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Beszámoló az Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület  

2018. évben végzett tevékenységéről 
 

 

A 2018. 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 2018. év eseménynaptára: 

 

2018. január 15. 

Újabb felhívás közzététele az Alma Mater múltjához kötődő 

relikviák összegyűjtésére, másolására, digitalizálására és 

megőrzésre (Kisalföld cikk) 

2018. január 19. 
Az Alma Mater bemutatkozásának, beiskolázási tevékenységének 

segítése és támogatása (többek között) a kari Nyílt Napon 

2018. január 27. Gazdászbál 

2018. január 30. 
Megemlékezés a Fekete István-szobornál az író születésnapja 

alkalmából 

2018. február 2. SZE MÉK diplomaátadó ünnepi kari tanácsülés 

2018. február. 20. 
140 éves a hazai vetőmag-minősítés – Vetőmag tájékoztató és 

fórum 

2018. február 24. SZE MÉK Szalagavató ünnepély 

2018. február 27. Dr. Kiss József búcsúztatása 

2018. március 15. 
Koszorúzás és városi séta az 1848/49-es forradalom és 

szabadságharc emlékére 

2018. március 21. 
A Dr. Sótonyi László emlékkiállítás megnyitója és emléktábla-

avatás, valamint az emlékkötet bemutatója 

2018. március 25. SZE MÉK HÖK Sportbizottság KoliFoci Kupájának támogatása 

2018. április 6. SZE MÉK HÖK - TrollFoci Kupa támogatása 

2018. április 13-14. 5. Országos Gazdászbajnokság  

2018. április 16. 
Előadástartás az Alma Mater 200 éves történetéről a győri 

Professzori Klubban 

2018. május 3. Füstös János búcsúztatása 

2018. május 9. ÓGSz összevont Elnökségi és Felügyelőbizottsági ülés 

2018. május 9. Vár- és Kartörténeti Kiállítás megnyitója 

2018. május 9. Prof. Dr. Tenk Antal: Dicső múltunk I. c. kötetének bemutatója 

2018. május 10. 
Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület XXII. 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciája 

mailto:info@ovarigazdasz.hu


Óvári Gazdászok Szövetsége Egyesület 

  9200 Mosonmagyaróvár, Vár tér 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 

________________________________________________________________________________ 

  

2018. május 10-12. 

A hódmezővásárhelyi XXV. Alföldi Állattenyésztési és Mezőgazda 

Napok Szent György napi Gazdászversenyén induló 

mosonmagyaróvári csapat részvételének támogatása 

2018. május 12. A SZE MÉK végzős hallgatóinak valétálása 

2018. május 16. Dr. Kelemen Lajos búcsúztatása 

2018. május 18-19. 
Az Agrár Sportnapokon (Debrecen) résztvevő mosonmagyaróvári 

hallgatói csapat támogatása 

2018. május 23. ÓGSz Közgyűlés 

2018. június 7. Őszi vetésű kalászos növények fajtabemutatója 

2018. június 7. 
Részvétel az Alma Mater Nyugdíjas Egyetemének tanévzáróján, 

az esemény támogatása 

2018. június 17-21. Nemzetközi agrár és vidékfejlesztési szaktanácsadói konferencia 

2018. június 19. 
A Tolna Megyei Levéltár munkatársainak látogatása, az Alma 

Mater bemutatása 

2018. június 20. A Tablókiállítás megnyitója 

2018. június 21-23. 
A XII. VOLUTA Nemzetközi Vízikarneválon (Mosonmagyaróvár) 

résztvevő hallgatói csapat támogatása 

2018. június 22-24. 
A 7. SZIE Regattán (Szarvas) résztvevő mosonmagyaróvári 

hallgatói csapat támogatása 

2018. június 29. SZE MÉK diplomaátadó ünnepi kari tanácsülés 

2018. július 3. Civil szervezetek találkozója a Mosoni-Duna parton 

2018. augusztus 10-11. IX. Levéli Veterán Traktor Találkozó és Családi Nap 

2018. augusztus 13. Palkovits Gusztáv búcsúztatása 

2018. aug. 28. - szept. 2. 
Részvétel a kari Balektábor lebonyolításában, a rendezvény 

támogatása 

2018. szeptember 5-8. 31. Bábolnai Gazdanapok 

2018. szeptember 9. 

