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Lucerna – Tessedik öröksége 

A lucerna termesztését Magyarországon Tessedik Sámuel 

honosította meg 1768-ban. A fenntartható gazdálkodás fontos 

pillangós növénye, növeli a talajok termékenységét, mert gyökérzete 

nitrogénben és – feltörés után – szerves anyagban is gazdagítja a 

talajt. 
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BIOKULTÚRA – 

ÖKOPIAC 

Évente 200.000 Ft + áfa 

összegű szaktanácsadási díj 

mértékéig áll helyt az Iránytó 

Hatóság a gazdálkodó helyett, 

amennyiben igénybe veszi 

Magyar Vidékért Kft. 

szaktanácsadási 

tevékenységét. Így a 

gazdálkodói önrész ezúttal 

10% mértékű, azaz 22.000 Ft 

+ áfa / év. 

 



A lucerna jelentősége és telepítésének 

(vetésének) szempontjai 

 

A lucerna termesztését Magyarországon Tessedik 

Sámuel honosította meg 1768-ban.  

 

A fenntartható gazdálkodás fontos pillangós növénye, 

növeli a talajok termékenységét, mert gyökérzete 

nitrogénben és – feltörés után – szerves anyagban is 

gazdagítja a talajt. A vele szimbiózisban élő 

Rhizobium baktériumok évente 60-80 kg légköri N-

t kötnek meg hektáronként. Mélyre-hatoló 

gyökérzete révén (20 m-re is lehatol) kalciumot, 

káliumot és foszfort hoz fel, gazdagítva ezzel a felső 

termékeny talajréteget. Elővetemény értéke azonos 

egy közepes adagú istállótrágyázással. Víz- és 

szélerózió (defláció) ellen védi a talajt, mivel állandó 

fedettséget biztosít egész évben és több éven 

keresztül, továbbá erőteljes, a felszínhez közel dúsan 

elágazó – főként a tarkavirágú fajtáknak – 

gyökérzete átszövi a talajt. Zöldtermése etethető 

hagyományosan zölden és renden szárítva szénaként, 

szilázs, szenázs és szárítmányok (lucernaliszt és 

granulátum) formájában. Kedvező táplálkozás-

élettani hatása miatt humán célú fogyasztása (lucerna 

kapszula, lucernacsíra) is terjed. A lucerna igen 

fontos növény a környezetbarát és fenntartható 

termesztésben, ahol, mint pillangós növény, jelentős 

mennyiségű Nitrogén tápanyaggal gazdagítja a talajt. 

A magyar lucernafajták kiváló tulajdonságaiknak 

köszönhetően külföldön is versenyképesek és így 

vetőmagjuk keresett egész Európában. 

 

A lucerna termesztése az utóbbi években a világon 

35 millió ha körüli, kicsi ingadozással. A világ 

minden részén termesztik, a földrészek közül Észak-

Amerikában, az országok között pedig az USA-ban 

termesztik a legtöbb lucernát. Európa minden 

országában megtalálható.  Magyarországon 2010-től 

135 ezer ha körül mozgott a területe, 2016-ban 



viszont 195 ezer ha-ra emelkedett, míg 2017-ben 

pedig elérte a 200 ezer ha-t, amely 2018-ban és 2019-

ben is további kismértékű növekedést mutatott – 

sajnos nem az állatlétszám emelkedése, hanem a 

növényre adott támogatások miatt – ami indokolt is! 

 

Magyarországon legjelentősebb a Kékvirágú lucerna, 

majd ezt követően a Tarkavirágú. A tarkavirágú 

(homoki) lucerna fajták elsősorban a felszínhez 

közel dúsabban elágazó gyökérzetük révén 

igénytelenebbek, jobban hasznosítják a talaj kisebb 

tápanyag-és/vagy vízkészletét, ezért inkább a 

kitettebb, gyengébb területeken – főleg homokon – 

terjedtek el, de az újabb fajták a jobb termékenységű 

talajokon is versenyképesek a kékvirágú fajtákkal. A 

Nemzeti Fajtajegyzékben 2019-ben (1. táblázat) 24 

fajta van regisztrálva– csak ezek termesztése 

javasolható, mivel az itt szereplő (zömében magyar 

nemesítésű fajták) 4 éves gazdasági 

értékvizsgálatukat megállapító kísérletekben (az 

ország több Fajtakísérleti Állomásán) bizonyították, 

hogy Magyarországon kifagyás veszélye nélkül, 

biztonságosan termeszthetők és jó minőségű 

(takarmányértékű), nagy termésre képesek. Nagy 

kiterjedésű homokvidékeink (Nyírség, Somogyi 

Dombvidék, Duna-Tisza közi Hátság) fenntartható 

hasznosítására a tarkavirágú típusú ’homoki’ lucerna 

fajták a legalkalmasabbak.  

 

A lucerna telepítés előtti agrotechnikája és telepítés 

(vetés) szempontjai: 

A lucerna a talajjal szemben igényes növény. Mély 

termőrétegű, jó vízgazdálkodású, meszes, vagy 

közömbös kémhatású talajon díszlik jól, de a 

kisvárdai nemesítésű (savanyú homoktalajon, több 

évtizedes szelekció) tarkavirágú típusú fajták a 

gyenge termékenységű (homok) és gyengén savanyú 

kémhatású talajokon is eredményesen termeszthetők. 

  



Erősebben savanyú talajokon indokolt a telepítés 

előtti meszezés – legalább 2 to/ha meszezőanyag 

kijuttatása. Érzékeny a talajvíz ingadozására, ezért 2 

m alatt legyen a talajvízszint és kerülni kell az 

időszakos vízborítású területeket, “a lucerna nem 

bírja a lábvízet”. Addig ne kerüljön önmaga után, 

ahány évig termesztésben volt. Kedvezőtlen 

előveteményei a pillangósvirágú növények, ezek 

kivételével a lucerna nem különösebben érzékeny az 

előveteményre. Az elővetemény megválasztása 

nagyban függ a telepítés idejétől (nyárvégi, tavaszi), 

leggyakoribb előveteménye a nyár végi telepítés 

előtt az őszi kalászosok. Az elővetemény 

megválasztásakor fontos szempont, hogy utána igen 

jó minőségű magágy legyen készíthető (aprómag). 

