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A szakképzés és felnőttképzés területén kezdeményezett, határon átnyúló 
együttműködés fontos eseménye volt április elején az a nemzetközi szeminárium, amelyet az 
ökológiai gyümölcstermesztés lehetőségeinek témakörében tartottak a Kecskeméti Regionális 
Képző Központban. Palotás József, a KRKK igazgatója volt a házigazdája a rangos 
eseménynek, melyen jelen volt Font Sándor, a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági 
Bizottságának elnöke, Bányai Gábor, a BKM Közgyűlés elnöke, kertészmérnök, 
vidékfejlesztési menedzser, Kőváriné dr. Bartha Ágnes, a Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara 
elnöke, és több más hazai és külföldi szaktekintély. A szeminárium résztvevői széles rálátást 
kaptak a Dél-Alföldi Régió, illetve az EU és az EU-val határos régiók ökológiai törekvéseire.    
 

Az ötéves múltra visszatekintő, jelenlegi formájában 2009 novemberében alakult 
PannonForrás Első Kárpát-medencei Fejlesztési és Tudásklaszter, melynek alapító szervezetei 
közé tartozik a Kecskeméti Regionális Képző Központ is, komoly részt vállal abban, hogy a 
mezőgazdasági szakképzés a szükséges mértékben és módon helyet kapjon a felnőttképzés 
kínálatában.  Palotás József igazgató és munkatársa, Molnár György tájékoztatást adtak arról, 
hogy a Dél-alföldi Régió regionális képző központjai milyen módon tudnak a felnőttképzésen 
keresztül hozzájárulni az öko-szemlélet kialakításához. 
 

A sajtótájékoztatón feltett kérdésekre reagálva Bányai Gábor kiemelte, hogy míg a 
csatlakozás óta Ausztria megtízszerezte a biogazdálkodását, addig Magyarország e 
vonatkozásban továbbra is a sereghajtók között van. Ugyanakkor a külföldi, illetve 
génmódosított termékek fogyasztásának hosszú távú következményeivel az egészségügyben 
is számolni kell. Nagy előrelépést jelentene a szakképzés megfelelő irányultsága, melynek 
nem kedvezett az utóbbi nyolc év oktatáspolitikája. Ennek ellensúlyozásaként van különös 
jelentősége az ökológiai szemléletű felnőttképzés bevezetésének. 

 
Jelen pillanatban Magyarország lakosságának 40%-a vesz részt aktívan a munka 

világában – hívta fel a figyelmet Font Sándor. – Elengedhetetlen lesz az elkövetkező tíz éven 
belül hozzávetőleg egymillió új munkahely teremtése, melynek negyede a mezőgazdaság 
területén válik megvalósíthatóvá. Ezen belül is a nagy kézi munkaerőt igénylő munkahelyek 
kialakítása segíti legjobban a foglalkoztatottság növekedését. Kiváló lehetőséget kínál erre a 
biogazdálkodás széles körű bevezetése. 

A magyar mezőgazdaság utolsó kitörési pontja – mondta Font Sándor -, hogy tiszta 
agrárkörnyezetben „tiszta” növényeket termeljünk, s a feldolgozóipart is fejlesztve egészséges 
biotermékeket állítsunk elő. Kedvező környezeti adottságait, s máig megőrzött természeti 
értékeit tekintve a környező európai országok közül erre Magyarország a legalkalmasabb. Ez 
adhatná azt a védjegyet, mely rangot, s egyben piacot jelenthet a jövőben a magyar 
mezőgazdasági termékek számára.  
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A KRKK 2009-ben közszolgálati kategóriában elnyerte a Dél-alföldi Regionális 
Minőségi Díjat. A Szövetség a Kiválóságért Közhasznú Egyesület új tagjaként „Közösen a 
Kiválóság Kultúrájáért” című rendezvényén május 7-én 9.30 órai kezdettel osztja meg 
tapasztalatait a kiválóság kultúrájának szemlélete és eszközei iránt érdeklődő partnereivel.  
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