Részvétel a XVI. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves 

Találkozó szervezésében a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamarával  

2018. szeptember 19. 
Evezés a Malom-ági Lajtán az Óvári Gazdász Szakkollégium és a 

Mosonmagyaróvári Vízisport Egyesület szervezésében 

2018. szeptember 26. Parasztolimpia megrendezésének támogatása 

2018. szeptember 28. 
Közreműködés a Kutatók Éjszakája programsorozat 

előkészítésében 

2018. szeptember 28-30. 

A XII. Kaposvári Állattenyésztési Napok keretében megrendezett 

Országos Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyén a 

mosonmagyaróvári hallgatói csapat részvételének támogatása 

2018. október 2. 
Az Alma Mater alapításának 200. évfordulójára kiadott bélyeg 

megjelenése 

2018. október 12-13. Lovas szakmai délután és vándorkiállítás megnyitó  
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2018. október 18. Előadás az Alma Mater 200 évéről a Nyugdíjas Egyetemen 

2018. október 25. A Gazdászbiblia megjelenése 

2018. október 25. 

Az Alma Mater alapításának 200. évfordulóján szervezett 

Jubileumi Ünnepélyes Kari Tanácsülés és Obeliszk-avatás, illetve 

díszoklevelek és Wittmann Antal-díj átadása, valamint a 

díszoklevelesek évkönyvének kiadása 

2018. október 26. 
Városi és kari megemlékezések az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából 

2018. november 1. 
Mozart Requiem - az ELTE Énekkara és a Győri Egyetemi 

Zenekar közös hangversenye  

2018. november 3. A 60 éves Óvári Gazdász Néptáncegyüttes jubileumi műsora 

2018. november 5. Preiner József temetése 

2018. november 7. 
A Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri 

Konferenciája 

2018. november 8. 
A Széchenyi Egyetem Alumni magazin különszámának 

megjelenése az Alma Mater 200 éves történetének jegyében 

2018. november 9. 
Kovácsné Dr. Gaál Katalin professor emerita és Dr. Tenk Antal 

professor emeritus köszöntése születésnapjuk alkalmából 

2018. november 9-10. 

Részvétel a XXXVII. Óvári Tudományos Napok és a Szakember-

találkozó szervezésében és lebonyolításában, az esemény 

megrendezésének támogatása 

2018. november 10. 
A magyaróvári vár 1,3 milliárd forintos turisztikai fejlesztésének 

alapkő-letétele 

2018. november 10. 

Részvétel az Alma Mater bicentenáriumi Ünnepi Gálájának és az 

azt követő Nosztalgia-estnek szervezésében és lebonyolításában, az 

esemény megrendezésének támogatása 

2018. november 15. Hallgatói szakmai tanulmányút támogatása 

2018. november 15. 
Az Agrovirtus egyetemi agrárverseny döntőjébe jutott óvári 

hallgatói csapat részvételének támogatása 

2018. november 16. 
Rádióriport az óvári gazdászképzés 200 évéről (Kossuth Rádió 

Regényes történelem c. műsora) 

2018. november 17. Balekbál 

2018. november 23. Dr. Szodfridt Gyula búcsúztatása 

2018. november 26. 

Az Alma Mater alapításának 200. évfordulója okán a 

Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület által szervezett 

Intézménytörténeti vetélkedő támogatása 

2018. december 1-2. IX. Országos Nyúlkiállítás megrendezésének segítése 

2018. december 5. A bicentenáriumi ünnepségsorozat szervezőinek összejövetele  

2018. december 6. 
Prof. Dr. Tenk Antal: Dicső múltunk c. kétkötetes művének 

bemutatója 
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2018. december 14. SZE MÉK Nyílt Nap  

2018. december 20. 

A Várkert egy részének közösségi térré történő fejlesztéséről szóló 

TOP CLLD pályázat beadása (A városi közösség integrációjának 

erősítése a közösségi terek fejlesztésén keresztül – TOP-7.1.1-16-

H-006-1) 

   

  

Beszámoló 2018. 