Fajlagos tápanyagigénye: N – 2,6 kg, P2O5 – 0,7 kg, 

K2O – 1,5 kg, Ca – 3,0 kg, MgO – 2,5 kg/100 kg 

szárazanyag, amelyből vetés előtt 30-50 kg/ha N-

hatóanyagot ki kell juttatni (kezdeti fejlődést 

elősegítő „starter” N trágya, mivel még nem 

működik a Rhizobium szimbiózis). A CaCO3 – 2 

t/ha (gyengén savanyú talajon), savanyú kémhatású 

talajokon többet is lehet telepítés előtt. P2O5 – 150-

200 kg/ha és K2O – 240-280 kg/ha mennyiség az 

élettartamra (4-5 év), amelyből (talajvizsgálat 

alapján) legalább ¼ – ét vetés előtt, vagy a teljes 

mennyiséget. Mg – trágyázás eredményes lehet 

egyes Mg – hiányos – főként savanyú 

homoktalajokon – talajokon, ilyenkor célszerű 

telepítés előtt dolomitot kijuttatni. Istállótrágya 

használata nem javasolt, mert erős a gyomosító 

hatású. Vetéséhez aprómorzsás, ülepedett magágyat 

igényel, annak érdekében, hogy a lucerna sekély 

vetést igénylő apró magja (2 g ezermagtömeg) 

gyorsan és biztosan kikeljen. Nyár végi telepítéskor 

fontos, hogy minél gyorsabban és jól végezzük el 

gabonák után a tarlóhántást, és rendszeresen 

végezzünk tarlóápolást, amivel biztosítjuk a jó 

minőségű szántás feltételeit. A mélyszántás után az 

egyenletes sima talajfelszín kialakítása nagyon 

fontos. A szántást a vetés előtt legalább 3-4 héttel 

szükséges elvégezni, majd elmunkálni, hogy a talaj a 

vetésig kellően ülepedett, tömör, rögmentes legyen. 

A nyár végi vetés optimáli ideje: augusztus közepe 

és szeptember közepe között – fajtától és annak 

fagyérzékenységétől, télállóságától függően. A 

tavaszi telepítés időpontja: március 20 – április 15 

között. 

 



A lucerna tavaszi tiszta (takarónövény nélküli) 

telepítése javasolt. Tavaszi telepítés biztonsága a 

csapadék nagyobb valószínűsége miatt általában 

jobb és a kifagyás kockázata elhanyagolható. A 

nyárvégi telepítés előnye a következő évi nagyobb 

termés és kisebb gyomosodás. Ennek ellenére csak 

akkor válasszuk a nyárvégi telepítést, ha a talajban a 

keléshez szükséges nedvességet biztosítani tudjuk 

(vízmegőrző talajművelés, öntözés). Önmagában 

történő (tiszta) telepítés esetén nemcsak a telepítés 

biztonsága, de a lucerna várható termése is növelhető. 

Öntözetlen, csapadékszegény körülmények között és 

nyárvégi telepítés esetén minden esetben 

takarónövény nélkül vessük a lucernát. Tavaszi 

takarónövényes telepítés (pl. zabbal) deflációnak 

(szélerózió) kitett területeken indokolt, hogy 

megvédje a sekélyen vetett lucernát (magot) a szél 

általi elhordástól. Takarónövény nélküli, tiszta 

telepítés esetén egyenletesebb és optimális 

növényállományt érhetünk el, míg takarónövényes 

vetéssel ritkább lesz a lucerna és az értékes 

terméskiesést a takarónövény termése sem pótolhatja. 

A lucerna tiszta telepítése általánosan javasolható 

nemcsak nyárvégi, de tavaszi telepítésben is. Vetési 

paraméterek: vetőmagmennyiség 20 kg/ha (8-10 

millió csíra), vetésmélység 1,5-2 cm, gabona 

sortávolságra (12-15 cm) – és ami még nagyon 

fontos: ‘két henger közé vetni’ – azaz vetés előtt 

tömör, aprómorzsás magágyat készíteni és vetés után 

is hengerezni – a gyors, egyöntetű és biztos kelés 

érdekében! 

Forrás: https://agrarmediairoda.hu/lucerna-tessedik-oroksege/ 

******** 

Szabolcs - Szatmári barangolások 

galambászoknál 

 

Az utunk először a megyeszékhely, Nyíregyháza 

mellett található Kálmánházára, Schmidt István 

portájára vezetett. 

 

A délelőtti órákban való érkezéskor, a kedves 

fogadtatás után irány a galambház. Az udvar hátsó 

részében található, szépen kialakított, szinte kisebb 

ház méretű galambházban (igaz, nem számoltam!), 

de közel 500 galamb, nagyrészt pergők voltak. 

https://agrarmediairoda.hu/lucerna-tessedik-oroksege/


Szerencséje van, hogy felesége, Irénke, megértő e 

téren is! 

 

A galambjai zöme Debrecen híres fajtája, de 

láthattam a Pista Barátom által elkezdett (azóta 

hanyagolt?), főként szelektálás révén tenyészteni 

kezdett nyíregyházi díszgalamb és nyírségi pergő 

egy-egy csoportját. Csodálkozom, hogy valakit 

ennyire magával tud ragadni a pergők világa. A 

forma, a színek, a repülés vonzalma. Ezúton is jó 

egészséget kívánok Pista Barátomnak. Remélem, 

hamarosan újra régi formájában találom Őt.  

 

A következő állomás Mátészalka, Pénzes István háza. 

A szívélyes fogadtatás itt sem maradhatott el. Pista a 

székesfehérvári bukó szívesrajzú változatának 

jónevű tenyésztője közel 40 éve. Habár, mint utólag 

hírlik, újra vannak egyszínű galambjai is. Első 

galambjai némelyike még néhai Lehner Ignáctól, a 

fajta kimagasló egyéniségétől származtak.  

 

A hátsóudvarban elhelyezett puritán, de célszerűen 

kialakított dúcai igazi szépségeket rejtettek. Nem 

igazán irigylem a házigazdát. Munkája miatt gyakran 

későn érkezik haza. A galambok ellátásában azonban 

besegít felesége, Júlia is. Ja, így már azért könnyebb! 

Jó, igényes tenyésztője a székesfehérvári bukónak. 

Önzetlensége gyakran megmutatkozik, ha valahova 

galamb kell… Tőle a túlszaporulat mindig gazdára 

lel romániai, ukrajnai tenyésztők körében.  



