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FAMULUS TERV

A PPP konstrukció keretében épülő beruházás műszaki átadására 2007. július 15-én 

kerül sor, majd a próbaüzem szakaszát követően augusztus 31-én nyitja meg kapuit 

a Nyugat-Magyarországi Egyetem - országosan is egyedülálló – tanszállodája, a Ho-

tel Famulus. 

Dr. Darabos Ferenccel, a Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar 

Turizmus Intézetének igazgatójával és Orbán Dezsővel a Pannon Famulus Kft. ügy-

vezetőjével Nagy Mónika beszélgetett.

Orbán Dezső, a Pannon Famulus Kft. ügyve-
zetőjeNévjegy

Dr. Darabos Ferenc PhD, Turizmus Inté-
zet igazgatója
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AZ NYME ÉS A BDF INTEGRÁCIÓJA 

SZERVEZETSZOCIOLÓGIAI ASPEKTUSBÓL

Avagy javaslatok alulnézetből
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-Hogyan emlékezel arra az egy esztendőre, amikor óvá-
ri gazdász-hallgató voltál? Milyen volt akkor a „hallgatói 
élet”?

-Óvárról szép emlékeim vannak. Szerettem ezt a kedves vá-
rost, az öreg várával, a Magyar utcájával, mulatóival, a Lajtá-
val, ahol oly sokat sétáltunk, a csodálatosan szép parkjával, a 
sörkertjével, ahova szívesen jártunk sörözni, táncolni és a szép 
óvári lányoknak udvarolni. 

Az első évben a várépületben laktam, öten voltunk egy szo-
bában, de jól összetartottunk. Szerettünk nótázni, estelenként 
sok szép magyar nótát elénekeltünk alkoholos italok nélkül is. 
Szombatonként a híres Aranyökör-vendéglőbe jártunk mulat-
ni. Akkor még cigányzenekar játszott ott a Frici cigányprímás 
vezetésével. De sok szép nótát elhúzott a fülünkbe! Igen jó éne-
kes társaság voltunk, különösen Sipeki Pali, a nagy nőcsábász, 
aki mindig csizmában járt és szegény Tétedli Jóska, aki már 
fenn az égben dalolja a szép nótákat. 

Azért a tanulást sem felejtettük el. Sokat segítettünk egy-
másnak, különösen fizikában és kémiában, a nehéz tantár-
gyakban. Szakmailag, emberileg egyaránt kitűnő professzora-
ink voltak. Itt szerettem meg a kémiát és a botanikát. 

1956 szeptemberben már volt valami a levegőben, érezni le-
hetett az új szeleket. Mindnyájan szabadságra vágytunk, egy 
boldogabb, szebb jövőre.  

-Czimber Gyulától – volt évfolyamtársadtól – megkap-
tam az 1956. október 26-i eseményekről szóló visszaemléke-
zésedet. Megvan-e az a csizmád, amelyiken a szilánkok há-
rom lyukat ütöttek?

-Elkérte tőlem a leányom Gizi, aki mint ereklyét őrzi Mün-
chenben. Ezt a csizmát 1955 karácsonyára kaptam szüleimtől. 
Nagyon jó munka volt, igen szerettem. Óváron már mindig eb-
ben jártam, akkor is, amikor október 26-án megsebesültem a 
laktanya előtt. Ebben mentem ki Ausztriába is, 1956 nov. 11-
én. 

-Hogyan tudtad rászánni magadat arra, hogy szülőszere-
tő, a falujához és a hazájához ragaszkodó emberként külföld-
re menjél?

Az elbukott szabadságharc után igen el voltam keseredve. 
A szabadságba vetett minden reményünk elveszett. Azt gondol-
tuk, ez az állig felfegyverzett hadsereg minden brutalitásra ké-
pes. Soha nem adnak szabadságot a magyar népnek, a nyugat 
meg nem fog segíteni. Magunkra hagy, elárul bennünket, mint 
oly sokszor a történelem folyamán. Elkeseredésemhez anyám 
halála is közrejátszott, aki fiatalon, 49 éves korában halt meg 
október végén. Úgy éreztem, hogy itt nem tudok tovább élni. 
A rengeteg menekült, aki Acsalagon átment, igen rossz híre-
ket hozott az ország belsejéből. Féltem a megtorlástól is és at-
tól is, hogy a tüntetésben való részvételemért elbocsátanak az 
Akadémiáról. Sok töprengés után aztán úgy döntöttem, hogy 
elhagyom hazámat. Nehéz döntés volt ez bizony, nekimenni 
a nagyvilágnak, az ismeretlennek. Mert ahogy a költő Tompa 
Mihály írja: “szívet cseréljen az, aki hazát cserél”. Hála Isten, 
döntésemet sosem bántam meg.

-Miután Ausztrián keresztül Németországba kerültél, ho-
gyan alakult ott a további sorsod?

Németországban összeszedték a diákokat, elvittek bennün-
ket egy féléves nyelvtanfolyamra és a nyelvvizsga után felaján-
lottak egy ösztöndíjat. Előtte megmutattak nekünk több egye-
temi várost és ezután döntöttük el, hogy ki hova megy. Nekem 
Würzburg tetszett a legjobban és én ezt választottam. Ez a szép 
város a Majna folyó partján fekszik. Összejött itt aztán kb. 30 
magyar diák, akiknek a legtöbb része sikeresen elvégezte az 
egyetemet. Az első évben biológiát tanultam, utána átváltot-
tam élelmiszerkémiára. Az ösztöndíj mellett, a nagy szünetek-
ben különböző gyárakban dolgoztunk. 1963-ban tettem le az 
államvizsgát, utána kaptam egy ösztöndíjat, amivel az egyete-
men elkezdtem a doktormunkát. 1965-ben kaptam állást Re-
gensburgban, a bajor Élelmiszervizsgáló Intézetben. 1967-ben 
nősültem, egy nagyon kedves osztrák leányt vettem el felesé-
gül. 1967-ben beiratkoztam a Müncheni Technikai Főiskolára 
és ott kaptam doktormunkát. Ezt a bajor állam engedélyével 
a munkahelyemen, Regensburgban végezhettem el. A doktor-
vizsgát 1971-ben tettem le Münchenben. 1972-ben kineveztek 

EGY VOLT ÓVÁRI GAZDÁSZ, AKI SOPRONBAN TANULTA A FESTÉSZETET

1958-59-ben – egy éven át – hallgatótársak lehettünk volna, de Nagy Miklós 1956. 

október végén külföldre emigrált. A közelmúltban megbízást kapott az egyetemtől 

a mosonmagyaróvári vár megfestésére, ennek apropóján beszélgettünk a korabe-

li hallgatói életről. 

Nagy Miklós és alkotása 
(fotó: hg)

Nagy Miklós 1935-ben született Acsalagon. Középisko-
lai tanulmányait Sopronban, a Berzsenyi Líceumban foly-
tatta, ott érettségizett 1954-ben. Középiskolásként Hor-
váth József és Ágoston Ernő professzoroknál akvarel-, és 
olajfestészetet tanult. 1955-ben iratkozott be Mosonma-
gyaróváron az akkori Mezőgazdasági Akadémiára. Má-
sodéves volt, amikor 1956. október 26-án az óvári sor-
tűzben megsebesült. Félve a megtorlástól, október végén 
disszidált. Németországban (Sinzingben) telepedett le, ott 
alapított családot. Vegyészmérnöki diplomát, majd dokto-
rátust szerzett. Ma már nyugdíjas, de a festészetet több, 
mint 50 éve változatlan lelkesedéssel műveli. 
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kémiai főtanácsosnak. 1997. január 1-én mentem nyugdíjba, 
de ezután is, még a mai napig is egy szakközépiskolában taní-
tok enzimtechnológiát. Azelőtt különböző szakközépiskolában 
tanítottam kémiát, élelmiszertant, méregtant és élelmiszertör-
vényt. Több tudományos dolgozatom is van, amik német szak-
lapokban jelentek meg.

-No, és most a festészet. Látom az életrajzodban, hogy ez 
a „szerelem” valamikor még az ’50-es évek elején kezdődött, 
Sopronban. Hogyan is kezdődött?

-A festészettel 1949-ben kerültem kapcsolatba, amikor 
Márton Lajos festőművész és társai, az acsalagi templomot ki-
festették. Ekkor éppen 14 éves voltam, egész nap a templom-
ban ólálkodtam, és lestem a munkájukat. Kékesy László grafi-
kus észrevette érdeklődésemet, és elkezdett rajzolni tanítani. 
Ekkor szerettem meg a festészetet, ami aztán egész eddigi 
életemben megmaradt. Papír hiányában mint gyerek, a föld-
re rajzoltam többféle jelenetet is. Különösen a diólopó gyere-
keket szerettem rajzolni. A padlásunkon ki volt terítve a dió, 
hogy száradjon, és mi mint mindig éhes gyerekek, titokban föl-
jártunk a létrán diót lopni. Ezt a jelenetet igen szerettem raj-
zolni. Amikor Sopronban, az ötvenes évek elején a Berzsenyi 
Gimnáziumba jártam, esténként Ágoston Ernő rajziskolájába 
tanultunk, ami akkor az ország legjobb rajziskolája volt. Itt 
jó társaság gyűlt össze, akik mind híres grafikusok, festők és 
szobrászok lettek: Kutas Laci szobrász, nekem igen jó barátom, 
felesége Hoffmann Henriette festőművész, Hertay Marika és 
Sulyok Gabi grafikusok. A festészetre Horváth József tanított 
bennünket, aki kitűnő és szigorú tanár volt. Ő az akvarell fes-
tészetre tanított bennünket, olajfestészetre nem. Drága lett 
volna nekünk az olajfesték. Az olajfestészetet Németországban 
sajátítottam el. Több éve járok a sarródi Ferenczy alkotótábor-
ba, ahol számos más technikát elsajátítottam. Szerettem vol-
na érettségi után én is a Képzőművészeti Főiskolára menni, de 
apám lebeszélt róla. „Kódis foglalkozás az“, tanulj valami tisz-
tességes foglalkozást előbb, és ha még kedved van hozzá, akkor 
fessél amennyit akarsz“, szokta mondani.

-Nemcsak aktív festő, közéleti ember, de író is vagy. 
-Első könyvemet 1978-ban írtam. Megírtam szülőfalum, 

Acsalag történetét. A második kötet, Acsalag néprajza pedig 
1982-ben készült el. Ezt a munkát tovább folytatom, mert ren-
geteg új anyag jött össze. Ez a munka valószínű, hogy még eltart 
több évig. Remélem még van annyi időm, hogy ezt a munkát el-
végezhessem. Több évvel ezelőtt dolgozatot írtam a kereskedel-
mi kapcsolatokról Regensburg és Magyarország között a kö-
zépkorban. Ezzel a munkámmal a második díjat nyertem el 
egy otthoni pályázaton. 2004-ben testvérvárosi kapcsolatot 
hoztam létre Csorna és Sinzing között, ahol jelenleg lakom. 
Megválasztottak a magyar csoport vezetőjének, ami bizony 
sok munkával jár. Kapcsolatunk van még két francia település-
sel is, ahol már Csornaiak is voltak. Nekem kell elkészíteni az 
összes dokumentációt is, tehát a testvérvárosi kapcsolatok tör-
ténetét. Már több kötet összejött ebből, mert minden fényké-
pet, újságcikket bele kell venni a dokumentációba. Szeretném 
egyszer megírni gyermekkoromat is, de attól félek, hogy erre 
már nem jut idő.

-2003-ban jelent meg „Bajorország és Magyarország 
ezeréves kapcsolatai” című tanulmányod. Ennek bevezető-
jében olvasom: „Meg kell ismerni történelmünket, nemcsak 
a miénket, hanem a szomszédokét is.” Miért tartod ezt fon-
tosnak?

-Nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjük történel-
münket, és nemcsak a miénket, hanem a szomszédokét is. 

Fontos tudni azt, hogy honnét jöttünk, kik vagyunk és mit al-
kottunk, mit tettünk a történelem folyamán. Nemcsak a jót, 
hanem a rosszat is. Ha ezt nem tesszük meg, elveszítjük gyö-
kereinket és elsorvadunk. Aki nem ismeri történelmét, annak 
nincsen jövője sem. A múlt hibáiból tanulni kell, hogy ezek a hi-
bák többé ne forduljanak elő. Fontosnak tartom, hogy a szom-
széd népek történetét megismerjük, hogy minden előítéletet 
leépítsünk. A népek történelme szorosan összefonódik, tehát 
közösek az érdekeink is. Csak így válik lehetségessé az, hogy 
“rendezzük közös dolgainkat”, ahogy József Attila írja A Duná-
nál című csodálatos versében. Ostoba ember az, aki nem ismeri 
a szomszédját. Bajorország és Magyarország ezeréves kapcso-
latait azért írtam meg németül is, hogy a két testvérváros meg-
ismerje egymás történetét. Mert ha ezt nem ismerjük, akkor 
nem tudunk egymásról semmit és nem is tudjuk egymást be-
csülni. Itt Sinzingben, Regensburg város mellett, ahol a Duna 
folyik és ami összeköt bennünket, és Csornán is tartottam egy 
előadást ebből az írásomból.

-Egyetemünk rektorának felkérésére megfestetted az 
óvári Várat. A festményt – tudomásom szerint – az Egye-
tem Tanácstermében helyezik el. Mit jelentett számodra ez 
a munka?