 

Egyesületünk életében a 2018. évet az Alma Mater alapításának 200. évfordulója okán szervezett 

rendezvénysorozat határozta meg. A különböző programpontok előkészítésében, szervezésében és 

lebonyolítása szervezetünk aktívan kivette a részét együttműködésben a kar munkatársaival és 

hallgatóival. Az eseményekről szóló beszámoló rövid kivonatát alább közöljük. 

 

2018. január 27. - A jubileumi évet megnyitó Gazdászbál 

Az Óvári Gazdász hagyományokhoz híven 2018. januárjának utolsó szombatján került 

megrendezésre az Alma Mater volt hallgatóinak talán legjelentősebb társadalmi eseménye, egyben 

évfolyamokon átívelő találkozási lehetősége, amelyen Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter úr köszöntötte vendégeinket és nyitotta meg a jubileumi programsorozatot. A 200 éves 

Akadémia szecessziós épületegyüttesének feldíszített aulája és termei újra kellemes zenével, hangos 

nótaszóval és pezsgő élettel teltek meg. A szervezők a régi agrárbálok gazdászos hangulatával, 

nívós programokkal és fellépőkkel várták a szórakozni vágyó egykori és jelenlegi hallgatókat, 

oktatókat, az Alma Materhez kötődő vendégeket.  

 

2018. március 21. - Megnyitotta kapuit a Dr. Sótonyi László emlékkiállítás 

A 2018 márciusában megnyílt kiállításon az Állattudományi Tanszék munkatársainak jóvoltából a 

látogatók megismerkedhettek Dr. Sótonyi László docens úr rendkívül sokoldalú munkásságával. A 

„B” épület földszintjén a folyosókon és a Sótonyi-teremben megtekinthették az általa készített 

felbecsülhetetlen értékű és egyedülálló anatómiai szemléltető eszközöket, évfolyamtablókat, 

valétaszalagokat, faragott bútorokat, mikromanipulációs eszközöket. A kiállítás megnyitásával 

párhuzamosan jelent meg a munkásságát bemutató kiadvány (amelynek második, javított kiadását 

szervezetünk októberben adta ki), valamint sor került Dr. Sótonyi László emlékét őrző 

márványtábla avatására is. 

 

2018. április 13-14. - 5. Országos GazdászBajnokság 

Az egykori Mosonmagyaróvári Diáknapok (MóDi) és Mosonmagyaróvári Hallgatói Napok (MoHa) 

folytatásaként életre hívott verseny a Hallgatói Önkormányzat és a Gazdász Klub közös 

szervezésében valósult meg szervezetünk közreműködésével és támogatásával. A helyi versenyzők 

mellett az ország számos agár-felsőoktatási intézményéből és a Széchenyi István Egyetem 

különböző karairól érkeztek csapatok Mosonmagyaróvárra (az eddigi résztvevők: Gödöllő, Győr, 

Debrecen, Keszthely, Sopron, Szarvas, stb.), amelyek különféle területeken mérették meg magukat: 

agrártudományi vetélkedő, parasztolimpia, sorfeladatok és számos egyéb versenyszám várta a 

szereplőket. A rendezvény célja, hogy új impulzusokkal töltse fel a hallgatói életet, erre kiváló 

lehetőség volt a több mint 100 évvel ezelőtt útjára indított óvári Országos Gazdász Bajnokság  
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„feltámasztása”, amely reményeink szerint az évről-évre történő fejlesztés eredményeként 2018-ra 

ténylegesen is az agrár-felsőoktatásban résztvevő hallgatók országos megmérettetésévé vált. 

 

2018. május 9. - Vár- és Kartörténeti kiállítás megnyitója 

A Dr. Kalmár Sándor által berendezett kiállítás áttekintő képet nyújt az egyetemről és az alapítása 

óta hozzá szorosan kötődő várról. Az egyes korszakok bemutatása során a látogatók korabeli 

képeken és tárgyi emlékeken keresztül betekinthetnek a hallgatók egyetemi mindennapjaiba. 

