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A zentai Pro Scientia Naturae Alapít-

vány a magyarországi Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának támogatásá-
ból és a Budapesti Corvinus Egyetem 
Zentai Konzultációs Központjának 
humán erőforrására és szakmai kap-
csolatrendszerére alapozva felépítette 
és létrehozta agrárinnovációs irodá-
ját, amit a térség egyik legelismertebb 
kutatóprofesszoráról, dr. Berényi 
Jánosról neveztek el, ünnepélyes föl-
avatására június 26-án került sor a Ti-
sza-parton épült városban. Kis túlzás-
sal röviden ennyi lenne a sajtóhír egy 
regionális napilapban, azonban ennél 
sokkal többről van szó.

Az Alföld és a Tisza összeköt

Ahogy Somogyi Norbert (általános 
főigazgató-helyettes, Nemzeti Ag-
rárkutatási és Innovációs Központ, 
Magyarország) fogalmazott, az Al-
föld – ami Magyarország és Szerbia 
közös kincse –, a kutatók szerint saj-
nos különösen sérülékeny területnek 
számít, klímája a modellek alapján a 
jövőben még melegebb és szárazabb 
lesz, a klimatikus szélsőségek pedig 
mind gyakoribbak lesznek. Ezért az 
agrárinnovációnak mindent meg kell 
tennie annak érdekében, hogy a kuta-
tás-fejlesztés segítségével igyekezzen 
a gazdákat erre fölkészteni, és bíz-
nunk kell abban, hogy az itt élők mun-
kájának, valamint a Tisza – és a Duna 
– szerencsés éltető közelségének kö-
szönhetően az elkövetkező generáci-
ókra egy élhető, virágzó Alföld marad, 
ami a biológiai sokféleséget tekintve 
is hihetetlen gazdagságot fog mutatni. 
A kihívások hatalmasak, az innováció 
előtt álló feladatok szintén. Megoldást 
kell találni például az özönnövények-

re, de természetesen megtartva az 
akácot, a határ mindkét oldalán újra 
kell gondolni az Alföld fásítási stra-
tégiáját, mert hiába tenyésztek itt a 
múltban őshonos fafajok, ha a válto-
zó klíma okán már nem találják meg 
többé itt az életfeltételeiket. Ha nem 
tudjuk megoldani az öntözést, a klí-
maváltozással kapcsolatos regionális 
előrejelzések pedig a természet által 
is megerősítést nyernek, egyre komo-
lyabb erőfeszítések árán sem biztos, 
hogy megállítható lesz például az Al-
földet újra fenyegető elsivatagosodás, 
ami ellen esetleg csak jelenleg ide-
genhonos növényfajok használatával 
lehet majd tenni valamit. És akkor 
még nem is szóltunk azokról az új 
kártevőkről és kórokozókról, amik 
az egyre melegedő klímával dél felől, 
vagy az emberi tevékenységnek és 
gondatlanságnak köszönhetően más 
kontinensekről érkeznek hozzánk – 
emlékezzünk a kukoricabogár meg-
jelenésére –, veszélyeztetve mindazt, 

amit évszázadok alatt létrehoztunk. 
Vagy azokról az invazív állatfajokról, 
amiket sokszor egy jó cél érdekében 
hoztunk be – mint pl. a biológiai nö-
vényvédelemben használatos harle-
kinkaticát – nem tudva, hogy mind-
egyik fajjal egy-egy időzített ökológiai 
bomba gyújtószerkezetét indítottuk 
be…. 

Az innováció híd szerepe

Gyetvai Árpád politikai főtanács-
adó (Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma, Magyarország) köszöntőjében 
úgy fogalmazott, az innováció egyik 
legfontosabb feladata a határon túli 
magyarságot segíteni a tudás újrater-
melésében úgy, hogy abból a helyi 
többségi társadalom is részesülhes-
sen. Zenta esetében ez azt jelenti, 
hogy egyszerre nyissunk Budapest és 
Belgrád felé, ezt a törekvést karolta föl 
az EMMI a központ megépítésének 
finanszírozásával és a BCE Kertészet-
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tudományi Kara a zentai konzultációs 
központ  elindításával. 

