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A mezőgazdasági mér-
nökképzés a fenntart-
ható fejlődést tűzte ki 
zászlajára.
Nyíregyháza. Dr. Kerekes 
Benedek professzor mérnö-
ki pontossággal mutatta be 
lapunknak a Nyíregyházi 
Egyetem Műszaki és Agrártu-
dományi Intézetének mező-
gazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnök szakának új-
donságait.

 
Újabb szakokon
– Szeptembertől újabb szako-
kon indul el nálunk is a duá-
lis képzés. Három céggel már 
megállapodtunk. Az Axiál 
Kft.-nél a gépkarbantartás, a 
Nobilis Zrt.-nél az élelmiszer-
szárítás, míg a nyírteleki Agro-
gép Kft.-nél a gépgyártás ku-
lisszái mögé pillanthatnak be 
a hallgatók – fogalmazott Kere-
kes Benedek, majd hozzátette: 
ez a jövő útja, így a duális kép-

zési forma a gépészmérnöki 
szak mellett a közlekedésmér-
nöki szakon is hamarosan elin-
dulhat, nyolc céggel jelenleg is 

tárgyalnak.
– Az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma is támogat-
ja elképzeléseinket. A duális 
képzés a cégnek is jó, mert 
helyben oldhatja meg a szak-
ember-utánpótlását, és a hall-
gató számára is előnyös, hisz 
a képzés során ösztöndíjat 
kap. Ez a képzési forma másik 
előnye, hogy tanulásra ösz-
tökéli a fiatalt, hiszen ha nem 
abszolválja a félévet, kiesik a 
duális rendszerből.

 
Kettős céllal
Dr. Szabó Béla, a tangazdaság 
vezetője kiemelte: kettős céllal 
működtetik a tangazdaságot. 
Egyrészt az oktatást szolgálják 
ki, másrészt alkalmazott kuta-

tásokat folytatnak.
– A mezőgazdasági mér-

nökképzésünk egyértelmű 
irányvonalat határozott meg 
magának, a fenntartható fejlő-
dést tűztük ki a zászlajunkra. 

A szántóterületeink jelentős 
részén ökológiai módszerek-
kel gazdálkodunk, persze to-
vábbra is építünk a konven-
cionális vonalra. A tájjellegű 
növények, így a csicsóka és a 
torma termesztéstechnológi-
ájának kidolgozása jelenleg 
is zajlik, ez most egy kiemelt 
projekt, de emellett több tá-
panyag-utánpótlási kísérle-
ten is dolgozunk – közölte a 
tangazdaság vezetője.

Dr. Simon László professzor 
hozzátette: ötödik éve kísér-
leteznek az energiafűzzel, je-
lenleg ennek a betakarításán 
fáradoznak, ezt a tartamkí-
sérletet még három éven át 
folytatni kívánják.

 
A hallgatót is bevonják
– A búza és a kukorica nit-
rogén-utánpótlását ter-
mészetes, környezetbarát 
anyagokkal oldjuk meg. Ter-
mészetesen ezek nem öncélú 
kísérletek, a kutatómunkába 
a hallgatókat is bevonjuk – 
emelte ki Simon László, aki 

szerint a gyakorlat mellett 
elméleti síkon is erős a Nyír-
egyházi Egyetem Műszaki és 
Agrártudományi Intézete.

– Nemrégiben zárult le az 
együttműködésünk a Szent 
István Egyetemmel, ebből a 
projektből hat felsőoktatási 
magyar és angol nyelvű tan-
anyag született. Ezek közül 
úttörő jellegű az élelmiszer-
ipari melléktermékekről és 
hulladékokról szóló jegyzet, 
de a szennyvízkezelés, hul-
ladékgazdálkodás és az ener-
gianövények témakörében 
íródott tanulmány is komoly 
szellemi termék – fogalma-
zott Simon László.

TArnAvölgyi gergely
gergely.tarnavolgyi@kelet.hu
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A régiónk szolgálatában az egyetem

gyakorlatias oktatásra törekszenek
Simon László kiemelte még 
dr. Balázsy Sándor munká-
ját, aki a szennyvizekben és 
a szennyvíziszapokban talál-
ható gyógyszermaradványok 
eltávolításával foglalkozó 
kísérleteket vezette egy má-
sik, közelmúltban lezárult 
pályázat keretein belül. Erről 
két kötetben huszonkét tu-
dományos cikk jelent meg a 

közelmúltban, négy lengyel 
szerző közleményét is magá-
ba foglalva.

