
2014.05.13-án a Komárom-
Esztergom Megyei Ipari és Keres-
kedelmi Kamarával közös szerve-
zésben megtartott rendezvény-
ként, laborbemutatót tartottunk a 
Komárom-Esztergom Megyei ME-
TÁL KLASZTER tagvállalatai számá-
ra.  
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Két, tagvállalaton kívüli céget is 
meghívtunk, akik külön jelezték a 
részvételi szándékukat. 
A rendezvény jól sikerült, a „B” 

épületben levő laborok bemuta-

tóján 19, a lézerlabor bemutatóján 

25  vállalati képviselő vett részt.  



Az eseményt Schmidt Csa-

ba Tatabánya polgármes-

tere nyitotta meg. Beszé-

dében kiemelte: a robotok 

építése hozzájárul ahhoz, 

hogy a fiatalok megkedvel-

jék a kutatási-fejlesztési 

feladatokat, melyek továb-

bi elsajátításához a ver-

seny helyszínét biztosító 

Edutus Főiskola is lehető-

séget nyújt. A polgármes-

ter hozzáfűzte, hogy a 

főiskola rugalmas, innova-

tív képzéseivel a verseny-

hez hasonló kihívások elé 

állítja az ide jelentkező 

fiatalokat, legyen szó akár 

Sikeresen lezajlott a 2014. május 30-31-én a tatabányai campuson a World 

Robot Olympiad (WRO) – iskolásoknak szóló robotépítő regionális verseny  
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EDUTUS FILMKULB 
 
Kéthetente csütörtökön 

filmklubbal várja a 

főiskola diákjait és az 

érdeklődőket. Részletek 

itt olvashatók. 

a mechatronikai, akár a 

lézertechnológiai szakirá-

nyú képzésről.  

Az Edutus Főiskola Műsza-

ki Intézetének igazgatója 

Valenta László elmondta, 

hogy a megmérettetésre 

összesen tizenhat magyar 

csapat jelentkezett, ma-

gyarországi és határon túli 

magyar területekről is. A 

résztvevőknek két korosz-

tályban, csapatokban kel-

lett egy-egy LEGO robotot 

felépíteni, beprogramozni 

és egy adott pályán végig-

vinni, számos specifikáció 

és meglepetésszabály fi-
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gyelembe vételével. A ver-

seny tétje a 2014. novem-

beri, Szocsiban megrende-

zendő döntőre való kijutás 

volt. Az intézetigazgató 

aláhúzta: versenyek ötvö-

zik a sportesemény izgal-

mát a robotok tervezésé-

nek, építésének és progra-

mozásának kihívásával. 

A versenyfeladat az idei 
évben az űrkutatáshoz 
kapcsolódott. Egy bolygó 
körüli műholdpályán kerin-
gő jó és rossz műholdak, 
valamint az űrszemét ösz-
szegyűjtésére kellett robo-
tot tervezni, építeni és 
programozni. 

A verseny 1-3. helyezettjei: 

Junior High School korosztály 

1. Apáczai Nevelési Központ 

(1.á.i.) – Pécs 

2. Deutsche Schule –  

Budapest 

3. Bányai Júlia Gimnázium – 

Kecskemét 

High School korosztály 

1. Beszédes József Középis-

kola – Magyarkanizsa 

(Vajdaság) 

2. Ady Endre Líceum –  

Nagyvárad (Erdély) 

3. Szent István Gimnázium – 

Budapest 

http://edutus.hu/cikk/filmklub/
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2014. május 10-én a Főiskola Alumni Találkozót szervezett a MÜTF-ön, a HJF-en 

és jogutódjukon, az Edutus Főiskolán végzettek számára. 

A Találkozó Résztvevőinek ezúton is köszönjünk a megjelenést. Reméljük Mindenki 

jól érezte magát!  

Várunk Téged is a Gólyatáborba, ahol ízelítőt kapsz az 

Edutus Főiskola eseménydús életébe!  

További információk HAMAROSAN! 



Aktuális Sporteredmények az Edutuson 
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Virág Flóra — Gecse 

Balázs Nacra 17 

páros: 

 Világ kupa 59. hely 

(Hyeres) 

Szabó Gabriella 

 Világ kupa K2 — 500 méter 1. hely (Milánó) 

 Világ kupa K4 — 500 méter 1. hely (Szeged) 

SPORTNAGYKÖVETEINK eredményei 

Csernoviczki Éva  

 Európa Bajnokság 

cselgáncs 1. hely 

Decker Ádám 

 Magyar Vízilabda 

Bajnokság 3. hely  

Barnai Judit 
Magyar Egyetemi-
Főiskolai Hallgatói Díj 
2014 

Kishamis és csapata 

  Évadnyitó vitorlásverseny 4. hely  

Májusban a Turizmus tanszék két tanára is megtisztelő pozíciót kapott 

Dr. Jandala Csillát,  
Főiskolánk megbízott 
rektorát 2014. április 29-i 
közgyűlésén a Turiszti-
kai Tanácsadók Szövet-
ség (TUTSZ) tag-
jai megválasztották 2 
évre elnöknek. 

A Turizmus Tanszék főis-
kolai tanárát,  
Dr. Fekete Mátyást 
a FATOSZ (Falusi és 
Agroturizmus Országos Szö-
vetsége) 2014. május 21-i 
közgyűlésén három évre 
alelnökké választották.  
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A Főiskolás Nap  május 

9-én a HÖK szervezé-

sében  valósult meg 

Tatabányán az „A” 

épületi hátsó kertben, 

illetve a kollégiumban.  

A nap sporttal kezdő-

dött, a jelentkező csa-

patok 11 órától röplab-

da bajnokságon vettek 

részt.  

Ezt követően baráti hangulatú, beszélgetős bog-

rácsozás volt, közben táncos, játékos, szórakoz-

tató programokon vehettek részt a jelenlévők. 

Zárásként a kollégiumban este 10 órától Koktél-

party volt. 

A jó hangulatról idén is egész nap DJ MAKSZIM 

gondoskodott! 

Légy részese jövőre te is az ismerkedős, csapat-

összehozó, bulizós Főiskolás Napnak! 

KÜLÖNDÍJ A IV. Nemzetközi Főiskolai és Egyetemi Viselkedéskultúra 

Protokoll Versenyen 
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Végre idén is elérkezett a várva várt nap! 

Megrendezésre került az Edutus Főiskolás nap! 

2014. május 9-10-én rendezték meg 8 csapat részvé-

telével a IV. Nemzetközi Főiskolai és Egyetemi Visel-

kedéskultúra Protokoll versenyt. 

A csapatot másodéves Turizmus-vendéglátás szakos 

hallgatók alkották: 

- Nagy Anna 

- Dúzs Bernadett 

- Mészáros Kitti 

- Herczeg Dóra 

- Kecskeméti Nándor. 

Hallgatóink remekül helytálltak a verseny során, amelyet a zsűri egy különdíj-

jal jutalmazott étkezési kultúra (vendéglátás) témakörben. 

Ezúton gratulálunk résztvevő hallgatóinknak és felkészítő oktatónknak! 

Következő számunk megjelenéséig kövesd híreinket    

-on,  -en, - e n 

és honlapunkon!  

Észrevételedet email címünkön jelezheted! 


