SIPOS JÓZSEF
NÖVÉNYORVOS, SIPOS GAZDA
A Sipos Gazda-küldetést a 100 éves Bálint Györgytől,
„Bálint Gazdától” vette át Sipos József 2018-ban.
Name of file: sipos-gazda-HU
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Text of video (HU):
Családi indíttatásból választottam ezt a pályát. Gazdaságunk több mint száz éves múltra tekint
vissza. Az ősi föld ma is tulajdonunkban van, amit nagyapámnak köszönhetünk. Ő és
édesapám volt az, aki gyermekként példát adott nekem a termőföld szeretetéről.
Tanulmányaimat is ezen a területen folytattam. Mezőgazdasági szakmérnök lettem, azután
méhészeti szakvizsgát tettem, majd az egyetemen növényorvosi, agrármérnöki diplomát
szereztem a mérnöktanári végzettség mellett.
Hódmezővásárhelyen, ahogy az Alföld többi részén is, ősidők óta mezőgazdálkodás folyik. A
Dél-Alföldre jellemző a paprika-, a vöröshagyma- és a fokhagymatermesztés, de nagy
területen állítanak elő gabonát, kukoricát és napraforgót és repcekultúrát is. Kiemelkedő a
méhészet jelentősége is.
Hál’ Istennek ma az emberek nagy része már igyekszik egészségesen és tudatosan táplálkozni.
Szívesen vásárolnak a helyi termelőktől a helyi piacokon helyben termelt zöldségeket,
gyümölcsöket, alapanyagokat és helyben készített termékeket. A gazdáknak megéri áttérni
erre a termelésre, mert van rá igény és kereslet.
Saját gazdaságomban – a növénytermesztés mellett – méhészkedem. A környékbeli vásárokon
magam is árulom az általam előállított mézet, méhészeti termékeket.
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A mezőgazdasági termelést a 2. világháború után kemizálták Magyarországon. Az ún.
„szocialista gazdálkodás” felhagyott a hagyományos termelési móddal, és intenzív kémiai
anyagokat kezdett alkalmazni. Ilyenek voltak a műtrágyák, termésnövelők és növényvédő
szerek. Ennek az eredménye az lett, hogy talajaink állapota fokozatosan romlott, az emberek
pedig különböző betegségeket kaptak a vegyszerrel előállított élelmiszerektől.
Egy súlyos betegségből felgyógyulva támadt bennem is a felismerés, hogy ezen változtatni
kell, vissza kell térni az „ősi” környezettudatos gazdálkodásra, és hogy nekem ebben aktívan
részt kell vállalnom.
A „Sipos Gazda” program tulajdonképpen egy küldetés, hogy növényvédelmi, kertészeti és
kiskerti ismereteket adjak át a gazdálkodóknak, kövessem a fiatal gazdákat a termelési úton
egészen a termőföldtől az asztalig. Saját termékeket és mások által előállított termékeket
szeretnék és próbálok aktívan a piacra helyezni.