– Tudatosan törekszünk a 
gyakorlatias oktatásra, vár-
juk a régió fiataljait a mező-
gazdasági mérnök, a mező-
gazdasági és élelmiszeripari 
gépészmérnök , a gépészmér-
nök és a közlekedésmérnök  
szakokra – mondta Simon 

László, aki szerint azzal, hogy 
az alkalmazott tudományok 
egyetemévé minősítették az 
intézményt, több lehetőség is 
megnyílt előttük.

– Eddig is megálltuk a he-
lyünket, de ezentúl még ver-
senyképesebbek leszünk a ré-
gió tudományegyetemeinek 
szomszédságában – zárta a 
professzor.
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A duális 
képzésben 

látjuk a jövő 
és a fejlődés 
útját. 
KereKes BeNedeK

Az hallgatók motorfékpados mérésben vesznek részt

Meleg van, esett is, így 
nem csoda, ha a rügyek 
elkezdtek duzzadni.
Nyíregyháza. Erős déli áramlás 
nyomán ismét tavaszi hőmér-
séklet alakult ki a héten.  A 
gazdálkodókban, hobbi kerté-
szekben felvetődik a kérdés: 
nem lesz ennek böjtje?

Nézzük, mit jósol a követ-
kező napokra a meteorológia: 
szombat és vasárnap ismét 
egyre többfelé várható eső, zá-
por, a minimum hőmérséklet 
mínusz 1 és plusz 4, a maxi-
mum 6 és 11 fok között alakul-
hat. Mi a helyzet a gyümöl-
csösökben, szántóföldeken 

– érdeklődtünk egy, a megyét 
keresztül-kasul járó szakem-
bertől.

– Az évszakhoz képest való-
ban meleg van, bár nem annyi-
ra, mint a déli országrészek-
ben, ráadásul az ültetvények 
esőt is kaptak. Így hát nem 
csoda, ha a rügyek elkezdtek 
duzzadni, ám ezek a rügyek 
nem elég érettek. A csökött-
ségük oka pedig nagy részt 
annak köszönhető, hogy az 
elmúlt évek extrém, meleg és 
száraz időjárásához viszonyít-
va az elviselhetőnél nagyobb 
termésekkel túlterheltté vál-
tak mostanra a gyümölcsfáink 
– fejti ki Sipos László, aki egy 
közismert cég növényvédelmi 
szaktanácsadója.

A munkák jelenlegi állásá-
val kapcsolatban a szakember 
elmondta: a metszési mun-
kákkal becslései szerint az ül-
tetvények felénél végeztek a 

gazdák, de nincs gond, mivel 
ma már kevesebb a nagy met-
szési igényű, hagyományos 
ültetvény a megyében.

 
Ugrásra készen
Sipos László szerint a fejt-
rágyázásnak is itt az ideje. 
Általánosságban még nem 
indultak meg a gazdák, de 
már ugrásra készen várják a 
startot. Bár a föld kiengedett, 
egyelőre gond nélkül rámehet-
nek a gépek a vetésekre, mivel 
a talaj, a rajta megállt csapadé-

kot is pillanatok alatt beissza. 
Az őszi káposzta repce az alig 
havas télben rosszul telelt, ami 
további kipusztulást, végül te-
rületcsökkenést vetít előre. 
Sipos László a gazdák aktuális 
bizonytalanságát tolmácsolva 
azt is elmondta, hogy most az 
agrár-környezetgazdálkodási 
kifizetések elbírálása foglal-
koztatja legtöbbjüket. A prog-
ram vetésszerkezetre vonatko-
zó speciális előírásait ugyanis 
egyelőre még nem tudják, mi-
ként tervezzék. KM-gB

„gazdaizgató” ez 
a tavaszias idő

A gazdák az ültetvényeik mellett a kifizetéseket is figyelik  

 IllusztrácIó: km 

A közösségi összefogás 
adta lehetőségeket 
igyekeznek körbejárni.
Nyíregyháza. Az Energia és 
Környezet Alapítvány évek 
óta dolgozik a környezetbarát, 
energiahatékony épületek el-
terjedéséért. A közeljövőben 
két fórumot is szerveznek a 
témában.

– A mostani programunk a 
közösségi összefogás adta le-
hetőségeket igyekszik körbe-
járni. A társadalom mind na-
gyobb része szegényedik el, és 
ez a réteg ördögi körben találja 
magát. Képtelen ugyanis meg-
fizetni az épületfelújítás költ-
ségeit, hiszen a jövedelmének 

a nagy részét elviszi a rezsi – 
tájékoztatta lapunkat Zalatnay 
László, majd hozzátette: ren-
dezvényeikre olyanokat vár-
nak, akik nyitottak a környe-
zettudatos megoldásokra, akik 

építkezni szeretnének, vagy 
meglévő lakásaikat hőszige-
telnék. A közösségi fórumokat 
Nyíregyházán, február 29-én 
és március 7-én tartják a Kosár 
Házban, mindkét esetben 17 
órától (Dózsa György u. 38.).
 KM

szalmával is szigetelhetünk

A szigetelés alternatív módszereit 
mutatják be  IllusztrácIó: km

A gazdák zömét 
támogatták
Budapest. Február elejéig a 
gazdák 95 százaléka kapott 
alaptámogatást a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hi-
vataltól – mondta a hivatalel-
nöke.