-Nagyon nagy megtiszteltetést jelent az, hogy engem kértek 
meg az óvári Vár megfestésére és arra, hogy ilyen rangos hely-
re kerül a képem. Erre büszke vagyok, mert ez bizalmat is je-
lent festészetemhez. Az Egyetem parkjában több szobrot is lát-
tam Kutas Laci barátomtól. Így újra összekerülünk Sopronban 
műveinkkel. Ennek különösen örülök. A munka elkészült, bele 
adtam minden tudásomat, szívemet, lelkemet. Feleségem is so-
kat segített tanácsaival, hiszen ő is festőművész. Remélem a 
kép tetszeni fog mindenkinek.

-Milyen szándék vezérelt, amikor szülőfaludban is építet-
tél egy új házat? Mennyi időt töltesz az „óhazában” és mivel 
töltöd itt az idődet?

-Acsalagon azért építettem házat, hogy legyen helyem, ha 
hazalátogatok. Meg azért is, hogy öregkoromban több időt el-
tölthessek szülőfalumban. Szeretem a Hanságot, ahová szíve-
sen járok ki festeni. Csodálatos szép táj ez, a legszebb a vilá-
gon.

-Kérlek, mutasd be olvasóinknak a családodat. 
-Feleségem osztrák, édesapja tiroli, édesanyja német. Ami-

kor 1967-ben összeházasodtunk, ő még osztrák állampolgár 
volt. Nekem akkor már megvolt a német állampolgárságom és 
ő automatikusan megkapta általam a német állampolgárságot. 
A világ legjobb feleségére találtam benne. Kitűnően megta-
nult magyarul, s ez mindig arra ösztönzött, hogy leányaimmal 
csak magyarul beszéljek. Sok kiállításunk volt együtt. Első le-
ányunk Gizella, 1972-ben született. Ő állatorvos lett. A német 
hadsereg tanítatta ki, ezért 15 évre el kellett magát kötelezni. 
Előszőr Mainzban dolgozott a Bundeswehr mikrobiológiai la-
boratóriumában, ahol élelmiszert vizsgált. Jelenleg őrnagyi 
rangja van, és Münchenben tanít a Tiszti Akadémián. Van egy 
négy éves kisleánya. Férjével a katonaságnál ismerkedett meg. 
Második leányunk Orsi 1976-ban született. Ő jelenleg a regens-
burgi Egyetemen pszihológiát tanul. Az idén nyáron diplomá-
zik. Neki két kisleánya van, az egyik nyolc-, a másik hét éves.

-Miklós! Köszönöm, hogy lehetőséget adtál erre a beszél-
getésre. Gratulálunk sikeres és gazdag életpályádhoz. Kí-
vánjuk, hogy még nagyon sok szép képet festhessél a magad 
és mindnyájunk gyönyörűségére!

Dr. Tenk Antal 
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A megalakulás óta 45. az Egyetemhez tar-
tozás 35. tanévét kezdte intézményünk 2006. 
szeptemberében. 

Az elmúlt évtizedek alatt négyezer földmé-
rőt, földrendezőt és az utóbbi évek szakindí-
tásának köszönhetően ingatlan-nyilvántartá-
si szakembert bocsátott útjára az intézmény. 
Ez alatt az időszak alatt részben a helyszűke, 
részben a korszerűsítés igénye következtében 
többször is történt bővítés, átalakítás. Így ke-
rültek az eredetileg két szintes épületre újabb 
szintek, a második és a harmadik, és néhány 
éve történt a konyha-ebédlő blokk tantermek-
ké való átalakítása. A kollégium termeinek ok-
tatási célú használata sem volt már képes a 
létszámnövekedés okozta gondokat teljes egé-
szében megszüntetni. 

A HEFOP (Humánerőforrás Fejlesztési 
Operatív Program) pályázatán nyert 156 mil-
lió Ft-tal és a Kar önrészével valósulhatott meg 
a közel 200 milliós beruházás, melynek ered-
ményeképpen mintegy 30 %-kal nőtt az intézmény oktatásra 
használható területe. Az új részben helyet kapott egy 120 főt 
befogadó előadóterem, két számítógépes laboratórium és egy 
geodéziai mérőterem. Emellett megtörtént a főbejárat korsze-
rűsítése, csinosítása és 18 autónak alakítottak ki parkolóhelyet 
az udvaron. Mindezek megvalósítása nem egész egy évet vett 
igénybe, miközben az épületben – ha időnként nem is zavarta-
lanul – folyt az oktatás. Köszönet a kollégák, a hallgatók és a 
kivitelezők toleranciájáért. Köszönet illeti Dr. Szepes Andrást a 
beruházási munkák levezényléséért.

.Az épületszárny ünnepélyes átadásán je-
len voltak: Prof. Dr. Faragó Sándor az egyetem 
rektora, Warvasovszky Tihamér Székesfehér-
vár polgármestere és Balsay István Fejér me-
gye közgyűlésének alelnöke. Köszöntőjükben 
mindannyian kiemelték azt az összefogást, 
melynek eredményeképpen ez a beruházás 
megvalósulhatott és amely összefogásra szük-
ség van ahhoz, hogy Székesfehérvár vágya, az 
egyetemi szintű képzés elkezdődhessen.

Most, hogy a GEO teljesítette az egyetemi 
oktatáshoz szükséges valamennyi feltételt, az 
induló MSc képzés és doktori program további 
bővítési igényeket támasztott az intézménnyel 
szemben. Ahogy Prof. Dr. Márkus Béla dékán 
tájékoztatójában elmondta, ennek megoldása-
ként a Budai úti volt lovassági laktanya terü-
letén lévő épületünk felújítását kezdtük meg, 
mely részét képezi majd az Alba Innovációs 
Parknak is. Terveink szerint a helyreállított 
épület előadótermeiben szeptemberben indul-

hat az oktatás, továbbképzés. A földügy szakemberei a tetőtér-
ben kialakításra kerülő vendégszobákban szálláslehetőséghez 
is jutnak. Nem kis büszkeségünkre ezzel létrejön az ország 
Földügyi és térinformatikai tudásközpontja.

Balázsik Valéria

FÖLDÜGYI ÉS TÉRINFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT 

SZÉKESFEHÉRVÁRON

A GEO életében régóta dédelgetett álom vált valóra

a 2007. január 29-én átadott új épületszárnnyal.

A jelképes kulcs átadásának pillanatai (fotó: Dobos Dániel)

A korszerű számítástechnikai laborok egyike (fotó: Dobos Dániel)
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Ünnepi hangulatot adott a rendezvénynek az is, hogy a Geo 
megalakulásának 45-dik, a Kar egyetemhez tartozásának 35-
dik évfordulóját ünnepeltük . A kettős évforduló adta apropó-
ját a második napon tartott szakestély mottójának is, mely sze-
rint „5 év alatt 15 évet öregedtünk”. 

Az elmúlt évekkel összevetve nem csökkent semmit az ér-
deklődés, 157 regisztrált résztvevője volt a háromnapos ren-
dezvénynek. A várakozást és rákészülést mi sem jelzi jobban, 
hogy első napon sokan már 9 órára megérkeztek a déli kez-
dés ellenére. Szinte az ország minden zugából jöttek, a szak-
ma minden területe képviseltette magát. Az országban egyedü-
li ilyen jellegű szakemberképzés komoly összetartó erőt jelent, 
az Alma Materbe szívesen tér vissza minden volt hallgatónk.

A résztvevők érdekes előadásokat hallhattak a szakma je-
les képviselőitől mindhárom napon. Elméleti újdonságokkal is-
merkedhettek az előadótermekben, új műszerekkel és szoftve-
rekkel barátkozhattak a kiállításon. Ezúttal 11 kiállító mutatta 
be legújabb termékeit. Külön kiemelném az egyetemhez, illetve 
a fehérvári karhoz személyében köthető DigiTerra és GeoCalc 
cégeket. Mindenki találhatott kedvére való témát, hiszen a ren-
dezvény során összesen 53 előadás hangzott el, melyből 17-et 
a Geoinformatikai Kar oktatói állítottak össze. A prezentációk 
között találhattunk térinformatikával, ingatlan- és birtokren-
dezéssel, környezetvédelemmel, műszer- és programújdonsá-
gokkal foglalkozókat, de hosszasan sorolhatnánk a sikeres ku-
tatásokat és projekteket bemutató előadásokat is.

Az első napi állófogadást kellemes baráti beszélgetés zár-
ta. Ugyancsak a hangulatot emelte a második napi szakestély, 
mely alkalmat adott régi emlékek felidézésére, hiszen nagy 
számban vettek részt a konferencián volt hallgatóink. Ezen 
esemény helyszíne a kollégium volt, de jól vizsgáztak intézmé-
nyünk újonnan átadott helyiségei, a több mint száz főt befoga-
dó előadóterem és az új mérőterem. Mivel a GEO fennállásának 
45. tanéve az idei, a jubileum alkalmából kiadványt jelentet-
tünk meg. A kiadvány jelenlegi tevékenységünk és jövőbeni 
terveink ismertetése mellett szakmai cikkek gyűjteményét tar-

GIS OPEN 2007

Sikeresen zajlott a március 12. és 14. kö-

zött 10. alkalommal - ezúttal „A földmé-

réstől a geoinformatikáig” címmel - ren-

dezett GIS Open konferencia.

Sokan voltak kíváncsiak az újdonságokra (fotó: Dobos Dániel)

talmazza, melyek az elmúlt néhány év tudományos tevékeny-
ségét tükrözik. A kiadványt a konferencia valamennyi részt-
vevője megkapta. 

Köszönjük a Geo-Zone Mérnöki Kft-nek, a Geotrade Hun-
gary Kft-nek, a Geoview Systemnek és a HunorIS-nek, hogy tá-
mogatásukkal hozzájárultak a rendezvény sikeres lebonyolítá-
sához.

Reméljük vendégeink szakmai megelégedéssel és élmények-
kel gazdagodva gondolnak az itt töltött három napra. Valamen-
nyi résztvevőnket és az új érdeklődőket is szeretettel várjuk 
2008. március 12. és 14. között a jövő évi GIS Open konferen-
cián.

Balázsik Valéria

2007. március 21-én rendeztük meg a Művészeti és Sport-
intézet testnevelő tanárainak és a HÖK vezetőinek aktív közre-
működésével az első BEnedek Elek Úszóversenyt. 

19 órakor kezdtünk és a következő másfél órában egymás 
után pörögtek az események: 

A versenyzők 7 versenyszámban, 32 futamban mérték ös-
sze tudásukat, ügyességüket. A hagyományos úszó számok 
mellett tréfás feladatokat is meg kellett oldani a hallgatóknak. 
Az egyik fiú csapatot egy tanár kollégánk is erősített. A kb. 50 
résztvevő és még legalább annyi szurkoló nagyon jól érezte ma-
gát, mindenki buzdított mindenkit és örült a másik sikerének. 
Sokan kellemesen elfáradtak, másnap egészséges izomlázzal 
„dicsekedtek”. 

Major Eleonóra
testnevelő tanár

AZ ELSŐ BENEDEK ELEK 

ÚSZÓVERSENY
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azok gyakorlatban való alkalmazásáról. A vitanap zárásaként 
elmondhatjuk, hogy a beszélgetés mindenki számára hasznos 
információkat nyújtott és mind az oktatói, hallgatói, mind a 
munkáltatói oldal szükségesnek látja további ilyen beszélgeté-
sek szervezését.

2006. március 10-én irodánk helyt adott a Nemzeti Fejlesz-
tési Ügynökség által  szervezett Európai Uniós Diákújságíró-
képzés gyakorlati helyszínének. A képzésre szerte az országból 
jelentkezhettek középiskolás újságírók. Feladatuk volt egy eu-
rópai uniós támogatást nyert pályázat megismerése valamint 
kérdéseik feltevésével információ szerezés a cikkük elkészíté-

séhez. Ehhez a diákok először elméleti képzés-
ben részesültek majd szimulációs gyakorlat ke-
retében keresték fel irodánkat. Karrierirodánk 
projektjéről beszélgettek Dr. Szepes András-
sal a projekt menedzserével, illetve Tóth Erzsé-
bet irodavezetővel. A képzést egy verseny zárta 
melynek első három helyezettje brüsszeli tanul-
mányutat nyert. 

Tóth Erzsébet

MŰKÖDIK A GEO KARRIERIRODA

A megnyitó óta alig telt el pár hét és irodánk megkezdte aktív működését. A diá-

kok eleinte félszegen nyitogatták ajtaját, kíváncsiak voltak arra, mit is jelent ez szá-

mukra.

