2013. április
1.

Március 27-én a 14. Budapesti Nemzetközi Kórusversenyen a főiskola Női kara arany I.
fokozatú diplomát nyert.

2.

Április 4-én került megrendezésre a XXXI. Országos Tudományos Diákköri
Konferencia két szekciójának, a Kémiai és Vegyipari, valamint Pedagógiai,
Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciók megnyitója az Eszterházy
Károly Főiskola Gyakorlóiskolájában. A Főiskola idén, a XXXI. OTDK keretében
három szekciónak adott otthont. 2013. április 4-én került megnyitásra a Kémiai és
Vegyipari, valamint Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi
Szekció. Szintén ezen a napon zárult a hatodik alkalommal megrendezett Országos
Művészeti Diákköri Konferencia is.

3.

Április 10-én bizottsági ülést tartott a Magyar Rektori Konferencia Pedagógusképző
Bizottsága. A bizottsági ülés napirendjén két téma szerepelt: 1) Az osztatlan
tanárképzés mintatervi ajánlásainak elfogadása; 2) A szakstruktúra felülvizsgálata.

4.

Április 10-én, 14.00 órai kezdettel a TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0025 számú
pályázati program keretében az EKF-TTK Tudományos Szieszta megrendezésére került
sor az Eszterházy Károly Főiskolán az Egerfood Regionális Tudásközpont
szervezésében. Az eseményen a következő előadók tartottak prezentációt: – Dr. Tamás
László, ELTE Budapest, előadásának címe: Az élelmiszeripari géntechnológia válaszai
a XXI. század kihívásaira; – Dr. Juhász Angéla, ATK Martonvásár, előadásának címe:
Bioinformatika az allergiakutatásokban; Dr. Sági László, ATK Martonvásár,
előadásának címe: A „Frankenátor” kettős arca.

5.

A főiskola Szenátusa virtuális ülést tartott áprilisban két alkalommal. 11-én határozott
az alkalmazott tudományok főiskolája címhez kapcsolódó, a 2013. évre megítélt
támogatás felhasználásának elveiről. 29-én határozott arról, hogy a „KEZEK” – Észak
Magyarországi felsőoktatási intézményeinek együttműködése című pályázat
megvalósításához intézményünk együttműködési megállapodást írjon alá a Miskolci
Egyetemmel és a Károly Róbert Főiskolával. Határozott arról, hogy a főiskolán 2013
szeptemberétől etika, erkölcsi nevelés pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú
továbbképzés kezdődjön a Filozófia Tanszék által kidolgozott képzési program alapján.

6.

Április 11-én költészetnapi Gálaesttel zárult le az Eszterházy Károly Főiskola és a
Miskolci Egyetem gondozásában meghirdetett Kortárs Hangon Nemzetközi Irodalmi
pályázat. A meghívásra 10 intézmény – köztük 4 erdélyi – 50 hallgatója nyújtotta be
írásait. A kilencedik éve meghirdetésre kerülő tehetséggondozó pályázat az évek során a
Kárpát-medence magyar nyelven tanuló fiataljainak egyik anyanyelv-ápoló fórumává
vált. A zsűri 14 pályázót részesített elismerésben, akik értékes könyvutalványokkal,
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szakmai lapokkal gazdagodtak az Agria és a Parnasszus folyóiratok szerkesztőségeinek
támogatásával.
7.

Április 11-én a Felsőoktatási Média Konferencián két díjat is elhozott a Líceumi Paletta.
A főiskola havilapjának két munkatársát is díjazták az idei konferencián. Az Év Fotója
és az Év Írása kategóriájában is a Paletta egy-egy munkatársa nyert. A felsőoktatási
intézmények által kiadott nyomtatott és elektronikus lapokat tömörítő Magyar Egyetemi
és Főiskolai Sajtóegyesület (MESE) idén tizenkettedik alkalommal díjazta a hallgatói
újságírókat. Az Év Fotója kiírás portré kategóriáját Merényi Zita mozgóképkultúra és
médiaismeret szakos hallgató nyerte "Pixelenként" c. fotójával. Míg az Év Írása kritika
kategóriájában a kommunikáció szakos Vártás Péter "Süsü, a sárkány Egerben tesi
szakos" c. írása lett a legjobb.

8.

