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Csíkszéki Gazdanapok

Elõhang
BALÁZS GUSZTÁV
Úgy kezdõdött, mint a mesében.
Hol volt, hol nem volt… – mégsem így
volt.
Inkább azt írom: meseszerû a kezdet.
Igen: mert a mesékben is vannak… ha
nem is forradalmak, de csaták, háborúk.
A romániai forradalom estéjén Magyarország számos városában kezdõdött adománygyûjtés szomszédaink megsegítésére. Gödöllõn is ez történt.
Az egyik szállítmánnyal utazott dr. Mészáros Gyula agrármérnök. Az õ kocsija
egyenest Csíkszeredába vette az irányt és
pár nappal késõbb teli tarisznyával jött
haza. A Gödöllõi Agrártudományi Egyetem öregdiákja – 1991 õszétõl az elsõ
szabadon választott képviselõ-testület kereszténydemokrata tagja – testvérvárost
szerzett Gödöllõnek.
Ez az útnyitás is szerepet játszhatott
abban, hogy a következõ év tavaszán, a
nemzeti ünnep elõtt pár nappal megérkezett az a tizenhárom székely „atyafi”,
akiknek a látogatásáról dr. Vinczeffy Zsolt
a 2006-ban kiadott Tizenöt év címû
könyvében emlékezett meg.
A mesés elemek a késõbbiekben sem hiányoztak a külhoni magyarok anyanyelvû
felsõoktatásának történetébõl. Hiszen ki
hitte volna el egy-két évvel korábban,
hogy miközben Kárpátalján, Beregszász
szomszédságában egy Lenin szobor árnyékában zajlik a magyar nyelvû szaktanfolyam, a város református templomában Tõkés László hirdet igét.
Az egyetem tanárai negyedszázada róják
a közel 700 kilométeres utat Gödöllõ és
Csíkszereda között. Érintve Csucsát, ahol
Ady Endre is lakott és meg-megállva
Farkaslakán, ahol Tamási Áron úgy álmodja tovább a székelyek álmát, hogy a
mi napjainkban is játszódó mesénket abba
már nem szõhette bele.
S talán itt is van az ideje a mesemondás
befejezésének. Évtizedek anyaországi és
szülõföldi törekvése gazdasági erõvé vált
a Székelyföldön. Ez a gazdaság ad újabb
és újabb felsõoktatási területeken megrendelést – immár a Szent István Egyetemnek.

Tisztelt Olvasó!
Lapunk „Csíkszéki Gazdanapok” székelyföldi különszámát
figyelmükbe ajánlva, Tamási Áron klasszikus gondolatát
szeretném megidézni az Ábel Amerikában címû regénybõl:
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”.
Napjainkban is idõszerû a kérdés: Miként lehet megfelelni
ennek a gondolatnak a társadalmi cselekvés területén?
ACsíkszeredában 25 évvel ezelõtt elkezdett magyar nyelvû
felsõoktatás eredményeire építõ Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum – amit a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, a Szent István Egyetem, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapított 2012-ben – erre a kérdésre
keresi a választ.
A Földmûvelésügyi Minisztérium és az Emberi Erõforrások Minisztériuma támogatásával olyan, teljességre törekvõ
agrárinnovációs projektet indítottunk, amellyel a helyi jellegû termékektõl a tájkultúráig, a termelési technológiák megismerésétõl a kommunikációs és marketing feladatokig, a termékelõállítás sikeres gyakorlataitól, a mintaprojektek létesítésétõl a többszintû szakmai képzésig és ismeretterjesztésig
igyekszünk szolgálni Székelyföld fejlesztését.
Munkánk sokoldalúságának jellemzésére hadd álljon példaként a képzési programok kínálata, amiben a térségben keresett szakokon mesterdiploma, a szükséges tudományterületen
Ph.D fokozat szerzésének lehetõsége, továbbá számos, Romániában akkreditált felnõttképzés található.
A Székelyföldi Agrárinnovációs Centrum tudásközvetítõ és hálózatépítõ tevékenységének
eredményeként, számos partnerrel és támogatóval együtt került sor szeptember 22-24-ig
Csíkszeredában és Csíkszentsimonban a Csíkszéki Gazdanapokra.
Az eseményekrõl szóló írásokat azzal a bizakodással adjuk közre, hogy a székelyföldi agrárinnováció modellje a Kárpát-medence más területein is alkalmazható a helyi igények és sajátosságok figyelembe vételével, …mert, mint ahogyan a már idézett regényben Toldi Miklós
mondta Ábelnek, vele együtt hazaindulva Amerikából: „Azt gondoltam, hogy ha egy székely
csinál valamit, az nem lehet rossz”.
Magyar Ferenc
a Szent István Egyetem stratégiai és koordinációs fõigazgatója,
a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány operatív alelnöke
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A tudás vagyon
Beszélgetés Jakab Istvánnal, a Magyar Országgyûlés alelnökével
Jakab István, a Magyar
Országgyûlés alelnöke a Csíkszéki
Gazdanapok mindegyik
programján részt vett.
Szeptember 23-án délelõtt elõadást
tartott a megyeházán rendezett
Vidék – képzés – fejlesztés címû
agrárkonferencián, délután
köszöntõt mondott a Szent István
Egyetem csíkszeredai
tanévnyitóján, másnap pedig
Csíkszentsimonban, a Böjte Csaba
alapítványa által gondozott Szent
László Gyermekvédelmi
Központban megnyílt helyi
termékek bemutatóján láthattuk.
A három nap során számtalan
találkozót, megbeszélést tartott.
Két esemény között kértünk
interjút a SZIE címzetes egyetemi
docensétõl.
B. G.
– Alelnök úr gondolta-e azt egykoron,
hogy eljön majd egy olyan világ, amelyben
magyar és magyar a gazdasági életben is
egymásra talál, határoktól függetlenül?
– Én 1975-ben jártam végig Erdélyt és a többi határon túli területet is ismertem már akkor. Meggyõzõdésem volt, hogy változás
lesz, de hogy ilyen gyökeres, azt álmodni
sem mertem. Örülök annak, hogy ma már,
különösen az EU tagságunk révén, szabadon
tudunk mozogni, és az emberek döntésén
múlik, hogy õrzik-e hagyományaikat, megélik-e magyarságukat, és akarnak-e a magyar
nemzet részeként itt, a Kárpát-medencében
minden magyarral együttmûködni.
– A jelenlegi nemzetpolitika nagy hangsúlyt helyez a Kárpát-medencei magyar
gazdák együttmûködésének szervezésére,
elõsegítésére számos szereplõ, így a Szent
István Egyetem bevonásával is.
– Az a meggyõzõdésem, hogy együtt erõsebbek vagyunk. S ha ezt a tényt a társadalom széles rétegei is fel- és elismerik, különösen fontos, hogy a tudást, a tapasztalatot, a
gazdaságfejlesztéssel összefüggõ hazai és
nemzetközi információkat osszuk meg egymással, mert ez a megosztás valamennyiünk
épülésére, fejlõdésére szolgál.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara olyan
tudásközpont, ahol egyszerre érhetõk el
szakmai, piaci, pénzügyi, gazdasági információk személyesen és digitális eszközökön
keresztül. Emellett elkészült a digitális agrárstratégia is.
Az információ a fejlõdés olyan stabil alapja,
amire építve hatalmas teljesítményt, óriási

változást érhetünk el. Ezt a célt szolgálja az
egyetemmel való együttmûködés is, most
pedig konkrétan a Csíkszéki Gazdanapok
eseménysorozata.

Dóczi István felvétele

– Az agrárgazdasági konferencián tartott
elõadásában a tudás hatalom mondásból
kiindulva tovább árnyalta ezt az összefüggést, amikor azt mondta, hogy a tudás érték és vagyon is. Most azt lehet látni, hogy
a Szent István Egyetem szaktanácsadási
funkciója gazdaságszervezõ erõvé válik.
– A Nemzeti Agrár-tanácsadási Bizottság
elnökeként is úgy látom, az kerül a legkevesebbe, hogy ha hozzáértõ, kellõ tapasztalattal rendelkezõ emberek leülnek egy asztalhoz, és megtervezik a saját gazdaságukat.
A kamarán keresztül egy olyan tanácsadó hálózatot építünk, amiben a gazdasági döntésekhez szükséges információkat is rendelkezésre bocsátjuk.
A csíkszeredai konferencián az is elhangzott, hogy a gazdának nem csak azt kell nézni, mihez van támogatás, hanem elsõsorban
azt, hogy az õ adottságaihoz legjobban illeszkedõ fejlesztéseket valósítsa meg, amelyek
piacképesek akár a helyi, akár a nagyobb
piacokon is. Megerõsítem: a tudás vagyon,

mert akkor tudok igazán versenyképes
gazdaságot létrehozni, ha jól sáfárkodok
mindazzal a szakmai ismerettel, amivel rendelkezek.
Azok a nemzetek a sikeresek,
amelyek tagjai képesek szervezetten részt venni a gazdaság fejlesztésében és a piacok
mûködésében. Ez a siker titka,
záloga. Óriási dolog, amikor a
kormányok ezen emberek
mellé állnak. Magyarországon
a kamara révén megteremtettük a lehetõséget a gazdasági
szereplõk együttmûködésére,
olyan céllal is, hogy nagyobb
piacokra tudjanak termelni.
Persze még elég sok munka,
elég sok feladat van ezen a területen.
Az egységes gazdasági tér
okos kihasználását segítik elõ
a Szent István Egyetem és a
Sapientia EMTE agrárképzései is.
– Romániában is arra törekszik a politika, nyilván a termelõk és a fogyasztók
érdekeit képviselve, hogy a helyi, a hazai
termékek minél inkább felkerüljenek a
nagyáruházak polcaira. Ehhez viszont
meg kell termelni az árukészletet.
– A lecke fel van adva. Nagyon jó gondolat,
mind a réspiacokra való termelés, mind a rövid ellátási lánc megszervezése. De különbséget kell tenni a helyi termék, a helyi feldolgozás, a helyi vagy kisebb régiókban történõ ellátás és a nemzetközi piacokra való
termelés, a nemzetközi kereskedelembe való
bekapcsolódás között. Fontos a hagyományos gyümölcs, zöldségfajták termesztése,
állatfajták tenyésztése, s a termékek kialakult receptúrák alapján történõ feldolgozása.
Helyben a turizmust lehet élénkíteni és az ellátás biztonságát megteremteni. De a nemzetközi piacokra csak professzionálisan
megszervezve, egységes, azonos minõségû,
és nagy tömegben rendelkezésre álló áruval
lehet belépni.
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Túl a Hargitán:
Csíkszereda
Csíkszereda az egyik legkeletibb magyar város.
Csíkszék, majd 1878-tól Csík vármegye, ma Hargita megye székhelye. Folyója, az Olt, a Dunába
ömlik.
Magyarországi szemmel szinte felfoghatatlan,
hogy tengerszint feletti magassága megegyezik
Mátraházáéval, márpedig ha ebben a magasságban nézünk szerte hazánkban, egyetlen várost sem
találunk.
Csíkszeredában kicsit többen élnek, mint Gödöllõn. A 2011-es népszámlálás adati alapján a
37.980 lakos 82,35 százaléka magyar nemzetiségû.
Csíkszeredában ma is nagy tisztelet övezi Petõfi
Sándort. Költõnkrõl nevezték el a város legszebb
utcáját, mellszobra is látható és Petõfi Kávéházba
is betérhetünk. Egy Petõfi utcai könyvesbolt kirakatában a magyar irodalom legjavából láthatók
kötetek. Érdemes tanulmányozni a kulturális élet
hirdetõtáblákon megismerhetõ kínálatát.
A város sportéletében kiemelkedõ szerepe van a
hokinak. A Fenyõ Hotel mögötti jégcsarnok ottjártunkkor is nemzetközi tornának adott otthont.
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Csíksomlyó a rendszerváltozás után az összmagyarság összetartozásának
egyik legfõbb jelképévé vált.
A búcsújáró hely története több mint fél évezredre nyúlik vissza, a
késõbbiekben a katolikus hitét õrzõ székely nép egyik legendája fõzõdött a
"Csudákkal jeleskedõ segítõ Mária" kegyszobrához, aminek a ferences rendi
templom az otthona.
Érdekes párhuzam, hogy a Gödöllõhöz tartozó Máriabesnyõ is kegyhely.

"Nem a hamut, hanem a tüzet akarjuk átmenteni"

Konok küzdelemben

Balázs Gusztáv felvételei

Csíkszereda egyik legnagyobb és legszebb
középületében a Márton Áron Gimnáziumot találjuk. Az 1600-as évek közepén alapított iskola jelenlegi épülete 1911-ben készült el és egyetemünk gödöllõi fõépületéhez hasonlóan adott otthont a gimnáziumnak és az internátusnak is. Ezen kívül a
csíkszeredai épületben szeminárium, a gödöllõiben a premontrei perjelség mûködött. 1990-ben e falak között felvételiztek
az egyetemünkre jelentkezett székelyföldi
fiatalok. A csíkszeredai képzés újraindítása óta az épület díszterme, kápolnája ad
otthont a tanévnyitó ünnepségeknek.
A rendszerváltozás a gimnázium életében
is alapvetõ változásokat eredményezett,
ezeket idézzük fel a Hargita Népe napilap
1990. május 25-i számában megjelent cikk
részletével.
"Névavató ünnepségünk alkalmával iskolánk múltjából nem a hamut, hanem a tüzet
akarjuk átmenteni.
Voltunk, kik voltunk, vagyunk, kik vagyunk
iskolák szellemi munkásai. De mindig kellett, kellett volna és most ugyan kell valaki,
aki a „tûz csiholója".
Történelmünk új idõszakát kezdjük-akarjuk
élni, a románsággal együtt, mi, itt élõ magyarok is. Jövõtépítõ munkánkhoz keressük a
példaképet, olyat, amelyben felismerjük önmagunkat, amelyet a múlt igazolt és a jövõ
fele mutat tüzet, ha kell, a sötétségben is.
Ezen keresésünkben jutott el tanár-testületünk szûkebb pátriánk és ezen belül Csíkszentdomokos szülöttének, iskolánk hajdani
diákjának, az erdélyi katolikus társadalom,
de az egész romániai magyarság nagy személyiségének, fõtiszteletû Márton Áron, Erdély volt püspökének tiszta nevéhez és kezdeményezte annak gimnáziumunk által való
felvételét.
Illyés Gyula õt „emberkatedrálisnak”, kortársai a „lelkiismeret apostolának” nevezték.

Márton Áron mindezt a legönzetlenebb népszolgálattal vívta ki. Konokul küzdött jogaink védelméért, népünk szociális és kulturális felemelkedéséért. Szorgalmazta Erdély
egymásra utalt népeinek megbékélését, elítélte a nemzeti gyûlölködést.
Tanulmányozva Európa modem iskoláit, állította, hogy „Az iskola, ha nem templom,
akkor barlang". És személyes példájával mutatta meg az ifjúságnak, hogyan kell a jövendõ hivatásokra felkészülniük, miként kell
a keresztény jellemnek a kiváló szaktudással
és feltétlen megbízhatósággal párosulnia.
Történelmi tapasztalásából hirdette, hogy

megmaradásunkhoz „... a falusi bírótól az országgyûlési képviselõig, a bábaasszonytól
az orvosprofesszorig, a foltozó vargától a
gyárosig, a falusi tanítótól a püspökig, minden poszton a legkiválóbb és felelõsségük
tudatában levõ emberekre van szükségünk."
Íme Áron püspök üzenete tanárnak,
diáknak egyaránt, íme gimnáziumunk névavató ünnepségének ideológiája: múltunk
megbecsülése és – eme erkölcsi, szellemi tökére alapozva – jövõnk formálása.
Eigel Ernõ
Dr. Balázs Lajos
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Amíg egyetemi város lett Csíkszereda

Aranyos Lajos: Ki kellett taposni az utat
A mai napon tanulmányaikat kezdõ
hallgatók számára már természetes, hogy
Csíkszeredát egyetemi városként tartják
nyilván, ahol két lehetõség is adott, hogy magas színvonalon, magyar anyanyelvünkön
tanuljanak. A két intézmény nem egymás
versenytársaiként, hanem egymást kiegészítve szolgálja a kisebbségben élõ magyarságot. Abban, hogy idáig eljutottunk, meghatározó szerep jutott egyetemünknek. Immár
25 éve annak, hogy a SZIE egyik jogelõdje a
GATE megjelent a városban és elkezdõdött
egy sikertörténet, amelynek eredményeként
mára büszkén vallhatják/vallhatjuk – én is,
mint tiszteletbeli székely –, hogy Csíkszereda egyetemi város, illetve azt is, hogy a SZIE
a mai kor igényeihez igazodva 25 év elteltével is aktívan jelen van a városban. Külön
öröm számomra, hogy ettõl a tanévtõl a saját
egyetemi karom, az MKK is indít mesterképzést.

