május közepén három esemény követte egymást az Állatorvos-tudományi Könyvtár, Levéltár és Múzeumban. Május 13-án ünnepelte a
könyvtár az épület felújításának, az olvasói
terek kibõvítésének 30. évfordulóját. Ebbõl az
alkalomból a könyvtár ünnepséget rendezett.

SZÕKE LINDA
– HERCZEG BOGLÁRKA
SZIE Klímairoda
Az ünnepelt,
mit sem sejtve,
egy megbeszélésre érkezett a
Klímairodába,
majd nem kis
meglepetésére
tûzijátékos torta, terített asztal,
kölyökpezsgõ
és az ünneplõ
tömeg fogadta.
Ünnepi beszéddel dr. Fogarassy Csaba, a Klímatanács fõtitkára köszöntötte az ünnepeltet.
*
Dr. Tóth László 1939. május 1-jén született.
1964-ben okleveles mezõgazdasági gépészmérnökként végzett. 1968-ban megszerezte
egyetemi doktori fokozatát, 1974-ben a mezõgazdaságtudomány kandidátusa lett, 1984ben MTA doktori címet szerzett, 1996-ban
pedig egyetemi tanári habilitációját végezte
sikerrel. 2000-2004 között Széchenyi professzori ösztöndíjat nyert. Számos díjnyertes
szakkönyv szerzõje, legutóbb idén nyert Nívódíjat az „Alternatív energiaellátási rendszerek az agrárgazdaságban” címû könyvével.
Oktatási tevékenységei a Gépészeti alapismeretektõl a logisztikán, állattenyésztésen
keresztül a primer és szekunder energiahordózók, egészen a szélenergia hasznosításig
terjednek.
Tudományos és szakmai közéleti tevékenysége: 2000-tõl a Magyar Szélenergia Tudományos Egyesület elnöke, 2007-tõl az
OTKA Élettudományi szakkollégium tagja,
2004-tõl az MTA Energetikai Bizottság, Megújuló Energiák Albizottság vezetõségének
tagja, nemzetköziAGENG és WWEAtag.
Számos kutatása mellett a legfontosabbak:
Magyarország szél- és naptérképének létrehozása (2002-2005), a földhõ alkalmazása
konténeres rádióátjátszó állomások klimatizálására (2006-2007) és energetikai célú szélmérés szélerõmûpark telepítéséhez (20062007).
Jelenlegi munkahelye a Szent István Egyetem, a Gépészmérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézetének Energetika Tanszéke. Megalakulásától alapító tagja és elnöke a SZIE Klímatanácsának.

20

Mozgalmas május

Dr. Sótonyi Péter dékán úr a könyvtár harminc
évét, a szolgáltatások fejlõdését tekintette át és
köszöntötte ennek a hosszú idõszaknak a három
könyvtárvezetõjét. A közgyûjtemény rövid elõadásokkal villantotta fel sokrétû, könyvtári,
múzeumi, levéltári tevékenységét, és a tudományos közlésben érvényesülõ néhány trendet,
majd az elõterében leleplezték a kampusz építészének, Steindl Imrének a szobrát, amely korábban a Patológiai Tanszék gyûjteményében
volt. Végül az Állatorvos-történeti Gyûjteményben újonnan létesült „Kincsem sarok”
megnyitására került sor dr. Fehér Dezsõ professzor úr segítségével.