Jánkmajtis: Bánk Richárd. Szüleivel él. Ricsi kicsit a 

szívem csücske a székesfehérvári bukó tenyésztői 

közt. Egy kellemes, rendkívül udvarias, jól felkészült, 

fiatal galambász. Érti, érzi a fajtát. Azok közé 

tartozik, akik rendre segítenek, ha kell valahova 

ajándékba néhány székesfehérvári bukó. Csak szíves 

hátú egyedei vannak. 

 

A szépen, célszerűen kialakított galambháza akár 

mintaként szolgálhatna. Puritánság, ugyanakkor 

praktikusság jellemzi. A túlszaporulat soha nem 

gond nála, hamar elkel. 

 

Utunk következő állomása Csenger, a 

mezőgazdasági tevékenységet folytató Csernyi 

István bátyám háza. Az ízes kifejezései, a határozott 

véleménye. Milyen aktívan „elvitatkoztunk” a világ 

dolgairól. 

 

Régi ismeretség köt össze bennünket! Még anno, a 

székesfehérvári bukó újra-elismertetési 

folyamatának legelejéről.  

 



Közel 25 éve. Ezúton is köszönöm megtisztelő 

barátságát!  

 

Az udvarában székesfehérvári bukó, szolnoki 

bagdetta, angol begyes, alföldi parasztgatyás, 

magyar pávagalamb… Igazán saját kedvelésére 

tartja. Hát a vendéglátása… kedves felesége, Ilonka 

és családja által… nos, az nem sem felejthető. Azok 

az ízek… most is a számban vannak… a szabolcsi 

almapálinka, a levélbe burkolt töltött káposzta, a 

szilvalekvár íze… 

 

Ha már errefele jártunk, átugrottunk 

Szatmárnémetibe is, Juhos Bertalanhoz. Lássuk a 

szatmári babosszíves bukó és a szatmári suta 

szülővárosát, avatott tenyésztőjét. Nem mai keletű az 

ismeretségünk. A vendéglátás zavarba ejtő volt. A 

tele hasra jól csúszott már bemutatkozáskor is a 

pálinka és utána a hideg sör. Aztán irány a galambok! 

Az időközben már európai elismertetést nyert 

szatmári babosszíves bukók látványa lenyűgöző, 

igazi színkavalkád. 

Gratulálok az eredményhez! A már egyöntetű 

fejforma és babozottság igazolja a fajta 

létjogosultságát! Néhány pár székesfehérvári bukó 

szíves rajzú változatát is volt szerencsénk látni, jó 

minőségben. Egy másik dúcban a szatmári suta 

visszatenyésztett egyedei láthatók. A típusában már 

megfelelő, de még sok tekintetben csiszolandó 

egyedek jelzik, az irány jó. 

Szöveg: Bárány István 

Fotók: Bárány István, Juhos Roland, Pénzes Andrea 

Forrás: https://agrarmediairoda.hu/szabolcsi-szarnyalas/ 

******** 

Fontos az agráriumban dolgozók 

társadalmi elismertségének növelése 

 

Az agráriumban és abból élőknek elemi érdeke, hogy 

az ágazat visszakapja, visszaszerezze társadalmi 

elfogadottságát, gazdasági súlyát.  Ehhez az 

Agrárminisztérium szak- és támogatáspolitikája 

https://agrarmediairoda.hu/szabolcsi-szarnyalas/


mellett a mezőgazdaságban a generációváltás, az új 

technológiák bevezetése és alkalmazása, a 

hatékonyságnövelés, továbbá a szaktárca, a kamara, 

valamint az érdekképviseleti szervek 

együttműködése is szükséges – fogalmazott Farkas 

Sándor, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese a 

Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Országos 

Szövetsége VII. kongresszusán. 

 

A miniszterhelyettes beszédében kitért arra, hogy az 

elmúlt évek munkája felfelé ívelő pályára állította az 

ágazatot, amelyet mi sem bizonyít jobban, hogy a 

mezőgazdaság teljesítménye tavaly elérte a 2720 

milliárd forintot, 2010 és 2018 között 33 százalékkal 

emelkedett. De, mint fogalmazott, van még teendő, 

egyebek mellett szükség van az öntözésfejlesztésre, 

a digitális technológiák kínálta 

hatékonyságnövelésre, az élelmiszer-feldolgozás 

megerősítésére, és a szakképzési rendszer 

átalakítására. Farkas Sándor hangsúlyozta: ha ki 

tudjuk használni természeti adottságainkat, 

évszázadok alatt felhalmozott tudásunkat, a precíziós 

gazdálkodás adta előnyöket, akkor akár meg is 

duplázható Magyarország élelmiszertermelése. 

Ezzel 20-25 millió ember számára tudnánk 

megtermelni a biztonságos élelmiszert, amire a 

jövőben egyre nagyobb kereslet lesz. 

 

Az öntözésfejlesztéssel kapcsolatban a 

miniszterhelyettes úgy fogalmazott: hosszútávon 

öntözés nélkül rentábilisan már nem lehet termelni, 

ezért is tartja rendkívül fontosnak az Országgyűlés 

előtt lévő öntözéses gazdálkodásról szóló 

törvényjavaslatot. Emellett az osztatlan közös 

földtulajdon megszüntetésére irányuló törekvéseket 

nevezte az elkövetkező időszak egyik legjelentősebb 

feladatának. 



Tisztelt Gazdálkodó Partnerünk! 

Támogatásra alkalmasnak minősítette és 90%-os 

támogatásban részesítette a Vidékfejlesztési 

Program Irányító Hatósága szaktanácsadási 

tevékenységünket, a VP1-2.1.1-2.1.2-17 

Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási és élelmiszer-

feldolgozáshoz kapcsolódó egyéni és csoportos 

szaktanácsadás pályázati felhívás alapján. 

 

Ez az Ön számára azt jelenti, hogy 90%-os 

támogatottság mellett is igénybe veheti 

szaktanácsadási tevékenységünket, a gazdálkodói 

önrész ezúttal 10% mértékű, azaz 22.000 Ft + áfa / 

év. 

 

Évente 200.000 Ft + áfa összegű szaktanácsadási díj 

mértékéig áll helyt az Iránytó Hatóság a gazdálkodó 

helyett, amennyiben azt igénybe szeretné venni. 