Gyuricza Csaba hozzátet-
te: ilyen arányú kifizetésre, 
még az előző, jól bejáratott 
agrártámogatásoknál sem 
volt példa. Csak 2016 első hó-
napjában 50 milliárdot utalt 
a hivatal a jogosultaknak. Ta-
valy pedig minden eddiginél 
többet, mintegy 800 milliárd 
forintot fizetett ki a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal, ez mintegy 15-20 szá-
zalékkal több, mint a korábbi 
években – olvasható az agrár-
tárca hivatalos honlapján. KM

NürNBerg. Az idén tizenkét 
magyarországi kiállító mu-
tatta be termékeit nürnbergi 
a „BIOFACH” Nemzetközi 
Bio-élelmiszer és Bio-áru Me-
zőgazdasági és Élelmiszer-
ipari Szakkiállításon. A bio 
szektor erősségét jelzi, hogy 
a kiállításon a bio kozmeti-
kumok is külön teret kaptak 
magyar kiállítókkal. 

Vadásztatás. Több milliárd 
forintos bevétel származik 
évente a külföldiek magyar-
országi vadásztatásából, az 
ágazat szempontjából is fon-
tos, hogy bemutatkozik 31 
magyar cég, köztük 10 állami 
erőgazdaság Európa legna-
gyobb vadászati és erdészeti 
kiállításán, amely kedden 

nyílt meg Dortmundban – 
mondta a Földművelésügyi 
Minisztérium (FM) állami föl-
dekért felelős államtitkára.

BeruházásoK. A beruházások 
tekintetében is rekordévnek 
bizonyult 2015, a Nemzeti Be-
fektetési Ügynökség (HIPA) 
még soha nem tárgyalt le si-
keresen annyi beruházást, 
mint tavaly – mondta Szijjártó 
Péter külgazdasági és külügy-
miniszter a HIPA évértékelő 
sajtótájékoztatóján. Hozzá-
tette: a Nemzeti Befektetési 
Ügynökség 2015-ben 67 beru-
házást tárgyalt le sikeresen, 
21 százalékkal többet, mint a 
megelőző évben, a 67 projekt 
1,4 milliárd euró beruházást 
jelent Magyarországon.

Röviden

Budapest. A kertészettel fog-
lalkozó fiatal gazdálkodók 
támogatási szempontból ked-
vező helyzetben vannak – idé-
zi a Földművelésügyi Minisz-
térium sajtóosztálya Feldman 
Zsoltot, az agrárgazdaságért 
felelős helyettes államtitkárt, 
aki szerint közvetlen támo-
gatásból mintegy 20 ezer fo-
rintnyi többlettámogatáshoz 
juthatnak hektáronként, és a 
termeléshez kötött támoga-
tásokból is pluszforrásokhoz 
férhetnek hozzá.

 Milliárdok évente
– Ez utóbbi esetben a zöldsé-
geknél hektáronként 67 000, 
ipari zöldségnél hektáron-
ként 52 500, ültetvényeknél 
pedig hektáronként 96 000 
forinthoz. Mindez évente az 
ágazat számára mintegy 10 
milliárd forintot jelent évente 
2020-ig – tette hozzá Feldman 
Zsolt. A helyettes államtitkár 
szólt arról is, hogy a Vidék-

fejlesztési Program keretében 
nemrégiben 66,5 milliárd fo-
rintos pályázható támogatást 
hirdettek meg a kertészeti 
ágazat számára.  KM

Jó helyzetben vannak a 
fiatal gazdálkodók

Betakarítás közben a fiatal gazdák
 IllusztrácIó: ÉkN

Február 29.: Szalmabála építészet 
alapjainak az ismertetése; utólagos 
hőszigetelés szalmával; nemzetközi 
példák bemutatása
Március 7.: Szalmaházak finan-
szírozása közösségi összefogással; 
hogyan finanszírozzuk az utólagos 
hőszigetelést, ha nincs elég pénzünk?; 
helyi pénzek lehetőségei a szalmabála 
építészet finanszírozásában

Időpontok, témák

Az évszakhoz 
képest való-

ban meleg van. 
sipos LászLó