Május 16-án a könyvtár olvasótermében került sor dr. Kassai Tibor ny. tanszékvezetõ leg-

újabb Két és fél év Irakban (1970 – 1972) c.
könyvének bemutatójára. A téma, és különösen
a muszlimok iránti tolerancia erõsítésének aktualitását emelte ki bevezetõjében dr. Rostoványi Zsolt, a Corvinus Egyetem rektora, a
könyv elõszavának szerzõje, majd Moór Marianna színmûvésznõ és Kassai professzor két
hangra komponált ízelítõt olvasott fel a nemcsak szakmabelieknek íródott, kellemes stílusú
és izgalmakat sem nélkülözõ könyvbõl, amelyet ez úton is ajánlunk mindenkinek.
Végül a Múzeumok Majálisa koronázta meg a
hetet, amelyen elsõ alkalommal vett részt az
Állatorvos-történeti Gyûjtemény – ismét kölcsönözve az Anatómiai és Szövettani Tanszék
gyûjteményét. A lókoponya és egyéb hatalmas
csontok és az ezekhez illõ eszközök mindenkit
lenyûgöztek. A gyerekek nagyon élvezték a kifestõ, kirakó, rajzos játékokat, amelyek mind a
lovakról szóltak. Akadtak elmélyültebb érdeklõdõk is, akik végigböngészték az állatorvostörténelemnek egy dicsõséges és egy keserves
korszakát bemutató posztereket. Az „aranykort” az 1900-as párizsi világkiállításon arany-

és ezüstérmet elért állat-egészségügyi és állatorvosi teljesítmények reprezentálták, míg az
ellenpólust az I. világháború komor évei és
szenvedései képviselték, amelyekben a katonák osztoztak az õket kísérõ, szolgáló lovakkal.
A levéltár fotógyûjteményének több darabja itt
jelent meg elõször.
Fárasztó hét volt, de ezért bõségesen kárpótolta
a munkatársakat a résztvevõk érdeklõdése és
öröme.

HAGYOMÁNYTEREMTÕ CÉLLAL rendezte meg a GTK Tudományos Diákköri Tanácsa május 26-án Gödöllõn a „Hallgatók a tudományos kutatásban” címû konferenciáját. A rendezvényen
Budavári István Béla, Henter Alexandra, Soós Orsolya, Sztrunga Zsolt BA Gazdálkodási és menedzsment szakos és Erdélyi Dániel, Horváth Bálint, Karacs Márton MA képzés Regionális és
környezeti gazdaságtan szakos hallgatók kiváló elõadásait hallhattuk.
A konferencia legfõbb célja, hogy a tudományos diákköri kutatást megkezdõ hallgatók számára bemutatkozási lehetõséget nyújtson a kar, valamint a témájuk kutatásához, további feldolgozásához javaslatokat kapjanak. Megnyitójában dr. Káposzta József dékán dicsérte a hallgatók témaválasztását
és reményét fejezte ki, hogy a konferencián elhangzott véleményeket is figyelembe véve, a téma
részletes kidolgozását követõen az õszi kari, majd a 2015. évi tavaszi XXXII. OTDK-n találkozik az
elõadókkal. A hallgatók jellemzõen kutatásuk megalapozásán már túl vannak, azonban a szakértõ
Konferencia Bizottság (Prof. dr. Szabó Lajos professor emeritus, Salamonné dr. Huszty Anna c. e.
docens, dr. Nagy Henrietta e. docens, dr. Kozma Tímea adjunktus, Némediné dr. Kollár Kitti adjunktus, dr. Péli László adjunktus) hasznos tanácsokkal látta el õket kutatásuk továbbfolytatásához.
Az elõadások alapján összefoglaló kötet jelenik meg. A konferencia megszervezése az NTP-TDK13-036 "Tudományos Diákköri kutatások és programok a SZIE GTK-n" projekt keretén belül
valósult meg, melyet az Emberi Erõforrások Minisztériuma, az Emberi Erõforrás Támogatáskezelõ,
a Nemzeti Tehetség Program és az OFI támogat.
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A hormonális rendszer vizsgálata komplex bioinformatikai
és in vivo renderekkel KTIA_AIK_12-1-2012-0010
Sikeresen zárult a Szent István Egyetem Halgazdálkodási Tanszéke,
valamint a Semmelweis Egyetem II. sz. Belgyógyászati Klinikáján mûködõ
MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport közös projektjének
második szakasza.