Tájékozódhatnak arról a két évszázados sokszínűségről és szellemiségről, mely összekovácsolta és 

egységbe tömöríti napjaink Óvári Gazdászait is. 

 

2018. május 10. - A Magyar Élelmiszer-tudományi és Technológiai Egyesület (MÉTE) 

Országos Tudományos Diákköri Konferenciája 

A Dr. Gulyás László és Dr. Zsédely Eszter szervezésben lezajlott XXII. Országos MÉTE TDK 

konferencián a magyarországi felsőoktatásban tanuló hallgatók közül az élelmiszerekkel 

kapcsolatos kutatást végzők mutatták be tudományos munkájuk eredményeit. A konferencián a 

kutatási témák széles palettája jelent meg, többek között a biokémia, az élelmiszerkémia, az 

élelmiszer-biotechnológia, az élelmiszer-technológia és -műveletek, a mikrobiológia, az élelmiszer-

biztonság, az analitika és a táplálkozástudomány. 

 

2018. május 12. - A végzős évfolyam valétálása 

A valétálás valószínűleg az óvári hallgatók életének egyik legszebb és legemlékezetesebb pillanata. 

Az eseménysorozat alkalmával a végzős diákok búcsút vettek az ősi Alma Matertől, illetve 

Mosonmagyaróvár városától. Az eseménynek szervezetünk közreműködője és támogatója volt. 

 

2018. június 17-21. - Nemzetközi agrár és vidékfejlesztési szaktanácsadói konferencia 

A két legjelentősebb európai szaktanácsadási szakmai szervezet, az IALB és az EUFRAS nevével 

fémjelzett rendezvény mintegy 350 hazai és külföldi szaktanácsadó, vidékfejlesztési és 

agrárszakember, döntéshozó részvételével zajlott le Dr. Vér András és munkatársai szervezésében, 

amelynek során lehetőségünk nyílt a Kar 200 éves hagyományainak, jelenlegi tevékenységének, 

tudományos eredményeinek bemutatására a nemzetközi közönség számára is. A konferencia kitűnő 

lehetőséget nyújtott a kapcsolatépítésre, határokon átívelő kutatás-fejlesztési projektekhez történő 

csatlakozásra. 

 

2018. június 20. - A Tablókiállítás megnyitója 

Az Alma Materünkben végzett évfolyamok az 1957. esztendőtől kezdődően folyamatosan 

elkészíttették egyedi tablóikat, amelyek jelenleg az ősi magyaróvári vár folyosóinak falait díszítik 

annak mindhárom szintjén. Kevésbé közismert azonban, hogy egykori hallgatóinkról – a hazai 

felsőoktatásban párját ritkító módon – már a fotográfia történetének kezdeteitől állnak 

rendelkezésünkre fényképek. A közel 600 db felvételt – amely olyan egyedülálló fotót is tartalmaz, 

mint a tanulmányait az intézmény alapításának évében, 1818-ban kezdő Veszely László időskori 

fényképe – Hitschmann Hugó (1838-1904) egykori óvári gazdász és tanár (egyúttal az osztrák 

mezőgazdasági szaksajtó megteremtője) gyűjtötte és rendezte össze három hatalmas albumba. Ezen 

kuriózum fotográfiákat, illetve a II. világháború időszakáig készült és még fellelhető további párját 

ritkító tablóképeket, valamint a már említett, a vár épületében található több mint 5000 portréfotót 

az Óvári Gazdászok Szövetsége az elmúlt években digitalizálta. A kiállítás anyagát az 1938 előtti 

képek adják, az összesen 1500 db digitalizált felvételt 50 tablón tárta az érdeklődő közönség elé 

szervezetünk a Hansági Múzeum segítségével. 
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2018. október 2. - Az Alma Mater alapításának 200. évfordulójára kiadott bélyeg megjelenése 

Dr. Kovács Attila dékánhelyettes szervezésében ezen a napon jelent meg a bicentenáriumi 

emlékbélyeg, amelynek elkészítéséhez nyújtottunk háttéranyagokat a Magyar Posta Zrt. számára. A 

bélyeg a hozzá tartozó elsőnapi bélyegzésű alkalmi borítékkal együtt megvásárolható volt a 

nagyobb jubileumi ünnepségeken, illetve a postahivatalok is forgalmazzák. 