Milyen információkat és segítséget kaphat-
nak a nyári gyakorlati képzésük és tanulmányuk 
végeztével munkába állásukkal kapcsolatban. 
Ezért időszerűnek tartottuk, hogy egy vitanap 
keretében –január 29-én - a munkáltatók, okta-
tók és a diákok elmondják véleményüket, igé-
nyüket. Fő témaként szó volt  a hallgatók és a 
munkaerőpiac elvárásairól az egymással szem-
ben támasztott igényekről. Hasznos tanácsok 
és megállapítások hangzottak el arról, hogyan 
is lehetne javítani kapcsolatrendszerünkön. Szó 
esett a szakmai gyakorlatok tartalmáról, elhe-
lyezkedési lehetőségekről. A Vitanapot Prof. Dr. 
Márkus Béla dékán szavai nyitották, majd ezt 
követte dr. Szepes András dékánhelyettes, pro-
jektmenedzser ismertetője, melyben bemutatta 
a támogatott projektet és az erre alakult karri-
eriroda célját, megvalósításának lehetőségeit. 
Karunk oktatói közül Dr. Busics György a geo-
déziai gyakorlatokról, Dr. Jancsó Tamás a fotog-
rammetriai gyakorlatokról, Guszlev Antal a tér-
informatikai gyakorlatokról osztotta meg velünk gondolatait. 
Az előadásokat követően kötetlen beszélgetés alakult ki a jelen-
lévők között. A kérdések és válaszok a diákok érdeklődésének 
felkeltésére terelődött. Munkáltatói oldalról elhangzott, hogy 
bizony némely esetben a diákok nem érzik a motivációt, inkább 
csak kipipálják a feladatot, a szakmára, csak mint pénzkerese-
ti lehetőségre tekintenek. A HÖK elnöke úgy vélekedett, hogy 
a tantárgyfelelősök érezzék szerepük súlyát a szakma megsze-
rettetésével kapcsolatban. Fontosnak tartja a nyári gyakorla-
tos diákot fogadó szakember hozzáállását a szakma szeretetére 
nevelésének tekintetében is. Majd szó esett a szabályzatok nap-
rakész ismeretének fontosságáról, jogszabályok ismeretéről és 

A Vitanapot Prof.Dr. Márkus Béla dékán nyitotta meg (fotó: Dobos Dániel)

Az előadásokat kötetlen beszélgetés követte (fotó: Dobos Dániel)
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a Móra Ferenc Általános Iskola” diákjai közös zenés, verses ün-
nepi műsorukkal, valamint a MOFEM Fúvószenekara.

Az ünnepi műsor befejezése után a részt vevők átvonultak 
a ‘48-as emlékműhöz, ahol az ünnepség folytatásaként a vá-
rosi koszorúzásra került sor. A zenét a MOFÉM Fúvószenekar 
a “Kossuth nóta” dallamával szolgáltatta. A város lakói több 
mint 30 koszorút helyeztek el. A Szózat és az Erdélyi Himnusz 
közös éneklésével fejeződött be az ünnepség sorozat. 

dr. László László 

A GAZDÁLKODÁS Szerkesztőbizottsága már több alkalom-
mal foglalkozott a doktori (PhD) képzésben résztvevő „tudós-
jelöltek” publikációs tevékenységének segítésével. A PhD kép-
zés során különösen az első években a legnagyobb nehézséget 
a hallgatók számára a kötelezően előírt publikációs minimum 
teljesítése jelenti. 

A tudomány az emberért van, s a kutatók és a doktoran-
duszoknak „kötelessége” – az előírt publikációs minimum tel-
jesítésén túl - az emberek (a közvélemény) őszinte és hiteles 
tájékoztatása mindenki számára közérthető nyelven. Ehhez 
nélkülözhetetlen a Gazdálkodás, hiszen kiemelt feladatként 
kezeli az Alma Mater öreg falai között tevékenykedő PhD hall-
gatók publikációs lehetőségeinek biztosítását. A Lap hasábjain 
1995 óta napjainkig 222 cikkből 77 publikáció 38 mosonma-
gyaróvári PhD hallgató tollából íródott, amely az összes PhD-
s tanulmány 35%-át, valamint az összes szerző több mint egy-
negyedét jelenti.

A hallgatótársaim és a magam nevében szeretnék köszö-
netet mondani Dr. Csete László Professzor Úrnak és a Gaz-
dálkodás Szerkesztőbizottságának, amiért az általunk végzett 
kutatómunka eredményeként létrejött szellemi „tőke” a Lap 
hasábjaira kerülhetett. Továbbá szeretnénk köszönetet monda-
ni Professzor Úrnak azért is, mert a sokszor nagyon „kemény” 
és kritikus, de valójában építő jellegű javaslatait és a különböző 
tudományterületre levetített sziporkázó ötleteit mindig meg-
osztotta velünk. Köszönjük!

Vincze Judit 
PhD hallgató 

KÖSZÖNJÜK, GAZDÁLKODÁS!

„Van a világon valami, ami értékesebb, 
mint az anyagi élvezetek, mint a vagyon, 

értékesebb magánál az egészségnél is: 
a tudomány odaadó szolgálata.”

Thiery

A Honvéd Hagyományőrző Egyesület és 

a Történelmi Vitézi Rend mindkét város-

részben megemlékezett az1848-49-es 

forradalomról és szabadságharcról. 

A városi ünnepségsorozat Mosonban a temetőben a kopja-
fánál és a 48-as honvédek sírjánál kezdődött. Az ünnepséget a 
Piarista Általános Iskola és Gimnázium szervezte. Az ünnepi 
műsort Nyerges-Zombor “Katalin osztályfőnök tanárnő szer-
vezésében adták elő a tanulók. Az ünnepi szónok Farkas Ist-
ván igazgató volt, aki beszédében méltatta az 1848-49-es for-
radalom és szabadságharc eseményeit. A “Honvédsír”, majd 
az”Emlékkereszt”és az “Ismeretlen Katona” sírjára került ko-
szorú. A Szózat eléneklésével fejeződött be a megemlékezés.

Ezt követően ünnepi szentmise volt a Mosoni Nepomuki 
Szent János Plébániatemplomban. A szentmisét Butsy Lajos 
plébános és Farkas István atya közösen celebrálták. A gimnázi-
um diákjai szavalatokkal és énekszámokkal emelték az ünnep-
ség méltóságát. A Himnusz közös éneklésével fejeződött be a 
templomi imádság.

Ezt követően a plébániahivatal falán elhelyezett Kossuth 
emléktáblát koszorúzták meg a résztvevők, majd Butsy Lajos 
plébános úr elszavalta Petőfi Sándor:”Magyar vagyok” című 
költeményét. Az ünnepi emlékezés a Szózat közös éneklésével 
fejeződött be.

Délután koszorúzások voltak a mosonmagyaróvári 48-as 
emlékhelyeken. A város civil szervezeteinek koszorúzása Soós 
János honvéd sírjánál kezdődött az óvári temetőben. Ezt köve-
tően Széchelyi István, Kossuth Lajos, Deák Ferenc és Zeyk Do-
mokos emléktábláinál helyezték el a megemlékezés koszorúit.

A Városi Ünnepség és koszorúzás a Hansági Múzeumnál 
és a ‘48-as emlékműnél folytatódott. A szervezők nevében Bé-
rei Csaba tanár köszöntötte az ünnepség résztvevőit. “Szeretet-
tel köszöntöm Önöket Mosonmagyaróvár Város önkormány-
zata nevében az 1843/49-es Forradalom és Szabadságharc 
tiszteletére, megrendezésre kerülő mosonmagyaróvári rendez-
vényünkön és a városi koszorúzáson” hangzott el megnyitó-
ként. A Himnusz közös éneklésében közreműködött a MOFÉM 
Fúvós zene kara Farkas Mihály vezényletével.

Egyben felkérte Duray Miklós urat, a szlovákiai Magyar Ko-
alíció Pártjának ügyvezető alelnökét ünnepi beszédének meg-
tartására. Az elhangzottak vezérfonala a haza megmentéséről 
szólt. Csupán idézni tudok néhány gondolatot.

-” 1848-ban a nemzet fölemelése volt a forradalom tétje. 
A rendiség eltörlése csak eszköz volt, a nemzetőrség, az újon-
cok ügye szintúgy, mint a nemzeti hitelintézet megalakítása. A 
haza azáltal került veszélybe, hogy a nemzet fölemelésének esz-
közeit fenyegette veszély. A forradalom akkor győz, ha együtt 
jár a hatalomátvétellel, mert ez biztosítja a fölemelkedést és a 
jövő kezdetét”- hangzott el többek között. Nagy taps követte az 
ünnepi beszéd befejezését.

Az ünnepségen közreműködött a “Theatrum Ad Flexum és 

MOSONMAGYARÓVÁRRÓL

 JELENTIK... 

MEGEMLÉKEZÉS 

2007. MÁRCIUS 15-ÉN
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A 38 tagú delegáció tagjai gazdálkodók, akik 500-1500 hek-
tár körüli földterületet művelnek. Nemzetiségüket tekintve 
nagyrészt románok, Konstanca és Dobrudzsa régióból, de né-
hány magyar gazdálkodó is tagja volt a csoportnak. 

Mosonmagyaróváron a Nyugat-Magyarországi Egyetem 
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara szervezte meg a 
delegáció programját. 

Dr. Cser János a Szaktanácsadó és Továbbképző Intézet 
igazgatója a városról, az egyetemről, a Kar történelméről és 
jelenlegi helyzetéről beszélt. Mint mondta, Karunk mindig is 
olyan szakembereket bocsátott ki, akik nagyban hozzájárultak 
a térség mezőgazdasági fejlődéséhez.

Dr. Nagy Frigyes címzetes egyetemi tanár, Karunk EU Ok-
tatási Központ igazgatójának előadása az EU csatlakozást köve-
tő magyar mezőgazdasági helyzetről szólt. Beszélt arról, hogy 
az elaprózott birtokstruktúra, a törpebirtokok túltengése, a tő-
kehiány, és a versenyképtelenség miatt, Romániának sem lesz 
egyszerű megreformálnia mezőgazdaságát. Fel kell vállalniuk 
a harcot a piacért, és a fogyasztókért, ezért költségtakarékos 
megoldásokat és új technológiákat kell bevezetni. Megítélése 
szerint nagy szerepet fog játszani Románia mezőgazdaságának 
fejlődésében, hogy milyen lesz az információáramlás a gazdál-
kodók felé, időben értesülnek-e az Unió adta lehetőségekről és 
támogatási formákról. Javasolta a gazdáknak, hogy a már csat-
lakozott tagországok tapasztalataiból merítve igyekezzenek al-
kalmazni a már jól bevált technológiákat és gyakorlatot.

A hallgatóság számára minden bizonnyal érdekfeszítő és 
hasznos előadások után, a Kar két mintagazdaságát látogatta 
meg a delegáció. Mint ismeretes 2000 óta a Kar egy mintagaz-
dasági hálózatot működtet, amelynek 29 magasan kvalifikált 
gazdaság a tagja. A koncepció lényege a tangazdasági intéz-
ményrendszer oktatási tevékenységének kiegészítése, szakta-
nácsadási tevékenység által a sikeresség növelése, új kutatási 
eredmények közvetítése a mezőgazdasági vállalkozások és a 
szaktanácsadók felé. A mintagazdaságok szigorú követelmény-

rendszernek felelnek meg.
Elsőként a Szűcs Mezőgazdasági Betéti Társaságot látogat-

ták meg a szakmai tanulmányút tagjai. A tulajdonos Szűcs 
Zoltán mezőgazdasági gépészmérnök, 1994-ben indította be 
vállalkozását a Mosonmagyaróvár melletti Újudvaron. Mint 
mondta az évek során kialakult terjedelmes géppark segítsé-
gével áll a gazdálkodók rendelkezésére, és nagyszámú kisebb 
gazdálkodót integrál a térségben. Beszélt a környezetkímélő 
technológiákról, és az energiatakarékos művelési rendszerek-
ről. Szólt arról, hogy a munka szervezése során egyre nagyobb 
hangsúlyt kap a környezetvédelem és ennek érdekében a leg-
kíméletesebb fizikai beavatkozásokat alkalmazzák a földeken, 
kerülik a kémiai szennyezést, és a biológiai egyensúly fenntar-
tására törekszenek. Érdekes volt a román delegáció számára, 
hogy a meglehetősen alacsony (4 fő) humánerőforrás mellett, 
ekkora gépparkot üzemeltet a tulajdonos.

A másik megtekintett üzem a LAJTAMAG Mezőgazdasági 
Termelő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. volt. Dukai Tamás, az 
üzem vezetője tartott a delegáció számára előadást tevékeny-
ségükről, helyzetükről. Beszélt az általuk alkalmazott tisztí-
tóberendezésekről, azok előnyeiről, hátrányairól. A hallgató-
ság különösen arra volt kíváncsi, hogy a berendezések hogyan 
válogatják szét a beteg és sérült szemeket, az egészségesektől. 
Mint mondta, igyekeznek kielégíteni a megrendelői igényeket, 
és úgy zsákolják a vetőmagot, hogy igény szerint 1 vagy 3 hek-
tárra nyújtson elegendő vetőmagmennyiséget. Mint kiderült a 
szakmai tanulmányút tagjai már ismerték a céget, mert a Laj-
tamag nyolc éve, nagyobb mennyiségű repcemagot szállított 
Romániába.

A delegáció, a mosonmagyaróvári látogatást hasznosnak és 
az itt hallottakat alkalmazhatónak tartotta. Szakmai kapcsola-
tok alakultak ki, amelyeket remélhetőleg a jövőben mindkét fél 
kamatoztatni tudja.

Vér András  - intézeti mérnök

ROMÁN DELEGÁCIÓ LÁTOGATÁSA AZ ÓVÁRI AKADÉMIÁN

Mint ismeretes, 2007. január 1-től, Bulgária mellett keleti szomszédunkat, Romániát 

is köszönthetjük az Európai Unió tagállamai között. Talán ennek köszönhető, hogy 

egy román delegáció február 29-én Mosonmagyaróvárt, és Párizst érintve eljusson 

az EU fővárosába, Brüsszelbe.