Ez idõ alatt konzorciumi partnerük, az
MTA-SE Molekuláris Medicina Kutatócsoport a kutatás második szakaszában kialakította a kutatás bázisát jelentõ betegcsoportokat, valamint a klinikai adatbázist, amelyek
vizsgálatával lehetõség nyílik számos hormonális rendszert érintõ folyamat vizsgálatára. Elkezdõdtek a funkcionális molekuláris
biológiai vizsgálatok, amelyek során a sejtciklus során bekövetkezõ gén- és mikroRNS
expressziós változásokat tanulmányozzák.
Az eddigi eredmények összegzésével és a
további feladatok kijelölésével indult el a
projekt harmadik szakasza.

A projekt kiinduló pontja, hogy a hormonrendszer-szabályozása és a szabályozási zavarokból eredõ betegségek megismerése leghatékonyabban a nagy áteresztõképességû
vizsgálómódszerek alkalmazásával, a különbözõ platformokból származó adatok integrálásával valósítható meg. A pályázat egyik
célja olyan infokommunikációs rendszer beállítása, amely a nagy áteresztõ-képességû,
ún. “next generation sequencing
technology” informatikai feldolgozását
segíti. A kutatás zökkenõmentes, hiszen két

rutinos pályázó együttmûködése valósul
meg a projekt során.
A Szent István Egyetem Halgazdálkodási
tanszékén elkezdték a rendszerbiológiai modellek tervezését, klónozását. Zebradánió
embriókban elvégezték az endogén glükokortikoid receptor mûködésének vizsgálatát,
jelenleg a génexpresszós vizsgálatok folynak.
Tesztelték a már létrehozott génkonstrukciók mûködõképességét és az ösztrogén receptor aktivációját is.

SZIE KDKL

Háromszáz milliós beruházás
az Anatómiai és szövettani tanszéken

Nyári nyitva tartás
A SZIE Kosáry Domokos Könyvtár
az elõzõ évhez hasonlóan egész
nyáron az olvasók rendelkezésére áll
részleges nyitva tartással, illetve
ügyeleti rend kialakításával.
RÉSZLEGES NYITVATARTÁS
2014. június 30. – július 20. között hétfõtõl
péntekig: 8.00 – 12.00 óra
2014. augusztus 4. – augusztus 24. között
hétfõtõl péntekig: 8.00 – 12.00 óra
A nyári részleges nyitvatartási idõ alatt
teljes körû szolgáltatásokkal várjuk Olvasóinkat, a Könyvtár minden szolgáltatása a
szokásos módon vehetõ igénybe.
NYÁRI ZÁRVA TARTÁS KÖNYVTÁRI
ÜGYELETTEL

Az Állatorvos-tudományi Karon
közel háromszáz millió forintos
beruházással újult meg az Anatómiai
és szövettani tanszék.
A fejlesztéseket – az új bonctermet és a „Guzsal Ernõ” szövettani- és kórszövettani gyakorlót – a tanszék széleskörû oktató- és kutatómunkájának ismertetésével egybekötve
mutatta be dr. Sótonyi Péter tanszékvezetõ
professzor, a kar dékánja május 22-én.
Az eseményen részt vett dr. Tõzsér János, a
Szent István Egyetem és dr. Szél Ágoston, a
Semmelweis Egyetem rektora valamint dr.
Hámori József akadémikus, volt miniszter is.
Az ÁOTK dékánja külön köszöntötte tanszéki elõdjét, dr. Hajós Ferenc professzort.
Az anatómiai elõadóban kezdõdõ program
tudomány- és mûvészettörténeti visszatekin-

téssel indult.Az eseménynek a laikus vendég
számára már az is tekintélyt parancsolt, hogy
ezen a helyen 1881 óta oktatják ezt a tudományterületet.
A meghívottak – köztük az ország különbözõ anatómus mûhelyeit képviselõ szakemberek – nagy izgalommal vették birtokba
a kórbonctan plenáris gyakorlója felett, a tetõtérben kialakított „Guzsal Ernõ” szövettani- és kórszövettani gyakorlót. A teremben
elsõsorban 60 korszerû Leica mikroszkóp
szolgálja az oktatást elsõ és másodéven.
Guzsal Ernõ (1925-1978) 1951-ben szerzett állatorvosi diplomát. Pályafutása az
Anatómiai tanszékhez kötötte, ahol gyakornok, tanársegéd, adjunktus, majd 1966tól docens volt.
Balázs Gusztáv felvétele