Forrongó évek
A visszaemlékezést onnét kezdem, hogy a
90-es évek elején gyökeres változások mentek végbe Közép- és Kelet-Európában. Az
addig örök életûnek hirdetett diktatúrák sorra
omlottak össze és nagy reményekkel elindultak a többpártrendszerû demokráciák. A
korábbi proletár internacionalista ideológia
lózungjai után a népek – fõként az ifjú generációk – újra ismerkedtek gyökereikkel, valós történelmükkel. Mi Magyarországon is
újra az eredetivel egyezõen ismertük meg az
1848/49-es forradalom és szabadságharc 12.
pontját, azaz Unió Erdéllyel.
Ezekben a forrongó években fogalmazódott
meg a külhoni magyar kisebbségek szervezeteiben, vezetõiben az az alapvetõ emberi
jogi oldalról is támadhatatlan igény, hogy lehessen anyanyelven is tanulni az alapiskolától egészen a felsõoktatásig. Ismerjük a romániai magyar tannyelvû felsõoktatás körül
korábban vagy akár a közelmúltban történteket, mind a kolozsvári, mind a marosvásárhelyi egyetemek vonatkozásában. Természetes módon fogalmazódott meg az igény, hogy
az anyaország legyen segítségére a Kárpátmedencei magyarságnak, közte a legnépesebb erdélyi magyaroknak. Kész recept,
megoldás nem létezett, meg kellett találni, ki
kellett taposni az utat, túljutni a nehézségeken, kezelni az elképzelhetõ és a nem
várt kockázatokat. A magyar állam és intézményei maguk is szembesültek mindezzel és
keresték a megoldásokat.
A SZIE egyik jogelõdje a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem esetében a történet 1990.
március 13-án kezdõdött, amikor is több
mint egy tucat székely atyafi érkezett Gödöllõre dr. Petrasovits Imre rektor úrhoz, közöttük Csíkszereda polgármestere, László
Pál. A kétnapos megbeszélésen õ kérte egye-
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temünk segítségét a fiatalok továbbtanulásának támogatására, a szakmai nyelv és a legújabb kutatási eredmények megismertetésében, a csíkszeredai értelmiség felrázásában.
Hasonló kérést fogalmaztak meg mind Kárpátalján, mind a Délvidéken, vagy a Felvidéken, illetve a Mura vidéken.
De most maradjunk Erdély, konkrétabban
Csíkszereda eseténél! A magyar Mûvelõdési
és Közoktatási Minisztérium és az RMDSZ
kötött egy megállapodást, amely szerint az
1991/92. tanévtõl
az RMDSZ 30-40
diákot javasol felvételre magyarországi intézményekbe, akik közül
maximum 20 fõ
nyerhet felvételt.
A megállapodásnak az is része
volt, hogy igény
esetén a magyarországi fél távoktatásos vagy levelezõ képzést indít.
Utóbbinak késõbb
különös jelentõsége lett.
A romániai fiatalok számára az elsõ felvételi eljárás
elõszûrõje éppen a
Márton Áron Fõgimnáziumban
történt, az írásbeli felvételi lapokat a gimnázium tanárai javították ki – majd az arra érdemeseknek Gödöllõn volt a végsõ felvételi
vizsga. Összesen 54 határon túli köztük 37
erdélyi fiatal nyert felvételt magyarországi
egyetemekre, így a GATE-ra is. Tehát túlteljesült a megállapodásba foglalt 20 fõ.
Emellett a határainkon túl, így a Székelyföldön is jelentõs számú szakmai továbbképzõ
tanfolyam is lezajlott, amelyeknek végén
magyar nyelven íródott hivatalos okiratot
vettek át a minden feltételt teljesítõk. Sokuknak csordult könny a szemébe a számukra kitöltött magyar nyelvû okirat átvételekor.

Több oldalról jött a segítség
Még ebben az idõben, egy személyes találkozó alkalmával Tõkés László püspök úr
nemtetszését fejezte ki amiatt, hogy a fiatalok Magyarországra kerülve ott fognak letelepedni és ez egyfajta agyelszívásnak tekinthetõ. Emellett az is nyilvánvaló lett,
hogy a központi költségvetés által biztosított
forrás nem elegendõ terveink megvalósításához. A magyar oktatási kormányzat is kereste a megoldást, hiszen nem lehetett célja az
agyelszívás és a forrásai is végesek voltak.

Az említett agyelszívást megelõzendõ és
egyben költséghatékony egyik lehetséges
megoldást a GATE alakította ki. Három
alapító, név szerint a Magyarok Világszövetsége, a Budapest Bank Zrt. és a GATE 1991.
május 10-i bejegyzéssel megalapította a Pro
Agricultura Hungariae Alapítványt, amelynek elnöke dr. Habsburg Ottó, ügyvezetõ
elnöke dr. Kocsis Károly, a GATE idõközben
megválasztott új rektora, képviselõje dr.
Vinczeffy Zsolt, az agrár-felsõoktatás koordinációs titkára lett. Az egyetem
az alapítványt bízta meg az ügyek intézésével, amely alapítványi mûködésbõl adódóan
gyorsabb, rugalmasabb megoldásokat kínált és nem lehetett a
magyar államon vagy annak intézményén elverni a port, hogy
más állam területén felsõoktatást
végez – azaz beavatkozik a belügyekbe. Akkor még egyik ország
sem volt tagja az EU-nak, a „magyar kártya” kijátszása a szomszéd országokban a politikai élet
megszokott része volt. Tartozunk ugyanakkor az igazságnak
azzal, hogy elmondom, soha
egyetlen magyarországi intézmény diplomájának elfogadása
sem ütközött akadályba, ellenben segítette az azt megszerzõket magasabb beosztás vagy
egy jobb állás elérésében. Sohasem volt szempont a nemzetiség, így kis számban ugyan, de voltak román
nemzetiségû és magyarul kiválóan beszélõ
hallgatóink is. A diplomák honosításának folyamatát az RMDSZ, amely több alkalommal volt kormányzati tényezõ, igen hatékonyan támogatta.
A '90-es évek elején sorra megalakultak a
határon túli társalapítványok is, amelyek közül Csíkszereda esetében a Pro Agricultura
Hargitae Alapítvány a lényeges. Ezt az alapítványt dr. György Antal elnök irányította
haláláig. Nevét idõközben megtoldották az
Universitas szóval ezzel is jelezve a fõ célt,
a magyar tannyelvû állandó egyetem létrehozását Romániában.
A két testvéralapítványt ténylegesen irányító két emberrõl Dr. Vinczeffy Zsoltról és
Dr. György Antalról csak a legnagyobb tisztelettel tudok emlékezni.
Dr. Vinczeffy Zsolt az az ember, aki Magyarországon a legtöbbet tette a külhoni agrár-felsõoktatás elindításáért. Apai ágon székely, a XX. század tipikus családtörténetével. A szétszakított család két országban élt
bár senki sem hagyta el a hazáját. Kiterjedt
rokonsággal bírt Erdélyben. Nagyon érzékenyen viszonyult a kisebbségi kérdéshez és
akadályt nem ismerve egyre nagyobb terveket szõtt. Erõfeszítése elismeréseként ké-
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sõbb megkapta Csíkszeredától a Pro Urbe díjat. A csíkszeredai oktatást saját gyermekeként kezelte. Mára már az egyetemrõl nyugdíjba vonulva éli életét a Tisza mentén – de
aktivitása ma sem csökkent.
Dr. György Antal, valamennyiünk Tóni bácsija egyidõs volt édesapámmal, igazi székely ember volt. Nagy mûveltségû, kiválóan
képzett agrár szakember, elkötelezett a népe,
nemzete és a szûkebb pátriája iránt, akit hatalmas megbecsülés övezett a városban, sõt
azon túl is. Óriási energiával vitte a csíkszeredai felsõoktatás ügyét. Utólag már mi
is megláttuk amit õ már a kezdetekkor kitûzött maga elé: legyen Csíkszereda egyetemi
város. E célja érdekében mindent megtett,
ahogyan dr. Molnár József korábbi rektorunk
fogalmazta meg a legfrappánsabban: „Ha
kellett sérült, ha kellett horzsolt.”
De térjünk vissza a történtekre! 1993 tavaszára a gödöllõi alapítványra és határon túli
társalapítványokra épített modell alapján
összeállt az a hálózat, amely 3 egyetemet és 3
fõiskolát vont be a munkába és immáron levelezõ tagozaton, a szülõföldön folyt a képzés. Ahogyan Zsolt szokta mondani, beindult
a gõzhenger. A legtöbb hallgatót 1993-98-ig
vettük fel.
Az egyetemek közül a GATE az alábbi szakokon folytatott képzéseket Csíkszeredában:
gazdasági agrármérnök, külgazdasági szakmérnök, menedzser marketing szakmérnök,
mérnök-tanár, mezõgazdasági gépészmérnök, mezõgazdasági gépész üzemmérnök.
Az oktatás a következõk szerint történt: a
felvett hallgatók félévente 2-2 hetes intenzív
felkészítésen vettek részt az anyaintézményben. A velük érkezett helyi tanárokat a tantárgyfelelõsök készítették fel, ami alapján az
otthoni konzultációk jelentõs részét megtarthatták. Minden magyarországi tanár félévente legalább 2 alkalommal utazott ki személyesen oktatni és konzultációra, felkészítésre. A hallgatók péntek reggeltõl szombat estig, esetenként vasárnap délig részesültek a
szervezett felkészítésben. A tananyag, a
tankönyvek azonosak voltak a magyarországiakkal, de ha a helyi adottságok azt kívánták, akkor kiegészítõ anyagokat, jegyzeteket
íratott az alapítvány. Volt olyan kiegészítõ
jegyzet, amelyet azután az otthoni oktatási
rendszerben is használtak. A magyarországi
szervezési feladatokat a Pro Agricultura
Hungariae Alapítvány, a csíkszeredaiakat a
Pro Agricultura Hargitae Alapítvány végezte pénzügyi szempontból is kettéválasztva.
Valamennyi résztvevõtõl áldozatot követelt
meg, a magyarországiak csütörtökön kora
reggel indultak, a kb. 750 km-es távolságra
mikrobusszal, amely út nehezítve volt egy
nem átlagos határátlépéssel (amelyet a sofõrünk rutinja és esetenként a csubuk – apró
ajándék – jelentõsen gyorsított) valamint az
utak rendkívül elhanyagolt állapotával. Néhol csak 5-10 km-es sebességgel lehetett haladni, mert több volt a kátyú, mint az aszfalt.
És télen is át kellett menni Udvarhely és Szereda között a Hargitán. így aztán estére értek
Csíkszeredába, majd kétnapi munka után
vasárnap kora reggel indulva visszafelé

ugyanaz következett. A magyarországi alapítványunk egyik sofõrje összesen több mint
300-szor tette meg az utat oda-vissza. Soha
egyetlen egy ember sem panaszkodott, illetve ha manapság találkozunk, kiderül, hogy
mindenki egy jó emléket õrzött meg.
A feladatokat számba venni és egy cselekvési tervet készíteni 1993 október elején a
Hargita tetõn az Ózon szállóban tartottunk
egy értekezletet, amelyen valamennyi magyarországi intézmény vezetõje/vezetõi
mellett mind a magyar, mind a román állam
képviselõi, az RMDSZ, illetve a szakmai
szervezetek magas szinten képviseltették
magukat. Számomra különösen meghatározó volt az értekezletet megelõzõ ökumenikus istentisztelet, amelyet Jakubinyi
György püspökként celebrált. Bár református létemre ismertem a „Boldogasszony
anyánk”-at, de soha addig nem hallottam
úgy, mint akkor.
Az imént vázolt „nagyüzem” egészen 2000ig tartott.
Már a kezdetekkor úgy terveztük, hogy ha
létrejön Erdélyben a magyar nyelvû felsõoktatás, annak mi nem teremthetünk konkurenciát. Az 1990-ben véltnél sokkal-sokkal
elõbb, 2001 õszén elindult a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A csíkszeredai kar létrejöttében az egy évtizednyi jelenlétünknek, a Pro Agricultura Hungariae
Alapítvány által támogatott összesen 17 tudományos fokozat szerzésnek is része lehetett, de biztosan része volt a Pro Agricultura
Hargitae Universitas Alapítványnak és elnökének, dr. György Antalnak. 2004. január
8-án bekövetkezett halálát követõen a város,
a Székelyföld és a Sapientia Egyetem mellett
a SZIE is legmagasabb rangú küldöttséggel
búcsúzott tõle a Csíkszeredai Kar épületében
felállított ravatalánál.
Dr. Lányi Szabolcs dékán a következõkkel
búcsúzott: "Tartozunk az igazságnak és Tóni
bácsinak azzal, hogy elismerjük hite erejének a fontosságát, amelynek eredménye,
hogy Csíkszeredában magyar nyelvû egyetemi oktatás folyik. Az õ hite és sikerei készítették elõ a talajt, amelyben meggyökerezett a csíkszeredai Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, az Universitas Siculorum megtestesítõje"
Részben a Sapientia Egyetem létrejötte,
részben az anyagi források jelentõs szûkülése miatt a Pro Agricultura Hungariae
Alapítvány által szervezett és finanszírozott
képzésekre már nem vettünk fel új évfolyamokat, a rendszerünkben bent lévõ hallgatók
diploma átvétele után 2005 õszétõl a Pro
Agricultura Hungariae Alapítvány befejezte
mûködését, viszont a SZIE GTK saját forrásból folytatta a képzéseit mind a mai napig és
most csatlakozik hozzá a MKK is.
Dr. György Antalon és Dr. Vinczeffy Zsolton kívül – akik hajtómotorjai voltak a mûködésünknek – még számosan szereztek múlhatatlan érdemeket.
Nem volt olyan rektora az egyetemünknek,
aki ne tekintette volna szívügyének a csíkszeredai/határon túli oktatást. Megérdemlik,
hogy név szerint emlékezzünk rájuk: dr. Pet-

rasovits Imre, dr. Kocsis Károly, dr. Székely
Csaba, dr. Szendrõ Péter, a körünkben helyet foglaló dr. Molnár József korábbi rektor
urak és jelenlegi rektorunk, dr. Tõzsér János.
Többen közülük már dékánként is szolgálták
az ügyet.
Külön ki kell emelnem dr. Villányi Lászlót,
a GTK korábbi dékánját, aki a nehéz anyagi
helyzet ellenére is fenntartotta kari költségvetésbõl a csíkszeredai képzést így neki is és
dr. Káposzta József jelenlegi dékánnak van
múlhatatlan érdeme abban, hogy 25 év elteltével is folyamatosan van jelen a SZIE és
képez a piaci igényeknek megfelelõ szakembereket. De hosszan sorolhatnám a neveket,
akik munkájukkal elnyerték a székelyek
megbecsülését. Csak egyetlen példát engedjenek meg: Flórisné dr. Sipos Ida tagozatvezetõ sajnálatosan fiatalon elhunyt. A gödöllõi temetõben az autóbusszal érkezett
székelyek a székely himnusz eléneklésével
vettek tõle végsõ búcsút.
Ugyancsak külön kell kiemelni a gödöllõi
csapatból dr. Lábadiné Kedves Klárát, az
alapítványunk titkárát, akit családjával a
délszláv háború idején fegyverrel kergettek
ki saját házából a Drávaszögben és szerencsénkre Gödöllõn találtak menedékre. Pontosan tudta, hogy mit jelent a kisebbségi
sors, óriási empátiával, erején felül segítette
a munkánkat.

"Mint a fuszulyka karó"
Személyes sorsom különleges ajándéka,
hogy olyan remek emberekkel találkozhattam és dolgozhattam már a kilencvenes évek
legelejétõl, mint dr. Pataki Imre, Lászlófy
Pál, az RMPSZ akkori elnöke, Beder Tibor
fõtanfelügyelõ, Dézsi Zoltán korábban
Gyergyószentmiklós polgármestere, majd
Hargita megyei alprefektus, Bucur Nicu, aki
a mi rendszerünk segítségével doktori fokozatot is szerzett, dr. Csávossy György, a Román Tudományos Akadémia köztestületének tagja, egy idõben a Romániai Magyar
Gazdák Egyesületének elnöke, vagy Dénes
Domonkos, a Hargita megyei Erdészeti Vállalat vezetõje. Ugyancsak ajándéknak tekintem, hogy baráti viszonyba kerültem a
napi aprómunkát nagy elszánással végzõ János Zsuzsával, Simon Imrével. Hosszan sorolhatnám a neveket, konzultációknak helyet adó iskolák igazgatóit, tanárait, egyéb
közremûködõket. Összesen 203 külhoni
konzulens tanár vett részt az oktatásban a
477 magyarországi kolléga mellett, legnagyobb részt itt, Csíkszeredában.
Nagyon megmaradt bennem Simon Imre
egyik mondata: „Olyanok vagyunk, mint a
fuszulyka karó, amelyre támaszkodva növekedhet a fiatal növény.” Nagyon találó
mondat és minden résztvevõrõl elmondható.
Igen nagy benyomást tettek rám az erdélyi
magyar egyházak vezetõi és papjai, akik a
legmélyebb diktatúrában is a híveikkel maradtak, tartották bennük a lelket és a változást követõen lelkesen támogatták munkánkat. Nélkülük ma nem ott tartanánk, ahol járunk. (Elhangzott a jubileumi tanévnyitón)
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Jubileumi tanévnyitó

Palkovics László: A külhoni magyar ifjúság
Képzési kínálatát bõvítve nyitotta meg az új tanévet szeptember 23-án a
Szent István Egyetem Csíkszeredában. Az ünnepségen részt vett Jakab
István, a Magyar Országgyûlés alelnöke, a Magosz elnöke, dr. Palkovics
László, az Emberi Erõforrások Minisztériumának oktatásért felelõs
államtitkára, dr. Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti
államtitkára, Tóth Katalin, az FM nemzetközi kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára, Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke,
dr. Dávid László, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora,
dr. Zsigmond Barna Pál fõkonzul, Tánczos Barna szenátor, Darabos
Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fõigazgatója és Oláh Zsanett, a
Magyar Nemzeti Kereskedõház Zrt. vezérigazgatója.
Elsõként dr. Palkovics László államtitkár
mondott beszédet.

