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Kellemes Karácsonyt és Boldog Újesztendőt minden olvasónknak!
A szerkesztőnek a kellemetlen hírt is közölnie kell az ünnep dacára is…
A hír röviden: 2020/2021-től nem indulnak alap- és mesterképzések, illetve felsőoktatási szakképzések a Szent István Egyetem szarvasi karán, amely Öntözési és Vízgazdálkodási Intézetként működik tovább, és szakirányú továbbképzéseket nyújt majd - közölte az egyetem. (A döntés háttérében a hallgatói létszám csökkenése és pénzügyi
szempontok állnak.)
2020. február 1-től – közvetlen rektori irányítás mellett – Öntözési és Vízgazdálkodási
Intézetként működik tovább a Szent István Egyetem (SZIE) szarvasi telephelyű Agrárés Gazdaságtudományi Kara - írja közleményében az egyetem. A SZIE szenátusa 2019.
október 30-i ülésén hozott döntése értelmében az oktatást-kutatást végző szervezeti
egységei intézeti struktúrába szerveződve folytatják tevékenységüket, ennek részeként
alakul át a Szarvasi Kar is.
Az intézetként tovább működő kar elsődleges feladata az agronómiai, biológiai, ökológiai, talajtani és környezettudományi diszciplínákhoz kapcsolódó szakirányú továbbképzések szervezése, tudományos kutatásokban való részvétel, továbbá kutatás-fejlesztés a mezőgazdasági vízgazdálkodás és öntözés területén.
A 2020/2021-es tanévben már nem indul graduális képzés (felsőoktatási szakképzés,
alap- és mesterképzés) a szarvasi campuson. A szarvasi képzési helyen tanulmányokat
folytató hallgatók a tanulmányaikat a Szent István Egyetemen fejezik be, egyéni döntésüknek megfelelően kifutó rendszerben Szarvason, vagy választásuk szerint Gödöllőn,
az egyetem székhelyén - olvasható a közleményben, amely szerint az átalakítás célja a
szervezet „racionális és funkcionális átalakítása", mivel az agrárképzésekre jelentkezők száma egyre csökken, a Szent István Egyetem fenntartási költségei így egyre nagyobb terhet jelentenek.
Fájdalommal tudatjuk, hogy Melis Mihály öreggazdász társunk 88 éves korában 2019. november
11-én örökre eltávozott. A Tessedik Öreggazdász Egyesületnek alapító tagja, és elnökségi tag
volt 2007 – 2012 között. A gazdász végzettséget Szarvason szerezte 1950-ben, így már a szakmában töltött idő (65 év) alapján az iskola dékánjától átvehette a megtisztelő Vasoklevelet. Pihenj
békében Miska bácsi!

Az Egyesület nyolcadik éve adja közre hírlevelét. Az idő sajnos nem kedvez a kétségkívül társadalmilag hasznos munkát végző Tessedik Öreggazdász közhasznú Egyesületnek.
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Ma már nem csak a működési költségek megteremtése, a deficitmentes éves elszámolás kényszere nyomja rá bélyegét az éves munkánkra, hanem a működés tárgyi feltételei sem állnak rendelkezésre az agrárképző iskola státuszának bizonytalan jelene,
de még bizonytalanabb jövője miatt.
Megkérdezhetik - Mit tud tenni az egyesület saját eszköztárával a hagyományápoláson túl a mezőgazdaság és az agrárképzés jövőjéért konkrétan?
Be kell vallanunk, hogy az Egyesület eszköztára a mezőgazdaság fejlesztése és a
szarvasi agrárképzés fenntartása témájában végtelenül szerény. Mondhatnák azt is,
hogy nem tudjuk befolyásolni a nagy (pláne negatív) folyamatokat, de mégis minden
esetben ki kell állnunk a szarvasi agároktatás ügye mellett, hiszen az Alma Mater
szelleme kötelez!
Tartozunk azoknak a honatyáknak, akik keményen kiharcolták, hogy legyen gazdasági tanintézet Szarvason, és az Tessedik Sámuel nevét viselje. A ma itt élők egyiket
sem tudják megtartani?
Alapszabályunkból kitűnik, hogy az Egyesület tevékenységi köre számos szállal kötődik a szarvasi agrároktató intézményhez, így az Egyesület jövőképe alapvetően függ
a szarvasi agrárszakoktatás jövőbeli helyzetétől.