 

2018. október 12-13. - Lovas szakmai délután, nyílt nap és vándorkiállítás megnyitó 

Dr. Pongrácz László szervezésében Alma Materünk „Lovas tevékenységekkel a vidék 

felemelkedéséért” címmel fórumot rendezett, hogy a szakterület különböző szegmenseinek 

képviselői – gyakorlat, oktatás, kutatás – közötti párbeszéd elősegítése által támogassa a 

„lovasnemzet” kifejezés XXI. századi tartalommal való megtöltését. Az esemény során kiemelt 

hangsúlyt helyeztek a lovaságazatban rejlő, a vidékfejlesztés területén is rendkívül szerteágazóan 

kamatoztatható társadalmi, szociális és gazdasági lehetőségekre. Mindez szervesen illeszkedik a 

Karon folyó „Ménesgazda” képzéshez, melynek helyben megvalósuló gyakorlati oktatásába 

bekapcsolódik a Daniló Sportegyesület. A program során az érdeklődők megismerhették az itt folyó 

lovasterápiás tevékenységeket is. Az esemény keretében – amelynek szervezetünk közreműködője 

volt – mutatták be a 150 éve született világhírű szobrászművész, ifj. Vastagh György 

munkásságának emléket állító „Nem csak állatszobrász” vándorkiállítást is, amelyet Dr. Estók 

János, a Magyar Mezőgazdasági Múzeum főigazgatója nyitott meg. 

 

2018. október 25. - Ünnepélyes Kari Tanácsülés és Obeliszk-avatás 

Pontosan 200 éve ezen a napon írta alá Albert Kázmér szász-tescheni herceg Alma Materünk 

alapítólevelét, így a tanintézet megnyithatta kapuit az érdeklődő hallgatók előtt az ódon 

magyaróvári várban. Egyetemünk ezzel örökre beírta nevét az európai és hazai agrár-felsőoktatás 

történetébe. Ezen alkalomból Ünnepélyes Kari Tanácsüléssel tisztelegtünk, és hálánkat fejeztük ki 

Alma Materünk alapítói, egykori tanárai és hallgatói emléke előtt is. A tanácsülést követően a „B” 

épület előtt ünnepélyesen felavattuk Dr. Markovszky György óvári gazdásztársunk által állíttatott 

Obeliszket, mely az Óvári Gazdászok Akadémia iránti feltétlen hűségét és tiszteletét szimbolizálja, 

bemutatva Alma Materünk történelmének fontosabb sarokköveit. 

 

2018. november 1. - Mozart Requiem - Az ELTE Énekkara és a Győri Egyetemi Zenekar 

közös hangversenye 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bartók Béla Énekkara az elmúlt tanévben a Széchenyi István 

Egyetem meghívására nagy sikerű koncertet adott Győrött az Egyetemi Hangversenyteremben. Az 

együttműködés folytatásaként Mozart híres és népszerű Requiem című művét adta elő közös 

produkcióként a két egyetemi művészeti együttes. Az ELTE Bartók Béla Énekkara és a Győri 

Egyetemi Zenekar dr. Ménesi Gergely széchenyis egyetemi docens, művésztanár vezényletével 

Budapesten és Mosonmagyaróváron adott nagysikerű koncertet, utóbbi szervezését szervezetünk is 

segítette.  

