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A VÍRUS
ÁRNYÉKÁBAN
MÁR MÁSODIK ÉVE RÉSZE AZ ÉLETÜNKNEK
A KORONAVÍRUS, AMELY NOVEMBER ELEJI
ADATOK SZERINT VILÁGSZERTE HIVATALOSAN
MINTEGY 250 MILLIÓ EMBERT FERTŐZÖTT
MEG, S MÁR A HALÁLOS ÁLDOZATOK SZÁMA
IS ÁTLÉPTE AZ 5 MILLIÓT. MAGYARORSZÁGON
A BEAZONOSÍTOTT FERTŐZÖTTEK SZÁMA
MEGHALADTA A 900 EZRET, AZ ELHUNYTAKÉ
PEDIG A 31 EZRET. A SZÉCHENYI ISTVÁN
EGYETEMEN IS ÚJRA ELRENDELTÉK A
KÖTELEZŐ MASZKHASZNÁLATOT. EZ MÁR
JAVÁBAN A NEGYEDIK JÁRVÁNYHULLÁM,
KÖZBEN AZ ÉLETÜNK CSAK EGÉSZEN
KIS MÉRTÉKBEN TÉR(T) EL A KORÁBBAN
MEGSZOKOTTÓL. HOGY EZ JÓ-E VAGY SEM,
MAJD AZ ÉLET ELDÖNTI.
SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC I FOTÓ: BOGNÁR ANNA

Az ugyanakkor biztos, hogy az emberek többsége szeretné úgy élni az életét, mint a vírus megjelenése előtt, ám ez
aligha fog megvalósulni. A történtek ugyanis soha nem fognak a feledés homályába merülni, még azoknál sem, akiket
személyes veszteségek közelről nem érintettek. Arról nem
is beszélve, hogy azt ma még aligha tudja bárki is megmondani, hogy az oltások ellenére még hány járványhullám várható, s hogy fellélegezhetünk-e, ha majd egyszer a koronavírust végleg magunk mögött tudhatjuk. Vagy jön helyette
valami más…
Egyelőre persze annak is lehet örülni, hogy jelenléti rendben
folyik az oktatás – a legkisebbektől a legnagyobbakig. Mert
persze a digitális képzésnek és a home office rendszerének
is megvoltak a maga előnyei, a tudásátadás ebben a formában aligha lehet teljes körű. Ahogy a szóbeli számonkérés,
a hallgatói csoportos projektmunka és a szemináriumi vita

ELŐSZÓ

is kevésbé hatékony módszernek bizonyult ebben a formában. Márpedig az elmúlt három szemeszter java részét távoktatásban töltötték az egyetemek hallgatói és oktatói.
Felmérések igazolják, hogy az oktatók és a hallgatók is a hibrid megoldást favorizálnák, azaz miközben az előadásokat
és szemináriumokat szeretnék részben online megtartani,
szívesebben tanítanának és tanulnának a hagyományos formában, mivel a távoktatás során bizony sokaknak hiányoztak a megszokott személyes kapcsolatok, s maga az egyetem hangulata.
Szerencsére, jelen állás szerint az utóbbiakat egyelőre nem
kell nélkülözni. S persze jó lenne hinni abban, hogy ez sokáig
így is marad. Ahogy abban is, hogy a személyes kapcsolatok hiánya a karantén és a digitalizáció „fogságában” olyan
szintre jutott, hogy sokaknál még mindig előnyt élveznek a
személyes találkozások és beszélgetések.
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ÜGYVÉD, AZ EGYETEM BARÁTJA

A KÖRÜLTEKINTŐ,
ÓVATOS HALADÁS HÍVE
DR. HAVASI DEZSŐ ÜGYVÉDKÉNT, A GAZDASÁGI TANÁCS TAGJAKÉNT,
AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKEKÉNT
VÉGIGKÖVETTE, TEVÉKENYEN ALAKÍTOTTA A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM,
AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY KÜZDELMEIT, SIKEREIT, A GYŐRI FELSŐOKTATÁS
KITELJESEDÉSÉNEK HÁROM ÉVTIZEDÉT. MUNKÁJÁVAL, MEGFONTOLT TANÁCSAIVAL,
HATÁROZOTT VÉLEMÉNYÉVEL HATÉKONYAN ALAKÍTOTTA A KÉT SZERVEZET
MŰKÖDÉSÉT, TÁRSADALMI ELFOGADOTTSÁGÁT. AZ EGYETEM PRO UNIVERSITATE
DÍJÁVAL IS ELISMERT GYŐRI JOGÁSZ 2020. AUGUSZTUS 1-JÉTŐL A SZÉCHENYI
ISTVÁN EGYETEMÉRT ALAPÍTVÁNY FELÜGYELŐBIZOTTSÁGÁNAK TAGJA.
AZ ALÁBBIAKBAN AZ Ő MONDATAIT OLVASHATJÁK.
SZÖVEG: WINKLER CSABA I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Együttműködésünk kezdetén, az 1990es évek közepén indult be a győri egyetem megvalósítása. A Frigyes-laktanya
eladásából befolyt pénz, a város, a térségi cégek, a magánszemélyek anyagi
támogatásából származó adományok
kezelése volt az első nagy, közös feladatunk. Én mindig a megfontolt, kiszámítható és később is vállalható megoldásokat javasoltam. A nagy, akkor akár
70 százalékos hozamot ígérő kockázatos pénzügyi befektetések helyett, a
referenciával rendelkező pénzintézetek kínálatát javasoltam elfogadni. Az
Universitas-Győr Alapítvány egyetemszervező munkáját ez a körültekintő, a
jogszerűséget mindig szem előtt tartó
tevékenység jellemezte, s ez így van
ma is. Mindig az óvatos haladás híve
voltam. Ügyvédi, emberi alapelvem
a realitások figyelembevétele mellett

ALAPÍTVÁNY

a lehetőségek kihasználása, de észszerű kockázatvállalással. Ezzel együtt
az ügyvédi munkában is hinni kell a sikerben, s tenni kell érte.
Mindig gazdasági jogásznak tartottam
magam, ezért is találtunk egymásra dr.
Szekeres Tamással a Frigyes-laktanya
átadásának folyamatában. Korábban
a Mischek Hungária Kft. jogi képviselője voltam, ez a cég vásárolta meg az
Universitas-Győr Alapítványtól a laktanyát. Minden folyamatban van egy
etikus szál is, erről manapság sokszor
elfeledkezünk. Nem szabad elvtelenül
tanácsot adni.
Ismertem a laktanya eladásának
minden jogi előzményét, az érdekelt önkormányzati és céges tervek
megalapozottságát. Csak így tudtam
hasznos, korrekt tanácsokat adni. A
Frigyes-laktanya eladásából befolyt

pénz alapozta meg az alapítvány céljainak az elérését.
Közben az évek múltak, az alapítvánnyal
és az egyetemmel megmaradt a szoros felügyelőbizottsági, jogászi együttműködésem. Az elmúlt év augusztusában közalapítványi fenntartásba
került a Széchenyi István Egyetem.
Rendkívül megtisztelőnek tartom,
hogy – bizonyára a közel három évtizedes együttműködésünk eredményei
alapján – bekerültem a fenntartó alapítvány felügyelőbizottságába.
Anno, az egyetemmé válás folyamatában
többször is megfogalmaztuk: a dolgok itt
dőljenek el, s ne egy minisztériumi előadó
mondjon a győri tervekre – néha több
hónapos szünet után – igent vagy nemet. A Széchenyi István Főiskolára, a Széchenyi István Egyetemre az volt mindig
jellemző, hogy nagyon komolyan vette
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ÚJ SZÖVETSÉGEK

a „győri szellemiség” fejlesztését, az intézmény iránti elkötelezettség erősítését.
Mindig éreztem, érzem a közös akaratot, az együttgondolkodást, ami az
egyetem jövőképének értékes alakítója. Így válhat szebbé, jobbá, tudományos, oktatási téren fejlődőképessé a
Széchenyi István Egyetem.
A Felügyelőbizottság asztalán a költségvetéstől az ösztöndíjakig minden,
a kuratórium elé kerülő előterjesztés
szerepel előzetes állásfoglalásra. A
nagyra tartott, régi „győri modell” szerinti gazdálkodást tapasztaljuk. Nem
az egyszerű pénzköltés, hanem a hatékony, célirányos gazdálkodás jellemzi az egyetemet. A mai munkámhoz,
feladataimhoz az Universitas-Győr
Alapítvány felügyelőbizottsági elnöksége jó előkészítés, jó iskola volt.
Mi egyértelműen az alapítvány és nem
az egyetem felügyelőbizottsága vagyunk. Az egész struktúra jól átgondolt,
s ebben jogszabályilag is egyértelműen
körülírt helye és szerepe van a felügyelőbizottságnak. A kuratórium teljes tevékenységét felügyeljük. Minden olyan
kérdésben, ami a kuratórium elé kerül,
állást kell foglalnunk. A gazdálkodás

mellett ilyen például a szervezetfejlesztés, a vagyongazdálkodás is. Az alapítványi egyetemeknél a jogszabályi háttér szerint működik a kuratórium, mint
ügyvezető szerv, és ellenőrző szervként
a felügyelőbizottság, emellett vagyonfelügyelő is segíti az alapítvány szakszerű működését. A mi feladatkörünk az
alapszabály szerint szokásosnál annyival bővebb, hogy minden, a kuratórium
napirendjére kerülő ügyet véleményeznünk kell, tehát nem csak gazdasági kérdésekben foglalunk állást. Az alapítástól
eltelt rövid idő is igazolta a két testület
harmonikus, konstruktív együttműködését a fenntartása alatt álló egyetem
érdekében. Elnökünk Tarlós István, volt
széchenyis öregdiák, Budapest egykori főpolgármestere. Igazi mérnökként a
precizitás a módszere. Horváth Péter,
a Révai-gimnázium igazgatója, a Pedagógus Kar elnöke negyedszázada vesz
részt alakító módon az egyetem közéletében, az alapítvány működésének sokoldalú támogatója. Mindhármunk tevékenységének a középpontjában a hatékony együttműködési formák, a képzési
háttér fejlesztése, a tudományos háttér
erősítése, a hatékony gazdálkodás to-

vábbvitele szerepel. Én elsősorban a
jogi kontrollt képviselem, illetve évtizedes egyetemismeretemet osztom meg
a kollégákkal.
A jövő évtől kezdve további változások
lesznek. Az állam a finanszírozási szerződés szerinti kötelezettségei mellett
minden fenntartói jogot, felelősséget
átad a kuratóriumnak. Előtérbe kerül,
hogy a felügyelőbizottság – a törekvésünk szerint – az ellenőrző szerep
mellett proaktív, javaslatokat megfogalmazó szervezet is legyen, anélkül,
hogy a menedzsmenti feladatokat és
jogköröket átvállalnánk.
Megnyugtató, hogy jól előkészített,
szakmailag alapos anyagokat kapunk
az egyetem vezetésétől. Vagyongazdálkodási kérdésekben nagyon megfontoljuk a véleményalkotásunk részleteit, kérdéseket teszünk fel és mindent még többször, több szempont
alapján körbejárunk. Valószínű, ennek
is köszönhető, hogy döntéseinket eddig minden esetben egyhangúlag hoztuk meg. Megbízatásunk határozatlan
időre szól, így az egyetem fejlődésének érdekében vállalt felelősségünk,
tenni akarásunk még fokozottabb.

SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN I FOTÓ: MÁJER CSABA JÓZSEF, MEKLIZ FOTÓSTÚDIÓ

– A modellváltás nem egyszerű fenntartóváltás. Új szövetség jött létre. A
fenntartó alapítvány és az egyetem
közötti szoros együttműködés. Egyetemünk polgárai, a jövő generációi,
városunk, a régió javára – ezekkel a
szavakkal köszöntötte ünnepi beszédében dr. Knáb Erzsébet, a Széchenyi
István Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke az Akadémiai Nap plenáris
ülésének résztvevőit.
– A megosztott tudomány gyarapszik,
az elrejtett elsorvad – dr. Baranyi Péter rektor ezzel a szimbolikus gondolattal kezdte ünnepi köszöntőjét.
– Egyetemünk a felsőoktatási világranglistán az első négy százalékba tartozik, tudósaink pedig kulcsszerepet
vállalnak a térség gazdaságában. A ku-

ÜNNEP

tatás a jövőt jelenti, ezért fontos, hogy
kutatóink nemzetközi szinten ismerik
azokat a technológiákat és műszaki
megoldásokat, amelyek a következő
öt–tíz év megtervezéséhez szükségesek. Hivatásunk, hogy a térség iparával
való aktív részvétellel járuljunk hozzá a
nemzet gyarapításához.
Dr. Maróth Miklós, az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat irányítótestületének
elnöke köszöntőjében az alapítványi
struktúrában működő nemzetközi
felsőoktatási intézményekről szólt. –
Örülök annak, hogy a Széchenyi István
Egyetem mára rendelkezhet a saját
pénzügyei felett. A siker kulcsai tehát
az intézmény kezében vannak, ezek
pedig az elkötelezett kutatómunka és
a pénzügyi szabadság.

TISZTELETBELI DOKTOROK

Mindig éreztem, érzem a közös akaratot, az együttgondolkodást, ami az egyetem
jövőképének értékes alakítója. Így válhat szebbé, jobbá, tudományos,
oktatási téren fejlődőképessé a Széchenyi István Egyetem.

A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉS AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY A
NÉVADÓ, SZÉCHENYI ISTVÁN SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 27 ÉVE,
1994. SZEPTEMBER 21-ÉN RENDEZTE AZ ELSŐ AKADÉMIAI NAPOT. AZ IDEI
RENDEZVÉNYEN, A SZENÁTUS SZEPTEMBER 28-I ÜNNEPI ÜLÉSÉN TISZTELETBELI
DOKTOROKAT, PHD- ÉS HABILITÁLT DOKTOROKAT, CÍMZETES OKTATÓKAT AVATTAK,
VALAMINT ÁTADTÁK AZ EGYETEMI KÖZÖSSÉG LEGNAGYOBB ELISMERÉSÉT, A PRO
UNIVERSITATE DÍJAKAT. KÖSZÖNTÖTTÉK A DR. HEGEDŰS GYULA TUDOMÁNYOS
ÖSZTÖNDÍJ KEDVEZMÉNYEZETTJÉT, TOVÁBBÁ MÉLTATTÁK A NYUGDÍJBA VONULÓ
KOLLÉGÁK EGYETEMI ÉLETÚTJÁT.

Nemzetközileg is kimagasló, a
Széchenyi István Egyetem tekintélyét, elismertségét gyarapító oktatási, tudományos, oktatásszervezői tevékenységük elismeréseként
egyetemünk Szenátusa tiszteletbeli doktori címet adományozott dr.
Czinege Imre professor emeritusnak és dr. Nagy Jánosnak, a Debreceni Egyetem volt rektorának.
A méltatás szerint „dr. Czinege Imre
a Széchenyi István Egyetem megalapításában, oktatási és tudományos hátterének, együttműködési
rendszerének fejlesztésében elért,
meghatározóan értékes tevékenysége elismeréseként” vehette át a
rangos elismerést. Dr. Nagy János
professzor pedig a növényterm-
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Tiszteletbeli egyetemi tanár lett
dr. Keresztes Péter, a Széchenyi
István Főiskola egykori, történetileg utolsó főigazgatója és dr.
Milassin László, az európai és a
nemzetközi magánjog tekintélyes
elméleti és gyakorlati szakembere.
Dr. Keresztes Péter 1997. július
1-jétől 2001. december 31-ig volt
a Széchenyi István Főiskola főigazgatója, majd a Széchenyi István Egyetem létrejöttével a legnagyobb hazai mérnökképző kar,
a Műszaki Tudományi Kar első
dékánja. Főigazgatóként meghatározó szerepe volt az egyetemi
program megvalósításában. Vezetői munkája során a megvalósult széles körű együttműködés
által teljesítette intézményünk a
jogszabályokban előírt követelményeket. Győrhöz kötődő életútjának oktatói, tudományos értékeit,
vezetői tevékenységét a „címzetes

egyetemi tanár” elismerés adományozásával értékeljük.
Dr. Milassin László több mint huszonöt éve oktatója a Széchenyi István
Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának és jogelőd intézményének. Az Európa-tanulmányok
Központ, majd 2004-től a Jean Monnet
Chair vezetőjeként, 2006-tól a nemzetközi igazgatási szak szakfelelőseként, 2010 és 2016 között pedig tanszékvezetőként tevékenykedett, éveken keresztül volt a Szenátus választott tagja. PhD-fokozatát 2005-ben,
habilitációs címét 2018-ban szerezte
meg. Oktatói és kutatói tevékenysége,
kapcsolatrendszere jelentősen járult
hozzá a Széchenyi István Egyetem elismertségének és megbecsültségének
növekedéséhez. Dr. Milassin László
számára – nyugdíjba vonulása alkalmából – a felsőoktatásban oktatóként
eltöltött több mint 25 év elismeréseként az innovációs és technológiai miniszter Oktatói Szolgálati Emlékérmet
adományozott.
Címzetes egyetemi docens lett Király
Gyula és Fata Edina.
Király Gyula mérnök, gazdasági mérnök, egészségügyi szakmenedzser. A
BME-n és a Semmelweis Egyetemen
szerezte diplomáit. Több szoftverfejlesztő informatikai vállalkozás, köztük a Hospitaly Kft. társtulajdonosa
és stratégiai vezetője. Öt évig az OEP
Informatikai- és Nyilvántartási Főigazgató-helyettese volt. 2012-ben elkészítette az iKórlap elnevezésű mobilalkalmazását, azt ingyenesen hozzáférhetővé tette valamennyi magyar háziorvos részére, amiért az Informatikai
Vállalkozók Szövetségétől és a Nemzeti Innovációs Hivataltól megkapta
„Az év IKT innovációja – 2012” díjat. A
Széchenyi István Főiskolán 1992-ben
indított műszaki informatika szakon
kezdettől fogva külső óraadóként vett
részt az egészségügyi szakirányon folyó képzésben. Tantárgyaink szakmai
tartalmának fejlesztéséhez hozzájárulva, közel 30 éve közreműködik a szaktanszékek oktatási és kutatási munkájában. Az egészségügyi informatika
oktatása az Informatika Tanszék egyik
hangsúlyos területe, amiben továbbra
is számítunk aktív részvételére.

Dr. Filep Bálint elnök, dr. Baranyi Péter rektor, a Pro Universitate díjjal kitüntetett dr. Író Béla és dr. Kovács Zsolt kancellár

A modellváltás nem egyszerű fenntartóváltás. Új szövetség jött létre.
A fenntartó alapítvány és az egyetem közötti szoros együttműködés.
Egyetemünk polgárai, a jövő generációi, városunk, a régió javára.

Fata Edina külsős partnerként jelentős
oktatói és tananyag-fejlesztési feladatot lát el a Marketing és Menedzsment
Tanszék HR és menedzsment területekhez kapcsolódó tantárgyainál.
Több kurzus vezetését vállalja el. A
Győri Audi ETO KC világszínvonalon
jegyzett eredményei új címzetes egyetemi docensünk kiemelkedő marketingtevékenységével megtámogatottan valósulnak meg. A megszerzett
magas szintű vezetői tapasztalatát
ötvözi kiemelkedő oktatói munkájával.

PRO UNIVERSITATE DÍJ

A Széchenyi István Egyetem Szenátusa professor emeritus címet
adományozott dr. Szigeti Péter,
dr. Rácz István és dr. Ördög Vince
egyetemi tanároknak.
Dr. Szigeti Péter professzor tudományos és egyetemi oktatói
pályája több mint négy évtizedre tekint vissza. Szakmai munkája immáron 23 éve a Széchenyi
István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karhoz és
annak elődintézményéhez kötődik. Egyetemi hallgatók generációinak tanított jogbölcseletet, államelméletet, politikatudományt
és alkotmányjogi ismereteket. Öt
éven át volt a győri kar tudományos és általános igazgatóhelyettese, másfél évtizeden át vezette
a Jogelméleti Tanszéket, 2015-től
pedig az Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola vezetője és a Tudományági Habilitációs Bizottság elnöke. Emellett számos szakmai és
közéleti szervezet munkájában is
részt vett: a Magyar Politikatudományi Társaságban, a Condorcet
Körben, az MTA Politikatudományi Bizottságában. 2006 és 2010
között az Országos Választási Bizottság elnöke volt, az ott szerzett
tapasztalatait sikeresen hasznosította oktatói és tudományos
munkája során.
Dr. Rácz István professzor belgyógyász,
gasztroenterológus
1992-től a Petz Aladár Egyetemi
Oktató Kórház Belgyógyászat–
Gasztroenterológia osztályvezető főorvosa, 2005-től a tudományos igazgatóhelyettese, 2007től a Széchenyi István Egyetem
Egészség- és Sporttudományi Kar
Egészségtudomány Tanszékének
professzora. Az endoszkópia és
gasztroenterológia fejlesztésének
elkötelezett híveként kutat, publikál, adja át tudását munkatársai-

nak és hallgatóinak a Belgyógyászati
és Gasztroenterológiai Kollégium tagjaként. A Magyar Gasztroenterológiai
Társaság főtitkáraként vált különösen
ismertté, amit a számos tudományos
tevékenységéért kapott díja mellett
Győr városa 2017-ben díszpolgári
címmel, a Petz Aladár Egyetemi Oktató Kórház pedig 2019-ben dr. Felpéczi
Petz Lajos életműdíjjal ismert el.
Dr. Ördög Vince professzor 1975-ben
a Gödöllői Agrártudományi Egyetem
Mezőgazdaságtudományi
Karának
növényvédelmi szakirányán végzett
mezőgazdasági mérnökként. 1977től mezőgazdaság-tudományi doktor, 1982 óta a biológiai tudományok
kandidátusa, 2015-től az MTA doktora. A Széchenyi István Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
Karának 1993-tól egyetemi tanára. A
mosonmagyaróvári kar Növénytermesztési Intézetének korábbi igazgatója, Növénybiológiai Tanszékének
vezetője (1995–2016), a kar dékánja
(2000–2007), a Wittmann Antal Növény-, Állat- és Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola
(WAMDI) vezetője (2017–2021). Jelenleg a WAMDI Haberlandt Gottlieb
Növénytudományi Programjának a
vezetője.

