Ismét megrendezték
a Hungrana Gazda Konferenciát

A Hungrana Kft. számára kiemelten fontos a partnereikkel folytatott párbeszéd, melyre nagy hangsúlyt fektet
a kukoricafeldolgozó vállalat. Ennek következő állomásaként került megrendezésre szakmai programjuk, a II.
Hungrana Gazda Konferencia május 10-én, melyen az
agrárszektort érintő témákban hallhattak kiváló szakmai előadásokat a jelenlévők.
A több mint százéves múlttal rendelkező kukoricafeldolgozó a tavalyi, nagysikerű nyitórendezvényt követően
második alkalommal rendezte meg a Hungrana Gazda
Konferenciát, a gyár vonzáskörzetében található megyeszékhelyen, Székesfehérváron. A szakmai esemény tematikája az áramlás, a fejlődés és megújulás állomásai
köré épült. A Gazda Konferenciát különösen nagy érdeklődés övezte az idei évben is, a Hungrana több száz partnere látogatott el a szakmai napra. A kukoricafeldolgozó
vállalat folyamatos növekedése és piaci bővülése a hazai
gazdálkodók áldozatos munkája nélkül nem volna lehetséges. A termelőkkel kialakított hosszútávú kapcsolatok
jelentik a Hungrana számára a kiszámíthatóság és stabilitás alappillérét.
„Büszkék vagyunk arra, hogy
kizárólag magyar gazdáktól,
magyar termelésű, kiváló minőségű, GMO-mentes kukoricát vásárolunk. Kiemelten
fontosnak tartjuk, hogy közvetlen kapcsolatban legyünk
partnereinkkel és folyamatos
párbeszédet folytassunk velünk. A Gazdanap erre (is) lehetőséget nyújt amellett, hogy
az agrárszektort érintő változásokról, kérdésekről, innovatív megoldásokról szóló szakmai előadásokat biztosít a résztvevőknek."
– mondja Reng Zoltán, a Hungrana Kft. vezérigazgatója.
A programot a házigazda, Reng Zoltán nyitotta meg,
aki beszédében hangsúlyozta, hogy a közös gondolkodás az ágazat szereplői között elengedhetetlen részét
képezi a fejlődésnek. Ezt követően az agrárszektor olyan
neves képviselői tartottak szakmai előadásokat a jelenlévőknek, mint Dr. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkuwww.ostermelo.com

tatási és Innovációs Központ főigazgatója, Tikász Ildikó,
az Agrárgazdasági Kutató Intézet osztályvezetője, de több
nagyvállalat vezetője is beszédet tartott a szektort érintő technikai változásokról, innovatív megoldások alkalmazásáról. A szakmai napon a számos neves meghívott
előadó mellett jelen volt Michelisz Norbert, Európa-kupa
és többszörös világbajnoki futamgyőztes autóversenyző,
nemzetközileg elismert élsportoló is, aki a kitartásról, elhivatottságról, megújulásról mesélt az érdeklődőknek.
„Nagyon megtisztelőnek érzem, hogy ilyen sokan részt
vettek a Gazda Konferenciánkon, és ez egyben visszaigazolásként szolgál számunkra, hogy tradíciót teremtve évrőlévre megrendezzük ezt az eseményt. Hisszük, hogy
szükség van ezekre a programokra, melyek lehetőséget
teremtenek az agrárszektort érintő aktualitások megvitatására. Társadalmi felelősségünk mindent megtenni a
folyamatos tájékoztatásért és a közös gondolkodásért,
mely a szegmens minden résztvevőjére hatással van".
– teszi hozzá a vezérigazgató.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Mészáros
Attila, Székesfehérvár Megyei Jogú Város alpolgármestere, L. Simon László, a Fejér Megyei Agrárkamara Alelnöke, országgyűlési képviselő, Dr. Gyuricza Csaba, a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ főigazgatója
valamint Bögyös Zsolt, a Fejér Megyei Kormányhivatal
főosztályvezetője.
www.gazdakonferencia.hu
www.hungrana.hu
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