 

2018. november 9-10. - Jubileumi Tudományos Konferencia 

A szervezetünk közreműködésével és támogatásával megszervezett konferencia keretében került sor 

a XXXVII. Óvári Tudományos Napokra. A rendezvény lehetőséget biztosított az agrár- és 

élelmiszer-tudományok terén az oktató-kutató munka eredményeinek szélesebb körű 

megismertetésére. A rendezvényen nemzetközi plenáris előadásokat követően szekcióüléseket 

rendeztek mindkét napon. Az érdeklődő hazai és nemzetközi résztvevők az alábbi 

tudományterületeken számoltak be aktuális kutatási eredményeikről: agrárműszaki;  
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agrárökonómiai, vidékfejlesztési és szaktanácsadási; állattudományi; élelmiszer-tudományi; 

növénytudományi; takarmányozási; vadászati, halászati és természetvédelmi. Avatott szakemberek 

megállapítása szerint a Szigetköz térségében található Európa legkiválóbb ivóvízkészlete, ezért egy 

új szekcióval bővítették a tudományterületek sorát: 2018-ban első ízben kapott külön szekciót a víz- 

és környezettudomány.  

 

2018. november 10. - Bicentenáriumi Ünnepi Gála 

Ezen a napon nagyszabású gálával ünnepeltük bicentenáriumunkat 1200 vendég részvételével 

Mosonmagyaróvár városának új sportcsarnokában, az UFM Arénában. A program során az 

egyetemhez és a városhoz köthető művészek nívós műsort vonultattak fel a Flesch Károly 

Kulturális Központ és karunk munkatársai, valamint szervezetünk együttműködői szervezésében. A 

gála kezdete előtt és annak befejezése után az egyetemi kar minden épülete nyitva állt az 

érdeklődők vagy éppen nosztalgiázni vágyók előtt, illetve a fentebb ismertetett kiállítások is 

szabadon megtekinthetők voltak. A „B” épület Aulájában többek között a kar mintagazdaságaink 

étel- és italkínálata várta a látogatókat. Az Óvári Gazdász Dalárda pedig közös estet szervezett a 

gálaműsort követően a régi Díszteremben.  

 

2018. november 28. - december 1. - Nemzetközi Nyúlkiállítás 

A Magyar Nyúltenyésztők Országos Egyesülete szervezésében, karunk részéről Dr. Tempfli Károly 

irányításával és szervezetünk közreműködésével több száz hazai és külföldi nyúltenyésztő mutatta 

be egymásnak, valamint az érdeklődő közönségnek kedvenceit. A kiállítás a hazai nyúltenyésztés, 

fajtafenntartás egyik meghatározó eseménye volt nemzetközi érdeklődés mellett. Szakmai 

jelentőségén túl komoly érdeklődésre tartott számot az állatkedvelő családok, oktatási intézmények 

részéről is. 

 

Egyéb tevékenységek az Óvári Gazdászok Szövetsége keretén belül:  

- 2018. 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.  

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

könyvkiadásokban vettünk részt. 2018. január 30.: Megemlékezés a Fekete István-szobornál az 

óvári gazdász író születésnapja alkalmából; február 20.: 140 éves a hazai vetőmag-minősítés c. 

fórum; május 9. és december 6.: Dr. Tenk Antal: Dicső múltunk I-II. c. köteteinek bemutatója; 

június 7.: Őszi vetésű kalászos növények fajtabemutatója; szeptember 5-8.: 31. Bábolnai 

Gazdanapok; szeptember 9.: XVI. Euroregionális Kenyérfesztivál és Kézműves Találkozó; 

október 25.: Dr. Cser János: Gazdászbiblia c. könyvének megjelenése és a díszoklevelesek 

évkönyvének kiadása; november 3.: a 60 éves Óvári Gazdász Néptáncegyüttes jubileumi 

műsora; november 8.: a Széchenyi Egyetem Alumni magazin különszámának megjelenése az 

Alma Mater 200 éves történetének jegyében.  

- 2018. november 9-én részt vettünk Kovácsné Dr. Gaál Katalin professor emerita asszony 70., 

és Tenk Antal professor emeritus úr 80. születésnapja alkalmából – az egykori és jelenlegi 

tanítványok, valamint munkatársak által – szervezett köszöntésen.  
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- 2018-ban is több hazai és külföldi látogató csoportot – köztük a Tolna Megyei Levéltár 

munkatársait – fogadtuk és mutattuk be számukra ősi Alma Materünket.  

- A 2018-ben is folytatott kampányunk keretében a Személyi Jövedelem Adó 1%-ának gyűjtése 

eredményeként – támogatóink jóvoltából – 186.972 Ft összegű felajánlást utalt át bankszámlánkra a 

NAV.  

