AZ ÉV AGRÁREMBERE, 2019
SIPOS JÓZSEF, NÖVÉNYORVOS
Sipos József „Az Év Agrárembere Kitüntető Díj – 2019” nyertese Növényvédelem
kategóriában.
Az Év Agrárembere Díj azt a célt szolgálja, hogy olyan gazdálkodókat, agrárszakembereket
mutasson be a nyilvánosság előtt, akik a gazdaság és a társadalom tartóoszlopai. Az
Agrotrend Csoport „Az Év Agrárembere Kitüntető Díj”-jal azokat a gazdálkodókat tünteti ki,
akik rendkívüli teljesítményükkel, ötletgazdagságukkal, céltudatosságukkal,
elköteleződésükkel és kitartásukkal sokat tesznek a mezőgazdaságért; de a díj célja a
mezőgazdaságban tevékenykedők közéleti munkájának, társadalmi felelősségvállalásának,
ilyetén teljesítményének elismerése, kiemelése az egész társadalom előtt.
A verseny fővédnöke: Nagy István agrárminiszter.
Name of file: sipos-jozsef-HU
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Text of video (HU):
Tanulmányaimat a hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskolai Karon kezdtem, majd –
továbbmenve – a Debreceni Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán szereztem
agrármérnöki, mérnöktanári végzettséget. Utána – továbbfejlődve, érdeklődésemet követve –
a növényorvosi pályát választottam.
Nagyon büszke vagyok szeretett, dolgos nagyszüleimre, szüleimre, akik beoltottak a szakma
iránti szeretettel, hivatástudattal és szép példákkal.
Személyes mottóm és szakmai iránymutatásom az, amivel nagyapám indított el a pályán:
„Kisfiam, szeresd az embert, tiszteld a termőföldet, és azokat a talentumokat, melyeket kaptál
az Istentől, fordítsd a jó cél és a fejlődés érdekében embertársaink javára!”
Ez az a mottó, ami engem irányít és motivál, hiszen családi gazdaságunkban a mai napig
gazdálkodunk. Kísérleteket állítok be, és az itt szerzett tapasztalatokat – munkám során –
beépítem a szaktanácsadásba és az egyéb munkákba.
Nagyon kedves világ számomra a rovaroké, azon belül is a méhek világa. Fél évig voltam
Törökországban méhészeti gyakorlaton, így nemzetközi kitekintéssel is próbálom segíteni a
magyar méhészeket munkájuk során.
Társadalmi szerepvállalásként szeretném elmondani, hogy fókuszban nálam a fiatalok állnak.
Nagyon fontos számomra a beteg és hátrányos helyzetű emberek támogatása, továbbá
szakmai publikációk, szakmai írások prezentálása. Előadásokat tartok televíziókban,
rádiókban országos és helyi szinten. Bálint Gyuri bácsival közösen – támogatásával,
biztatásával, patronálásával – elindult a „Sipos gazda-küldetés”, melynek célja: átadni azt az
ismeretet, aminek eredményeként egyszer maradékmentes termékeket állíthatunk elő.

Tagja vagyok a Növényvédelmi Társaságnak, a Növényvédelmi Kamarának, szakmai
ismeretekkel segítem a termelőket, méhészként pedig – hiteles szakmai információk
átadásával – a méhészeket.

