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Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány
Hírlevelünk az Alapítvány tevékenységéről, szakmai rendezvényeiről,
kiadványairól kínál tájékoztatást korábbi és mostani hallgatóink, térségi
agrárinnovációs szereplők, intézmények, szakemberek számára. Ugyanakkor
fontos feladatnak tekintjük azt, hogy felhívjuk a figyelmet a székelyföldi térség
olyan kezdeményezéseire, eseményeire, programjaira, amelyek a helyi
értékekre és adottságokra alapozó agrárinnováció érdekét szolgálják.

PAHRU HÍREK
TANÉVNYITÁS
2018. szeptember 28-án került sor a Szent István Egyetem
Csíkszeredában is elérhető mesterképzéseinek ünnepélyes
tanévnyitására az Apáczai Csere János Pedagógusok Házában. A
rendezvényen többek között felidézésre kerültek a Székelyföldön kihelyezett képzések
indulási feltételei, hiánypótló sajátosságai, illetve végül, de nem utolsó sorban a
vadgazda mérnök mesterképzésben elsőként végzett hallgatók megkapták
diplomáikat. Eredményes tanévek kívánunk minden hallgatónak! Tovább

GÖDÖLLŐI KÁLLÍTÁS CSÍKSZEREDÁBAN
Megtiszteltetés Alapítványunk számára, hogy helyszíne lehetett a
Szent István Egyetem Mezőgazdasági Eszköz – és
Gépfejlődéstörténeti Szakmúzeum kiállításának. A kiállítás témája a „Magyar
tudósok és feltalálók”, illetve célja a magyar agrár- és műszaki tudományok gazdasági
és kultúrtörténeti értéket képviselő tudásvagyonának gondozása.
A kiállítás
megnyitóját az egyetemi vezetőkön és hallgatókon kívül Borboly Csaba tanácselnök is
megtisztelte jelenlétével. Tovább
A PAHRU TANGAZDASÁGÁNAK FELAVATÁSA
Elérkeztünk
az
alapítványunk
térségi
agrárinnovációs
feladatvállalásának újabb állomásához, ugyanis sikerült
kialakítani
és
ünnepélyes
keretek
között
felavatni
Tangazdaságunkat. Ez az új és korszerű létesítmény az Alapítvány által működtetett
felnőttképzési programokat gazdagítja a gyakorlati ismeretszerzés lehetőségével,
illetve szakmai bemutatók, tapasztalatcserék és már gyakorlati jellegű programok
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helyszíne lesz, mint amilyen a nemrégiben megvalósult metszési tanfolyam. A
Tangazdaság létrehozását saját forrásaink mellett az Emberi Erőforrások
Minisztériuma és az Agrárminisztérium támogatta, amelyet ez úton is köszönünk.
Tovább
ALAPÍTVÁNYUNK
SZEREPVÁLLALÁSA
FALUGAZDÁSZ HÁLÓZAT KIALAKÍTÁSÁBAN

A

Október elején a falugazdász-hálózat kialakításának konkrét
lépéseiről tartottak megbeszélést a megyeházán. Az ülésen részt vett Magyar Ferenc,
a gödöllői Szent István Egyetem kancellárja is, aki a PAHRU leendő falugazdászok
szakképzésében való szerepvállalásáról beszélt. Az Alapítványunk által biztosított
helyszín, valamint a videókonferencia rendszer kiváló lehetőség a felkészítésre és a
hálózatépítésre. Tovább

AGRÁRINNOVÁCIÓ
IDŐSZAKI AGRÁRMÉRLEG
Az országos vagy megyei beszámolók sok érdekes adatot és
információt kínálnak az agrárium helyzetéről. A Maros megyei
beszámoló pozitívnak és negatívnak tekinthető összegzéseket
egyaránt szép számmal tartalmaz. Egy fontos megjegyzés a beszámolóból:
„Sikertelenségnek könyvelhető el az, hogy bár uniós pályázatra is van lehetőség, a
gazdák továbbra sem igyekeznek társulásokat, szövetkezeteket, termelőcsoportokat
létrehozni.” Tovább
PÁLYÁZATKÉSZÍTÉSI GONDOK
Az elérhető pályázati források kihasználása tartósan gondot
jelent a térségben. Erre a helyzetre világít rá a Kovászna megye
körkép is. Az okokról – amelyek a tapasztalat szerint sokfélék –
azonban ritkán esik szó… Bővebben
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HÁTRÁNYOS SZABÁLYOZÁSOK, TÖRVÉNYHOZÁSI
TERVEK
Körkép, ezúttal az agráriumot érintő törvények, szabályozások,
eljárásrendek kaotikus, ellentmondásos helyzetéről. Egymásnak
ellentmondó rendelkezések sora akadályozza az ezen a területen
dolgozókat. A melléklet cikk anyag szerint ezek a problémák az őszi törvényhozás
napirendjén szerepelhetnek. Bővebben
MINDEN HÉTEN „GAZDAÉLET”
A Marosvásárhelyi Rádió Gazdaélet című műsora minden héten
teret ad az innovatív kezdeményezéseknek is. A szeptember 25-én
közvetített (visszahallgatható) műsorban többek között a
málnatermesztésről
és
a
nyúltenyésztésről
hallgatunk
információkat. Bővebben
FESZTIVÁL
PARAJDON,
ALKALOMMAL