Idézet az alapszabályból:
„Az Egyesület az 1930-ban alakult és a Belügyminisztérium által 128.744-1931.
szám alatt jóváhagyott alapszabály értelmében működött Tessedik Öreggazdák Szövetsége jogutódjának tekinti magát.
1./ Az alma mater mindenkori szellemi és tárgyi értékeinek összegyűjtése, megbecsülése, gyarapítása és megőrzése.
2./ A kollektívában rejlő szellemi kapacitással feltárni, segíteni a lehetőségeket, melyek az iskola javát szolgálják.”
Hírlevelünknek a jövőben bízó hitet kellene sugározni, ám a lapzárás időszakában
nem rendelkezünk olyan ismeretekkel, ami alapján helyzetünket reálisan fel tudnánk
vázolni.
Az Elnökség kérése a Tisztelt tagságtól az, hogy mutasson megértést az Elnökség
pillanatnyi cselekvőképtelenségéért.
Ki kell várnunk, hogy a SZIE miként dönt a Szarvasi Kar sorsát illetően. Csak ennek
ismeretében vizsgálhatjuk felül az Egyesület jelen képét.
Tudjuk-e az új körülmények között végezni a munkánkat?
Egyben hitet kell tenni arra, hogy akarjuk-e?
Ezek után kell kialakítani a civil szerveződés nekünk megfelelő formáját, vagy megerősíteni a mostanit. Ezzel párhuzamosan rendezni kell a közös dolgainkat az örökre
92 évesnek maradó agrárképző iskolával.
Ballag-e, és hová a „Szarvasi Gazdász”?
Gyulavári András
elnök
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TDK Konferencia, 2019 – eredménye
A SZIE Agrár- és Gazdaságtudományi Kar (Tessedik Campus) 2019. november 20.-n rendezte a Tudományos Diákköri
Konferenciáját. Összesen 14 pályamunka került bemutatásra, melyeket előzetesen 2 szekcióba soroltunk. Mindkét szekcióban 7-7 pályamunka szerepelt. Adott létszám esetén, szekciónként 2 helyezés + 1 különdíj adható ki, illetve a szekciók
egyikében +1 különdíjra van lehetőség.
Az AGRÁR-, KÖRNYEZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI SZEKCIÓ eredményei
helyezett: Gulyás Illés / Különböző tógazdasági haltermelési módok hatásai a vízminőségre.
Konzulens: Dr. Jakab Gusztáv, egyetemi docens és Berzi-Nagy László tudományos segédmunkatárs.
II. helyezett: Sas László / Különböző tritikálé fajták zöldhozamának és beltartalmi értékeinek vizsgálata.
Konzulens: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens.
Különdíj: Hudák Roland / A csapadék települési szintű területi változékonysága és a mérés problematikája. Konzulens:
Dr. Gombos Béla, főiskolai docens.
I.

Eredményesen szerepeltek – névsor szerint – a következő hallgatóink is:
Czinege Barbara: A tápanyagellátás hatása a köles terméseredményeire. Konzulens: Dr. Futó Zoltán, egyetemi docens.
Csányi Dániel: Vízstressz nyomon követése eltérő vízellátottságú ipari paradicsom állományokban.
Konzulens: Rácz Istvánné Dr. főiskolai tanár és Dr. Takács Sándor, tudományos segédmunkatárs.
Máté Márton: Szabadföldi paradicsom fejlődése és termésmennyisége különböző vízellátottság esetében. Konzulens:
Szalókiné Dr. Zima Ildikó, egyetemi adjunktus.
Túri Bence: Az öntözéstechnika fejlesztése az esőszerű öntözőberendezések korszerűsítésével. Konzulens: Dr. Virág Sándor, főiskolai tanár
Az Innopool Campus által felajánlott Innovációs Különdíjat – részvételi lehetőség a Bay Zoltán Kutatóintézet által szervezett, intézetlátogatással egybekötött „Ötlethasznosítási Szakmai Workshop”-on – Csányi Dániel nyerte el.
A Bíráló Bizottság döntése alapján, a szekcióból négy hallgató: Gulyás Illés, Sas László, Hudák Roland és Csányi
Dániel jutottak tovább a XXXV. OTDK-ra.
A GAZDASÁGI-, TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI SZEKCIÓ eredményei
I. helyezett: Rákóczi Andrea / Az elektronikus őstermelői igazolvány és az elektronikus közúti áruforgalom ellenőrző
rendszer bevezetésének nemzetgazdasági hatásai az adózás szemszögéből. Konzulens: Dr. Rákóczi Attila, egyetemi
adjunktus.