Reménybõl valóság
– Szeretettel köszöntök mindenkit itt Csíkszeredában, a 25. egyetemi tanév ünnepélyes
megnyitóján. Külön köszöntöm az elsõ évfolyamon tanulmányaikat kezdõ hallgatókat,
Önöknek ezúton is gratulálok sikeres felvételijükhöz.
25 évvel ezelõtt elkezdõdött „valami”. Egy
olyan kezdeményezés, egy olyan összefogás,
amely 1991-ben még csak a reményt jelentette a határon túli fiataloknak. Ez a remény
azonban az elmúlt negyed század alatt valósággá vált. Hiszen a magyar nyelvû képzések az anyanyelven való tanulás lehetõségén túl megteremtették a határon túli magyar értelmiség „újratermelõdését” is.
A Kárpát-medencében élõ külhoni magyar
fiatalok esélyei ugyanis – az egyéni és családi életpálya lehetõségeik és közösségi érvényesülésük egyaránt – egybefonódnak a határon túli magyar nemzettestek fennmaradásával és fejlõdésével. A külhoni magyar fiatalok nem egyszerûen csak e közösségek következõ generációit alkotják, hanem egyben
letéteményesei is a határon túli magyarság
megmaradásának, az anyanyelv és a magyar
kultúra ápolásának, a nemzeti tudományosság fejlesztésének, a határon túli magyarság
jövõjét meghatározó értelmiség biztosításának.
A külhoni magyar ifjúság esélye a tanulásban rejlik. A legnagyobb lehetõséget számukra az elsajátítható és a munkaerõpiacon
hasznosítható széleskörû és magas színvonalú ismeretek, a minél jobb érvényesülést
biztosító minõségi tudásszint, azaz tudástöbblet jelenti.
A külhoni magyarság megtartása, a kedvezõtlen demográfiai folyamatok megfordítása, és egyes stratégiai jelentõségû településeken a magyarság pozícióinak megerõsítése érdekében az egyik eszköz a magyar
képzési nyelvû felsõoktatás megszervezésében rejlik. A magyar nyelven és a magyar
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identitás erõsítésének szándékával folytatott
képzések elsõdleges célja természetesen a
megfelelõ szakképzettségû szakemberek
biztosítása a magyar közösségek gazdasági
és társadalmi felemelkedése érdekében.
Ezen túl a felsõoktatási jelenlét lehetõséget
kínál a magyar kézben lévõ infrastruktúra
kihasználására és fejlesztésére, jelentõs mértékben biztosíthat magas hozzáadott értékû
munkahelyeket a képzési helyszíneken, továbbá a képzési helyek között növeli a
magyar-magyar mobilitás mértékét.

Megállítandó folyamat
Minden külhoni régióban, így Erdélyben és
a Partiumban is igaz, hogy a középiskolákban és a felsõoktatási intézményekben tanulmányokat folytató hallgatók között a magyar nemzetiségûek aránya alulreprezentált.
E képet árnyalja az a tény is, hogy az alulreprezentáltság az egyes képzési szintekhez képest arányosan nõ, azaz ahogy haladunk a
közoktatástól felsõoktatási képzéseken át a
doktori képzés felé, úgy csökken a többségi
nemzet tagjaihoz képest a magyar nemzetiségû diákok, hallgatók, így a diplomások
aránya. Ez összességében azt jelenti, hogy
nagyon nehezen tud megvalósulni a határon
túli magyar közösségek értelmiségének reprodukciója.
Ezt a folyamatot meg kell állítanunk. Azonnali és hatékony válaszok szükségesek, hiszen ezek nélkül évtizedes távlatokban okkal
azt vizionálhatjuk, hogy a külhonban élõ magyar fiatalok nem tudják majd magukat kiteljesíteni szülõföldjükön. S hogy mi vezethet ahhoz, hogy ez a folyamat ne csak megálljon, hanem meg is forduljon? A határon túli magyar oktatás minõségorientált fejlesztése és olyan ösztönzõk bevezetése, amely a
magyar fiatalokat a felsõoktatás, a magyar
nyelvû felsõoktatás felé tereli.
De nézzük, mi történt az elmúlt 25 év alatt,
és hol tartunk most.
Az erdélyi magyar felsõoktatás léte részben
a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítványnak köszönhetõ. Az alapítványt

1991-ben azért hozták létre, hogy a magyarországi felsõoktatási intézmények számára
infrastrukturális és szervezeti hátteret biztosítson a magyar nyelvû képzések számára.
De természetesen a külhoni oktatáshoz kellettek a hazai intézményi partnerek is, hisz
nélkülük nehéz lett volna a határon túli felsõoktatást megteremteni. 25 évvel ezelõtt az
alapítvánnyal közösen a Szent István Egyetem – akkor még Gödöllõi Agrártudományi
Egyetem – a magyar felsõoktatási intézmények közül elsõként szervezett magyar
nyelven képzést.

Hiánypótló képzések
Az Alapítvány tevékenységét napjainkban
leginkább a magyarországi felsõoktatási
stratégiából ismert közösségi fõiskola modelljével lehetne jellemezni. Teret és keretet
biztosítanak a térségbe irányuló tudástranszfernek, annak minden szintjén, a gazdaképzésektõl a doktori képzésig. Segítik a
diákok orientációját a természettudományos
ismeretek felé, szerepet vállalnak a tehetséggondozás térségi feladataiban. Hiánypótló képzésekkel segítik a székelyföldi fiatalok szülõföldön való boldogulását. A képzésekbe, az oktatásba való bekapcsolódás lehetõségének biztosításával segítik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
munkatársait az akkreditációs feltételeknek
való megfelelésben. Épületük – különösen a
vidékfejlesztés területén – egyfajta térségi
szellemi-szakmai tudásközpontként funkcionál, amelyben rendszeresek a konferenciák, a mûhelytanácskozások, a szakmai
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esélye a tanulásban rejlik
programok. Kiadványokkal, szaklapokkal,
e-könyvtár mûködtetésével segítik a tanulni
vágyókat a korszerû tudás megszerzésében.
2011-ben a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem és a Szent István Egyetem
Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara
elõbb a Regionális Tudományok Doktori Iskolája, majd 2012-ben a vidékfejlesztési agrármérnök mesterszak
keretein belül tette lehetõvé az Emberi Erõforrások Minisztériumának támogatásával a
székelyföldi fiatalok számára a szülõföldjükön
való felkészülés lehetõségét.
Az idei tanévtõl az eddigi kihelyezett képzések
mellett vadgazda mesterképzés szak indításával bõvült az intézményi
paletta Csíkszeredában.
A gyakorlatorientált,
speciális igényeken alapuló képzés megszervezése során az egyetem
komoly hangsúlyt fektet
a határainkon túl élõ hallgatókkal való aktív kapcsolattartásra, és
mondhatjuk, hogy a csíkszeredai hallgatók a
gödöllõi diákokhoz hasonló lehetõségekhez
jutnak. Kihelyezett TDK-n mutathatják be
munkáikat, a Kutatók Éjszakája programon
és kutatási feladatokban vehetnek részt Gödöllõn. Jelenleg három szakon segíti oktatókkal és tananyaggal a Sapientia Egyetem
oktatási tevékenységét, de doktori és egyéb
kutatási programokban is fogad hallgatókat
és oktatókat Gödöllõn.

Kétirányú mobilitás
A 25 éves székelyföldi múltra visszatekintõ
Szent István Egyetem Gödöllõn megalapította a Kárpát-medencei Agrár és Vidékfejlesztési Innovációs Központot. A külhoni területeken – Csíkszeredán kívül Kárpátalján,
a Vajdaságban és a jövõ évtõl a Felvidéken is
– a Szent István Egyetem képzéseit szervezõ
központokat hálózatba tömörítve szándékozik a hálózat erejét kihasználni a K+F+I
potenciál erõsítésére.
Mint korábban utaltam rá, a határon túl is
elérhetõ színvonalas képzések mellett az
ösztönzõknek éppoly fontos szerepük van a
magyar fiatalok motiválásában.
2010-ben, a polgári kormányzás elsõ idõszakában merült fel a Magyar Állandó Értekezlet Oktatási és Kulturális Szakbizottságában elõször annak markáns igénye, hogy a

Kárpát-medencei magyar-magyar részképzéses tanulmányok során a hallgatói mobilitásokat – hasonlóan az Erasmus európai hallgatói mobilitási programhoz –, kétirányúvá
kell átalakítani. Ennek során az anyaországra
részképzésre érkezõ külhoni magyar hallgatók mellett biztosítani kell az anyaországi
magyar hallgatók határon túli, illetve a

külhoni magyar oktatási nyelvû felsõoktatási
intézmények egymás közötti kölcsönös, kétirányú mobilitását is.
A nemzeti felsõoktatásról szóló törvény közelmúltban elfogadott kiegészítése megteremtette a jogi lehetõségét annak, hogy az
emberi erõforrások minisztere a külhoni magyar nyelvû felsõoktatás támogatása céljából
felsõoktatási együttmûködési programot hirdessen meg. E felhatalmazás alapján került
kialakításra a Kárpát-medencei Ösztöndíj
Program koncepciója.
A program célja, hogy elõsegítse a külhoni
magyar közösségek értelmiségének utánpótlását, és támogassa az anyaországi és a külhoni magyar felsõoktatás minõségi fejlesztését és nemzetköziesítési folyamatait. Az ösztöndíjprogram elindítása a magyarországi
oktatók külhoni szerepvállalásával és a kétoldalú, kölcsönös hallgatói mobilitások
rendszerének megteremtésével elõmozdítja
az egységes Kárpát-medencei felsõoktatási
tér kialakítását.

A köznevelés erõsítésére
A kétoldalú hallgatói mobilitások rendszere
biztosítja a résztvevõ hallgatók tudásspektrumának kiszélesítését és kompetenciáik
növelését, a képzések során alkalmazott új
tudományos eredmények megismerését és
elterjedését, ezáltal elõsegíti a felsõoktatási

tanulmányoknak a munkaerõ-piaci kihívásokhoz való sikeresebb megfeleltetését. A
külhoni magyar régiók megismertetésével
támogatjuk a magyarországi hallgatók
egészséges nemzeti történeti tudatának és
identitásának megerõsítését és a külhoni magyar kapcsolatok kialakítását.
Az oktatói kiküldetések rendszere pedig
megoldást jelent a külhoni intézmények szakemberhiányának
pótlására, és a határon túli magyar felsõoktatás minõségorientált fejlesztésére egyaránt.
Mindezek mellett, 2016-ban a
határon túli magyar köznevelés
megerõsítésére összesen mintegy 100 millió forint támogatást
kaptak a külhoni pedagógus
szakmai szervezetek, egyesületek.
A szülõföldön megrendezésre
kerülõ nyári akadémiák támogatására 5 szervezet részesült
összesen 40 millió forint támogatásban.
Ezek a programok a magyar pedagógus szövetségek és a szakmai szervezetek kezdeményezésére a magyar nyelvû továbbképzési rendszer megerõsítését hivatottak
szolgálni.
A külhoni magyar oktatás szolgáltatásainak, módszertani központjainak, pedagógus egyesületeinek mûködtetésére 14
szervezet között 60 millió forint került szétosztásra.
Kedves Hallgatók!
Mint látjátok, a 25 éve tartó, és nem mindig
akadályoktól mentes munkának egyre
inkább látszódnak az eredményei. Nem csak
széles a képzési spektrum, amelyrõl választhattok, hanem egyben olyan magas
szintû is, amely számotokra garanciát jelent
majd a munkaerõpiacon való sikeres elhelyezkedéshez.
Mindezért köszönet illeti a Szent István
Egyetemet, aki úttörõként létrehozta elsõ
képzéseit határainkon túl.
Köszönet illeti a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetemet együttmûködéséért és
a szakemberek lelkiismeretes munkájáért,
akik egyben garanciát jelentenek a kifogástalan és magas színvonalú szakmai képzésre is.
Munkájukhoz további sikereket kívánok!
Támogatásunkra, ahogyan az elmúlt negyed
században, a jövõben is számíthatnak.
Balázs Gusztáv felvételei
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Nagy István: Ma már nem elég a "józan paraszti ész"
– Szeretettel köszöntöm a rangos intézmény
tanárait, munkatársait, hallgatóit, a rokonokat és az ünnep minden kedves résztvevõjét magam és a Földmûvelésügyi Minisztérium nevében – kezdte köszöntõjét dr.
Nagy István, a Földmûvelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára, majd a következõket mondta.
– A pályaválasztás életünk sorsdöntõ eseménye, amely egész további jövõnkre hatással
van. Nem könnyû feladat számba venni a lehetõségeket, mérlegelni a jövõbeli kilátásokat és meghozni egy életre szóló döntést.
Önök ezt a döntést meghozták, és bátran
mondhatom, hogy jól döntöttek. A tudás
megszerzésének vágya mindig egy cselekvõképes társadalom jelenlétét mutatja,
melyben a tudományosság biztosítja az építkezõ alapot. A tudomány egy olyan közös
vállalkozás, ami generációkat fog össze. Tovább adva a stafétát, tanár a diáknak, diák a
tanárnak, az így összegyûlt tudás a múltból
egészen a csillagokig vezet. Kedves elsõéves
hallgatók Önök, most egy ilyen vállalkozásnak a részvényesei lettek. Egy olyan vállalkozásnak, melynek a legfontosabb értéke az
a tudás melyet egy részrõl az otthonról hozott
értékek, másrészrõl az itt megszerzett információk rendszerbe foglalása eredményez
majd. Hiszem, hogy az oktatók mindent
megtesznek azért, hogy a végzõsök olyan
tudással és készségekkel kerüljenek ki innen,
amelyek képessé teszik õket arra, hogy helytálljanak a viharos gyorsasággal fejlõdõ világban. Ehhez kapcsolódva kívánom, hogy
higgyenek magukban, bízzanak döntésük
helyességében!

A növelhetõ aranytartalék
A kimûvelt emberfõ a magyar nemzet legfontosabb aranytartaléka, amelyet folyamatosan növelni kell, ezért az elvárás egyértelmû: az egyetemeknek meg kell sokszorozniuk "a családoktól kapott talentumok"
értékét, méghozzá használható tudással és
értékes diplomával.
Ilyen használható tudást nyújt immáron
negyedszázada Székelyföldön a Szent István
Egyetem – illetve jogelõd intézménye, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem –, amely 25
évvel ezelõtt az anyaországi felsõoktatási
intézmények közül elsõként indította el magyar nyelven szervezett képzését Csíkszeredában. Az azóta eltelt idõszakban ezernél is
több diplomát adott ki Székelyföldön, korszerû elméleti és gyakorlati ismereteket és
piacképes tudást biztosítva a tanulni vágyó
fiatalságnak. Köszönet érte!
Azt szokták mondani, hogy a megszerzett
tudást nem veheti el tõlünk senki, az már a
miénk, egyúttal a használható tudás a megmaradás legfõbb záloga. Mindannyiunk közös érdeke, a határon túli magyarság szel-
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lemi, gazdasági, kulturális megerõsödése,
melyhez Magyarország Kormánya a lehetõségeihez mérten minden támogatást megad.
Rendkívül fontos, hogy a vidéki térségek közösségei is megerõsödjenek, melyhez leg-

épülhet családi gazdaság, születhet tudományos értekezés, vagy akár korszakalkotó felfedezés is. De mindegy is, hogy melyik valósul meg, ha az alkotók közülünk valók, hiszen azzal a magyar nemzet gyarapszik és
erõsödik. Mindannyiunk érdeke, hogy a kutatások legfrissebb eredményei minél elõbb
beépüljenek a mindennapi gyakorlatba. A
nemzetek közötti kiélezett versenyben csakis akkor maradhatunk talpon, ha a tudás nem
marad az egyetem falai között.
A Kárpát-medence számos helyén megfordulva tapasztalom, hogy a gazdálkodáshoz
ma már nem elég a „józan paraszti ész". Mindent meg kell tennünk annak érdekében,
hogy a mezõgazdaság szereplõi a legkorszerûbb ismeretek birtokába juthassanak,
hogy az általuk elõállított termékek minél
magasabb feldolgozottsági fokkal rendelkezzenek.

