„…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!
A Magyar Kukorica Klub Egyesület 2021. november 26-án megtartotta az esedékes
tiszújító Közgyűlését.
Mivel a meghirdetett időpontra nem jött össze a szavazati joggal rendelkező tagság
több, mint 50%-a (legalább 47 fő), az Alapszabály rendelkezései szerint a Közgyűlést
elhalasztották, s az eredetileg meghirdetett időpont után 30 perccel ismét összehívták.
A Közgyűlés ezután megtárgyalta a napirendi pontokat, közülük először az Alapszabály
módosítását. A módosítást az elhúzódó járványhelyzet, a tagság lakóhely szernti
földrajzi szétszórtsága, valamint az általános életmód és kapcsolattartási szokások
változása indokolta, s az info-kommunikációs technológia fejlődése tette lehetővé. A
megküldött Alapszabály tervezet szerinti javaslatokat a Közgyűlés megvitatta, s nyílt,
szótöbbséget igénylő szavazással elfogadta. A tisztújítással kapcsolatos előzetes

felmérés már jelezte, hogy a tagság a jelenlegi választásokon nem gondolkodik
személycserékben, jóllehet néhány válaszoló jelezte, hogy szívesen látnának új arcokat
a fontosabb posztokon, nem érkezett új javaslat. A Közgyűlés titkos szavazással
egyhangúlag választotta meg az előző ciklus Elnökségének és Felügyelő Bizottságának
tagjait egy új, 2024. november 26-ig tartó időszakra:

Elnökség:
Elnök: dr. Szieberth Dénes, alelnökök: Dr Nagy Sándor, Zeitvogel Zsolt, titkár: Pintér
Gyula.

Felügyelő Bizottság:
Tagok: Bolyki Bence, Gáspár Andrea, Takács András
A tiszségviselői kar nevében dr. Szieberth Dénes az
itt olvasható
gondolatokat mondta el, majd megköszönte a tagság tanúsított bizalmát, s a
tisztégviselők munkáját.
Köszönjük az Agrártudmományi Központ (Martonvásár) vezetésének és
munkatársainak a lehetőséget és segítséget mellyel a Tisztújító Közgyűlést a
járványhelyzet ellenére is biztonságos, zavartalan, magas technikai
színvonalú "hibridkonferencia" keretében tarthatta meg.

Nézd meg ezt a videót!
A Magyar Kukorica Klub Egyesület megrendelésére az ATK munkatársainak
közreműködésével készítette az Agroinform.hu.

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.