II. helyezett: Hajdú Boglár / A támogatás hatása egy dél-alföldi kisvállalkozás jövedelmére.
Konzulens: Dr. Bodnár Károly, főiskolai tanár.
Különdíj: Nádas Zoltán / Az állatlétszám mikro területi változásai az új évezred első dekádjában.
Konzulens: Dr. Egri Zoltán, főiskolai docens.
Különdíj: Sipos Katalin / A kedvtelésből tartott nyúl hatása a középiskolások személyiségfejlődésére.
Konzulens: Dr. Bodnár Károly, főiskolai tanár.
Eredményesen szerepeltek – névsor szerint – a következő hallgatóink is:
Dékány Laura: A Bökényi Zöld Város Program eredményei, hatásai Csongrád város lakosságára.
Konzulens: Dr. Rákóczi Attila, egyetemi adjunktus.
Dóró Gábor: Tiszafüred turisztikai helyzete. Konzulens: Dr. Glózik Klára, főiskolai docens.
Sontra Boglárka: Az állati jólét vizsgálata hobbinyulat tartók körében. Konzulens: Dr. Bodnár Károly, főiskolai tanár.
A Bíráló Bizottság döntése alapján, a szekcióból három hallgató: Rákóczi Andrea, Hajdú Boglár és Nádas Zoltán
jutottak tovább a XXXV. OTDK-ra.
A két szekcióban bemutatott összes pályamunka jeles (5) eredménnyel elfogadásra került szakdolgozatként, illetve diplomadolgozatként.
A Szekciókban szereplő minden hallgató oklevelet és könyvjutalmat kapott, a kitüntetett pályamunkák szerzői emellett
pénzjutalomban – egyszeri tudományos ösztöndíjban – is részesülnek.
A karonként felajánlott Rektori Különdíjat Gulyás Illés nyerte el.
Rendezvényünket a SZIE AGK Diákjóléti Bizottsága, valamint a Tessedik Öreggazdász Egyesület is támogatták.
Felajánlásaikat ezúton is köszönjük!
Kari Tehetséggondozási Tanács
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Jeles személyek évfordulói 2020-ban
SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓK
90 éve született: Marjai Gyula (1930–2013) Dr. CSc mezőgazdasági tudományok
kandidátusa, főiskolai tanár, szakíró
95 éve született: Kovács Gábor (1925–2007) MTA doktor, Mezőgazdaság Tudomány
Doktora, a szarvasi felsőfokú technikum alapító igazgatója
100 éve született: Palov József (1920–1998) Dr. CSc gazdasági szaktanár, történelemtudomány (agrártörténet) kandidátusa; Szabó János (1920–2008) Dr. CSc mezőgazdasági tudomány kandidátusa, főiskolai tanár; Rákos Zoltán (1920–1994) gazdasági szaktanár
105 éve született: Margócsy Gyula (1915–1984) latin, történelem és orosz szakos tanár, igazgatóhelyettes, művelődési és sportszervező; Szabó Lóránd (1915–1978)
Dr. főiskolai tanár
110 éve született: Bencsik István (1910–1998) Doctor honoris causa nyugalmazott
egyetemi tanár, DATE első rektora; Lászlóffy István (1910–1968) képesített gazda,
Tessedik Öreggazdák Szövetségének első elnöke (1930); Regős János (1910–1961)
tanár
115 éve született: Gruber Ferenc (1905–1971) Dr., Prof. mezőgazdász, egyetemi tanár; világhírű gyepnemesítő, szakíró
120 éve született: Páter Károly (1900–1964) talajvegyész, egyetemi tanár, a mezőgazdasági tudomány kandidátusa
135 éve született: Székely Győző (1885–1940) Dr. vitéz Gazdasági Tanintézet igazgató 1936-39

ELHALÁLOZÁSI ÉVFORDULÓK
20 éve távozott: Vitéz szentistvánbaksai Sebő Ernő (1914–2000) képesített gazda,
gyémánt okleveles szarvasi gazdász
35 éve távozott: Ágoston Béla (1935–1985) Dr. univ., főiskolai tanár
75 éve távozott: Csabai Kálmán (1878–1945) gazdasági tanár, nyugalmazott főigazgató
80 éve távozott: Székely Győző (1885–1940) Dr. vitéz Gazdasági Tanintézet igazgató
(1936–1939)
200 éve távozott: Tessedik Sámuel (1742–1820) ev. lelkész, mezőgazdász, szakíró

A következő szám megjelenéséről később értesítjük!
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