Szorgalom és hozzáértés

jobban a mezõgazdaság tud hozzájárulni. A
magyar társadalom, a magyar nemzet mindig
is a vidék erejébõl tudott megújulni. Ez a
környezet õrzi még mindig a magyarság értékeit adó hagyományokat, szokásokat, természeti kincseket. Ezek az értékek a magyarság szempontjából nem választhatók el a határok mentén és a teljes Kárpát-medencében
jelen vannak. Az anyaország fejlõdésének és
megújulásának ugyanúgy bázisai lehetnek
ezek a nemzetrészeink, mint a történelmünk
korábbi idõszakában. Ezért rendkívül fontos,
hogy tudás átadását és generációk összekötését szolgáló intézmény, az iskola fejlõdni
tudjon úgy az anyaországban, mint Erdélyben, vagy akár Kárpátalján.

Életen át tartó kapcsolatok
Fontos tudatosítani magunkban, hogy sikeres fejlõdés csak összefogással érhetõ el és
még fontosabb elhinnünk, hogy erre az öszszefogásra képesek vagyunk. Úgy gondolom
az elmúlt években a magyar nemzet már több
alkalommal bizonyítani tudta, hogy nemcsak
a nagy katasztrófák idején, hanem a közös
nemzeti érdekek érvényesítése érdekében
össze tud fogni. Felelõsségünk legfontosabb
alappillére az anyanyelvû oktatás lehetõségének biztosítása, amely adott. Egyetemi
éveik során van, illetve lesz lehetõségük arra,
hogy olyan, akár egész életen át tartó kapcsolatokat alakítsanak ki, amelybõl táplálkozva

Magyarország Kormányának alapvetõ célkitûzése, hogy a magyarlakta tájak, falvak és
kistérségek versenyképessé váljanak, a vidék a nemzet motorja legyen. E jelenleg is
zajló nagy ívû átalakuláshoz nélkülözhetetlen a szakértelem és a szaktudás, melynek a
mezõgazdasági szereplõkhöz történõ eljuttatásában, a képzettségi színvonal emelésében kiemelt szerepe van a "határon túli magyar egyetemeknek is". A világban kialakult
népesedési folyamatok eredményei egyre
nagyobb szerepet szánnak a vidék ellátó képességének minél hatékonyabb kialakításában. A felmérések azt mutatják, hogy az élelmiszerek iránti igény folyamatosan növekszik. 2050-ben várhatóan több mint kilenc
milliárd ember táplálását kell a világ mezõgazdaságának megoldani. Egyes prognózisok szerint csak a globális húsfogyasztás
szintje 40%-kal nõ 2030-ig. Ez a mai termelési szint további növelését igényli. Minden azon múlik, hogy sikerül-e alkalmazkodnunk a változó feltételekhez, sikerül-e
megfelelnünk az új kihívásoknak. Meggyõzõdésem, hogy a magyar vidék, amely
nem zárul le a jelenlegi országhatárok mentén, nagyszerû természeti adottságaira és hagyományaira támaszkodva közös erõvel elérhetjük azt, hogy a szorgalom és hozzáértés
eredményre vezessen: az agrárium és a hozzákapcsolódó tevékenységek biztos megélhetést jelentsenek a gazdálkodók számára a
jövõben is. Ebben számítunk az egyetem kutatói, oktatói, valamint az itt képzett jövendõ
agrárszakemberek cselekvõ részvételére.
A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépniük
azonban maguknak kell. Tiszta szívembõl
kívánom, hogy ez a belépés minél simábban,
gördülékenyebben menjen.
Köszönöm megtisztelõ figyelmüket!
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Tõzsér János: együttmûködve térségi partnereinkkel

– Szeretettel köszöntöm Önöket a vidékfejlesztési agrármérnök és vadgazda mérnök
mesteri képzések jubileumi megnyitóján, a
százéves Márton Áron Fõgimnázium kápolnájában – kezdte beszédét dr. Tõzsér János
rektor. – Kiemelten köszöntöm azokat a vendégeinket, akik 25 évvel ezelõtt úttörõi voltak a külhoni magyar nyelvû felsõoktatásnak, és azokat a hallgatóinkat, akik most kezdik meg a tanulmányaikat Csíkszeredában.
A vidékfejlesztési agrármérnöki képzést a
2016/17. tanévben 40, a vadgazda mérnöki
képzést 25 fõ államilag támogatott hellyel
indítja az egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi valamint Mezõgazdaság- és
Környezettudományi Kara.

Megújult erdélyi igény
Amikor huszonöt évvel ezelõtt a határon túli
magyarok anyaországi szervezésû felsõoktatásának lehetõsége szülõföldjükön megnyílt, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem
elsõként kezdte el képzését csíkszeredai központtal, majd más felsõoktatási intézmények
is bekapcsolódtak a programba.
E korszak mérlege Csíkszereda, Nyárádszereda, Beregszász és Zenta tekintetében
1645 felvett hallgató, 1249 kiadott diploma,
több mint 400 oktatott tárgy, 477 magyarországi oktató és szervezõ, 203 külhoni konzulens, 17 sikeres doktori védés; közel 130
ezer konzultációs óra.
A felsõoktatás mellett több éven át kéthetes
tanfolyamok sorozata zajlott Csíkszeredában, Királyhelmecen, Nagybaktán, Lendván, Zentán annak érdekében, hogy az ottani
magyar agrárszakemberek anyanyelvükön
szerezzenek új, korszerû ismereteket az állattenyésztés, a növénytermesztés, a növényvédelem és az agrárgazdaságtan területén.
Az alapítvány, valamint a vele együttmûködõ magyar felsõoktatási intézmények
munkatársai tevékenységükkel jelentõs szerepet töltöttek be abban a folyamatban,
amelynek eredményeként megalakult a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem

csíkszeredai kara. 2006ban – immár az integrált,
2000-ben alapított Szent
István Egyetem – megszüntette az alapítvány
szervezésében folyó képzését azzal a céllal, hogy
segítse az önálló erdélyi
magyar felsõoktatási intézmény megerõsödését.
A Szent István Egyetem
újabb szerepvállalásáig
csak öt évet kellett várni.
Igényként merült el
ugyanis az erdélyi magyar anyanyelvû felsõoktatás oktatói bázisának
megerõsítése. 2011-ben a
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
és a Szent István Egyetem
rektora együttmûködési
megállapodást írt alá,
majd a Regionális Tudományok Doktori Iskola csíkszeredai kihelyezett képzésén, 10
hallgatóval elindult a doktori képzés. Az elsõ
sikeres munkahelyi vita idén júniusban zajlott le és további 3-4 doktorandusz érkezett el
ennek a küszöbéhez.
Ezután a szülõföldön elérhetõ magyar nyelvû mesteri képzéshez is jelentõsen hozzájárult a Szent István Egyetem azzal, hogy
2012-ben elkezdõdött a vidékfejlesztési agrármérnök MSc képzés Hargita megye székhelyén.
Az elsõ két évfolyamon 30-30, majd évfolyamonként 40 hallgató kezdte meg tanulmányait, s eddig 65-en szereztek diplomát.
Kétszer rendeztek Csíkszeredában kihelyezett TDK konferenciát.
A doktor- és a mesteri képzés az Emberi
Erõforrások Minisztériumának támogatásával zajlik, immár a Pro Agricultura Hargitae UniversitasAlapítvány szervezésében.
Az elvetett mag jó talajba hullott. A magyar
kormány a következõ években Kárpátalján,
Felvidéken, a Vajdaságban és Erdélyben
alap- és mesterszakok oktatását támogatja a
Szent István Egyetem égisze alatt, a helyi
intézményekkel együttmûködésben.
Megtiszteltetés számunkra, hogy a vidékfejlesztési agrármérnök mesterképzést immár az ötödik tanévben indíthatjuk és most
elsõként vehettünk fel hallgatókat a vadgazda mérnök mesterszakra. A felvételi jelentkezések bizonyítják, hogy ezekre a képzésekre Székelyföldön szükség van.
Miért fontos ez számunkra? Az Emberi Erõforrások Minisztériuma által elfogadott középtávú Intézményfejlesztési Tervünkben
célul tûztük ki, hogy a Szent István Egyetem

a Kárpát-medence vezetõ agrár- és vidékfejlesztési tudásközpontjává váljon, amely
átfogja az élelmiszergazdaság teljes vertikumát, erõsíti a vidék népességmegtartó képességét, egyben részese a közép-európai
társegyetemek együttmûködésének. Határon túli kapcsolataink – beleértve a helyi
gazdaságok fejlesztését szolgáló agrár- és
vidékfejlesztési tudástranszfer hálózat
kialakítását – e cél elérését nagy mértékben
segítik.

Kutató hallgatópárok
A Nemzeti Tehetség Program keretében az
egyetem térségi partnereivel sikeres pályázatokat készített, több száz egyetemistát,
középiskolás, magyarországi és külhoni oktatót valamint tehetséggondozással foglalkozó szakembert vont be a munkába és
számos szakmai kiadványt jelentett meg.
Legutóbb a Kreatív fiatalok – innovatív vidék projekt megvalósítása során 15-15 gödöllõi és székelyföldi egyetemi hallgató párokat alkotva dolgozott fel székelyföldi jó
gyakorlatokat és készített ezekbõl elõadásokat és tudományos közleményeket.
A Pro Scientia Ruralis címmel Romániában
bejegyzett on-line tudományos folyóirat
publikációs lehetõséget nyújt a Kárpát-medencei egyetemi hallgatók és tanáraik számára.
Kedves Hallgatóink!
Köszöntõmet zárva valamennyiüknek sok
erõt, kitartást és jó egészséget kívánok, legyenek szorgalmas és sikeres hallgatói a
Szent István Egyetemnek!
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Dávid László: helyben maradó, alkotó közösséget nevelni
– Engedjék meg, hogy megkülönböztetett
tisztelettel köszöntsem baráti társegyetemünk rektorát, oktatóit, vezetõségét és kedves hallgatóit Erdélyben, a négy helyszínen,
Kolozsváron, Csíkszeredában, Marosvásárhelyen és Sepsiszentgyörgyben mûködõ
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nevében – kezdte köszöntõjét dr. Dávid
László rektor.
Többen és többször is megállapították, hogy
a magyar kultúra és történelem sokkal szegényebb lenne az elcsatolt részek nélkül, de
sajnos ennek fordítottja is igaz. Mert az újra
felelevenített, 1902-ben megtartott székely
kongresszus kapcsán fogalmazódott meg,
hogy Székelyföld akkor is a monarchia legelmaradottabb régiója volt, és sajnos ma is Románia leszakadó félben lévõ vidéke. Két
nappal ezelõtt jelentették be újra, hogy a bérek tekintetében Hargita megye megint a sereghajtó. Az ország fõvárosához, Bukaresthez képest itt pontosan fele az átlagbér. Ebben a helyzetben többször is elhangzott,
hogy az egyetlen kitörési lehetõség az oktatás, jól képzett szakemberek helyszíni képzése és megtartása a régióban.
Nemrég Marosvásárhelyen a várkert esperese, nagytiszteletû Ötvös József fogalmazott
úgy, hogy Marosvásárhelynek három kimagaslóan fontos és meghatározó periódusa
volt. Elsõként természetesen Bernády polgármester úr nevét említette. De a második és
a harmadik periódus kimondottan egyetemhez kötõdik. A Marosvásárhelyi Orvosi
és Gyógyszerészeti Egyetem letelepítése és
mûködése mellett õ úgy gondolja, hogy a
Sapientia EMTE hasonló hatást jelent a városnak. A Bólyaiak és Bodor Péter mezõvárosában egy kultúrközpont jöhetett létre.
Sajnos mindez még nem jelenti azt, hogy
megmentettük Marosvásárhelyt. De azt bizonyosan igen, hogy van esély erre és van értelme tenni érte.
Ezt a gondolatmenetet követve tegyük fel
azt a kérdést, vajon akkor mit jelent Csíkszeredának az egyetemi képzés? Mit jelent
egy olyan közösségnek, amely nemcsak etni-

kai és földrajzi szempontból volt elszigetelve
az anyaországtól, hanem jellemzõen az értelmiség elvándorlása miatt is van ebben az említett elmaradott helyzetben. Sajnos nem állíthatom azt, hogy nekünk, a Sapientia Egyetemnek vagy akár a magyarországi egyetemek kihelyezett tagozatainak sikerült volna
gyökeresen megváltoztatni a régió fejlettségével kapcsolatos tényállást. De közös jelenlétünk azt tanúsítja, hogy újabb lépést tettünk
azon az úton, amely összeköt, mint egységes
nemzet és közösen is tudatosítottuk, hogy
nem elvándorló értelmiséget, hanem helyben
maradó, alkotó közösséget próbálunk nevelni. (...)
Közösen kell élhetõ jövõképet kidolgozni,
és átadni tanítványainknak. És ez nem kevés,
fõként azért nem, mert ennek itt és most szereplõi a saját és az önök egyetemének fiatal
hallgatói, akiknek erõt és hitet kell adnunk.
Sõt, azt is tudatosítanunk kell, hogy mindezt
nem lehet csupán másoktól elvárni. Ezért is
állítom, hogy a mindenkori egyetemnek hitele kell, hogy legyen a régióban. Úgy, hogy
azonosul a gondjaival, amelyekre megoldásokat javasol.

Dóczi István felvétele
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Tamási Áronnak nemcsak a szülõföld, a
Hargita kapcsán megfogalmazott gondolataira érdemes odafigyelni, hanem arra a megállapítására is,, hogy „az író” – s itt engedjék
meg, hogy behelyettesítsem, az értelmiségi –
„nemcsak azért felelõs, amit írásban és
szóban hirdet, hanem azért is, amit mások az
õ hallgatása fölött a népével cselekednek”.
Természetesen ehhez kell a politikai támogatás is. A szerepvállalás és a hit. Talán Németh László megfogalmazása állt legközelebb hozzánk, amelyet egyetemünk 20072010 közötti megpróbáltatásai idején idéztem többször: "Épp mi magyarok vagyunk
példa rá, hogy egy nép erényei önmagukban
nem biztosítják történelmi sikerét.” „A nép
fölé, a képességek osztálya fölé kell egy másik osztály, az akaraté, mely a képességet
szervezi.” „A népre hangolt nemesség (vezetõk) nélkül nincs a néphez méltó történelem.” (...)
Hiszek benne, hogy a tudományt és a mûveltséget anyanyelven lehet legkönnyebben
megérteni és megtanulni. Sõt, a tudomány
gyakran az anyanyelvi irodalmon keresztül
jut el az emberhez.
Kedves fiatal és kevésbé fiatal hallgatók!
Sokatok szemében ott a bizonytalanság, milyen jövõ vár rátok. Nagyon egyszerû választ
kaptatok, ugyanazt, mint a Sapientia hallgatói is: csak annyit várjatok el az élettõl,
amennyit Ti is beletesztek. Ne többet, ne kevesebbet.
Hogyan mondjam el ezt érthetõbben? Atyhából jöttem el ide, ahol hétfõ hajnalban leégett a római katolikus templom. Két-három
nap, a hivatalos idõ eltelte után, az atyhaiak
segítség kérés helyett elkezdték eltakarítani
a romokat azzal a szemlélettel, hogy ha mi
megtesszük a magunkét, majd a jó Isten is
megsegít.
Meg vagyok gyõzõdve arról, Ti is megérdemlitek a tanulás lehetõségét. Ezzel éljetek,
bizonyítsatok, egyébként ti is csak újabb elszalasztott lehetõség lesztek. Mindehhez kívánok sikert, szerencsét! Mindenkinek áldott, sikerekben gazdag boldog új tanévet!