Dr. Cser János intézetigazgató beszél a karunkról

A delegáció tagjai az egyetem egyik mintagazdaságában
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A projekt célja, hogy az Európai Unió, az újonnan csatlako-
zott országok, a harmadik országok szaktanácsadói számára, 
mezőgazdaságot és vidékfejlesztést érintő témakörökben elő-
segítse: 

- a nemzetközi szaktanácsadói hálózat létrehozását,
- rendszeres tanácskozást, tapasztalatcserék szervezését,
- felkészülést a 2007-2013 időszakra.
A projektben 19 európai ország vesz részt. Intézetünk a 

RENE keretében korábban két rendezvényt szervezett. A „Vi-
dékfejlesztési szaktanácsadás a természeti erőforrások vé-
delméért” című NAC-EU workshopot 2004. november 8-11. 
között rendeztük meg. A konferencia az agrár-környezetgaz-
dálkodás fontosságát emelte ki. A „Fiatal szaktanácsadók kon-
ferenciáját” 2006. május 4-5-én tartottuk meg. Témája az EU 
tagországok szaktanácsadási helyzete és a jövőbeni kilátások 
a Cross-Compliance rendelet által bevezetendő változtatások 
tükrében.

2007 február 14-16-án került megrendezésre „A direktérté-
kesítés jövője és lehetőségei az átalakuló mezőgazdasági piaco-
kon” című nemzetközi konferenciánk, öt ország szakemberei-
nek részvételével. A rendezvénnyel a hazánkban még kevésbé 
ismert – az EU régi tagállamaiban elterjedt – közvetlen (direkt) 
termelői értékesítésben rejlő lehetőségekre hívtuk fel a mező-
gazdasági termelők, szaktanácsadók és szakemberek figyel-
mét.

A konferencia célja az volt, hogy segítse a közvetlen értéke-
sítéssel foglalkozó kistermelőket a hazai és nemzetközi tapasz-
talatok közreadásával, és a tevékenységet szabályozó jogi hát-
tér ismertetésével. Ezen alkalommal lehetőséget biztosítottunk 
számukra a bemutatkozására (előadások, szakmai fórum, ter-
mékbemutató, kóstoltatás), és egymás kölcsönös problémái-
nak megismerésére.

A vidékfejlesztéssel foglalkozó szakemberek, szaktanács-
adók számára szintén lényeges az új rendeletek, a magyar és a 
külföldi példák megismerése, melyek segítségével hazánkban 
is általánossá válhat a mezőgazdasági és tájjellegű termékek 
értékesítésének ez a hatékony, jelenleg kevésbé ismert módja. A 
rendezvény programja - az aktualitásokkal kibővítve - a 2004-
ben és 2005-ben intézetünk által szervezett »Közvetlen érté-
kesítési szakmai nap« tematikájára épült, melynek fő kérdése: 
Hogyan maradhat az alapanyag termelés, feldolgozás és érté-
kesítés haszna a termelőnél?

Az első napon két workshop került megrendezésre. Az egyi-
ken neves hazai és külföldi előadók ismertették a közvetlen-
értékesítés nehézségeit, problémáit, jogi hátterét, és beszéltek 
a fogyasztói szokásokról. A CORA áruházlánc képviselője elő-
adásában kitért arra is, hogy milyen kapcsolódási pontjai van-
nak a direktértékesítőknek és egy multinacionális vállalatnak. 
Világos képet kaptunk a lett, az osztrák, a német, és a svájci di-
rektértékesítés helyzetéről, és kiderült, hogy ott hatékony ez a 
fajta termelési és értékesítési módszer, ahol egy szervezet ös-
szefogja az ezzel tevékenykedő gazdákat. Magyarországon jó 
példa erre a Bács-Kiskun megyei agrárkamara tevékenysége.

Ezzel párhuzamosan rendeztünk meg a Vidékfejlesztési Tu-

dományos Fórumot, ahol szak-
tanácsadók, PhD hallgatók 
tartottak előadást a vidékfej-
lesztés, a szaktanácsadás és a 
közvetlen marketing témakö-
reiből.

A második nap a direkt-
értékesítés témakörében ha-
zánkban már működő projek-
tek kerültek bemutatására. 
A szakmai fórum keretén be-
lül bemutatkoztak a közvetlen 
termelői értékesítéssel foglal-
kozó hazai és külföldi kister-
melők egy moderátor segítsé-
gével. A moderátor, szakmai 
interjú keretében ismertette a 
gazdák tevékenységét. Ezt kö-
vetően kóstoltatással egybekö-
tött termékbemutatóra és kon-
zultációra került sor a gazdák 
és a jelen lévő résztvevők (gaz-
dák, szaktanácsadók, előadók, 
stb.) között. 

A rendezvényre mintegy 160 fő volt kíváncsi, akik zömében 
közvetlen értékesítéssel, agrár-szaktanácsadással, vidékfej-
lesztéssel és agrár-környezetvédelemmel foglalkozó külföldi és 
hazai agrárszakemberek voltak. Az előadások német, angol il-
letve magyar nyelven folytak 
szinkrontolmácsolás segítsé-
gével. A rendezvényen sok új 
hasznos szakmai információt, 
véleményt, ötletet hallottunk, 
és új nemzetközi szakmai kap-
csolatok alakultak ki. A meg-
valósult rendezvény jó marke-
tingeszköze volt a közvetlen 
értékesítésnek, a hozzá kap-
csolódó szaktanácsadási tevé-
kenységnek, valamint az ezzel 
foglalkozó gazdáknak.

Dr. Cser János 
intézetigazgató,

Vér András 
intézeti mérnök

INTERREG IIIC RENE-KONFERENCIA MOSONMAGYARÓVÁRON

A Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karának 

Szaktanácsadó és Továbbképző Intézete több nemzetközi projekt hazai koordináto-

ra. Ilyen például az Interreg IIIC RENE projekt.

Mézlovagnő a termékeivel

A bemutatott termékek
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-A szép mozgás a 
szem muzsikája – írta 
Anatole France, a No-
bel-díjas francia író. 
Ám nem csak akkori-
ban, az 1900-as évek 
elején volt népszerű a 
mozdulat művészete, 
napjainkban is nagy 
keletje van a televízi-
óban a szép mozgást 
népszerűsítő táncos 
műsoroknak. Általuk 
pedig ismét egyre töb-
ben figyelnek fel erre 
a remek testmozgásra, 
a táncra, amit a karok 
és lábak költészeté-
nek is szoktak nevez-
ni. Hétvégenként so-
kan nézik irigykedve 

a rumbázó, mambózó, tangózó sztárokat, arra gondolva, ha 
lenne lehetőségük rá, bizony ők is szívesen kipróbálnák. Az 
egyetem polgárai számára jó hír, hogy már nem kell sokat vár-
ni és személyesen is átélhetik a tánc varázsát. Kulcsár Erika III. 
évfolyamos óvodapedagógus hallgató és Folmeg Balázs I. évfo-
lyamos szociálpedagógus hallgató ugyanis szeptembertől sze-
retne létrehozni egy egyetemi tánciskolát, ahol a jelentkezők 
először általános képzést kapnának a standard táncok alaplé-
péseiből, majd természetesen koreográfiákat is tanulnak, azzal 
a céllal, hogy különböző rendezvények főszereplőivé válhassa-
nak színvonalas műsorukkal.

Az elhatározás tehát megvan, már csak gyakorlásra alkal-
mas teremre és táncos kedvű fiatalokra van szükség a két hall-
gató ötletének megvalósulásához. Hogy sikerülni fog nekik, 
arra garancia a kitartásuk. Sok-sok versennyel a hátuk mö-
gött, mindketten országos eredményekkel büszkélkedhetnek. 
Erika 17 éve, Balázs 10 éve táncol, és sorsukban közös, hogy 
mindketten szüleiknek köszönhetik, hogy megismerték ezt a 
csodálatos világot. Anyukáik úgy gondolták, jót tesznek gyer-
mekeikkel, ha beíratják őket egy társastánctanfolyamra, ahol 
megtanulják az alaplépéseket, így felnőve legalább nem érzik 
majd magukat annyira elveszettnek egy-egy bálban. Erika 
Szombathelyen kezdte az első lépéseket, Balázs pedig Székesfe-
hérváron, ma pedig már területi, megyei és országos bajnokság 
nyerteseiként sorolják elért eredményeiket.

-Három évi tánctanulás után, tízévesen indultam az első 
versenyen, ott a standard kategóriában rögtön első helyen vé-
geztem a párommal, latin-táncokban pedig másodikak let-
tünk. Innen aztán nem volt megállás, heti háromszor két órás 
edzésekkel indítottunk, majd ahogy egyre magasabb osztály-

ba jutottunk, heti négy edzés következett, később a hétvégéink 
is a táncról szóltak. Közben egy formációs tánccsoport életébe 
is belekóstoltam, velük megjártam az Európa- és a Világbajnok-
ságot – meséli Erika, akinek otthoni táncpróbái főiskolai elfog-
laltságai miatt pillanatnyilag csak a hétvégékre korlátozódnak. 
November óta viszont már Sopronban is van, akivel gyakorol-
hatja a lépéseket. Itt találkozott Balázzsal, aki a tavalyi kari 
Gólya-bál nyitótáncának koreográfusaként debütált, majd fer-
geteges latin táncbemutatót tartott táncpartnerével. Azóta ak-
kori partnere már a múlt, Erika viszont a jövő. Ő lett az új kivá-
lasztott táncpartner. Balázs mosolyogva jegyzi meg, hogy sok 
táncpartnert fogyasztott el eddigi „munkássága” során:

-Azért nem jutottam előrébb sokáig, mert az új partnereim-
mel mindig elölről kellett kezdeni a felkészülést. A kísérletezés 
oka az volt, hogy a táncparketten nagy összhangra van szük-
ség, ha ez nincs meg a két fél között, akkor lépni kell és mind-
kettőnknek újra kutatni a tökéletes táncpartner után.

A nehézségek ellenére Balázs országos első helyezést ért el 
nem csak standard- de latin tánc kategóriában is. Most pedig, 
hogy rátalált a tökéletes párra, határ a csillagos ég…

Bár fárasztóak a próbák és sok lemondással jár ez a hobbi, 
elmondásuk szerint annyi szépet, és akkora sikerélményt ad a 
tánc, hogy megéri az áldozatot. Ha pedig két országos bajnok 
összefog, bármi sikerülhet. Akár még egy nívós egyetemi tánc-
iskola kialakítása is, benne sok jó hangulatú, szambázó egye-
temistával. 

 
Takács Judit
főiskolai tanársegéd
(NYME-BPK)

TÁNCISKOLÁT INDÍTANÁNAK A LATIN-TÁNC ORSZÁGOS BAJNOKAI

Két, bajnokságokat nyert táncos, Kulcsár Erika és Folmeg Balázs, a tánc népszerűsí-

tésére vállalkozik. A NYME-BPK hallgatóiként az a tervük, hogy csoporttársaikat és 

az egyetemistákat is megtáncoltatják majd, az általuk létrehozandó 

tánciskolában.

Szeptembertől egyetemi tánciskolát szeretnének 
indítani

Rátalált a tökéletes párra
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A háromnapos rendezvényen nem csak a diákok, 
hanem a városiak is részt vettek. A Diáknapok alatt 
a NYME-MÉK első négy karja versengett egymás el-
len, míg az ötödévesek a zsűri szerepét vállalták. A 
zsűriben a hallgatók mellett számos oktató is helyet 
foglalt. Mint minden évben most is a pólók színével 
mutatták meg összetartásukat az egyes évfolyamok. 
Az első évfolyam színe a piros, a második évfolyam 
a zöld, harmadik évfolyam fehér és a negyedik év-
folyam kék színbe öltözött a diáknapok ideje alatt. 
A számos érdekes verseny feladatok két részre ta-
gozódtak. Voltak olyan feladatok melyeket előre el 
kellett készíteni az évfolyamoknak és a diáknapok 
alkalmával csak be kellett mutatniuk. Ilyen felada-
tok voltak az évfolyamfilmek, kandi kamerák, szín-
darabok elkészítése. Minden évfolyamnak volt egy 
„szatelit tanára” aki az évfolyammal csinálta végig a 
feladatokat. Az úgynevezett tudománytalan konfe-
renciát is ők adták elő a diákság nem kis örömére. 

A versenyfeladatok mellett számos egyéb prog-
ram is várta az Óváron maradtakat, a kajak-kenu vá-
logatott egyes tagjai és Szőke András is idelátogattak 
a diáknapok alatt. Az ínyencek szombaton megkós-
tolhatták az évfolyamok által elkészített halpapri-
kást ahol nem csak az ízt pontozták a zsűrik hanem 
a tálalást és a hozzá felszolgált bort is. Az utolsó na-
pon a döntő vetélkedőt Szőke András vezette le. Ahol 
minden évfolyamnak vicces, érdekes feladatokban 
kellett bizonyítani a rátermettségüket és a kreativi-
tásukat. Mindezek mellett este koncertek várták a 
hallgatókat. Szombat este fellépett a Bikini, de raj-
tuk kívül számos másik zenekar részt vett a rendez-
vényeken. Az egyetemistákból álló Hen House zene-
karnak is óriási sikere volt. Az eddig nem elfáradt 
diákok a saját maguk színeibe öltöztetett „évfolyam-
kocsmákban” folytathatták a bulizást hajnalig. 