2014. július 21. – augusztus 3. (két hét)
A Könyvtár nyári zárva tartása alatt az
alábbi szolgáltatások vehetõk igénybe:
Olvasószolgálati ügyelet: szerdai napokon
8.00 – 12.00 óra
Ügyeleti telefonszám: (28) 522000/1173
Akönyvtárközi kölcsönzés szolgáltatása:
Akérések leadása szünetel.
A beérkezett dokumentumok átvétele: szerdánként 8.00 – 12.00 óra
SZOKÁSOS NYITVATARTÁSI REND
2012. augusztus 25-tõl.
Szombati nyitva tartás: 2014. szeptember
13-tól.
Elõzetes megbeszélés alapján Olvasóink
délután is igénybe vehetik könyvtárunk szolgáltatásait.
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Meg kell újítani az egész GEAC szerkezetét
Beszélgetés Balázs Zoltán ügyvezetõ elnökkel
A GEAC május 27-i közgyûlése dr. Gálfi Péter tudományos rektorhelyettest a
klub elnökévé, Balázs Zoltánt, a SZIE sportigazgatóját ügyvezetõ elnökévé
választotta. Az egyetem vezetése azt várja a klubtól, hogy integrálja a FÕNIX
ISE-t, a korábbinál átláthatóbban, a SZIE érdekeit jobban képviselve
mûködjön a GEAC, növelje az egyetem hallgatói vonzerejét és alkalmas legyen
még több forrás bevonására az élsport, a hallgatói és dolgozói sportolás
feltételeinek javítása érdekében.
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B. G.
– Hogy érinti az új feladat? – kérdeztük
Balázs Zoltán ügyvezetõ elnököt.
– Régi vágyam megvalósításán dolgozhatok.
Amikor ugyanis a FÕNIX ISE-t létrehoztuk,
az a cél vezérelt, hogy az utánpótlás nevelésben és a pályázati téren is ütõképes egyesületet tudjunk az egyetem mellett mûködtetni.
Egyetemi összefüggésbe helyezve, megalkossuk a sportolói életpályamodell alsó szintjét.
Hosszú távú célom az volt, hogy egy olyan
egyesületben, olyan egyesületért dolgozhassak, amelyben minden korosztály szerepel. Ez
most találkozott az egyetemi vezetés szándékával, miszerint a két egyesületbõl egy
egyetemi klubot kell összegyúrni. Feladat van
elég. Bár a GEAC a sportban eredményes,
mûködésének sok-sok elemét a mai kor követelményeihez kell igazítanunk. Alapszabályt
kell módosítani, hatékony és végrehajtható
szervezeti és mûködési szabályzatot kell alkotni, alkalmassá kell tenni mindarra a feladatra, amit az egyetem elvár tõle.
– Az elmúlt években többször nyilatkozott
lapunknak az egyetemi sportlétesítmények
fejlesztésérõl, amiben elég szép sikereket
ért el. Vajon melyik lesz a nehezebb feladat?
– Ugyanonnan indulunk a GEAC-cal, mint a
létesítményfejlesztéssel. A feladat annyival
könnyebb, hogy a klubnak vannak országos
hírû, jól mûködõ szakosztályai is, amelyek
felépítésével, mûködtetésével gyakorlatilag
nem kell foglalkoznia az egyesület vezetésének. Viszont meg kell újítani az egész GEAC
szerkezetét, ki kell alakítani az arculatát és
néhány szakosztályt meg is kell újítani. Ez
több éves folyamat.