Balázs Gusztáv felvétele
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Borboly Csaba: Autonómia =mi magunk, saját erõbõl
– Én is egy magyarországi állami egyetemen
végeztem, sajnos nem Gödöllõn, hanem az
ELTE-n – kezdte köszöntõjét Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. – Nagyon szerettem az egyetemi éveimet, és sokat is tanultam. Minden, ami sikeres a tevékenységemben, nagyrészt onnan gyökerezik, onnan ered. Azt is el kell mondani, hogy
büszke voltam, amikor felvehettem a kettõs
állampolgárságot és a magyar nemzet tagjának érezhettem magamat. Sokszor elhangzik
itt, ebben az országban, hogy a mi fiataljaink
itthon tanulnak, itthoni pénzbõl, itthoni
egyetemen, azután elmennek esetleg Magyarországra, vagy távolabb dolgozni. És ez
milyen rossz. Én egy ellenkezõ példa vagyok, magyarországi egyetemen tanultam,
és hazajöttem. Úgy gondolom, mindannyiunk számára, akik magyarországi közpénzbõl, Magyarország által fenntartott egyetemen tanultunk, ez plusz kötelezettség jelent.
A mai napra térve, engedjék meg, hogy
megköszönjem Magyar Ferenc fõigazgatónak és Becze István kollégámnak, hogy egy
csodálatos három napot szerveztek meg
munkatársaik segítségével. Ez idõ alatt, ha
nem is oldottunk meg minden problémát, de
a vidékfejlesztés feladatairól tudtunk beszélni, egy asztal mellett, függetlenül attól, hogy
ki milyen szakma, ki milyen politikai szervezet berkeibõl érkezett.
Sokszor beszélünk az autonómiáról. Számomra ez a fogalom azt jelenti, hogy „mi

magunk, saját erõbõl”. Vagyis ne nyújtogassuk a kezünket, ne várjuk, hogy valaki belecsepegtessen valamit vagy elvégezzen helyettünk munkát, hanem mi magunk, saját
erõbõl cselekedjünk.
E tekintetben nagyon fontos az, hogy olyan
végzõsei legyenek a Szent István Egyetemnek itt, Csíkszeredában és olyan végzõsei a
Sapientiának, ugyancsak itt, Csíkszeredában, akik képesek maguk, saját erõbõl megoldani problémákat.
Jó volt hallani Tánczos Barna szenátor elõadását a konferencián az óriási lehetõségekrõl. De van-e erõnk ezeket használni?
A magyarországi közpénzbõl fizetett egyetemeknek az legyen a fokmérõje, hogy a jól
megfizetett állásokra, a vezetõ állásokra, a
Szent István Egyetem és a Sapientia egyetem
végzõsei jelentkeznek-e vagy sem.
Akkor lesz magasabb fizetés, ha azt megtermelik. Pénzbõl nem nyomtatással, hanem
a gazdaság természetes folyamatai révén lesz
több. Ezért is örvendek, hogy a gödöllõi
egyetem keresett, fontos szakokon indít oktatást. A polgármesterek, a kistérségek, a
közbirtokosságok, a szövetkezetek, kis- és
közepes vállalkozások várják azokat a végzõsöket, akik dolgozni akarnak. Engedjék
meg, hogy rektor úrnak átadjam azt a mappát, amelyben 14 olyan állásfelhívás szerepel, amit Hargita Megye Tanácsa hirdet
ezekben a napokban nettó 270-450 ezer forintig terjedõ fizetéssel.

A Szent István Egyetem az évforduló alkalmából két Díszoklevelet
adományozott. Az elsõt a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kapta a két egyetem közötti, a felsõoktatás terén kifejtett
példaértékû, eredményes szakmai és oktatói együttmûködés elismeréseként.Adíszoklevelet dr. Dávid László rektor vette át.
Amásik Díszoklevélben a ProAgricultura Hargitae UniversitasAlapítvány részesült az egyetem székelyföldi kihelyezett képzéseinek
megvalósításában 25 éven át kifejtett, értékes szakmai együttmûködésének elismeréseként. Ezt a Díszoklevelet dr. János Zsuzsanna, az
alapítvány elnöke vette át dr. Tõzsér János rektortól (képünkön).

Várjuk tehát a szakembereket, hogy többet
érjen az erdõ, a szarvasmarha, és többet érjen
az összefogás. Egyben a 25 évi munkáját is
szeretném megköszönni az egyetemnek. Ma
nem tudnék itt beszédet mondani, ha nem
lenne a sok gödöllõi végzettségû szakemberünk, ha nem modernizálódott volna ennek révén is a csíki társadalom!

A Szent István Egyetem csíkszeredai kihelyezett képzése keretében a
2016/17-es tanévben 65 elsõéves hallgató kezdte meg tanulmányait,
az õ képviseletükben tettek esküt a jelenlevõ hallgatók. Az eskü
szövegét Csilip Árpád vidékfejlesztési agrármérnök hallgató mondta
elõre, amit az elsõévesek elismételtek. Ezután dr. Tõzsér János rektor
a hallgatókat a képviselõjüknek nyújtott kézfogással iktatta be az
egyetem polgárai közé. Végül Nagy Dániel, az Egyetemi Hallgatói
Önkormányzat elnöke tûzte fel egyetemünk ezüst jelvényét Csilip
Árpád lajbijára.
Balázs Gusztáv felvételei
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Molnár József:
Páratlan katalizátor
A külhoni képzés helyi
társadalmakra gyakorolt jótékony
hatását különkiadásunk számos
írásában méltatjuk. De vajon mi
volt a hozadéka ennek a
küldetésként indult vállalkozásnak
az egyetem oktatói közössége
számára az 1991-2006-ig terjedõ
elsõ idõszakban? Errõl kérdeztük
dr. Molnár József rector
emeritust, a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar
professzorát, aki a jubileumi
évnyitón is részt vett.
– Érdemes az arányában legjelentõsebb és
folyamatában is a leghosszabb, csíkszeredai
oktatás tapasztalatait összegezni e téren is.
Rendkívüli és megismételhetetlen idõszak
volt ez, amely egybeesett a rendszerváltással, s olykor, mivel alulról szervezõdött, egyegy lépéssel meg is elõzte annak folyamatát.
A tanfolyamok gyors lefutása után hamar elindult az egyetemi képzés Csíkszeredában.
Magyarországon is óriási várakozás kísérte
az átalakulást, annak minden reményével, félelmével és bizonytalanságával együtt. Ebbe
„durrant bele” mint egy teljesítményfokozó
benzinadalék a csíkszeredai távoktatás.
Gyakran és büszkén mondjuk, hogy mennyi
mindent adtunk e képzés során az ott élõknek, fõleg a fiataloknak. Ebben van igazság,
de úgy érzem, hogy legalább ennyit kaptunk
tõlük közvetlenül és közvetve. Kiváló helyi
vezetõ értelmiségiekkel kerültünk kapcsolatba, szövõdtek köztünk máig tartó barátságok.
Soha korábban nem volt és azóta sincs
olyan katalizátor, ami ilyen módon és ilyen
mértékben hozta volna egymáshoz közel az
egyetemi oktatókat. Egy mikrobuszban vagy
akár több gépkocsiban utazva különbözõ
karok, különbözõ tanszékek, sõt különbözõ
intézmények tanárai, oktatói kerültek egy
kupacba, és 10-12 órán keresztül haladtak
egy cél felé. Rajtunk múlt, hogy milyenné
tettük ezen utazások hangulatát. Úgy érzem,
jól éltünk a lehetõséggel.Areggeli és vacsora
melletti beszélgetések is soha vissza nem térõ alkalmakká váltak. Leültünk, idõt szántunk, idõt szenteltünk egymásra, arra, hogy
együtt legyünk, megismerjük a másikat, lássuk, érezzük, tapasztaljuk, ki hogyan gondolkodik bizonyos kérdésekrõl. Én soha
annyi kollégával ilyen közvetlen módon nem
tudtam együtt lenni, mint a csíkszerdai képzés során.
E másfél évtized nélkül szegényebb lennék,
szegényebbek lennénk. Beépült a gondolkodásunkba, a zsigereinkbe az erdélyi életszemlélet. Máig magamon érzem a csillogó
szemû fiatalok tekintetét, akik óriási lehetõséget és esélyt kaptak azzal, hogy magyar
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nyelven, Székelyföld szívében
felsõoktatási képzésben vehetnek
részt.
– A képzés elõsegítette egyetemünk emelkedését is?
– Tényekkel tudom alátámasztani, hogy igen. Elõször is újfajta feladatokkal szembesültünk. A távoktatás technológiája még nem
terjedt el Magyarországon. Meg kellett tanulnunk. Egy késõbbi periódusban az oktatás internetes támogatását sajátítottuk el.
Úgy kellett összeállítani a jegyzeteket, hogy
azokat távoktatási formában is hasznosítani
tudjuk, azzal az igénnyel készültünk az órákra, hogy viszonylag rövid idõ alatt a lehetõ
legtöbb tudást adjuk át. Az oktatási feladat
tehát önmagában pezsgést keltett az egyetemen, ami késõbb a felsõoktatás egészére
átterjedt. Az elsõ webkamerát én vittem
Csíkszeredába, hogy kapcsolatot tudjunk
létesíteni az ottani hallgatókkal.
– Megosztana professzor úr egy személyes sztorit az olvasókkal?
– Emlékezetes esemény volt, amikor 4 diákot országos tudományos diákköri konferencián indítottunk. Az erdélyi hallgatók is olyanok persze, mint általában mindenütt. Vannak tehetségesebbek és kevésbé tehetségesek, szorgalmasak és linkócik. A világ már
csak ilyen. De máig bennem élõ élmény,
hogy az egyik konferenciára készülõ leány
elpróbálva elõttem az elõadását, legnagyobb
megdöbbenésemre szó szerint elmondta a
dolgozatát. Amikor megjegyeztem, hogy
kívülrõl tudja, amit leírt, elõször megijedt,
mert azt hitte, hogy arra gondolok, hogy
valahonnan lopta a szöveget, majd így válaszolt: – De hát persze, hogy tudom, hiszen
én írtam! Különleges képességû tanuló volt,
igazi „csiszolatlan gyémánt”, mert amit leírt,
azt fejbõl tudta is.
– Hogy értékeli negyedszázad gazdasági
fejlõdését Romániában?
– A gazdasági helyzet mélyebb megismerésére nem volt elég a pár nap. A látható jelek
azonban szembetûnõek. Teljesen jók az utak.
Mi elképzelhetetlen rossz minõségû utakon
értünk el annak idején Csíkszeredába. Megtörtént, hogy azért lett defektes az autó, mert
úgy belecsapódott egy kátyúba, hogy az eldeformálódott felni elvesztette a levegõt. A
megyeszékhely rendezett, szép a parkja, központja – egészen más képet mutat most, mint
korábban. Hargitafürdõre is tökéletes út vezet, sõt, az Ózon hotelig aszfaltúton lehet eljutni, gyönyörûen felfestett útburkolati jelekkel.

Középpontban
a hallgatók
– A határon túli fiataloknak azonos feltételrendszer mellett kínálunk felsõoktatást,
mint itthoni társaiknak, ettõl egységes a magyar felsõoktatási tér – nyilatkozta lapunknak a tanévnyitó után dr. Palkovics László
oktatási államtitkár. – A magyar állam által
fenntartott határon túli egyetemekre szintén
ugyanolyan feltételek között lehet jelentkezniük a hazai érdeklõdõknek. Ez segíti elõ azt,
hogy Magyarországról is jöjjenek ide tanulni, ha olyan szakra szeretnének jelentkezni,
ami csak itt indul el. Miért zárnánk ki azt,
hogy valaki mondjuk Csíkszeredában vagy
Marosvásárhelyen tanuljon Magyarországról? A normál felvételi eljárás során ezzel a
lehetõséggel élnek is a jelentkezõk.
– Elképzelhetõ-e, hogy például a Sapientia EMTE hallgatói számára is induljon
duális képzés?
– Ebben a kérdésben mi csak támogatást tudunk nyújtani, hiszen az egyetemnek a román jogrendnek megfelelõen kell mûködnie. Adaptálhatónak tartom a Magyarországon két éve bevezetett és nagyon sikeres duális képzést. Jó módja ugyanis annak, hogy a
hallgatók már egyetemi tanulmányaik idején
közel kerüljenek az õket majd alkalmazó
vállalatokhoz.
– A Csíkszeredába vezetõ hosszú úton
min töprengett?
– Például azon, hogy erõsíteni kell a kutatási kapcsolatokat a határon innen és a határon túli egyetemek között – a vállalatok bevonásával. Ez azért is célszerû, mert a tíz
órás úton a táj csodálatos változásai mellett
az is szembetûnõ, hogy jórészt ugyanazok a
nemzetközi vállalatok mûködnek Romániában, mint Magyarországon vagy a világon
bárhol. Használjuk ki jobban az ebben rejlõ
lehetõségeket, végsõ soron a hallgatók érdekében!

A tanévnyitón énekével Dánél Kunigunda,
szavalatával Esztány Zsófia mûködött közreA
Himnuszt és a Szózatot a Kódex zenekar
kísérte.
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Egy asztal mellett a gazdaszervezetek

A Hunguest Hotel Fenyõben tartott egyeztetésen több mint húsz gazdaszervezet képviseltette magát a térségbõl. Az eseményen
részt vett Jakab István, a Magyar Országgyûlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek Szövetségének elnöke;
Tóth Katalin, a Földmûvelésügyi Minisztérium nemzetközi kapcsolatokért felelõs helyettes államtitkára; Darabos Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) fõigazgatója; Kocsy Béla, a NAK külkapcsolati
igazgatója; Borboly Csaba, Hargita Megye
Tanácsának elnöke valamint Tánczos Barna, Hargita megyei szenátor. Az eseményen
Borboly Csaba köszöntõjét követõen hangoztak el a meghívott vendégek beszámolói,
majd a házigazda Pro Agricultura Hargitae
Universitas Alapítvány operatív alelnöke,
Magyar Ferenc mutatta be a szervezet tevékenységét, valamint az alapítvány által megvalósított és tervezett programokat. Ezt követõen kezdõdött meg egy szakmai egyeztetés a KEF további hálózatépítésérõl, valamint számtalan aktuális regionális ügyrõl a
meghívott székelyföldi szervezetek hozzászólásaival.
*
A csíkszeredai találkozón Magyar Ferenc, a
Szent István Egyetem stratégiai és koordinációs fõigazgatója, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány operatív elnöke
az esemény házigazdájaként köszöntötte a
jelenlévõket, számolt be róla a Székely Gazda. Tóth Katalin, a Földmûvelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára elmondta: két
héttel ezelõtt, amikor a magyar és a román
szaktárca vezetõi találkoztak, minden második kérdés az volt, hogy Magyarország miként csinálja. A példákat, alapokat nagyon

szívesen bemutatjuk, mondta a helyettes államtitkár.Ajelen lévõ nagyszámú gazdaszervezeti képviselõ elõtt kijelentette, nem lehet
veszélyeztetni az országos képviseletet,
ezért összefogásra buzdítja az asztalnál ülõket. Újdonságként említette, hogy a Magyarországon jól bevált falugazdász programot
szeretnék kibõvíteni, így számítanak majd a
Kárpát-medencei önkormányzatok segítségére. A földmûvelésügyi tárca helyettes államtitkára még azt is hozzátette, hogy a tavalyi Országos Mezõgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás és Vásárhoz (OMÉK) hasonlóan idén is egységes Kárpát-medencében
kívánnak gondolkodni, így ennek jegyében a
következõ vásáron kétszeres kiállítási felületet biztosítanak az anyaországon kívülrõl érkezõknek. Szintén lehetõségként említette a
székelyföldi termelõknek a berlini Grüne
Wochen való részvételt. A 2017. január 20 –
29. között Berlinben megrendezendõ fogyasztói vásáron is egységes Kárpát-medencei megjelenést terveznek.

A KEF ülésén Magyar Ferenc a 25 éves
székelyföldi felsõfokú agrárképzés jelenlétérõl beszélt. Hangsúlyozta, hogy 1991-

ben a Szent István Egyetem elõdje, a Gödöllõi Agrártudományi Egyetem elsõként
válaszolt a helyiek felkérésére, majd a
Sapientia egyetem alapításáig folytattak
oktatást.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem felkérésére 2011-tõl szerepet
vállaltak a kihelyezett doktori, illetve mesteri képzésekben.
A Pro Agricultura Hargitae Universitas
Alapítvány ugyanakkor ma már részt vállal a
felnõttképzésben is, többek között a gyógynövénytermesztés témakörben meghirdetett
képzése igen nagy népszerûségnek örvend,
fogalmazott Magyar Ferenc. A hallgatók a
megszerzett tudás mellett olyan oklevelet is
kapnak, amelyet az uniós pályázatoknál
felhasználhatnak. A felnõttképzésre is kiterjed az együttmûködés a Sapientia
egyetemmel, ahol Szép Sándor tanár vezetésével a lepárlást is megtanulhatják a tanfolyam résztvevõi.

Dóczi István felvételei

A Kárpát-medencei Magyar
Gazdák Egyeztetõ Fóruma (KEF)
szeptember 22-én tartotta
székelyföldi regionális ülését
Csíkszeredában. A házigazda
szerepét a Pro Agricultura
Hargitae Universitas Alapítvány
töltötte be.

