Cea de-a treia întâlnire în cadrul proiectului
BEFARMEX
s-a
desfăşurat
în
Hódmezővásárhely, UNGARIA, între 7 şi 10 iulie
2011.
Un număr de 29 de membri de
proiect au luat parte la întrunire
şi au participat la activităţi.
După sosire, întâlnirea de proiect a debutat pe 8 iulie
cu prezentarea noilor participanţi. Coordonarorul
turc a evaluat activităţile desfăşurate până acum şi
cele avute în vedere de către fiecare organizaţie
parteneră. Apoi, partenerul ungur a oferit informaţii
detaliate despre programele de formare pentru
agricultură din Ungaria (Programul New Hungary,
finanţări, asociaţii de tineri agricultori, pensionări
anticipate ale agricultorilor şi muncitorilor agricoli).
În partea a doua a întălnirii au fost trasate
responsabilităţile
fiecărui
partener
pentru
următoarele patru luni (pregătirea broşurii, a
materialelor didactice şi educaţionale ale
proiectului).
Partenerii de proiect au discutat apoi şi au căzut
de acord asupra datei următoarei întâlniri de
proiect din Italia (24-27 Noiembrie, 2011).
Partenerul Italian a făcut o scurtă prezentare a oraşului
Fano, locaţia întâlnirii din Italia, furnizând informaţii
şi detalii.
În cea de-a doua zi, 9 iulie, grupul a vizitat o fermă
privată zona Hódmezővásárhely. Ferma are o
suprafaţă de 670 hectare şi este lucrată de trei
generaţii. Ferma este specializată în creşterea
porcinelor (în jur de 120 de capete), iar principalele
culturi sunt de cereale (Triticum vulgare), porumb
(Zea Mays), orz (Hordeum vulgare), floareasoarelui (Helianthus annuus), rapiţă (Helianthus
tuberosus), soia şi mazăre furajeră. Animalele nu
sunt hrănite cu produse modificate genetic. Întreaga
activitate se desfăşoară cu ajutorul utilajelor
moderne,iar chimicalele folosite sunt similare celor
acceptate la nivel naţional.
În după-amiaza aceleiaşi zile s-a vizitat Parcul
Memorial de Istorie Naturală din Ópusztaszer. La
activităţi au luat parte următorii:
Ünal KOÇAK (TR), Şükrü KÖKSAL (TR),
Erdogan YILDIZ (TR), Haci SELVİ (TR), Murat
TÜRKMEN (TR), Osman GÜNAYDIN (TR),
Recep KARAGÖZ (TR), Hasan KAPLAN (TR),
Sefer AKDERE (TR), Duran CESUR (TR),
COTEA DANA Andrea (RO), CARAVAN Elena
(RO), FLOREA Violeta (RO), POPESCU Livia
(RO), COJOCARU Liliana (RO), Alexandra
GARCIA GARCIA (ES), Esteve ESCANDELL
PÉREZ (ES), Elisabet GARCIA SANTANA (ES),
Jose CUARTIELLA CUCALA, (ES), Juan JOSÉ
DAMIÁ ALBERT (ES), Rafael ARNAU VICENT
(ES), Amparo MARCO GUAL (ES), Dr. Dimitris
PAPAYIANNIS (GR), Simona SDOGATI (IT),

Kylene DE ANGELIS (IT), Vincenzo FATICA (IT),
Giovanna COSTANTINI (IT), János PALOTÁS
(HU), Péter BARNA (HU).
Site-ul proiectului este activ. Traducerile sunt în
permanenţă realizate de către toţi partenerii.
Toţi participanţii au părăsit Hódmezővásárhely în data
de 10 iulie..
Activităţile s-au desfăşurat conform următorului plan:
07. 07. 2011
Sosirea pe aeroport – transport la Hódmezővásárhely
08. 07. 2011

08:00 Mic dejun la hotel
10:00 Întâlnirea de proiect (Universitatea din
Szeged, Facultatea de Agricultură)
11:00 Pauză de cafea
13:00 Prânz
14:00 Întâlnirea de proiect
(Partea a doua)
16:00 Turul oraşului
19:00 Cină

09. 07. 2011

08:00 Mic dejun la hotel
09:00 Vizită la fermă
12:00 Prânz
13:00 Vizită la Ópusztaszer (Parcul de Istorie
Naturală)
17:00 Vizitarea Szegedului
20:00 Cină
10. 07. 2011

Plecarea de pe aeroport
Pentru mai multe informaţii,
contactaţi:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