 

Támogatás igénylési és adminisztratív 

szolgáltatásaink egész évben: 

1. Stratégiai tervezéssel kezdünk 

2. majd évente az egységes Terület alapú 

támogatások lehívása, és annak biztosítása, 

hogy visszafizetési kötelezettség nélkül 

kerüljön ez az összeg felhasználásra 

3. AKG – Az agrár-környezetgazdálkodási 

kifizetések célprogramjaiban támogatott 

gazdálkodók adminisztratív feladatait is 

ellátjuk 

4. Az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, 

ökológiai gazdálkodás pályázataiban nyertes 

https://www.videkert.hu/


gazdálkodók adminisztratív feladatait is 

ellátjuk 

5. Tápanyag-gazdálkodási terv készítés 

6. Vetésváltási terv készítés 

7. Anyajuhtartás támogatás igénylése 

8. Anyatehéntartás támogatás igénylése 

9. Hízottbika-tartás támogatás igénylése 

10. Tejhasznú tehéntartás támogatás igénylése 

 

11. Gyümölcs-termesztés támogatás igénylése 

12. Zöldségnövény termesztés támogatásának 

igénylése 

13. Ipari zöldségnövény 

termesztés támogatásának igénylése 

14. Szemes fehérjenövény 

termesztés támogatásának igénylése 

 

15. Szálas fehérjenövény 

termesztés támogatásának igénylése 

16. Natura2000-es és KAT (kedvezőtlen 

adottságú területek) mint kötelezettségek 

teljesítésében való segítségnyújtás 

17. Gázolaj jövedéki adó igénylés 

18. Bérelt földek és bérmunka esetén a 

teljesítések nyomon követése (igény esetén) 

19. Fajtaoltalmi jelentés elkészítése (igény 

esetén) 

20. NAK tagsági díj bevallás elkészítése (igény 

esetén) 

21. Vis maior bejelentések 

22. MVH-nál eljárások 

23. Ellenőrzéseken való részvétel (igény esetén) 

24. Gazdálkodási naplóvezetés AKG/ÖKO 

támogatás 

25. Kárenyhítési elszámolás 

26. Nitrát jelentés 

27. MVH egyéb támogatási kérelmek 

28. Fiatal gazda üzemméret számítás (igény 

esetén) 

29. Pályázati igényfelmérés (igény esetén) 

30. Pályázat előkészítése (igény esetén) 

31. Levélminta vétel (igény esetén) 

32. Talajminta vétel (igény esetén) 



33. Területek egészségügyi állapotfelmérése 

(igény esetén) 

34. Növényvédelmi tanácsadás (igény esetén) 

35. Termelési szaktanácsadás (igény esetén) 

 

Kérje ajánlatunkat itt! 

Szaktanácsadó kollégámmal állunk 

rendelkezésére!  

Üdvözlettel: Hernáczki Ibolya 

Telefonszám: 30/616-8869 

Email:ibolya.hernaczk@videkert.hu 

 

******** 

Az éjszakát beragyogó flAVATAR 

virágok és növények nemzeti értékké 

nyilvánított kultusza 

– Debrecenből a nagyvilágot meghódító agrárinnováció – 

 

A virág a természet egy külön- leges remeke, az 

önmagáért való szépség csodája, az emberi élet 

évezredek óta állandó esztétikai kísérője, amely már 

létében is az egész létről szól, jelképesen átfogva 

annak teljes ívét. A virág a születés, születésnapok, 

névnapok, eljegyzés, esküvők, évfordulók kapcsán 

szép szimbolikát alkot, majd aztán a 

végmegemlékezések mentén elbúcsúztatja magát az 

életet, valóban a bölcsőtől a sírig, sőt azon túl is 

elkísér. A virágok klasszikus és folyton gazdagodó, 

nemesített, csodálatos variánsainak szépségkultusza 

valóban kimeríthetetlen örömforrása életünknek. S 

eljött az az idő, amikor a modern törvényalkotás is 

„nemzeti értéknek” nevezi a maga sajátos 

eszközeivel a virágok kultuszának egy új, különleges 

fejlesztését, amely speciális értelemben 

agrárinnovációnak is tekinthető, de mindenképp 

érdekes és figyelemre érdemes színfoltja a hazai 

tudományos életnek is. 

 

https://www.videkert.hu/forrasbevonas/


A flAVATAR virágok és növények pedig valóban a 

különleges emberi értékalkotó erő és a természet 

által adott csodálatos esztétikum, XXI. századi, 

egyedi foglalatai.  

 

E virág- és növénykülönlegességek születésének és 

világhírnév felé történő elindulásának bölcsője, - 

Hajdú-Bihar megye szíveként - maga Debrecen 

Városa, mely a Virágkarnevál révén egyébiránt is 

különleges és máig élő óvó-megbecsülő lelkülettel 

viseltetik a virágok iránt.  

 

Épp ezért került be a magyar nemzeti értékekről és 

hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény 

szellemében 2017 őszén a Debreceni Települési 

Értéktárba „a debreceni gyökerű flAVATAR – 

Varázslatos Virágok helyi, megyei és országos 

kultusza”, mely innentől a „nemzeti érték” kitüntető 

törvényi cím birtokosa, mint helyi érték, s halad 

tovább elismertsége okán a magyar nemzeti 

értékpiramis magasabb döntéshozói szintjei felé is. A 

hagyományos szépséget új formába öntő innováció 

ugyanis – mint egyfajta start up -, nem csupán 

számos díjjal méltatott, hanem a nagyközönség által 

is elismert különlegességeként emeli Magyarország 

e területen belüli nemzetközi presztízsét is.  

 

A debreceni születésű feltaláló által kifejlesztett és 

megalkotott világító virágok egy szisztematikusan 

célirányos és hosszú kutatómunka betetőzéseként 

ragyogják be a sötétséget. Egy olyan növényi alapú, 

génmanipulációtól mentes, a környezetre, az 

emberekre és minden más élőlényre veszélytelen 

anyagot sikerült kikísérleteznie a fiatalembernek, 

amellyel kezelve a virágok a töltöttség erejétől és a 

növény színétől függően akár 30 percig élénken és 

változatos színekben fénylenek a sötétben. 

Rendkívüli és egyedi megoldás, hogy ezt a 



különleges képességet vágott és cserepes virágfajta 

esetében is alkalmazzák a flAVATAR megalkotói, 

akik már több mint száz fajta növényen tesztelték 

sikeresen ezt a speciális tulajdonságot, többek között 

kála, rózsa, szegfű, krizantém, kaktusz és zöld 

növények esetében vizsgálva az éjszakai sötétségben 

is tartósan világító varázslatos effektekre való 

képességet. A felületükre felvitt speciális anyagnak 

köszönhetően a növények változatos színskálán, 

mégpedig zöld, kék, vízkék, fehér, piros vagy 

narancs színben ragyognak.  

