
M E G H Í V Ó 

 

A Dr Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért, 

36.  

 

valamint a 

 

Magyar Gyomkutató Társaság 

25. Konferenciájára 

 

 

Kedves Tagtársaink! 

 

 

A szokásos éves találkozónk színhelyéül, miután több új helyen is próbálkoztunk, 

keresésünk sikertelen volt (főleg a magas árak miatt). Ezért ismét a Somogy megyei 

Balatonszemest választottuk rendezvényünk színhelyéül.  A résztvevők nagy része itt 

másodjára is nagyon jól érezte magát. Ezeknek ismeretében a Kuratórium úgy 

döntött, hogy újra itt rendezzük meg a találkozónkat és a Magyar Gyomkutató 

Társaság konferenciáját is. 

Így, remélem megelégedésetekre a meghívó tervezete is elkészült. 

Az összejövetelünk színhelye Balatonszemes, OTP ÜDÜLŐ, ami közvetlenül a 

Balaton partján fekszik. A szálloda szobái minden igényt kielégítenek. A feszített 

víztükrű, 25 méteres uszoda, egy finn és egy infra szaunával is rendelkezik, valamint 

számos egyéb sportolási lehetőség választható. 

 

 

 Találkozónk helyszíne:  

 

OTP ÜDÜLÖ 

Balatonszemes   Parti sétány 159,  ( Ady Endre út ). 

 

Tel: 06 84 560 910 

 

Találkozónk időpontja: 2019. márc.07-09. 

    

 

 

A szálloda megközelíthető vonattal és autóbusszal is. Vonattal Budapest -Siófok- 

Nagykanizsa vagy Keszthely útvonalon. Balatonszemes állomáson kell leszállni. Aki 

az utazásnak ezt a módját választja, kérem jelezze.            

Volán busszal is megközelíthető, Budapest– Nagykanizsai útvonalon. Jelzés esetén 

mind a két helyre gépkocsit küldünk. 

Gépkocsival az M7-röl a Balatonöszöd lehajtónál kell a sztrádát elhagyni, és beérve a 

régi 7- es útra, Keszthely felé kell menni. Balatonszemes-en a mellékelt térkép 

alapján lehet a szállodát megtalálni.  
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A távolabbról érkezők, és a mindkét napon résztvevők részére (az előzetes jelzés 

alapján), a szállás már szerdán is rendelkezésre áll. A péntek esti program 19 órakor 

kezdődik. 

Mindkét napon az uszoda (ping-pong, biliárd, szauna), folyamatosan rendelkezésre 

áll. 

 

A TALÁLKOZÓ PROGRAMJA 

 

2019. március 07.csütörtök 

 

Érkezés: 9.30. órától, regisztráció  

Az Alapítvány és a Társaság Vezetése úgy döntött, hogy az első napon csak szakmai 

előadások lesznek. A második napon kerül sor az elnöki beszámolókra az éves 

tevékenységekről, a kitüntetések átadására, és egyéb  felmerülő problémák 

megtárgyalására, valamint a versenyekre. 

 

                             SZAKMAI   KONFERENCIA 

 

10.00 – 10.15 

Megnyitó 

 

Jáger Ferenc 

Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért, Kuratórium elnöke 

 

10.15 -10.30 

Nagy Sándor 

Magyar Gyomkutató Társaság elnöke 

 

 

10.30-13.00                             ELŐADÁSOK 

 

13.00-14.0                               EBÉDSZÜNET 

 

14.00-18.00                               ELŐADÁSOK 

 

 

19.00                                  Közös vacsora 
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A RENDEZVÉNYEK TÁMOGATÓI 

BASF Hungária Kft. 

Bayer Hungaria Kft. 

Dow AgroSciences Export S.A.S. 

Du-Pont Magyarország Kft. 

Eurofins Magyarország 

KITE Zrt. 

LZL Bt. 

Monsanto Kereskedelmi Kft. 

Nufarm Hungaria Kft. 

Plasmo Protect Kft. 

Syngenta Kft. 

Syntech 

Sumi Agro Hungary Kft. 

. 

 

2019. március 08. péntek: 

 

9.00-9.30                  gyülekezö az előadó teremben 

9.30–10.30                                        

                                                            Éves beszámolók. 

 

                                                                 Jáger Ferenc 

                         Dr. Ujvárosi Miklós Alapítvány a gyommentes környezetért 

                                                         Kuratórium elnöke          

 

 

     Nagy Sándor     

                                            Magyar Gyomkutató Társaság elnöke.  

 

 

10.30-11.00                          K i t ü n t e t é s e k   á t a d á s a 

 

11.00-11.30                                             Szünet 

 

11.30-13.30 

                          Alapítványi és a Tagsággal kapcsolatos ügyek megbeszélése 

 

13.30-14.30                                              E b é d 
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14.30-19.00                                      Egyéb Programok 

 

 Magyar Gyomkutatás és Technológia szerkesztőbizottsági ülése. 

 

19.00    Közös vacsora 

21.00   Baráti találkozó 

 

2019. március 09. szombat.   Hazautazás 

 

 

A Kaszó Pusztai találkozón a T. társaság megszavazta a szakmai fotók kiállítását és 

versenyét.  Ezt most is szeretnénk folytatni. 

Negyedik alkalommal is a gyomnövények és gyomirtás témakörben készített fotókkal 

lehet részt venni. A Fotók méretének A/4 nagyságúnak kell lenni Ez lehet digitális és 

papírkép is. Egy személy max. 4db képpel pályázhat. A fotókat zsűri fogja bírálni és 

a sorrendet megállapítani. 

Közben délután, bor, pálinka és kolbász versenyek. Szauna, biliárd és minden olyan 

szolgáltatás, amely a szállodában megtalálható, igénybe vehető. 

 

Felhívjuk továbbá minden kedves Tagtársunk figyelmét arra, hogy az Arany 

Sziklevél jelvényünk megrendelhető (10.000 Ft/db). Az igényt kérem a jelentkezési 

lapon megadni, a melléklet végén leírtak szerint. 

 

 

Kérünk minden kolléganőt és kollégát, hogy fürdőruhát feltétlenül hozzanak 

magukkal, miután a szállodában, uszoda és szauna is van. Továbbá aki részt kíván 

venni a fotó pályázaton, az ne felejtse otthon a képeit.  

A szállodát szombaton 10 óráig kell elhagyni. 

Aki vonattal vagy volán busszal jön, az a jelentkezési lapon szíveskedjen jelezni 

mikor, mivel, hova érkezik.   

Továbbá a visszaigazoló lapot gondosan kitöltve, 2019 február 20-ig szíveskedjetek 

visszaküldeni Tóth Ádám részére az alábbi elektronikus címre: 

toth.adam1942@gmail.com, telefonon: 06 203 863 669),  

vagy postai úton Tóth Ádám: 1026 Bp. Hűvösvölgyi út 35. 

 

 

A szállás 6500 Ft/fő/nap 

 

 

A személyes találkozás reményében, Boldog Újévet kívánunk, baráti üdvözlettel: 

 

Budapest, 2019.január 21. 

 

Jáger Ferenc                       Nagy Sándor           Tóth Ádám  

      elnök s.k.      MGYT elnök s.k.     titkár s.k. 