A KEF ülésén jelen volt Jakab István, a
Magosz elnöke, az Országgyûlés alelnöke,
aki az egyeztetõ fórumon is hangsúlyozta az
együttmûködés fontosságát. A székelyföldi
regionális ülésen az elmúlt idõszak ágazatai
eredményeit Borboly Csaba elnök vázolta.
Hangsúlyozta: tudatos munkával sikerült
eredményeket felmutatni a tejszövetkezetek terén, kezdenek kialakulni a példák,
a gyümölcsfeldolgozás terén is eredményeket értek el. A megyeelnök rámutatott, az
élelmiszerek bevizsgálása terén lennének
elõrelépések, ha a Sapientia egyetemnek
meglenne erre a megfelelõ laboratóriuma.
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Agrárkonferencia a Megyeházán

Vidék – Képzés – Fejlesztés
A székelyföldi mezõgazdasági
termelés és vidékfejlesztés elõtt
álló kihívásokat vázolták fel a Pro
Agricultura Hargitae Universitas
Alapítvány társszervezésében
megrendezett Vidék-KépzésFejlesztés címet viselõ
agrárkonferencia szereplõi a
csíkszeredai megyeházán
szeptember 23-án.
Jakab István, a Magyar Országgyûlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek elnöke a rendezvény nyitóelõadásában kifejtette, a globalizált versenyben

dekében az értékesítõ
láncokat szorító ún.
szupermarket-törvényre is kitért.
Elõbbi keretében
nemcsak a közös termékértékesítés, hanem akár a szövetkezeti hizlalda mûködtetéséhez is adókedvezmények és pályázati fejlesztési lehetõségek társulnak, bizonygatta. „Ha azt
Oláh Zsanett, Darabos Tamás és Magyar Ferenc
hisszük, hogy valaki,
csak azért, mert tehenet tartunk és megfejjük, megköszöni és a védett nagyragadozók számából adódó
terméket kötelezõen megveszi, nagyon na- gondokat pedig Brüsszel felé is jelezték. „A
fõ gond nem a vadkárok megtérítése, persze
gyot csalódunk” – hangsúlyozta a szenátor.
az is számít, hanem a lakosságot fenyegetõ
veszély” – hangsúlyozta Borboly.
A tanácselnök véleményét Korodi Attila
parlamenti képviselõ, volt környezetvédelmi miniszter nem mindenben osztotta.
Korodi szerint nem lehet mindenért csak a
nagyragadozókat felelõssé tenni: a medvekérdést nem lehet csak puskagolyóval kezelni. Leszögezte: ez annál sokkal komplexebb probléma. Elmondta, a miniszteri

Jakab István, Tánczos Barna
és Borboly Csaba

azok a termelõk állnak helyt, akik szervezetten vesznek részt a piacon, a legújabb
mûszaki fejlesztéseket, tudományos eredményeket hasznosítják. Leszögezte: az integráció a valóságban azt jelenti, hogy a búzát 60 ezer tonna, egységes minõségû menynyiség alatt nem lehet hajón útnak indítani.
„A tudás hatalom, de az együttmûködés is
külön tudás és hatalom”, hangsúlyozta a
Magosz elnöke.
Elõadásában a szövetkezés szükségessége
mellett a tudástranszfer, a GMO-mentes termelés, a precíziós gazdálkodás és az öntözés,
illetve a termõföldek megtartásának fontosságáról beszélt. Jakabnak utóbbihoz kapcsolódóan a Magyarország ellen kötelességszegési eljárást indító Európai Bizottsághoz is
volt egy-két szava: a Brüsszel által kifogásolt
magyar földvásárlási törvény kapcsán kifejtette, a kétsebességes Európában a bizottságnak nemcsak a magyar, hanem az unió valamennyi tagállamának saját termelõit védõ
intézkedéseit is meg kellene vizsgálnia.
A MAGOSZ elnökének mondandójához
csatlakozva Tánczos Barna szenátor is megjegyezte, a birtokpolitikát azzal az elszántsággal, ahogy Magyarország tette Romániának is a nulláról kellene újraépítenie. A Hargita megyei politikus az idén elfogadott, a
gazdák összefogását segítõ szövetkezeti törvény és a hazai termékek és termelõk ér-
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Tánczos úgy véli, a gazdálkodóknak változtatniuk kellene a támogatásvezérelt magatartásukon is, szerinte ugyanis pillanatnyilag
az évrõl évre változó támogatások nagysága
dönti el, hogy mind az állattartók, mind a
növénytermesztõk mikor mibe fognak. Ez
viszont kapkodáshoz, a szakosodott termelésben és a fejlettségben is megmutatkozó
lemaradáshoz vezet.
A pénteki agrárkonferencián részt vevõ
szakemberek ezt követõen két, egymással
párhuzamosan zajló szekcióülésen folytatták
a munkát. Az elsõ keretében a helyi termékek
és védjegyek, a minõségbiztosítás, a tejtermelés és -feldolgozás, valamint az e téren kibontakozó együttmûködési példákat járták
körbe a szakemberek, míg a másik szekcióülés fõ témáit a vadkárok és a vadgazdálkodás, a gazdaképzések és a szaktanácsadás
és az agrártámogatások alakulása szolgálták.

Vadkáros gondjaink
A vadkárokat taglaló panelbeszélgetésen
Borboly Csaba, a megyei önkormányzat
elnöke leszögezte, a problémával 2008 óta
folyamatosan küzdenek. Elmondta: a
vadkárokkal, illetve az ún. medvekérdéssel
kapcsolatban is jelentések sora készült, a

Korodi Attila

megbízatása idején, 2014 végére készült el
az a medvekérdést rendezõ átfogó, szakmailag alátámasztott csomag, amit viszont az új
tárcavezetés nem volt hajlandó alkalmazni,
tovább vinni. Korodi az állomány nagyságának saccolásos megállapítása helyett költségesebb, de eredményében sokkal pontosan
genetikai felmérést sürget. A Tusnádfürdõhöz hasonló fekvésû települések esetében
államilag bérezett vadõrök felügyelete alatt
a vadak számára speciális tranzitzónák kialakítását kéri. A szaporodó vadkárok kapcsán kifejtette, elfogadhatatlan a pásztorok
hozzáállása is, akik a nyájat behajtják az erdõbe, éjjel is legeltetnek, a kutyáikat nem
etetik, emiatt azok az erdõkbõl levadásszák
az apróvadakat. Szerinte a gombák, erdei
gyümölcsök begyûjtésének kérdése is kezeletlen, akik a fakitermelõkkel egyetemben
ugyancsak nem hagynak csendes zónákat az
erdõkben.
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Ábrahám Emma, a Hargita Megyei Agrárkamara igazgatója más aspektusra is felhívta a
figyelmet. „Hogy a gazdák nem tudják, mi a
vadkárbejelentési eljárás, az egy dolog, de
hogy a polgármesterek se, az nincs rendjén.A
hiányosan összeállított ügycsomók miatt viszont a gazdák veszítik el a kártérítési összegeket”, mutatott rá Ábrahám Emma.

Oktatás és átalakuló
támogatási rendszer
A gazdaoktatási, szaktanácsadási panel keretében Kastal László, a gyergyószentmiklósi székhelyû Caritas Vidékfejlesztés
igazgatója az intézmény által kínált formális
és nonformális képzési programokat mutatta
be, illetve azokat a gyakornokprogramokat,
amelyek révén a fejlõdni, tanulni vágyó fiatal
gazdák 3-6 hónapos idõszakra külföldi –
svájci vagy bajorországi – farmokon munkát
vállalhatnak. Megjegyezte, a lehetõséggel
Székelyföldrõl az elmúlt huszonnégy évben
3400 gazda élt, a tudás mellett pedig gépeket,
felszereléseket, illetve keresetként 9 millió
eurót is hazahoztak.
A magyarországi falugazdászhálózatról és
mûködésérõl Kocsy Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara külkapcsolati területi
igazgatója beszélt. Rámutatott, a 650 fõs hálózat az anyaországban számos hatósági
feladatot is ellát: a falugazdászok a termésbecsléssel, a mezõgazdasági káresemények
felmérésével, az õstermelõi bizonyítványok

kiállításával is foglalkoznak, sõt a kölcsönös
megfeleltetési feltételek ellenõrzésében is
részt vesznek, emellett pedig a gazdáknak
jogsegélyszolgálatot is nyújtanak. Megjegyezte, Magyarországon a területalapú támogatási kérelmek háromnegyedét a falugazdászok segítségével töltik ki és nyújtják
be a gazdák.
Tóth Katalin, a Földmûvelésügyi Minisz- Tóth Katalin
térium nemzetközi
kapcsolatokért felelõs
helyettes államtitkára
a panelbeszélgetés
keretében elárulta, a
partnerszervezetek
révén hamarosan 24
fõbõl álló falugazdász-hálózat épül ki a
Kárpát-medence
szintjén is.
Az államtitkár aszszony ugyanakkor a
jövõvel kapcsolatosan is figyelmeztetett,
kiemelve: az unió következõ, készülõ, 2020 utáni közös agrárpolitikája biztosan nem olyan lesz, mint a mostani. Elmondta, már látszik, hogy a következõ támogatási rendszer a diverzifikált termelést folytató kistermelõk helyett a nagyméretû, innovatív gazdaságok felé fordul. Ez
pedig mind a magyar, mind a székelyföldi
kistermelõk számára veszélyforrást jelent.
Tóth Katalin állításait erõsítette meg, és a

Védjegyek, márkák
Darabos Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara fõigazgatója A
védjegy címmel tartott elõadást e jogi fogalom magyarországi és
nemzetközi helyzetét bemutatva.
A védjegy céljaként a következõket határozta meg: egységes és
hivatalos minõsítési rendszer alapján, a szabályozásokkal, piaci
trendekkel és igényekkel harmonizálva képviselje a termékeket a
bel- és külpiacon. További célja a védjegynek a termékek megkülönböztetése, a hagyományos és földrajzi jellegek oltalma. A
védjegy tanúsító vagy minõsítõ, eredetjelzõ, megkülönböztetõ,
értékközvetítõ funkciókkal rendelkezõ verseny- és reklámeszköz.
A fenti meghatározások is jól érzékeltetik, hogy e fogalom mögött
komplex tartalom rejlik. Ugyanakkor van egy nagyon egyszerû
aspektusa is, amit az elõadó grundpéldával érzékeltetett.
Amikor a gyerekek focizni kezdenek a grundon, a szabályok gyorsan változnak, mígnem az lesz a szabály, amiben közösen megállapodnak. De ha nem tudnak megegyezni a szabályokban, ha mindenki hoz magával egy labdát, abból nem lesz foci. A védjegy kollektív
verseny- és reklámeszközként akkor mûködik, ha mindenki meg
tud egyezni a szabályokban. Ha mindenki alkot magának egy
védjegyet, azzal épp a védjegy fogalma veszik el.
Magyarországon háromszáz élelmiszerekhez kapcsolódó védjegy
van. Ezek közül a Magyar Termék és a Kiváló Magyar Élelmiszer a
legismertebb, utóbbi az egyetlen az EU által tanúsított magyar védjegy.
Darabos Tamás bemutatta az osztrák kamarai védjegyet (Gutes
vom Bauernhof), az egyesült királysági National Farmers' Union

helyi kistermelõk elõtt álló kihívásokra figyelmeztetett elõadásában Csák László vidékfejlesztési szakember, a csíkszeredai Planificatio Kft. igazgatója is.
Agrártámogatásokat taglaló panel keretében Bakó Csaba, a Vidéki Beruházásokat Finanszírozó Ügynökség (AFIR) Hargita megyei munkatársa az aktuális farm- és
gazdaságfejlesztési pályázati kiírásokat mutatta be, illetve azokra a leggyakrabban elõforduló hibákra, hiányosságokra tért rá, amik miatt a pályázók elképzelései nem finanszírozhatók.
Haschi András, a Hargita Megyei
Mezõgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség igazgatója a
2015-ös támogatási jogcímeket és
hektáronként/állatonként kifizetett
összegeket ismertette, Sebestyén Sándor, a megyei Mezõgazdasági Igazgatóság munkatársa pedig a szeptemberben indult, október 10-ig igényelhetõ berbécsvásárlási minimistámogatásról beszélt.
A panelbeszélgetést Mátéffy Mária,
a Csík LEADER Egyesület igazgatója zárta,
aki elõadásában az új, 2016-2020-as idõszakra szóló LEADER-intézkedéseket és
ezekhez kapcsolódó pályázati lehetõségeket
mutatta be.
Domján Levente
(Megjelent a Hargita Népe
szeptember 26-i számában)

védjegyet és az Észt kamara védjegytõl brandig terjedõ eszközeit.
S, hogy miért érdemes csatlakozni egy védjegyhez? Sikere segít
fenntartani a termék ismertségét, a védjegyhez kapcsolódó tanúsítási rendszer hatékonyabb termelést és nagyobb fogyasztói bizalmat eredményez. A bevezetés azonban nehéz, költséges, szabványosítást igénylõ feladat.
Az elõadás a jogi védelemre és a brandekre is kitért.
A Magyar Nemzeti Kereskedõház Zrt. vezérigazgatója, Oláh
Zsanett az Áldomás közösségi márkát ismertette.
Az Áldomás termékek magas minõségét a kapcsolódó védjegy
biztosítja. Ennek sajátossága, hogy egyedülálló módon a tanúsítási
követelmények teljesítését a teljes élelmiszerláncban és nem csak
az egyes szereplõknél (termelõ, feldolgozó stb.) vizsgálja.
Ehhez a márkához az csatlakozhat, aki vállalja, hogy a terméke
nyomon követhetõ legyen a termõföldtõl az asztalig.
Minden termék szigorúan ellenõrzött minõsítési folyamaton megy
keresztül a termõföldtõl egészen az asztalig, ezáltal biztosítva az
élelmiszerek kiváló minõségét. A nagyszerû alapanyagok, a kíméletes feldolgozási eljárások, a teljes GMO-, illetve az ízfokozó adalékanyagoktól mentes elõállítás a lehetõ legkisebb mértékû vegyszer- és adalékanyag használat mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az
Áldomás termékekbõl készült ételek ne csak táplálók legyenek,
hanem a szervezet mûködésére is kedvezõen hassanak, elõsegítve
az egészségtudatos táplálkozást.
A Magyar Nemzeti Kereskedõház közremûködésével létrehozott
Áldomás márka olyan magyar, környezetbarát eljárással készülõ
élelmiszeripari termékeket fog össze, amelyek mind megjelenés,
mind pedig beltartalom és a felhasznált alapanyagok minõsége
szempontjából prémium kategóriát képviselnek.
B. G.
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Kamara, védjegy, piac
Beszélgetés Darabos Tamással
Kamara, védjegy, piac – aligha
véletlen, hogy elõadása témájául
a védjegyet választotta Darabos
Tamás, a Nemzeti Agrárgazdasági
Kamara fõigazgatója.
– A téma annak kapcsán került a kamara látómezõjébe, hogy az élelmiszeripari szereplõknek szeretnénk elõre lépésüket segítõ
szolgáltatást nyújtani. Egy ilyen cél a magyar
élelmiszerek eljuttatása uniós vagy akár azon
túli államok piacára. Ennek elsõ
lépéseként tavaly látogatásokat szerveztünk
Belgiumba,
Olaszországba,
ahol élelmiszereket mutattunk
be a helyi áruházláncok ellátásáról gondoskodó beszerzõknek.
A látogatások
egyik tapasztalata az volt,
hogy azok a szereplõk, akiket
megpróbálunk
kijuttatni a világpiacra, nem
tudnak olyan
volumenben és
azonos minõségben termelni, ami szükséges. Ekkor kezdtünk el azon
gondolkozni, hogy hogyan is lehetne a kivitelt mégis elõsegíteni?
A gyártás értelemszerûen egy másik, alapvetõ oldala ennek a történetnek, de eljutottunk a védjegy kérdésköréig is. Ha van
egy olyan márka, amely „egy ernyõ alá” tudja vonni ezeket a kistermelõktõl származó
termékeket, akkor az elérhet olyan volument,
amivel már hatékonyabban lehet megkísérelni a piacra jutást. Viszont, ahogyan az
elõadásban is mondtam, nagyon komplex,
magas tõke és munka igényû feladat akár egy
védjegyet, akár egy brandet ismertté tenni.
Ha pedig sikerül, garantálni kell a minõséget.
Egy olyan márka esetén, amit egy gyártó tölt
fel készletekkel, ez viszonylag egyszerû,
mert egy helyen kell gondoskodni arról,
hogy megfelelõ minõségben állítsák ezt elõ.
Ahol több termelõtõl kell összeszedni az
árut, ott a minõségbiztosítás igen bonyolulttá
válhat. Nekünk sincs a zsebünkben a bölcsek
köve, de középtávon szeretnénk eljutni
odáig, hogy legyen egy megoldási javaslatunk.
– A hazai termelési volument és a világ-
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piaci igényeket összevetve van erre esélyünk?
- Igen, megtalálhatók azok a szegmensek,
ahol termékeinknek helyük van. De a lehetõség kiaknázásához kell egy olyan stratégia,
ami a következõ 5-10 évre meghatározza azt,
hogy milyen piacra, milyen termékekkel,
milyen költségvetéssel, és milyen akciókkal
akarunk kijutni.
– Milyen feladatai lehetnek ebben az
egyetemnek?
– Az egyetem, mint tudományosan elismert
intézmény, feladatának tekintheti a minõségi követelmények meghatározását. Az élelmiszer-ipari
termékek minõsége ugyanis
kulcsfontosságú tényezõ.
Minden kézmûves termék
azért piacképes, mert az
emberek azt hiszik, hogy ez
egy jobb minõségû termék.
Nem tudjuk megmondani,
hogy mihez képest jobb minõségû termék. Elõrelépést
jelentene, ha meg tudnánk
határozni, milyen minõségi
követelményekkel, milyen
paraméterekkel, milyen piacot lehet megcélozni. S ha
ezt tudjuk, akkor már allokálni lehet a szükséges
forrást, a "kritikus tömeget",
amivel elindítható egy nemzetközi kampány. Még a
kamara is kicsi ahhoz, hogy
egymaga ilyen akcióba belekezdjen, és ami nem éri el
a kritikus tömeget, az szükségszerûen hamvába fog hullni.
– Ha a kritikus tömeget említette, búzából ezt mindenképp elértük, hiszen a
Magyarok Kenyere akcióhoz idén félmillió tonna búza gyûlt össze. Ez egyfajta
erõpróbája a kamarának?
– Igen, és ez már akkora mennyiség, ami
logisztikai problémákat vetett fel. Szervezõ
csapatot kellett hadrendbe állítanunk, amely
gondoskodott a búza átvételétõl az ünnepi
rendezvényekig a feladatok elvégzésérõl.
Beleértve, hogyan, melyik malomba kell
szállítani a búzát, megfelelve a számviteli
követelményeknek és így tovább. Ezen akciónkban is szeretnénk a minõségre koncentrálni. Nem az a célunk, hogy évente
megduplázzuk az összegyûjtött búza menynyiségét, hiszen a félmillió tonna már érdemi
hatást tud gyakorolni az adományozottak
élethelyzetére, életminõségére. Az alapeszmét, miszerint magyar gazdák adják össze a
búzájukat, úgy szeretnénk szolgálni, hogy az
adományozók számát növeljük. Inkább adjon több ember kevesebbet, és ezzel erõsöd(bg)
jön a szolidaritás.

