2013. május
1.

Május 5-én Balog Zoltán az emberi erőforrások minisztere megtette javaslatait a rektori
kinevezésekre. Az EKF rektori pozíciójára dr. Liptai Kálmán kinevezését javasolta. Hat
rektori kinevezésre tett javaslatot a miniszter az államfőnek, illetve a miniszterelnöknek
Klinghammer István felsőoktatási államtitkár felterjesztése alapján. Balog Zoltán
tárcavezető Áder János köztársasági elnöknek három egyetemi, Orbán Viktor
miniszterelnöknek három főiskolai rektor kinevezésére tett javaslatot.

2.

Május 6–7-én a Pécsi Tudományegyetemen szervezett konferenciát az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet a PTE Bölcsészettudományi Kara és Természettudományi Kara „A
tanárképzés megújítása a XXI. század eleji oktatási-képzési igényeknek megfelelően”
címmel. A konferenciát dr. Hoffmann Rózsa köznevelésért felelős államtitkár nyitotta
meg, a megnyitó előadást követően 12 témában szerveztek beszélgetést. Az egyik
témavezető dr. Falus Iván professzor, főiskolánk oktató-kutatója volt.

3.

Az MTA május 7-én megtartott 184. közgyűlésén Bitskey Istvánt intézményünk
Professzori Tanácsának tagját az akadémia rendes tagjává választotta. Tudományos
tevékenységének elismeréséhez szívből gratulálunk.

4.

Május 10-én ülést tartott a magyar Rektori Konferencia Állami Felsőoktatási
Intézményei Bizottsága. Az ülésről az MRK tájékoztatót adott ki.

5.

Május 16-án, ünnepélyes keretek közt kiosztották az idei ESSL díjakat. Az ESSL-díjat a
közép- és kelet-európai művészeti akadémiák (Bulgária, Horvátország, Cseh
Köztársaság, Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Románia és Törökország)
legtehetségesebb tanulói kapják. A 3500 euro pénzjutalom mellé a résztvevők
decemberben, nemzetközi kiállítási lehetőséget is kapnak Bécsben. Az idei évben a két
díjazott fiatal alkotó közül az egyik díjat az egri Eszterházy Károly Főiskola Vizuális
Tanszék 2. évfolyamos hallgatója, Kopacz Kund nyerte el. Dr. Erőss István tanítványa a
Vienna Insurance Group különdíját is megkapta, ami az 1500 eurón kívül szintén
kiállítási meghívást jelent jövő tavasszal Bécsben.

6.

Dr. Zombola Péter, az Ének-zene Tanszék adjunktusa az Artisjus komolyzenei
kategóriájának az „Év Zeneműve-díját” kapta a Requiem című művéért. A szép
művészi teljesítményéhez ezúton is gratulálunk.

7.

Hidvéghi Péter, a Sporttudományi Intézet adjunktusa a XXI. Heves megyei Aquatlon
Bajnokságon kimagasló eredményt ért el, a verseny első helyezettje lett.
Sportteljesítményéhez gratulálunk.
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8.

Dr. Monok István egyetemi tanárt a Kulturális Örökség és Művelődéstörténet Tanszék
vezetőjét az MTA 184. közgyűlésén, mint a humán tudományok képviselőjét, az MTA
elnökség nem akadémikus tagjává választotta.

9.

A Magyar Meteorológiai Társaság dr. Mika János egyetemi tanárnak tudományos
tevékenységének elismeréseképpen Hegyfoky Kabos Emlékérem kitüntetést
adományozott.

10.

A főiskola Ének-zene Tanszékének népszerű zenekara, amely már két éve
intézményünk közéletének állandó szereplője, kiemelkedő sikert aratott a VIII. "L.
Denza" zenei versenyen Castellammare di Stabiaban. A zenekart a nemzetközi szakmai
zsűri a kamarazene – zenei együttes kategóriában maximális pontszámmal (100)
abszolút kategória-győztesnek értékelte. Emellett Castellammare város különdíját is
kiérdemelték. A zenekar tagjai köszönik mindazok áldozatos segítségét, támogatását,
akik ezt a szép szakmai sikert lehetővé tették: Jónás Zoltán kulturális
programigazgatónak, a Bölcsészettudományi Karnak, illetve Balog Zoltán miniszternek.
Külön köszönet dr. Nagy Zoltánnak, aki remek érzékkel és szakmai igényességgel
irányítja a zenekart.

Eger, 2013. június 12.
Dr. Hauser Zoltán
rektor
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