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Bláthy Napok 

2016. október 12-én a 

Bláthy Napok rendezvény-

sorozat keretében az Edu-

tus Főiskola LEGO Robot 

bemutatót tartott a 

Bláthy Ottó Szakgimnázi-

um diákjainak. Nagyné 

Csóti Beáta vezetésével 

az érdeklődők egy pillan-

tást vethettek a robotika 

világába, az Edutus Főiskolán tartott programozói szakkörök hangu-

latába és lehetőségeibe. A programot nagy érdeklődés kísérte, a 

visszajelzések alapján a tanulók nagyon élvezték egy valódi robot 

programozásának a lehetőségét. 

További információk: 

https://www.facebook.com/edutus.hu/timeline
https://www.facebook.com/edutus.hu/?fref=ts
http://www.edutus.hu/cikk/blathy/
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A Kárpát-medencei intelligens háló fiataljai Kolozsvárról, 
Székelyudvarhelyről, Beregszászról és Magyarkanizsáról nemzeti 
színű karszalaggal a Műegyetem előtt 2016. október 22-én  
A CT alumnusai önkéntesen, saját költségükön jöttek el a magyar 

szabadságharc 60. évfordulójára rendezett ünnepi hétvégére. A 

több mint 30 fő részt vett a 15 órakor kezdődő megemlékezésen, 

csatlakozott a Rákóczi Szövetség Gloria Victis rendezvényéhez. 

Szász István Szilárd kolozsvári doktorandusz koszorút helyezett 

el a CT és a külhoni fiatalok nevében az 56-os műegyetemi 

hallgatók emléktáblájánál. 

Keresztes Zsolt sepsiszentgyörgyi biológus doktor meggyújtja 
az ünnepi menet fáklyáját a Csepel-teherautó fiataljainak 
segítségével 
Ezen a napon, az állami, hivatalos ünnepi programot 

megelőzően, két előadást is meghallgattak az egykori 

kollégisták 1956-ról. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökségi 

tagja, Soós Viktor Attila beszélt az 1945 utáni magyar 

történelem sokáig elhallgatott részleteinek megismertetéséről, 

s az Országgyűlés által 2014 februárjában létrehozott testület 

eddig elért eredményeiről. Kecskés D. Gusztáv, az MTA 

Történettudományi Intézetének tudományos főmunkatársa a 

forradalom és szabadságharc alatt és után kivándorolt 

honfitársaink külföldi fogadtatásáról, segélyezéséről emlékezett meg ENSZ-dokumentumok alapján. 

Szennyes Eszter kárpátaljai vegyész a Corvin-közben próbálgatja 

az 56-os forradalmárok fegyverét  

Október 23-án délelőtt az alumnusok végigjárták a 60 évvel 

ezelőtti forradalmi helyszíneket B. Varga Judit történész-

muzeológus, a CT oktatásvezetője kalauzolásában. A Corvin-köz 

és az egykori Kilián-laktanya megismerése után a Pesti srácok 

Emlékpark kiállítását nézték meg, majd a Conti utcai börtönhöz 

sétáltak, Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek fogva 

tartásának helyéhez. A történelmi séta a Magyar Rádió 

épületénél zárult. 

 

Kárpátaljai és erdélyi alumnusok a barikád mögött a Pesti 

srácok Emlékparkban, a Horváth Mihály téren október 23-án 

 Jobbról a második Szász István Szilárd kolozsvári újságíró 

doktorandusz, aki előző este a Bem téri koszorúzás alkalmával a 

Rákóczi Szövetség elnökét, Halzl Józsefet követően mondott 

ünnepi beszédet. 

COLLEGIUM TALENTUM Alumni Rendezvény 
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Felsőbb Osztályba léphet - Interjú Dr. Jandala Csillával 

A Pont Magazin októberi számában az Edutus Főiskola 
rektor asszonyával, Dr. Jandala Csillával készült interjú 
"Felsőbb osztályba léphet" címmel. A magazin 46. és 47. 
oldalán lévő cikket olvashatjátok.       
Teljes interjú itt! 

Gratulálunk Nagy Péter súlyemelőnek, az Edutus Főiskola 
sportolói programos hallgatójának, az Országos Bajnokságon 
elért 1. helyezéshez!  

Tatabányán a Pályaválasztási Kiállításon Főiskolánk is részt vett 
kiállítóként. A rendezvényt Czunyiné dr. Bertalan Judit 
kormánybiztos, országgyűlési képviselő asszony nyitotta meg, majd 
Bánki Erik az Országgyűlés Gazdasági Bizottság elnök és Dr. Kancz 
Csaba kormánymegbízott - Komárom-Esztergom Megyei 
Kormányhivatal - úr köszöntötte a jelenlévőket. 
 

