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DR. GYÖRGY ANTAL DOKTORI ÖSZTÖNDÍJ
Az Alapítvány kiemelten fontosnak tartja azoknak a fiataloknak a
támogatását, akik az agrárium és vidékfejlesztés terén doktori
tanulmányokra vállalkoznak. Ennek a feladatnak a rendszeresítésének érdekében alakította meg a PAHRU a „dr. György
Antal” doktori ösztöndíjat, amelyet első alkalommal Lukács-Antal Levente számára
ítélt oda a kuratórium, aki az Enyedi György Regionális Doktori Iskola hallgatója és
Hargita megye integrált turizmus- és gazdaságfejlesztési lehetőségeivel foglalkozik.
Bővebben
INDUL A KÁRPÁT-MEDENCEI FALUGAZDÁSZ
PROGRAM
A Földművelésügyi Minisztérium rendezvényének, a Kárpátmedencei Összefogás Fórumnak a keretében került sor a 2018ban induló „Kárpát-medencei Falugazdász Programmal” kapcsolatos bejelentésre. Ennek a programnak a kivitelezésében fontos szakmai szerepet
vállal a Szent István Egyetem és külhoni szervezetként a PAHRU is. Ennek keretében
szakmai megállapodás kialakítására került sor. Bővebben
TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA
CSÍKSZEREDÁBAN
A Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kara Tudományos Diákköri Konferenciája keretében a csíkszeredai képzési helyszínen a Vidékfejlesztési Agrármérnöki
mesteri szak másodéves hallgatói mutatták be kutatásaikat.
Bővebben
ÚJ TANÜZEMI ÉPÜLETEN DOLGOZNAK
Az Alapítvány Csíkszeredában, a csibai részen indította el egy
multifunkcionális tangazdaság kiépítését. Tavasztól már ebben a
tanüzemben végezhetik a szakmai gyakorlatot a mesteris
programok hallgatói és a felnőttképzési programok résztvevői.
Az épületben többek között helyet kapott egy előkészítő-, feldolgozó részleg is. Tovább
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KIADVÁNYOK A TÉRSÉGFEJLESZTÉS
SZOLGÁLATÁBAN
Az Alapítvány egyik legfontosabb célja, hogy a szakmai
programjainak tapasztalatait és eremdényeit elérhetővé tegye az
érdeklődők számára. A kiadványok egyben publikációs lehetőséget is biztosítanak szakmai támogatásként a fiatalok szakmai pályájának
építésében. 2011 óta négy témakörben folyik programszerű kiadványkészítést
tehetséggondozás, agrárinnováció, felnőttképzési programok és Pro Scientia Ruralis
negyedévi folyóirat formájában. Az ilyen jellegű anyagok elérhetőek a PAHRU
weboldalán, ahol igényelhetőek is, illetve megtalálhatóak könyvtárakban. Bővebben
AGRÁRIUM ÉS INNOVÁCIÓ
Az Alapítványhoz kapcsolódóan létrejött egy Agrárium és
Innováció című blog, valamint hozzá kapcsolódó Facebookoldal, amelynek célja a székelyföldi térségben kezdeményezett
agrárjellegű tevékenységek támogatása az által, hogy híreket,
fejlesztési lehetőségeket, szakmai interjúkat közöl, illetve az Alapítvány által
szervezett eseményekre és programokra hívja fel a figyelmet. Blog, Facebook
GYIMES-VÖLGYI BIOGAZDÁK EGYESÜLETE
A január 18-ai gyimesközéploki gazdafórumon az érdeklődők
betekintést nyerhettek a biogazdálkodás mikéntjébe, aminek
következtében egy újabb gyűlés alkalmával a Gyimes-völgyi
Biogazdák Egyesületének létrehozása mellett döntöttek. Az
egyesület célja, hogy segítséget nyújtson a biogazdálkodás elindításában, illetve az
ehhez szükséges dokumentumok összeállításában, értékesítésben és támogatások
keresésében. Már nyolcvan tag jelentkezett a kezdeményezéshez, de még várják az
érdeklődőket. Bővebben
HELLÓ MODERN MEZŐGAZDASÁG
A Szenti István Egyetem nagyon érdekes, innovatív és
tanulságos módon újította meg a felsőfokú agrárképzéssel,
agrárszakokkal kapcsolatos promóciós munkát. Ezek a
megoldások sok hasznos ötletet kínálhatnak térségünk
agrárinnovációs folyamatainak a megjelenítése, tematizációja számára is. Tovább
Csíkszereda, Taploca út 20.
E-mail.: office@pahru.ro
Weblap: www.pahru.ro

HÍRLEVÉL
2018/I.
Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
SZAKLAPOK
Alapítványunk csíkszeredai székhelyén több olyan magyarországi agrárszaklap is elérhető, amelyek az alapkutatások
eredményeitől a technológiai folyamatokig, az innovatí1v
kezdeményezésektől a termelés során adódó mindennapi apró
gondok kezeléséig minden területről kínálnak hasznos információkat (Agrofórum,
Magyar Mezőgazdaság, Kistermelők Lapja, Magyar Állattenyésztők Lapja és mások).
Tovább
PROGRAMTÁJÉKOZTATÓ CSÍKSZENTDOMOKOSON
Dr. Máthé Emma, Alapítványunk munkatársa február elsején
Csíkszentdomokoson tartott tájékoztató jellegű bemutatót
intézményünk munkájáról, illetve azokról a felnőttképzési
programokról, amelyek szervezésére ebben az évben kerül sor,
és amelyek új témakörökben gazdagítják a térségi agrárinnovációs folyamat
szereplőinek szakmai ismereteit. Tovább
SZAKMAI KIADVÁNY
Az Alapítvány ebben az évben is folytatja a térségi agrárinnovációs folyamatok
szakmai elemzésével kapcsolatos munkát. Ebben a témakörben május végén, június
elején kiadvány összeállítására és térségi szakmai fórum szervezésére kerül sor.
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