Április 18-21. között Szovátán, a Teleki Oktatási Központban zajlott a hagyományos
kihelyezett tanszék- és egységvezetői értekezlet. Az ülés fő napirendi pontjaként a
rektori pályázók ismertették terveiket a jövőre vonatkozóan, amit a vezetők testülete
megvitatott, és támogatta a rektor azon javaslatát, hogy a főiskola ez év októberéig
ismételten forduljon az oktatási kormányzathoz az egyetemmé nyilvánítás kérelmével.
A vezetők találkoztak a Romániai Pedagógusok Országos Szövetségének elnökével, és
látogatást tettek a Márton Áron Római Katolikus Gimnázium közelmúltban felújított
épületében, ahol az igazgató nyújtott tájékoztatást az iskola tevékenységéről.

9.

Hidvégi Péter, a Sporttudományi Intézet adjunktusa az április 21-én Egerben
megrendezett XXI. Heves Megyei Aquatlon Bajnokság döntőjén saját korcsoportjában
I. helyezést ért el. Eredményéhez ezúton is gratulálunk!

10.

Az április 22-én nyilvánosságra hozott felvételi jelentkezési adatok alapján 2013-ban az
Eszterházy Károly Főiskolára több mint 7.000 jelentkezés érkezett, ebből a normál
(nyári) eljárásban 6.714-et regisztrált az Oktatási Hivatal. Az elsőhelyes jelentkezések
száma összességében meghaladja a kétezret. Az EKF – bár a jelentkezők száma az
országos átlaghoz hasonlóan, közel 20%-kal csökkent – 2013-ban is a vidék
legnépszerűbb főiskolája. További részletek a jelentkezésekről a felvi.hu oldalon.

11.

Április 22-én rendezték meg „Iránymutató magyar kutatók az élelmiszeriparban” című
konferenciasorozat első fórumát az Egerfood Regionális Tudásközpont szervezésében, a
Társadalmi Megújulás Operativ Program TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV kódszámú
projektje (a tudományos eredmények elismerése és elterjesztése) támogatásával. A
program célja azon iskolateremtő szakemberek munkásságának bemutatása, akik
megalapozták az élelmiszertudomány hazai kutatását, oktatását és meghatározták azon
irányzatokat, melyek hatása a mai napig érezhető. A nyitórendezvény Telegdy Kováts
László születésének 110, halálának 25 éves évfordulója alkalmából szervezett
emlékülés volt. Telegdy Kováts László a Budapesti Műszaki egyetem Élelmiszerkémia
Tanszékének első vezetője, és a gabonakémiai és cukoripari kutatások hazai úttörője
volt. Az „utód” szemszögéből prof. Salgó András (BMGE, Alkalmazott Biotechnológiai
és Élelmiszer-tudományi Intézet), a tanítvány szemszögéből prof. Biacs Péter Ákos
beszélt Telegdy Kovátsról, Dr. Kiss Attila az Egerfood azon kutatásait mutatta be,
melyek előzményei bizonyos mértékig Telegdy Kováts munkásságának részét képezik,
Dr. Murányi Zoltán könyvein, jegyzetein keresztül mutatta be Telegdy Kováts oktatói
tevékenységét, ami egyben az alkalomra készített emlékkiállítás megnyitója is volt. A
szép számú érdeklődő (az EKF oktatóin és hallgatóin kívül a Miskolci Egyetem, a
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BMGE és a METESZ is képviseltette magát a rendezvényen) megtekinthette az
Egerfood Tudásközpont új épületét és megismerkedett az ott folyó munkával.
12.

Április 27-én Tudatosság a kommunikációban VI. – A kommunikáció(s
készségfejlesztés) tantárgyközi szerepe, lehetőségei címmel rendezett szakmai
tanácskozást a főiskolán a Kommunikációs Nevelésért Egyesület, a Miskolci Akadémiai
Bizottság kommunikációtudományi munkabizottságának és az EKF Alkalmazott
Kommunikációtudományi Kutatócsoportja.

13.

Befejezte PhD doktori cselekményei Herzog Csilla, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar Kommunikáció és Médiatudományi Tanszék oktatója. A
Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskolájában summa cum laude
minősítéssel védte meg doktori értekezését.

14.

Zombola Péternek, az Ének-zene Tanszék adjunktusának Requiem című műve nyerte el
az Artisjus komolyzenei kategóriájának Év Zeneműve díját az idei évben. A művet
tavaly a Tavaszi Fesztivál keretében hallhattuk először az MR Szimfonikusok és az MR
Énekkar közreműködésével.

15.