CÍMZETES OKTATÓK

PROFESSOR EMERITUS

esztési technológiák komplex fejlesztésében elért, a gyakorlatban széleskörűen hasznosítható tudományos
eredményei, a nemzetközi egyetemi
együttműködés keretében végzett sikeres tevékenységéért lett a Széchenyi
István Egyetem tiszteletbeli doktora.

Évente hagyományosan az Akadémiai Napon, Széchenyi István
születésének évfordulója alkalmából adják át a legmagasabb
egyetemi kitüntetést, a Pro Universitate Díjat. Az alapító okirat
szerint a díj olyan egyetemi dolgozók (oktatók és nem oktatók),
illetve az egyetemet támogató
polgárok, közéleti személyiségek

ÜNNEP

munkájának elismerésére szolgál, akik
kiemelkedő oktató, tudományos vagy
egyéb tevékenységükkel, példamutató
emberi magatartásukkal, az egyetem
munkáját támogató tevékenységükkel
nagymértékben hozzájárultak felsőoktatási intézményünk céljainak megvalósításához, hírnevének, tekintélyének,
megbecsültségének öregbítéséhez.
A kuratórium 2021-ben a Pro Universitate Díjat dr. Író Bélának, Gersei
Gabriellának, dr. Lévayné dr. Fazekas
Juditnak és dr. Szakál Pálnak adományozta.
Dr. Író Béla főtitkárként végzett sikeres irányító munkája eredményeként,
intézményünk országosan élenjáró a
hatékony számítástechnikai alkalmazások, az oktatási tevékenység dokumentálása, a kredit rendszerű képzés
precíz megvalósításában. Az intézményi adminisztráció vezetőjének több
évtizedes értékes munkáját ismeri el
a díj.

Gersei Gabriella a győri közgazdászképzés fakultási, kari vezetőinek munkáját két évtizeden át magas szakmai
színvonalon támogató, a kollégákat és
a hallgatókat maximálisan, példaértékűen segítő tevékenysége elismeréseként vehette át a rangos díjat.
Dr. Lévayné dr. Fazekas Judit profes�szor asszony, a Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar volt dékánja „széleskörű, sikeres győri oktatói, tudományos tevékenysége, hallgatóközpontú
vezetői munkája új együttműködési
gyakorlatot jelenít meg egyetemünkön”. Értékes tevékenységét a Pro Universitate Díj jelzi.
Dr. Szakál Pál a felső- és nyugat-dunántúli felsőoktatási együttműködés,
integráció szükségességének egyik
megfogalmazójaként
meghatározó
módon alakította egyetemünk mosonmagyaróvári karának jövőképét.
Tevékenységében alapérték a középiskolákkal évtizedek alatt kialakított
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A Széchenyi István Egyetem Doktori Iskoláinak az elmúlt időszakban
sikeres védést bemutató doktoranduszai megfeleltek azoknak a
követelményeknek, amelyekhez az
egyetem doktori szabályzata a PhD
doktori fokozat odaítélését köti.
A Szenátus ünnepi ülésén a jelöltek a rektori jogarra letett eskü, a
doktorrá fogadás után átvették a
PhD-doktorátus adományozásáról
szóló oklevelet. Az új doktorok:
Állam- és Jogtudományi
Doktori Iskola
Dr. Nagy Szabolcs – Állam- és jogtudományok
tudományterület.

Az oklevél minősítése: summa cum
laude. A disszertáció címe: „1919-es
„kommunista bűnperek” az Észak-Dunántúlon – A Tanácsköztársaság vidéki szervei működésének és az azokkal
kapcsolatos büntetőjogi felelősségre
vonásnak egyes kérdései a helyi perek
tükrében”. Konzulense dr. Barna Attila
egyetemi docens.
Olsovszky Tímea – Állam- és jogtudományok. Cum laude. „A magyar médiaszabályozás története és politikai
narratívái a rendszerváltoztatás idején
(1989–1996)”. Konzulense dr. Smuk
Péter egyetemi tanár.
Pálfi Edina – Állam- és jogtudományok, summa cum laude. „A törvényalkotási eljárás és alkotmányos
garanciáinak változásai – törvényalkotás a szabályosság, hatékonyság és
a demokrácia követelményeinek tükrében”. Konzulense dr. Erdős Csaba
egyetemi docens.

Dr. Pődör Lea – Állam- és jogtudományok, summa cum laude. „A könnyű
eset – nehéz eset természete a bírói
döntéshozatalban – Jogelméleti megközelítés”. Konzulensei dr. Szigeti Péter
professor emeritus és dr. Egresi Katalin
egyetemi docens.
Multidiszciplináris Műszaki
Tudományi Doktori Iskola
Szalai Szabolcs – Közlekedés- és járműtudományok, summa cum laude.
Konzulense dr. Dogossy Gábor egyetemi docens.
Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola
Bakó Tamás – Regionális tudományok,
summa cum laude. „Második Jugoszláviától a mai Szerbiáig – Gazdaságpolitikai, területi és közigazgatási ös�szefüggések”. Konzulensei Lőrinczné
dr. Bencze Edit főiskolai tanár és

ÜNNEP

cum laude. „Knowledge bases as a
source of innovation”. Konzulense dr.
Baracskai Zoltán egyetemi docens.
Wittmann Antal Növény-, Állat- és
Élelmiszer-tudományi Multidiszciplináris Doktori Iskola
Greff Babett – Élelmiszertudományok,
summa cum laude. „Extrahált gyógynövényi hulladékok komposztálhatóságának vizsgálata”. Konzulensei dr.
Szigeti Jenő professor emeritus és dr.
Nagy Ágnes adjunktus.
Horváth Nándor – Növénytermesztési és kertészeti tudományok, summa
cum laude. „A mosonmagyaróvári algagyűjtemény (MACC) korábban anabaena cianobaktérium nemzetségbe sorolt törzseinek”. Konzulensei dr. Ördög
Vince professor emeritus és dr. Molnár
Zoltán egyetemi docens.
Katona Szabina – Növénytermesztési
és kertészeti tudományok, summa cum
laude. „A mosonmagyaróvári algagyűjtemény (MACC) korábban alaktani szempontból chlamydomonas (Chlorophyta,
chlamydomonadaceae) nemzetségbe
sorolt törzseinek taxonómiai újraértékelése molekuláris adatok felhasználásával, és egyes chlamydomonas törzsek extracelluláris poliszacharid (eps)
termelésének jellemzése”. Konzulensei
dr. Ördög Vince professor emeritus és
dr. Molnár Zoltán egyetemi docens.
Kéri-Schmidthoffer Ildikó – Növénytermesztési és kertészeti tudományok,
summa cum laude. „A szárazságstressz biológiai hátterének vizsgálata sörárpa fajtákban és vonalakban”.
Konzulens dr. Skribanek Anna főiskolai tanár (ELTE-SEK Szombathely).
Sik Beatrix – Élelmiszertudományok,
summa cum laude. „Rozmaringsav-tartalmú gyógynövénykivonatok
előállítása és táplálékkiegészítőként,
valamint funkcionális élelmiszerként
való felhasználása”. Konzulensei dr.
Ajtony Zsolt egyetemi docens és dr.
Kapcsándi Viktória egyetemi docens.
Dr. Szakál Tamás – Növénytermesztési és kertészeti tudományok, summa
cum laude. „A réz-tetramin-komplex
és a réz-aminnal ioncserélt szintetizált
zeolit lombtrágyaként történő alkalmazása az őszi búzában (triticum aestivum l.), hatása annak beltartalmi paramétereire”. Konzulens dr. Kalocsai
Renátó egyetemi docens.

Szücs Márton – Állattenyésztési tudományok, summa cum laude. A hazai
limousin húsmarhaállomány genetikai
elemzése. Konzulense dr. Szabó Ferenc
professor emeritus és dr. Anton István
címzetes egyetemi tanár.
Vida Orsolya – Állattenyésztési tudományok, summa cum laude. „A glicerin-kiegészítés vizsgálata szoptató kocák takarmányozásában”. Konzulensei dr. Egri Borisz egyetemi tanár és
dr. Tóth Tamás kutatóprofesszor.

DR. HEGEDŰS GYULA TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ

DOKTOROK AVATÁSA

partneri együttműködése, a vizesképzés szakmai anyagának kidolgozása.
Értékes munkáját a Széchenyi István
Egyetem közössége a Pro Universitate Díjjal értékeli.

dr. Rácz Szilárd, a Közgazdaság- és
Regionális Tudományi Kutatóközpont
Regionális Kutatások Intézete Győri
Osztálya, osztályvezető.
Bite Pál Zoltán – Gazdálkodás- és szervezéstudományok, cum laude. „Integration of labour migrants into SMEs”. Konzulense dr. Konczosné dr. Szombathelyi
Márta egyetemi tanár.
Buics László – Gazdálkodás- és szervezéstudományok, summa cum laude. „Servitization of Public Services:
Examination of Hungarian Public Services in a Process Management Approach”. Konzulense dr. Süle Edit
egyetemi docens.
Dános Zsolt – Regionális tudományok,
cum laude. „A társadalmi felelősségvállalás formái a magyar felsőoktatásban”. Konzulense dr. Reisinger Adrienn
egyetemi docens.
Faragó Beatrix – Regionális tudományok, summa cum laude. „A területi
tőke, a tehetségmenedzsment és a
sportolói kettős karrier kölcsönhatásának vizsgálata”. Konzulense dr.
Konczosné dr. Szombathelyi Márta
egyetemi tanár.
Sóti Attila – Gazdálkodás- és szervezéstudományok „Complexity Theory
in Social Studies: A Portfolio of Applications for Understanding RealWorld Phenomena”. Konzulensei dr.
Vattay Gábor egyetemi tanár és dr.
Alessandro Ancarani full professor.
Szabó Kinga – Gazdálkodás- és szervezéstudományok, cum laude. „In
Trust, We Thrive and the Platforms We
Use: Pillars of and a Case for the Sharing Economy”. Konzulense dr. Vastag
Gyula egyetemi tanár.
Szendrői László – Gazdálkodás- és
szervezéstudományok, summa cum
laude. „Describing and measuring the
impacts of gamification considering
personality types”. Konzulensei dr.
Krishna s. Dhir kutató professzor és
dr. Feketéné dr. Czakó Katalin egyetemi adjunktus.
Dr. Tóth Máté – Gazdálkodás- és szervezéstudományok, summa cum laude.
„Hungarian Energy Law as an Example
of Using Complex System Viewpoints
to Understand Risks in Public Administration Normativity”. Konzulense dr.
Vastag Gyula egyetemi tanár.
Tóth-Haász Gabriella – Gazdálkodásés szervezéstudományok, summa

Az Universitas-Győr Alapítvány
Kuratóriuma, a Széchenyi István
Egyetem jogelőd intézménye, a
Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola alapító főigazgatója,
dr. Hegedűs Gyula emlékének megőrzésére 2007-ben Hegedűs Gyula
Tudományos Ösztöndíjat alapított.
Az ösztöndíj célja, hogy az egyetem legtehetségesebb, legrátermettebb, 45 év alatti életkorú oktatóit, kutatóit segítse tudományos
tevékenységük, vezető oktatóvá
válásuk folyamatában és elmélyítésében. Az egy évre támogatást
biztosító Hegedűs Gyula Tudományos Ösztöndíjat az UniversitasGyőr Alapítvány Kuratóriumának
döntésealapján2021-bendr.Fecser
Nikolett egyetemi adjunktus, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese, az Automatizálási Tanszék oktatója kapta.

HABILITÁCIÓ

Dr. Knáb Erzsébet,
a Széchenyi István
Egyetemért Alapítvány
kuratóriumi elnöke

A habilitálás azon folyamat, melynek során a doktori (PhD) fokozattal rendelkező egyetemi oktató a habilitációs bizottság és a
jellemzően egyetemi hallgatókból
álló közönség előtti két nyilvános
előadás megtartásával – melyet
idegen nyelven is prezentálnia kell
– tanúságot ad oktatói rátermettségéről, szakmai és tudományos
tevékenységéről, igazolja feddhetetlenségét, tudományos alkotó
munkájának eredményeit, és nyilvános előadásokkal bizonyítja
előadókészségét.
Habilitált doktorrá avatták dr.
Glavanits Juditot, a Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Kar egyetemi docensét, dr. Lapsánszky
Andrást, a Deák Ferenc Állam- és
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Dr. Maróth Miklós,
az Eötvös Loránd
Kutatási Hálózat
irányítótestületének
elnöke

Jogtudományi Kar egyetemi docensét,
dr. Hatwágner Ferenc Miklóst, a Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar egyetemi docensét, dr. Paksy
Mátét, a Lille-katolikus Egyetem Ethics
Intézetének kutatóját, dr. Csapó Ádámot, a Gépészmérnöki, Informatikai és
Villamosmérnöki Kar egyetemi docensét, dr. Kuráth Gabriellát, a Pécsi Tudományegyetem egyetemi docensét.

NYUGDÍJASOK KÖSZÖNTÉSE

Az egyetem Doktori Tanácsa külföldön
szerzett doktori okleveleket is honosított – Andrási Gábor, Susana Pérez
Milicua Mendoza és Nikoleta Nagyová
esetében.
– Mindannyian azzal a remén�nyel végezzük a munkánkat, hogy
szükség van ránk, hogy általunk is
gyarapodik közösségünk, hazánk,
s tágabb értelemben talán a világ
is. Amikor aktív életünkre visszatekintünk majd, látni szeretnénk,
hogy volt értelme az évtizedes elkötelezettségnek. Most búcsúzó
kollégáink egyetemünk és a térség
mindenkori fejlődéséhez járultak
hozzá – ezen szavakkal köszön-

tötte, búcsúztatta a rektor a nyugdíjba
vonuló kollégákat. Az intézmény köszönetét, a méltatást dr. Baranyi Péter
mellett dr. Filep Bálint elnök és dr. Kovács Zsolt kancellár személyes köszönete, kézfogása fejezte ki.
Ankhelyi Istvánné az Élelmiszertudományi Tanszéken eltöltött 30 év alatt
a tanszék mikrobiológiai laboratóriumának munkáját segítette. Munkáját
mindig odadással és a hallgatók iránti
fokozott figyelemmel végezte. A tanszék társadalmi életének aktív szervezője volt. Mindezekkel a munkatársak
mindenkori megbecsülését tudhatta
magáénak.
Cseri Nándorné 1997. szeptember
22. óta az egyetem Munkaügyi Osztályának a munkatársa. Lelkiismeretes,
precíz munkájával stabil bástyája volt
a munkaügyi igazgatóság közösségének. Kimagasló szakmai tudásával
nagymértékben hozzájárult a HR-feladatok eredményes ellátásához. Barátsággal, segítőkészen fordult minden munkatárshoz, örömmel és tiszta
szívvel végezte munkáját. Kedves, segítőkész személyisége és életpályája
példaértékű!

Dr. Ercsey Ida oktatói pályafutását
1991-ben kezdte a Széchenyi István
Egyetem jogelőd intézményében.
2004-től a Marketing és Menedzsment Tanszéken egyetemi adjunktusként a marketing szakhoz tartozó
kurzusokat vezette. 2010-től egyetemi
docensként, 2014 és 2020 között tanszékvezetőként végzett kiemelkedő
munkát a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. 2012-ben oktatói munkáját „Az év oktatója” címmel ismerték
el hallgatói.
Dr. Hegyi Csaba 1978 óta dolgozik intézményünkben. A közlekedés és a
logisztika területén oktatta azt a több
tízezer hallgatót, akik az intézményben e területek ismeretét sajátították
el. Aktívan részt vett a szakmai kapcsolatok építésében, számos ipari megbízásából a tananyag fejlesztése is megvalósulhatott. Oktatói elhivatottságát
jelzi, hogy továbbra is órákat tart és
hallgatóink szakmai munkáját segíti.
Dr. Hegyi Csaba számára a felsőoktatásban oktatóként eltöltött több mint
25 év elismeréseként az innovációs és
technológiai miniszter Oktatói Szolgálati Emlékérmet adományozott.

Hennel Georgina a moszkvai Gnessin
Zeneakadémián szerezte diplomáját,
így az orosz zongoraiskolát autentikus
módon képviseli. Szeretetteljes kisugárzása, kivételes műveltsége, alapossága meghatározó példaként szolgál a
hallgatók és a munkatársak számára.
Különös érzékenységgel viszonyul a
nehézségekkel küzdőkhöz: legyen az
szakmai, vagy lelki probléma, nála mindenki segítségre talál.
Dr. Somogyi Ferenc 2010 és 2021 között a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan Tanszékét vezette. Alapító
főszerkesztője volt a Tér – Gazdaság
– Ember című folyóiratnak. „Nem középiskolás fokon” címmel útjára indított egy YouTube előadás-sorozatot,
amivel a közgazdaság és a magyar
gazdaság érdekében együttgondolkodók közösségét támogatja. Dr. Somogyi Ferenc számára a felsőoktatásban
oktatóként eltöltött több mint 25 év
elismeréseként az innovációs és technológiai miniszter Oktatói Szolgálati
Emlékérmet adományozott.
Szűcs Attila 1985-ben kezdte pályafutását a Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskola műszerjavító csoportjának tagjaként, majd 1990-től
nyugdíjazásáig az Automatizálási Tanszék Műszerkarbantartó Laboratóriumának dolgozója. Rendkívül széles
körű elméleti és gyakorlati tudásával
mindig megbízható segítség volt. Minden problémát megérteni akaró és
megoldani tudó, szerény, kifejezetten
segítőkész jellemével sok barátot, határtalan szakmai tudásával pedig nagy
tiszteletet vívott ki magának a kollégák
és a hallgatók körében.
Dr. Tóásó Gyula okleveles vegyész,
egyetemi docens 1981 óta áll a Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi
Kar szolgálatában. Az oktatásban eltöltött évtizedek alatt hallgatók százaival ismertette meg a kémia legfontosabb összefüggéseit. Tudományterületének művelése mellett mindig
aktívan és lelkesedéssel segítette a
kar természettudományos rendezvényeit. Elismert szakmai, tudományos
tevékenysége, a tudomány iránti elkötelezettsége, valamint az elméleti
és gyakorlati tudás összekapcsolásá-
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ért tett erőfeszítései mindannyiunk
számára példaértékűek.
Göncz Hajnalka az Idegen Nyelvi Oktatási Központ kiemelkedő munkatársaként, szaktudásával a központ angol
szekcióját erősítette. Színvonalasan
fordított angol nyelvre, számos nyelvvizsgaközpont akkreditált vizsgáztatója volt. Göncz Hajnalka számára a
felsőoktatásban oktatóként eltöltött
több mint 25 év elismeréseként az
innovációs és technológiai miniszter
Oktatói Szolgálati Emlékérmet adományozott.
Grófné Tóth Edit Mária negyvenéves
pályafutása során a pedagógiai munka minden aspektusával megismerkedett. A matematika iránti pozitív kötődés kialakítása érdekében új módszereket alkalmazott. A „Szerezz egy
jó jegyet matematikából!” programban alkalmazott szakmai hitvallása az,
hogy nem elég a tudás birtoklása és alkalmazása, a pedagógus személyisége
mindig meghatározó.
Lendvai Mihályné az Óvári Kar jogelőd
intézményeinél először laboránsként,
majd csoportvezetőként a Nemesítési-, 1990 és 2008 között a Termesztéstechnológiai Állomáson dolgozott.
2008-tól a Synlab Hungary Kft. laboratóriumában végzett talajvizsgálatokat. Az egyetemre 2019-ben tért
vissza. Nyugdíjazásáig a Talajvizsgáló
Laboratóriumban megbízhatóan, kiemelkedő színvonalon végezte munkáját, amivel nagymértékben hozzájárult a laboratórium sikeres tevékenységéhez.
Mednyánszky Csilla pedagógus pályájára a sokszínűség jellemző. A
Szent-Györgyi szakközépiskola munkatársaként szakmai rátermettségét
bizonyítja, hogy oktató-nevelő munkája folyamán mindig megfelelő empátiával alkalmazkodott a tanulói közösséghez. Tanítási módszere középpontjában a beszédcentrikusság állt.
Új kihívást keresve, az egészségügyi
és szociális ágazat szaknyelvi fejlesztésébe kapcsolódott be. Mentorálta az
Írországból érkező tanárjelöltek szakmai gyakorlatát is.
Nagy-György Ágnes hitvallása, hogy
szemléletet formálni a pedagógus
legnemesebb feladata. Magyar, orosz

