ÉLETFA DÍJ

Prof. Dr. Csapó János egyetemi
tanárt Életfa díj bronz fokozatával
tüntették ki

Az Élelmiszervizsgálati Közlemények c. tudományos
szakfolyóirat Szerkesztőbizottságának tagja, Prof.
Dr. Csapó Jánost az 1956. évi Forradalom és Szabadságharc 64. évfordulóján Dr. Nagy István agrárminiszter Prof. Dr. Horn Péter akadémikus, rector
emeritus ajánlása alapján az Életfa Emlékplakett
bronz fokozatával tüntette ki.
Horn Péter akadémikus ajánlásában kiemelte, hogy
Csapó János okleveles vegyész szakmai ismereteit a Kaposvári Egyetemen az állattenyésztés tudományával egészítette ki. 1996-ban egyetemi tanári
kinevezést kapott, több ciklusban a Kémiai Intézet
igazgatója, a Biokémiai és Élelmiszerkémiai Tanszék
vezetője volt. Kaposvári munkája mellett 2003-tól a
debreceni Egyetem Agrártudományi Centrumának
meghívott professzora, 2005-től pedig a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karán is óraadó tanár. 2014-től 2020. júliusáig
nyugállományba vonulásáig a Debreceni Egyetem
főállású egyetemi tanára. A Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 2020. júliusában Professor emeritus
címmel tüntette ki.
Szakmai tevékenységében központi szerepet játszott
az állattenyésztéssel, takarmányozással és az élelmiszerkémiával kapcsolatos kutatás, és az ott szerzett
ismeretek átadása az egyetemek tanulóifjúságának.
Kutatásai során új törvényszerűségeket fedezett
fel háziállataink kolosztrum- és tej-összetételének
vizsgálata során. Munkássága alapján 1995-ben elnyerte az MTA doktora címet. Példaértékű közéleti
tevékenysége, több, területi akadémiai bizottságban
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való aktív munkája elismeréséül számos kitüntetésben részesült. Többek között Somogy megye Önkormányzata Alkotói Díjának, a Tudományos Életért
Közalapítvány aranygyűrűjének, a Széchenyi Professzori Ösztöndíjnak, a Szent-Györgyi Albert Díjnak,
Somogy megyében a Területi Prima Primissima díjnak, illetve a Sapientia kiváló oktatója címnek is tulajdonosa. Közéleti tevékenységében különleges helyet
foglal el a futball, így Somogy Labdarúgó Játékvezetőiért Alapítványnak tagja.
Jómagam első ízben, a 80-as években az aminosavak elválasztástechnikai módszerekkel végzett analitikájának magasfokú művelőjeként ismertem meg
Professzor Urat. Horn Péter ajánlásából idézve: „…
Számottevő eredményeket ért el ezen kívül az archeometria területén, ahol egy olyan kormeghatározási módszert dolgozott ki az aminosavak racemizációja alapján, amely az aminosavak többségére nézve
új…”, más kutatók által nem alkalmazott elven lehetőséget adott különböző fossziliákból származó leletek korának meghatározására.
Szerkesztőbizottságunk, és az Élelmiszervizsgálati
Közlemények Kiadója, a WESSLING Nonprofit Kft.
nevében kitüntetéséhez szeretettel gratulálunk, jó
egészséget, további sikereket kívánunk Csapó János
professzor úrnak,
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Dr. Szigeti Tamás János
főszerkesztő

On the event of 64th anniversary of the Hungarian
1956 Revolution and War of Independence, Prof.
Dr. János Csapó, a member of the Editorial Board of
Journal of Food Investigation scientific journal, was
awarded the bronze grade of the Tree of Life Memorial Plaque by Dr. István Nagy Hungarian ministry of
agriculture.
In his recommendation, academician Péter Horn emphasized that János Csapó had supplemented his professional knowledge
as a chemist with the science
of animal husbandry at the
University of Kaposvár
city. In 1996, he was
appointed an university professor,
and for several cycles he became
the director of
the Institute of
Chemistry and
the head of the
Department
of Biochemistry and Food
Chemistry. In
addition to his
work in Kaposvár city, he has
been an invited
professor to the
Agricultural Science
Center of the University of Debrecen city since
2003, and a lecturer at the
Faculty of Miercurea Ciuc of Sapientia Hungarian University of Scientific
of Transylvania (HUST) since 2005. From 2014 until
his retirement in July 2020, he worked a full-time university professor at the University of Debrecen city.
He was awarded the title of Professor Emeritus by
Sapientia HUST, Faculty of Miercurea Ciuc in July
2020.
Research on animal husbandry, feed and food
chemistry, and the transfer of knowledge gained
there to the student youth of universities, played a
central role in his professional activity. In the course
of his research, he discovered new correlations in
the study of the colostrum and milk composition of
farm animals. Based on his work, he was awarded
the title of Doctor of the Hungarian Academy of Sci-

ences in 1995. He has received numerous awards in
recognition of his exemplary public life and his active work in several regional academic committees.
Among other professional recognitions, he is the
owner of the Creative Award of the Somogy County
Municipality, the gold ring of the Public Foundation
for Scientific Life, the Széchenyi Professor Scholarship, the Albert Szent-Györgyi Award, the Territorial
Prima Primissima Award in Somogy County, and
the title of Sapientia Excellent Teacher.
Football occupies a special place
in his public activities, while he
is a member of the Somogy
Football Referees Foundation.

TREE OF LIFE AWARD

Prof. Dr. János Csapó, professor,
was awarded the bronze degree of
the Tree of Life Award

For the first time, in
the 80s I met with
Professor Csapó
as a high-level
cultivator
of
amino
acid
analysis
using
several
separation
techniques.
Quoting from
Peter
Horn’s
recommendation, “… He has
also achieved significant results in the
field of archeometry,
where he has developed an age-determination
method based on racemization of amino acids that was a new
approach in the case of most amino
acids…”, which has not been applied by other researchers to determine the age of fossil archaeological finds.
On behalf of our Editorial Board and the publisher of
Food Journal of Food Investigations, the WESSLING
Nonprofit Kft., we congratulate for Professor Csapó
and wish successes, health and happiness in his further life.

		

Dr. Tamás János Szigeti
editor-in-chief
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