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Beszámoló az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület  

2017. évben végzett tevékenységéről 
 

 

A 2017. esztendőben számos feladatot, célkitűzést sikerült Szövetségünknek teljesíteni, nagyszámú 

programnak voltunk szervezői és résztvevői. Az eltelt tevékeny időszak rövid kivonatát az alábbi 

eseménynaptárban foglaltuk keretbe, ezt követően pedig egy rövid beszámolót állítottunk össze, 

pontokba szedve idei működésünk eddigi lényegesebb elemeit. 

 

A 2017. év eseménynaptára: 

 

2017. január 5. A kari záróvizsga lebonyolításának segítése 

2017. január 10. 
A Mosonmagyaróvárott rendezett OTDK szponzorkeresésének és 

támogatásgyűjtésének indítása 

2017. január 11. 
Az Alma Mater bemutatkozásának, beiskolázási tevékenységének 

segítése és támogatása a győri Nyitott Kapuk rendezvényen 

2017. január 17. 
Részvétel az Alma Mater alapításának 200. évfordulóját előkészítő 

Operatív Bizottság és Tanácsadó Testület ülésén 

2017. január 28. Gazdászbál, az új Gazdász Bor bemutatása 

2017. február 3. SZE MÉK diplomaátadó ünnepi kari tanácsülés 

2017. február 4. OTP üzletrace hallgatói pályázati kiírás meghirdetése a karon 

2017. február 15. 
Agrár Szakmai Nap a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 

szervezésében 

2017. február 17-18. SZE MÉK HÖK - TrollFoci Kupa támogatása 

2017. február 24. Részvétel a SZE MÉK Szalagavató ünnepélyén 

2017. március 1. 
Egyetemtörténeti előadás tartása a Flesch Károly Kulturális 

Központban 

2017. március 3. Egyeztetés a 200. évforduló alkalmából felállítandó obeliszkről 

2017. március 7. SZJA 1% kampány indítása 

2017. március 9. 
NAK Agrárfórum, Szuprics Vendel rubin díszokleveles óvári 

gazdász köszöntése 97. születésnapján 

2017. március 12-15. SZE MÉK HÖK Sportbizottság sítúrájának támogatása 

2017. március 15. 
Koszorúzás és városi séta az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére 

2017. március 21. 
Részvétel az Állattenyésztés-történeti Bizottság ülésén az 

Állatorvos-tudományi Egyetemen 

2017. április 5-7. XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia 

2017. április 6. A magyaróvári vár rekonstrukciójának bejelentése 

2017. április 7-8. Gazdászbajnokság – Gazdászmajális 
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2017. április 10. SZE MÉK HÖK Sportbizottság KoliFoci Kupájának támogatása 

2017. április 21. Vármúzeumi tárlatvezetés általános iskolások számára 

2017. május 5. 
A hódmezővásárhelyi XXIV. Alföldi Állattenyésztési és 

Mezőgazda Napok Szent György napi Gazdászversenyén induló 

mosonmagyaróvári csapat részvételének támogatása 

2017. május 11. 
Részvétel a 125 éves hazai növényfajta-kísérlet alkalmából 

szervezett emléktábla-avatáson 

2017. május 11-12. 
Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak IX. 

Országos Tanácskozásának támogatása 

2017. május 12. A SZE MÉK végzős hallgatóinak valétálása 

2017. május 12. Dr. Gergátz Elemér professzor úr köszöntése 75. születésnapján 

2017. május 16. 
A SZE MÉK Intézménytörténeti Műzeum anyagának 

összegyűjtése, rendszerezése és digitalizálásának megkezdése, 

online múzeum kialakítása 

2017. május 20. Dr. Sántha Tamás búcsúztatása 

2017. május 25. ÓGSz Közgyűlés 

2017. június 8. 
Részvétel az Alma Mater Nyugdíjas Egyetemének tanévzáróján, 

az esemény támogatása 

2017. június 26-27. 8. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium Mosonmagyaróvárott 

2017. június 30. Részvétel a SZE MÉK Diplomaátadó Ünnepi Kari Tanácsülésén 

2017. július 4. Civil szervezetek találkozója a Mosoni-Duna parton 

2017. aug. 11-12. 
Részvétel a VIII. Levéli Veterán Traktor Találkozó és Családi 

Napon 

2017. aug. 29. - 31. 
Részvétel a kari Balektábor lebonyolításában, a rendezvény 

támogatása 

2017. szeptember 1. 
Tanévnyitó ünnepi kari tanácsülés, Albert Kázmér- és Wittmann 

Antal-díjak, illetve a díszoklevelek átadása 

2017. szeptember 1. 
A Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében megrendezett IX. 