és német szakos nyelvtanárként több
általános iskolában tanított, majd végül 2014-től nyugdíjba vonulásáig a
Széchenyi István Egyetem Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola tanára,
osztályfőnöke volt. A felzárkóztatást
és a tehetséggondozást kiemelt feladatként kezelte. Nagy-György Ágnes
számára a közoktatásban oktatóként
eltöltött több mint 25 év elismeréseként az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adományozott.
Polsterné Rigó Erika tanárnő 2016tól nyugdíjba vonulásáig a SZE Öveges Kálmán Gyakorló Általános Iskola
matematika–fizika szakos tanáraként
dolgozott – a tanítványok tudásának
elmélyítése mellett a kollégák adminisztrációs feladatait is segítette. Az
informatika terén megszerzett tudását különösen jól hasznosította. Az
elmúlt években az online formában
történő oktatás követelményeinek
megfelelve, támogató tevékenységére különösen szükség volt intézményünkben. Polsterné Rigó Erika
számára a közoktatásban oktatóként
eltöltött több mint 25 év elismeréseként az emberi erőforrások minisztere Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adományozott.
Dr. Róbert Péter szociológus, a szociológiai tudományok kandidátusa,
habilitált egyetemi tanár 2010 óta a
Széchenyi-egyetem munkatársa. Jelentős szerepet vállalt a Regionális- és
GazdaságtudományiDoktoriIskolatörzstagjaként, annak magas szintű működtetésében, szakfelelősként pedig a Szociológia alapképzési szak
kidolgozásában, a győri szociológusképzés megszervezésében, elindításában és gondozásában. Egyetemi
oktatóként a legmagasabb minőségben kapcsolta össze és közvetítette
diákjaink felé a nemzetközi és hazai
szociológia legfontosabb tudáselemeit.
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Már másnap Győrben voltam, az ELTESZIF Oktatási Intézetben. Itt dr. Szalay
Gyula, az intézet irányítója rendkívül
szívélyesen fogadott, majd bemutatott dr. Szekeres Tamás főigazgatónak.
Szinte már másnap megkezdtem oktatói munkámat. Eleinte szerződéses
jogviszonyban, majd 1997-től közalkalmazottként.
Elmondhatom, hogy ebben az időben
kedveltem meg az oktatói tevékenységet, amelyet összhangba tudtam hozni
ügyvédi, külügyminisztériumi munkámmal. Sokat jelentett édesanyám biztatása is, aki mindig szerette volna, ha egyetemi oktató leszek.
Ismerem a német és osztrák jogi as�szisztens képzést, hiszen ezekben az
országokban tanultam, tevékenykedtem jogtanácsosként és egyetemi kutatóként, a családommal pedig Ausztriában élek. Ezekben az országokban a
jogszolgáltatás magas színvonalú, ami
éppen annak köszönhető, hogy a gyakorló jogászokat – főleg a bíróságokon,
ügyészségeken, ügyvédi irodákban –
alapvető jogi ismeretekkel felruházott
ügyintézők segítik. Véleményem szerint a jó két évtizede a Magyarországon is bevezetett képzés eredményes,
ami megmutatkozik a javuló bírósági,
igazgatási, ügyvédi és közjegyzői szolgáltatásokban. Egyébként bizonyos
területeken éppen nagy hátrányt jelentett, hogy jogi előképzettség nélküli
ügyintézőkre bíztak ügyeket. Például az
ingatlan-nyilvántartás kifejezetten megköveteli, hogy az itt foglalkoztatottak
rendelkezzenek alapvető polgári jogi
ismeretekkel. Győrben már a jogászképzés beindítása idején, 1994-től egy
kanadai főiskolával (Kingstone) történt
együttműködés keretében néhány évig
folytattunk jogi asszisztens képzést,
részben angol nyelven.
Én a Külkereskedelmi Minisztériumban kezdtem jogászként. Munkámhoz
komoly támogatást kaptam dr. Juhász
Endrétől (az Európai Unió Bírósága bírája), dr. Nyerges Jánostól és dr. Szász
Iván főosztályvezetőmtől. Jogi szakvizsgám letétele után Genfben a GATT-nál
(Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény, az ENSZ szakosított szervezete)
kaptam diplomataképzést. Kanadában voltam gazdasági tanulmányúton.
Később diplomáciai szolgálatot teljesítettem, szintén Genfben. 1988-tól

MUNKA ÉS SZEMÉLYES ÉLETÚT
A PROFESSIONAL AND PERSONAL LIFE JOURNEY

AZ EURÓPAI ÉS NEMZETKÖZI
MAGÁNJOG PROFESSZORA
PROFESSOR OF
EUROPEAN AND PRIVATE
INTERNATIONAL LAW
DR. MILASSIN LÁSZLÓ, INTÉZMÉNYÜNK FRISSEN KINEVEZETT CÍMZETES EGYETEMI
TANÁRA 1996 TAVASZÁN A KÖZTELEVÍZIÓBAN BALOGH JÓZSEF AKKORI GYŐRI
POLGÁRMESTER, AZ UNIVERSITAS-GYŐR ALAPÍTVÁNY TÁRSELNÖKÉT HALLOTTA
ARRÓL, HOGY GYŐRBEN, A SZÉCHENYI ISTVÁN FŐISKOLÁN BEINDÍTOTTÁK
A JOGÁSZKÉPZÉST AZ ELTE JOGI KARÁNAK KIHELYEZETT TAGOZATAKÉNT.
SZÖVEG/TEXT: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN I FOTÓ/PHOTO: KÖNCZÖL JÁNOS

IN THE SPRING OF 1996 LÁSZLÓ MILASSIN, THE NEWLY NOMINATED HONORARY
PROFESSOR OF OUR UNIVERSITY, SAW JÓZSEF BALOGH, MAYOR OF GYŐR AND COCHAIR OF THE UNIVERSITAS-GYŐR FOUNDATION, SPEAK ON LOCAL TELEVISION
ABOUT THE EDUCATION OF LAW STUDENTS AT SZÉCHENYI ISTVÁN COLLEGE
WHICH HAD BEEN LAUNCHED AS AN OUTSOURCED BRANCH OF THE FACULTY OF
LAW OF ELTE UNIVERSITY BUDAPEST.
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Szegeden születtem és iskoláimat is itt végeztem. A Radnóti Miklós
Gimnáziumban érettségiztem, s a József Attila Tudományegyetemen
diplomáztam. Doctoral Grant ösztöndíjat kaptam 2000 és 2003 között
az Európai Bizottságtól, amelyet brüsszeli, genfi tanulmányutakkal
teljesítettem. A PhD-mat a Széchenyi István Egyetemen szereztem 2006ban, majd 2018-ban szintén itt habilitáltam. A Széchenyi István Egyetem
Multidiszciplináris Társadalomtudományi Doktori Iskola első PhD
titulust szerző hallgatója voltam. Azt hiszem, Magyarországon, de lehet,
hogy azon túl is olyan jogász PhD-jelölt voltam, aki matematikai jellegű
tárgyból is vizsgát tett, ami a multidiszciplináris doktori iskola elvárása
volt akkor.
1975-ben házasodtam meg, feleségem dr. Lamper Katalin reumatológus
szakorvos. Három gyermekem van: László szívsebész, Adrienn
gyermekorvos, Krisztina fordító-tolmács. Öt unokám van: Cedric, Flóra,
Céline, Julia és Aurél.
Idén Oktatói Szolgálati Emlékérmet kaptam eddigi tevékenységem
elismeréséül.

külkereskedelmi és jogi tanulmányokat folytattam egy német ösztöndíj elnyerése után. Ennek keretében egy
frankfurti és egy bécsi ügyvédi irodánál
kapcsolódtam be a gyakorlati munkába. Közben egy bonni székhelyű jogi
továbbképző intézetnek voltam hazai
képviselője a kilencvenes években.
2002-ben a Külügyminisztérium Nemzetközi Jogi Főosztályán dolgoztam és
az ENSZ egyik, kereskedelmi jogi kérdésekkel foglalkozó szakosított szervében
(UNCITRAL) láttam el a magyar képviseletet. Ekkor választottak meg az UNCITRAL éves bizottsági ülésén alelnöknek New Yorkban. Egyébként 2012-től
szakértőként szintén e szervezetnél láttam el képviseleti, szakértői tevékenységet, a bécsi magyar ENSZ-képviselet
ez irányú munkáját támogatva.
1998-ban sikeres uniós pályázat révén, dr. Lenkovics Barna, az ELTE ÁJK és
egyetemünk professzora, s a nemrég

elhunyt dr. Berke Barna, az ELTE ÁJK oktatója, később az EU törvényszéki bírája
és Győrből dr. Szalay Gyula professzor,
mint intézetvezető-helyettes támogatásával kezdtük meg a Széchenyi István
Főiskolán uniós témák oktatását – az
Európai-tanulmányok Központja irányításával. A központnak én voltam a vezetője. Ekkor Magyarország még nem
volt tagja az EU-nak. Az uniós támogatás
mind szellemiekben, mind felszerelések
tekintetében jelentős szerepet játszott
a főiskola, később az egyetem nemzetközivé válásában. Az Európai-tanulmányok Központ munkatársa volt például
Udvaros Istvánné, Konczné Stoller Gitta,
Ponácz György Márk és dr. Ugróczky
László is. Kitűnő munkát végeztek. Számos sikeres projekt valósult meg 1998–
2006 között különböző uniós ismeretek
témájában. Megteremtődött ezen uniós
ismeretek és az uniós jog oktatásának
rendszere is.

Volt olyan év, amikor az uniós pályázatírást oktató tanfolyamokon több mint
200 hallgatónak adtunk ki oklevelet.
Fontos része volt az Európai-tanulmányok Központja tevékenységének,
hogy nem csupán a főiskolán, majd
az egyetemen szerveztünk oktatást,
hanem más szervezetekkel karöltve
rendeztünk tanfolyamokat, szimpóziumokat, hallgatóknak külföldi tanulmányutakat, szaknyelvi képzést jogászoknak, pedagógusoknak, az ipari
kamarák tagjainak. Sajnos, a korszerű
irodatechnikai eszközökkel jól felszerelt központ ma már nem működik.
Ugyanakkor a Deák Ferenc Állam- és
Jogtudományi Kar égisze alatt, a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszék keretében továbbra is létezik egy szervezet,
amely részt vesz uniós projektekben,
pályázatokban.
2006 után számos eredményes uniós
pályázatnak köszönhetően most már
a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi
Karon folytattam az uniós jogi ismeretek oktatásának szervezését, kiváló hazai és külföldi oktatók részvételével.
Az Európai Bizottság programja keretében, 2004-ben a „Jean Monnet Chair”
alapítására kaptam támogatást és egyben a Jean Monnet Professzor címet viselhettem. Több éven keresztül vettem
részt ezen professzorok Brüsszelben
és más uniós tagállamban megrendezett tanácskozásain. Az Európai Bizottság Jean Monnet programjának vezetője külön levélben köszönte meg és
ismerte el munkánkat.
Karunk egyik eredményes szakja volt
a Nemzetközi igazgatási szak, amelynek szakfelelőse voltam. E szak oktatását központi intézkedésre le kellett

Ismerem a német és osztrák jogi asszisztens képzést, hiszen ezekben az
országokban tanultam, tevékenykedtem jogtanácsosként és egyetemi
kutatóként, a családommal pedig Ausztriában élek. Ezekben az
országokban a jogszolgáltatás magas színvonalú, ami éppen annak
köszönhető, hogy a gyakorló jogászokat – főleg a bíróságokon,
ügyészségeken, ügyvédi irodákban – alapvető jogi ismeretekkel
felruházott ügyintézők segítik. Véleményem szerint a jó két évtizede a
Magyarországon is bevezetett képzés eredményes, ami megmutatkozik a
javuló bírósági, igazgatási, ügyvédi és közjegyzői szolgáltatásokban.

Az Európai-tanulmányok Központja 1998-as megalakítását követően
a joghallgatók, később a nemzetközi kapcsolatok szak hallgatói aktívan
részt vettek a központ munkájában. Az EU-jog lényeges kérdéseit érintő
jogesetekről hírlevelet szerkesztettek, amelyet aztán eljuttattak
a bíróságokhoz, ügyészségekhez, ügyvédi irodákhoz, egyetemi karokhoz.
Akkoriban ezért a hírlevélért országosan számos pozitív visszajelzést
kaptunk. Az itt publikáló hallgatók később jól hasznosították ezeket a
publikációkat elhelyezkedésükkor. Akkoriban megszaporodtak az EU-jog
tárgyában írott évfolyamdolgozatok és diplomamunkák.
Az ilyen témákat érintő TDK-dolgozatok rendre értékes díjakat nyertek
az országos megmérettetésekkor. Ez fontos volt az újdonsült jogi kar
hírneve szempontjából is. Végzős hallgatóink közül többen választották
a nemzetközi tevékenységet életpályául minisztériumokban, nemzetközi
ügyvédi irodákban, igazgatási szerveknél. Voltak, akik külföldön találták
meg számításukat.

állítanunk és át kellett adnunk a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek. Ezzel
egy éppen szárba szökkent szakot törtek derékba.
Nem csak a Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Kar oktatói munkájában
vettem részt a főiskolán, az egyetemünkön. Dr. Szente Bélával, dr. Szalay Gyulával együtt dolgoztuk ki a nemzetközi
kapcsolatok főiskolai szak anyagát, tantervét és alapító okmányait, így indult
be 2000-ben az oktatás a közgazdasági
fakultáson. Az oktatott tantárgyak egy
része uniós ismereteket tartalmazott,
amelyek oktatásában személyesen és
kollégáimmal együtt aktívan részt vettünk.
Emellett az Európai-tanulmányok Központ mérnökhallgatóknak is szervezett
oktatást „Amit a mérnöknek az Európai
Unióról tudni kell” címmel. Ez az alapvető uniós ismereteket tartalmazta.
Legsikeresebb nemzetközi oktatási
tevékenységem egyébként Bécshez
kötődik. A bécsi University of Applied
Sciences for Economics, Management
and Finance BFI-nél több éven keresztül oktattam EU-jogot angol nyelven. Itt
a hallgatók 2009-ben a legjobb oktatónak választottak meg.
Számos, az ENSZ bécsi szervezetének
látogatására irányuló tanulmányi kirándulást és ausztriai bentlakásos oktatást
szerveztem hallgatóinknak angol és német nyelven.
2010–2016 között a jogi kar Nemzetközi Magánjogi és Európa Jogi Tanszékének voltam a vezetője egy nagyszerű oktatói kollektíva támogatásával: dr. Lamm Vanda akadémikus,
dr. Glavanits Judit egyetemi docens,
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dr. Ganczer Mónika egyetemi docens,
dr. Kecskés Gábor egyetemi docens,
dr. Knapp László egyetemi docens,
dr. Horváthy Balázs egyetemi docens,
dr. Sulyok Gábor egyetemi tanár.
Több mint tíz éve tagja vagyok a Bécsi Egyetem jogi kara rangos kutatócsoportjának (Forschungsstelle für
Europäische Rechtsentwicklung und
Privatrechtsreform, a vezető prof. dr.
Welser). E nemzetközi kutatócsoport
aktuális összehasonlító magánjogi
problémákkal foglalkozik. A magyar
delegáció vezetője dr. Vékás Lajos professzor. Az itt folyó munka eredményeként több szakcikkem jelent meg német nyelven a neves MANZ kiadó gondozásában.
A Széchenyi István Egyetemen ez év
februárjában címzetes egyetemi tanári
címet kaptam. A tudományos életben
továbbra is részt kívánok venni és oktatok a doktori iskolánkban is.

A nemzetközi igazgatási szak
hallgatói évről évre, végzésüket
követő egy–két hónapon belül
szinte száz százalékban el
tudtak helyezkedni. Az uniós
témákban aktív hallgatók
közül kerültek ki később
karunk, főleg a Nemzetközi
és Európai Jogi Tanszékünk
oktatói is, mint például dr.
Glavanits Judit tanszékvezető,
dr. Horváthy Balázs, dr.
Horváth Gergely, dr. Knapp
László docensek.

The very next day, I was already in
Győr, at the ELTE-SZIF Institute of
Education. Here I was warmly welcomed by Dr. Gyula Szalay, the director of the institute, who introduced me to Dr. Tamás Szekeres,
the director general. I started my
teaching work almost the next day,
initially as a contract employee,
then as a civil servant from 1997.
I can tell you that it was during this
time that I took a liking to teaching,
which I was able to reconcile with
my work as a lawyer and in the Foreign Ministry. I also benefited from
the encouragement of my mother,
who had always wanted me to become a university lecturer.
I am familiar with German and Austrian legal assistant training, having studied and worked as a legal
advisor and academic researcher
in those countries, and live in Austria with my family. The high quality of legal services in these countries is precisely due to the fact
that practising lawyers are assisted
by administrators with basic legal
knowledge, especially in courts,
prosecutors’ offices and law firms.
In my opinion, the training introduced in Hungary over the last two
decades has been effective, as is
reflected in the improved services
provided by courts, administrative
authorities, lawyers and notaries.
Otherwise, in some areas, the fact
that cases have been entrusted to
administrators without any prior
legal training has been a great disadvantage. For example, the land
registry explicitly requires its staff
to have a basic knowledge of civil
law. In Győr, when we started training lawyers in 1994, we had already
been training paralegals, partly in
English, for a number of years in
cooperation with a Canadian college (Kingstone).
I started as a lawyer in the Ministry of Foreign Trade. I received
strong support for my work from
Dr. Endre Juhász (then a judge at
the Court of Justice of the European Union), Dr. János Nyerges
and my Head of Department,
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Following the establishment of the Centre for European Studies in
1998, law students and later students of international relations were
actively involved in the work of the Centre. They drafted a newsletter
on cases concerning relevant issues of EU law, which was then sent to
courts, prosecutors’ offices, law firms and universities. At the time, this
newsletter received a lot of positive feedback nationally. The students
who published here later made good use of these publications when they
found employment. At that time, there was a proliferation of class papers
and theses on EU law. TDK papers on such topics regularly won valuable
prizes at a national level. This was also important for the reputation of
the newly established Faculty of Law. Many of our graduating students
have chosen to pursue international activities as career paths in
ministries, international law firms and administrations. Some have found
their calling abroad.

