
 

 

25 éves a felsőoktatás Tatabányán 
2017. szeptember 14-16. 

 

Múlt és jövő a jelenben 

A rendezvények kapcsolódnak Tatabánya várossá 
válásának hetvenedik évfordulója alkalmából 
szervezett Jó szerencsét! Emlékév 
eseménysorozatához. 

Az ünnepi rendezvények keretében megemlékezünk a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája – mai 
nevén Edutus Főiskola – megalapításának 25. évfordulójáról, és bemutatjuk az Edutus Főiskola 
huszonötéves fejlesztési elképzeléseit  

„Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn!” (Széchenyi) 

Szeptember 14. csütörtök 16:00 óra   Tatabánya, A Vértes Agorája 

A főiskola a városé 
SZÓRAKOZTATÓ ÉS KULTURÁLIS MŰSOR A FŐISKOLÁRÓL ÉS A FŐISKOLÁVAL EMLÉKEK – ÉRTÉKEK – 
HAGYOMÁNYOK 
Program: 
• Filmszemelvények a 25 évről készített „oral-history” filmből 
• A főiskolán alakult illetve gyökerező zenekarok nyomában (Kaukázus, Méltány, Kerekes Band, Happy Gong)  
• A székelyudvarhelyi Néptánc-műhely bemutatója 
• A Kerekes-Band koncertműsora 
Beszélgetőtársak: Kardos Horváth János - volt MÜTF hallgató -  és Harsányi Levente, a Petőfi Rádió Talpra 
magyar! című reggeli műsorának vezetői   

Szeptember 14. csütörtök 20:00 óra   Tatabánya, Stúdium tér aula 

Szárnyak  

TALMI REPÜLÉS EGYETLEN FELVONÁSBAN 
A székelyudvarhelyi tagozat köszöntése és a tagozat hallgatói SGR Projektjének előadása 
• Az SGR Projekt Daidalosz és Ikarosz mítoszát dolgozta fel a 2016/17-es tanévben. Mert tegyük fel, hogy 

Ikarosz, miután a tengerbe zuhant, nem halt meg, hanem visszaúszott Kréta partjára, és az apja nélkül 
nekiállt újra elkészíteni a szárnyat. 

• Meg tudják-e tanítani a repülést az apák a fiaiknak? Át tudják-e adni a tudást, és a fiatal nemzedék érez-e 
magában elég tehetséget; és egyáltalán – van-e hozzá elég türelme, hogy átvegye apáitól az irányítást?  

• És ez még nem minden. Nagyon sok Daidalosz megy ki külföldre, és hagyja, hogy a gyermeke apa nélkül 
nőjön fel. Mire megy egy gyermek félárván, mit tud kezdeni az életével – a szárnyakkal? 

Szeptember 15. péntek 9:00 óra Tatabánya, Béla király körtér 

25 év kihívásai a felsőoktatásban TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK 
Bartók István: A Komárom-Esztergom megyei felsőoktatás elmúlt 25 éve nemzetközi összehasonlításban 
Belyó Pál: Az aktuális gazdasági témák feldolgozása 
Deés Szilvia: Az, ki mesterré akarván állani eme czéhben… 
Duga Zsófia: Tanulás és fiatalok kapcsolata a 21. században 
Kandikó József: Egy híján húsz: a MÜTF életciklus 
Kis Márta: Infokommunikációs eszközök térhódítása az oktatásban 
Kovács András: Huszonötből tizenhét 
Kovács Gergely: Statisztikai elemzés a hallgatók tanulmányi eredményeiről 
Némethné Gál Andrea: Képzésfejlesztés az ezredfordulót követően a MÜTF-ön és az Edutus Főiskolán 
Papp Vanda: Édes fiam, németül nem tanul az ember, németül tud… 
Sárkány Péter: 25 év kihívásai az elméleti közgazdaságtani tantárgyak tanításánál a felsőoktatásban 
Tóth Éva: Hogyan fejlődött az Edutus hallgatók fordítási leleményessége a gazdasági szaknyelvi kurzusok 
során 
Vígh László: Negyedszázad hallgatói és oktatói tapasztalatai a MÜTF-ön és az Edutuson 



 

Szeptember 15. péntek 11:30 óra Tatabánya, Múzeum 

Bányagépek és működésük modellezése Lego robotokkal  
ÚJ TECHNOLÓGIA AZ EDUTUSON 
A középiskolások körében kiírt verseny eredményeinek bemutatása 
A működő modellek elkészítése egyben jó felkészülési nyári program a követkető World Robot Olymipad 
világverseny 2018-as nemzeti fordulójára.  
A WRO-t 2016-ban Indiában tartották meg, és az Edutus Főiskola pályázik a 2019. évi világesemény 
megrendezésére. 