A diáknapokat nagyon szoros eredménnyel a 
Másodév nyerte meg, így az ő diákdékán jelöltjüket, 
Lévai Etelkát választották meg diákdékánnak. A di-
ákdékáni láncot Ördög Vince dékánúr adta át a nyer-
tes kihirdetése után.

A diáknapok sikeresen záródtak, mindenki szá-
mára sokáig emlékezetes marad ez a pár nap.

Szafner Gábor
III. évfolyamos hallgató
HÖK általános alelnök

DIÁKNAPOK MOSONMAGYARÓVÁRON

2007. március 22-24. között rendezték Mosonmagyaróváron a Diáknapokat
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Az előterjesztő Erdei Ferenc akadémikus, a folyóirat szer-
kesztőbizottságának majdani első elnöke volt. A tervek szerint 
negyedévi rendszerességgel jelentkező lap első száma 1957. áp-
rilisában jelent meg, amelyikben – a Gazdálkodás megjelené-
sét beharangozó szövegben – megfogalmazták az új lap legfőbb 
célkitűzéseit. Eszerint a „Gazdálkodás:

- fő célkitűzése a mezőgazdasági üzemszervezési és ag-
rárközgazdasági tudományos kutatások eredményeinek, és a 
gyakorlati szakemberek legjobb tapasztalatainak közrebocsá-
tása. A folyóirat tehát a mezőgazdasági szakemberei és álta-
lában az agrárközgazdasági, agrárpolitikai és üzemgazdasági 
kérdések iránt érdeklődők igényeit kívánja kielégíteni;

- foglalkozik az állami gazdaságok, a mezőgazdasá-
gi szövetkezetek, a gépállomások, és az egyéni parasztgazda-
ságok termelésszervezési, gazdaságossági, jövedelmezőségi, 
munkaszervezési stb. kérdéseivel, valamint a mezőgazdasági 
termelés legfontosabb agrárközgazdasági problémáival;

- tájékoztatást ad az időszerű hazai és külföldi agrár-
közgazdasági tudományos eredményekről, ismerteti a baráti 
országok mezőgazdaságának szocialista átalakításában ered-
ményesen alkalmazott üzemszervezési és agrárpolitikai mód-
szereket;

- írói: tudósok, kutatók, elméleti és gyakorlati szakem-
berek, kérjük tehát, hogy folyóiratunknak ne csak elolvasója, 
hanem írója is legyen.”

A kezdetben évi négy-, majd hat, a ’80-as évek tizenkét 
számmal megjelenő folyóiratnak jól körülhatárolható korsza-
kai voltak: az első évtized egyértelműen a termelőszövetkezeti 
mozgalomé volt, de természetesen más kérdésekkel (pl. az álla-
mi gazdaságokkal, a gépállomásokkal, az egyéni parasztgaz-
daságokkal, a földművesszövetkezetekkel stb.) is foglalkozott. 
Kezdettől fogva tág teret kaptak a módszertani, szakmapoli-
tikai viták, mint amilyen a hatékonyság kérdése volt. Külön 
korszakot képviseltek az új gazdasági mechanizmusnak a me-
zőgazdaságban 1966-tól történő bevezetését követő időszak, 
vagy a ’70-es években „virágkorukat élő” termelési rendszerek 
korszaka is. Komoly szerepet vállalt a Gazdálkodás a rendszer-
váltást követő mezőgazdaság kérdéseinek-, majd az EU csat-
lakozás előkészítésének tudományos igényű feldolgozásában, 
szakszerű és hiteles bemutatásában is. 

Az oktatás, az oktatók és az egyetemi hallgatóság számára 
mindvégig fontos, szakmailag magas színvonalú ismereteket 
közvetítő orgánum volt a Gazdálkodás. A Szerkesztőség nagy 
gonddal ügyelt arra, hogy megnyilvánulási lehetőséget adjon a 
fiatal, kezdő szakemberek részére is, segítve ezzel tudományos 
előrehaladásukat. Különösen fontosság vált ez az 1993-tól az 
egyetemekre kerülő PhD (doktor) képzés kapcsán, mivel az ag-
rárökonómiai területén ez a folyóirat az egyedüli, ahol lektorált 

tanulmányokkal lehet megjelen-
ni. Számunkra ez azért különö-
sen érdekes, mert a Mezőgaz-
daság- és Élelmiszertudományi 
Karunk PhD-s hallgatói orszá-
gos viszonylatban is kiemelkedő 
teljesítményt nyújtottak a lap-
ban megjelent írásaikkal. Nagy 
szerepe van ebben annak, hogy 
a Gazdálkodás jelenlegi főszer-
kesztője, Erdei Ferenc valamiko-
ri közvetlen munkatársa, Csete 
László egyetemünk tiszteletbeli 
(honoris causa) doktora és hogy 
Romány Pál, volt mezőgazda-
sági és élelmezési miniszter, a 
lap egyik alapító tagja pedig a 
Mezőgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Karunk címzetes 
professzora. Mindkettőjükkel 
korábban készült már interjú a 
VIVAT ACADEMIÁBAN, és egy-egy írásuk is megjelent lapunk-
ban. A kapcsolatainknak bizonyára az sem válik kárára, hogy 
Tenk Antal professzor mindegyik lapnál szerkesztőbizottsági 
tag. Szerencsés körülmény az is, hogy Vincze Judit Phd hallga-
tó szerkesztő bizottságunk tagja és a Gazdálkodásnak rendsze-
res munkatársa.

Az Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kara 
és a Gazdálkodás Szerkesztő Bizottsága hosszú évek óta szo-
ros munkakapcsolatot alakított ki egymással: a Szerkesztő Bi-
zottság több alkalommal tartott kihelyezett ülést Mosonma-
gyaróváron. 2005. október 14-én a Karon rendezték meg a 
„Gazdálkodásban publikált PhD hallgatók I. Tudományos Kon-
ferenciája”-t, amiből különkiadás is készült. Most pedig, az 50. 
évforduló kapcsán 2007. április 25-26-án kétnapos tudomá-
nyos konferenciát rendeznek, aminek a házigazdája a Mező-
gazdaság- és Élelmiszertudományi Karunk lesz. 

Mi, a Vivat Academia Szerkesztő Bizottsága az évfordu-
ló alkalmából szívből gratulálunk a „Gazdálkodás” eddigi 
eredményeihez és kívánjuk, hogy még nagyon sokáig sikere-
sen szolgálhassák a magyar élelmiszergazdaság ügyét, s ben-
ne az agrárökonómia tudományát! VIVAT GAZDÁLKODÁS!

Sopron – Mosonmagyaróvár, 2007. április 25. 

a VIVAT ACADEMIA
Szerkesztő Bizottsága

AZ ÖT ÉVES VIVAT ACADEMIA KÖSZÖNTI 

AZ ÖTVEN ÉVES »GAZDÁLKODÁS«-T

Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Ökonómiai és Üzemszervezési Bi-

zottságának 1957. évi első ülésén úgy határoztak, hogy a mezőgazdasági ökonómia 

(mezőgazdasági üzemtan, üzemszervezés, üzemgazdaság) területén addig hiányzó 

tudományos folyóiratot hoznak létre, melynek alapvető feladata a kutatás és okta-

tás szolgálata, az új eredmények ismertetése és a tudományos viták publikálása.
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“Ha a madár láthatta, akkor az, talán 

messziről való, sejtelmes, titkos, mesés 

meglepetés lehet!” A novellás kötetben 

a szerző egy más világba kalauzolja az ol-

vasót. Vissza ősi anyaföldhöz, a termé-

szet tiszteletéhez, a nyugodt és meghitt 

családi pillanatokhoz.

Ahhoz, hogy megértsük a szerző gondolatát és írói indítta-
tását, ismernünk kell személyes múltját. Zétényi Imréné Arany 
Piroska nyugdíjas tanár. Derecskén született parasztcsalád-
ban. A debreceni Tanítóképzőben és a nyíregyházi Bessenyei 
György Tanítóképző Főiskolán szerezte tanítói és pedagógi-
ai végzettségét. Álmosd, Sáránd és Derecske után Debrecen, 
majd Győr iskoláiban dolgozott. Írásai 1963 óta jelennek meg 
szakfolyóiratokban. Négy évtizeden keresztül tanított kisis-
kolásokat. A közöttük megélt szívmelengető élmények kerül-
tek első könyvébe Miértek Tünékeny Ideje címmel, amely dr. 
Vekerdy Tamás ajánlásával jelent meg. A kötetben válogatott 
történetek találhatók, mely a tanítói évek alatt tapasztalt élmé-
nyekből tevődnek össze. Igazán hasznos olvasmány a jövő taní-
tóinak, valamint a családi nevelésben is segítséget adhat a szí-
nes gyermektörténeteket tartalmazó írás. A tanítói munkában 
tapasztalt élmények mellett fontosnak tartotta a szerző, hogy 
szűkebb környezetének, az alföldi kistelepülésen élőket is be-
mutassa. Ekkor született a Madárlátta című novellákat tartal-
mazó kötet.

A második kötet novellái a XIX-XX. században élt falusi em-
bereket, nagyszülőket hozza elénk küzdelmes életükkel, kitar-
tó szorgalmukkal. megmutatva mindennapjaikat. A kötetet 
Schaffer Erzsébet ajánlásával veheti kezébe az olvasó. 

A szerzővel folytatott beszélgetés olyan világot idézett fel 
számomra, amely mára talán teljesen eltűnt. A novellák emlé-
ket állítanak az XIX. század végi magyar falusi életnek és azok-
nak a személyeknek, akiknek az alakját a szerző emlékeiben 
őrzi és körvonalaikat a szavak és mondatok révén láttatja az 
olvasóval. 

Ajánlom minden romantikus érzületű olvasónak, aki sze-
retne a mindennapi hajtásból legalább a kötet olvasásának ide-
jére nyugodt és szeretetteljes világba kerülni, megismerni a 
falusi mindennapokat, a karakteres szereplők gondolatait, tet-
teit.

Horváth Attila

MADÁRLÁTTA

- KÖNYVAJÁNLÓ - 

LELKI VITAMIN KAPUVÁRON

IV. éves közgazdászhallgató vagyok Sopronban. Ha időm 
engedi, kezembe veszek egy könyvet és olvasok. VERSEKET. 
Csupa nagybetűvel írtam, mert az én életemben olyan helyet 
foglalnak el, hogy kijár nekik ez a megtiszteltetés. Miért kötő-
döm ennyire a versekhez? A válasz egyszerű: „A verseket olva-
só és szerető ember, kereső. Keresi másban a hangját, a szavait, 
az arcát, hogy társra leljen.”

 Így talán magától értetődő, hogy tagja lettem a szülő-
városomban, Kapuváron működő Versmondó Stúdiónak. 2005 
októberétől pedig a stúdió vezetője lettem. Számomra ez meg-
tiszteltetés, kihívás és egyben egy kicsit küldetés is. Szeretném 
megszerettetni a verseket kicsikkel és nagyokkal egyaránt. 
Ma már nem túl „divatos” hobbi az olvasás a fiatalok körében, 
ezért nekem az a célom, hogy egy kis reklámot csináljak az ol-
vasásnak, és főleg a verseknek. 

 Kapuváron a városi rendezvények, műsorok, megem-
lékezések állandó résztvevői vagyunk. De kaptunk már a kör-
nyező falvakból is meghívásokat.

 Egyszer egy színész azt mondta nekem, hogy a vers a 
lélek vitaminja. Én is ezt vallom. Úgy gondolom, a mai világ-
ban nagyon sok ember, gyerek szenved ebben az értelemben 
vett vitaminhiányban. Rajtuk szeretnék segíteni. A megoldás 
mindenki könyvespolcán megtalálható.

 Egy szabály van, ez az én szabályom: a verset nem kell 
keresni, a vers megtalál Téged!

Varga Dóra (KTK)

VALÉTÁLUNK! - KTK

(fotó: hg)
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A Kaposvári Egyete-
men a Mezőgazdasági 
könyvkiállítás és szakmai 
Konferencia keretében feb-
ruár 8-án ismerhette meg 
először az olvasóközönség 
„A Mesterlovász könyve” 
című munkát, mely a Ma-
gyar Agrárkamara jóvol-
tából, a Szaktudás Kiadó 
Ház gondozásában jelent 
meg. Az Agrárkamara ez-
zel a mesterképzés terüle-
ten megkezdett munkáját 
folytatta, kiterjesztve ezt a 
lovas ágazatra is. Az elmé-
leti oktatás segédanyagát 
képező tankönyv szerzői-
szerkesztői feladataira elő-
ző könyve sikere alapján 
dr. Pongrácz László, egye-
temünk mosonmagyaró-
vári karának adjunktusa 
kapott felkérést. A Kama-
rával, valamint a Magyar 
Lótenyésztő és Lovasszer-
vezetek Szövetségével foly-
tatott egyeztetések után az 

egyes fejezetek elkészítésében ismert hazai szakemberek vet-
tek részt, így többek között a szintén mosonmagyaróvári dr. 
Czimber Gyula és az óvári gyökerekkel büszkélkedő dr. Szaj-
kó István. 

A 6 fejezetre tagolt 200 oldalas könyv lektorálási feladatait 
a kaposvári Lovas Akadémia nyugalmazott igazgatója, dr. Hec-
ker Walter és dr. Mentes Katalin állatorvos végezte. 