Dr. Iván Szász. After passing my law
exams, I received diplomatic training
at GATT (General Agreement on Tariffs
and Trade, a specialized agency of the
United Nations) in Geneva. During this
time I went on an economic study trip
to Canada. Later I did diplomatic service, also in Geneva. From 1988 I studied foreign trade and law after winning
a German scholarship. As part of this I
joined a law firm in Frankfurt and a law
firm in Vienna. In the meantime, I was
the national representative of a Bonnbased legal post-graduate training institute in the nineties.
In 2002, I worked at the International
Law Department of the Ministry of Foreign Affairs and represented Hungary

I am familiar with German and Austrian legal assistant training, having
studied and worked as a legal advisor and academic researcher in
those countries, and live in Austria with my family. The high quality of
legal services in these countries is precisely due to the fact that
practising lawyers are assisted by administrators with basic legal
knowledge, especially in courts, prosecutors’ offices and law
firms. In my opinion, the training introduced in Hungary over the last
two decades has been effective, as is reflected in the improved services
provided by courts, administrative authorities, lawyers and notaries.
at UNCITRAL, a specialized body of the
United Nations dealing with trade law
issues. At the same time, I was elected
Vice-Chairman of the UNCITRAL annual committee meeting in New York.
Since 2012, I have also been an expert
in this organisation, supporting the
work of the Hungarian UN representation in Vienna.
In 1998, through a successful EU tender and with the support of Dr. Barna
Lenkovics, professor at ELTE Faculty
of Law and our university, the recently deceased Dr.Barna Berke, lecturer
at ELTE Faculty of Law, later judge of
General Court of the European Union and Professor Gyula Szalay, later
Dean of our Faculty of Law, we started teaching EU topics at Széchenyi István College under the direction of the
Centre for European Studies. I was the
head of the Centre. At that time, Hun-

gary was not yet a member of the EU.
The funding and support of the EU has
played a significant role in the internationalization of the college and later

the university, both in terms of intellect and equipment. Istvánné Udvaros,
Gitta Konczné Stoller, György Márk
Ponácz and László Ugróczky were all

I was born in Szeged and finished my schooling here. I graduated from the
Radnóti Miklós Secondary School and József Attila University. I received a
Doctoral Grant scholarship from the European Commission between 2000
and 2003, which I completed with study visits to Brussels and Geneva. I
obtained my PhD from Széchenyi István University in 2006 and habilitated
there in 2018. I was the first PhD student of the Multidisciplinary Doctoral
School of Social Sciences at Széchenyi István University in Hungary. I think
in Hungary, but maybe beyond, I was a PhD candidate in law who also
passed an exam in a mathematical subject, which was the expectation of
the multidisciplinary PhD school at that time.
I got married in 1975, my wife is Dr. Katalin Lamper, a specialist
rheumatologist. I have three children: László, cardiac surgeon, Adrienne
pediatrician, Krisztina, translator-interpreter. I have five grandchildren:
Cedric, Flóra, Céline, Júlia and Aurél.
This year I was awarded the Teaching Service Medal in recognition of
my work.

members of staff at the Centre for
European Studies. They did an excellent job. A number of successful projects were carried out between 1998
and 2006 on various topics of the EU.
A system for teaching EU knowledge
and EU law has been established.
There was one year when we awarded diplomas to more than 200 students in EU tender writing courses.
An important part of the activities of
the Centre for European Studies was
that we not only organised courses
at the college and then at the university, but also organised courses,
symposia, study trips abroad for students, professional language training
for lawyers, teachers and members of
chambers of commerce and industry,
in partnership with other organisations. Unfortunately, the centre, well
equipped with modern office equipment, is no longer in operation. However, an organisation still exists under the auspices of the Ferenc Deák
Faculty of Law and Political Sciences,
in the framework of the Department
of International and European Law,
which participates in EU projects and
tenders.
Since 2006, thanks to a number of
successful EU grants, I have continued to organise EU law courses at the
Deák Ferenc Faculty of Law and Political Sciences, with the participation of
excellent national and international
lecturers.
In 2004, I was awarded a grant from
the European Commission programme to establish the Jean Monnet
Chair and was also awarded the title
of Jean Monnet Professor. For several
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years, I participated in the Jean Monnet professors’ consultations in Brussels and in other EU Member States.
The Head of the Jean Monnet Programme of the European Commission
wrote a special letter of thanks and
recognition for our work.
One of the most successful courses
in our faculty was the International
Management course, of which I was
the head. We were forced to stop
teaching this course by a central decision and transfer it to the National University of Public Service. This
was the end of a course that was
just taking off.
I was not only involved in the teaching activity of college of the Széchenyi István and the Ferenc Deák Faculty of Law and Political Sciences at
our university. Together with Dr. Béla
Szente and Dr. Gyula Szalay, we
developed the teaching material,
curriculum and the founding documents of international relations
studies, and the education of these
studies in the Faculty of Economics
was launched in 2000. Some of the
subjects taught included EU knowledge, the teaching of which I personally and also together with my colleagues was actively involved in.
The Centre for European Studies also
organised a training course for engineering students on „What engineers
need to know about the European Union”. This covered basic EU knowledge.
My most successful international
teaching activity, by the way, was in
Vienna. I taught EU law in English for
several years at the University of Applied Sciences for Economics, Man-

agement and Finance BFI in Vienna.
Here I was voted best lecturer by the
students in 2009.
I have organised numerous study
trips and residential courses in Austria
for our students to visit the United
Nations in Vienna in English and
German.
Between 2010 and 2016 I was the
head of the Department of Private
International Law and European Law
at the Faculty of Law, supported by a
great team of lecturers: academician
Dr. Vanda Lamm, associate professor
Dr. Judit Glavanits, associate professor
Dr. Mónika Ganczer, associate professor Dr. Gábor Kecskés, associate
professor Dr. László Knapp, associate
professor Dr. Balázs Horváthy, associate professor Dr. Gábor Sulyok.
For more than ten years I have been
a member of a prestigious research
group at the University of Vienna Law
School (Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung und Privatrechtsreform, headed by Prof. Dr. Welser),
an international research group dealing with current comparative private law problems. The Hungarian
delegation is headed by Professor
Dr. Lajos Vékás. As a result of my work
here, several of my articles have been
published in German by the renowned
publisher MANZ.
In February of this year I was awarded the title of professor at Széchenyi
István University. I intend to continue
to be involved in academic life and I
also teach at our doctoral school. ■

Year after year, students of
International Administration
studies have been able to
find jobs within a month or
two of graduating, almost
100 per cent of the time.
Some students who were
active in the field of EU issues
later became lecturers in
our faculty, especially in the
Department of International
and European Law, such
as Dr. Judit Glavanits, Head
of Department, Dr. Balázs
Horváthy, Dr. Gergely Horváth,
Dr. László Knapp.
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A budafoki születésű Scheer
Sándor a Széchenyi István
Közlekedési és Távközlési
Műszaki Főiskolán hídépítő
üzemmérnöki szakon
diplomázott 1987-ben, majd
2005-ben közgazdászdiplomát
szerzett az Econovum
Akadémián. Szakmai
pályafutását építésvezetőként
kezdte a Novolit Építőipari
Rt.-nél 1989-ben, később a
Herkules Építő Zrt.-nél volt
építésvezető, majd termelési
igazgató és ügyvezető.
Scheer Sándor 1995 végén
alapította meg a Market
Építő Zrt.-t, azóta a cég
első számú embere, aktív
vezetője. Több mint 750
építkezés fűződik a társaság
nevéhez, Magyarország
legjelentősebb beruházásainak
kivitelezője. Több hazai csapat
támogatójaként évek óta
segíti számos egyesület életét.
Scheer Sándor 2019 óta a
magyarországi McDonald’slánc üzemeltetője, a Lakás- és
Ingatlanpiaci Tanácsadó
Testület (LITT) elnöke.

SCHEER SÁNDOR

EGYETEMÜNKÖN
TANULT MEG KÜZDENI
VISSZAFORDÍTHATATLANUL A MINDENNAPJAINKBA FÉRKŐZÖTT AZ ÚJ IPARI
FORRADALOM, S MOST LEGINKÁBB LOGIKUSAN GONDOLKODÓ, KÖLTSÉGÉRZÉKENY
PÁLYAKEZDŐKRE LENNE SZÜKSÉG AZ ÉPÍTŐIPARBAN – ÁLLÍTJA SCHEER SÁNDOR,
A MARKET ÉPÍTŐ ZRT. ALAPÍTÓ TULAJDONOSA. A HAZAI ÉPÍTŐIPARI SZFÉRÁBAN
MEGHATÁROZÓ SZEREPET BETÖLTŐ SZAKEMBER ELÁRULTA, HOGY MIÉRT FŰZIK
ÉRZELMI SZÁLAK A MCDONALD’S-HOZ, S HOGY MIÉRT KÖSZÖNHET SOKAT A
SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEMEN TAPASZTALT VIZSGADRUKKOKNAK.
SZÖVEG: CZEINER-SZÜCS ANITA I FOTÓ: MARKET ÉPÍTŐ ZRT.

– Nyolcvanas évek közepe, Győr, Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola. Mi
jut erről eszébe?
– Az elszántság, a kitartás. Középiskolás korom után ez hajtott. Eredetileg hídépítő mérnök szerettem volna
lenni, emellett a jó kialakítású győri
kampusz épületegyüttesei és a modern laborok is vonzottak, ahol korszerű ismeretekre tehettem szert. A
kollégium és a főiskola mellett egy-egy
vendéglátóhely – mint közösségi helyszín – is fontos volt számomra, mert
középiskolásként nem éltem pezsgő
társasági életet. Itt sikerült először jól

működő baráti, emberi kapcsolatokat
kialakítanom. A győri főiskolán tanultam meg professzionálisan tanulni is.
Kitartó voltam, de itt valós motivációt
kaptam, küzdöttem. A vizsgaidőszakok
egészséges feszültségének azóta is
sokat köszönhetek: fokozatosan váltam jól tanulóvá, aztán jó tanulóvá, a
kollégista lét pedig nagyon hamar önállóvá tett.
– Az azóta eltelt időszak is erős személyiségformáló lehetett. Most milyen Scheer
Sándor ahhoz képest, amilyen főiskolásként volt?

– Az alapvető tulajdonságaim megmaradtak, viszont a diplomaátadó óta
sokat változtam. De nem csak én: történelmi időket éltünk. Amikor leszereltem a kötelező sorkatonai szolgálat
teljesítése után, leomlott a vasfüggöny
– ez óriási változást jelentett minden
értelemben. Ahová a katonaság előtt
felvettek dolgozni, már nem létezett, s
egy új világ kezdetén indult el a pályafutásom. Addigra a főiskola megtanított
küzdeni, így nem volt nehéz az újrakezdés, a tapasztalatszerzés. Néhány
évvel később pedig megalapítottam
saját cégemet, a Market Építő Zrt.-t,

amelyet azóta is vezetek. Visszatekintve, a szorgalom és az alázat mellett sokat köszönhetek annak, hogy Győrben
megtanultam küzdeni, kapcsolatokat
építeni, beilleszkedni.
– Hogyha akkoriban, amikor megkapta
az oklevelét, azt mondják, hogy 2021-re
a hazai építőipar befolyásos szereplőjeként tartják majd számon, hogyan reagált volna?
– Kétkedtem volna. Mert az egy másik
világ volt, egy másik ország szinte. Bevallom, a sikerhez szükség volt egy-két
szerencsés találkozásra is: például a
feleségemmel, akinek köszönhetően
az önbizalmam megszilárdulhatott.
Akkoriban nem hittem, hogy az, ahol
most tartok, elérhető. Én még egy
szocialista országban vettem át a diplomát. Akkoriban nem gondoltuk,
hogy a párttagság helyett az értékek,
a valós teljesítmény fog számítani.

A győri főiskolán tanultam meg professzionálisan tanulni is. Kitartó
voltam, de itt valós motivációt kaptam, küzdöttem. A vizsgaidőszakok
egészséges feszültségének azóta is sokat köszönhetek: fokozatosan
váltam jól tanulóvá, aztán jó tanulóvá, a kollégista lét pedig nagyon
hamar önállóvá tett.
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Büszke vagyok rá, hogy kemény munkával, szorgalommal értem el azt, amiért elismernek a szakmában.

AKINÉL MINDEN DIÁK EGYENLŐ

– Mit gondol, milyen szakemberekre
van most a legnagyobb szükség az építőiparban?
– Logikusan gondolkodó, jó szervezőkészséggel és komplex látásmóddal
rendelkező, költségérzékeny kollégákra
van a legnagyobb szükség. Manapság
a tanulmányok során borzasztó részletességig elmélyednek bizonyos kérdésekben, mondván, nem tudni, hogy
a hallgató hol folytatja majd a pályáját,
tervező lesz vagy kivitelező. Ennek a kérdésnek a tisztázására helyeznék súlyt
először, s a fenti tulajdonságokat állítanám fókuszba, ugyanis ezek a képességek hiányoznak a legjobban a pályakezdők esetében. Ugyanakkor bizonyos területeken fókuszban van az elmélyülés,
hiszen a világ polarizálódik, szakértőkre
van szükség. Amit ma egy állásinterjún

MAGÁVAL RAGADÓ
SZEMÉLYISÉG

Amit ma egy állásinterjún a jelentkezők szemében keresek, az a csillogás,
hogy szakmáját a hivatásának tekintse, hogy hajlandó legyen kellő
alázattal és szorgalommal dolgozni. A többi utólag is megtanulható.

KÉT FŐISKOLAI ÉS KÉT EGYETEMI DIPLOMA, VALAMINT KÖZOKTATÁS-VEZETŐI
SZAKVIZSGA MELLETT OKTATÁSI SZAKÉRTŐI VÉGZETTSÉGET IS SZERZETT, TOVÁBBÁ
OKLEVELES ARANYKALÁSZOS GAZDÁNAK IS MONDHATJA MAGÁT. A PANDÉMIA
IDEJÉN ÉLELMISZER- ÉS VEGYIÁRU-ELADÓI ÉS ÜZLETVEZETŐI KÉPESÍTÉST IS
SZERZETT, IDÉN PEDIG ELKEZDTE PHD-TANULMÁNYAIT EGYETEMÜNK REGIONÁLIS
ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJÁBAN. A GYARMATI VEGYES KAR
KARNAGYA, A GYŐRI SZAKKÉPZÉSI CENTRUM PÁLFFY MIKLÓS KERESKEDELMI ÉS
LOGISZTIKAI TECHNIKUM NÉMET- ÉS ÉNEKTANÁRA. ÉRDEKES ÉS SZÍNES EGYÉNISÉG.
KASZALIK ZITA PORTRÉJA KÖVETKEZIK.

– Egyik legutóbbi interjújában azt mondta: úgy látja, hogy új ipari forradalom
zajlik. Mit gondol, milyen lesz az ipar
fejlődésének legújabb állomása, s ebben
hol fog helyet kapni?
– Csendesen és permanensen zajlik ez
az átállás, az a folyamat, melyben például a környezetvédelem, a körforgásos
gazdaság, az elektromos autózás és az
új energiaforrások alkalmazása hangsúlyos szerepet kapnak. Mindezek
Magyarország életében új beruházásokat hozhatnak, munkahelyeket
teremthetnek: gyárak épülhetnek,
melyek hozzájárulhatnak az ország
GDP-jéhez. Ezen belül egyébként az
építőipar a legkevésbé változó szegmens. Sokkal nagyobb turbulencia
észlelhető az ipar többi területén. Az

ágazatban a Market Építő Zrt. feladata, hogy alkalmazkodjon ezekhez a
változásokhoz: kevesebb munkaerő
felhasználásával kell elérnünk, hogy
megépített produktumaink tartósabbak és egyre jobbak legyenek. Ahhoz,
hogy a világ élvonalába tartozzunk,
elsősorban a tervezési fázisnál, a tudatosságban, a hatékonyságban kell
jeleskednünk, valamint az adatalapú
döntéshozatalra és új anyagok felhasználására igyekszünk támaszkodni.
– Kevesen tudják, hogy 2019 óta a
McDonald’s Magyarország üzemeltetőjeként is jegyzik.
– A McDonald’s-hoz érzelmi szálak
fűznek, ez egy régi szerelem, ugyanis pályafutásom az étteremlánc hazai vendéglátóegységeinek építésével
indult. Amikor megnyílt a lehetőség
arra, hogy vevőként megjelenjek, már
23 éve vezettem a Market Építő Zrt.-t.
Komoly új kihívást kerestem, s olyan
szerencsésnek mondhattam magam,

hogy szert tehettem erre a szerződésre, tulajdonosa lehetek a magyar
cégnek. Akkor leszek elégedett, ha a
McDonald’s magyarországi tevékenységét korszerűnek, élménygazdagnak
tudjuk mondani, s ha a lehető legtöbb
magyar alapanyagot használjuk fel az
ételekben, vendégeink és kollégáink
pedig maradéktalanul elégedettek.
Sok fejlődési lehetőséget tartogat számomra ez az üzletág, örülök, hogy van
szerencsém folyamatosan tanulni –
legyen szó a világ egyik legismertebb
márkájának minőséghez fűződő viszonyáról, az etikus üzleti működéséről, a
rendszerszervezésről, a környezethez
való viszonyulásáról, adatkezeléséről
vagy a digitalizációról.

GYARMAT – PÁPA – GYŐR

SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

a jelentkezők szemében keresek, az a
csillogás, hogy szakmáját a hivatásának
tekintse, hogy hajlandó legyen kellő alázattal és szorgalommal dolgozni. A többi
utólag is megtanulható.

Apai ágon tősgyökeres gyarmati
családba születve, a helyi általános iskolában kezdte tanulmányait, ahol minőségi oktatásban
részesült. Zita útja ennek is köszönhetően 1989-ben Gyarmatról
Pápára vezetett, a Türr István Gimnáziumba. – Az idősödő szüleim
mindig igyekeztek bebiztosítani a
jövőmet, ezért egy biztos szakmai
végzettség megszerzése miatt az
óvónőképzőt jelöltem meg elsőnek, s csak másodiknak a gimnáziumi képzést. Utólag sem bántam

meg, hogy óvónőnek tanultam, hiszen
a képzés színvonala magas volt, a gimnáziumban és a szakközépiskolában
azonos tanárok tanítottak. Hálás szívvel emlékszem vissza Mayer Károlynéra, aki énektanárként nem csak, hogy
hatalmas mennyiségű zenei anyaggal
árasztott el minket, nagy gondot fordított a kórusra is, melyben én is énekelni
kezdtem. Művészettörténetet, pszichológiát és pedagógiát is tanultunk, mindez jó alapot jelentett a továbblépéshez.
Igen ám, de ismét csak válaszút elé érkeztem: maradjak az óvónői képzésnél

vagy lépjek egy korosztállyal feljebb, s
tanítónak tanuljak. Tanáraim azt mondták, hogy amit tudok, az jó, de talán egy
kicsit idősebb korosztályt kellene tanítanom, így a tanítóképzőt választottam,
Győrben. Az ének-szakkollégiumban
fantasztikusan jó közösség alakult ki.
Csápné Kató Annamária és Baróthy
Zoltán vezetésével az énekkarral rendszeresen koncerteztünk, közben Katona Tibortól kántorizálni is megtanultam. Kántor ugyan nem lett belőlem,
de az egyházi zene azóta is közel áll
hozzám.

Már az általános iskolában, majd a pápai bencés utódiskolában is voltak
tanáraim, akik bizony néha elég szigorúan álltak az osztályhoz. Akkor
mindig arra gondoltam, hogy ha én egyszer katedrára kerülök,
igazságos leszek, nálam mindenki egyenlő lesz, s minden diák nem
egyesről, hanem ötösről indul.

– Végül egy megkerülhetetlen kérdés: melyik a kedvenc étele az étteremben?
– Egyértelműen a Big Mac, de nagyon
szerettem a magyar libamájas szendvicset is, amely a tapasztalatok alapján a
hazai vendégek tetszését is elnyerte.
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Veszprémi Egyetem német bölcsészszakára jártam, mellé társítva a német
nemzetiségi vonalat is. A győri középiskolában ugyanis jelezték, hogy jó lenne egyetemi fokozatra emelni a német
képesítésemet. Mindössze pár hónapos volt a lányom, amikor belevágtam
a levelezős képzésbe. A kormány térítésmentességgel támogatta a távoktatást, amelyen velem együtt több
kismama is részt vett, a jelenléti oktatást tehát heti egy napba sűrítették. Ez
egyszerűsítette ugyan a helyzetet, ám
a család segítsége nélkül aligha boldo-

hogy segítsünk az embereken. Azóta is
igyekszem ebben a szellemben élni és
nevelni. A férjemmel, a gyerekeinkkel
is sokat önkénteskedünk. Azt vallom:
ha segítesz másokon, azt valahol mindig visszakapod. Én magam is számtalan esetben kaptam olyan helyről segítséget, ahonnan nem is vártam, nem
is gondoltam volna rá.
Zita a már említett négy diploma mellé
kitüntetéses közoktatás-vezetői szakvizsgát szerzett, majd az oktatási hivatal felkérésére elvégezte a szakértői
képzést, ezen kívül két éve okleveles

a gyerekek fáradtabbak, hiszen sokkal több időt töltenek manapság az
iskola falai között. Mivel a tudásanyag
jóval nagyobb, mint amit az ember
befogadni képes, szükség van a digitális eszközökre, ám ahhoz elég olvasottnak kell lenni, hogy a hatalmas
információhalmazból szűrni tudjunk.
Bevallom, én is gyakran élem meg ezt
teherként. A karnagyi munka összeegyeztetése sem egyszerű az egyéb
elfoglaltságaimmal. Ezekben a napokban éppen a Passió digitalizálása zajlik
a gyarmati templomban, ami nagyon

Mivel a tudásanyag jóval nagyobb, mint amit az ember befogadni képes,
szükség van a digitális eszközökre, ám ahhoz elég olvasottnak kell
lenni, hogy a hatalmas információhalmazból szűrni tudjunk.
Bevallom, én is gyakran élem meg ezt teherként.
gultam volna. Ez a hetenkénti egy nap
különösen meghatározó volt számomra, hiszen ezeken a napokon érdekes,
tudományos témákról beszélgethettem többnyire idegen nyelven. Mindez üdítően hatott a gyermeknevelés
viszonylagos monotonitására.