Szeptember 15. péntek 13:00 óra Tatabánya, A Vértes Agorája Nagyterem 
Az Edutus Főiskola Szenátusának ünnepi ülése 
Hozzászólások: 
• Bencsik János országgyűlési képviselő köszöntője az alapítók részéről 
• Palkovics László államtitkár szavai a szakmai felügyelet részéről 
• Schmidt Csaba polgármester köszöntője a városvezetés részéről 
• Gíber Mihály  az AGC Hungary Kft. HR-igazgatója a tatabányai gazdaság részéről 
• Tibor Dávid Masterplast Nyrt. elnök, egykori MÜTF-ös hallgató: A MÜTF értéktöbblet 
• Némethné Gál Andrea, mb.rektor: Az Edutus jövője – a KEM Egyeteme 

Fogadás 

Szeptember 15. péntek 16:00 óra Tatabánya, Stúdium tér 

Régen láttuk egymást… √ 25 
Vidám ALUMNI találkozás, emlékek és tanulságok, fotókvíz, játékok, nagy események, nagy nevetések és 
nagy nyeremények 
Műsorvezető: Kovács Ferenc („Jesus”) 

Szeptember 15. péntek 17:00 óra Tatabánya, Béla király körtér  

See You Again!... 
Beszélgetés a Nemzetközi hetek jubileumi rendezvényünket meglátogató külföldi oktatóival 

Szeptember 15. péntek 18:30 óra  Tatabánya, Stúdium tér 

Fáklyás felvonulás 
A hagyományoknak megfelelően Tatabánya Fúvós Zenekarával a Bányász Mazsorett Együttes felvezetésével 
Útvonal:  Stúdium tér – Álmos vezér útja – Győri út – Köztársaság útja - Szent Borbála tér – Béla király körtér   

Szeptember 15. péntek 21:00 óra Tatabánya, Stúdium tér 

Jubileumi bál (Gólyák és más öregebb vándormadarak találkozása) 
Program: 
21:30 Megnyitó és nyitótánc 
22:00 Vacsora, élő zenével, beszélgetéssel, kis tánccal 
24:00 Az ünnepeltek pezsgős köszöntése (Alumnusok, Gólyák) 
00:30 DJ, tánc, buli  

Szeptember 16. szombat 10:00 óra Tatabánya, Béla király körtér 

+/- 25  ALUMNI program 
Az Edutus Főiskola fejlesztési eredményei és koncepciója 
A műszaki laborok megtekintése 
Középiskolások robotbemutatója  
Szeptember 16. szombat 11:00 óra Tatabánya, Béla király körtér 

A velünk élő jövők 
Prof. Dr. Nováky Erzsébet jövőkutató előadása 
Milyen lehetőségek között választhatunk, és mennyiben a mi választásunk?  

Szeptember 16. szombat 12:00 óra Tatabánya, Béla király körtér 

Évfolyam és csoporttalálkozók 



 

Tankörtársak, tanárok, barátok és „ellenségek” beszélgetése a múltról és a jelenről  
Osztálytermek a szűkebb körű összejövetelekhez 
Alternatív ebéd 13:00 órától a Stúdium étteremben (a Maciban) 

 
Remélem, minél többen  

találkozunk 
 

                Dr. Kandikó József  
Professor és Rector Emeritus 

                                  a Szervező Bizottság elnöke 

 

KÍSÉRŐ PROGRAM Szeptember 13. szerda 18:00 óra Tata, Művelődési Ház 

Apám tánca! 
A SZÉKELYUDVARHELYI NÉPTÁNCMŰHELY ELŐADÁSA 
Az erdélyi magyarság néptánchagyományának sajátossága és egyben rendkívüli értéke is a férfitáncok 
létezése. Ez egy örökség, ami kötelez. Az Apám tánca egy szimbolikus apai örökséget, a pontozót, ezt a 
méltán híres és virtuóz közép-erdélyi férfitáncot emeli a középpontba. Az Apám tánca ugyanakkor a 
szülőföldön maradás, vagy akár a megmaradás jelképe is lehet. 

KÍSÉRŐ PROGRAM Szeptember 14. csütörtök 11:00 óra Oroszlány, Közösségi Színtér  

Játsszunk mesét! 
A SZÉKELYUDVARHELYI NÉPTÁNCMŰHELY GYERMEKELŐADÁSA 
A Benedek Elek által lejegyzett, Vízi Péter Vízi Pál című népmese nyomán a főhős születésének körülményei 
elevenednek meg: a tenger, a korsó víz életre keltő ereje, Zeusz aranyeső képében, a vasház, stb. Jelen 
esetben egy jóslat hatására, más mesékben a megfogalmazott elérendő cél érdekében cselekszik hősünk, 
önként vállalva a nehézségekkel szabdalt út bejárását egészen a beteljesülésig.  

KÍSÉRŐ PROGRAM Szeptember 15. péntek 17:00 óra Oroszlány, Közösségi Színtér 

Apám tánca! 
A SZÉKELYUDVARHELYI NÉPTÁNCMŰHELY ELŐADÁSA 

 