Torda Márta, a Földművelésügyi 
Minisztérium Nemzetközi és Kárpát-
medencei Kapcsolatok Főosztályá-
nak osztályvezetője (Magyarország) a 
központban azt a közösségi teret látja 
megvalósulni, ami az emberi kapcso-
latok építésében, erősítésében na-
gyon fontos szerepet tölt be. Hozzá-
tette, a mezőgazdasági innovációból 
sem az egyéneknek kell külön-külön 
részesedniük, hanem a közösségnek 
kell sikeresnek lennie – ebben a meg-
közelítésben pedig az új központnak 
a termelői szervezetek építését is elő 
kell mozdítania. 

Nataša Ademi, a Tartományi Me-
zőgazdasági, Vízgazdálkodási és Er-
dészeti Titkárság altitkára (Szerbia) 
hangsúlyozta, a tartomány megkülön-
böztetett figyelmet fordít a mezőgaz-
daság fejlesztésére, a versenyképes-
ség növelésére, a termelői szervezetek 
erősítésére és a falufejlesztésre, ezért 
messzemenően támogatja a képzést 
és a szaktanácsadást. 

Hegedűs Attila dékán (Budapesti 
Corvinus Egyetem Kertészettudo-
mányi Kara) aláhúzta, a zentai kon-
zultációs központ évente 90 hallgató 
felvételét tudja vállalni a BCE Kerté-
szettudományi Karának székhelyen 
kívüli  képzésére, ami az időben 1995-
re nyúlik vissza. Ekkor történt ugyanis 
a kapcsolatfölvétel a BCE és Zenta kö-
zött és született meg a döntés a képzés 
megindításáról, ami kevéssel később 
el is kezdődött kertészmérnöki főisko-

lai kurzussal. Ezt 2006-tól a bolognai 
rendszer szerinti kertészmérnök és 
környezetgazdálkodási mérnök BSc 
váltotta föl, a cél azonban változatlan 
maradt: a diploma megszerzésének 
lehetőségével a vajdasági fiatalok ott-
hon maradását – „boldogulni otthon” 
– kívánta és kívánja ma is segíteni az 
egyetem. A tervek szerint hamarosan 
MSc-képzés is indulhat Zentán, amit 
már az új agrárinnovációs irodában 
kialakított tantermek fognak befogad-
ni.

Milan Popović dékán (Újvidéki 
Egyetem Mezőgazdasági Kara) arra 
helyezte a hangsúlyt, hogy a szerbi-
ai és magyarországi mezőgazdaság 
nagyon hasonló, ami könnyebbséget 
jelent a képzésben is, hiszen nincs 
szükség jelentősen eltérő tananyagú 
szakok indítására a két országban. 
Az Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági 
Kara régóta nagyon komoly partner-
ként tekint a szegedi, debreceni és 
budapesti egyetemre, akikkel igyek-
szik minél szorosabb együttműködést 
megvalósítani és velük közös pályáza-
tokon indulni.

Az Agrárinnovációs Iroda 

stratégiai célkitűzései, föladatai

Lengyel László, a Pro Scientia 
Naturae Alapítvány elnöke elmond-
ta, az agrárinnovációs központ és a 
benne zajló tevékenység gyakorlattal 
rendelkező a gyakorlatban elismert 
tanácsadóknak, fiatal kutatóknak 
és oktatóknak kíván megbízatást és 
munkahelyet adni, tudásukat és kre-
ativitásukat térségünk mezőgazdasá-
gának fejlesztésére fordítva. Az intéz-
mény hidat kíván létesíteni a legújabb 
tudományos eredmények, a felsőok-
tatási és kutatási intézmények és a 
gazdálkodók, vállalkozók között. Elő 
kívánja segíteni a tudományos fejlesz-
tések népszerűsítését, a térségünk fej-
lesztése és az EU-integráció során be-
vezetésre kerülő új rendelkezések és 
követelmények ismertetését és alkal-
mazhatóságát. Tanácsadással és szak-
mai kapcsolatrendszer biztosításával 
segíteni kívánja a fiatal induló agrár-
vállalkozókat, valamint a meglévő 
gazdaságok fejlesztéseit. Tevékenysé-
gét állami támogatásból, pályázati for-
rásokból és az őt megbízó gazdasági 
szereplőktől származó jövedelemből 
szándékozik biztosítani. 

   Innovatív technológiák bemuta-
tása és bevezetése a gazdálkodók 
számára a Vajdaságban.