MIÉRT LETT PEDAGÓGUS

Kaszalik Zita 1996-ban a Széchenyi
István Egyetem Apáczai-karának jogelődjén szerzett „általános iskolai tanító – ének-szakkollégiummal” főiskolai
diplomát. Ennek birtokában Győrszemerén kapott állást, ahol elsődlegesen technikát, illetve néhány órában
éneket tanított, mivel azonban pedagógushiánnyal már akkoriban is küzdöttek, a némettudását is kamatoztatni tudta. – A dédnagymamám sváb
asszony volt, talán ennek tudható be,
hogy a német nyelvet önszorgalomból
tanultam. Bár a svábok nemzetiségként az én gyerekkoromban már nem
léteztek Gyarmaton, a nevek és szokások, valamint a szorgalom még a mai
napig is tükrözi a közösséget.
A győrszemerei egy év után Zita ének
irányban tanult volna tovább Kaposváron. Felvételt is nyert levelező tagozatra, közben azonban a Szerecsenyi
Általános Iskolába került, ott viszont a
némettovábbképzést javasolták. – Ekkor azonban már csak szakkollégiumi
pótfelvételire volt lehetőség, így ismét
visszatértem a győri tanítóképző falai
közé. Tanultam és tanítottam, s persze
az iskolai kórust is vezettem. 1998-ban
a 70. születésnapját ünneplő gyarmati
énekkar részéről érkezett irányomba
a felkérés, hogy elvállalnám-e a vegyes
kar vezetését. Mivel karvezetést is tanultam, belevágtam, s azóta is karnagya vagyok a Gyarmati Vegyes karnak.
Azok után, hogy 1999-ben második
győri diplomáját is – általános iskolai
tanító, német-szakkollégiummal – magáénak mondhatta, már csak három
évig taníthatott Szerecsenyben, mivel
megszűnt a helyi általános iskola. Ezt
követően jelentkezett a Pálffy-iskolába, ahol Leszkovich György igazgató
bizalmat szavazott számára. Német
nyelvet tanított, ám csupán egy esztendeig. Ennek oka a családalapítás
volt: 2003-ban megszületett Inez, két
évre rá pedig Zente. Jelenleg mindketten a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium tanulói. Fia alig volt másfél éves,
amikor óraadóként visszahívták éneket tanítani, mivel megürült az álláshely. Ám az addigi évek sem csupán a
gyereknevelésről szóltak. – Közben a

Mindig is szeretett tanulni. Élvezte, hogy új dolgok után kell kutatni,
azt tovább gondolni, arról beszélgetni. Emberekkel is mindig szívesen foglalkozott. Ám nem csak
ezek vezették a pedagógusi pályára. – Már az általános iskolában,
majd a pápai bencés utódiskolában is voltak tanáraim, akik bizony
néha elég szigorúan álltak az osztályhoz. Akkor mindig arra gondoltam, hogy ha én egyszer katedrára
kerülök, igazságos leszek, nálam
mindenki egyenlő lesz, s minden
diák nem egyesről, hanem ötösről
indul. Rám az is jellemző, hogy magázom a gyerekeket, ahogy annak
idején a tanáraink is tették velünk.
Magáztam például az apai nagyszüleimet is, akik ugyan tekintélyparancsolóak voltak, de nagyon
jó emberek. Mindig azt sugallták,
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aranykalászos gazda, s immár – lányával együtt – élelmiszer- és vegyiáru-eladói és üzletvezetői végzettséggel is
rendelkezik. És a sor még folytatható
– lesz. – Szeptembertől a Széchenyi
István Egyetem Regionális és Gazdaságtudományi Doktori Iskolájának
PhD-hallgatója vagyok. Bevallom, hogy
pici koromtól kezdve vágyálmom volt
a doktori fokozat megszerzése. Tudom és érzem is, hogy az ahhoz vezető út nem egyszerű, de nagyon vonz
az a sok újdonság, mellyel a tanulmányaim és kutatásaim során találkozni
fogok. A területi tőke és az oktatáspolitika egymásra gyakorolt hatásaival
és összefüggéseivel foglalkozom – az
1989 utáni időszakra vonatkozóan. A
témavezetőim: dr. Konczosné prof. dr.
Szombathelyi Márta és Kövecsesné dr.
Gősi Viktória.
Már a fotózásra készül, amikor szóba
kerül, hogy közel négy évtized alatt
mennyit változott a tanítás. – Ahogy
korábban, úgy most is kihívás a tanári pálya. Abban sincs változás, hogy a
tanár személyiségének magával ragadónak kell lennie, a tananyagot pedig
minden körülmények között át kell
adni. Az ugyanakkor érezhető, hogy

fárasztó, de ezt a művet ott énekelni
hihetetlenül felemelő élmény… Ezért
is csinálom. S ha megengedi, két embert mindenképpen szeretnék még
megemlíteni. Már csak azért is, mert
nekik soha nem tudtam megköszönni
mindazt, amit értem tettek. Az egyikük
Ruttmayer Ince bencés szerzetes atya
testvére, Ruttmayer Terézia Paula, az
Orsolya-rend tartományfőnöknője, aki
kántorként Gyarmaton a hittanos lányokat összefogta és az ének mellett
csupa értékes dolgokra tanította. Rajta kívül dr. Hermann István nevét említeném, aki Gyarmaton történelmet és
földrajzot tanított, méghozzá oly módon, hogy azt még ma is példaértékűnek találom. Egy csodálatos ember és
kiváló pedagógus, aki majdan a pápai
Jókai Mór Városi Könyvtár igazgatója
lett. Szóval, volt kiktől tanulnom…
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kezdve számomra nem volt kérdés. Ezzel persze nem kis meglepetést okoztam a tanáraimnak, akik közül többen
is a művészeti irányt szorgalmazták,
ám a színművészetben a megélhetés
szempontjából nem láttam perspektívát. Ezzel együtt nagyon hálás vagyok
a magyar nyelv és irodalmat oktató
Jaszenovics Ilona tanárnőnek, kinek köszönhetően a retorikaverseny országos döntőjébe is bejutottam, valamint
Major Hajnalkának, aki felkészített a
Szép magyar beszéd versenyre, melyen Kazinczy-éremmel jutalmaztak.
Nagyon jó szívvel gondolok vissza a
történelmet tanító Szauter Teréziára is,
aki időközben a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központjának
főigazgatója lett. A gimnáziumban az
elvárások terén magasan volt a léc, de
a tudásom mellett a jellemem is rengeteget fejlődött.
Az állandóságot az Audi Hungaria jelentette, amely ahogy bekerült, ott is
maradt a célkeresztben. Társbérletben a Széchenyi István Egyetemmel,
melyen 2014-ben kezdte meg tanulmányait, a jogi karon indított nemzetközi igazgatási szakon. – Őszintén
bevallom, hogy a „nemzetközi” szó
hatására hoztam meg a döntést. Nyelveket beszéltem, ezt a tudást mindenképpen szerettem volna kamatoztatni.

CÉLKERESZTBEN AZ AUDI HUNGARIA

MOTIVÁCIÓ
MINDIG MAGASAN
KARINTHY FRIGYES A BABITS MIHÁLYRÓL ALKOTOTT IRODALMI KARIKATÚRÁJÁBAN
FOGALMAZOTT ÍGY: „SZEKSZÁRDON SZÜLETTEM, SZÍNÉSZNŐT SZERETTEM”. ALÁBBI
TÖRTÉNETÜNK FŐSZEREPLŐJE IS SZEKSZÁRDON SZÜLETETT, ÁM AZ Ő SZÍVÉT
EGY TÁNCTANÁR NYERTE EL. ESETÉBEN PEDIG NEM A PAPÍRRA VETETT, HANEM A
KIMONDOTT SZAVAKNAK VOLT NAGYOBB JELENTŐSÉGE, AMIT A „SZÉP MAGYAR
BESZÉD” ÉS RETORIKA VERSENYEKEN ELÉRT EREDMÉNYEI IS ALÁTÁMASZTOTTAK.
A MŰVÉSZI ÉS SZÍNPADI VILÁG HELYETT A KOMMUNIKÁCIÓT – ÉS AZ AUDI
HUNGARIÁT VÁLASZTOTTA. EZÉRT IS JÖTT ANNAK IDEJÉN GYŐRBE, S VÉGEZTE EL
EGYETEMÜNKÖN A NEMZETKÖZI IGAZGATÁSI SZAKOT.

Takács Balázs Bátaszéken töltötte gyerekkorát és a helyi Kanizsai
Dorottya Általános Iskolába járt,
német nemzetiségi nyelvi osztályba. A továbbtanulásnál Szekszárd
és Baja között vacillált, végül utóbbi javára döntött. – Megfogott a
gyönyörű épületkomplexum, az
igényes környezet, emellett már
akkoriban is nagyon jó híre volt
az intézménynek, részben ezért
választottam a Magyarországi Németek Általános Művelődési Központját. A térségben a német nyelv
dominált, mint elsődleges idegen
nyelv, viszont az általános iskola
felső tagozatos diákjaként fizetős
angolnyelv-tanfolyamra is jártam,
a tudást azonban elsősorban annak köszönhetően szedtem ös�sze, hogy nagyon szerettem volna
megérteni a rapzenék szövegét és
a számítógépes játékokat. Ennek

érdekében például a filmeket angol
nyelven néztem, kezdetben magyar
felirattal, később már anélkül. Szerencsémre a gimnáziumban az angol
képzés is nagyon minőségi volt, így
amikor a magyar és a német érettségi bizonyítványt kézhez kaptam, már
felsőfokú német és középfokú angolnyelv-vizsgával is rendelkeztem.
Szülei a vendéglátásban dolgoztak –
édesanyja szakmáját tekintve szakács,
jelenleg bolti eladóként dolgozik, édesapja pedig felszolgáló. A családban
Balázs a második, aki diplomát szerzett.
S bár tudatos karrierépítésről esetében
eleinte nem beszélhetünk, azzal, hogy a
szülei a sporttal szemben a tudás fontosságát és a tanulást favorizálták, s fiukat az atlétikai pálya helyett szellemi
irányba terelgették, mégiscsak alapjaiban hatottak legidősebb gyermekük
életének alakulására. – Ezért a mai napig nagyon hálás vagyok. A szüleim tá-

mogatása egyébként is végtelen, az életüket a gyermekeik köré szervezik. Esetemben többek között azzal, hogy az
Ausztriában dolgozó édesapám azért
vett Héderváron lakást, hogy onnan én
is ingázni tudjak – Győr és a Széchenyi
István Egyetem irányába. Most, hogy
nekem már erre a segítségre nincs
szükségem, Sopronba telepítette a bázist. Két húgom Luca és Lara még Bátaszéken él édesanyámmal.

KULTÚRSOKK HELYETT

GYEREKEK KÖRÉ SZERVEZETT ÉLET
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Takács Balázs a gimnázium
11. osztályában írt először
„hivatalosan” az Audi
Hungariáról. A Deutsches
Sprachdiplom (DSD), azaz a
német nyelvi diploma előre
kiválasztott témájaként
a négykarikás vállalat
magyarországi terjeszkedését
dolgozta fel, arra keresve
a választ, hogy mindez
megoldást jelent-e a magyar
gazdasági válságra. Ezzel
meg is nyerte a legjobb
nyelvvizsgáért járó díjat. Az
egyetemi szakdolgozatában
azt vizsgálta, hogy a magyarok
hogyan vásárolnak autót.

Balázsnak Bajáról Budapestre is
vezethetett volna az útja, a tanulmányi eredményei erre messzemenően fel is jogosították, ám egy
9 ezres lélekszámú kisvárosban
élve, tartott a mintegy kétmilliós
főváros okozta kultúrsokktól. Persze, nem csak emiatt döntött Győr
mellett. – A gimnáziumban a pályaválasztási börzéken találkoztam
az Audi Hungariával, s onnantól
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IDŐ ELŐTT AZ AUDIBA VÁGYOTT

A száraz közgazdaságtan viszont nem
vonzott, s jogász sem akartam lenni,
így számomra ez volt a „szuperképzés”, azaz a közigazgatásjog, a nemzetközi jog és a gazdaságtan érdekes,
egyben számomra ideális egyvelege.
Az egyetem első évétől kezdve
egyértelmű cél volt számára az
Audi Hungaria. Szakmai tapasztalatokat először mégis a SZEngine
égisze alatt szerzett, miután belefutott a hallgatói csapat toborzó
plakátjába. – Egyből szimpatikus
volt számomra, hogy a motorfejlesztő csapat a támogatói között
tudhatja az Audi Hungariát. Mivel
szponzorációs csapattársat kerestek, amely nem igényelt műszaki
szaktudást, jelentkeztem. Bő egy
esztendőt töltöttem a csapatnál,
ez idő alatt megismertem a Formula Student mozgalmat, vala-

mint az Audi Hungaria Belsőégésű
Motorok Tanszékének akkori vezetőjét. Kay Schintzel lehetőséget biztosított számomra, hogy a SZEngine mellett, a tanszéki titkárság működését is
támogathassam.
A negyedik tanulmányi félév teljesítése
után ismét beadta gyakornoki pályázatát az Audi Hungariához, a személyügyi
marketing szakterületben reménykedve. Ott nem kínáltak lehetőséget, a vállalati kommunikációban azonban igen.
Ahol később abban is segítették, hogy
munkatársként is bekerüljön a győri
gyár vérkeringésébe. – Azok után, hogy
közel kilenc hónapon át a személyügyi
igazgató titkárságán gyakornokként
tevékenykedtem, megkaptam életem
első állásajánlatát. Az egyik személyügyi vezető mellett 2017 januárjától
ellátott személyi és szakmai asszisztencia két és fél éves időtartama sok-sok
túlórát, de még több tanulást jelentett,

s közben a szervezetet és az azokhoz
társuló emberek jó részét is megismerhettem. Az újabb lehetőség aztán
a menedzsment referensi csapatához
vezetett, mely a munkaügyi folyamatok
terén jelentett tapasztalatszerzést. A
HR-területről azonban kikacsingattam,
s egyéb lehetőségek után kutattam.
Ez év áprilisának első napjától a személyügyi szervezeten belül újradefiniált belső kommunikációs és employer
branding területen dolgozom. Tartalommenedzsere vagyok a karrier irányultságú social media platformoknak,
hozzám tartoznak az online toborzási
rendezvényeken való vállalati megjelenések és az egyetemi hallgatókat célzó
kommunikációs aktivitások. Utóbbinak
része, hogy a szponzorált egyetemi
csapatokkal tartom a kapcsolatot. Ám
nem csupán ilyen értelemben „ért körbe” a történet, hanem amiatt is, hogy
ismét kommunikációval foglalkozhatok.

IDŐNKÉNT VÁLTANI KELL

Az Audi Hungaria egyik legnagyobb előnye, hogy horizontálisan
is számtalan lehetőséget kínál az érvényesülésre, ráadásul
végzettségük alapján nem skatulyázza be a munkatársakat.
A megszerzett rutin mellett a folyamatok és a szervezet ismerete, a
szakterületek működésének átlátása biztosítja a lehetőséget a váltásra.

Balázs meggyőződéssel vallja:
bizonyos időközönként váltani
kell, hogy a motiváció mindig kellő magaslaton szárnyaljon. – Az
Audi Hungaria egyik legnagyobb
előnye, hogy horizontálisan is
számtalan lehetőséget kínál az érvényesülésre, ráadásul végzettségük alapján nem skatulyázza be a
munkatársakat. A megszerzett rutin mellett a folyamatok és a szervezet ismerete, a szakterületek
működésének átlátása biztosítja a
lehetőséget a váltásra.
Az is érdekes persze, hogy a vállalaton belül milyen rotálási lehetőségek kínálkoznak a munkatársak
előtt, de azért amellett se menjünk el néhány szó nélkül, hogy
az Audi Hungaria miként próbálja
megszólítani a tehetséges fiatalokat. – A toborzási kommunikáción keresztül igyekszünk célzottan megszólítani az aktuálisan
nyitott pozíciókra alkalmas potenciális pályázói réteget, viszont
ez már egy egészen más világ, a
„sült galamb” effektus már az Audi
Hungaria esetében sem működik. A nyelveket beszélő fiatalok
számára kinyíltak a határok, így
aztán már korántsem csak Magyarország viszonylatában kell a
munkaerőért versenyeznünk. A
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koronavírus lehetetlenné tette a rendezvényközpontú toborzásainkat, mi
is a social media felületekre kényszerültünk, amely azonban egyre zsúfoltabbá vált, miközben a fiatalok ingerküszöbe egyre magasabb. Nagy kihívást jelent számunkra, hogyan tudunk
attraktívak maradni. Ahogy azzal is
tisztában kell lennünk, hogy az adott
korosztályt milyen platformokon, hogyan szólítsuk meg.
A személyes jövőjéről szólva Balázs
elmondta, hogy hallgatóként szívesen
visszatérne majd a Széchenyi István
Egyetemre, egy angol nyelvű mesterképzés erejéig. – Szerettem itt tanulni,
a SZEngine által is képviselt hallgatói
csapatok pedig hatalmas lehetőséget
kínálnak az elkötelezett fiataloknak.

Szervezetileg ezt emelném ki, személyesen pedig a Marketing és Menedzsment Tanszékről Lőre Vendelt, kinek
progresszivitása és fiatalos lendülete inspirált, a tőle kapott bizalomnak
köszönhetően a szakdolgozatomat is
nála írtam.
A fotózás közben az is kiderül, hogy
Balázsnak nyáron volt az esküvője. –
Annak idején versenytáncoltam, ez a
vonal kellett ahhoz, hogy megismerkedjek a feleségemmel, aki az AForce1
tánctanára. Nagyon szeretem, hogy ő
mennyire más. Energiát ad számomra
azzal, hogy vállalkozóként a szenvedélyének él, a maga bohém módján – teljes ellentéteként annak a nagyvállalati
szabályozott rendszernek, amelyben
én dolgozom.

Az Audi Hungaria által támogatott hallgatói csapatok minden évben
bemutatják eredményeiket és terveiket a vállalat és a győri egyetem
szakembereiből álló grémium előtt. Az idei szakmai találkozón öt
hallgatói csapat vonultatta fel képviselőit: a Széchenyi István Egyetemről
a SZEngine, az Arrabona Racing Team és a SZEnergy, míg a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemről a BME Formula Racing
Team és a BME Motorsport. A fiatalok csapatonként egy negyedórás
angol nyelvű prezentációban mutatták be az elért eredményeiket, a
projekt költségvetését és jövőbeli céljaikat. Ezt egy ötperces kérdés-felelet
blokk követett, melyben a hallgatóság elsődlegesen műszaki témákban
várt válaszokat. A találkozó messze túlmutatott a formális kereteken,
hiszen a szakemberek nem rejtették véka alá a konstruktív kritikáikat –
mégiscsak a szponzoráció folytatása forgott kockán.
Az Audi Hungaria számára két szempontból is lényeges ez a fajta
szponzoráció. Egyrészt, mert ezzel a felsőoktatást támogatja: méghozzá
azzal, hogy már a tanulmányaik során olyan egyedi szakmai tudás
megszerzéséhez segíti a hallgatókat, amely a munkaerőpiacon „gyorsan
visszaköszön”. Másrészt azért lényeges, mert a vállalat ezekben a
fiatalokban látja a jövő potenciális munkatársait. A szponzorációban
persze az is szempont, hogy a csapatok tervei összeegyeztethetőek
legyenek az Audi Hungaria irányvonalaival. Ennek megfelelően aligha
meglepő, hogy a találkozón az alternatív hajtások és az autonóm
vezetés témáit is érintették. Ahogy persze a résztvevők azt is örömmel
konstatálták, hogy a magyar hallgatói csapatok már európai színvonalon
teljesítenek
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SZÖVETSÉGES FELADAT

A NEMZETI
ÖSSZETARTOZÁS
JEGYÉBEN
GYŐRI SZERVEZETÉNEK TISZTELETBELI ELNÖKÉVÉ
VÁLASZTOTTA DR. LANCZENDORFER ZSUZSANNÁT A
RÁKÓCZI SZÖVETSÉG. A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM
DOCENSE TÖBB ÉVTIZEDE SEGÍTI A KÖZÖSSÉG MUNKÁJÁT,
AMELY A FIATALOK MEGSZÓLÍTÁSÁT ÉS BEVONÁSÁT TARTJA
LEGFONTOSABB CÉLJÁNAK.
SZÖVEG: KISS GÉZA

Immár három évtizede minden nyáron három állandó program színesíti
Lanczendorfer Zsuzsanna életét. Az első az
egykori alma materének, a győri Kazinczy
Ferenc Gimnázium nemzetközi anyanyelvi
tábora. A másik a Győrújbaráton szervezett, ugyancsak nemzetközi néptánctalálkozó, amelynek ötletadó gazdájaként tarthatjuk számon. Míg a harmadik a Rákóczi
Szövetség megyebeli tábora, amelyre a
honi ifjak mellett a határon túli, magyarlakta területekről, azaz a Felvidékről, Erdélyből, a Kárpátaljáról és a Délvidékről
érkeznek fiatalok. Utóbbit a „Jóska tábora”
címszóval említi Zsuzsanna, hiszen az szervesen összeforrt Szabó József nevével, aki
34 esztendőn keresztül szervezte e programokat. A Rákóczi Szövetség néhai alelnöke, a Radnóti Emlékbizottság elnöke, a Hazánk könyvkiadó igazgatója még a kilencvenes évek elején győzte meg Lanczendorfer
Zsuzsát, hogy érdemes csatlakoznia a magyar kultúra megismertetésén, a szétszakí-

tott nemzeti közösségek egymásra találásán, a gyermekek identitástudatának megőrzésén fáradozó szervezet munkájához.
– Az Időtök című könyvem, amelyet Balázs
Líviával közösen jegyzünk, s amely a magyar hagyományokban őrzött, időjárással
kapcsolatos szokások, jóslások, hiedelmek
összegzésére és bemutatására vállalkozott, 1993-ban a Hazánk könyvkiadó gondozásában jelenhetett meg. Ekkor rengeteget beszélgettünk Jóskával, aki nem
csupán kiadóként viselte szívén a könyv
megjelenését, de fontosnak tartotta a szélesebb értelemben vett kultúraápolást, a
megye néprajzi értékeinek átfogó bemutatását, a kutatók felkarolását. Sok mindent
megtudhattunk az általa szívügyként kezelt szövetségbeli szolgálat részleteiről is.
Nem véletlen, hogy a hamarosan megjelenő újabb közös könyvünket Szabó József
emlékének ajánljuk – emlékezik a docens
asszony.