A könyv megjelenése kapcsán dr. Pongrácz László elmond-
ta, hogy rendkívüli megtiszteltetésként érte a felkérés és ennek 
szellemében igyekezett a feladatnak eleget tenni. Bár a temati-
kát az Agrárkamara már korábban kidolgoztatta, nagy hang-
súlyt helyezett a szakmai szervezetekkel és kollégákkal tör-
ténő egyeztetésekre. A könyv értékét ugyanis végső soron az 
dönti el, hogy az oktatás során mennyire tartják használható-
nak azt a kollégák. A kaposvári sikeres bemutatkozás minde-
nesetre bizakodásra ad okot.

Vincze Judit
PhD hallgató

A MESTERLOVÁSZ KÖNYVE

Megjelent „A mesterlovász könyve” című 

tankönyv Dr. Pongrácz László Alma Mate-

rünk egyetemi adjunktusa

 szerkesztésével 

„A földhasználatot azért kell hatékonyan felhasználni, ne-
hogy felmerüljön a föld degradálódása.”

„Az az ország, amely saját számára az agrár-, élelmiszergaz-
dasága nem kielégítő, akkor nagy valószínűség szerint nem áll-
ja meg helyét a nemzetgazdaságban sem.”

„Az agrárgazdaság a mezőgazdaság egyik ága, szorosan 
kapcsolódik hozzá, de főleg az élelmiszer-iparhoz tartozik”

„Az agrárgazdaságtan a nemzetgazdaság egy ága.”
„…a vidéki tevékenységeket kulturális állapotban kell tar-

tani.”
„Az integráció a valamilyen formában összekapcsolódó te-

vékenységeket célzó tevékenység.”
„Az agrárgazdaság régen inkább dezintegrált rendszer volt, 

bár az kevésbé jövedelmezőbb.”
„Az integráció egyik formája a dezintegráció.”
„A földhasználati formák: természetes földhasználat, mes-

terséges földhasználat. Mesterségesen művelik meg a földet 
emberi beavatkozással.”

„A föld akkor van jól használva, ha a kinyert tápanyagokat 
visszapótoljuk, nem zsigereljük ki a földet, a kivont erőforráso-
kat visszapótoljuk.”

„A földhasználat hatékonyságát az egységnyi produktumra 
jutó termék mennyiségével jellemezzük.”

„Az agrárgazdaság szorosan kapcsolódik a mezőgazdaság-
hoz.”

„Forgóeszköz, amikor a nyereségünket ismét beletesszük a 
termelésünkbe.”

„Az agrárgazdaságnak népélelmezési jelentőssége van.”
„Nemzetgazdaság alatt egy adott nemzet gazdaságát ért-

jük…”
„A nemzetgazdaság az állam ökonómiai helyzetét vizsgálja, 

beleértve a makro-, mikro-, és mezoökonómiai elemeket, vala-
mint a nemzet mezőgazdasági helyzetét.”

„Az innováció és műszaki fejlesztés fontos területei: az élő-
munkás képzettségének emelése, a bővített ágazatok létreho-
zása és a holtidők kihasználása.”

„Az élőmunka az embertől származó munkaerő, amely le-
het fizikai, vagy szellemi.”

„Az innováció olyan gazdasági, társasági, politikai folya-
mat, amelynek folyamán növekszik a rendszer elemei kapcso-
lat és ezáltal növekszik a struktúrája.”

„A nemzetgazdaság a termelt és a nem termelt termékek 
összes sége.”

„Az élőmunka termelékenységét elsősorban a normával 
mérhetjük.”

„A nemzetgazdaság olyan gazdálkodási forma, amely kife-
jezi egy nemzethez tartozó, alapvető gazdálkodási formát.”

Dr. Tenk Antal

ZH - SZIPORKÁK 

AGRÁRGAZDASÁGTANBÓL
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A kiadványt nem csak az agráriumban, hanem a különböző 
területhasznosítással, terület-felhasználással foglalkozó társ-
szakterületek (vízügy, környezetvédelem, természetvédelem, 
közlekedés stb.) munkatársai is szükségszerűen hasznosíthat-
ják. A bevezető fejezetben a klasszikus európai földhasznála-
ti módok, birtokszerkezetek kialakulása, feltárása és a hazai 
földhasználati reformlehetőségek, birtok- és területrendezési 
stratégiák kerülnek bemutatásra.

A mezőgazdasági, erdészeti és természetvédelmi földhasz-
nálat, tájhasználat kapcsolata, fejlődési irányai c. rész a mű-
velési ágak szerkezetét, arányait, ezek változási lehetősége-
it tárgyalja. A földhasználatot a termőföldek geomorfológiai 
elhelyezkedése: a hegyek, völgyek, medencék, síkságok, sár-
rétek, turjánok, vápák és velük összefüggésben a rajtuk levő 
termőfelületek, művelési ágak adottságai (égtáji fekvés, mikro-
klíma, lejtőkategória, a talajképző kőzet jellege, a talajvíz mély-
sége stb.) nagymértékben befolyásolják. A birtokszerkezet, bir-
tokrendezés, birtoktervezés c. fejezet egyedülállóan tárgyalja 
és mutatja be a 2. ezredforduló előtti, utáni magyar „földkér-
dés”, birtokpolitika történetét és viszontagságait, (birtokren-
dezés a két világháború között; a szocializmusban és a rend-
szerváltást követően; nagyüzemek átalakulása, kárpótlás, 
privatizáció; tulajdonviszonyok, a földtulajdon jelenlegi szer-
kezete stb.). Részletesen tárgyalja a birtokrendezés alternatívá-
it, fejlesztési lehetőségeit: a helyi kezdeményezésű, spontán; az 
intézményesített, mérsékelt ütemű; erőteljes ütemű, teljes körű 
birtokrendezéseket. A racionális, a társadalom együttérzését 
kifejező birtokpolitikai szempontok mellett a sajátos földhasz-
nálati adottságoknak is meghatározó szerepe van a birtokren-
dezésben. Más adottságokkal bírnak a kedvezőbb termőhelyi 
adottságú (nagyobb) szántóövezetek, sajátos vagy kedvezőtle-
nebb termőhelyi, ill. sajátos táji (tájvédelmi) adottságú hegy- 
és dombvidéki vegyes (szántó, rét, legelő, erdő) földhasznála-
tú régiók.

A földértékelés, földminősítés, -minőségromlás és -minő-
ségjavítás c. fejezet teljeskörűen rendszerezi az általános célú, 
valamint az ingatlankataszteri földértékelés fogalmát, mód-
szereit: a hozadéki kataszteri (aranykoronás); a mintateres, ge-
netikus (felújított kataszteri); és a talaj térképes-genetikus (új) 
földminősítést. A földértékelés módszereit konkrét példák-
kal mutatja be. A 4,7 millió ha szántó mintegy fele részére (a 
homoktalajokra, a savanyú és szikes talaj övezetekre) a föld-
minőség változására, a javítási módszerekre, a javítóanyagok 
meghatározására ugyancsak konkrét számításokat, példameg-
oldásokat tartalmaz. Egyedülállóan tárgyalja a kőportrágyák 
ásványi talajjavító anyagok típusait, azok technológiai, fizikai, 
kémiai tulajdonságait (rostos tőzeg, vegyes tőzeg, érett tőzeg, 
lápföld, kotu, lignitpor, alginit, mészkőpor, lápi mésziszap, do-
lomitpor, gipsz, gipsz-anhidrit, lösz (digóföld), bentonit, perlit, 
zeolit, kálitrachit, kálitufa stb.) mennyiségi, minőségi, telepü-

lési viszonyait, intenzív és szántóföldi kertészeti hasznosítási 
lehetőségeit.

A földek művelhetősége, talajtechnológiai (fizikai, kémiai) 
tulajdonságai c. rész a talajok felosztását, jellemzését és föld-
használati adottságait mutatja be. A földhasználatot, földműve-
lést elősegítő talajtérképek teljes körű rendszerezését, alkalma-
zását is tárgyalja. A termőföld nyilvántartására, a birtoktagok 
kialakítására, a földhasználatra és a földvédelemre vonatko-
zó rendelkezések, E befejező fejezet: az ingatlan-nyilvántar-
tás (földnyilvántartás); a különböző földtulajdon kategóriák; 
a birtoktagok kialakítására vonatkozó rendelkezések, a föld-
használati nyilvántartás; a Mezőgazdasági Parcella Azonosí-
tó Rendszer (MePAR) gyakorlati alkalmazása; a földhasználat, 
földvédelem rendelkezései; a termőföld más célú hasznosítása; 
a művelési ág megváltoztatása; a földhasználó talajvédelmi kö-
telességei c. témakörökre tagolódik.

A könyv egyik fő célja az is (a szerző közel négy évtizedes 
kutatói, tervezői, oktatói tevékenysége, tapasztalatai nyomán), 
hogy a földet szerető, földhasználó, gazdálkodó társadalom e 
kiadványt a tevékenységéhez akár kézikönyvként forgathas-
sa. Ezért reméljük, hogy a könyv a mezőgazdasági, erdésze-
ti, kertészeti vállalkozók érdeklődését felkeltő hasznos olvas-
mányként szolgálhat. Tartalmi, szerkezeti felépítése nem csak 
a szántókra, hanem valamennyi (10) művelési ágra kiterjed, és 
a gazdálkodást, fejlesztést elősegítő igen sok műszaki, gazdasá-
gi, jogi ismeretet, adatot tartalmaz.

A kutatók, tervezők tevékenységéhez is (a birtokrendezők, 
birtoktervezők, terü-
letrendezők, tájren-
dezők, külterületi 
rendezési tervek, vo-
nalas létesítmények 
tervezői számára) a 
kiadvány tervezési 
segédletként szolgál-
hat. Beszerezhető a 
nagyobb könyvesbol-
tokban és a kiadónál: 
1088 Budapest, Rákó-
czi u. 9. T/F: (1) 266-
1265.

 

Balázsik Valéria

DR. DÖMSÖDI JÁNOS: FÖLDHASZNÁLAT

(Dialóg Campus Kiadó, 1088 Budapest, Rákóczi u. 9.)

Dr. Dömsödi János az NYME Geoinformatikai Kar egyetemi docensének tollából elő-

ször jelent meg FÖLDHASZNÁLAT címmel átfogó tartalmi, szerkezeti felépítéssel 

szakkönyv (egyben tankönyv), mely egyaránt használható az oktatásban, a kutatás-

ban, tervezésben dolgozók, a hivatalok munkatársai és legfőképpen a gazdatársa-

dalom számára.
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A történet szerint,  Róma végnapjaiban elárasztotta a Bi-
rodalmat, a fórumokat a vajákosok, kuruzslók,  jövendőmon-
dók hada...

Miközben Róma régi istenei lehanyatlottak, szétporlad-
tak: a Chistianusok, a keresztények fája lassan gyökeret vert... 
E bomlás-átalakulás közben voltak a napjai az olcsó csodák-
nak...

A mai nehéz-vajúdó korban sohasem látott-tapasztalt ke-
letje van ismét a csodának. A kuruzslók, vajákosok, jövőbelá-
tók, mindenféle ufológusok, álasztrológusok és grafológusok 
aranyideje ez a mai: kaszálnak is bőségesen...

A tömegtájékoztatás is ontja, terjeszti, népszerűsíti az áltu-
dományt: a nulladik típusú találkozások országa lettünk. Erre 
van igény - mondják.

Az értékeiben ingatag, egzisztenciájában, létében veszélyez-
tetett, a jövőben nem igen bízó ember menekül a csodához, a 
természetfölöttihez. Csodát vár, csodát lát, csodát akar, befizet 
a csodára, néha nem is keveset. És tűri hogy átverjék, megve-
zetgessék, annyira hinni akar szegény, hinni valamiben, akár-
miben. Hinni a csodában...

Sopronban, ebben az unalomig és fukarságig józan polgár-
városban, a 90-es évek elején mintegy ezer ember várta az elő-
re beharangozott csodát, Jézus Krisztus megjelenését a Lővé-
rekben, a Villa-soron. Néhányan aztán elmondták, hogy nekik 
megjelent. Külön nekik, privátilag.

Halandók, embertársak, magyarok! Isten - ha hiszitek - 
bennünk lakozik. Az Élet, a Gondviselés maga a csoda, másutt 
hiába keresgéltek. 

A csoda nap-nap után megtörténik velünk, Veletek.
Megtörténik csendben, talán már észre sem veszitek, ebben 

a mai zajos csodavárásban.

Borbély József

NAGY MA A PIACA 

AZ OLCSÓ CSODÁKNAK

- kuruzslók, jövendőmondók, 

csodavárók -

fotó: www.sxc.hu

Mészáros Ágnes:

Menet-levél

Az ütköző üvöltve csattan,
galambgalerit felrepít.
Jegyemen jampi lyukasztó kattan,
papírba rozsdás ürességet merít.
A kalauzsapka glóriája félrebillen,
míg zökken a tér-idő.
Valahol véges messze innen
most kezdődik az első félidő…

…Síp selypít itt is, tárcsa lendül,
cserkésztáborok emléke zendül
a szomszédos vagonban.
Mint lián a vadonban, 
csüngök az elfutó lombkoronákra.
Körül a bolygó bokrának fonákja
terül el jóllakottan a világegyetem
fekete kerevetén.
Tűnődöm, mit szeretek én
itten
a sivár hegyeken
innen
térdeplő tüskös tájon?

