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NAPIRENDEN A VIDÉKBIZTONSÁG
Alapítványunk és a Szent István Egyetem társszervezőként működött
közre a 2017.szemtember 29-30-án megrendezett Csíkszéki
Gazdanapok programjainak megszervezésében és kivitelezésében.
Ebben a keretben került sor a vidékbiztonság témakörében szervezett
konferenciára is, amelyen magyarországi és térségi szakértők tartottak előadásokat.
A vidékbiztonság innovatív megközelítést kínál, összekapcsolja, egységes szemléleti
és módszertani keretben tárgyalja a vidékfejlesztés minden fontosabb szegmensét (az
agrárium különböző területei, a környezettel kapcsolatos feladatok, gazdasági élet,
szociális helyzet,
személyi és közösségi biztonság , élelmiszer előállítás,
kiberbiztonság, szolgáltató-infrastruktúra hálózatok működtetése). Tovább
A MESTERKÉPZÉS TANÉVNYITÓJA CSÍKSZEREDÁBAN
Ebben az évben is - hagyományos módon - a Márton Áron Líceum
kápolnájában került sor a Szent István Egyetem Csíkszeredába
kihelyezett mesterképzési programjainak (Vidékfejlesztési agrármérnök,
Vadgazda mérnök) ünnepélyes tanévnyitó rendezvényére. Az ünnepélyen
Tóth Katalin helyettes államtitkár nagyrabecsülését fejezte ki azért, hogy
a Szent István Egyetem immár 26 éve vállal feladatokat a külhoni magyarság magyar
nyelvű felsőoktatásában.
Az egyetem részéről dr. Tóth Tamás oktatási
rektorhelyettes és dr. Káposzta József, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar
dékánja mondott köszöntőt.
DR. GYÖRGY ANTAL DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ ALAPÍTÁSA
A Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány kuratóriuma doktori
tanulmányokat támogató ösztöndíj létesítéséről döntött. A Kuratórium
az ösztöndíjat az intézmény alapító elnökéről, dr. György Antalról
nevezte el. Az elismerésben először Lukács-Antal Levente, a Szent István
Egyetem doktorandusza részesült.
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PRO SCIENTIA RURALIS
Megjelent az Alapítványunk által kiadott Pro Scientia Ruralis folyóirat
2017.évi
első
lapszáma.
A VIDÉKKUTATÁS rovat tanulmányai ebben a lapszámban is sokféle
szemléleti és módszertani megközelítésben foglalkoznak a vidéki
térségekre jellemző fejlesztési kérdésekkel (térgazdasági megközelítés,
élelmiszeripar, humán tőke, pénzügyi kultúra és tudatosság, turizmus, hátrányos
helyzetű települések). A MŰHELYTANUMÁNYOK rovatban vajdasági és székelyföldi
fiatal kutatók elemzéseit olvashatjuk (innovatív agrárvállalkozások, a szakmai képzés
térségi
pozícionálása,
önkéntesség
helyi
élelmiszerek
értékesítése)
A kiadvány on-line formában is olvasható az alábbi linken. Tovább
SZÉKELYFÖLDI AGRÁRINNOVÁCIÓ
„A generációváltás esélyei. Agrárvállalkozók innovatív szerepe a
székelyföldi térségben” címmel jelentette meg Alapítványunk a
székelyföldi agrárinnovációs folyamatokkal foglalkozó szakmai
programja
ötödik
kiadványát.
Az agrárinnovációs szereplőink körét elemző tanulmányok mellett Hargita és
Kovászna megye agrárszakértői nyilatkoznak az agrárinnovációs folyamatok aktuális
helyzetéről (Török Jenő, Könczei Csaba, Haschi András, Orbán Miklós). A kiadvány
14 tartalmas, szemléletes interjút közöl térségi innovatív vállalkozókkal/termelőkkel.
Tovább
TANULMÁNYUTAK SZERVEZÉSE
Alapítványunk rendszeresen szervez szakmai tanulmányutakat a
mesteri képzésben, illetve a szakképzési programokban résztvevő
hallgatók számára. A tanulmányutak keretében gazdag szakmai
programot szervezünk tangazdaságokban, szakmai intézményekben,
szakképzési helyszíneken. Tovább
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TANGAZDASÁG ÉPÍTÉSE
Az agrárszakképzés támogatása érdekében Alapítványunk tanüzemet
hozott létre. A tanüzemet bemutató gazdaságként fejlesztjük.
Nemrégiben készült el modern öntözőrendszer, folyamatban van az
építése. Tovább
SZAKMAI PROGRAMOK, KIADVÁNYOK
Alapítványunk a 2011-es évtől kezdődően két témakörben indított
szakmai program- és kiadványsorozatot. A székelyföldi agrárinnováció
témakörében indított sorozat (öt kiadvány) a térségi újszerű
agrárkezdeményezésekről kínál szakmai tájékoztatást. Az „Új utakon a
tehetséggondozás” sorozat (hét kiadvány) elsősorban a fiatal
szakemberek szakmai támogatását, az újszerű helyi kezdeményezések bemutatását
tűzte ki célul. A kiadványok az Alapítvány honlapján on-line olvashatók. Tovább
RÉSZVÉTEL AZ V.SZÉKELYFÖLDI IT&C ÉS INNOVÁCIÓS
KONFERENCIÁN
Magyar Ferenc, Alapítványunk operatív alelnöke a Magyarországi
AgroIT Klaszter vezetőségi tagjaként részt vett a 2017.október 18-20
között Sepsiszentgyörgyön megrendezett 5. Székelyföldi IT&C és
Innovációs Konferencián. Előadására a rendezvény második napján a Business Panel
keretében szervezett AgrárIT szekcióban került sor. Tovább
ÚJABB DIPLOMAÁTADÁS BIOGAZDÁLKODÓKNAK
Alapítványunk felnőttképzésért felelős munkatársa, dr. Máthé Emma
2017.október 20-án ünnepélyes keretek között adta át a
„Biogazdálkodó” tanfolyam legújabb végzőseinek a tanfolyam
elvégzését igazoló okiratokat. A sorozatban ötödik tanfolyamot 20
hallgató végezte el sikeresen, akik a székelyföldi térségben most vagy a
továbbiakban biogazdálkodást folytatnak vagy terveznek indítani.
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ALAPÍTVÁNYUNK A KOLOZSVÁRI BIOTERRA EGYESÜLET
KONFERENCIÁJÁN
2017. október 28-án, Kolozsváron szakmai konferencia keretében
ünnepelte fennállásának 20 éves évfordulóját a Bioterra Egyesület. A
rendezvényen Alapítványunk munkatársa, dr. Máthé Emma szakmai
bemutatóval képviselte intézményünket. A Bioterra Egyesület dr. Máthé Emmát a
biogazdálkodás népszerűsítése érdekében végzett munkájának elismeréseként
diplomával és emlékéremmel jutalmazta. Bővebben
ÚJ TANFOLYAM INDUL
Ezen a héten indul intézményünk újabb felnőttképzési programja,
amely a gyógynövénytermesztés és feldolgozás iránt érdeklődők
számára kínál szakmai ismeretszerzési lehetőséget. A tanfolyam
meghívott szakmai előadója Maczalik Ernő biológus. A tanfolyam
keretében dr. Szép Sándor professzor úr irányításával a Sapientia EMTE laborjában
kerül sor a hatóanyagok kivonásával kapcsolatos szakmai bemutatóra.

Csíkszereda, Taploca út 20.
E-mail.: office@pahru.ro
Weblap: www.pahru.ro