 

A különlegesen világító, fénylő színvarázs 

csodálatos alkotásaiként e flAVATAR virágok pedig 

már nem csupán hazánkban, hanem külföldön is 

kaphatóak, s számos rangos díj birtokosai, 

nemzetközivé téve e különleges növényi ragyogás 

általuk fémjelzett kultuszát. S azért adhat okot 

minden magyar ember, kutató, feltaláló számára ez a 

találmány és annak töretlen és gyors hazai és 

nemzetközi siker menete, mert élő és mai igazolása a 

magyar geniusban rejlő kreativitásnak, alkotó- és 

feltaláló szellemnek. Mindezt a 2016-2018-ig terjedő 

rövid 2 évben elnyert 8 hazai és világszintű díj is 

bizonyítja: 2016 tavaszán a SIRHA Budapest 2016 

Innovációs versenyén Dekoráció kategóriában II. 

helyezést értek el a speciális és gyönyörű 

flAVATAR virágok és növények, 2016. szeptember 

6-án a hazai fejlesztő által megalkotott flAVATAR – 

Varázslatos Virágok elnyerték a rangos Magyar 

Termék Nagydíjat.  

 

A kitüntetés értékét növeli, hogy azt azok a 

szervezetek érdemelik ki, amelyek elkötelezettek a 

magas minőség, az innováció, a fogyasztó-

központúság és az értékteremtés iránt, 2017 

tavaszától pedig A’ Design Award elismeréssel már 

a magyar flAVATAR is büszkélkedhet. Az 

akadémikusokból, különböző iparágakat képviselő, 

elismert és neves szakemberekből, illetve 

véleményvezér újságírókból álló zsűri választotta ki 

a legjobb pályázókat minden kategóriában. A 

Lighting Design kategória bronz díját a magyar 



származású Kun Richárd világító virága a 

flAVATAR kapta meg. Természetesen az idei év is 

gyarapította az elismerések sorát. 2018 áprilisában, 

Shanghaiban a flAVATAR in TOP 10 High Tech 

Technology in the World díjat kapott a magyar 

találmány, 2018 áprilisában, ugyancsak Shanghaiban 

flAVATAR Black Technology Award díj született, 

2018 szeptemberében pedig, Budapesten az ÉMIN, 

azaz az Érték és Minőség díj büszke birtokosai lettek 

a flAVATAR virágok megálmodói, sőt, nemrégiben, 

2018 szeptemberében, A 100 legérdekesebb magyar 

innováció magazinba is bekerült a találmány. S 

minderre, a 2018 szeptemberében megkapott 

„nemzeti érték” kitüntető törvényi cím helyezte fel a 

koronát. 

 

„Bár első ránézésre a flAVATAR is egy virág, de 

este, amikor a többi virág beleolvad a sötétbe, ez az 

egyetlen, ami ragyog az éjszakában!” – fogalmazza 

meg feltaláló, Kun Richárd a világító virágok egyedi 

jellemzőjét. A folyamatos terjeszkedés mellett 

természetesen dolgoznak a világító virágok 

következő generációjának a megalkotásán is. 

 

A védjegy oltalom alatt álló fejlesztésének 

köszönhetően a kezelt vágott virág, cserepes vagy 

stabilizált növény a feltöltődés után azonnal sötétbe 

helyezve gyönyörű zöld/kétféle kék/piros/fehér 

színben fénylik. Ez a magával ragadó, 

lélegzetelállító élményt nyújtó hatásmechanizmus 

akár 30 percen keresztül is fennáll a töltöttség 

erejétől függően. Ha gyengül a fénye, érdekes módon 



feltölthető újra a napon, lámpa alatt vagy mobil 

telefon fény-erejével, így újra világítani fog! 

 

További feltöltés hiányában a látható fény átalakul 

halványabb tejfehér, ún. irányfénnyé, amelyet akár 

4-5 órán keresztül is láthatnak a virág pompájában 

gyönyörködők. A flAVATARok az élővirágok 

tulajdonságaival rendelkeznek, ennek alapján kell 

kezelni mind a vágott virágot, mind a cserepes 

növényt! Egyes növények száríthatók, így 

flAVATAR-ként tovább ékesítik az éjsötétjét. 

 

A hazai fejlesztő által megalkotott flAVATAR – 

Varázslatos Virágok hamar a szakmai és általános 

figyelem középpontjába emelkedett. A sötétben is 

élettel teli módon világító flAVATAR virágok 

jelenleg a magyar piac mellett számos európai és az 

unión kívüli országban is kaphatóak, s bizony 

mindenkit elkápráztatnak. 2020-ra már évi egymillió 

darabot adnának el belőlük a stratégiai tervek szerint 

Amerikától a Közel-Keletig.  

 
További információért katt a képre! 

 

A társaság idén 150 ezer világító virág eladását 

tervezi, és azt remélik, hogy 2020-ra átlépik az évi 

egymillió darab értékesítését. Céljuk, hogy a 

következő években a világ számos pontján, 

Amerikától a Közel-Keletig mindenhol sikerrel 

bevezessék ezt a védjegy oltalom alatt álló hazai 

innovációt, ezzel is emelve Magyarország 

tudományos-kulturális presztízsét. 

Sok sikert kívánunk nekik hozzá! 

Írta: Kocsi Erika 

******** 

 

 

https://flavatar.com/hu/


Magyarok Kenyere adományozó 

ünnepség Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megyében 

 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) a 

megalakulása óta a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetségével (MAGOSZ) 

együttműködve szervezi a Magyarok Kenyere 

programot, s ezen keresztül a közösségek és a 

rászorulók támogatását. A NAK eleinte stratégiai 

partnerként, 2015 óta pedig már főszervezőként vesz 

részt a programban, a MAGOSZ pedig a hazai 

gazdatársadalmat összefogva, tagságát minden 

évben mozgósítva működik közre a nagylelkű 

búzaadományok begyűjtésében. 

