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Idén május 4-én rendeztük meg a főiskola hagyományos ünnepi rendezvényét az
Eszterházy Napot. A nap plenáris ülésén dr. Hauser Zoltán rektor köszöntő szavai után,
hallgatói és tanári díjakat, elismeréseket adtak át. 2011. évben a Lyceum Pro Scientiis
Alapítvány Kuratóriumának egyhangú döntése alapján a díj arany fokozatát kapta: dr.
Rádli Katalin, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium vezető főtanácsosa a magyar
felsőoktatásért, pedagógusképzésért és az egri főiskola fejlődését támogató nagy
szakértelemmel végzett több évtizedes tevékenységének elismeréseként. Ugyancsak Az
Eszterházy Károly Főiskoláért díj arany fokozatát kapta Berki Krisztián, főiskolai
hallgató, főiskolánk hírnevének öregbítéséért, példaértékű sportemberi magatartásáért,
illetve Világ és Európa bajnoki eredményeinek elismeréseként. Az Ottovay díjat idén
Deák Krisztina, Informatikus könyvtáros BA szakos hallgatónk érdemelte ki. A
Természettudományi Kar által alapított Kiss Péter-díjat dr. Orbán Sándor, egyetemi
tanár kapta. A Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar által alapított Somos Lajos-díj
átadása a Kari Tanács döntése értelmében idén Herpainé Lakó Judit, az Andragógia és
Közművelődési Tanszék adjunktusa és Grebely Gergely, a Főiskolai Hallgatói
Önkormányzat elnöke érdemelte ki. A rendezvényen került sor a XXX. jubileumi
Tudományos Diákköri Konferencián eredményt elért hallgatók és tanáraik elismerése és
további bejelentések megtételére. Az Eszterházy Nap elismertjeit és kitüntetettjeit
főiskolánk vegyes kara köszöntötte. Az együttes április 19-én Aranydiplomát és II.
helyezést szerzett a Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen.

2.

Május 11-én a Budapesti Értéktőzsde a lakosság pénzügyi felkészültségével kapcsolatos
szakmai megbeszélésre hívta meg a hazai egyetemeknek és főiskoláknak a témával
foglalkozó oktatóit. Az Eszterházy Károly Főiskola Gazdaságtudományi Intézetét dr.
Papanek Gábor Professzor Emeritus képviselte. A résztvevők egyetértettek azzal, hogy
kívánatos lenne, ha lakosságunk körében erősödne a hosszú távú öngondoskodás
gyakorlata.

3.

Május 16-tól az Élelmiszertudományi Intézet meghívására kéthetes látogatást tett
intézményünkben prof. Ravishankar Rai, az indiai Mysore város egyeteme
Mikrobiológiai Tanszékének vezetője, akinek fő kutatási területe a mezőgazdasági
mikrobiológia mellett a gyógynövények mikroszaporítása. Itt tartózkodása során
mélyrehatóan megismerkedett az Egerfood Tudásközpont tevékenységével, kutatási
témáival. Részletesen áttekintették az együttműködés lehetőségeit az endotróf gombák
molekuláris biológiai alapon történő diagnózisa, valamint a növényi hatóanyagok
kivonása és hasznosítása terén. A Biológiai Intézet munkatársai is bemutatták oktatási
és kutatási tevékenységüket a kapcsolódási pontok feltárására. A környező védett
területek természeti kincseitől a Herbárium értékein át a színvonalas laboratóriumi
kutatómunkáig terjedt ki a vendég érdeklődése. Rai professzor egyórás előadásban
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mutatta be intézményét és tanszékének oktatási-kutatási tevékenységét, ezt követően az
együttműködés ésszerű irányait összefoglaló javaslat került megfogalmazásra, mely az
indiai egyetemi vezetés jóváhagyását követően hivatalos megállapodásban fog testet
ölteni.
4.

Május 18-án 14.00 órakor került sor a Líceum a természettudományért című TIOP
1.3.1. pályázat keretében a főiskola Leányka Úti Kampuszán megvalósuló új épület
alapkőletételére. Az 5,3 milliárd Ft költségvetésű, nagyszabású projekt újabb
mérföldkőhöz érkezett. A Líceum revitalizációján kívül a pályázat hangsúlyos része a
Leányka úti Kampusz fejlesztése, melynek keretében megújul a Természettudományi
Kar „D” épülete, s ami még ennél is jelentősebb, mintegy 1.700 négyzetméteres épületet
emelnek az Egerfood Regionális Tudásközpont számára.

5.

