„…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!
MTVHMB
Talán közhelynek számító dolog számvetést és fogadalmakat emlegetni ilyentájt. Mégis
van értelme, hiszen az ünnep azért van, hogy ráirányítsa figyelmünket valamire, ami
fontos. Ha azt mondjuk: SIKER, az mindenkinek fontos és mindenkinek jelent valamit.
Még akkor is, ha nem pontosan ugyanazt. A SIKER tehát nem egy konkrét és abszolút
dolog, hanem egy tervnek a teljesülése, egy vágynak a beteljesedése - általában,
valami megfoghatatlannak a valóra válása. Egyszóval, a CSODA. Na, nem valami elvont
vagy transzcendens történet, hanem a mindennapi, amiért megdolgozunk. Ezért egy
kicsit másképp is következik be - végiggördül egy folyamaton: terv - döntés - cselekvés megvalósulás - értékelés - visszacsatolás! Életünk, akárcsak a gazdaság élet, vagyis
tevékenységünk, ciklusokból áll. Minthogy perpétum mobile nem létezik, csak akkor

ismétlődik meg a következő ciklus, ha valamit, ami az ismétlődéshez szükséges,
hozzáteszünk. Ha csak annyit teszünk hozzá, ami feltétlenül szükséges, akkor éppen
csak megismétlődik. Ha azt szeretnénk, hogy a megismétlődés eredménye nagyobb
legyen, többet kell a feltétlenül szükségesnél hozzátenni. Hogy mennyi az annyi, és
mennyi az annál több, ahhoz meg kell vonni az előző ciklus mérlegét. Enélkül nem
tudhatjuk, hogy elégedettek lehetünk-e az eredménnyel, vagy sem. Ha már tudjuk az
eredményt, leülhetünk, s értékelhetjük saját szerepünket az eredmény elérésében. Az
értékelés folyamán felismerjük a fenti hat betű jelentését:
1. Mulasztások – dolgok, amiket megtehettünk volna, de nem tartottuk fontosnak,
vagy elfelejtettünk megtenni
2. Tévedések – nagyrészt tudáshiány, téves ismeret, félreértés, félretájékoztatás
következtében elkövetett hibás lépések
3. Vétségek - dolgok, amelyekről tudtuk, hogy meg kell tennünk, de nem tettük meg
4. Hibás döntések – a döntéshozatal előkészítése során figyelmen kívül hagytunk
tényezőket, s ezek közül valamelyik vagy némelyik áthúzta számításunkat
5. Mentségek – többnyire az adott helyen jellemző rövid távon nem
megváltoztatható környezeti tényezők (pl.: talajhibák, a termesztésre kevésbé
megfelelő talaj, lejtés, kitettség), vagy az emberi környezet történelmi
rombolásának következményei (erózió, defláció, elsavanyodás, kilúgozódás, só
felhalmozódás, szennyezés, stb.)
6. Bónuszok – döntések, beavatkozások, amelyekkel sikerült kiküszöbölni vagy
semlegesíteni valamely tényező vagy tényezők negatív előjelű hatását

MTVHMB
Ha őszinték voltunk magunkhoz, tudjuk, mit kell hozzáadni az előző ciklushoz, hogy a
következő is sikeres legyen. Ha az a terv, hogy még sikeresebb legyen, kiderül, miből
kell még többet hozzáadni. És az eredmény a CSODA! (CSODA = SIKER = BOLDOGSÁG)
Amint fentebb már említettem, ezért a hétköznapi csodáért TENNI kell! (TENNI =
MUNKA.)

Hova is lyukadtunk ki?

MUNKA = CSODA = SIKER = BOLDOGSÁG
Tagságunknak, pártolóinknak, s nevükben is
Mindenkinek ezeket kívánom 2020-ra!
Szieberth Dénes

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.