Az Egerfood Tudásközpont által vezetett konzorcium TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV2012-0025 azonosító számú projektje keretében Science Café jellegű
rendezvénysorozatot indított, amelynek a célja, hogy az élelmiszerbiztonság, a
táplálkozástudomány és az eredetvédelem iránt érdeklődők a tudományos
konferenciákénál kötetlenebb formában, közvetlenül tájékozódhassanak a
tudásközpontban folyó kutatómunkáról, a legkorszerűbb fejlesztésekről. Az első
alkalommal dr. Juhász Ákos, tudományos munkatárs „Az emésztés kémiai
modellezése, enzimek optimalizálása” címmel mutatta be a területtel kapcsolatos
általános tudnivalókat, korszerű kutatási irányokat, valamint funkcionális élelmiszerek
kifejlesztésében fontos szerepet játszó emésztési modell kémiai jellemzése, specifikus
fejlesztése terén elért eredményeit. Ezt követően hangzott el az „In vitro
gasztrointesztinális modellrendszer kifejlesztése élelmiszeripari alkalmazásokra” című
előadás, melyben Mikuska Kata tudományos segédmunkatárs tájékoztatta a
megjelenteket az emésztési modell mikrobiológiai fejlesztési irányairól. Az előadások
után számos kérdést válaszoltak meg a kutatók, melyek a vizsgálatok módszertani
nehézségei, azok megoldási módjai mellett kitértek a modellek hasznosítási
lehetőségeire és a legújabb kutatási eredmények mindennapos táplálkozásunkban való
figyelembe vételére is. A következő rendezvényre május végén kerül sor.

16.

A konvergencia régióban élelmiszertudománnyal kapcsolatos K+F+I+O tevékenységet
végző felsőoktatási intézmények 1,6 milliárd forint támogatást nyertek az ágazatban
folyó képzések és kutatások összehangolására és fejlesztésére a TÁMOP 4.1.1.C12/1/KONV-2010 típusú program keretében. A Debreceni Egyetemet, mint
koordinátort, illetve a Szegedi Tudományegyetemet, a Nyugat-Magyarországi
Egyetemet és az Eszterházy Károly Főiskolát magában foglaló konzorcium legfőbb
célja az élelmiszer, gasztronómia tárgyú kutatási, innovációs szolgáltatási és oktatási
tevékenység összehangolása, színvonalának emelése. A közös adatbázisok, kutatási
projektek generálásán túl alapvető cél a hazai és külföldi ipari kapcsolatok erősítése, az
oktatás egységesítése, gyakorlati jellegének erősítése, mely a külföldi hallgatók számára
is keresetté teszi az érintett képzéseket. A projekt jellegzetessége az élelmiszerek
témakörének minél sokrétűbb kontextusba helyezése, melynek az élelmiszerfejlesztés,
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élelmiszerbiztonság, nyomonkövetés mellett fontos eleme például a gasztronómia,
gasztroturizmus, Hungarikum élelmiszerek. Az Eszterházy Károly Főiskola
konzorciumban vállalt feladatait 342.200.000 Forintból valósítja meg. A munkában a
vállalt feladatok nagy részét megvalósító Egerfood mellett részt vesz a GTK, TTK és a
TKTK, valamint megvalósító partnerként a Károly Róbert Főiskola is. Az EKF a
szolgáltatás terén a nyomonkövetési modell, tudományos adatbázisok fejlesztése,
laboratóriumi szolgáltatás, szaktanácsadói hálózat bővítése, Hungarikum termékek
minőségének garantálása, nagy hozzáadott értékű élelmiszeripari termékek fejlesztése
témakörben vállalta a legtöbb feladatot, az oktatásban közös kurzusok (pl. borkultúra és
borgasztronómia) indítása, rövidciklusú képzések tematikájának kidolgozása,
megvalósítása, nyári egyetem indítása, a meglévő képzések tematikájának fejlesztése, új
alap-, illetve mesterképzés programjának kidolgozása, elektronikus tananyagok
készítése. A képzők képzése területén az elektronikus tananyagok készítésének,
használatának oktatása, a terepi tanárok pedagógiai, pszichológiai és szakmai képzése.
További fontos cél a képzések gyakorlatiasabbá, a munkaadók elvárásainak
megfelelőbbé tétele. Fontos szerepet vállal az EKF a konzorciumi partnerek
képzéseinek összehangolásában, a kredit-megfeleltetés alapelveinek és gyakorlatának
kidolgozásában, a gyakorlati képzőhelyek közös adatbázisának elkészítésében.
Eger, 2013. május 14.
Dr. Hauser Zoltán
rektor
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