 

Így idén immár kilencedik éve folyik a Magyarok 

Kenyere – 15 Millió Búzaszem című jótékonysági 

kezdeményezés, amely keretében a Kárpát-

medencében összegyűjtött búzából készült lisztet 

szétosztják a szociálisan rászoruló, hátrányos 

helyzetű gyermekeket gondozó magyarországi és 

határon túli szervezeteknek. A Magyarok Kenyere – 

15 millió búzaszem program a magyar 

gazdatársadalom önzetlen, segítő szándékú 

összefogása. Az egész éven átívelő programban 

Magyarország teljes területéről és a Kárpát-medence 

magyar lakta településeiről ajánlanak fel búzát a 

gazdálkodók a rászoruló magyar gyermekeket segítő 

szervezeteknek – a jelenlegi országhatáron belül, és 

azon túl is. A gazdák a learatott búzájuk egy részét 

minden évben a gyűjtőpontokra viszik. Az 

adományokat megyénként, a külhoni részeken pedig 

régiónként gyűjtik össze, majd ünnepélyes keretek 

között szimbolikusan is összeöntik, ez történt meg az 

idei évben is. 

 

A NAK és a MAGOSZ nevében a 2019. évi 

Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 

megvalósítása során összegyűlt búzából, Liszt 

Adományozói Ünnep keretein belül adták át – 

jelképesen – a támogatott szervezeteknek az 

adományokat, és egyben megköszönték a 

felajánlóknak a nagylelkű segítőkészségüket 2019. 

november 18.-án, Nyíregyházán. Az eseményen 



Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei elnöke mondott 

ünnepi köszöntőt: 

 

„A 2011-ben indult kezdeményezés minden évben 

rácáfol arra a sokak által hangoztatott véleményre, 

mely szerint a magyar nép nem képes az 

összefogásra. Ne higgyünk ezeknek a hangoknak! A 

történelem már számtalan alkalommal igazolta, hogy 

bajban, vagy nemes célok elérése érdekében a 

magyarság igenis képes egyesíteni erejét. Ha ez 

másképp lenne, ma már nem létezne haza, nem 

létezne nemzet. Az adakozó gazdák nem pusztán 

jótékonykodnak. A Kárpát-medence minden tájára 

eljutó lisztes zsákok az egy nemzethez, egy 

sorsközösséghez való tartozás, az egymás iránti 

felelősség vállalás üzenetét is viszik. A 

kezdeményezés megbecsültségét jelzi, hogy a 

„példaértékű nemzetegyesítő szolgálatáért” a 

programot 2018. szeptember 29-én Magyar Örökség 

Díjjal tüntették ki. A Magyarok Kenyere ötlete mára 

az egész Kárpát-medence összefogásává nőtte ki 

magát. Sikere a gazdákban rejlik, akik tudják, hogy a 

verítékkel megtermelt gabona nemcsak családjaik 

fennmaradását, boldogulását hozza el, hanem sok 

ezer árva sorsú gyermek betevő falatját is jelenti. 

 

Meggyőződésünk, hogy összetartozásunkat nemcsak 

a felajánlott búza és liszt mennyisége jelképezi, 

hanem az adományozók száma is. A 

kedvezményezett intézmények, gyermekotthonok 

visszajelzése alapján a 2018-as felajánlott mennyiség 

elegendő volt a gondozott gyermekek teljes évi 

ellátására kenyér- és pékáruból. Ezért is lett 

célkitűzésünk a 2019-es évre, hogy a felajánlók 

számát tovább növeljük, még több és több magyar 



sorstársunkat vonva be ezzel karitatív 

tevékenységünkbe. Az idei évben 171 

adományozónk volt a felajánlott búza mennyisége 

34.039kg lett!  Ez a legkiemelkedőbb eredmény a 

megyénkben a kilenc év alatt! 2018-ban országosan 

412 tonna adománybúza gyűlt össze, melyből 

mintegy 260 tonna lisztet tudunk őröltetni, amelyet 

ismét a közel 80 ezer rászoruló gyermeket ápoló és 

gondozó szervezetek kaptak meg. A program kiemelt 

kedvezményezettjei mellett, a korábbi évekhez 

hasonlóan ismét lehetőség nyílt arra, hogy minden 

magyarországi megye valamely karitatív szervezete 

is részesüljön az adományokból. A hatalmas siker 

közös, amelyre minden résztvevő igazán büszke 

lehet. A Magyarok Kenyere nem egyfajta verseny, és 

nem elvárás, hogy az összegyűjtött búza mennyisége 

minden esztendőben túlszárnyalja az előző évit, de jó 

érzés, hogy ebben a körben még ismert a bibliai 

Szent Pál apostol útmutatása: „Mindenki úgy adjon, 

ahogyan előre eldöntötte szívében, és ne 

kényszerűségből, mert a jókedvű adományozót 

szereti az Isten”. Így erősen bízunk benne, hogy a 

jövőben sem hal el ez a nemes kezdeményezés. Az 

egész éves rendezvénysorozatot áprilisban 

rendszerint az Esztergomi Bazilikában megtartott 

búzaszenteléssel nyitjuk meg. Az Összeöntés 

ünnepén, augusztus első napjaiban a betakarított és 

összegyűjtött búza jelképes egybeöntésére kerül sor. 

A Kárpát-medence megyéi és az elszakított 

országrészek egy-egy zsák búzát küldenek az ünnepi 

rendezvényre, ahol népzenei műsorokkal kísérve 

vegyül szétválaszthatatlanul egybe a határon inneni 

és túli magyarság keze munkája. Államiságunk 

ünnepe, augusztus 20-a egyben az új kenyér ünnepe 

is, amely a Magyarok Kenyere Programban mindig 

is kiemelt helyen szerepel. Határon túli szolgálatunk 

első lépéseként immáron Kárpát-medencei 

rendezvények is kísérik a Magyarok Kenyere 

Programot. Az adományozás nem merül ki a búza 

összegyűjtésében, hiszen annak lisztté őrlését is 

derék magyar malmaink végzik. A magyar gazdák 

terméséből immáron lisztté váló adományokat a 

Gyermekek Világnapján, szeptember 20-án 

jelképesen is átadjuk a rászoruló gyermekeknek. 

 

Az adományok kiszállítása után, novemberben kerül 

sor a Magyarok Kenyere Program Záróünnepségére, 

amit hagyományosan egy külhoni településen 



tartunk, idén pedig ismét a sorscsapásokkal 

különösen sújtott kárpátaljai magyar testvéreinknél 

zárjuk a 2019-es Magyarok Kenyere Programot. A 

párhuzamosan zajló megyei adományozó 

ünnepségeken pedig igyekszünk jelképes 

ajándékokkal megköszönni az adományozók 

nagylelkűségét, önzetlenségét. 

