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Néhány percben a Kárpát haza agrár 
magyarságáról, fiatalok életpálya modell 
formálásáról, tanításról…..életképekről!
Interjú Tóth Katalin államtitkár asszonnyal, Nürnberg, 
2016. február 10-14., BioFach világkiállítás

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm Tóth Katalin Állam-
titkár Asszonyt, kiről a világ minden táján tudják, hogy Ő 
az ökológiai termesztés szerelmese! Naprakész a történé-
sekben, mert járja keletet, nyugatot, északot, délt. Ennek 
kapcsán méltán tudja, hogy mennyire fontos az egészsé-
ges élelmiszer piacon tartása. Tudja, hogy mennyire fontos 
a helyben termelt termékek helybeni feldolgozása, a helyi 
fogyasztóhoz történő eljuttatása. Ez a legfontosabb dol-
gunk életünkben, amikor tele vagyunk mindenféle geopo-
litikai történésekkel, munkaerő foglalkoztatási gondokkal, 
ugyanakkor a vidéki lakosság létszámbeli csökkenésével. 
Kevés az olyan fiatal gazdasszony, akik a nagymamák 
örökségén, a nagyapák hagyománytiszteletén nevelik fi-
aikat!

Ön is két nagy fiúnak édesanyja, ugyanakkor hitves, hiva-
tását tekintve pedagógus, s ha valaki, akkor Ő is szószólója 
a betegségek megelőzésének, a toxinmentes táplálékfor-
rások kínálatának! Olyan lélekkel teli ember, akit csak sze-
retni lehet, gondolataiért is!

Köszönjük, hogy megtisztelte standunkat! 
Államtitkár Asszony:

- Kárpát-medencei témaként, kitekintésként mindig sze-
repel, amikor ökológiai gazdálkodásról beszélünk, hogy 
alapjaiban abból kell kiindulnunk, hogy portfólióm jelen-
tős része a magyar-magyar kapcsolatok ápolása a Kárpát 
hazában. Egyik nagyon fontos teendőink egyike, tematikus 
évünket is annak szellemében indítottuk útnak, ami a be-
vezetőben elhangzott.

Akik a Kárpát hazában élnek és elkötelezettek abban, hogy 
helyben találják meg boldogulásukat, azoknak nagyon 
fontos ehhez a szemlélethez és életmódhoz visszatérni. 
Mindég célunk volt a fiatalok megszólítása, s ezért állandó 
kapcsolatot tartunk középfokú és felsőfokú intézmények 
ifjúságával, vezetőivel. Ezek a képzést folytató mezőgazda-
sági szakközépiskolák, illetve a maqyar nyelvű egyetemek 
fakultásai. Rendkívül jó az együttműködés, s gyakorlatilag 
arra a hívó szóra reflektálva, amely a tematikus programot 
életre hívta, terveztük meg az elmúlt és az idei esztendőt.

- Az egyik nagyon fontos programunk, amely a fiatal ge-
nerációt szólította meg, a gyakornok program. Ennek ke-
retében a határon túli, mintegy 13 szakképzésű iskolából, 
Kárpát-medencei területekről hívtunk Magyarországra di-
ákokat és az öko- illetve a biogazdálkodás évében olyan 
helyekre vittük el őket, ahol megtanulhatták, megnézhet-
ték, ösztönző erőt kaphattak arra vonatkozóan, hogy miért 
érdemes ökogazdálkodással foglalkozni, milyen előnyöket 
rejt magában egy konvencionális termelési módhoz ké-
pest az ökogazdálkodás, vagy a ökotermék feldolgozása és 
piacra jutatatása. Egyaránt kis és nagyobb integrált vállal-
kozások is bemutatásra kerültek. Ennek egyértelmű hoza-
déka volt, hogy ezek a diákok rengeteg élménnyel, ösztön-
ző erővel tértek vissza szülőföldjükre. Reméljük, ennek a 
szellemében fognak majd vállalkozást indítani!

Nagyon fontos számunkra, hogy az idősebb generációhoz 
tartozó honfitársaink, akik szintén helyben szeretnék meg-
találni a perspektívát, megszólíttassanak. Ennek a szelle-
mében több akkreditált képző tanfolyamot indítottunk 
2015-ben.

Mintegy húsz fő jelentkezővel számoltunk és ez beváltotta 
a hozzá fűzött reményeket. Teljes egészében az FM. finan-
szírozásában valósultak meg ezek a programok. Azt gon-
dolom, hogy ennek az a hozadéka, hogy akkreditált képzés 
lévén, teljes értékű magyar diplomát ad, és ezt a gazda 
akármelyik féltekén jogosan használhatja, természetesen 
saját országában is. Akár Romániában is tud hiteles lenni, 
tud terméket értékesíteni, feldolgozni és ebből konkrét jö-
vedelme származhat.
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A következő tanfolyam, egy következő körben a sikerre 
való tekintettel elindult, s ebben itt, mintegy hatvan szá-
zalékos rész finanszírozást nyújtottunk. Arra gondoltunk, 
hogy aki saját akaratából tud erre áldozni, az saját maga is 
nagyobb elánnal tudja magát belevetni ebbe a munkába. 
Természetesen elméleti és gyakorlati képzés is tartozik a 
programhoz.