– Milyenné kell válnia a GEAC-nak?
– Elsõre azt mondom, hogy több hallgatót
vonzónak és az egyetem számára a hallgatói
vonzerõ egyik bástyájának. De ez a feladat is
összetett. Az egyetemi klubok ma már nem
tudnak csak abból megélni, hogy majd jönnek
a leendõ egyetemi hallgatók más városokból,
akár más országokból is. Szükséges a helyi és
a környékbeli utánpótlásra, vagyis a gyerekekre támaszkodni, ahogy azt egyébként például az atlétikai, a vívó és az asztalitenisz
szakosztály is teszi. Ez hallgatói vonzerõ
szempontjából is fontos tényezõ. Jöjjenek ide
tanulni azok is, akik már korábbi tanulmányaik alatt is itt sportolnak! S ha ez a legszélesebb módon gyakorlattá válik, az az egész város fejlõdésének jót tehet. Fontos, hogy minden sportágban magasabb színvonalat kínáljunk, a hallgatói vonzerõ miatt.
A FÕNIX és a GEAC labdarúgó szakosztályai eddig is együttmûködtek. A fúzió révén el
kell érnünk, hogy a szakosztályt magasabb
szintre emeljük, támogatókat, szponzorokat
szerezzünk a feltételek megteremtéséhez.
Mondanom sem kell, éles verseny folyik a forrásokért is! A FÕNIX kézilabda szakosztálya
is nagyon jól mûködik. Szerintem az egyetemi
sportból a kézilabda sem hiányozhat.
A kérdésnél maradva: sokkal könnyebb lesz
a hallgatókat is nagyobb arányban bevonni a
GEAC-ba, hogy ha megfelelõ PR-ja lesz a
klubnak. Elengedhetetlennek tartom, hogy a
hétvégi eredményekrõl már hétfõn értesüljön
a közvélemény. Ebben az esetben az egyetem
is sokkal elégedettebben tekinthet a GEACra, mert sokkal inkább viszi a SZIE jó hírét,
mint ebben a pillanatban. Ezt is kiemelt feladatomnak tekintem.

A VII. TELEKOM CAMPUS KUPA elsõ helyét az újonnan alakult Baluk csapata szerezte
meg, a döntõben nagyon simán, 7-1-re felülmúlva az egyszeres bajnok Házi Jellegû Kenyér csapatát. Az elõdöntõ már nem volt ilyen szoros, hiszen a tavalyi gyõztes Utazók csapatát csak hetesrúgásokkal sikerült maguk mögé utasítaniuk.
TAKÁCS MÁRTON
fõszervezõ
Atorna végeredménye és díjazottjai:
I. Baluk, II. Házi Jellegû Kenyér, III. Utazók,
IV. Made in Gödöllõ. Legjobb szurkolótábor:
Made in Gödöllõ. A félpályáslövõ-verseny
gyõztese: Szabó Tamás (Házi Jellegû Kenyér).
Gólkirály: Sztriskó Zoltán (Utazók) 25 gól. Leg-

jobb kapus: Miskolczi
Viktor (Baluk). Legjobb játékos: Birszki
Benjámin (Házi Jellegû Kenyér)
A döntõn étel-italról
az Egyetemi Sport
Büfé gondoskodott,
fellépett a SZIE
Cheerleaders csapata.
Az eredményhirdetés
után a záróbuliról a
Katlan Club gondoskodott. Az esemény
szervezõje az MKK