  A térség felzárkóztatását szolgáló 
szakképzések és továbbképzések 
megszervezése, ideértve az Msc 
és PhD képzések feltételeinek 
megteremtését és biztosítását, kü-
lönös tekintettel a tudományos 
utánpótlás fontosságára Szerbia 
várható EU csatlakozásának tük-
rében.

  Oktatás szervezése a hatályos jogi 
szabályozások megismertetésére 
és helyes alkalmazására.

  Szakmai fejlesztési projektek fel-
kutatása és részvétel a lebonyolí-
tásukban.

  Szakmai együttműködés az illeté-
kes szervekkel a térség igényeit is 
tükröző szabályozások kialakítá-
sában.

  Jó termelési és értékesítési gya-
korlatok kialakulásának és elterje-
désének a segítése.

  A vajdasági egyedi tájértékek fel-
kutatása, nyilvántartásba vétele, 
széleskörű ismertetése.

  Szerbiai, magyarországi és továb-
bi nemzetközi szakmai kapcsola-
tok kiépítése és fenntartása.

Az iroda szolgáltatásai a http://
agrarii.tanuljkertesz.hu/ honlapon 
érhetők el részletesen.

A névadóról…

De ki is volt Berényi János? A Vajda-
sági Magyar Akadémiai Tanács hon-
lapján megtalálható életrajz szerint a 
neves szakember a vajdasági Tordán 
született 1954. július 15-én, ahol ál-
talános iskolai tanulmányait is meg-
kezdte. Középiskolai tanulmányait 
Magyarkanizsán végezte a mezőgaz-
dasági szakközépiskolában, majd az 
Újvidéki Egyetem Mezőgazdasági 
Karának hallgatója lett, ahol nem csak 
alapdiplomát szerzett, de posztgradu-
ális képzésben is részt vett, sőt itt kap-
ta kézhez mezőgazdaság-tudományi 
doktori oklevelét is. Fő érdeklődési 
területe a genetika és növényneme-
sítés volt, így nem meglepő, hogy 
1979-től az újvidéki Mezőgazdasági 
Kutatóintézetben dolgozott és az in-
tézet petrőci kutatótelepét vezette. 
Egyszerre oktatott az újvidéki és a 
belgrádi egyetemen és volt konzulens 
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tanára a BCE Kertészettudományi 
Kara levelező tagozatának. 

Berényi János aktív társadalmi 
szerepet is vállalt: ciroknemesítő-
ként 1987-től az EUCARPIA cirok 
szekcióját elnökölte, 1999-től tagja 
volt a Vajdasági Magyar Tudomá-
nyos Társaságnak, ahogy 2000-től 
az MTA köztestülete határon túliak 
alkotta közösségének is. 2008-ban 
a Vajdasági Magyar Akadémiai Ta-
nács (Újvidék) elnökévé válasz-
tották, 1979-től rendes, 2006-tól 
elnökségi tagja volt a Szerbiai 
Genetikusok Szövetségének, ahol 
a Nemesítési Szekció alelnöke 
(1994-2006) illetve 2006-tól elnöke 
volt. Részt vett a Szerbiai Neme-
sítők és Vetőmagtermesztők Szö-
vetségének munkájában (1992-től 
tag), 1992-ben belépett a Magyar 
Növénynemesítők Egyesületébe 
is. Az MNT Felsőoktatási és Tudo-
mányügyi Bizottságának (Szabad-
ka) elnöke (2010) és tagja (2010-) 
volt.

Egy könyv és egy, a spárgatök-
ről írt tudományos monográfia, 
hat egyetemi jegyzet szerzője. 279 
tudományos dolgozata jelent meg 
hazai és külföldi folyóiratokban és 
tudományos tanácskozások kiad-
ványaiban. Nevéhez mintegy 530 
tudományos ismeretterjesztő írás 
és 19 államilag elismert növényfaj-
ta (ebből 6 külföldön) is kapcsoló-
dik. Széles körű szakmai elismert-
ségét több folyóirat haláláig tartó 
szerkesztőbizottsági tagsága is jól 
mutatja.