…szirmot bont az álom:
az égig érő fáról
aranyalmát szüretelnek
Csaba királyfi seregei,
S a mozdony kerekei
palotást járnak
a Hadak útján.

2006. december 12-19. Sopron-Szigetvár

Este a balkonon

Ezüst folttá őszülnek a tegnapok,
ráncaid mosolya belesimul a múltba.
A holnapután bronz tarkója felragyog,
s nézed, mintha hullnál égig érő kútba.
Szoborrá formál a merengés.
Korok közt kereng, és
szállást keres
összes éned,
de nem nyitnak kaput a századok.
Hajlék nem terem,
hiába kéred.

Én is szüntelen házalok:
csatos kofferbe zárt szívem
súlya görnyeszt.
tán egyszer lesz címed,
a címen, ki ajtót nyit,
s engem bérlőtársnak fölvesz…

…Füttyös tavasz lesz az, mint valaha régen volt:
mikor ezüst folttá őszült a telihold,
s mosolyod ránca díszbe öltöztette a jövőt.

2007. március 23-24. Pécs-Budapest között a vonaton
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Aztán teltek-múltak az évek, s végre eljött 
az ideje annak, hogy ne vonuljak be katoná-
nak. Mindjárt felmerült a kérdés: melyik se-
regbe ne vonuljak be? A monarchia k. und k. 
(kaiserliche und königliche) seregébe, a Hor-
thy hadseregbe, a Vörös hadseregbe, netalán-
tán, bár a legkézenfekvőbb, a néphadseregbe? 
Adódtak, persze, egyéb alternatívák is, de azo-
kat zsigerből, gondolkodás nélkül elvetettem. 
Nem volt könnyű a döntés, mert ugye, min-
dig nem szerettem volna lábamon feszülő kék 
nadrágot, meg kisuvickolt bakancsot viselni, 
vagy szalutálásra emelni kezemet őfelsége I. 
Ferenc József császár és király előtt. Vagy lelő-
ni helyette a vadkant úgy, hogy azt higgye, ő 
lőtte le. Ugyancsak csábító volt tehát a k. und 
k-ba nem bevonulni.

Hosszú töprengés után elvetettem nem-
csak a k. und k., hanem a Horthy hadsereg és 
a Vörös hadsereg ötletét is. A k. und k. idején 
ugyanis, akármilyen öreg is vagyok, még nem 
éltem, a Horthy hadsereg végnapjaiban pe-
dig még csecsemő voltam, s így túl könnyű, 
túl egyszerű lett volna nem bevonulni! Sok-
kal nehezebb dió volt a Vörös hadsereget nem 
tisztelni meg becses jelenlétemmel. Ahhoz vi-
szont, hogy a Vörös hadseregbe ne vonuljak be, állampolgársá-
got kellett volna váltanom, s úgy döntöttem, ezt nem vállalom 
be. Úgyhogy maradt a néphadsereg.

Csak úgy tolulnak most agyamba az emlékek. 1961 au-
gusztus 31-ének estéje nagy rohanás volt az életemben, ugyan-
is kapkodva, idegeskedve ekkor nem szedtem össze előírt cók-
mókomat. A szeptember 1-re virradó éjjel a nagy izgalomtól 
nem tudtam aludni. Nem minden nap fordul elő a férfiember 
életében, hogy másnap kora hajnalban nem vonul be katoná-
nak, s nem száll fel a hajnali 4.35-ös vonat harmadik osztályá-
ra a Keleti pályaudvaron.

Később, a fapados vagonban az egymás mellett nem szo-
rongó jövendő bakák büdös kigőzölgése nem bántotta orro-
mat. Amikor pedig, órákkal később, nagy pöfögéssel nem 
érkeztünk meg a célállomásra, Potrien őrmester, torkaszakad-
tából ordítozva, már nem várt a peronon.

A több, mint 3 km-re lévő laktanyába majdnem 1 óráig nem 
tartott az út. A laktanyában és környékén nem eltöltött első hó-
napokra, meg nem történt kiképzésemre nem szívesen emlék-
szem vissza. Amire pedig nem szívesen emlékszünk, hamar ki-
párolog a fejünkből. 

Arra viszont pontosan emlékszem, hogy már mintegy 6 hó-
napja nem voltam katona, amikor az éppen aktuális tereptan 
órán nem nyomták kezembe a térképet. „Ez a szar térkép csu-
pa misztikum”, nem gondoltam magamban. Tök fölösleges az 
egész. Hogy lehet ezt megérteni? Másnap Potrien őrmester a 
hajnali ébresztő után, térképét nem megragadva, nem ordítot-

ta el magát:
- Na, harcosok, most nem indulunk a táborhelyre! Itt a tér-

kép, meg a tájoló, nem lehet nem eltévedni, barmok! Ha mégis, 
majd megkérdezzük kis társunkat a szomszédban, oké? A má-
sik: az éles lőszert nem azért nem kapták, hogy oroszlánokra 
lövöldözzenek vele!

Busszal nem mentünk a kiinduló ponthoz. Itt csak egyetlen 
égető kérdés adódott, hogy ki nem fingta tele a busz utasterét. 
Mert nem lehetett nem kibírni a frenetikus bűzt. 

A menet a táborhelyre jó 4 órán keresztül nem tartott. Sűrű 
bozóton, vízmosásokon kellett magunkat át nem verekednünk, 
amíg végre, teljesen kitikkadva, egyikünk sem ért oda.

Ez az élmény örökre nem vésődött be az emlékezetembe. 
De ezen kívül, számtalan emlékem nincs még a katonaságnál 
nem eltöltött 2 évről (3-ról?). De erről talán majd legközelebb 
sem.

Hát, valahogy így nem lettem katona.

Prof.Dr. Bácsatyai László

HOGYAN NEM LETTEM KATONA?

Már pici gyerekkoromban arról ábrándoztam, hogy nem leszek katona. Ez azóta 

tart, amióta szüleim először ringattak álomba József Attila „Antialtató” c. veretes 

versével. Nagy költőnknek különösen a „nem leszek tűzoltó és katona” verssora ra-

gadta meg képzelőerőmet, s volt később kihatással egész életemre. Nahát.

fotó: dmscs / morguefile.com

Tűűűz! Hm, akarom mondani, víííz!
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A Rák-patak a távoli Alpok hómezőinek leheletét hozza a 
Fertő-menti síkságra. Valaha - mondják - pöttyös pisztrángok-
tól tarkállott a kis hegyi patak. Fölöttünk a Nándor-magaslat, a 
Klastrom-hegy, odébb a Sánc-hegy, erdők koszorújában. 

Bánfalva ősrégi lakhely a Soproni-hegység északi lejtőin. 
Hajdani kelta település, római villa maradványait fordította ki 
a régészásó a Mária Magdolna templomnál.

A középkorban Zaun vagy Zovány néven emlegették, 1291-
től Sopron birtoka. Lassan - mint az egész környék - elnémete-
sedik: a 15. században már Wandorf-nak hívják, majd e névből 
a magyar reformkor Bánfalvát csinál.

Míg városaink középkori építészeti alkotásai jórészt áldo-
zatul estek a történelem viharzásainak, csupán töredékeiben, 
torzóként hagyatkozva a jelenre, addig az évszázadokban meg-
bújó kis falusi templomok megőrizték - egyszerűbb, rusztiku-
sabb kivitelben a román kort és a gótikát a Kárpát-medencé-
ben. Jobbára a védettebb Észak és Nyugat-Magyarországon, a 
Balatonfelvidéken és Erdélyben maradtak épségben ezek a kis 
középkori falusi templomocskák, melyek páratlan hangulatát, 
rejtőzködő szemérmes szépségét mostanában kezdjük igazából 
értékelni.

Az Árpád-kor magyarországi építészetének egyik megbúvó 
gyöngye a kis bánfalvi Mária Magdolna templom. Kőfallal ke-
rített  kert közepén áll a templomocska, a kertben dércsípte fű, 
öreg diófa, pár puszpángbokor. A templomfalak mellett süp-
pedt sírkövek, alig olvasható már a gót betűs írás rajtuk.

Belépve az ajtaján béke, a hajdani csendes zsolozsmák em-
léke lengi át a parányi templo-
mot. Az északi falon két fres-
kótöredék  a 15. századból: a 
Háromkirályok és Krisztus és 
apostolai. A kis templomha-
jó déli felén gótikus kő szószék 
áll, a másik oldalon kora góti-
kus keresztelőmedence. A szen-
tély fölötti bordázott boltoza-
ton 1472-es évszám. A szentély 
felőli részen még egy festmény-
töredék: pásztorbotot tartó püs-
pök. A szakemberek a 12. szá-
zadinak  tartják - egyidősnek a 
templommal. Az oltár mögött 
római villa fűtőberendezésé-
nek maradványai. A kismére-
tű, faragott kőtorony a nyugati 
homlokzat közepén emelkedik, 
a csúcsán kőgomb, azon zászlós 
vaskereszt, a datálás: 1748. A 
szentély oldalához egy kis sek-
restye tapad.

A volt karmelita templom 
és kolostor magas dombon áll, 
a helyiek hegyi templomnak is 
nevezik. A pálosoknak készült 

a 15. században. (ez az egyetlen magyar alapítású szerzetes-
rend, boldog Özséb alapította a 13.század második felében.)

A pálosok kolostora 1495-ben épült, azonban a Bécs elle-
ni 1532-es hadjárat során a törökök feldúlták, s csak 1643-ban 
állították helyre, amikor is a pálosok visszatelepültek Bécsúj-
helyről. (1643 és 1786 között Bánfalva a magyarországi pá-
los rendtartomány noviciátusa volt.) 1786-ban II. József a pá-
los rendet is feloszlatta. A kolostorból helyőrségi kórház lett, a 
templom pedig 1827-ig üresen állt, amikor a katolikusok meg-
vásárolták és rendbehozták. A karmelita apácák 1892-ben köl-
töztek a kolostorba, mely jelenleg még szociális otthon.  A fa-
luból gyönyörű kőkorlátos barokk lépcső vezet a templomhoz, 
melyet a 18. század közepén 14 szoborral díszítettek. Egy ki-
vételével megtalálták, restaurálták őket, és 1980 óta ismét az 
eredeti szépségében látható a lépcső. A szobrokat ismeretlen 
mesterek alkották, fertőrákosi puha mészkőből. Ezek az egyen-
ként átlagos művek összhatásukban valami egészen gyönyörű 
együttest adnak.

A hősi temetőben a két világháború több mint ezer, - 
zömében katona - áldozata nyugszik a hegyoldalban, egyenes-
derekú fenyők tövében. Elöl az első világháborús katonasírok, 
kőkeresztek erdeje végtelennek tetsző sorokban. A legtöbbjük 
magyar, de vannak itt eltemetve osztrákok, lengyelek, bosnyá-
kok... Külön parcellákban az orosz hadifoglyok sírjai. Majd egy 
negyedszázad és újabb háború és újra sírok... Magyarok, néme-
tek, a szovjet katonák csillagos sírkövei és tömegsírok: Sopron 
1944-es bombázásnak többszáz áldozata nyugszik alattuk.

Borbély József

ÜDVÖZLET BÁNFALVÁRÓL

Verőfényes tavaszi hétvégén a soproniak kedvelt sétahelye Bánfalva. A langyos lég-

ben pára remeg, tarkónkat tűzi a napsugár: varázslatos tavaszi hangulat. 

A Mária Magdolna templom tornya 
Bánfalván
(fotó: hg)

A hősi temetőben
(fotó: hg)
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A határokon átívelő idegen nyelv tanítás
Miközben az Európai Unió elkötelezett híve az európai 

szintű integrációnak, síkra száll az európai népek nyelvi és 
kulturális sokfélesége mellett is. Teszi ezt a nyelvoktatás és a 
nyelvtanulás támogatásával, elősegítve így az európai népek 
közötti szolidaritást és kölcsönös megértést. A nyelvi sokszínű-
ség megőrzésére irányuló uniós politika célja olyan környezet 
megteremtése, amelyben valamennyi nyelv szabadon szólhat, 
és amelyben nyelvek széles skálájának oktatására és elsajátítá-
sára van lehetőség. Az Unió azt a merész célt tűzte maga elé, 
hogy a lehető legtöbb polgára beszéljen az anyanyelvén kívül 
legalább két nyelven. 

Az, hogy több, mint egy nyelven értsünk és tudjuk magun-
kat kifejezni – ami a Földön élők többsége számára mindennapi 
gyakorlat – minden európai polgár által elsajátítandó, a boldo-
gulást segítő képesség. Más nyelvek tanulása, a más nyelveken 
történő kommunikáció mindenkit arra bátorít, hogy nyitot-
tabb legyen más emberek, azok kultúrája és szemlélete iránt. 
Az idegen nyelv tanulás fejleszti a megismerési képességeket, 
megerősíti a tanulók anyanyelvi készségeit is, végül pedig le-
hetővé teszi, hogy előnyt kovácsoljunk annak lehetőségéből, 
hogy esetleg más tagállamban dolgozzunk vagy tanuljunk.

Határ, amely elválaszt és összeköt 
Országhatárok mentén élni gyakran bizonytalanságot és 

kiszolgáltatottságot jelent Közép-Európa keleti felén, míg a 
Nyugat-európai példák azt igazolják, hogy a határ menti fek-
vés a társadalmi – gazdasági fejlődésre önmagában nem jelent 
szükségszerűen hátrányt, sőt kifejezetten előnyös is lehet. Az 
államok identitásuk és önállóságuk szimbólumaként határo-
kat húznak meg, a társadalmak ugyanakkor arra törekszenek, 
hogy a határokat átlépjék, határokon átívelő kooperáció való-
suljon meg. 