Május 22-25. között Sopronban került megrendezésre a Magyar Kémikusok Egyesülete
szervezésében az 1. Nemzeti Vegyészkonferencia, melyen az Eszterházy Károly
Főiskola Élelmiszertudományi intézetének, illetve EGERFOOD tudásközpontjának
kutatói összesen 4 szóbeli előadással és 11 poszter prezentációval mutatták be újonnan
indított kutatásaik legfrissebb eredményeit. A legkiemelkedőbb eredményt Szalontai
Helga tudományos segédmunkatárs, a bioszenzorfejlesztő kutatócsoport tagja érte el,
aki 126 prezentáció közül elnyerte a Magyar Spin-off és Start-up Egyesület
„legkiválóbb posztert bemutató 35 év alatti fiatal kémikus” különdíját a „QCM-alapú
jelölésmentes immunszenzor alkalmazása probiotikus baktériumok kimutatására” című
munkájával. Az elismerés mellett a díjjal az EGERFOOD RET spin-off vállalkozása, az
Eger food Kft. két éves egyesületi tagságot nyert, mely lehetőséget teremt arra, hogy
tagságon belül elérhető adatbázist, illetve új kommunikációs csatornákat felhasználva a
K+F+I szektorban további sikereket érhessen el.

6.

Az Eszterházy Károly Főiskola EGERFOOD Regionális Tudásközpontja által
koordinált EGERFOOD Élelmiszerbiztonsági és Technológiafejlesztési Klaszter nagy
sikerrel mutatkozott be Ázsia egyik legjelentősebb élelmiszeripari világkiállításán,
„THAIFEX 2011 - World Food of Asia” elnevezésű expón, 2011. május 25-30. között
Thaiföldön, Bangkokban. Dr. Kiss Attila, az EGERFOOD RET főigazgatója és a 2010ben létrehozott Innovációs és technológiatranszfer Iroda négy munkatársa képviselték
az EKF élelmiszeripari K+F+I szervezeti egysége, valamint a termékfejlesztésekben
hatékonyan együttműködő ipari partnerek általalkotott EGERFOOD klasztert. Összesen
8 partnercég 31 különböző terméke került bemutatásra. Magyaroszágról az egri főiskola
által klaszterbe integrált élelmiszerelőállító vállalatokon kívül más kiállító nem vett
részt az eseményen, így nemzeti stand jelleget is öltött az Egerfood pavilon. Szűkebb
régiónkból, a Kelet-Közép-Európai térségből szintúgy nem szerepeltek élelmiszeripari
vállalatok az expón.

7.

Május hónapban három kollégánk sikeresen megvédte doktori disszertációját. Az ELTE
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájában Czövek Andrea
a Szociálpedagógia Tanszék adjunktusa summa cum laude minősítéssel, Mogyorósi
Zsolt a Neveléstudományi Tanszék adjunktusa cum laude minősítéssel fejezték be
doktori cselekményeiket. Tánczos Tamás, a Gazdaságtudományi Intézet oktatója a
Szent István Egyetem Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskolájában
sikeresen megvédte disszertációját.
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8.

Dr. Dávid Mária a Pszichológia Tanszék főiskolai tanára a Bölcsődék napja alkalmából
a "Magyar Bölcsődékért" Akócsi Ágnes életműdíjat kapott. A díj a bölcsődei szakma
elismerését fejezi ki a csecsemő és kisgyermeknevelő szak főiskolai BA szintre
emeléséért.

9.

Új fejlesztési irányok indulhatnak be az EKF Egerfood Tudásközpontjában, mivel 3
olyan innovációs pályázat is támogatást nyert a GOP-1.1.1 keretprogramhoz
illeszkedve, melyek megvalósításában a RET, illetve annak spin-off vállalkozásai
érdekeltek. 61 MFt támogatást ítéltek meg a „Funkcionális élelmiszerként pozícionált,
propolisszal, illetve növényi kivonatokkal készített ízesített borok létrehozását célzó
analitikai, biológiai, borászati technológiai és biotechnológiai fejlesztések” című projekt
feladatainak kivitelezésére, míg a „Glutation monitoring a szőlészeti-borászati
technológiai sorban” elnevezésű pályázat 42 MFt támogatásban részesült. Kedvezően
bírálták el a „Nagy pontosságú folyamatos szulfid-monitoring megvalósítása
gyógyvizekben” elnevezésű projektet, melyet a Demjén Termálfürdő Kft. nyújtott be az
Eszterházy Károly Főiskola Egerfood Regionális Tudásközpontja K+F partneri
szerepvállalásával, mely ellentételezéseként 12 MFt innovációs bevétel realizálható a
RET számára. Azon európai termékek tarthattak számot jelentős érdeklődésre, melyek
magas hozzáadott értékkel, illetve valamilyen egyedi sajátossággal bírnak, így az
Egerfood RET által kifejlesztett egészségvédő hatású, funkcionális élelmiszereket nagy
figyelem övezte. Az expón az Egerfood reprezentánsok konstruktív tárgyalásokat
folytattak számos ázsiai gyártóval, kereskedővel, disztribútorral, illetve szakszövetségek
vezetőivel.

Eger, 2011. június 20.
Dr. Hauser Zoltán s. k.
rektor
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