ŐSZ
MAGYARSÁG
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TISZTELT
OLVASÓK!

A

Széchenyi Istvánról elnevezett egyetem könyvtárosaként, nagy tisztelettel
készítettem el Győr város és a legnagyobb magyar kapcsolatát a sajtóanyagok szempontjából vizsgáló kutatómunkámat. A gyűjtemény a városi sajtódokumentumokon alapul. Emellett Győr városi közgyűlési iratok, iskolai évfordulós
ünnepségek és beszédek olvashatók a munkában. Gróf Széchenyi Istvánról sokan
és sokféleképpen megemlékeztek Győrben az 1945 előtti időszakban: ennek állítok
emléket az összegyűjtött írások megjelentetésével. Érdemes tudni, hogy már 1836ban Győr város közgyűlése díszpolgárnak választotta meg Széchenyit.
1845-ben olvashatjuk nevét A Győri Olvasó Társaság részeseinek névsora betűrenddel s annak szabályai (Győr, 1845) című kiadványban.
Egy évvel később A nagy-győri kör részvényeseinek névsora és alapszabályai című könyvecskében mint rendes tag szerepel a neve.
1848-ban a forradalom és szabadságharc alatt Ecker János
fennmaradt naplójában számolt be arról, hogy dr. Kovács
Pál, a Hazánk szerkesztőjének kezdeményezésére 12 utca
és tér nevének megváltoztatását indítványozta, amit
az összegyűlt tüntetők elfogadtak. Így született meg
a Fő tér helyett az Egység tér, a Bécsi utca helyett
Kossuth, a Városház utca helyett Batthyány, a Megyeház utca helyett Nádor utca, a Fehérvári utca
helyett Deák utca lett és ekkor nevezték el a Karmelita teret (a mai Bécsi kapu tér) Széchenyi Istvánról – közfelkiáltással. A város közgyűlése tudomásul vette a nép akaratát és hivatalosan is elismerte
a változtatásokat, de csak pár hónapig maradhattak az új utcanevek. A
szabadságharc bukása után visszakeresztelték ezeket az utcákat. Szintén Ecker
naplójából (Győr 1847–1850-ben, ahogyan egy lokálpatrióta látta – címmel jelent
meg) tudjuk, Ecker János, a korszak győri életének leírója 1848. szeptember 10-én
a következőket jegyzi naplójába: „Pestről kocsival szállították Győrbe (…) orvosával
együtt az újvárosi Bárányban szálltak meg. Felesége is ide jött, hogy beteg férjét
tovább kisérje Döblingbe. ”A gróf győri díszpolgári oklevelének szövege és a Fő
tér Széchenyi térre történő átnevezési közgyűlési anyagai is megjelennek ebben a
könyvben. Érdekesség, hogy Győr város impozáns főterét Széchenyi István halála
után pár nappal máris átnevezték emlékére! A győri sajtó 1857–1945 közötti időszaka volt a kutatási területem. Főként a Győri Közlöny, a Győri Hírlap, a Dunántúli
Hírlap és a Győri Nemzeti Hírlap híranyagai olvashatóak a gyűjteményben. A sajtóanyagok időrendben követik egymást. A szövegeket betűhíven közlöm.
Emlékezzünk gróf Széchenyi Istvánra!
Biczó Zalán

Minden erőmmel, tudásommal szeretném
segíteni a nemzeti összetartozást, az
országos és a helyi szervezet munkáját.

A napjainkban már ötszáznál is több tagszervezettel és csaknem 30 ezer taggal
bíró Rákóczi Szövetség külhoni magyarokat istápoló, identitásukat megőrizni
segítő tevékenysége olyannyira felkeltette az érdeklődésüket, hogy szerzőtársával együtt beléptek a tagok sorába, és
az elmúlt évtizedekben Lanczendorfer
Zsuzsanna valóban kivette részét a közös munkából. Szabó József állandóan
hívta, ő pedig ment tartani az előadásokat, tanítani a népi énekeket, táncokat,
mesélni az egykor volt és az itt-ott azért
még ma is fellelhető, élő néphagyományainkról. Érdemes volt – mondja –, hiszen a fiataloktól nagyon pozitív visszajelzéseket kapott. Örömmel ismerkedtek népünk történelmével, néprajzával,
irodalmával, sőt szívesen megmozdultak és táncra is perdültek ezeken a szép
alkalmakon.
– Mindig igyekeztem meghálálni, jutalmazni egy-egy szerény ajándékkal (képeslappal, könyvjelzővel, saját könyvvel)
azokat, akik előadásom után „vissza tudták adni” az elhangzottakat, vagy éppen
felbátorodva megosztottak velünk egy-

egy szűkebb pátriájukból hozott népdalt, mondókát, mesét. Hadd mondjam
őszintén, hogy valódi élményt nyújtott
számomra ezekkel a magyar kultúrára
éhes, lelkes fiatalokkal találkozni.
Az előadásokon túl számos kiadvány,
könyv recenziójának megírásában, a
művek népszerűsítésében is részt vett
egyetemünk oktatója, aki külön kiemelte, hogy nagy örömére mesterével, dr.
Barsi Ernővel együtt is számos ismeretterjesztő előadáson, programon felléphetett a szövetség szervezésében – ahol
gyakran csendült fel ajkukon a híres Rákóczi-nóta, a „Haj Rákóczi, Bercsényi…”.
E néphagyományt népszerűsítő tevékenységének elismeréseként vehette
át – még 2008-ban – a Magyarok Világszövetsége Kisalföldi Társaságtól kapott Rákóczi Emlékérmet – de e munka
eredményének tekinti azt a felkérést is,
ami a tiszteletbeli elnöki címet hozta a
számára.
– Sajnos, a Rákóczi Szövetséget nagy
veszteség érte 2020-ban azzal, hogy két
remek magyar „vir justus”, azaz igaz em-

ber hagyott el bennünket. Halzl József
a szövetség 1990 és 2018 közötti ügyvivő-, majd haláláig tiszteletbeli elnöke,
valamint Szabó József alelnök és győri
elnök távozott közülünk. Emiatt vált
szükségessé a tisztújítás. Váratlanul ért
ez a megtisztelő lehetőség, amikor a
közgyűlésen, a Zichy-palotában feltették nekem a kérdést, hogy vállalnám-e e
megbízatást. Örömmel tettem eleget, s
minden erőmmel, tudásommal szeretném segíteni a nemzeti összetartozást,
az országos és a helyi szervezet munkáját – mondja Lanczendorfer Zsuzsanna.
A győri szervezet megválasztott elnöke,
Pintér Ildikó szerint Zsuzsanna személye jelenti a kontinuitást, a folytonosságot és a garanciát a további minőségi
munkára. A tiszteletbeli elnök pedig azt
tartja legfontosabb feladatuknak, hogy
az értékek megőrzésébe mind nagyobb
számmal vonhassanak be aktív, valóban
tenni akaró, érdeklődő fiatalokat, akik
Széchenyi István útmutatása szerint állnak a feladatok elé: „Tiszteld a múltat,
hogy érthesd a jelent és munkálkodhass
a jövőn.”

ŐSZ
KÖNYVAJÁNLÓ
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ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI ELISMERÉSEK

KITÜNTETÉSEK
SZENT ISTVÁN ÜNNEPÉN
AZ AUGUSZTUS 20-I ÜNNEP ALKALMÁBÓL ÁLLAMI ÉS ÖNKORMÁNYZATI
ELISMERÉSEKET VEHETTEK ÁT EGYETEMÜNK MUNKATÁRSAI,
AKIKNEK EZÚTON IS GRATULÁLUNK!
SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN

Több évtizedes felsőoktatási vezetői és
oktatói pályája, kiemelkedő ipari, technológiai kutatási eredményei, valamint
a Széchenyi István Egyetem akkreditációja érdekében végzett munkája
elismeréseként a Magyar Érdemrend
tisztikeresztje polgári tagozata állami
kitüntetést vett át dr. Palkovics László
innovációs és technológiai minisztertől dr. Czinege Imre gépészmérnök,
a Széchenyi István Egyetem professor emeritusa, az Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Anyagtudományi és
Technológiai Tanszékének egyetemi
tanára, az egyetem első rektora.
A Magyar Érdemrend lovagkeresztje
polgári tagozata állami kitüntetést kapta a Széchenyi István Főiskola egyetemi
akkreditációját megalapozó munkája,
valamint az Automatizálási Tanszéken
folytatott magas szintű tudományos
kutatói és szervezőtevékenysége elismeréseként dr. Keresztes Péter Mihály
villamosmérnök, a Széchenyi István
Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai
és Villamosmérnöki Kara Automatizálási Tanszékének korábbi egyetemi docense, tanszékvezetője.

A Széchenyi István Egyetem kulturális,
illetve képzési arculatának kialakításában vállalt szerepe, valamint az egyetem történetének kutatásában elért
eredményei elismeréseként a Magyar
Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata állami kitüntetést vehette át
Winkler Csaba, a Széchenyi István
Egyetem címzetes egyetemi docense,
a Kommunikációs és Alumni Iroda társadalmi kapcsolatokért felelős titkára.
A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat ünnepi eseményén dr.
Szauter Ferenc egyetemi docens, a
Széchenyi István Egyetem Járműipari
Kutatóközpontjának központvezetője, a Közúti és Vasúti Járművek Tanszék oktatója „Gróf Széchényi Ferencdíjat”, míg dr. Alexay Zoltán, az egyetem nyugalmazott főiskolai docense,
a Környezetmérnöki Tanszék egykori
oktatója „Dr. Csizmadia Andor-díjat”
vehetett át.
A méltatásban elhangzott, hogy dr.
Szauter Ferenc kutatómérnökként az
egyik meghatározó vezető személyisége a zalaegerszegi járműipari tesztpálya, a ZalaZONE programjának. Még

hallgatóként az egyik alapítója volt az
alternatív hajtású járművek szakmai
műhelynek, a SZEnergy tehetséggondozó csapatnak. A Shell Eco Marathon
európai energiahatékonysági versenyen az általa mentorált SZEnergy
első és több dobogós helyezést ért el.
Dr. Alexay Zoltán biológus, természetfotográfus, a Szigetköz szakavatott tudósa, természetjárója és legismertebb
fotósa. Életművével nagyban hozzájárult a Kisalföld és a Szigetköz természeti kincseinek megismertetéséhez
és népszerűsítéséhez.

Nyomtatott + online éves előfizetés

Online éves előfizetés

KEDVEZMÉNYES ÁR:

KEDVEZMÉNYES ÁR:

teljes ár 2022. január 1-jétől 17.380 Ft

teljes ár 2022. január 1-jétől 13.150 Ft

2021. december 31-ig történő előfizetés esetén

› 13.900 Ft
A család nemzetközi napja
alkalmából, augusztus 24-én
„Családokért” miniszteri díjban
részesült Némethné Farkas
Kata, a Széchenyi István
Egyetem Oktatásszervezési
Igazgatóság Felnőttképzési
Központ vezetője.

-19%

2021. december 31-ig történő előfizetés esetén

› 9.200 Ft

-30%

Az árak magukban foglalják az áfát és a postaköltséget.
Lapunk szakfolyóirat, ezért költségként elszámolhatja vállalkozásában!

HIRDESSEN! FIZESSEN ELŐ!
ŐSZ

www.autotechnika.hu www.facebook.com/autotechnika
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LÁNG BÉLA

DR. BÖHM ANTAL

A GYŐRI TÁVKÖZLÉSI KÉPZÉS
JELES SZEMÉLYISÉGE

A SZOCIOLÓGIA
MOTIVÁLÓ MENTORA

Életének 88. évében elhunyt Láng
Béla vezetékes távközlési mérnök, a
Távközlési és Automatizálási Intézet
Kapcsolástechnika laboratóriumának
ny. vezetője, a győri hírközlési képzés
jeles és tekintélyes személyisége.
Láng Béla 1976. augusztus 1-jétől

1995. június 30-ig volt a Széchenyi
István Egyetem vezető munkatársa.
1976-ban a Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskola Távközlési Tagozata Budapestről Győrbe költözött, s
itt kereste, találta meg a szakterület,
a hírközlés területén a Magyar Posta
távközlési vállalatánál a legkiválóbb,
a felsőoktatási munkát választó felkészült személyiségeit. Láng Béla
szilárd, kiterjedt és élő szakmai háttérrel, hasznosítható kapcsolatokkal,
biztos tudással lett a Kapcsolástechnika laboratórium vezetője. Kollégái,
a távközlési szakok hallgatói minden
szakmai és azon túli probléma megoldásában is számíthattak a derűs
életszemléletű, barátságos kommunikációt megjelenítő mérnöktanárra. A szakma a gyakorlatban gyorsan
használható friss mérnöki felkészültséget kérte, s Láng Béla minden tudásával, személyiségével ennek a
célnak, kívánalomnak a megvalósítását támogatta. Közvetlen kapcsolat-

építési módszere az előre köszönés,
a környezetét hatékonyan informáló
és nyugtató jó szó volt. A Munkaügyi
Döntőbizottság tagjaként, szakszervezeti főbizalmiként is a köz-, de ezzel párhuzamosan a munkatársak
és az intézmény együttes érdekét is
szolgálta – közmegelégedettségre,
több cikluson keresztül.
Igazságügyi szakértői munkája mérnöki életpályájának kiteljesedését
segítette. A hazai bírósági eljárásokban korrekt szakmai szempontokat
alkalmazva fogalmazta meg felkészültségéből és élettapasztalatából
is következő szakvéleményét.
A Győri Postás SE labdarúgócsapatának ifjúkorában kapusa volt, majd
az 1970-es évek elején az egyesület
elnöki tisztségére is megválasztották. Egyik meghatározó és jó döntésének tartotta a bácsai, Körtöltés úti
pálya sorsának rendezését. A Postás-pálya az 1970-es évek második
felében a KTMF SK létesítménye lett,

s így már jutott pénz és figyelem a
szerény fejlesztésre is.
Életútjában a művészetek is meghatározó szerepet kaptak. Édesapja
alapító tagja volt a győri Liszt Ferenc
Kórusnak, s Láng Béla is több lelkes
évtizedet töltött ebben a művészeti
közösségben.
Büszke apaként tekintett lányaira.
Jogász, bíró lányára, aki napjainkban
is a Széchenyi István Egyetem Deák
Ferenc Állam- és Jogtudományi Karának címzetes egyetemi docense. Pedagógus lánya sikeres szakgimnáziumi igazgató volt, sajnálatosan korai
haláláig.
A sors előre nem ismert forgatókönyve méltányolta a szép életút értékeit, sikereit. Az utolsó időszak nehézségeit egy gazdag, színes életút
feledteti. Szeretett feleségével a 63.
házassági évfordulót is megélték. Feleségével egy napon zárult földi pályájuk. Délután felesége, este Láng
Béla is elhunyt.

Életének 81. évében elhunyt dr.
Böhm Antal professor emeritus, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora, a hazai társadalomtudományi,
szociológiai gondolkodás, oktatás
motiváló mentora, a győri közgazdászképzés jeles személyisége.
Dr. Böhm Antal 1998 szeptemberétől 2010 végéig társadalomtudományi, önkormányzati tárgyakat taní-

tott a győri közgazdászjelölteknek.
A Generációk Dialógusa kutatócsoport működtetésével a társadalmi
korosztályok együttélésének mélyebb mozgásait ismerték meg és
elemezték a hallgatók. A szociológiai
szemlélet széleskörűen átalakította
a korosztályok együttéléséről, értékeiről, konfliktusairól, azok kezeléséről szóló addigi ismereteket.
Dr. Böhm Antal Győr ménfőcsanaki városrészében született, s ez a
kötődés későbbi életútját is meghatározta. Még az Eötvös Loránd
Tudományegyetem professzoraként szívesen vett részt Győrben
széchenyis programokon, s a szimpátiája, kapcsolatai nyugdíjas időszakában is megmaradtak, aktív
volt. Életszemléletét a tények tisztelete határozta meg. A vita során
mindig higgadtan érvelt, szemléletesen mutatta be álláspontját. Professzori tekintélyét szerénysége,
komplex tudása is erősítette.

SAÁRY TIBOR

KÉPZÉSEKET HONOSÍTOTT MEG
Életének 75. évében elhunyt Saáry
Tibor villamosmérnök, a Széchenyi
István Egyetem egykori mérnöktanára, a Jedlik-iskola volt igazgatóhelyettese.
Saáry Tibor 1989-ben, az akkori Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskoláról ment a Jedlik
Ányos Gépipari Szakközépiskolába.
Egyetemünk jogelődjében a Számítóközpont munkatársa, mérnöktanár volt.
Villamosmérnökként a Jedlikben
az elektrotechnika és a számítástechnikai tantárgyak oktatása volt

a feladata. Már akkor látszott, hogy
nemcsak a tanításban jeleskedik,
hanem a laborfejlesztésekben is
élen jár. A Jedlik-iskola pályázott és
nyert az első Világbanki programban. 1994-ben ennek érdekében
felvették az elektronika – elektrotechnika szakmacsoport szakirányt, a program hozadéka 100
ezer dollár értékű elektronikai műszer beszerzése lett. A középiskolát
ebben a szakmacsoportban Saáry
Tibor képviselte.
Aktív résztvevőként tevékenykedett a
műszaki számítástechnikai technikus

képzés tantervének kidolgozásában,
az elektronikai laborok fejlesztésében. 1996-ban igazgatóhelyettes lett.
Fő feladata az elektronikai képzés
személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése volt.
1990-ben az iskola megkapta a „volt”
Mentőállomás épületét, amelyet irányításával fokozatosan az elektronikai képzés bázisává alakítottunk.
Szinte éjjel-nappal az iskoláért, a
jövőért dolgozott. Pályázatokat írt,
részt vett a Cisco Hálózati Akadémia
tananyagának iskolánkban történő
bevezetésében.
A második Világbanki programban
szintén nyert a Jedlik. A 2000-es években újabb fejlesztésekre volt lehetőség, amelyeket az elektronika terüle-
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tén továbbra is ő irányított, s aktívan
részt vett benne. Nagyon nagy érdeme, hogy az elektronikai képzést ös�szekapcsolta az informatikával. Munkatársaival 7 nagyon korszerű elektronika-informatika
laboratóriumot
alakított ki.
A programozható logikai áramkörök
tananyagát Tibor honosította meg
a Jedlik-iskola képzési palettájában,
majd országos versenyt szervezett
ezen a területen. Jó kapcsolatot tartott egykori munkahelyével, a Széchenyi István Egyetemmel. Ez diákjaink
továbbtanulási számaiban, a kialakított Jedlik – Széchenyi együttműködési programokban is megmutatkozott.
Éveken keresztül, 2015-ig óraadó tanára volt a győri egyetemnek és a Gá-

bor Dénes Főiskola kihelyezett tagozatának.
2009-ben nyugdíjba vonult, de még
évekig óraadó tanárként tevékenykedett a Jedlik-iskola mellett a Pattantyús-Ábrahám Géza Szakközépiskolában (PÁGISZ) is.
Domonkos László, a Jedlik-középiskola
címzetes igazgatója, a Széchenyi István
Egyetem Pro Universitate díjasa.
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HORVÁTH PÁL

A JOGÁSZKÉPZÉS MEGALAPÍTÁSÁNAK
MEGHATÁROZÓ SZEMÉLYISÉGE

Életének 94. évében elhunyt dr. Horváth
Pál ny. tanszékvezető egyetemi tanár,
a Magyar Tudományos Akadémia
doktora, a győri egyetemi szintű jogászképzés megalapításának tekintélyes, meghatározó személyisége.
Dr. Horváth Pál Győrszemerén született. Középiskolai tanulmányait a pá-

pai Református Kollégiumban kezdte,
majd a győri Révai Miklós Gimnáziumban érettségizett. Ez az indíttatás
egész életpályáját, kötődéseit alapvetően meghatározta. 1995-ben az
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Állam- és Jogtudományi Kar kari tanácsa több alkalommal tárgyalta az
akkori győri Széchenyi István Főiskola és az Universitas-Győr Alapítvány
együttműködési javaslatát az egyetemi szintű jogászképzés indításáról a
Felső- és Nyugat-Dunántúl központjában. A széchenyis program legfőbb
ELTE-s támogatói a budapesti jogi
karon a helyzetet kiválóan ismerő, lokálpatrióta gyökerekkel rendelkező,
vezető kari személyiségek voltak. Az
együttműködést ellenzőket, a kételkedőket a lébényi kötődésű dr. Bihari
Mihály, a téti származású dr. Kukorelli István, az abdai születésű dr. Hársfalvi Rezső mellett a győrszemerei
gyökerekkel rendelkező dr. Horváth
Pál érvei hatásosan tájékoztatták a
győri egyetemi programról. A leg-

klasszikusabb társadalomtudományi
egyetemi képzés győri meghonosításában dr. Horváth Pál professzor
az oktatás mellett a Jogtörténeti Tanszék megszervezésével is tevékenyen
részt vett. Személyes hívására került
Győrbe, a Jogtörténeti Tanszékre dr.
Révész T. Mihály c. egyetemi tanár,
dr. Mezey Barna professzor, az ELTE
későbbi rektora, s dr. Kállay István, a
római jog történetének avatott, tekintélyes oktatója is.
A győri jogászképzés az induláskor a
legtradicionálisabb hazai jogi képzés,
az ELTE szigorú programját, tankönyveit, követelményrendszerét alkalmazta. A képzés minőségének egyik,
mindig következetes őre dr. Horváth
Pál volt. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Széchenyi István Főiskola közös Oktatási Intézete dr. Horváth
Pál értékes munkájának is köszönhetően lett méltó elődje a Széchenyi István Egyetem 2002-ben kezdődött saját jogi képzésének, a mai Deák Ferenc
Állam- és Jogtudományi Karnak.