–Érinti az új megbízás eddigi feladatát?
– Sportigazgatóként továbbra is feladatom a
sportkoncepció megvalósítása, stratégiai menedzselése, kapcsolattartás a külsõ partnerekkel. A létesítmények átkerültek a SZIE Sport
Kft-be, ez a társaság mûködteti az infrastruktúrát és valósítja meg rendezvények és a
sportesemények szervezését. Az Aegon –
SZIE Tanulj és Sportolj program menedzselését is folytatom. Bár ennek a koncepciója országos programmá vált, mindent megteszek
azért, hogy az egyetemek és fõiskolák között
mi tudjuk ezt a legerõsebben képviselni, legeredményesebben megvalósítani.
– A tavasz vezetõ híre volt az egyetem életében, hogy kormányhatározat született
egy versenyuszoda építésérõl intézményünk területén…
– Valószínû, hogy ha a saját elképzelésünkkel, kezdeményezéseinkkel nem hívjuk fel a
figyelmet arra, hogy Magyarországon sem
képzelhetõ el egyetem úszó- és vízilabda
sport nélkül, akkor ez a döntés nehezebben
történik meg. A sikerhez mindemellett tudomásunk szerint elsõsorban az a kitartó lobbizás vezetett, amelyet egyetemünk rektora és
Vécsey László képviselõ úr közösen folytatott
a kormányzati döntéshozók irányában. Nagy
várakozással és reményekkel tekintünk a jövõ
felé, hiszen hosszú idõ után végre elindult az a
szerencsés folyamat, amikor a térség országgyûlési képviselõje és az egyetem vezetése
közösen fellépve, egymással folyamatosan
egyeztetve dolgozik az egyetem sportlehetõségeinek javításán. A magam részérõl azért is
örülök a beruházásnak, mert a FÕNIX ISEnek van egy vízilabda és úszó szakosztálya,
amelyben évrõl évre nagyon sok gyerek tanul
meg úszni. Vízilabda csapatunk az OB II-ben
a feljutás küszöbén áll. Az uszoda megépítéséig szeretnénk újra üzemeltetni az egyetemi
strandot, most az ehhez szükséges feltételek
megteremtésén is dolgozom. Reménykedem
abban, hogy eddigi munkánk és az egyetemi
sportkoncepció elismerése is részben ez a beruházás!

Kari Kollégiumi Tanács. Az esemény fõtámogatója és névadója a
Telekom. További támogatók: SZIE EHÖK, KoliSun, Koli ABC, SzlovákVin, Katlan Club, SZIEnn.

sport

Hárman a Nyári Ifjúsági Olimpián

Kiemelkedõ GEAC sikerek atlétikában
A Magyar Atlétika Szövetség hosszú évek
szüneteltetése után idéntõl megújította az országos csapatbajnokság versenyrendszerét,
új formában és rendezési módban. A sportegyesületek társulhattak egymással (max. 3
egyesület), két elõdöntõs csoportban megmérkõzve az õszi döntõben való indulás jogáért. Egyetemünk és városunk képviselõje,
a GEAC atlétika szakosztálya a Bp-i Ikarus
és a BEAC csapatával kötött együttmûködési
szerzõdést. A döntés helyességét bizonyítja,
hogy a május 10-11-i Nyíregyházán rendezett elõdöntõt a GEAC vezette csapat
nyerte, mindkét elõdöntõt tekintve a legmagasabb pontszámmal.
Kiemelkedõ eredményeink közül az elsõ
helyen megemlítendõ Répási Petra, aki szakadó esõben és ellenszélben futott 100 m gáton új országos csúcsot a junior korosztályban, világranglista 6. idõvel! Kaptur Éva
(SZIE-MKK) szinte mindenütt nyert, ahol
elindult – 100 m, 200 m, 4x100 m – míg a sérülések miatt tartalékos nõi 4x400 m-es váltónk szenzációs futásával lett második. Kovács Zoltán (SZIE-MKK) ranglistavezetést érõ futással nyerte a férfi 400 m-t, míg
férfi váltóink felülmúlhatalanok voltak; mindet megnyertük. Sõt, sprintereink fölényét
jelzi, hogy a 4x400 m-en a egyetlen csapatként az egész mezõnyben két váltót indítottunk, akik az elsõ két helyen végeztek, ezzel biztosítva a mindössze 2,5 pontos (!!!)
összesített gyõzelmet! A Csapat és az Egyesület iránti elkötelezettségét bizonyítandó,

