„…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...

Kedves NÉV!
Január 28-án d.u. 5-től ismét Online Kukorica
Határszemle konferencia!
(A bejelentkezéshez a konferenciaportál linkjét a zárt csoportok felületein tesszük közzé!)

Ha még nem vagy tagja a zárt csoportnak, töltsd ki a kérdőívet,
hogy felvehessünk!
A konferenciák személyesek, ezért a személyes érdeklődést és
érdekeltséget bizonyítani kell!

Kiknek ajánljuk?
Gazdáknak, az agráriumhoz kapcsolódó ellátóknak, feldolgozóknak és
felhasználóknak, tanácsadóknak, oktatóknak, diákoknak.

Tudásodra itt mindenki kíváncsi, de arra is kíváncsi, hogy Te mire

vagy kíváncsi!!
Van témád, kérésed? Szeretnéd előadni? Megbeszélheted a csoportban, és
előadhatod a minden hónap 2. és 4. csütörtökén rendezett onine konferenciák
valamelyikén. Aktuális témát akkor, amikor aktuális, általánost, amikor a
legnagyobb látogatottságra számíthatsz! Küldd el, hogy beiktathassuk Online
Kukorica Határszemle programunkba! Kérdésedre szakértőtől kaphatsz
választ!
(Sem a beküldött anyag, sem a hozzászólás nem tartalmazhat reklámot! Ha
támogatod a csoportot, a neved, céged neve megjelenik a támogatók
névsorában!)

A január 28-i konferencia témái:
Készülődés a február 24-i Díjátadó Ünepségre (dilemmák az élö rendezésről,
technikai kérdések, program) Szeretnék hozzászólni!
A Versenyzők Klubja újra aktivizálása Szeretnék hozzászólni!
A XIII. Kukorica Termésverseny előkészítése Szeretnék hozzászólni
Így választok kukorica hibridet! (Válaszol: Törő Gábor - versenyző, Szakály, II.
Régió, a kérdést feltette György Gergő Dániel - versenyző, Cigánd, III. Régió)
Szeretnék hozzászólni

Részletek az Online Kukorica Határszemle zárt csoport jelentkezési
lapjának tartalmából:
Részvétel:

Célközönség: Elsősorban a Klub tagsága, a Kukorica Termésverseny programok eddigi
résztvevői, és akik tervezik a XIII. Kukorica Termésversenyben a részvételt.
További résztvevők: Mindazon termelők és érdeklődők, akiket az online felület
működtetői meghívnak a részvételre, vagy akiknek a jelentkezését a felület működtetői
elfogadják. (A jelentkezés elfogadásánál közrejátszhatnak szubjektív elemek - pl., de
nem kizáróag: ismertség, tagok általi támogatottság. A jelentkezés elutasítását –
tekintettel a program zárt és magánjellegére, nem kell indokolni.)
Akiket elsősorban várunk: Gazdák, gazdálkodó szervezetek, kutatók, nemesítők,

integrátorok, ellátók, feldolgozók, felhasználók, oktatók, tanácsadók, szakértők, diákok.
Etikai Szabályzat:

Az Etikai Szabályzat a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvén, az általános emberi
és személyi jogok és szokások tiszteletben tartásán, az egymás iránti tisztelet
megadásán, a kultúrált magatartás és kommunikáció szabályainak követésén, a
személyeskedő, sértő és közönséges kifejezések és megnyilvánulások használatának
elkerülésén nyugszik.
A hozzászólásoknak, csatolmányoknak és más megnyilvánulásoknak szakmailag
korrektnek és a témához kapcsolódónak kell lenni.
A program működtetője bárkit, aki megsérti a fenti elveket, vagy azok bármelyikét,
azonnal és indoklás nélkül kizárhat a zárt csoportból
Támogatói szabályzat:

Az Online Kukorica Határszemle mind szakmailag, mind anyagilag támogatható:
Szakmai támogatás: olyan szakmai, tanácsadási és/vagy oktatási szolgáltatás
felajánlása, amely a résztvevők célirányos, különösen a precíziós alkalmazások
területén megmutatkozó tudását, igényeit, készségeit, képességeit hathatósan fejleszti
Anyagi támogatás: olyan pénzbeli vagy eszköz támogatás, amelyet az MKK a célnak
megfelelően használhat vagy használhat fel.
A támogatást a ProZea Alap részére kell felajánlani és a célt (amennyiben az nem
eszköz vagy szolgáltatás) meg kell jelölni
A támogatás-jelleg egyben azt is jelenti, hogy a támogató nem várhat el közvetlen
ellenszolgáltatást
A támogatók neve megjelenik a Támogatói Névjegyzékben és bannerjük megjelenhet az
ingyenes bannerfelületen

A támogató jelölheti témában illetékes szakértőjét a program szakértői csoportjába

Az itt letölthető cikket fgyelmébe ajánljuk a résztvevőknek!

Kiadja: A Magyar Kukorica Klub Egyesület; Felelős szerkesztő: dr. Szieberth Dénes
Facebook
Erre az email címre kérjük, ne válaszoljon!

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