Sapientia: erõs
budai kötelékek
– A Szent István Egyetem és a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
együttmûködése nagyot erõsödött abban
a pillanatban, amikor a Budai Campus a
SZIE-be integrálódott, hiszen a Kertészettudományi és az Élelmiszer-tudományi Karral is indítottunk korábban közös képzéseket – nyilatkozta lapunknak
dr. Dávid László, a Sapientia rektora.

– Több kollégánk személyesen is részt
vesz a SZIE-n folyó kutatásokban. Balogh Adalbert például témavezetõ a növénytudományi doktori iskolában. Ezek
az együttmûködések a jövõ irányát mutatják. Hasonlóan erõs az együttmûködésünk a tájépítészekkel, akikkel szerzõdésben is rögzítettük a kapcsolatokat.
Egy közös munkacsoportban majdnem
paritásos alapon segítik a magyarországi
oktatók szakmailag felépíteni ezt a képzést a Sapientián.
– Van-e magyarországi hallgatója a
Sapientiának?
– Volt, van és lesz is, hiszen 31 szakunkra minden évben több magyarországi fiatal jelentkezik. Ez természetesen a román törvényeknek megfelelõen történik,
és pedig úgy, hogy a Magyarországon
megszerzett érettségit itt el kell ismertetni, és a minisztérium engedélyezi, hogy
Sapientia hallgatóként kezeljünk magyarországi diákokat. Tízes nagyságrendû ez a hallgatói létszám.
El szoktam mondani, hogy igazából a
Sapientia Egyetemet nem azért tartjuk
fent, hogy egy Magyarországról Erdélybe
történõ áramlást tartsunk fenn, de ha ilyen
igény van, állunk elébe.
Jobban szeretném, hogy ha ez az áthallgatás mobilitás programokon belül történne, egyetemek közötti együttmûködések révén, egy-egy félévet a másik intézményben tanulva. Ebben az esetben az
erdélyi és a magyarországi fiatalok megbarátkoznának a másik iskola értékrendjével, környékével, a régió szépségével és
ez egy életre meghatározná a viselkedésüket.
(bg)
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Hálózatból rendszer

A gazdák esélyegyenlõségéért
Jelentõs erõfeszítéseket tesz
a kormányzat a magyar gazdák
uniós esélyegyenlõsége és
a magyar – magyar kapcsolatok
erõsítése érdekében is az
agráriumban. Miért fontos ez
annyira? – kérdeztük Tóth
Katalint, a Földmûvelésügyi
Minisztérium nemzetközi
kapcsolatokért felelõs helyettes
államtitkárát.
– Elõször is minden magyar fontos nekünk.
Felelõsséggel viseltetünk az itthoni és a külhoni magyarok iránt is. Hogy ki, milyen kormányzat alatt dolgozik, az rendkívül változatos képet mutat. Nekünk az a dolgunk,
hogy elõsegítsük az esélyegyenlõséget. A cél
egy: a gazdatársadalom megerõsítése. Ennek
nagyon sok módja van. Ilyenek a birtokpolitikai intézkedések, a különbözõ támogatások, eszközfejlesztések, képzések, ösztöndíjprogramok, a fiatalok, a kis és közepes
családi gazdaságok helyzetbe hozása és így
tovább. 2012 óta igyekszünk gazdaszervezeti szinten kiépíteni egy kapcsolati hálót,
amely ma már jól mûködõ rendszert alkot.
A Kárpát-medencében egyaránt vannak
európai uniós tagállamok és nem európai

uniós országok. Mindegyikük problémáit
meg kell értenünk és itt nagyon összetett a
kép. A Székelyföld vonatkozásában elsõdleges célunk, hogy az EU-s büdzsébõl biztosítható forrásokhoz hozzá tudjanak jutni a
gazdák. Nem titkolt szándékunk, hogy javítsunk a kormányközi és az önkormányzati
kapcsolatokon, hiszen ezeken a szinteken
születnek a döntések. Nagyon fontos, hogy a
magyar képviselet ott legyen az államigazgatásban, a kormányban, és ezért is lesz különös jelentõségû a decemberi választások
eredménye.
– Elõadásában megállapította, hogy a
Kárpát-medence gazdaságfejlesztésének
alapja a közösségi együttmûködés kell,
hogy legyen.
– És ezt mi a legalsó szinten kezdtük kiépíteni, ezért is fogadta bizalom törekvésünket. Nagyon sok kérdésben fordulnak
hozzánk a gazdák, akár tanácsot kérnek,
akár ötleteket adnak át. Ez egy oda-vissza
ható interaktív folyamat.
Hamarosan elindul a minisztérium falugazdász programja, amelyet idén a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságával közösen finanszíroz a tárca. Ennek
elsõdleges szerepe az lesz, hogy elõsegítse,
megfelelõ pályázatokat tudjanak benyújtani
a gazdák a gazdaságfejlesztési terv forrá-

saira. Fontos feladat egy gazda kataszter elkészítése, hogy a minisztériumnak pontos
képe legyen arról, mivel foglalkoznak,
mekkora területen gazdálkodnak, milyen
napi problémákkal küzdenek a magyar mezõgazdasági termelõk.
Hálás vagyok a sorsnak, hogy számomra
ebben a munkában feladat jutott. Remek
emberekkel dolgozom együtt. S miközben
a Felvidéken, a Muravidéken, a Drávaszögben és Kárpátalján is megismerem a
gazdák életét, problémáit és örömeit,
magam is feltöltõdök energiával.
(bg)

Svájci sajtok csíki módra
A Székelytermék védjegyrõl
tartott elõadást az agrárkonferencián Márton István,
a Hargita Megyei Tanács
Vidékfejlesztési Egyesületének
igazgatója. Másnap
Csíkszentsimonban, a sajtkészítõk
udvarában kérdeztük.
– Mennyire jellemzõ a székely emberre a
kereskedés?
– Az biztos, hogy legalábbis nem errõl volt
híres, mert a székely katonaember volt. És
miután rátértek a gazdálkodásra, akkor sem
nagyon kereskedtek. Azután az örményektõl
eltanulták, hogy lehet kereskedni, és jobban
él az, aki kereskedik, mint aki termel. Visszatérve mára, egyre gyakoribb az, hogy a székely is kereskedik. A régi világban ezt tette a
fával, a fazekas termékeivel. Szekereivel
bejárta a környéket, elment egészen Balázsfalváig a faragott fával és elcserélte azt gabonára, mert Csíkszék nem a gabonatermesztésrõl volt híres soha, és most sem az.
Kialakult egy réteg a fazekasoknál is, a szekereseké, akik csak kereskedtek, átvették az
itthoniaktól az edényeket, elvitték, eladták,
leginkább elcserélték búzára vagy kukoricára. A mi vidékünkön így kapcsolódott be a

székely a kereskedésbe. Ma
már a sajtkészítõk is piacra
termelnek.
– És tanulnak, akár külországban is.
– Dolgozni és tanulni is sokan eljutottak Svájcba.
Akinek szerencséje volt, kisebb vagy nagyobb sajtüzembe került. Arra is van
példa, hogy hazatért, és egy
nagyon jó sajtfeldolgozó
üzemet létesített. Tekerõpatakon például olyan üzem
mûködik, amely naponta
3000 liter tejet dolgoz fel és
olyan minõségû sajtot
gyárt, amilyet Romániában
egyelõre senki más nem tud.
Svájci típusú sajtokat kóstolhatunk Székelyföldön, de mivel itt más a tej minõsége, a
flóra, a legelõ, a száraztakarmány, egészen
egyedi ízeket ízlelhetünk. Néhány éve Egerben vettünk részt egy kiállításon és azt mondták a magyar sajtosok, ilyet õk nem tudnak
soha csinálni. Nem azért, mintha nem értenének hozzá. Sõt, tõlük tanultuk a mesterséget
és most felvesszük velük a versenyt bárhol.
– Milyen a kereslet?
– Nem lesz ezzel baj, ha évrõl évre jobbat

kínálunk. Hargita megyében
170 termelõt készítettünk fel
tanfolyamon, s vannak, akik
már kiugrottak a mezõnybõl.
A magot 30-35 gazdálkodó
alkotja, akik nem vásárolják
a tejet, hanem saját farmjukon termelik meg, feldolgozzák, és eladják.
– Arról beszélt az elõadásában, hogy elõször a
Cora áruházban jelentek
meg a Székelytermék védjeggyel ellátott áruik, azután az Auchanban. Lesz
folytatás?
– Arra törekszünk, hogy
újra sikerüljön Székely Hetet
szerveznünk. De figyelembe kell ám venni
valamit!
– Mégpedig?
– Van, aki azt mondja, ha székely termék,
az mindegy micsoda, csak jó lehet. Na, de
mindenki olcsó árut akar. Ezek a termékek
viszont nem olcsók, mert fizikai munka és
megfelelõ alapanyag van bennük. Áruk
van. Nem adhatjuk alább a minõséget.
Azokat a vásárlókat célozzuk meg, akiknek
van igényük a jó termékre és a pénztárcájuk
is megengedi, hogy megvásárolják azt. (b)
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Az elsõ alkalommal megszervezett Csíkszéki Gazdanapok záró eseménysorát
Csíkszentsimonban tartották a Szent
László Gyermekvédelmi Központban
szeptember 24-én.
A rendezvény a Himnusz eléneklésével
és közös imával kezdõdött, ezt követõen
elmondta köszöntõ beszédét Borboly
Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Jakab István, a Magyar Országgyûlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és
Gazdaszövetkezetek elnöke, Tánczos
Barna szenátor, Kozma István polgármester, dr. Nagy István parlamenti államtitkár, valamint Darabos Tamás, a Nemzeti
Agrárgazdasági Kamara fõigazgatója.
A nap további részében bírálták a szarvasmarhákat és a sajtokat, lovakat vonultattak fel, rönkhúzó versenyt tartottak,
fellépett a Heveder, a Role együttes, a
Csíkszentsimoni Néptáncegyüttes és a
Csíkszentsimoni Ifjúsági Fúvószenekar.
A közös imát Ferencz Ervin atya vezette,
prédikációját a Magyarok Kenyere Programban megsütött házikenyerek köré építette, hangsúlyozta a kenyér a természet
csodája, embernek kalácsa és Istennek
palástja. Mondta, a kenyér legalább tízezer búzamag összeolvadásából keletkezik, ehhez hasonlóan kellene összefogjanak a magyar emberek is, mert manapság az ellenkezõje tapasztalható, pedig
csak összetartással lesz sikerünk.
Borboly Csaba többek között azt emelte
ki, hogy ezen a három napon, amíg tartottak a gazdanapok számos kézfogás történt, "nekünk székelyeknek bíznunk kell
egymásban, abban hogy amire kezet rázunk az úgy is lesz". Összefogásra van
szükség nemcsak a politikában, hanem a
mezõgazdaságban is, és ha ez megvalósul
a résztvevõ gazdák között, akkor ez a rendezvény nem volt hiábavaló.
A programok mellett a látogatók megtekinthették az állatkiállítást, helyi kézmûvesektõl vásárolhattak egyedi darabokat.
A gyermekeknek külön sarkot alakítottak
ki, ahol játszhattak, olvashattak és rajzolhattak. Az érdeklõdõk betekinthettek a
tanácsadó sátorba is, ahol mezõgazdasági
és vidékfejlesztési pályázatokat lebonyolító intézmények és szervezetek tagjai
biztosítottak ingyenes tanácsadást. Az arra járók leginkább a képzési lehetõségekrõl érdeklõdtek.
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Tánczos Barna: Rengeteg tapasztalatot
lehet visszavinni minden héten Bukarestbe
Tánczos Barna szenátor a
Csíkszéki Gazdanapok több
eseményén is beszámolt az
úgynevezett szupermarket törvény
elfogadásáról. Arra kértük,
lapunk olvasói számára is
értékelje ezt az eredményt és arról
is szóljon, mi a további teendõ.
– A törvény a nagy üzletláncokat arra kényszeríti, hogy polcaikon a kínálat 51 százalékát rövid ellátási láncból származó termékek alkossák. Ez egy óriási áttörés. Hihetetlen lobbival dolgoztak ellene, s dolgoznak a
mai napig is a kivitelezés, az alkalmazási
normák megjelenéséig. Én abban bízom,
hogy sem a minisztérium, sem a végrehajtó
hatóságok nem fognak engedni és sikerül arra kényszeríteni ezeket az üzletláncokat,
hogy január 1-jétõl alkalmazzák a törvényt.
Mondhatjuk azt, hogy mi a feladatunkat elvégeztük, lehetõséget teremtettünk a hazai
termelõknek, a feldolgozóknak, hogy polcra
kerüljenek a nagy üzletláncokban is, de ez
még nem minden, ezt a lehetõséget ki is kell
tudni használni. A kérdés ma az, hogy képese a romániai gazdatársadalom élni ezzel a lehetõséggel, és képesek lesznek-e ellátni ezeket az üzletláncokat? Mert ma a legnagyobb
félelme a gazdatársadalomnak és az üzletlánc vezetõknek is, hogy nem lesz elég hazai
termék, amely minõség és mennyiség szempontjából megfeleljen az elvárásoknak, és
hogy alkalmazni is lehessen ezt a törvényt.
Van még mindig 3 hónap a felkészülésre,
ezért a törvény ismertetésével párhuzamosan
a szövetkezeti törvény módosítását is bemutattam az elõadásomban. Arra biztatva a székelyföldi gazdákat, hogy együtt próbáljanak
a piacra juttatni termékeket, szövetkezeti
rendszerben, mert egyedül senki nem tud
tárgyalni ezekkel a nagy üzletláncokkal.
Nem tud elég nagy mennyiséget biztosítani,
nem tud rendszeresen szállítani. Megerõsítem: mindkét törvény megjelent a hivatalos
közlönyben és alkalmazandó.