olimpikonunk,
Deák Nagy Marcell (SZIE-GTK)
felkészülését
megszakítva
Pásztor Gáborral együtt, erre a
versenyre hazatértek az USA-ból,
vállalva a váltókban való szereplést.
Tulajdonképpen
mindenkit ki lehetne emelni, egy alapvetõen
egyéni sportágban mutatták meg sportolóink, hogyan kell egymásért, egyesületükért,
az egyetem és a város dicsõségéért küzdeni!
Versenyzõink összesen 7 elsõ- , 5 másodikés 2 harmadik hellyel, és további 5 hasznos
pontokat hozó 4 – 6. helyezéssel járultak
hozzá ehhez az óriási sikerhez, ahol a kiemelt
állami sporttámogatásnak köszönhetõen jelentõs pénzdíjjal is gazdagodott a szakosztály. Remélhetõen így tudjuk folytatni az õszi
döntõben is!
A versenyen a GEAC részérõl indult atléták
szinte kivétel nélkül a 2013. évben Gödöllõn
az év edzõje címet elnyert Karlik Pál és
kisebb részben az egyesületünkbe 2014-ben
„igazolt” Zsivóczky Attila irányításával készülnek. Közülük többen a tavaly elhunyt
mesteredzõ és GEAC vezetõ, Benkõ Ákos
tanítványai.
A Csapat tagjai voltak a fentieken kívül:

Joó Abigél bronzérmes

Újrabajnok röplabdázók

A 78 kilogrammos Joó Abigél, az Ybl Miklós
Építéstudományi Kar hallgatója bronzérmet
nyert az olimpiai kvalifikációs cselgáncs Budapest Grand Prix-n.
A kétszeres Európa-bajnok magyar a harmadik
helyért rendezett meccsen intésekkel verte a
szintén Eb-aranyérmes francia Lucie Louetteet. A KSI dzsúdósát kétszer intették szabálytalan fogásért, míg ellenfele rossz indításokért kapott három figyelmeztetést.
"Jól ismerjük egymást a francia lánnyal, mindketten balosak vagyunk, így egymás bal kezét
próbáltuk lefogni, ezért lett egy ilyen nem túl
szép, intéses meccs" – összegzett az olimpiai
ötödik Joó. "A mai dzsúdó sajnos megengedi,
hogy nem kell dobni a gyõzelemért" – tette
hozzá.
A KSI versenyzõje hozzáfûzte, hogy az augusztusi, cseljabinszki világbajnokságig még
két hét múlva Mongóliában lép tatamira.
Joó szerezte a magyar csapat harmadik érmét a
Papp László Arénában: elõtte Csernoviczki Éva
(48 kg) arany-, Karakas Hedvig (57) pedig
MTI
bronzérmet nyert.

Kálmán Csenge
(SZIE-ÁOTK), Budai Alexandra, Torma
Evelin, Zsíros Zsanett, Pozsgai Dániel,
Mucsi Róbert (SZIEMKK), Móré Gyõzõ,
Karlik Ádám, Tarlukács Ádám, Kriszt
Botond.
További szenzációs
hír, hogy a GEAC
atlétika szakosztály
versenyzõi közül hárman bekerültek a 2.
Nyári Ifjúsági Olimpia (2014. augusztus
16-28., Nanking, Kína) bakui kvalifikációs
versenyére utazó csapatba. Príma Balázs
gerelyhajítónk és Renner Luca magasugrónk már biztos csapattag, míg Kovács
Emma többpróbázó pedig gerelyhajításban
erõsítheti meg utazó helyét. A 30-40 fõs magyar atlétika csapatban mindössze 3 egyesület adhat három versenyzõt, ami a GEAC
atlétika utánpótlásának erejét jelzi. Közülük,
a jelenlegi világranglista alapján, Príma Balázsnak reális esélye van bekerülni az olimpiai csapatba.
A fényképen balról jobbra a 4x400 m váltó
tagjai, a következõ versenyzõk láthatók:
Kriszt Botond, Kovács Zoltán, Pásztor
Gábor, Deák Nagy Marcell, Tarlukács
Ádám, Mucsi Róbert, Pozsgai Dániel.

