Tisztelt Tagtársak, Magyar Kukorica Klub Egyesületi Tagok!
Tárgy: tájékoztatás Tisztújító Közgyűlés összehívásáról
Értesítem a Tagságot, hogy 2018. november 22-én. délelőtt 10 órakor Tisztújító Közgyűlést tartunk.
Indoklás: Az Alapszabály 3 éves ciklust ír elő a tisztségviselők és a Felügyelő Bizottság tagjainak mandátumára. Ez az időszak 2018. november 25-én lejár.
Kérem a tagságot, hogy a Közgyűlésig működjön együtt a Jelölő Bizottsággal, amelynek tagjai hátra
lévő időszakban felkeresik és kérik a tagságot, tegyenek javaslatot a tisztségviselők személyére.
A javaslattétel, illetőleg a Jelölő Bizottság által tett javaslatok véleményezése döntő fontosságú
a sikeres választás lebonyolításához!
A Jelölő Bizottság tagjai:
• Gáspár Andrea (Lakóhely: Pécs)
• Bolyki Bence (Lakóhely: Budapest)
• Dr. Térmeg János (Lakóhely: Székesfehérvár)
Egyben arról is tájékoztatom a Magyar Kukorica Klub Egyesület tagságát, hogy a legutóbbi, 2018. október 10-én megtartott elnökség ülésén az elnökség sikeresnek ítélte a szervezet eddigi működését, de azt
is megállapította, hogy számos területen szükség van a megújulásra, gazdasági megerősödésre.
Úgy látták, hogy valamennyi ilyen terület fiatalítást igényelne a tisztségviselők körében és bővülést a
tagság soraiban.
Ezt a változást az Elnökség csak jelentős átalakulással látja megoldhatónak. Az elnökség úgy látta,
nem várható, hogy az átalakulás spontán módon történjen meg, ezért az elnök és a két alelnök (dr.
Szieberth Dénes, Vesztergombi Angéla, Juhász Zoltán) felajánlották megújításra pozícióikat. Egyúttal
felajánlották, hogy aktívan közreműködnek egy folyamatos átmenet gondozásában.
Dr. Szieberth Dénes kihangsúlyozta, hogy az eltelt évek során számos új vagy újszerű kezdeményezés
és tevékenység indult saját módszertannal és szabályzatokkal. A tagság megnövekedett, és a kapcsolatrendszer is kiterjedt. Az Egyesület tevékenységeinek zavartalan folytatásához, a folyamatban
lévő ügyek, a szervezeti, tevékenységi és szakmai adminisztráció átadásához szilárd átmeneti időszak
biztosítása szükséges.
A döntést azért is időszerűnek tartja, mert nem csak a mezőgazdasági technlógia alakul át gyökeresen, de a mezőgazdasági szereplők köre is egy gyors megfiatalodási időszakba érkezett. A fiatalabbak
jobban megértik egymást, s szívesebben működnek együtt korban, gondolkodásmódban és célkitűzéseik tekintetében hozzájuk közelebb állókkal. A személyi változás megteremtheti a szükséges lépésváltás feltételeit.
A Magyar Kukorica Klub Elnöksége kéri a Tagságot, hogy fogadja szívesen a Jelölő Bizottság megkeresését, amelyet ők a rendelkezésre álló, jelenleg érvényesnek tartott Tagnyilvántartás alapján folytatnak. Tegyenek javaslatot és nyilvánítsák véleményüket a tisztújítási folyamattal és a várt eredménnyel
kapcsolatban.
Kőszárhegy, 2018. november 6.

A Magyar Kukorica Klub elnöksége

Függelék:
A Magyar Kukorica Klub történetének és tevékenységének áttekintése címszavakban:
Kiemelt eseményekként kezeljük, hogy már két alkalommal találkoztunk és megbeszélést folytattunk
az Amerikai Egyesült Államokban az USA Gabona Tanácsának és a Kukoricatermesztők Nemzeti Szövetségének vezetőivel, találkoztunk, s megbeszélést folytattunk a Francia Kukoricatermesztők Szövetségének és az Európai Kukoricatermesztők Szövetségének vezetőségével.
Top20 Kisparcellás Kukorica Fajtakísérletek – az első hazai kezdeményezés és az egyetlen nyíltan
követhető, független fajtakísérleti rendszer, amely az elismert kukorica hibrideket vizsgálja. Az adatfeldolgozás nem zárul le a közléssel, az adatok felhasználásával bárkinek lehetősége van elemzéseket
végezni. Nem csak statisztikai szemléletű adatközlés, hanem agronómiai és agroökológiai stabilitási
elemzések is mutatják a hibridek termesztési alkalmasságát.
Toxikus betegségekkel szembeni ellenállóság vizsgálata – a provokációs kísérletsorozat és módszertani kutatás a kukorica hibridek egyik legfontosabb termesztési és felhasználási korlátozó tulajdonságát vizsgálja. Segíti a termelőt az adottságai között kellő ellenállóságot felmutató hibridek választásában. Hozzájárul az állattenyésztés termelékenységének javításához.
Kukorica Termésverseny talán egész Európában az egyetlen hitelt érdemlő termelői vetélkedő,
ahol nem bemondás alapján, hanem képzett és a versenyben nem érdekelt ellenőrökkel, ellenőrzött
körülmények között folyik a vetélkedés. Ellenőrzött körülmények között mért adatokra alapozzák az
értékelőket, szakmai elemzéseket. A Kukorica Termésverseny az egyik leghatékonyabb tudásátadó
rendszer Magyarországon, amely a határokon túlra is kitekint. Kiemelt célja a versenyképes, nagy termésekhez vezető út feltárása.
Terméstanúsítás, az üzemi fajtasorok, termőtáblák és más szervezetek termésversenyének terméstanúsítása. Célja, hogy akár a marketingben, akár a felhasználásban az általánosnál megbízhatóbb
adatokra történhessen a hivatkozás és alapozzák a döntéseket.
Ki mint vet… Vetőnapok rendezvényei, ahol szinte a Világon egyedül álló módon versenyeznek együtt
vetőgépek a legjobb minőségű vetés bemutatására. A kapcsolódó szakmai konferencia anyagát és
a független bizottság által megállapított eredményeket közzéteszik.
Saját honlap üzemeltetés, gazdag szakmai tartalommal és gyarapodó adatbázissal áll a tagság
és a szélesebb közönség rendelkezésére, hogy teljesülhessenek az Egyesület célkitűzései.
Szakmai tanulmányutak és konferenciák a világ különböző országaiban, a kukoricatermesztés és
általában a merőgazdasági tevékenység és piac tanulmányozására. Megismerkedhettünk több ország termelési rendszerével és szerkezetével, a helyi termelők életével és gondjaival, sikerhez vezető
megoldásaikkal. Láthattunk és tanulmányozhattunk feldolgozási, kereskedelmi és logisztikai vállalkozásokat, átfogó rendszereket. Ismerkedhettünk helyi szokásokkal, kultúrával és gondolkodásmóddal.
Tapasztalatok szerint az utazásoknak jelentős közösség építő és szemléletformáló szerepe van.
Kiadványok, hírlevelek, tájékoztatók: a témákat tartalmukban és megközelítésükben egyedi, másutt nem található módon tárgyalják, bővítve a tudást és formálva a termelői és beszállítói szemléletet
egyaránt.