A jövő elképzelései között szerepel, hogy egy tangazda-
ságot üzemeltessünk, s ott ezek az ökogazdászok a min-
dennapi tevékenységekkel is megismerkedjenek, amelyek 
alapján később profitot hozó vállalkozókká növekedhet-
nek. Természetesen szeretnénk megfelelő infrastrukturá-
lis hátteret, felszereléseket biztosítani.

Nagyon fontos, hogy EU-s programok rengeteg viszony-
latban szerepel az innováció, az EU-s Innovációs Partner-
ség, melynek alap elvárása, hogy az ötletek a gyakorlat 
számára felhasználhatók legyenek. Tehát ne az asztalfiók 
számára készüljenek a tanulmányok, ne saját magunk 
számára őrizzük meg azt a tudást, ami profitot hozhat, 
hanem osszuk meg egymással. Ennek kiváló színtere le-
hetne ez a tangazdaság.

Gyakorlatilag már megvan a terület, a költség biztosítva 
van, tehát azt gondolom, hogy ez az öko-bio éve szelle-
mében megvalósuló beruházás profitábilis lesz. Ma már 
minden az oktatásra koncentrál, mert tudás nélkül nem 
tudunk termelni, nem tudunk értékesíteni, tehát az igen 
fontos lenne, hogy profitot hozzon a gazdáknak az akkre-
ditált képzés. Ennyit a határon túli kapcsolatokról az akk-
reditált képzéseket, mind a gyakornoki programot illetően. 
Hadd említsem meg itt, bár nem szorosan programunk ré-
sze, de segíti az egyetemisták előre menetelét, a Darányi 
Ignác ösztöndíj program, amely az idén harmadik éves. 
Ennek keretében, modern szemlélete, az információhoz 
jobb hozzáférést, uniós keretek között nagyobb mozgáste-
ret kapnak az egyetemisták.

- Államtitkár Asszony, nagy örömmel hallom, hogy geo-
politikai helyzetünk, a Kárpát haza és az itt élő tizen-
négy millió magyar összefogása, közös gondolata, hogy 
a  jobbért-jobbat, az egymással, egymásért elve minden 
gondolatunkban, életünk perceiben, szívünkben él. Ennek 
alapja a tanítás, ami nem más, mint az oktatás, képzés, 
nevelés egysége, ahogy azt a görögöktől átvéve mondjuk. 
A trianoni határokon belül, közel két évtizedes lemaradá-
sunk van a nevelési területek művelésével. A jelen iránya 
bíztató? Mit tud hozzáfűzni?

- Mi, mint agrár tárca, a saját területünkre kell koncentrál-
junk. Ezt is tesszük! Mint említettem, élő a kapcsolat vala-
mennyi képző intézménnyel. Valóban nem vitatható, hogy 
az oktatásra sokkal több energiát kell fordítani. 

Ez az év a Fiatal Vállalkozók Nemzetközi Éve címszóval in-
dult el. Nagyon örülök, hogy a Nemzetközi Kapcsolatok 
Államtitkársága partneri kapcsolatai révén együtt vállal-
hatjuk fel ennek a gyakorlati megvalósítását. Az alap meg-
állapodást tartalmaz olyan forrásokat, amelyek révén a 
fiatalok el tudnak indulni egy-egy projekt megvalósításá-
ban. Itt, a Kárpát-medencében gyökeret verve, saját vállal-
kozásaik révén tudnak boldogulni.

Lehet-e egy konklúziót formálni Rólunk, Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megye Földészeiről? A megye NAK elnöke, Rácz 
Imre Elnök Úr egy munkaértekezleten rávilágított a jog-
szabályi környezet esetlenségére, amely szembemegy az 
érdekvédelem, az érdekképviselet értelmezhetőségével. 
Dohány termesztést preferálunk a bioalma forráshiány 
miatt, ami nem jut el a közellátás révén a jogosultakhoz! 
Helyes ez így?

Bár nem az én területem, de ígérem, hogy utánajárok és 
megbeszéljük. Eddig is odafigyeltem a megyére. Biztató 
eredményeik vannak! Hogy itt vannak, az annak az ígé-
rete, hogy a lendület előre viszi az akaratot, az akarat 
nem csügged, van hitük és reményük. Modell értékű az 
összefogásuk, mint családi gazdálkodók. Jó egészséget 
mindenkinek!

A cikket lektorálta Tóth Katalin, Prof. Dr. Bardócz Zsuzsa 
akadémikus, Béke Díjas kutató, miniszteri tanácsadó

Dr. Ratkos József