…és az alapítványról

A Pro Scientia Naturae Alapít-

ványt a Zentai Kertészek Egyesü-

lete hozta létre, azzal a céllal, hogy 
egy erős szervezeti hátteret biz-
tosítson a kertészeti konzultációs 
központ és a hozzá kapcsolódó 
szakértői, oktatói és tanácsadói 
munka menedzselésére. A Kerté-
szek Egyesülete és az alapítvány is 
egyre több kutatásfejlesztési pro-
jektben vett részt, és az utóbbi idő-
ben a tudománynépszerűsítés és a 
tehetséggondozás terén is valósí-
tott meg programokat. Ezeknek a 
programoknak jelentős részét az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
támogatta, és a minisztérium szak-

értőivel közösen arra az elhatáro-
zásra jutottak, hogy külön, önálló 
intézményi hátteret biztosítanak 
az innovációnak és a kutatásfej-
lesztésnek. Így került kiépítésre az 
átadott objektum, ami egy nemrég 
elhunyt kutatóprofesszorról, dr. 
Berényi Jánosról kapta a nevét.

Epilógus

A föntiek fényében nem túlzás 
azt állítani, az agrárkutatásnak és 
az agrárinnovációnak a jövőben 
még nagyobb jelentősége, szerepe 
lesz szűkebb hazánk, az Alföld, a 
Kárpát-medence, de egyben a vi-
lág problémáinak megoldásában 
is. Bármilyen furcsa, a mezőgazda-
sági termelésre egyre inkább igaz a 
„gondolkodj globálisan, cselekedj 
lokálisan” elv, mert az adott helyen 
végzett napi munkánk eredmé-
nyessége mára már a globális fo-
lyamatok függvénye. Ezt kell szem 
előtt tartanunk mindennapi közös 
munkánk során és ez legyen az a 
belső késztetés, ami a jövőben is 
arra ösztönöz majd bennünket, 
hogy igyekezzünk a világ mező-
gazdaságáról mindig a lehető leg-
többet tudni, legyen szó a szorosan 
vett agronómiáról, vagy éppen ag-
rár-környezetgazdálkodásról, az új 
technológiákról vagy éppen agro-
ökonómiáról – és ezt használni 
tudjuk, a magunk és gyermekeink 
hasznára tudjuk fordítani! Mert 
amilyen sokszínű maga a világ, 
olyan sokszínű a mezőgazdaság 
is – kívánjuk, hogy ebben a sok-
színűségben a zentai Pro Scientia 
Naturae Alapítvány Dr. Berényi 
János Agrárinnovációs Irodája is 
találja meg a helyét és művelje az 
agrárinnovációt a gazdákkal közö-
sen szeretettel, szenvedéllyel, meg-
találva benne a jól végzett munka 
minden örömét!

Az agrárinnovációs központ 
létrejöttét az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma, a Bethlen Gábor 
Alap, valamint magánszemélyek 
és vállalatok támogatása tette lehe-
tővé. 

 ✍ Dr. Somogyi Norbert (NAIK), 
Lengyel László (Pro Scientia 

Naturae Alapítvány)

FELHÍVÁS!

A Debreceni Egyetem (DE) 
Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi 
és Környezetgazdálkodási Kar (MÉK) 

Növényvédelmi Intézete

költségtérítéses

Növényvédelmi 
szakmérnök

szakirányú 
továbbképzést indít

A jelentkezés feltétele: 
5 éves alapképzésben szerzett egyete-

mi oklevél, illetve MSc diploma.

A képzés formája: 
2 éves (4 félév, 623 tanóra) levelező, 
félévente 10 héten át kétnapos (csü-
törtök-péntek) képzés, napi 8 órai 

elfoglaltsággal.

A képzés megfelel a felsőfokú növény-
védelmi képesítést elismerő (43/2010. 

FVM rendelet 17.§) növényvédelmi 
előírások feltételeinek.

A képzés ideje: 
1. félév: 
2015. október 7-8. – december 10-11.
2. félév: 
2016. február 11-12. – május 5-6.
3. félév: 
2016. szeptember 22-23. – december 
17-18.
4. félév: 
2017. február 16-17. – május 11-12.

A záróvizsga időpontja: 
2017. június

A költségtérítés összege: 
250.000 Ft/félév 

(elegendő jelentkező esetén)

Jelentkezési határidő: 
2015. szeptember 11.

Jelentkezés és tájékoztatás 
a következő címen:

DE Oktatásszervezési és 
Minőségbiztosítási Hivatal, 

illetve Növényvédelmi Intézet

4032 Debrecen, Böszörményi út 138

Tel./fax: (52) 508-378

E-mail: kovics@agr.unideb.hu