 

Az akció során összegyűlt búzából őrölt liszt nagy 

részét 2019-ben is a program elsődleges 

kedvezményezettjei, a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány, az ukrajnai Nagydobronyi Református 

Irgalmas Szamaritánus Gyermekotthon és a 

budapesti Oltalom Karitatív Egyesület kapja. 

 

A Program társadalmi bázisa az elmúlt években 

tovább erősödött, amit a felajánlók száma mellett egy 

másik dolog is bizonyít: a Magyar Gazdakörök és 

Gazdaszövetkezetek Szövetsége (MAGOSZ) átvette 

a Magyarok Kenyere Program lebonyolításának 

jogait, egyben a Magyarok Kenyere Alapítványt is. 

A Program szellemisége teljesedett ki azzal, hogy 

már a határon túli magyarság is képviselteti magát a 

közös munkában, hiszen az Alapítvány öt fős 

kuratóriumába három anyaországi és két határon túli 

személyt kértünk fel. 

 

Az Alapítvány rendkívül fontos szerepet tölt be a 

Magyarok Kenyere életében, mivel itt összegződik 

mindaz a tudás és tapasztalat, amely a Program 

további bővítéséhez, még több adományozó és 

adományozott csatlakozásához szükséges. Az 

Alapítvány idei legfőbb célkitűzése, hogy kárpát-

medencei honfitársaink mellett a nyugati, 

tengerentúli szórvány magyarságot is bevonjuk az 

adományozásba.Az ajándékozás örömén túl az 

Alapítvány nemcsak társadalmi tőkét biztosít a 

magyar gazdaközösségnek, hanem csatornaként 



működhet a gazdálkodási ismeretek kárpát-medencei 

továbbadására is. A mezőgazdasági, fejlesztési 

támogatások határon túli felhasználását ezzel együtt 

jelentősen segítheti az a hatalmas szakmai tudásbázis, 

amely a MAGOSZ-nál és a Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamaránál már rendelkezésünkre áll. 

 
Baracsi Endre a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés 

alelnöke 

 

A 2019-es esztendő egy másik szempontból is 

komoly változást hozott a rendezvénysorozat 

életében: a Magyarok Kenyere Program céljai között 

még hangsúlyosabbá vált a határon túli testvéreink 

támogatása, így közel sem szimbolikus az a változás, 

hogy a Program a „15 millió búzaszem” elnevezéssel 

bővült. 

2019-ben is lehetőségünk van arra, hogy minden 

magyarországi megye egy vagy több karitatív 

szervezete is részesüljön az össz-magyar liszt 

adományból. 

 

A földrajzi közelség, és a kialakult jó kapcsolatok 

miatt, valamint az egyre nehezebb társadalmi helyzet 

miatt a megyei liszt keretünk terhére is támogatni 

akarjuk a nagydobronyi Református Irgalmas 

Szamaritánus Gyermekotthont, ahol közel 100 

magyar származású gyermeket nevelnek és 

gondoznak. A megyénkben élő nehéz sorsú 

gyermekeket, és a nyári viharkár során károsultakat 

a Magyar Vöröskereszt Megyei szervezete, a 

Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ, a 

Nyíregyházi Gyermekjóléti és Alapítási Intézmény, 

a Nyírségi Református Egyházmegye, a Nyíregyházi 

Egyházmegyei Karitásza, a Tímári Görögkatolikus 

Egyházközség, a Kelet-magyarországi Református 

Nevelőszülői Hálózat, a Kárpátaljai Református 

Egyházkerület elnöksége közreműködőit tudjuk 

segíteni, így ebben az évben az ő részükre nyújtunk 



az adományból. Mellettük az idén 7 önkormányzat 

részére adunk át még lisztet a településen élő nehéz 

sorsú családok segítése érdekében: Beregdaróc, 

Beregsurány, Csengersima, Geszteréd, Márokpapi, 

Szamosszeg és Tarpa. 

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy kiemelve, 

megköszönjük a segítőkész támogató munkáját a 

Nyírség-Hasso Kft.-nek, Krámer Zoltánnak, akik 

minden évben megőrlik a búzát és liszt formájában 

csomagolva tudjuk a szervezetek részére átadni, a 

Vetőmag Szárító Kft.-nek – Pásztor Andrásnak a 

szállítási munkájukért és munkatársaiknak az 

önzetlen szervező munkáért. 

A megyében idén már 6 ponton működő 

gyűjtőpontoknak, a munkájukért és segítő 

támogatásukért: Vetőmag és Szárító Kft., Tímáron – 

Pásztor Andrásnak, Apagyi Sütőüzem Kft., Apagyon 

– Bakti Jánosnak, Bátortrade Kft. Nyírbátorban – Dr. 

Petis Mihálynak, Nyír Gabona Kft. – Rácz Istvánnak, 

Nagykállóban, D. Pethe Istvánnak Beregsurányban, 

és ifj. Rácz Imre egyéni vállalkozónak Balkányban 

valamint természetesen a munkatársaiknak – zárta 

beszédét Rácz Imre.” 

Ezután következett az adományok jelképes átadása, 

amely során az adományban részesülő szervezetek 

képviselői egy-egy rövid bemutatkozást is tettek, 

majd átvették az Adományleveleket.. 

 

További információk: https://agrarmediairoda.hu/34-tonna 

buzat-adomanyoztak/  

******** 

Biokultúra 
 

A biopiacon jártunk, ahonnan a nap végén számos 

kiváló termékkel térhettünk haza.  

Képgalériánk megtekinthető a képre kattintva: 

 
 

A Pécsi Bio Sör 

Bio sör jelenleg még kevés van Magyarországon, de 

terjedőben van. Bio alapanyagokból, egy vegyszer 

mentes gazdálkodás számos szabálya betartásával 

készülő termék. A hagyományos sörtől az 

alapanyagok tekintetében különbözik, hiszen 

nincsenek benne olyan káros segédanyagok, amik a 

tradicionális társaiknál adott esetben megengedettek.  

https://agrarmediairoda.hu/34-tonna%20buzat-adomanyoztak/
https://agrarmediairoda.hu/34-tonna%20buzat-adomanyoztak/
https://agrarmediairoda.hu/biopiac/


Még nem tudni, hogy a hazai kereslet hogy alakul, de 

exportra már termel a Pécsi Sörfőzde, hiszen a 

skandináv országok sörfogyasztását már 4-5%-ban a 

bio sör teszi ki. 

