
 

   

A SZÖVET "Természetközeli vízpótlási módszerek a fenntartható gazdálkodás szolgálatában" (NEA-UN-16-SZ-1524) projektjét a 
Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. 

M E G H Í V Ó 

  

 

A Szövetség az Élő Tiszáért Egyesület meghívja következő rendezvényére: 

 

TÁJGAZDÁLKODÁS – A JÖVEDELMEZŐ MEZŐGAZDASÁG HOSSZÚ TÁVÚ FELTÉTELE 

GAZDAFÓRUM 
 

2016. OKTÓBER 28., 15.00-18.00 

GOMBAI CIVILHÁZ (2217 GOMBA, KOSSUTH TÉR 4.) 

 

A globális klímaváltozás várható hatásai miatt hazánkban gyakoribbá válhatnak a hosszú aszályok, illetve a 

hőhullámok. Egyre nagyobb jelentősége lesz tehát a vízzel való gazdálkodásnak. A gazda már ma is sokszor 

attól szenved, hogy kevés a nedvesség, néha meg attól, hogy túl sok. Léteznek azonban olyan, a 

vízvisszatartásra épülő tájgazdálkodási módszerek, amik e gondokat enyhíteni tudják, jobb helyzetbe 

hozhatják a gazdálkodókat. Gomba, Bénye és Monor települések környezetében számos olyan felhagyott 

terület található, mely alkalmas lenne a víz megtartására épülő tájgazdálkodási rendszer kialakítására, a helyi 

gazdálkodókkal együttműködve. A fórumon e módszereket és javaslatokat mutatjuk be és bocsátjuk vitára.  

 

PROGRAM 
 

14.45 – 15.00 Regisztráció 

15.00 – 15.05 Köszöntő  

Kajner Péter 

15.05 – 15.25 A tájgazdálkodásban rejlő gazdálkodási lehetőségek a gyakorlati tapasztalatok alapján 

Dr. Hetesi Zsolt 

15.25 – 15.45 A természetes halszaporítás és halnevelés lehetőségei 

Dr. Demény Ferenc 

15.45 – 16.05 Magad uram, ha szolgád nincs! Falusi szintű önellátás és tájrehabilitáció 

Géczy Gábor 

16.05 – 16.25 A növényzet szerepe az élhető környezet megtartásában 

Báder László, Ungvári Gábor 

16.25 – 16.40 Kérdések és válaszok 

16.40 – 16.55  Kávészünet 

16.55 – 17.20 Egy mintaként bemutatható tájgazdálkodási rendszer terve Gomba környékére 

dr. Molnár Géza 

17.20 – 17.55 A tájgazdálkodási rendszer tervének vitája 

17.55 – 18.00 A rendezvény zárása 

A rendezvényre a belépés díjtalan! 

Kérjük, hogy részvételi szándékát szíveskedjen jelezni a  

06-30-768-8717 telefonszámon vagy a kajnerp@elotisza.hu e-mail címen. 

A rendezvényhez kapcsolódóan helyi termékbemutatót szervezünk. A helyi gazdálkodókat arra biztatjuk, ha van 

értékesíthető portékájuk, hozzanak belőle ízelítőt. Ha szeretne a bemutatóra saját terméket hozni, kérjük jelezze a 

fenti telefonszámon vagy e-mail címen. Előzetes egyeztetés után tudunk helyet biztosítani. 