Országos Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyén a 

mosonmagyaróvári csapat részvételének támogatása 

2017. szeptember 13. 
Evezés a Malom-ági Lajtán az Óvári Gazdász Szakkollégium és a 

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület szervezésében 

2017. szeptember 14. Dr. Enese László professzor úr búcsúztatása 

2017. szeptember 16. Hönel Béla emléktábla-avatás 

2017. szeptember 26. 
Dr. Szentkuti Károly: Széchenyi és a mezőgazdaság c. kötetének 

bemutatója 

2017. szeptember 19-20. VII. Parasztolimpia megrendezésének támogatása 

2017. szeptember 27. CLLD HACS Közgyűlés 

2017. szeptember 29. 
Részvétel a Kutatók Éjszakája programsorozaton, az esemény 

támogatása 
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2017. október 25. Mészáros Mihály tanár úr búcsúztatása 

2017. október 25. 
Az Alma Mater alapításának 200. évfordulóját megelőző 

felkészülési év hivatalos kezdete 

2017. október 26. 
Városi és kari megemlékezések az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából 

2017. november 2. 
Dr. Neményi Miklós akadémikus úr köszöntése 70. születésnapja 

alkalmából rendezett Tudományos Konferencián 

2017. november 9. Részvétel az II. Agrártájoló lebonyolításában 

2017. november 17. A Balekbál megrendezésének támogatása 

2017. november 17. 
Részvétel a vitéz Dr. Hajdu Frigyes születésének 100. évfordulóján 

rendezett ünnepségen 

2017. november 30. Füssy Aladár, az óvári gazdászok doyenjének búcsúztatása 

2017. december 4. 

„Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi 

közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva – Mosonmagyaróvári Helyi Közösségi Fejlesztési 

Stratégia” c. projekt indítása, ahol a mosonmagyaróvári Helyi 

Akciócsoport civil szférát képviselő tagjaként szervezetünk is 

részt vesz az elnyert 360 millió forint európai uniós támogatásból 

finanszírozott pályázat megvalósításában. 

2017. december 6. 
Részvétel a Santa calling, mikulásnapi programban a SZE MÉK 

HÖK szervezésében, az esemény támogatása 

2017. december 9. Adventi Hangverseny 

2017. december 9. 

Gyertyafényes évzáró vacsora  

Dr. Markovszky György vezérigazgató úr köszöntése 70. 

születésnapja alkalmából 

Dr. Tenk Antal: Dicső múltunk I. c. kötetének előbemutatója 

2017. december 12. Az új gazdászöltöny bemutatása 

   

  

 

Beszámoló 2017. 

 

Tevékenységek az Óvári Gazdászok Szövetsége keretén belül:  

- 2017. január 28. – a 43. Gazdászbál megszervezése volt az idei esztendő legfontosabb társadalmi 

eseménye, amely „évfolyamokon átívelő évfolyam-találkozóként” a legjelentősebb találkozási pont 

és lehetőség volt hallgatóink számára. Ezen az eseményen került bemutatásra az új Gazdászbor, 

amelyet az Alma Mater egyik mintagazdasága, a Babarczi Pincészet termelt és palackozott. Szintén 

Szövetségünk egyik legfontosabb eseménye volt a 2017. december 9-én lezajlott Gyertyafényes 

évzáró vacsora, amely egyben beszámolóként is szolgált az esztendő során megvalósult munkáról. 

A rendezvényen került sor Dr. Tenk Antal professor emeritus úr „Dicső múltunk I. – A 

Magyaróvári Gazdasági Akadémia XIX. századi fénykorszaka és nagy tanári kara (1818-

1918)” c. kötetének előbemutatójára is. 

mailto:info@ovarigazdasz.hu


Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület 

  9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

Tel: +36 30 927 68 53 és +36 70 949 00 23  
E-mail: info@ovarigazdasz.hu 

Számlaszám: 10300002-10630479-49020018 (MKB Bank) 

Adószám: 18974263-1-08 

________________________________________________________________________________ 

 

- 2017. április 7-8. – az idei év hasonlóan fontos eseménye volt az Országos Gazdászbajnokság és 

Gazdászmajális. Az AgroStudent Iskolaszövetkezet által szervezett Gazdászbajnokságnak 

Szövetségünk támogatója, társrendezője és aktív résztvevője volt, amelyen az ország számos 

felsőoktatási intézménye képviseltette magát. Az inkább a jelenlegi hallgatói generációt 

megmozgató eseménnyel párhuzamosan rendeztük meg a hagyományos Gazdászmajálist. Az egész 

napos rendezvény programjain egykori és mostani hallgatóink szép számban képviseltették 

magukat.  