Nagy Péter - 12. bajnoki címe 

Pályaválasztási Kiállítás - Tatabánya 

Edutus Halloween 

2016. október 27-én este került megrendezésre Budapesten az 
Edutus Halloween-i buli a Műhely Pubban, az Edutus Hallgatói 
Önkormányzata szervezésében.  
 További képek itt! 

Elérhető az Edutus honlapján a JOOBLE állás-kereső a jobboldali sávban, 
amely segítségével megtalálhatod a neked legmegfelelőbb diákmunkát, ha 
nincs konkrét elképzelésed, akkor böngészhetsz a legfrissebb lehetőségek 
között. 
 
 
 

JOOBLE az Edutuson 

https://www.facebook.com/edutus.hu/photos/pcb.1297648736925711/1297645150259403/?type=3&theater
https://www.facebook.com/EdutusHok/photos/pcb.1122651257783530/1122649071117082/?type=3&theater
http://www.edutus.hu/
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Részvétel az Automotive Hungary 2016-on 

Minden eddiginél sikeresebben zárult az 
idei AUTOMOTIVE HUNGARY és 
AUTÓTECHNIKA kiállítás a HUNGEXPO 
Budapesti Vásárközpontban. 
10 ország több mint 250 kiállítója minden 
eddiginél több, közel 10.000 látogatónak 
mutatkozott be, a kiállításokkal 
párhuzamosan zajló üzleti fórumokon pedig 

számos sikeres tárgyalást bonyolítottak a részvevők. 
A 4. AUTOMOTIVE HUNGARY és 25. AUTÓTECHNIKA kiállítás együtt komplex képet mutatott a járműipar 
jelenlegi trendjeiről, a fejlődési irányokról, az innovációs lehetőségekről és a szakember utánpótlás 
helyzetéről. 
KIÁLLÍTÓK – 250 KIÁLLÍTÓ 10 ORSZÁGBÓL 
A 4 magyarországi gyártótelephellyel rendelkező vállalat mellett számos, a saját területén meghatározó 
cég, TIER1-es, TIER2-es és TIER 3-as beszállítók széles rangsora volt jelen. A kiállítók újdonságaik, termékeik, 
szolgáltatásaik bemutatása mellett többek között HR ajánlatokkal is várták a szakembereket. 
Városok és régiók is csatlakoztak a bemutatóhoz. Megjelent a rendezvényen a Nyugat-Pannon Régió, 
Miskolc, Győr, és idén először Tatabánya. Az Edutus Főiskola a kiállításon a Tatabányai 
Standon jelent meg az AGC, a Bridgestone, az OTTO FUCHS és Tatabánya Városának 
képviseletével egyetemben. 

Beszámoló a 33. Duna-Adria 
Szimpózium munkájáról 
2016-ban Slovénia, Portoroz 
adott otthont az immár 33. 
alkalommal megrendezett 
„Danubia-Adria-Symposium” 
sorozatnak, a kísérleti 
mechanika szakterületén. 
 
Borbás Lajos beszámolója a 
szimpóziumról itt olvasható. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Duna-Adria Szimpózium 

http://www.edutus.hu/cikk/duna_adria_szimpoium/
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Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    -on,   

-en, és honlapunkon! Észrevételedet email címünkön jelezheted! 

 

 

Programajánló 

Edutus diákigazolvánnyal 15% kedvezményben részesültök az Edutus Ház 
(Falk1) közelében elhelyezkedő Mystique Room szabadulós szobákból, 
köztük a VROOM-ból, Közép-Európa első virtuális valóságban játszódó 
szabadulószobájának áraiból!  További információk itt! 

FIRST® LEGO® LEAGUE  

MYSTIQUE ROOM 

2017. január 14-én rendezzük meg az idei 
szezon FIRST® LEGO® League regionális 
fordulóját Tatabányán. A regisztrált 
csapatok már készülnek a megmérettetésre.  
Egy szombati napra jó program minden 
korosztálynak gyerekekkel, szülőkkel, 
unokákkal. A nézők betekinthetnek, hogyan 
zajlik egy legorobot verseny és érdekes 
programokkal várjuk az érdeklődőket! 
A rendezvényre a belépés ingyenes! 

 
 
 

GO LYABA L 

https://www.linkedin.com/profile/view?id=AAkAAA7lND4BkAWGP9wo9s9VuSdfq7U8m50N_qs&authType=NAME_SEARCH&authToken=MsID&locale=en_US&trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Amynetwork%2CclickedEntityId%3A249902142%2CauthType%3ANAME_SEARCH%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A14
https://www.facebook.com/edutus.hu?fref=ts
http://www.mystiqueroom.hu/
https://www.facebook.com/flledutus/?fref=ts
https://www.facebook.com/events/1737788503210736/
https://www.facebook.com/events/1737788503210736/