– Úgy érzi van elég erõ és felkészültség?
– Talán nem is ezekkel van baj, hanem a bizalom hiánya gátolja a gazdákat abban, hogy
közösen lépjenek fel ezekkel az erõkkel
szemben. Továbbra is óriási az ellenkezés a
szövetkezeti
rendszerekkel
szemben, annak ellenére,
hogy megjelent az új generációs gazdatársadalom,
még mindig
hoznak magukkal a szülõktõl, nagyszülõktõl örökölt elõítéleteket. Természetesen a közös munkának
más vetületei is vannak. A minõségi követelményeket nem lehet mellõzni. Hogy ha
közösen akarnak sajtot készíteni, tejtermékeket piacra vinni, akkor a tej beszállításakor
minden egyes gazda felé nagyon szigorú minõségi követelményeket kell alkalmazni. Ez
nem igazán tetszik mindenkinek.
– Képviselõként önnek egyszerre kell
helytállnia a törvényhozásban és az emberek között…
– Csíki székely faluból származom, ott születtem, ott nõttem fel, gazdálkodó szüleimmel, nagyszüleimmel. Nem szabad elfelejteni, hogy az ember honnan származik, honnan vétetett. Szerencsésére nem is nagyon
lehet, mert párhuzamosan a politikai munkámmal a családi gazdaságot is visszük, húsmarhákat tenyésztünk, és a saját bõrünkön is
tapasztalom, hogy mit jelent a kifizetési ügynökségek, az állategészségügyi hatóságok
bürokráciája és mit jelent a piaci küzdelem.
Ebbõl rengeteg tapasztalatot lehet visszavinni minden héten Bukarestbe, a parlamentbe,
és ott ezeket lehet kamatoztatni.
(bg)
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"Ebbe nagyon bele lehet szeretni"
Beszélgetés Balog Eszterrel
Szerencsésnek tartom magamat, hogy
hosszú ideje foglalkozhatom fõként
Székelyfölddel, de más Kárpátmedencei térségekkel is, korábban a
Földmûvelésügyi Minisztérium
munkatársaként, most pedig a SZIE
Kárpát-medencei Agrár- és
Vidékfejlesztési Innovációs Központ
mb. vezetõjeként – nyilatkozta
lapunknak Balog Eszter. Az egyetem
kommunikáció- és médiatudomány
szakán végzett fiatal munkatársunk
tanulmányai kezdetétõl ismeri
intézményünk külhoni képzésekkel
kapcsolatos gyakorlatát.
– A jubileumi csíkszeredai tanévnyitó nagyon szépre sikerült, sokan megtiszteltek bennünket a jelenlétükkel, ami rangot jelent és
visszajelzése annak, hogy itt
színvonalas oktatás folyik.
Számomra azért is jólesõ ez
az érzés, mert ez volt az elsõ
komolyabb szervezési feladatom a központban. Nívós
és színes programok épültek
az ünnepség köré, az agrárkonferencia és a Gazdanap
Csíkszentsimonban. Ráadásul utóbbin, Székelyföld
nagy ikonja, Böjte Csaba
gyermekvédelmi központjában jelen volt a Magyarok
Kenyere program is. A siker
sokak munkáját dicséri, egyben mutatja az összefogás értékét, hasznosságát.
Csíkszereda a legtávolabbi képzési pontunk,
a maga 700 kilométeres távolságával, ahol ettõl a tanévtõl a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar vidékfejlesztési agrármérnöki
mesteri képzése mellett beindult a vadgazda
mesteri képzés is a Mezõgazdaság- és Környezettudományi Kar révén. Van továbbá oktatási feladatunk Kárpátalján, Felvidéken és
Délvidéken is.
– Mondhatjuk azt, hogy a Csíkszéki Gazdanapok komplex programként egyfajta
mintája volt a Kárpát-medence egészére
kiterjeszthetõ együttmûködéseknek?
– Igen, de nem lehet és nem is kell ráhúzni a
különbözõ régiókra egy általános sémát. Figyelembe kell venni, hol, mi a specifikum, s
mik az igények, s ezek alapján alakítható ki
egy megfelelõ hálózat a Kárpát-medencei
együttmûködéshez, kihasználva az Európai
Unió adta lehetõségeket is. Ami engem illet,
Székelyföldet már alaposan bejártam és Zentán is elég jó kapcsolatokat ápolok. Kárpátaljával és Felvidékkel még csak most kezdõdik az ismerkedésem.
– Ön hogyan kötelezte el magát a külhoni
magyarság ügye mellett?
– Az elsõ külhoni élményem Erdélyhez köt.

2007-ben, 17 évesen utaztam Nagyszebenbe a
hatvani Polifónia Vegyeskar tagjaként. Ez a
kórus nagyon közel áll hozzám, mert édesanyám az alapító tagok közé tartozik. Ma is ott
énekelek, én vagyok a legfiatalabb. Utunk során természetesen Székelyföldre is eljutottunk. Áldásnak tartom, hogy Erdéllyel a kórus
révén, egy közösséggel együtt ismerkedtem
meg, mert ez az utazás így messze több lett a
szokásos, nem egyszer óhatatlanul felszínes
rácsodálkozásnál. Azután sokáig nem történt
velem semmi külhoni tekintetben.
Hatvanban azonban elég sok olyan barátom
van, akik a rendszerváltozás idején vagy azt
megelõzõen költöztek át Magyarországra. Sokat beszélgettünk Erdélyrõl, és értesültem
idõszerû problémákról, hiszen többen visszajártak rokonaikhoz. Ezt követõen pedig rendszeresen olyan emberek mellé sodort az élet,

akik munkájuk révén valamilyen formában
Székelyföldhöz kapcsolódtak. Én amolyan
kisvárosi lokálpatriótaként szívesen hallgatom az embereket. Amikor szociológia mesterszakon tanultam, már annyira érdekelt a kisebbségi magyarság témája, hogy kisebbség
és településkutatás szakirányra kerültem. További érdekessége a történetnek, hogy minisztériumi gyakornokságom idején egy szakmai
tanulmányút alkalmával jómagam voltam a
SZIE egyik csíkszeredai évfolyamának magyarországi kísérõje. Abban a pár napban sok,
még ma is élõ barátság alakult ki.
Ebbe az egészbe nagyon bele lehet szeretni.
Székelyföld tökéletes alany ehhez a „szerelemhez”, természeti adottságai épp úgy vonzóak, mint a székely emberek. Persze nem
minden és nem mindenki tökéletes, a székely
öntudat mellett létezik a székely makacsság
is, de úgy érzem, sikerül ebben a „tündérkertben” racionálisan tájékozódnom. Nyilván sokat kell olvasni és jó, hogy ha ismerõsei vannak az embernek minden felé. Szeretek beszélgetni, de hallgatni is másokat. A munkám
kapcsán is sokakkal összehoz az élet, és akkor
én úgy hagyom, hogy mindenki mesélje a
magáét. Mások meglátását érdekes összevetni
a saját gondolataimmal.

Egy nemzet
tagjai vagyunk
– Államtitkár úr mikor kezdte az ismerkedést a határon túli magyarsággal? –
kérdeztem dr. Nagy Istvánt.
– A Pannon Egyetem mosonmagyaróvári
karán tanultam 1987 és 1992 között és rendszeresen utaztunk Erdélybe, mert nagyon
érdekelt bennünket mindaz, ami itt történik.
Mély nyomokat hagyott bennünk a rendszerváltozás, de ugyanúgy a népviseletek, a
népszokások megismerése is. Az akkor köttetett barátságok arra köteleznek, hogy
rendszeresen ellátogassak ide – e nélkül már
nem is tudnám elképzelni az életemet.
– Milyen érzés az, hogy immár egy kormányzat képviseletében tud segíteni?
– Az ember nem darabokban éli az életét,
hanem folyamatában. A segítés lehetõsége
végtelenül jó dolog, de hatalmas felelõsség
is: mindazt, amit megtehetünk, most kell
megtenni, most van rá szükség, nem lehet
holnapra halasztani. Életünk minden fázisára igaz, hogy amit tehetünk, azt meg kell
tenni. Ha egy jó szóval, egy koccintással,
egy baráti öleléssel van erre módunk, akkor
azt kell tennünk. Ha támogatni tudjuk a határon túli gazdaszervezeteket, hogy megkönnyítsük az elõrejutásukat vagy szakmai
segítséggel látjuk el õket, akkor azt kell
megtennünk. Egy nemzet tagjai vagyunk és
ezért felelõsséggel tartozunk egymásért.

ÚJ ISMERÕST is felfedeztünk a gazdanapon, aki egy nappal korábban mondta
elõ az eskü szövegét a tanévnyitón.
– Tiszteletem, Csilip Árpád vagyok,
csíkszeredai lakos, van szerencsém az
idén a Szent István Egyetem elsõ éves
hallgatója lenni vidékfejlesztési agrármérnöki mesterszakon. A Sapientián végeztem agrárközgazdászként. Saját vállalkozásom fejlesztése érdekében mindenképp városomban szeretnék mesterdiplomát szerezni. Adódott a lehetõség a
Szent István Egyetem által és ezt én ki is
használtam.
– Szerintem ön maximum 25 éves!
– Annál is kevesebb, 1994-es születésû
vagyok.
- De akkor hogy tudott szert tenni 70
tehenes gazdaságra?
– Édesapám indította a farmot, egy tehénnel, azután folyamatosan bõvített. Mi
pedig, testvérek, hárman vagyunk, s
ahogy cseperedünk fel, úgy állunk a gazdaság mellé. Igyekszem folyamatosan átvenni a feladatokat. A nagyobbik húgom
érettségire készül, a Joannes Kájoni
Szakközépiskolába jár, könyvelés szakon
tanul.Akishúgom még csak 5 éves.
– És milyen teheneik vannak?
– Vegyes, román pirostarka, illetve osztrák törzskönyvezett pirostarkák vannak.
Vegyes hasznosításúak.
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33 féle sajtot
bíráltak

Lófajták bemutatója,
fogatos és rönkhúzó verseny

A csíkszentsimoni sajtudvarban 33 féle sajtot kóstoltunk, nyilatkozta lapunknak
Friedrich László Ferenc egyetemi docens,
az Élelmiszertudományi Kar Hûtõ- és Állatitermék Technológiai Tanszékének vezetõje.
A sajt kultúrtörténete több ezer évet ível
át. Végsõ soron annak az emberi törekvésnek lett a terméke, amely minél hoszszabb ideig szerette volna eltartani a tejet.
Ennek útja-módja – mai kifejezéssel élve –
különbözõ technológiai eljárásokkal tejterméket készíteni a tejbõl.

Rendkívüli sportteljesítmény
A csíkszentsimoni gazdanap egyik látványossága volt a lófajták bemutatója. A bírálatot dr. Németh Csaba, a Magyarországi Galopp Versenyló Tenyésztõk Egyesületének
ügyvezetõ igazgatója, a SZIE MKK címzetes egyetemi docense végezte.
– Elsõként azt szeretném megemlíteni,
hogy a központ nagyon jó feltételeket nyújtott a bemutatóhoz – nyilatkozta lapunknak.
– Rendezett, szépen kiépített környezet,
megfelelõ szakmai feltételek fogadtak. A bemutatót dr. György Adolf Ferenc állatorvos
szervezte, rendkívüli agilitással, pontosan.
Bemutatták az összes, az elmúlt évszázadokban Magyarországon kitenyésztett lófajtát és
nagy tisztelettel, lelkesedéssel beszéltek róluk. A bemutató színvonala nyilván változó
volt. Egészen kiemelkedõ minõségû lovakat
is láttunk. Ez a térség nem egy klasszikus fajtafenntartásra berendezkedett terület, de az
egyes lófajták történetének ismertetését érdeklõdéssel fogadta a publikum.
Láttuk az arab lovak mindkét típusát, a telivért és a shagya arab lovat, a kisbéri félvért,
a gidránt, a nóniuszt, a lipicait és a hidegvérû
fajtákat egyaránt felvonultatták. A székely ló
egy olyan típusát is bemutatták – és mint
követendõ példát állították elénk – amelynek
vitatott, hogy léteznek-e még az utolsó képviselõi vagy sem.
A lovasbemutató a fogatok akadályhajtás
versenyével folytatódott. A hosszú székely

kocsikkal nagyon ügyesen közlekedtek hajtóik a szûk akadályok között. Egy szakma
igazi ismeretérõl adtak képet. A bemutatót
Bajkó Tibor szervezte és kommentálta színvonalasan. Ez a fogatos bemutató bármilyen
nemzetközi porondon megállta volna a helyét! Kivált érdekes volt a produkció, mert
egy nagyon heterogén lóállomány jelent meg
a fogatok elõtt. Ahány ló, annyiféle irányban
tenyésztett, de közös bennük, hogy fantasztikusan tudtak dolgozni és együttmûködni a
gazdáikkal!
Ezt bizonyították a rönkhúzó versenyen is,
ami olyan színvonalon zajlott, hogy megközelítõleg sem láttam hasonlót a világban. A
legjobb lovak rendkívül sportteljesítményt
nyújtottak: 9 méter hosszú, 60 centi átmérõjû
rönkökbõl hármat összehevederezve húztak
el közel 200 méteres távon, 3 perc alatt. Egészen lenyûgözõ volt a teljesítményük. A mi
világunkból a fogatos hasznosításnak ez a
módja mára kikopott. A magyarországi fogatos vizsgákon ilyen követelményeket már
régen nem állítanak sem a lovak, se a hajtóik
részére.
Ezeket a népi hagyományokat javasolnám
megõrizni és továbbfejleszteni, mert valószínûleg világszerte kikopóban vannak. Egyedi
programjai lehetnek az idegenforgalomnak,
amikor Európa nyugati oldalán a ló hobbitárs
és leginkább karámokban ácsorog.
(bg)

DR. JÁNOS ZSUZSA, a Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány végrehajtó vezetõségének elnök számára külön öröm a tanévnyitók helyszíne. Nem véletlenül!
– A mai nevén Márton Áron Gimnáziumban érettségiztem 1982ben, majd Bukarestben Közgazdasági Akadémiát végeztem el. Az
alapítvánnyal 1991 óta vagyok kapcsolatban, tehát gyakorlatilag alapító tagként voltam vezetõje a csíkszeredai kihelyezett tagozat valamennyi agrár és közgazdasági képzésnek. Hosszú, szép, nehéz és
mindenféleképpen tanulságos negyedszázad áll mögöttem.
Dolgoztam György Antallal, majd a fiával, azután 2006-tól én vagyok az elnök. Volt néhány év, amikor úgy tûnt, hogy felszámolásra
kerül az alapítvány, azonban 2011-tõl új életet leheltünk bele. Elindult a doktor-, majd a mesterképzés.Az infrastruktúra az Emberi Erõ-
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– Mi volt a csíkszentsimoni feladat?
– A sajtok bírálata. Néhány termék kivételével mindegyiket nagyon jó minõsítéssel illettük. Elõször bizony kicsit tartottunk
a feladattól, mert ekkora választék érzékszervi bírálata nehéz feladat. Meglepetésünkre kezelhetõ volt ez a mennyiség, feltehetõen éppen annak köszönhetõen, hogy
minõségük következtében élveztük a sajtok kóstolását.
Gratulálok a sajtmestereknek, mert sok
esetben kiviláglott a gyártás tudatossága!
Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a kollégák
vették a fáradságot, utána néztek az ismereteknek, képezték magukat otthon és akár
külföldön – például Svájcban – is és ennek
a tudatos technológiaválasztásnak a jelei
megmutatkoztak a késztermékekben. Voltak hasonló sajtok, de mindegyikben észrevettünk egy kis egyediséget és különbséget. Ezért lett színes a termékbemutató.

források Minisztériuma támogatásával jelentõsen korszerûsödött.
Nagyon szép osztálytermeink lettek, rendbe szedtük az épületet, már
korszerû felszerelt tantermekben folyik az oktatás.
Mai tevékenységünkre jellemzõ, hogy a hallgatók között sok a gazda. Ki ilyen, ki olyan módon ûzi a mesterségét, növénytermesztõk,
állattenyésztõk, méhészek… A felnõttképzésben is szerepet vállalunk.
– És majdnem mindenütt találkozni volt hallgatóval?
– Pontosan! Sokszor mondom is, könnyû nekem, mert akármilyen
hivatalba megyek, valakit mindig találok, aki tanítványom volt.
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy dr. János Zsuzsát október 23. alkalmából Miniszteri Elismerõ Oklevéllel tüntette ki dr. Fazekas Sándor
földmûvelésügyi miniszter.
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Utóhang

Balázs Gusztáv és Dóczi István felvételei

Mi, akik Magyarországon közremûködtünk a
külhoni képzésben, a legnagyobb eredménynek
azt tartjuk, hogy végzett hallgatóink több mint
98 százaléka a szülõföldjén maradt.
Mit profitáltunk mi, magyarországiak?
! Farkaslakán megállva, Tamási Áron sírjánál
tisztelegve megértettük, hogy mit jelent: „Azért
vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne.”
! Emberek sokasága megismerte Erdélyt, hozták azután a családjukat vakációra és a beavatottak büszkeségével mutattak meg mindent.
! Láthattuk a gyönyörû természeti értékeket, a
különleges tájat, flórát és faunát, különleges
embereket, a múltunk emlékeit, sok esetben
már pusztuló kulturális értékeket, talán az utolsó pillanatban.
! Vihettük haza a népmûvészeti remekeket és a
megélt élményeket.
! Minden alkalommal lélekben megerõsödve
tértünk haza.
! Barátságok születtek minden irányba és ezek
a láthatatlan szálak máig igen erõsek.
! Különleges kapcsolatunkat jól mutatja, hogy
találkozásaink alkalmával, ha két férfi találkozott, akkor is arcon csókoltuk egymást pedig
ez Magyarországon csak szûk rokoni körben
szokás.
Aranyos Lajos

23

A Márton Áron Gimnázium festett üvegablakának részlete

