A “BEFARMEX Project” harmadik értekezletét
Hódmezővásárhelyen,
MAGYARORSZÁGON
tartották 2011. július 7-10-ig. Az értekezleten 29
résztvevő volt jelen és vett részt a munkában.
Érkezés után az értekezlet július 8–án kezdődött az
új résztvevők bemutatkozásával. A török kordinátor
értékelte az eddig elvégzett munkát, illetve a
partnerekre váró további feladatokat. Ezt követően a
magyar partner részletes beszámolót tartott a
Magyarországon folyó, gazdák, gazdálkodók
számára szervezett továbbképzésekről, (Új
Magyarország Program, támogatások, fiatal gazdák
pályakezdésének segítése és a mezőgazdaságban
dolgozók korai nyugdíjazása).
Az értekezlet második felében a partnerek
meghatározták a következő négy hónap során
elvégzendő feladatokat (a könyv, a tananyag és a
tanmenet előkészítése). A projekt partnerek
megegyeztek
az
olaszországi
értekezlet
időpontjában, amely a negyedik lesz (2011. 11.
24-27.). Az olasz partner röviden bemutatta az olasz
értekezlet színhelyét Fano-t, és részletes
információt adott.
A következő napon, július 9-én, a résztvevők
látogatást tettek egy jellegzetes hódmezővásárhelyi
magángazdaságban. A gazdaságban három
generáció dolgozik 670 hektáros területen.
Elsősorban sertéstenyésztéssel foglalkoznak (kb.
120 egyed), főbb terményeik pedig a búza (Triticum
vulgare), kukorica (Zea Mays), árpa (Hordeum
vulgare), tönköly (Triticum dicoccon), napraforgó
(Helianthus annuus), repce (Helianthus tuberosus)
valamint szója és borsó a sertések számára. Az
állatok
takarmányozására
nem
használnak
génkezelt termékeket. Minden munkát korszerű
gépekkel végeznek, és kizárólag a Magyarországon
engedélyezett vegyszereket alkalmazzák.
Ugyanezen a napon délután a résztvevők látogatást
tettek az Ópusztaszeri Történeti Emlékparkban.
Az alábbi partnerek vettek részt az értekezlet
munkájában:
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).
A project honlapja működik. A honlap fordítását
minden partner folyamatosan végzi.
A sikeresen lebonyolított találkozót követően a
külföldi partnerek július 10-én utaztak el
Hódmezővásárhelyről.
A látogatás programja az értekezlet napirendjén túl a
következő volt:
2011. 07. 07.
Érkezés a reptérre – utazás Hódmezővásárhelyre
2011. 07. 08.
08:00 Reggeli a szállodásban
10:00 Értekezlet (Szegedi Tudományegyetem,
Mezőgazdasági Kar)
11:00 Kávészünet
13:00 Ebéd
14:00 Értekezlet (2. rész)
16:00 Városnézés
19:00 Vacsora

2011. 07. 09.
08:00 Reggeli a szállodában
09:00 Farm-látogatás
12:00 Ebéd
13:00 Látogatás Ópusztaszeren (Nemzeti Park)
17:00 Városnézés Szegeden
20:00 Vacsora
2011. 07. 10.
Utazás a reptérre
További információ:
E-mail: befarmex@yahoogroups.com
Facebook: BEFARMEX
Web: www.befarmex.com