A bio sörről készült videónk megtekinthető a képre kattintva: 

 

 

Anna Borház 

Már több mint másfél évtizede árulja Budapesten a 

Biopiacon bio borát, illetve bioszőlőből előállított 

biotermékeit az Anna Borház.  

 

A nagyapám bio gazda volt, csak még nem tudott 

róla. – meséli nekünk Gonda János szőlész-borász 

biogazda – Még semmilyen vegyszeres kezelést nem 

alkalmazott a szőlőművelés közben, miközben én az 

iskolában azt tanultam, harminc évvel ezelőtt, hogy 

anélkül már nem is lehet. Aztán húsz éve elkezdtem 

gazdálkodni és rájöttem, hogy a nagyapámnak volt 

igaza.  

Sok ma termesztett szőlőfajta nem alkalmas az ilyen 

jellegű gazdálkodásra, mert rendkívül érzékenyek a 

különböző gombabetegségekre. Szerencsére 

azonban vannak olyan ellenálló szőlő fajták, amiket 

remekül meg lehet védeni bio módszerekkel is és 

aztán nagyon finom bort lehet készíteni belőle. 

A bio borról készült videónk megtekinthető a képre kattintva: 

 

 

Biofaktura 

Nem minden nehézség nélkül, vegyszer mentesen is 

előállítható Szabolcs-Szatmár Bereg megyének 

egyik aranya, az alma.  

 

https://youtu.be/b1hbgbJMOj8
https://www.youtube.com/watch?v=vI4De8A0CPs


Egyre jobban elterjedt ez a fajta termelés, vásárlói 

oldalról pedig látszik, hogy nagy az igény rá és az 

emberek rendkívül érdeklődőek, hiszen fontosnak 

tartják ma már, hogy a lehető legkevesebb 

vegyszeres élelmiszerrel érintkezzenek. 

A biofakturáról készült videónk megtekinthető a képre kattintva: 

 

 

Konzili Anna biogazdasága 

Biogyümölcsöket termelek és dolgozok föl, 

elsősorban ezek találhatóak meg nálam– nyilatkozta 

Konzili Anna biogazda – A gyümölcsleveim tömény 

koncentrátumok, a velők a 100%-os gyümölcsöt 

tartalmazzák, az ivólevek pedig a velők higított 

variációi.  

 

Szeretem hozzáadott cukor nélkül elkészíteni a 

termékeimet és manapság már az emberek is 

odafigyelnek arra, hogy minél kevesebb hozzáadott 

cukor legyen a táplálkozásuk része. 

A biogazdáról készült videónk megtekinthető a képre kattintva: 

 

 

Piszkei Öko Pékség 

1992-ben alapult meg a pékség és ’96-ban egy 

tudatváltás következtében elkezdtek biotermékeket 

előállítani, ’97-re már minősített biotermelők voltak.  

 

Kezdetben péktermékeket, majd 2000-ben építettek 

egy malmot, onnantól liszteket, pelyheket és 

sütőipari termékeket árulnak a biofogyasztóknak.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=iy1_KImgap0&feature=youtu.be
https://youtu.be/XJ6wVFmZ3Gs


Mindig arra törekszenek, hogy az embereknek olyan 

termékeket adjanak, ami jó minőségű, tiszta 

alapanyagból van és ők maguk is szívesen 

fogyasztják. 

Az ökopékségről készült videónk megtekinthető a képre kattintva: 

 

******** 

 

Hazánk agrárösztöndíjakkal segíti a 

fejlődő országok élelmezésbiztonságát 

 

Hazánk a hétköznapokban jól hasznosítható, fontos 

mezőgazdasági ismereteket ad át a fejlődő országok 

leendő agrárszakembereinek.  

 

Abban hiszünk, hogy a problémákat helyben kell 

megoldani, és többek között egy sikeres 

ösztöndíjprogrammal segítjük a rászoruló országokat, 

miközben a kezdeményezés hazánk gazdaságának is 

hasznos – hangsúlyozta Belánszky-Demkó Zsolt, az 

Agrárminisztérium nemzetközi kapcsolatokért 

felelős helyettes államtitkára a FAO-

ösztöndíjprogram ünnepségén. 

 

Tizenhat ország huszonöt hallgatója kezdte meg idén 

tanulmányait Magyarországon, az 

Agrárminisztérium által szervezett 

ösztöndíjprogramban. Az újonnan felvett hallgatókat 

a tárca, a fogadó hazai agráregyetemek, valamint a 

FAO Európai és Közép-ázsiai Regionális Hivatala 

képviselői köszöntötték december 9-én, Budapesten. 

 

https://youtu.be/akQoP83gugg


Belánszky-Demkó Zsolt emlékeztetett arra, hogy az 

ösztöndíjprogram fontos alappillére a FAO és 

Magyarország közti szoros együttműködésnek, 

amelynek fő célja a világszintű élelmezésbiztonság 

növelése és a fenntartható fejlődési célok teljesítése. 

Az érintett országokból érkező diákok olyan, a 

hétköznapokban jól hasznosítható képzést kapnak, 

amellyel elősegíthetik országuk mezőgazdaságának 

gyarapodását. 

 

A helyettes államtitkár elmondta, Magyarország 

számos eszközzel segíti a fejlődő országok 

agrárproblémáinak helyben történő megoldását. A 

végzett agrárösztöndíjasok közül többen ma már 

vezető beosztásban dolgoznak hazájukban. Mindez 

lehetővé teszi ezen országokkal a szakmai és 

tudományos együttműködés erősítését, 

Magyarország befolyásának növekedését, továbbá a 

gazdasági kapcsolatok és az exportunk élénkítését – 

emelte ki. 

 

Raimund Jehle, a FAO Regionális Irodájának 

helyettes vezetője köszönetet mondott a magyar 

kormánynak az ösztöndíjprogram aktív 

támogatásáért.  

 

Aláhúzta, hogy az ösztöndíjprogram kiváló 

lehetőséget nyújt arra, hogy a hallgatók 

megszerezzék a szükséges elméleti és gyakorlati 

ismereteket a mezőgazdaság legfontosabb területein, 

mindehhez jó alapot biztosít a magyar felsőoktatás 

minősége és a FAO szaktudása. 

******** 

 

  



 