- Az idei évben az előbbiekben felsoroltakon kívül együttműködésben négy országos, illetve 

regionális horderejű esemény rendezésében, szervezésében vagy lebonyolításában és támogatásában 

vett részt Szövetségünk. 2017. március 9-én a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által szervezett 

Agrárfórumon köszöntöttük fel Szuprics Vendel rubin díszokleveles óvári gazdászt 97. 

születésnapja alkalmából. Társszervezőként részt vettünk az Alma Mater által 2017. április 5-7. 

között – a Földművelésügyi Minisztérium hathatós támogatásával – sikerrel megszervezett XXXIII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferencián. 2017. május 11-én szintén képviseltük az óvári 

gazdászokat a 125 éve Magyaróvárról indult hazai növényfajta-kísérlet jubileuma alkalmából, a 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által szervezett emléktábla-avatáson. Ugyanezen a 

napon vette kezdetét városunkban az Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak IX. 

Országos Tanácskozása, amelynek egyik szatellitprogramja támogatásunkkal valósult meg. 

- Szintén a szélesebb rétegeket érintő rendezvények sorában szerepelt Hönel Béla – számos, az 

Alma Materhez köthető épület kiváló tervezője – emléktáblájának felavatása 2017. szeptember 

16-án. A Beregszászi Balázs önzetlen és kitartó munkája által létrejött mementó megalkotásának 

egyik fő támogatója szervezetünk volt. 2017. november 17-én részt vettünk vitéz Dr. Hajdu 

Frigyes születésének 100. évfordulóján rendezett ünnepségen, amely a Hajdu Emlékbizottság 

áldozatos és gondos szervező tevékenysége jóvoltából méltó módon adózott Szövetségünk jogelőd 

szervezetének alapító örökös elnöke emléke előtt. Az év zárásaként 2017. december 9-én tartottuk 

meg hagyományos kulturális programunkat, az Adventi Hangversenyt. 

- Szervezőként, résztvevőként vagy támogatóként a következő rendezvényeken, előadásokon, 

könyvbemutatókon vettünk részt: 2017. február 15.: Agrár Szakmai Nap a Rajka és Vidéke 

Takarékszövetkezet szervezésében; 2017. március 21.: Részvétel az Állattenyésztés-történeti 

Bizottság ülésén az Állatorvos-tudományi Egyetemen; 2017. március 1.: Egyetemtörténeti 

előadás a Flesch Károly Kulturális Központban; 2017. szeptember 26.: Dr. Szentkuti Károly: 

Széchenyi és a mezőgazdaság c. kötetének egyetemi bemutatója.  

- 2017. március 15-én megkoszorúztuk Zeyk Domokos óvári gazda százados emléktábláját, 

emellett képviseltük a Szövetséget a nemzeti ünnepünkön rendezett városi sétán és koszorúzáson is. 

Az október 26-án szervezett egyetemi és városi megemlékezéseken és koszorúzásokon szintén 

képviseltük az óvári gazdászokat.  

- 2017-ben is több hazai és külföldi látogató csoportot fogadtunk és mutattuk be számukra ősi 

Alma Materünket.  

- A 2017-ben is folytatott kampányunk keretében a Személyi Jövedelem Adó 1%-ának gyűjtése 

eredményeként – támogatóink jóvoltából – 173.018 Ft összegű felajánlást utalt át bankszámlánkra a 

NAV.  
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- 2017. május 20-án leróttuk kegyeletünket Dr. Sántha Tamás ny. egyetemi docens úr 

búcsúztatásán, majd szeptember 14-én Dr. Enese László professzor úr, október 25-én pedig 

Mészáros Mihály tanár úr gyászszertartásán. 2017. november 30-án szomorú kötelességünknek 

tettünk eleget, amikor elhelyeztük az emlékezés koszorúját Füssy Aladár, az óvári gazdászok 

egykori doyenjének temetésén. Aladár bácsi életének 103. évében hunyt el, gránit diplomával 

kitüntetett legidősebb társunk tanulmányait 1938-ban fejezte be a Magyaróvári Magyar Királyi 

Gazdasági Akadémián. 