DR. VARSÁNYI JUDIT

A SZEMÉLYES
KONZULTÁCIÓKBAN HITT
Életének 79. évében elhunyt dr.
Varsányi Judit habilitált egyetemi
docens, egyetemünk Menedzsment
Tanszékének egykori vezetője.
Dr. Varsányi Judit 2001 szeptemberétől hat éven át dolgozott, oktatott a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karon. Szakterülete a
menedzsment tárgyak oktatása, a
kérdéskör kutatása volt. Kollégái-

val, hallgatóival közvetlen, feladatközpontú, barátságos stílusú kapcsolatot alakított ki. Célirányos tanácsaival konzulensként több diplomamunka, sikeres TDK-pályamű
elkészítését támogatta. A személyes konzultációkat szorgalmazta a
szakmai munkában, s ez tükröződött menedzsment tárgyai oktatásakor is.

Farkas Mátyás (1867–1934)
a jogakadémia hallgatója,
később Győr polgármestere.
(Szakál V. Mihály festménye)

FARKAS MÁTYÁS

ÁTVETTE
AZ ÚJ VÁROSHÁZA
ÉPÜLETÉT
A GYŐRI KIR. JOGAKADÉMIÁN SZÁMOS GYŐRI POLGÁRMESTER TANULT.
MEGEMLÉKEZÉSÜNKBEN FARKAS MÁTYÁS SZEMÉLYÉT IDÉZZÜK FEL.
SZÖVEG: BICZÓ ZALÁN

Farkas Mátyás 1866. november 1-jén
született Győrben. Édesapja Farkas
Mátyás ácspallér, édesanyja Schachinger Jozefin. Születéskori lakhelye:
Győr-Nádorváros, 7. sz. ház. A győri
bencés gimnáziumban érettségizett,
majd 1886-ban iratkozott be a Győri
Kir. Jogakadémiára. A szorgalmas diák
tevékenyen részt vett a győri közéletben. 1887. október 30-án alakult meg
a jogakadémiai olvasókör, melynek
Farkas Mátyás főjegyzője és alapszabályainak egyik kidolgozója lett. A kör
felolvasásokat és műkedvelő előadásokat is szervezett. 1887. november
13-án a Győri Hírlapban írt Sárkány
Ferenccel a kulturális tevékenységükről, melynek célja „ az önképzés a
társas szellemnek, úgy az akadémiai
ifjúság mint a közönség körében való
terjesztése.” 1888. március 15-i győri
városi ünnepségen elszavalták alkalmi költeményét, amely pár nappal
később a Győri Hírlapban is olvasha-

tó volt. 1887 decemberében az első
jogi alapvizsgálaton kitűnően vizsgázott, miként Wennes Jenő is, aki a
polgármesteri székben elődje lett. A
közéleti ember a kör könyvtárának
gyarapítása céljából adakozásra is felhívta Győr város közönségét. A jogi
második alapvizsgát kitüntetéssel tette le – szintén Wennes Jenővel együtt
– 1888 nyarán. 1890-ben államtudományi, 1891-ben pedig jogtudományi
államvizsgát tett a győri jogakadémián. Diplomája megszerzését követően Szily Zoltán tiszti főügyésznél lett
ügyvédjelölt, majd a szorgalmas fiatal
tisztviselő 1894 augusztusától, mint
helyettes másodaljegyző kezdte a
városházi munkáját. 1895-ben anyakönyvvezető-helyettesi feladatokat is
ellátott. 1895. október 10-én tényleges II. aljegyzőnek választották meg
a közgyűlésben. Az anyakönyvvezető
első helyettese lett 1896-ban, majd
ugyanebben az évben a város első

aljegyzője. Két év múlva, 1898. május
12-én tanácsosi rangba emelkedett
a győri jogász. A győri iparkamarai
bizottság jegyzőjeként is dolgozott,
s az 1890-es évek végén a főjegyzőt
akadályoztatása idején többször is
helyettesítette. Ugyanekkor a városi
építési bizottság elnöke volt – ő vette
át az új városháza épületét 1898 novemberében. A közigazgatási bizottság és a győri katolikus autonómia
rendes tagja, emellett a Párbajellenes
Liga egyik vezetőségi tagja. 1900. május 5-én Győrszentmártonban (Pannonhalmán) Günther Annával (Nina)
házasodott össze. 1901-ben, mint az
építkezési bizottság elnöke, beható
tanulmányozás után kiváló szakértelemmel dolgozta ki a köztemetőről és
temetési díjakról, a hirdetési ügyről,
a községi közlekedésről, a vontatóutak, szabad kikötők és kirakodóhelyekről szóló szabályrendelet-tervezetet – Ódor István városi főmérnök
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A legnehezebb időkben, a háborús esztendőkben nagy érdemeket
szerzett a városigazgatás vezetése körül. Fáradozott azon, hogy
a háborús esztendők után gazdasági fellendüléshez juttassa a várost,
a győri munkaalkalmak teremtése körül nagy érdemei vannak.

Polgármesterré történő megválasztása alkalmából így kezdte beszédét: „Zászlókat szoktak emelgetni a megválasztottak, rajta működésüket körvonalazó jeligével.
Nos, igen! Én is zászlót vettem
kezembe, s ezen is rajta van az
én jeligém, ez pedig két szóból áll:
oktatásügy, ipar; különösen az elsőt összekötve a második érdekével” – jelezte székfoglaló programbeszédében 1915. június 28-án.
Két nappal később a város tisztviselői, segéd- és kezelőszemélyzete tisztelgett Farkas Mátyás, az
új polgármester előtt. A közgyűlési teremben összegyűlteket dr.
Petz Lajos főorvos üdvözölte: „Ha
lelkünk titkos rejtekeibe elmélyedünk s elgondolkodunk a Gondviselés ezen ki nem fürkészhető
rendelkezése felett, lehetetlen,
hogy abban két nyugvópontot ne
találjunk. Az egyik megnyugvást
a városunkat és mindannyiunkat
ért csapás változtathatatlansága
feletti tudat, a másik a törvényhatósági bizottságába választott
egyéniségének ismerete, mint akinek szilárd jellemét, munkaszeretetét ismerjük és mint aki közöttünk nevelkedett, viszont ismeri
gondolkozásunkat s meleg szeretettel viseltetik városunk közügyei és kartársai iránt. Itt ismét

egy kép vonul el szemeim előtt, mely
visszanyúl a messzeségbe és éles
körvonalakban látok kibontakozni egy
fiatal, tüzes vérű jogászt, aki élén áll
minden városunkban lefolyt hazafias
mozgalomnak. Majd változik a kép.
Ott vagyok mint tanár a jogakadémián s előttem ül két szorgalmas jogász
a hallgatók között az egyik megboldogult polgármesterünk, a másik: te voltál. Míg a többiek külvilági szórakozást
keresve, ritkábban voltak láthatók,
ti mint kik feladataitokat lelkiismeretesen kívántátok megoldani, ott görnyedtetek az akadémia padjain és ma
is örömmel és büszkeséggel tölt el a
visszaemlékezés; hogy mily készséggel írhattam mindkettőtök indexébe:
igen szorgalmasak.(…) Közszolgálatod
első szakát a város tiszti ügyészi hivatalában kezdted. Jogtudományi felkészültséged, melyet tudásvágyaddal
tágra fejlesztettél, csakhamar megtermette részedre a megillető előhaladást, tanácsos majd városunk jeles
tollú főjegyzője és végre ma a becsületes munka elismeréseképpen e magas polcon, Győr város polgármesteri
székében üdvözülhetünk” – adta hírül
a jogakadémai életképet is tartalmazó beszédet a Győri Hírlap 1915. június 29-én.

A HÁLA ÉRZELMEI

ZÁSZLAJÁN AZ OKTATÁSÜGY ÉS AZ IPAR

segítségével. 1907. január 1-jétől
Győr város főjegyzője lett és Wennes
Jenőnek legfőbb segítsége a városi
igazgatásban. Jogászi hivatása mellett
a győri Társadalomtudományi Kör választmányi tagja.

A legnehezebb időkben, a háborús esztendőkben nagy érdemeket szerzett a városigazgatás
vezetése körül. Fáradozott azon,
hogy a háborús esztendők után
gazdasági fellendüléshez juttassa
a várost, a győri munkaalkalmak
teremtése körül nagy érdemei
vannak. A szolgálati ideje kitöltése

után, 1926-ban a közgyűlés határozatilag visszatartotta, végül 1928-ban
maga kérte a közgyűléstől nyugdíjazását. Ez az 1928. szeptember 12-i
közgyűlésen meg is történt. 38 évi
szolgálat után, október 1-jei hatállyal
nyugdíjazta őt a közgyűlés azzal, hogy
„megköszöni a volt polgármesternek
a polgárság javáért kifejtett munkásságát, mely különösen a világháború
és az azt követő forradalmak és gazdasági válságok idején sok önzetlenséget és mérsékletet követelt s a hála
érzelmeivel örökíti meg Győr szab.
kir. város szolgálatában megszerzett
érdemeit.“ Ugyanekkor elhatározta a
közgyűlés Farkas Mátyás arcképének
a tanácsterem számára való megfestetését.
A nyugalmazás éveiben is cselekvő
részt vállalt a város életében. Intézmények, egyesületek vezetése körül
fejtett ki eredményes munkásságot,
a városi törvényhatóság életében is
élénk szerepe volt. 1929 júliusában a
törvényhatósági bizottság örökös tagjának választották, majd Petz Lajos dr.
halála után – 1930-ban – ő lett a város
képviselője a felsőházban.
1934. január 9-én Späth Gyula városi főjegyző a városi tisztikar nevében
köszönt el Farkas Mátyástól. A költői
szépségekben, érzésekben gazdag
beszédből idézünk. „Volt Polgármesterünk! Szeretett Vezérünk! Kedves
Barátunk! Jó Farkas Mátyás!(…) Mi
is itt vagyunk, kartársaid, mindan�nyian, kik az embersorsunkat éljük
és búcsúzunk és temetünk. Mert az
emberélet a temetések szakadatlan
láncolata és mennél tovább élünk,
annál többször kell elbúcsúznunk,

annál többet kell temetnünk. Legelőször temetjük el a csecsemőszemmel
megbámult világosság csodálatát, a
fény csodálatát, a születésünk misztériumának csodálatát, azután, búcsúzunk a gyermekkor pajkosságától
és játékos kedvétől, majd temetjük az
ifjúkor gondtalanságát és tavaszunk
sugaras álmait, később búcsúzunk a
férfikor megfontolt törekvéseitől, a
magasba törő vágyaktól, a tudatosan
megalapozott céloktól és temetjük
sorba az ismerősöket és barátokat,
és amig egyre búcsúzunk mindentől, ami fájdalmas, szép, drága vagy
szent, búcsúzunk a napkeltétől, a
napnyugtától, a földet ért sugártól, a
vizekbe vesző esőcsepptől, a lelkünkben fogant dalok elröppenő illatától,
a vágyaink fellobbanó lángjától, az
emlékeink halványuló színeitől, amíg
búcsúzunk emberéletünk minden,
percétől és minden pillanatától, addig
egyetlenegy lelki adottság megmarad
nekünk, ami sajátosan a mienk, amitől nem kell elbúcsúznunk, amit el
nem temethetünk; és ez az egy: az
elmúlás misztériumának a csodálata! Ez a nagy pillanat most a Te nagy
pillanatod, jó Farkas Mátyás, ki viszed
magaddal a hosszú útra a titkot rejtő,
hét pecséttel őrzött levelet.(…)”
A városi díszsírhelyen helyezték örök
nyugalomra Farkas Mátyást. 1938
áprilisában a győri közgyűlés döntött
arról, hogy utcát nevezzenek el róla.
1951-ig őrizte emlékét Győrben utca
(Sallai Imre, később Nagy Imre utca),
majd 2019-ben a győri közgyűlés újra
utcát nevezett el róla Győr-Újvárosban. 1938-ban a halottak napján helyezték el Horváth Adorján szobrászművész alkotását: a néhai polgármesternek a nádorvárosi köztemetőben
látható művészi síremlékét.
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Felhasznált sajtóanyag:
Születési anyakönyv: Győr-Nádorváros – Katolikus 99/1866.
– Tisztújítás a jogakadémián = Győri Közlöny, 1886. október
14. p. 3. – A jogászok olvasó-köre = Győri Közlöny, 1887.
október 16. p.5. - A győri joghallgatók olvasó köre = Győri
Híradó, 1886. december 25. p.7. - A jogász olvasó kör
megalakult = Győri Közlöny, 1887. november 3. p. 6. – A
jogász-olvasókör érdekében = Győri Hírlap, 1887. november
13. p.1,2. - Kitüntetéssel vizsgáztak = Győri Közlöny, 1887.
december 11. p.3. - A jogászok olvasó köre = Győri Közlöny,
1887. december 22. p.4. - A győri jogász olvasókör = Győri
Híradó, 1888. január 5. p.5. - A győri jogász olvasókör = Győri
Közlöny, 1888. január 12. p.4. – Március 15-ét Győrváros =
Győri Hírlap, 1888. március 18. p. 3. - A jó szív munkája =
Győri Híradó, 1888. május 10. p.3. - Jó tanulók = Győri Hírlap,
1888. július 5. p.1. - A győri jogakadémia kitűnői = Győri Hírlap,
1888. szeptember 2. p.3. - Az akadémia körül = Győri Híradó,
1888. szeptember 16. p.4. - Március 15-ike = Győri Hírlap,
1889. március 17. p. 1,2. - Kitüntetéssel képesített joghallgatók
= Győri Közlöny, 1890. június 26. p. 3. - Változás a városi
tisztikarban = Győri Hírlap, 1894. augusztus 23. p. 5. - Változás
a városi tisztikarban = Győri Hírlap, 1894. augusztus 23. p.
5. - Változások a városnál = Dunántúli Hírlap, 1894. augusztus
28. p.5. - Városi közgyűlés = Győri Hírlap, 1895. október 11. p.
1. - Személyi hírek = Dunántúli Hírlap, 1895. november 21. p.5.
- Városi közgyűlés = Győri Hírlap, 1895. december 22. p.2. - A
város anyakönyvvezetői = Győri Hírlap, 1895. november 19.
p.2. - Személyi hírek = Dunántúli Hírlap, 1895. november 21. p.
5. - Hivatalátadás = Győri Hírlap, 1896. március 31. p. 2.
- A városi közigazgatási bizottság = Győri Hírlap, 1896. április
14. p.2. - A városi közigazgatási bizottság = Győri Közlöny,
1896. április 14. p. 2. – A városi tisztikarból = Győri Hírlap,
1896. május 2. p. 4. - A kamara lakomája = Győri Hírlap,
1896. október 7. p.3. - Városi közgyűlés = Győri Hírlap, 1898.
május 13. p. 2. - Lakoma az új tanácsos = Dunántúli Hírlap,
1898. május 15. p.4. - Az új városháza átvétele = Győri Hírlap,
1898. november 30. p. 2. - Esküvő = Dunántúli Hírlap, 1900.
május 3. p. 3. - Eskető beszéd melyet Günther Nina és Farkas
Mátyás esküvőjén a Pannonhalmi Székesegyházban mondott
Bódiss Jusztin dr., 1900., vagyis a szent év május havának
5-én, szombaton/ Bódiss Jusztin. Győr, 1900. - Az új építési
szabályrendelet = Dunántúli Hírlap, 1901. november 3. p. 3.
- A polgármester rendeletei = Dunántúli Hírlap, 1906. december
30. - Hivatalok átadása = Győri Hírlap, 1907. január 4. p. 3. Farkas Mátyás polgármester = Győri Hírlap, 1915. június 29.
p. 1,2. - Farkas Mátyás üdvözlése = Győri Hírlap, 1915. július
1. p. 1,2. - Farkas Mátyás polgármester október hó elsejétől
nyugalomba vonul = Dunántúli Hírlap, 1828. szeptember 14.
p.1. - Farkas Mátyás = Győri Hírlap, 1934. január 9. p.3,4. Farkas Mátyás temetése = Győri Hírlap, 1934. január 10. p. 3.
– Farkas Mátyás síremléke a temetőben = Győri Nemzeti Hírlap,
1938. november 1. p.3. – Biczó Zalán: A győri jogászképzés
évszázadai. Győr, 2008. – Biczó Zalán: A győri felsőoktatásban
végzett városi elöljárók emlékezete, különös tekintettel a 19.
századra. Győri Tanulmányok. 2018/39.
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Bemutatkozó előadásán
Gertrudist alakította a
Bánk bánból, de élete
során több mint 300
darabban láthatták
a színházrajongók.
Eredeti nevét,
amely magyarul
nyomorultat jelent,
ekkorra már Jászaira
módosította. Szinte az
összes Shakespeare-i
hősnőt eljátszotta, ő volt
az első Éva Az ember
tragédiájában.

GYŐRI LEGENDÁK

KRÁTER
A VÉNUSZ-BOLYGÓN
GYŐRBEN SZÜLETETT, VAGY VÁROSUNK ÉLETÉBEN EGYKOR JELENTŐS SZEREPET
JÁTSZÓ HÍRESSÉGEK KÖZÜL EGY OLYAN SZÍNÉSZNŐ ÉLETÉT MUTATJUK BE, AKI
KÉSŐBB ALAPJAIBAN FORGATTA FEL A MAGYAR SZÍNJÁTSZÁS TÖRTÉNETÉT.

kötözte engedetlen gyermekét, és sós
vízbe áztatott kenderkötéllel csúnyán
elverte. Az Orsolyita-rend nővérei, ahol
a kis Mari az elemi iskoláit végezte,
sokszor ápolták elgyötört testét. Neki
is be kellett segíteni a háztartásba,
ezért már tízévesen cselédként gyerekfelügyeletet vállalt. Először a mai
Bajcsy-Zsilinszky út 26. sz. alatt, Vörös
Imrééknél szolgált, majd egy bécsi családnál. Emlékiratában nem felejtette el
megemlíteni a patkányoktól hemzsegő fekhelyét, ami tulajdonképpen a
sarokba leszórt szalma volt csupán.
Amikor kitört a porosz–osztrák háború, éppen egy cirkuszban dolgozott,
s onnan szegődött el a hadsereghez
markotányosnőnek. A szolgálataiért
kapott 300 forintból elegáns ruhákat
vásárolt magának, hiszen nem titkolt
vágya volt, hogy színésznőnek álljon.
Még 16. életévét sem töltötte be, amikor egy éjszaka kimászott győri lakásuk ablakán és végleg megszökött
otthonról. Pesten elszegődött egy kisebb társulathoz, ahol kezdetben természetesen csak statisztaszerepeket
kapott.

