„…új kihívást jelent, hogy merre haladjon mezőgazdaságunk.
Meggyőződésem szerint ez az út nem lehet más, mint az elektronika, a
csúcstechnika, a minőség, az ökológia és a jövedelmező gazdálkodás
harmóniájának megteremtése.”
(Győrffy Béla)

A nagy termés nyomában...
Már megszoktuk, hogy az évet ünnepélyesen
zárjuk. A mostani több szempontból is
különlegesnek számít:
Elköszön a Klub régi tisztségviselő testülete és bemutatkozik az új
Jubilál a Kukorica Termésverseny - immár 10. alkalommal adjuk át a
díjakat
Nem is akármilyen díjakat adunk át! Újraformáltuk őket, talán új divatot
is teremtünk.

A napirend hasonló az eddigiekhez:
A regisztrációnál át lehet majd venni a szokásos összefoglaló Kukorica
Barométer számot, immár a 27-iket.
A főelőadás Dudits Dénes akadémikustól (ő már másodszor szerepel hasonló
témával a díjátadók napirendjén) genetikai témájú. Az űrkutatás mellett ez a
tudomány fejlődik leggyorsabban és leglátványosabban. Az élet lényegének
tudományos megismerése mára olyan mélységeket ért el, amelyek egyszerre
ejtenek ámulatba és riasztanak el, ha átgondoljuk a jövő lehetséges
változatait. Talán azért, mert nem értjük? Olyasmi, mint a maghasadás

kipróbálása: Két, visszatekintve felelőtlen tudós, Szilárd Leó és Enrico Fermi
példájára gondolhatunk, akik Csikágó közepén egy sportpálya lelátója alatt
építették fel és próbálták ki az első atommáglyát. Talán közelebb kerülünk az
egyre világosabban felmerülő kérdések megválaszolásához: Le lehet fékezni a
gondolkodást? Lehet szembe menni a tudománnyal? Megparancsolhatja
valaki, mit szabad tudni? Valós a veszély, vagy csak vannak, akik mindig
farkast kiáltanak? Megálljt parancsolhatunk a cselekvésnek, ha annak az
eredménye negatív is lehet? De ne szaladjunk előre!
Minket az a kérdés is foglalkoztat, miként fogadja a versenyzők tábora új
elgondolásunkat a Termésversenyben elnyerhető díjakról. Tudjuk, váltani a
gyönyörű herendi tárgyakról, nagy bátorság! Mégis azt hisszük, hogy a régóta
dédelgetett és most megvalósult "új terv" elnyeri a tetszést!
Meglepetésnek szánjuk az általunk csak egyszerűen "művészi produkciónak"
nevezett köszöntő műsort is. "Ízlések és pofonok különbözők" mondják, de
ami virtuóz, az virtuóz! Megrázó műsorunk már volt - ezt felrázónak gondoltuk.
A megjelenés ingyenes, de regisztrációhoz kötött! A rendezvény
sajtónyilvános, a megjelenéssel és a jelenléti ív aláírásával a látogatók ezt a
tényt tudomásl veszik! A Magyar Kukorica Klub a regisztráció alkalmával
rögzített adatokat kizárólag saját céljára használja, és az Adatvéselmi
Szabályzatnak megflelően tárolja, azt harmadik félnek nem szolgáltatja ki.

Regisztrálni itt lehet!
A meghívó itt tölthető le.

Szieberth Dénes
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Ezt a Hírlevelet Ön azért kapta, mert regisztrált a Magyar Kukorica Klub Egyesület
honlapján, és bejelölte, hogy szeretne hírleveleket kapni.