HUSZONHARMADIK

Az évente megrendezett, professzionális szinten szervezett
tematikus helyi ünnepek az agrárinnováció tartalmas kereteit
alakíthatják ki. Helyi adottság és helyi termék, gasztronómiai
program, a helyi identitás erősítése, arculatépítés, turisztikai
desztináció fejlesztés kapcsolódik össze ezekben a rendezvényekben. A töltött
káposzta ünnepére ebben évben huszonharmadik alkalommal került sor Parajdon.
Bővebben
KÉPZÉS ÉS INNOVÁCIÓ
A térségi agrárinnováció nagyon fontos szereplői a szakmai
képzéssel foglalkozó szervezetek, amelyek az ismeretterjesztés
vagy a célirányos képzési programok mellett az újszerű termelési
megoldások térségi meghonosításában s szerepet vállalnak. Az
alábbi beszámoló az illyefalvi LÁM Alapítvány programjairól
kínál tájékoztatást. Bővebben
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SZÉKELYFÖLDI BIOTERMÉKEK SIKERE
A termékfeldolgozás tág teret kínál az innovációnak. Külön
értéket jelent, ha biotermékekről van szó. A Háromszék
beszámolója jól érzékelteti az innovatív megoldások sokféleségét
és hasznosságát: „ A felvidéki versenyre elküldött hagyományos
–mentából, áfonyából, szőlőből, barackból, zöldparadicsomból készült – lekvárok
között ínyencségek is szerepeltek, mint a hagymalekvár, a citromos szilvalekvár,
zöldparadicsomos körtelekvár vagy a mangoldból és mentából készült lekvár.” És
korántsem csak lekvárokról van szó… Bővebben

KITEKINTÉS
NAPIRENDEN: AGRÁRPOLITIKA AZ EU-BAN 2021
UTÁN
Várhatóan a következő évben zajlanak majd azok a tervezések és
szakmai viták, amelyek az EU agrárjellegű támogatásainak
további alakulásáról szólnak. Ez a váltás – amelynek keretében az
eddigi agrártámogatási rendszer átalakul – ismét előtérbe hozza a gazdaszervezetek,
együttműködési hálózatok és szervezeti keretek kialakításának szükségességét.
Tovább
ISKOLAKERT, ÓVODAKERT
Az agrárinnováció térnyerése generációváltás kérdése is. „A
neveléstörténetben hagyományosan az iskolakertek fő célja a
kertészetre és általában a munkára nevelés volt: Magyarországon
az ezt tükröző tankert, gyakorlókert, oktatókert megnevezésekkel
vált ismertté. Mára ezek mellett változatos, új tanulási és nevelési célok jelentek meg,
vagy váltak hangsúlyossá. Ezek a teljesség igénye nélkül: környezeti és
fenntarthatóságra nevelés; öngondoskodásra és együttműködésre nevelés;
egészségnevelés, élménypedagógia; a valóságra épülő, jelenségalapú, tapasztalati,
cselekvésorientált tanulás; mezőgazdasági pályaorientáció.” Bővebben
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BIOGAZDÁLKODÓK FIGYELMÉBE
Az Internet hasznos szakmai anyagok hosszú sorát kínálja azok
számára, akik fontosnak tartják a folyamatos tanulást. A Magyar
Biokultúra Szövetség honlapja is több digitális anyagot kínál. A
biogazdálkodással foglalkozók számára lehet nagyon hasznos a
„Növényi eredetű öntöző és permetező levek készítése” (2015)
című szabadon hozzáférhető online kiadvány. Tovább
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