A regionális együttműködéseket nagy mértékben megha-
tározza az állam és a régió viszonya. A regionalizáció mértéke 
függ attól, hogy a központi hatalom mennyire képes politikai, 
oktatási, gazdasági hatásköreit az állam alatti szintre átenged-
ni. Európai tapasztalat, hogy a gazdasági rendszerek stabilizá-
ciójával párhuzamosan az állampolgárok érdeklődése az orszá-
gos politikától fokozatosan elfordul a nagyobb mozgásteret és 
sikert biztosító helyi és regionális szintek felé.

Határrégiók - kommunikációs övezetek
Hazánk hét országgal határos, az országhatár másik olda-

lán, a szomszédos országokban közel 3,5 millió magyar nemze-
tiségű állampolgár él, akik többnyelvűségükkel fontos közve-
títői a gazdasági és társadalmi kapcsolatoknak, melyek révén 
egy új fejlesztési és egyben kommunikációs övezet jöhet létre. 
Határozott és egyértelmű igény jelentkezik mindkét oldalon 
egymás nyelvének megismerésére, nemcsak az oktatási intéz-
ményekben, hanem az át- és továbbképzésekben is.

Az európai határok megszüntetésére többféle magyarázat 
létezik, egyes nézetek szerint a 19. században keletkezett nem-
zetállamokat le kell bontani, míg egy másik irányzat a világhá-
borúkat lezáró békerendszer hibáinak orvoslását látja ebben. 
Az utóbbi évek regionális kutatásai arra hívják fel a figyelmet, 
hogy igazi eredményt a határ menti regionális együttműködé-

sek hozhatnak. Különösen fontos ez számunkra is, hiszen az 
első világháborút lezáró béketárgyalás hazánkat súlyos terü-
letvesztéssel, ipari és kulturális központok elvesztésével sújtot-
ta. 

A burgenlandi - nyugat-dunántúli határrégió
Burgenland és Nyugat-Dunántúl történelmileg összetarto-

zó régió. A térség közös történelme miatt sok azonosság fedez-
hető fel, azonban a fél évszázadon keresztül fennálló vasfüg-
göny markáns különbségeket is eredményezett. Burgenland 
egy perifériára szorult, felzárkózásra váró határ menti tarto-
mány Ausztriában, a lakosság nagy része mezőgazdaságban 
dolgozó magángazdálkodó. Nyugat-Dunántúl szintén periféri-
kus helyzetű, azonban ellenkező előjellel. Gazdasági szerkezete 
valamivel fejlettebb, mint a magyar átlag, népessége iskolázot-
tabb és képzettebb, településhálózata is viszonylag jobban ellá-
tott, mint az ország keleti részében fekvő régióké. A határrégió 
településszerkezete is eltérő. Burgenlandban hiányoznak a gaz-
dasági agglomerációs központok, míg szemben a magyar olda-
lon vannak ugyan agglomerációs központok, azonban ezek 
nem tudtak létrehozni átfogó és sokoldalú gazdasági együtt-
működéseket. Az itteni határ menti kapcsolatokat sajátosan be-
folyásolja a trianoni békekötés után kialakult új határhelyzet. 
Az országban egyedül itt vonták meg úgy a határokat, hogy 
a centrumok, városok magyar területen maradtak (Mosonma-
gyaróvár, Győr, Sopron, Kőszeg, Szombathely, Szentgotthárd) 
és a perifériájuk került át a szomszédos országba. Máshol ez ép-
pen fordítva történt, a fejletlen periféria maradt nálunk, míg a 
városok, központok átkerültek a határ túloldalára. 

A határrégiós iskolaváros
Mosonmagyaróvár sikerrel indulhatna egy nemzetközi re-

gionális iskolaváros címért folyó versenyben, hiszen oktatási 
intézményeinek története egyrészt évszázadokra nyúlik vis-
sza, másrészt felkínálja az óvodától az egyetemig tartó teljes 
intézményi hálózatot.

 A korai nyelvtanulást segítő mosonmagyaróvári óvo-
dai nyelvtanulási programok az idegen nyelvi alapozást segítik. 
Az iskolai nyelvtanítás lényege az elsajátított nyelvi ismeretek 
segítségével megvalósuló nyelvi cselekvés. Az idegennyelv-is-
meret tipikusan eszköztudás, ugyanúgy, mint az anyanyelvi ol-
vasás és írás. A nyelvismeret alkalmazása, azaz a nyelvi cse-
lekvés ennek megfelelően a tanórán kívül valósul meg. Ez az 
alapgondolat realizálódik többek között a mosonmagyaróvá-
ri német nemzetiségi Móra Ferenc Általános Iskola pedagógi-
ai tevékenységében. A második világháborút követően 1993-ig 
kellett várni, míg újra lett „német általános iskolája” a telepü-
lésnek. Az iskola hagyományos rendezvényeiben meghatározó 
a német jelleg, mellyel városban és környékén élő német szár-
mazású lakosságot mozgósítja. Hivatalos ünnepélyei, kiadvá-
nyai, évkönyve, bizonyítványa kétnyelvű. Az iskola pedagógi-
ai programja, minőségfejlesztése során kitűzött célja között is 
deklarálja, hogy az intézményben az általános alapműveltsé-
get megalapozó magyar és német nyelvű oktatás folyik, azaz a 
határ menti társadalom felnőttkorban betöltendő szerepeihez 
szükséges ismereteket alapozza meg. Az iskola által átadott 
sokszínű kultúra segítségével a tanulókban megerősödik az ér-

ISKOLÁK A HATÁRON…

Egy határrégiós iskolaváros, Mosonmagyaróvár
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zés, hogy egy nagyobb közösség tagjai, integrálódnak a határ 
menti társadalomba. 

A tanulók egy jelentős része a helyi német két tannyelvű 
Kossuth Lajos Gimnáziumban folytatja tanulmányait, melynek 
innovációs folyamata 1987-ben indult, a hazai iskolák között 
szinte az elsőként vállalta a magyar – német ( ún. két tannyel-
vű ) oktatás bevezetését. Érettségi bizonyítványa az Ausztriá-
ban szerzettel egyenértékű. Az itt végzők egy része a Bécsi Köz-
gazdaságtudományi Egyetem vagy a Jogtudományi Egyetem 
hallgatója. A választást elsősorban az motiválja, hogy felvéte-
li vizsga nélkül juthatnak az osztrák intézményekbe, másrészt 
vonzó Bécs 80 km-es közelsége, valamint könnyű megközelít-
hetősége is. 

A középiskolába készülő tanulók élhetnek az országhatáro-
kon átívelő Cernet- projekt adta lehetőségekkel. A Bécs – Brno 
– Győr – Pozsony régiók közös vállalkozása egy többnyelvű eu-
rópai középiskola és a transznacionális tanártovábbképzések 
megvalósítása. Az együttműködés célja: közös know-how ki-
dolgozása, amelynek megvalósítási színtere a többnyelvű taní-
tást – tanulást és az európai dimenziókban való gondolkodást 
közvetítő bécsi székhelyű Európai Középiskola (EMS) . 

A 2000. január 1-jétől a Nyugat-Magyarországi Egyetem né-
ven működő universitas a térség számára minőségében is meg-
újuló egyetemi oktatást jelent. A hallgatói és oktatói mobilitás 
megteremtésével sokrétű, sokszintű és átjárható oktatási rend-
szer alakult ki. A Mosonmagyaróvári Kar kapcsolatai a Bécsi 
Agrártudományi Egyetemmel lehetővé teszik, hogy az élelmi-
szergazdasági fejlesztéseknek a város adjon otthont. Különös 
jelentősége lett az élelmiszer-minősítésnek, hiszen Magyaror-
szág Európai Uniós tagságával az unión kívüli élelmiszer ex-
port-import vizsgálatokat fel tudja vállalni az itt lévő egyetem, 
képzett szakemberei megfelelő szellemi kapacitással tudnak az 
elvárásoknak megfelelni. 

Mobilitás - partnerkapcsolat
A tanári és tanulói mobilitás a régióban megjelent, azon-

ban mértéke még nem jelentős. A partnerkapcsolatokban való 
részvétel a sok szervezőmunka, a bonyolult elszámolások mi-
att többletenergiát igényel a koordinálást igénylő személyektől. 
A külföldi iskolákban folyó munka és a saját munka összeve-
tése elősegítheti bizonyos pedagógiai rutinok megkérdőjele-
zését, az együttműködés során jelentkező problémák új meg-
oldások kitalálására ösztönözik a pedagógusokat. A magyar 
pedagógusok számára az is nagy felismerést jelent, hogy sok-
kal nagyobb szakmai önállósággal rendelkeznek osztrák kol-
légáiknál. A partnerkapcsolatok segítségével a tanárok egy 
része az új kommunikációs technikák alkalmazásában is gya-
korlatot szerez. A gyermekek számára főként az jelent kihí-
vást, hogy fel kell készülniük országuk, régiójuk történetének, 
kultúrájának bemutatására, s közben nagy odafigyelést igény-
lő feladatokra is vállalkozniuk kell. A partneriskolákkal való 
együttműködés hatására nő a gyermekek idegen nyelv tanulá-
si kedve. Az idegen nyelven megtartott kiselőadásokra való fel-
készülés kedvezően hat a tanulók kommunikációs készségére, 
sok gyermekben megnő az érdeklődés saját városa, országa, ré-
giója, valamint azok problémái iránt.

Makk Zoltán
igazgató
Móra Ferenc Általános Iskola, Mosonmagyaróvár

A veszteség, ami kollégánk halála mi-
att ért minket, felmérhetetlen. Sokat veszí-
tett az Óvári Alma Mater is, ahol huszonhat 
évig a gazdászhallgatókat tanította, nevel-
te.

Báder Ernő 1947. szeptember 15-én szü-
letett Mosonmagyaróváron. Általános és 
gimnáziumi tanulmányait is itt végezte. 
1967. őszén felvételt nyert az Agrártudo-
mányi Egyetem Keszthely, Mezőgazdaság-
tudományi Karára, Mosonmagyaróvárra, 
ahol okleveles agrármérnöki diplomát szer-
zett 1972-ben. 

1972-1973-ig a csényei „Egyetértés” MgTSz-ben gyakornok, 
majd főállattenyésztő. 1973-’76 között a Szombathelyi Állami 
Tangazdaság törzsállattenyésztője. Utána 2 évig a Kaposvá-
ri Mezőgazdasági Főiskola szaktanácsadó genetikusa. 1978-
1980 között genetikus a Kaposvári Szarvasmarha-tenyésztő 
Közös Vállalatnál. 1980-ban kerül vissza az Alma Materba, és 
ebben az évben megszerzi egyetemi doktori fokozatát. Kezdet-
ben tudományos segédmunkatárs, majd tudományos munka-
társ, egyetemi adjunktus, egyetemi docens, majd 2000-ben a 
Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszer-
tudományi Karának professzora lett. Időközben 1996-ban PhD 
fokozatot szerzett és 1999-ben habilitált a Pannon Agrártudo-
mányi Egyetemen. 1997-ben a Szarvasmarha- és Juhtenyészté-
si Tanszék tanszékvezetője. A szarvasmarha-tenyésztés című 
tantárgy vezető oktatója. Aktívan részt vett a PhD képzésben, 
kilenc PhD hallgató témavezetője. A szarvasmarha-tenyésztés 
mellett ebben a képzésben még az állatvédelem című tárgy gon-
dozója. Az oktató munka szerves részeként mindig fontos volt 
számára a hallgatókkal való kapcsolattartás, foglalkozás. Ezt 
bizonyítja munkássága során a különlegesen nagyszámú (144) 
diplomadolgozatos hallgató konzulensi feladatainak ellátása. 

Kutatási témái a genotípus-környezet interakció, az élettel-
jesítmény, élettartam, termékenység, küllem, kondíció, növe-
kedés-fejlődés, de legfőképpen a szarvasmarha másodlagos ér-
tékmérő tulajdonságainak kutatása. Publikációi is ezekből, a 
témakörökből íródtak, számuk több, mint 300. Nem szakadt 
el a gyakorlattól, ezért mindig első helyen állt a szakemberek 
számára hasznossá válható népszerűsítő közlemények megje-
lentetése. 

Emlékezetes évfolyam-felelős volt, ajtaján gyakran kopog-
tattak végzett diákjai, akik segítségért vagy csak beszélgetni 
jöttek. Hivatásszeretete, hallgató centrikussága, segítőkészsé-
ge nem felejthető és példaként állhat előttünk. Olyan embertől 
búcsúztunk a hideg, esős januári napon, aki után értékek ma-
radtak vissza, amelyek mindannyiunk öröksége. Korai halála 
fájdalommal tölti el kollégáit, a hallgatókat, ismerősöket.

Mosonmagyaróvár, 2007. március 27.
Állattudományi Intézet

IN MEMORIAM

 PROF. DR. HABIL. BÁDER ERNŐ

Ez év januárjában valamennyiünket meg-

döbbentett a hír: hosszú és fájdalmas be-

tegség után elhunyt Dr. habil. Báder Ernő 

professzor. 

Prof.Dr. Báder Ernő
(1947-2007)
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