- 2017. május 12-én részt vettünk Dr. Gergátz Elemér professzor úr 75. születésnapja 

alkalmából – egykori és jelenlegi tanítványai, valamint munkatársai által – szervezett köszöntésen. 

2017. november 2-án Dr. Neményi Miklós akadémikus urat köszöntöttük a 70. születésnapja 

okán rendezett Tudományos Konferencián. Évzáró rendezvényünkön kívántunk további jó 

egészséget és sok boldogságot Dr. Markovszky György vezérigazgató úrnak, szervezetünk 

elnökségi tagjának 70. születésnapjára, megköszönve nagylelkű és önzetlen segítségét, amelyet 

eddig szervezetünk céljainak elérése érdekében nyújtott.  

- Mosonmagyaróvár Városával, valamint a helyi civil és szakmai szervezetekkel kialakított 

együttműködés folytatása és erősítése érdekében az alábbi programokon, eseményeken és 

rendezvényeken vettünk részt (esetenként szervezőként vagy támogatóként is). 2017. szeptember 

27-én a mosonmagyaróvári Polgármesteri Hivatalban a Területi Operatív Program 7. prioritási 

tengelye keretében elérhető Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések (CLLD) 

megvalósítása érdekében létrejött helyi akciócsoport (HACS) közgyűlésén vettünk részt, mint 

a civil szféra egyik képviselője és a projekt megvalósítása érdekében létrejött konzorcium tagja. A 

sikeres pályázat eredményeként 2017. december 4-én indult el a „Kulturális és közösségi terek 

infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához 

kapcsolódva – Mosonmagyaróvári Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégia” c. projekt, ahol a 

mosonmagyaróvári Helyi Akciócsoport (HACS) civil szférát képviselő tagjaként szervezetünk is 

részt vesz az elnyert 360 millió forint európai uniós támogatásból finanszírozott pályázat 

megvalósításában. 2017. június 8-án a helyi Nyugdíjasegyetem diplomaosztó ünnepségét 

szervezték meg támogatásunkkal és részvételünkkel. 2017. július 4-én a legjelentősebb 

mosonmagyaróvári civil szervezetek baráti találkozóján vettünk részt a Mosoni-Duna partján. 

2017. augusztus 11-12-én képviseltük szervezetünket a Levéli veterán traktoros találkozó és 

szakmai napon. 2017. szeptember 13-án az Óvári Gazdász Szakkollégium és a Mosonmagyaróvári 

Vizisport Egyesület szervezésében megvalósult túraevezést támogattuk az Alma Mater oktatói és 

hallgatói számára a Malom-ági Lajtán.  

- Az Óvári Gazdászok Szövetsége közgyűlése 2017. május 25-én ülésezett, amely során elfogadott 

néhány technikai jellegű módosítást az Alapszabályban, ezeket a változásokat a törvényszék az év 

folyamán jóváhagyta.  

- 2017. december 12-én bemutattuk az új Gazdászöltönyt, amelyben reményeink szerint több 

gazdásztársunkat köszönthetünk a 2018 januári Gazdászbálon. 

Az Óvári Gazdászok Szövetségének megjelenése a kar életben:  

- Képviseltük a Szövetséget a hivatalos kari rendezvényeken: a február 3-án és június 30-án lezajlott 

Diplomaátadó Ünnepi Kari Tanácsüléseken, a szeptember 1-i Tanévnyitó Ünnepi Kari 

Tanácsülésen, ahol átadtuk az Albert Kázmér- és Wittmann Antal-díjakat. 2017-ben az előbbi  
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kitüntetést Dr. Csavajda Éva és Dr. Tóth Tamás, az utóbbit pedig Dr. Gulyás László és Dr. Réti 

József vehették át az Alma Mater irányába tanúsított kimagasló tevékenységükért. A szervezetünk 

elnöke emellett meghívott tagja a Kari Tanácsülésnek.  

- 2017. február 24-én a Szalagavató bálon, május 12-én a Valéta ünnepségen, november 17-én a 

Balekbálon is képviseltük a Szövetséget, illetve szükség szerint nyújtottunk segítséget vagy 

támogatást ezen rendezvények szervezéséhez.  

- A kar beiskolázási tevékenységében közreműködőként és támogatóként szintén szerepet 

vállalunk, idén többek között részt vettünk a 2017. január 11-én, az egyetem győri központjában 

szervezett Nyitott Kapuk rendezvényen. A fiatalabb generációkra is odafigyelve 2017. április 21-

én Vármúzeumi tárlatvezetést tartottunk általános iskolások számára. 