- Az év során sajnos számos, Alma Materünkhöz kötődő köztiszteletben álló személyiség is 

elhunyt, így több alkalommal kellett eleget tennünk szomorú kötelezettségünknek az óvári 

gazdászok közösségének képviseletében. Honlapunkon emlékeztünk meg a 2018. február 19-én 

elhalálozott Dr. Kiss József ny. egyetemi docens úrról és a május 3-án elbúcsúztatott 

aranydiplomás Füstös János úrról, a gazdászfa-emlékoszlop megálmodójáról. Május 16-án leróttuk 

kegyeletünket Dr. Kelemen Lajos c. egyetemi docens úr búcsúztatásán, majd augusztus 13-án 

Alma Materünk egykori osztályvezetője, a MOGAAC hajdani elnöke, Palkovits Gusztáv úr 

gyászszertartásán.  November 5-én Preiner József vezérigazgató úrtól, c. egyetemi docenstől, 

november 23-án Dr. Szodfridt Gyula úrtól, az egyetemi kar ny. tudományos főmunkatársától 

vettünk örök búcsút. Szomorú szívvel fogadtuk a híreket, miszerint az idei év végén Dr. Pászthy 

György és Dr. Orbán József ny. egyetemi docens urak is eltávoztak az élők sorából, a temetésekre 

2019 januárjában kerül sor. 

- 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). 2018. június 7-én a 

helyi Nyugdíjas Egyetem diplomaosztó ünnepségét szervezték meg támogatásunkkal és 

részvételünkkel. 2018. július 3-án a legjelentősebb mosonmagyaróvári civil szervezetek baráti 

találkozóján vettünk részt a Mosoni-Duna partján. 2018. augusztus 10-11-én képviseltük 

szervezetünket a IX. Levéli Veterán Traktor Találkozó és Családi Napon. 2018. szeptember 19-

én az Óvári Gazdász Szakkollégium és a Mosonmagyaróvári Vizisport Egyesület szervezésében 

megvalósult túraevezést támogattuk az Alma Mater oktatói és hallgatói számára a Malom-ági 

Lajtán. Dr. Teschner Gergely közreműködésével 2018. december 20-án benyújtottuk 

pályázatunkat a Várkert egy részének közösségi térré történő fejlesztésére (TOP CLLD helyi 

felhívás a városi közösség integrációjának erősítése a közösségi terek fejlesztésén keresztül – TOP-

7.1.1-16-H-006-1). 

- A 2018. év folyamán több új árucikkel bővült az online Gazdászboltunk kínálata, többek között 

az új Gazdászöltönnyel is. 

Az Óvári Gazdászok Szövetségének megjelenése a kar életben:  

- A szervezetünk elnöke meghívott tagja a Kari Tanácsülésnek, de képviseltük a Szövetséget a 

hivatalos kari rendezvényeken is: a február 2-án és június 29-én lezajlott Diplomaátadó Ünnepi 

Kari Tanácsüléseken, az október 25-i Tanévnyitó Ünnepi Kari Tanácsülésen, ahol Fazekas Imre 

c. egyetemi docens, elnök részesült Wittmann Antal-díjban az Alma Mater érdekében kifejtett 

kimagasló tevékenységéért.  
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- 2018. 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 2018. január 19-én és december 14-én, az egyetemi kar 

által szervezett Nyílt Nap rendezvényeken. A fiatalabb generációkra is odafigyelve, november 26-

án az Alma Mater alapításának 200. évfordulója okán a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület 

által szervezett Intézménytörténeti vetélkedő lebonyolítását támogattuk. Közreműködtünk az 

óvári gazdászképzés 200 évéről szóló rádióriport (Kossuth Rádió Regényes történelem c. 

műsora) elkészítésében. 

- A SZE MÉK fejlődésének elősegítése, az ott folyó kutatások támogatásának keretén belül 

közreműködtünk a Növénytudományi Tanszék kutatómunkájának, kiemelten a botanikai jellegű 

vizsgálatoknak finanszírozásában. 