Gödöllõn, a Premontrei
Gimnázium sportcsarnokában
rendezték meg június 7-8-ig a
Magyar Egyetemi és Fõiskolai
Bajnokság röplabda férfi és nõi
négyes döntõit. A szebbik nem
csatározásában a gödöllõi
hölgykoszorú megõrizte tavaly
kiívívott elsõségét.
Amint arról a Magyar Röplabda Szövetség honlapja (http://www.hunvolley.hu) tudósított, a gödöllõiek mindössze egy játszmát veszítve gyakorlatilag papírforma-gyõzelmet arattak, hiszen két válogatott játékos, Szakmáry Gréta és a torna legjobb ütõjének megválasztott Csengeri Petra is erõsítette
a soraikat, de az idén felnõtt bajnoki bronzérmes és kupadöntõs TEVA Gödöllõ csapatából Lékó
Lilla, Lutter Liza és Szekeres Judit is, míg az alapcsapat hatodik játékosa Mészöly Bianka volt (rajtuk kívül Varga Karolina, Bolgár Evelin és Jenei Andrea szerepelt még) Kovács Attila, és segítõje,
az ugyancsak válogatott Széles Petra csapatában.
A Szent István Egyetem MEFOB-gyõztes csapatát Bolgár Evelin, Csengeri Petra, Jenei Andrea,
Lékó Lilla, Lutter Liza, Mészöly Bianka, Szakmáry Gréta, Szekeres Judit és Varga Karolina alkotta.
Vezetõedzõjük Kovács Attila, másodedzõjük Széles Petra. A második helyen a Semmelweis
Egyetem (TF), a harmadikon az ELTE, a negyediken pedig a Szegedi Tudományegyetem csapata
végzett.
Képünkön a gyõztesek az eredményhirdetés után
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ráadás

Tiszántúli fölény a

III. SZIE
REGATTÁN
Szarvason, a Holt-Körös vízében
harmadszor rendezték meg június 7-én a
SZIE Regatta sárkányhajó versenyt. Nehéz
lenne eldönteni, hogy a hangulat, vagy az
idõjárás volt kiválóbb, az viszont tény, hogy
az eléggé izgalmasan alakuló versenyben
a Gazdasági, Agrár- és
Egészségtudományi Kar Tessedik
Campusának csapata diadalmaskodott.
Pedig - a víz természetébõl fakadóan - nem
lejtett a pálya...
Rögtön az elsõ futamban a Debreceni
Egyetem csapata jutott elõnyhöz, amikor az
egyetemi vezetéssel erõsített Doktorandusz
csapat sárkányát maga mögé utasította. A
második futamban viszont a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar hajója hagyta
szinte állva a cívis város gárdáját.
Az említetteken kívül a Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kar, a
Gépészmérnöki Kar, a Gödöllõi
Kollégiumok valamint az Alkalmazott
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Bölcsészeti és Pedagógiai Kar szarvasi
intézetének csapata szelte a vizet
fáradhatatlanul az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat által létrehívott
versenyben.
A végeredmény:
1. Tessedik Campus,
2. Debreceni Egyetem,
3. Gödöllõi Kollégiumok.
*
A regattagyõzelemmel a tarsolyukban
még boldogabban indultak el délután
városi lovaskocsis felvonulásukra – a
Sárgulás néven ismert diákhagyomány
keretében – a Tessedik Campus végzõs
diákjai.
Balázs Gusztáv felvételei