- 2017. szeptember 29-én a Dr. Milics Gábor egyetemi docens által irányított Kutatók Éjszakája 

2017 programsorozat szervezésében szintén szerepet vállaltunk. 2017. november 9-én pedig a II. 

Agrártájoló rendezvény lebonyolításában működtünk közre. 

- 2017. augusztus 29. és 31. között a leendő első éves hallgatókat köszöntöttük, számukra több 

program szervezésében is részt vettünk a Hallgatói Önkormányzattal közösen, illetve magát a 

Balektábor lebonyolítását, valamint a karunkat bemutató füzet kiadását is támogattuk.  

- Az év folyamán az Alma Mater alapításának 200. évfordulóját és annak méltó megünneplését 

előkészítő bizottság munkájában is részt vettünk (január 17-től folyamatos ülésezés; Március 3-án 

egyeztetés a 200. évforduló alkalmából a Dr. Markovszky György által felállítandó obeliszkről, 

majd év közben a végleges tervek elfogadása, az év végén az alapozási munkálatok elvégzése). 

2017. december 9-én a jubileumi év programfüzetének bemutatására került sor. 

- Évfolyam-találkozón népszerűsítettük szervezetünket az esztendő során.  

- Emellett számos egyéb, az oktatáshoz, a hallgatói és a kari élethez kötődő eseményen vettünk 

részt a szervezetet képviselve, vagy járultunk hozzá egy-egy program vagy elgondolás sikeréhez 

népszerűsítéssel, munka és anyagi támogatás biztosításával. Pl.: a kari záróvizsga lebonyolításának 

segítése vagy a 8. Nemzetközi Mikroalga Szimpózium megrendezésének elősegítése. 

- Kiemelt fontosságú ügyként kezeljük a kar hallgatóinak megszólítását, a Szövetség 

tevékenységének megismertetését, valamint a fiatalok munkánkba történő bevonását. A Hallgatói 

Önkormányzattal kialakult együttműködésünk folytatásaként 2017. február 4-én elősegítettük az 

OTP üzletrace hallgatói pályázati kiírás meghirdetését a karon; támogattuk a 2017. február 17-18-án 

megrendezett SZE MÉK HÖK - TrollFoci Kupát, a 2017. március 12-15 közötti SZE MÉK HÖK 

Sportbizottság sítúráját, a 2017. április 10-i SZE MÉK HÖK Sportbizottság KoliFoci Kupáját. 

2017. május 5-én támogattuk a hódmezővásárhelyi XXIV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 

Napok Szent György napi Gazdászversenyén induló mosonmagyaróvári csapat részvételét, ahogy a 

2017. szeptember 1-i Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében megrendezett IX. Országos 

Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyének óvári csapatát is. Segítettük a 2017. 

szeptember 19-20. között lezajlott VII. Parasztolimpia megrendezését. 2017. december 6-án részt 

vettünk és támogattuk a Santa calling, mikulásnapi programot a SZE MÉK HÖK szervezésében.  
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Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület 

  9200 Mosonmagyaróvár, Vár 2. 

Tel: +36 30 927 68 53 és +36 70 949 00 23  
E-mail: info@ovarigazdasz.hu 

Számlaszám: 10300002-10630479-49020018 (MKB Bank) 

Adószám: 18974263-1-08 

________________________________________________________________________________ 

 

Az Óvári Gazdászok Szövetségének egyéb tevékenységei:  

- 2017. április 6-án sokunk örömére hivatalosan is bejelentették a magyaróvári vár rekonstrukcióját. 

Ennek hozományaként a várépület földszintje kiürítésre került. Az itt helyet kapott 

Intézménytörténeti Múzeum komplett anyagát és berendezését Szövetségünk költöztette el, majd 

május 16-án megindult a teljes múzeumi anyag rendszerezése és digitalizálása, online múzeum 

kialakítása a Szövetség honlapján. 

- Szövetségünket számos intézmény, kutató és családtag kereste fel az elmúlt esztendőben, akik 

„régi” gazdászok életrajzi adatai és intézménytörténeti kérdésekben fordultak felénk segítségért és 

felvilágosításért.  

- Idén néhány vállalkozásnak és fiatal pályakezdő gazdásznak sikerült segítséget nyújtanunk a 

munkaügyi és álláskeresési ügyeik sikeres megoldásához. 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2017. december 19. 

 

 

 

 

Németh Attila s.k. Fazekas Imre s.k. 

titkár elnök 
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