- 2018. április 16-án a győri Professzori Klubban, október 18-án a mosonmagyaróvári Nyugdíjas 

Egyetemen tartottunk előadásokat az Alma Mater 200 éves történetéről. Szeptember 28-án a Dr. 

Molnár Zoltán dékánhelyettes által irányított Kutatók Éjszakája 2018 programsorozat, illetve a 

november 1-i Mozart Requiem koncert előkészítésében és lebonyolításában szintén szerepet 

vállaltunk.  

- Évfolyam-találkozón népszerűsítettük szervezetünket az esztendő során.  

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

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

Önkormányzattal kialakult együttműködésünk folytatásaként 2018. március 25-én támogattuk a 

SZE MÉK HÖK Sportbizottság KoliFoci Kupájának megrendezését; április 6-án pedig a SZE MÉK 

HÖK - TrollFoci Kupát. Május 10-12-én támogattuk a hódmezővásárhelyi XXV. Alföldi 

Állattenyésztési és Mezőgazda Napok Szent György napi Gazdászversenyén induló 

mosonmagyaróvári csapat részvételét, ahogy a szeptember 28-30-i Kaposvári Állattenyésztési 

Napok keretében megrendezett Országos Agrár-felsőoktatási Intézmények Gazdászversenyének 

óvári csapatát is. Május 18-19-én az Agrár Sportnapokon (Debrecen), június 21-23-én a XII. 

VOLUTA Nemzetközi Vízikarneválon (Mosonmagyaróvár), június 22-24-én a 7. SZIE Regattán 

(Szarvas) résztvevő mosonmagyaróvári hallgatói csapatok versenyzését támogattuk. Segítettük az 

augusztus 28. és szeptember 2. között lezajlott Balektábor lebonyolítását és a szeptember 26-i 

Parasztolimpia megrendezését. November 15-én egy hallgatói szakmai tanulmányutat, illetve az 

Agrovirtus egyetemi agrárverseny döntőjébe jutott óvári hallgatói csapat versenyen történő 

részvételét támogattuk. 

 

Az Óvári Gazdászok Szövetségének egyéb tevékenységei:  

- Tavaly beszámoltunk róla, hogy megkezdtük az Intézménytörténeti Múzeum teljes anyagának 

rendszerezését és digitalizálását, valamint online múzeum kialakítását a Szövetség honlapján.  
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A munka idén is folytatódott, aminek eredményeként az anyag egy része már megtekinthető 

szervezetünk weblapján. Az ehhez kapcsolódó kutatásokban résztvevő hallgatók közül három fő – 

Györkös Kincső, Hatvan Zoltán és Szabó Zsolt – mutatták be az elért eredmények egy részét a 

Széchenyi István Egyetem Tudományos és Művészeti Diákköri Konferenciáján 2018. november 7-

én. Az előadások közül a zsűri az egyiket első helyezésben részesítette, illetve mindegyiket 

továbbjuttatta az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. 

- Az Alma Mater bicentenáriumára készülve tovább folytattuk az egyetemi kar múltjához 

kapcsolódó dokumentumok, tárgyi emlékek, relikviák felkutatását és archiválását. Ennek keretében 

több megkeresés és felajánlás is történt, amelyekért ezúton is szeretnénk köszönetünket kifejezni.  

- Szövetségünket számos intézmény – köztük az Országgyűlési Múzeum is –, kutató és családtag 

kereste fel az elmúlt esztendőben, akik „régi” gazdászok életrajzi adatai és intézménytörténeti 

kérdésekben fordultak felénk segítségért és felvilágosításért. A bicentenáriummal kapcsolatosan 

sikerült felvennünk a kapcsolatot az Alma Mater jogelődjét alapító Albert Kázmér szász-tescheni 

herceg örököseivel is, akik elfogadva meghívásunkat, tiszteletüket tették a jubileumi ünnepi gálán. 

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

munkaügyi és álláskeresési ügyeik sikeres megoldásához. 

 

 

Mosonmagyaróvár, 2018. december 21. 

 

 

 

 

Németh Attila s.k. Fazekas Imre s.k. 
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