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ESEMÉNY, ISKOLAPAD, VÁSÁRHELY A mezőgazdasági
kar negyvenhárom diákja
vehette át a diplomáját
Vásárhelyen

Január 25-én került sor a Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Karának 57. diplomaátadó
ünnepségére a Bessenyei Ferenc Művelődési
Központban.

Hatvankét diák számára zárult le egy korszak: ennyien
tettek sikeres záróvizsgát, közülük pedig negyvenhárom
fő felelt meg a diplomakiadás valamennyi feltételének.
Az ünnepélyes diplomaátadóra péntek délután került
sor a Bessenyei Ferenc Művelődési Központban.
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    hódmezővásárhely Lázár János hét arca márki-zay péter Időjárás Keresés 
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Horváth József, a Szegedi Tudományegyetem
Mezőgazdasági Karának dékánja elmondta,
mezőgazdasági mérnöki és vadgazda mérnöki
alapszakon végeztek a hallgatók. Akik nem vehették
most át az oklevelet, azoknak döntő többségben a
középfokú nyelvvizsgája hiányzott. Ők ezt a
későbbiekben pótolhatják.
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Mint megtudtuk, a tegnapi nap folyamán nyilvánossá
vált a keresztféléves mesterszakos felvételi eljárásnak
az eredménye: összesen 18 hallgatót vettek fel. Ez
országosan piacvezető eredmény.

Horváth József útravaló gondolatokkal is ellátta a
diákokat: „Azt kívánom, hogy a munkájukat mindig
hideg fejjel, meleg szívvel, és tiszta kézzel végezzék.”
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Dobos Dorina mezőgazdasági mérnöki BSc szakon
végzett. Mint mondta, nagyon szerette a képzést, még
külföldi szakmai gyakorlaton is volt Dániában. Az iskola
hírnevét máris öregbíti, hiszen egy dunántúli
sertéstelepen dolgozik, ahol tudja hasznosítani a
tanultakat. Nem véletlen, hogy Dorina a mezőgazdaság
irányába indult el: a nagyszülei is ezzel foglalkoztak,
kellemes emlékeket hagyott benne a földeken töltött
idő.

Dobos Dorina

„Mindegyik területen jó szakemberek oktattak minket.
Nagyon családias a légkör, szerettük, hogy szinte névről
ismertek minket a tanárok.” – emelte ki Dorina,
hozzátéve, bátran kérhettek a tanároktól segítséget.
Bár kertészeti szakirányon tanult, a szakdolgozat
témaválasztása nagy változást hozott az életében: a
konzulense ajánlotta neki, hogy foglalkozzon a
sertésekkel. Dorina ennek kapcsán ment el egy
sertéstelepre, ami meghatározó volt számára.
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A mai napon kitüntetéseket is átadtak. Szilágyi Szabina
mezőgazdasági mérnök a Discipuli Pro Universitate
díjban részesült. Ádám János, a Bonafarm Csoport
vezérigazgatója a Kar tiszteletbeli polgára címet vehette
át. A Bonafarm Csoport idén is ösztöndíjat biztosított
egy tehetséges hallgató számára: ezt Masa Nóra, III.
évfolyamos hallgató érdemelte ki.
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A diákok egy csodálatos korszakot zártak most le,
immáron ők is kiléptek a nagybetűs életbe.
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