Ám annak ellenére, hogy hangja
mély és hamis volt, ráadásul első,
egy mondatos szerepébe bele is
sült, hamar felfedezték adottságait. Született tehetségét néhány
évig Kolozsvárott fejleszthette és
kamatoztathatta, igaz, továbbra
is borzasztó körülmények között.
„Mindég éheztem. Minden garasomat színpadi ruhákra adtam
ki, csak a súgónétól hozattam
az ebédet, valami moslékfélét.
Az utcán összeszedtem a sajt és
kenyérhéjakat, otthon tűre szúrtam, körülégettem és megettem”
– olvashatjuk a naplójában.
Végül Krippel Mari páratlan színpadi sikereire felfigyelt a pesti
Nemzeti Színház igazgatója, aki
személyesen utazott el érte Erdélybe, s hívta meg a társulatához, a nyugdíjba vonuló Jókainé
Laborfalvi Róza helyére. Bemutatkozó előadásán Gertrudist
alakította a Bánk bánból, de élete során több mint 300 darabban láthatták a színházrajongók.
Eredeti nevét, amely magyarul

nyomorultat jelent, ekkorra már Jászaira módosította. Szinte az összes
Shakespeare-i hősnőt eljátszotta, ő
volt az első Éva Az ember tragédiájában. Leginkább tragika szerepekben
tündökölt, amelyhez jól illett a kor
ízlésének megfelelő, temperamentumos pátoszi játéka.
Szakmai pályájának viharos sikereit nem követte nyugodt és kiegyensúlyozott magánélet. Ezen azonban
nem lehet csodálkozni. Míg markotányosnőként többször is erőszakot tettek rajta a felajzott katonák,
sikerei csúcsán, egy-egy nagyszerű
alakítását követően rajongói még a
lovakat is kifogták a kocsijából. Kollégájával, Kassai Vidorral kötött házassága hamar tönkrement, s ettől
kezdve szinte falta a férfiakat. Néha
nálánál sok-sok évvel fiatalabbakat
is. Naplójában így vallott erről a csillapíthatatlan szexuális vágyról: „Mint
az amazonokat, megint hadjáratra
késztetett a vér, hogy hímet hozzak
haza magamnak. Aztán megint elölről kezdődött az undor, a szemrehányás és bűnhődés.”
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MÍG A HALÁL EL NEM VÁLASZT

Krippel Marika egyetlen lányként
született 1850-ben a Komárom
megyei Ászár községben egy ötgyermekes családba, ahol az apa
uradalmi ácsként dolgozott. Édesanyja, a nemesi származású Keszey
Julianna faluszerte híres volt szépségéről. „A színpadon az apám vagyok, az életben az anyám” – vallotta később a színésznő. Ászáron
még cselédeket is tarthattak, ám
a nagyravágyó anya nem érte be
ennyivel, ezért rábeszélte a férjét,
hogy a meggazdagodás reményében költözzenek szülővárosába,
Győrbe, az akkori Magyar Nyugati
Vaspálya melletti egyik épületbe.
Számításaik azonban nem váltak
be, s rövid idő alatt teljesen elszegényedtek. Mari még ötéves sem
volt, amikor édesanyja belehalt
a megpróbáltatásokba és a szégyenbe. Szörnyű időszak következett. Mostohája éheztette, apja
gyakran fizikailag is bántalmazta.
Amikor egyszer titokban megtekintette egy vándorszínész-társulat előadását, egy szék lábához

A FÉRFIFALÓ

A KIS HAMUPIPŐKE

SZÖVEG: HEGEDÜS PÉTER I GRAFIKA: VÁRAY IBOLYA ANNA

Amikor egy napon ismét Győrben lépett volna fel a Bánk bánban, fiatal partnerét az előadás
előtt szállodai szobájában fogadta lenge pongyolában, hogy „alaposan megismerhesse”. Amikor
azonban a fiatalember anyaszült
meztelenül kilépett a fürdő ajtaján, a színésznő megvető hangnemben szólt rá: „Ezzel a karddal
akar maga Bánk bánt játszani?”
És azonnal lemondta az előadást.
Híres szeretői között ott találjuk
Reviczky Gyula költőt, Szomory
Dezső drámaírót, Feszty Árpád
festőt, s a híres néprajzkutató,
Herman Ottót is. Ő persze azt
hangoztatta, hogy egész életében csak a nagy szerelemre várt.
Stróbl Alajos, aki szobrot készített
róla, csúnya szépségnek nevezte.
Jászai az első világháborúban sebesültek előtt játszott a kórházakban, hogy enyhítse fájdalmukat, a fronton harcolóknak pedig
kis ajándékcsomagokkal kedveskedett. Utolsó éveiben egyre ritkábban kapott szerepeket, ami

lassanként aláásta az egészségét.
Jászai nem tűrte, hogy az újságírók
szóba hozzák a korát. „A színésznek
nincs kora!” – szokta mondani. Az idő
múlásával azonban ő sem harcolhatott. Gyűlölte ugyan a dohányfüstöt,
amelyet gyakran szóvá is tett, végül
mégis a tüdejét támadta meg a kór.
Többször esett át műtéten, súlyosbodó cukorbaja pedig nagyon megnehezítette fellépéseit. A színésznő
alaposan felkészült a halálra. A kerepesi temetőben vásárolt egy üres sírhelyet, amelyre a lebontott Nemzeti
Színház gránitoszlopából kivésett sírkövet állíttatott.
Amikor betegsége súlyosbodott, az
emberek részvéte elől a János-szanatórium egyik szerény, fehérre meszelt,
szűk szobácskájába menekült. Orvost
nem volt hajlandó a közelébe engedni, de szenvedéseit könnyek nélkül,
csendesen tűrte. Amikor érezte, hogy
elérkezett a vég, a fal felé fordult, hogy
senki se lássa az arcát, majd egy mély
sóhajjal búcsúzott a világtól. A hálás
utókor a Vénusz-bolygón egy krátert
nevezett el róla.
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AZ UTAZÁS BIZTONSÁGA
ÉS KULTÚRÁJA

AZ ÚTIMARSALL
TEKINTÉLYE
KATONA JÓZSEF KEREKEN FÉL ÉVSZÁZADA
A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM MUNKATÁRSA –
GÉPKOCSIVEZETŐ ÉS SZÁLLÍTÁSI KOORDINÁTOR,
MÉG INKÁBB ÚTIMARSALL.
SZÖVEG: WINKLER CSABA I FOTÓ: KÖNCZÖL JÁNOS

Nagy szerepe volt/van a győri felsőoktatás munkatársai utaztatási hagyományainak, az utazás kultúrájának
megalapozásában, alakításában, kiteljesítésében. Generációkon átívelő lelkes és szakszerű, előzékeny és szolgálatkész, eredményekben gazdag tevékenységében alapelv volt a korrektség,

nak, adminisztrációjának naprakész
kezelése és folyamatos elemzése szilárd hátteret jelentett az üzemeltetés,
a napi munkavégzés során. A műszaki vizsgák ütemezett szervezése, az
autópálya-jogosultságok folyamatos
nyilvántartása követhető és világosan
adatolt volt.

Generációkon átívelő lelkes és
szakszerű, előzékeny és szolgálatkész,
eredményekben gazdag tevékenységében
alapelv volt a korrektség, a szolgálat.
a szolgálat. Az egyetemi vezetők szállításánál a jármű szakszerű előkészítése, az üzembiztonság és a pontosság
volt a meghatározó.
Pályáját dr. Hegedűs Gyulánál kezdte. Dr. Kiscelli László, dr. Szekeres
Tamás, dr. Keresztes Péter, dr. Czinege
Imre, majd újra dr. Szekeres Tamás,
dr. Földesi Péter, s napjainkban
dr. Filep Bálint és dr. Baranyi Péter hivatalos személygépkocsijának a szakmai gazdája. A személygépkocsik műszaki állapotának, pénzügyi adatai-

A feladatokat, a megbízatásokat mindig a kérésnek megfelelően, magas
színvonalon teljesítette.
Gépkocsivezetőként vezetési stílusa
a biztonságos közlekedés látható, érzékelhető elemeinek megjelenítésére
épült. Pályája kezdete óta nem volt saját hibás közlekedési balesete.
Az egyetemi személyautók koordinátoraként munkatársaitól szakszerű, fegyelmezett, udvarias feladatmegoldást várt
el. Következetes munkavégzése, életútja
tekintélyt jelentett, jelent számára.

KÖZLEKEDÉS
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AMI IGAZÁN LÉNYEGES,
AZ A SZEMNEK LÁTHATÓ.

LÁTNI ÉS LÁTSZANI 2021

FELELŐSSÉGGEL
EGYMÁSÉRT

UGYE TE IS FIGYELSZ MÁSOKRA?

AZ AKCIÓ IDŐTARTAMA:
OKTÓBER 25. - DECEMBER 10.

IMMÁRON TIZEDIK ALKALOMMAL HIRDETTE MEG AZ ORFK-ORSZÁGOS
BALESETMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG – AZ X-MEDITOR KFT.-VEL KARÖLTVE – A
LÁTNI ÉS LÁTSZANI KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI AKCIÓT, AMELYNEK IDEJE ALATT A
JÁRMŰVEZETŐK A KAMPÁNYHOZ CSATLAKOZOTT SZERVIZEKBEN INGYENESEN
VIZSGÁLTATHATJÁK ÁT AUTÓJUK VILÁGÍTÓ- ÉS FÉNYJELZŐ BERENDEZÉSEIT,
GUMIABRONCSÁT, MÍG AZ AKCIÓBAN RÉSZT VEVŐ OPTIKÁKBAN TÉRÍTÉSMENTESEN
ELLENŐRIZTETHETIK A LÁTÁSUKAT.

Keresd a hozzád legközelebbi
partnereinket!

SZÖVEG: SZÉCHENYI ALUMNI MAGAZIN

Az őszi közlekedési balesetek egyik
elsődleges oka, hogy a gépjárművezetők nem az időjárási, látási és útviszonyoknak megfelelően közlekednek. A járművezetők felelőssége a
járművük őszi-téli felkészítése mellett
a saját szemük épségének ellenőrzése, látásuk megbízhatóságának
megőrzése. Időszerű ugyanakkor a
futómű, az akkumulátor, a gumiab-

roncs, a világítás, a fékrendszer és a
szélvédő ellenőrzése.
Az OMV és a Continental által is támogatott kampány célja, hogy minél
szélesebb tömegek számára váljon
világossá a baleset-megelőzés területén a közlekedés szereplőire háruló
felelősség, s hogy a vezető látása és a
vezetett gépjármű műszaki állapota
és láthatósága egyaránt elválasztha-

tatlan összetevője a biztonságos közlekedésnek.
Az akcióra való felhívás idén is fokozottan épít a társadalmi felelősségvállalásra, hiszen a közlekedésbiztonság
társadalmi ügy. Ám csakis akkor lehet
eredményes, ha annak fontosságát és
kockázati tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri – és tesz is
érte. Felelősséggel egymásért!

Felelősséggel egymásért.

Az akcióra való felhívás idén is fokozottan épít a társadalmi
felelősségvállalásra, hiszen a közlekedésbiztonság társadalmi ügy.
Ám csakis akkor lehet eredményes, ha annak fontosságát és kockázati
tényezőit a közlekedés minden résztvevője felismeri – és tesz is érte.

latnieslatszani.hu
ŐSZ
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VEVŐK KÖZPONTI SZEREPBEN
A marketing egy olyan
körülhatárolható,
cég által használható
eszközrendszer, amely
olyan szemléletmódot
eredményez, ahol a
vevőink, ügyfeleink
vannak a központi
szerepben.

MINDEN (IS)
A MARKETING
CÉGÜNKBEN GYAKORTA EMLÍTÉST TESZÜNK A MARKETINGRŐL, HISZEN EZ AZ
EGYIK SZAKTERÜLETÜNK. PERSZE NAPJAINKBAN SZINTE MINDENKI NAPONTA
TALÁLKOZIK EZZEL A KIFEJEZÉSSEL. A LEGTÖBBEN AZONBAN CSAK NAGYJÁBÓL
VANNAK TISZTÁBAN A MARKETING SZÓ JELENTÉSÉVEL, S HOGY PONTOSAN MIT IS
TAKAR. EZÉRT IS SZERETNÉM EGY KICSIT KÖRBEJÁRNI A TÉMÁT, NEM TITKOLTAN
AZZAL A CÉLLAL, HOGY SEGÍTSEM ÁTLÁTNI EZT AZ ÖSSZETETT ÉS A MAI VILÁGBAN
MÁR KOMOLY SPECIFIKUS TUDÁST IGÉNYLŐ TERÜLETET. MINDEZT LAKI ANITA, A
MAGAZINUNKAT IS KIADÓ X-MEDITOR KFT. OPERATÍV VEZETŐJE MONDTA, AKIRŐL
TUDNI ÉRDEMES, HOGY HOSSZÚ ÉVEKEN KERESZTÜL VOLT MARKETINGVEZETŐJE
AZ EGYETEMI CSARNOKOT EGYKORON ÜZEMELTETŐ CÉGNEK, S HOGY
EGYETEMÜNKÖN KÉT DIPLOMÁT IS SZERZETT. AZ APÁCZAI-KARON 2004-BEN
MŰVELŐDÉSSZERVEZŐKÉNT, MAJD 2016-BAN MESTERKÉPZÉSBEN EMBERI
ERŐFORRÁS TANÁCSADÓKÉNT VÉGZETT.
SZÖVEG: BAUDENTISZTL FERENC I FOTÓ: NÉMETH NORBERT

– Sokak szerint a marketing valójában
egyetlen dolgot jelent: reklámozást. Aki
így gondolkodik, az tévúton jár?
– Ez a „szűken” értelmezett marketing.
Hiszen minden marketing, amit az emberek, ügyfelek a cégünkkel kapcsolatban nap mint nap tapasztalnak. Ebben
persze benne vannak a reklámok is.
De része a munkatársak kapcsolattartási minősége, hiszen ebből is megítéli
az ügyfél a cégedet.
Nagyon fontos természetesen a szolgáltatásod, vagy a terméked minősége

ŐSZ
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is, hiszen annak hatékonysága, vagy
annak megfelelő működése minőségi jelzőt jelent, ami szintén marketing.
Ám ne felejtsük megemlíteni az egyik
leghatékonyabb marketinget, ami
nem más, mint a szájról szájra történő híresztelés, vagyis mindaz, amit az
emberek az ismerősöktől hallanak a
cégedről. Ezek a tényezők mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az ügyfél téged
választ, vagy sem. Ez a marketing lényege.
A marketing tehát egy olyan körülhatárolható, cég által használható esz-

közrendszer, amely olyan szemléletmódot eredményez, ahol a vevőink,
ügyfeleink vannak a központi szerepben.
– A digitális világ miként hatott a marketingre? Egyáltalán, milyen lehetőségeket rejt ez a szakterület?
– A digitalizáció megjelenésével és térnyerésével a marketingesek pozíciója
mind fontosabbá vált, ma már kulcsfontosságú szerepet töltenek be egy
márka sikerében. Összetettsége miatt
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fontos, hogy a cégvezetők tisztában legyenek ennek a területnek a lehetőségeivel és egyben a buktatóival is.
Mivel az eladási mutatóink, a rólunk
kialakult imázs múlik rajta, ezért ezt a
területet komolyan kell vennünk! A környezetemben kétféle céget látok. Az
egyik maga akarja megoldani a marketinget, a másik pedig ügynökség segítségét kéri. Az előbbi akár indokolt
is lehet, hiszen nem mindegyik cég
rendelkezik olyan nagyságrendekkel,
amely ügynökség bevonását indokolná.
Azonban szükséges megemlítenem,
hogy ezen cégek esetében az általában
a „mindenes” szerepét betöltő kollégának mélyebb ismerettel kell rendelkeznie a marketingterületről, hogy azt hatékonyan tudja működtetni.

érdekében megkerülhetetlen felület,
míg a PPC kapcsán a Google Ads és
Facebook Ads további hirdetési lehetőségeit, legyen szó képes, vagy videós
tartalomról. Persze nem feledkezhetünk meg egyéb felületekről sem, mint
a nyomtatott sajtómegjelenések vagy
akár a rendezvények.
– Ha egy lehetőséget kellene meghatározni a marketing eszköztárából, akkor
mi lenne az, azaz mi az utóbbi években
a sláger?
– Tágabb értelemben a közösségi média, szűkebb értelemben az influenszermarketing, amely az utóbbi évek
egyik legfelkapottabb marketingeszközévé vált. Az influenszerek olyan

talmazza kronológiailag a lépéseket, a
célközönség-elemzéstől kezdve a média- és kommunikációs tervet, s persze
a teljes költségvetést. A terv megvalósításához jó néhány kompetencia szükséges: kreatív koncepció elkészítése,
grafikai tervezés és kreatív szövegírás,
filmforgatás, médiavásárlás, hirdetések létrehozása és kezelése, statisztikai
adatok elemzése, riportok készítése, és
még sorolhatnám. A legfontosabb mutató a kampány végén pedig az, hogy
az újonnan felvett 50 fő valóban realizálódott a cégnél. Itt azonban nem áll
meg a marketingtevékenység. Ennek
folyamatosnak kell lennie. A céget ismernie kell a nagyközönségnek. Erős
imázst kell kiépíteni, ami hozzásegít ahhoz, hogy – a fenti példánál maradva –

Akik elsőként alkalmazkodnak a megváltozott környezethez,
akik először kezdik használni az új, digitális lehetőségeket,
azok fognak kiemelkedő eredményeket elérni.
Ismernie kell az online platformokat,
az offline lehetőségeket, azok működését, összefüggéseit, a célközönségét, hogy azok hol és milyen arányban
érhetőek el stb. Azon cégek, amelyek
ügynökségek segítségét kérik, vélhetően profi kezekbe kerülnek, így céljukat,
elvárt bevételeiket arra a szintre tudják
emelni, ami a terveikkel megegyezik,
vagy fel is tudják azt múlni. Mi ebben
is tudunk segíteni. Az általuk megfogalmazott igényt és/vagy célt a megfelelő marketingeszközök segítségével
meg is valósítjuk. Mire is gondolok? Vegyünk egy példát! Ügyfelünk részéről
felmerül az igény 50 főnyi új munkaerő
felvételére, mindezt két hónap alatt. A
pontos brief után elkészül a kampányterv. Annak részét képezi a médiaterv,
melybe egyrészt bekerülnek a megbízó már meglévő kommunikációs felületei – jellemzően weboldal és közösségi média – mellett olyan, korábban
nem, vagy kevésbé alkalmazott marketingeszközök, mint outdoor hirdetések, azaz óriásplakát és citylight, továbbá rádióreklámok, SEM vagy PPC
hirdetések. A SEM esetében a Google-keresőben való fizetett megjelenést
értjük, mely bizonyos célok elérése

személyek, akik jelentős méretű követőbázissal rendelkeznek a közösségi médiában, elsősorban az Instagramon. Manapság a fiatalabb korosztály
a használója leginkább ezeknek a felületeknek, s mind inkább márkaközpontúbbak. Ők azok, akikre a legnagyobb
hatást gyakorolják – és ők azok, akik
adnak is a véleményükre. Érdeklődve
figyelik az influenszer tevékenységeit és adnak is a véleményére. Ezt kihasználva is lehet a termékünket, vagy
szolgáltatásunkat – ezeken a befolyásos személyeken keresztül – eljuttatni a potenciális ügyfeleinknek. Amikor
egy termékről, vagy szolgáltatásról egy
influenszertől érkezik hír, az a követők számára sokszor hitelesebbnek és
megbízhatóbbnak hat, mintha a márka
saját magát fényezné, azonban ehhez
elengedhetetlen az a hiteles személy,
akinek van bármilyen kapcsolódási
pontja a reklámozandó termékhez/
szolgáltatáshoz.
Visszakanyarodnék azonban a felhozott példánkhoz és a már említett kampánytervhez, amely a megbízónk specifikációi alapján, a leghatékonyabb elemeket és azok egymáshoz viszonyított
legmegfelelőbb arányát feltételezi. Tar-

ha éppen plusz munkaerőre van szükségünk, akkor ne a nulláról induljunk, s
ne azzal kezdjük, hogy ismét be kelljen
mutatnunk azt a céget, amely a munkaerőt keresi.
– Kikerülhetetlen téma a pandémia, az
milyen hatást gyakorolt a marketingtevékenységre?
– Pár mondat erejéig térnék ki erre a
témára, mert aligha fogok újdonságot mondani azzal, hogy a koronavírus-járvány szinte az élet minden területén változásokat, új szokásokat
teremtett. A marketing területén is átrendezte a világot. Rendkívül megnőtt
az online jelenlét iránti igény, amely
tetten érhető az egyszerű bemutatkozó weboldalak és webshopok létrehozásában, a már meglévők megújításában, és persze a közösségi médiában
való aktív szerepvállalásban. Ez azonban külön cikket is megérdemelne,
ezért csak annyit mondok, hogy akik
elsőként alkalmazkodnak a megváltozott környezethez, akik először kezdik
használni az új, digitális lehetőségeket,
azok fognak kiemelkedő eredményeket elérni.

ÚJ SZÍNT VISZÜNK
VÁLLALKOZÁSODBA
STRATÉGIAI TERVEZÉS
Mi az integrált marketingkommunikációban
hiszünk. Intenzív márkaélményt kínálunk
célközönséged számára, a nyomtatott és online
média jól bevált módszereit és újdonságait
egyaránt kihasználva.
Na jó, most inkább az online-t járatjuk csúcsra!

DESIGN ÉS FEJLESZTÉS
Legyen szó kis- és nagyarculati tervezésről,
grafikai tervezésről, kiadványszerkesztésről,
animációkészítésről, standdekorációról vagy
promóciós termékekről, ötlettől a megvalósításig
támogatjuk vállalkozásod!
A digitális jelenlét ma már nem lehetőség,
hanem elvárás. Erősítenél rajta?
Mobil app- és webdesignkészítésben,
-fejlesztésben számíthatsz ránk!

KOMMUNIKÁCIÓ ÉS MARKETING
A szavaknak ereje van, ha ügyesen bánunk velük.
Több évtizedes újságírói, PR-, CSR- és kreatív
szövegírói tapasztalattal állunk rendelkezésedre.
Facebook Ads és Google Ads kampányok,
e-mail-marketing, SEO, közösségi média és tartalommarketing – megannyi mód a céljaid eléréséhez.

KÖSZÖNJÜK, HOGY AZ ELMÚLT EGY
ÉVBEN IS MINKET VÁLASZTOTTATOK!

ŐSZ

www.xmeditor.hu
info@xmeditor.hu
+36-30/408-5805
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