A megújuló energia és az agrárium szerepe a vidék, az önkormányzatok, és a lakosság
életébe.
Konferencia Tállyán 2012.Június.27-én:
A Zöld Áramlat közhasznú alapítvány és a BANTESZ Szövetkezet szervezésében.

Köszöntőt mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Szerencs polgármestere.
A konferencia első részében:
Vass Lajos BÜKK-TÉRSÉGI LEADER Egyesület – Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
Jövőképéről
Szikszai Attila Prímagáz Zrt – Príma energia segítség a komplex megvalósításban.
Dr. Kótai László tudományos főmunkatárs, MTA. Biomassza – az integrált hasznosítás
energetikai lehetőségei.
Szigeti László Cothec Kft. Önkormányzati energetikai felújítások önerő nélkül.
Kékesi Márton a kuratórium tagja Lépéselőny a beruházásokban címmel tartották meg
előadásukat.
A Konferencia második részében:

Hernáczki Ibolya képviselő Vidékért Egyesület Mezőgazdasági felnőtt képzési és
szaktanácsadás. Oktatás szerepe a Vidék, a Mezőgazdaság újra indításában együttműködési
lehetőségek az Egyesület és a BANTESZ Szövetkezet között. Oktatás Termelés
összekapcsolása.

Dezsényi Zoltán Kutatási szakreferens ÖMKI az ökológiai gazdálkodás mai és jövőbeli
szerepe a hazai mezőgazdaság és élelmezés területén. Kutatási eredmények alkalmazása a
mezőgazdaság a vidéki állat és növénytermesztésben. Együttműködési lehetőségek.

Csuhai - Csinos Ágnes Vállalkozói kapcsolattartó OTP BANK Tájékoztató az OTP BANK
vállalkozókat, ősterelőket támogató legújabb változásokról. Hitel, hitelcsomagok és azok
elérhetőségei, feltételei. Jelzálog mely már a mezőgazdasági földterületek és gazdasági
épületek felújítása, építése esetében is sokat segíthet az elindulásban.

Dr. Márton Kinga állategészségügyi szakmai vezető Alpha - Kft. Állat gyógyászati eszközök
melyek egy eredményesebb termelést eredményeznek az állattenyésztés teljes területén.
Kiemelten beszélt a nyúl tenyésztést érintő kombinált nyúl vakcináról mely 6 hetes kortól
védelmet biztosít a Myxomatosis és az RHD ellen.

Kereke Andrea intézeti mérnök Mezőgazdasági és Biotechnológiai Kutató Intézet. Beszélt a
mesterséges megtermékenyítés eddig elért leg újabb eredményeiről. És azok gyakorlati
alkalmazásáról. Kiemelten a nyúl tenyésztést érintő témában és a együttműködés
lehetőségeiről.

Németh Gábor képviselő, Wanger és Társa Kft. Beszámolójában a csincsilla tenyésztés és a
most induló Rex nyulak tenyésztése. Valamint azon lehetőségekről mely több száz vagy
ezernél több embernek adhat lehetőséget pénzkeresetre akár fő állásban is mely egy-egy
családnak biztos megélhetést adna. Jelenleg a kereslet sokkal nagyobb mint ami termelődik.

Medve István a BANTESZ Szövetkezet igazgatósági elnöke. Mind két előadás sorozat után
megköszönte a jelenlevőknek a fórumon levő részvételt. Hangsúlyozta hogy csak az
összefogás az együttes munka mentheti meg a vidéket. Jelengazdasági helyzetben, szükség
van az emberek, a települések összefogására. Csak az össze fogás hozhat gyorsabb megoldást
a vidéki munkahelyek megteremtésében, a vidék talpra állásában. Össze fogással rövidebb idő
alatt lehet munkahelyek ezreit megteremteni.

