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A TARTALoMból

Kötelező védekezni
a hörcsögök ellen!

A hörcsögfertőzés a Tiszántúl egy részén jelenleg
rendkívül erős, és eddig végrehajtott védekezések
ellenére komoly kárt okozott a mezőgazdasági ter
melőknek.

A védekezéssel kapcsolatban nyomatékosan fel
hivjuk a figyelmet, hogy az 5/1988. (1\1. 26.) MÉM ren
delet 2. sz. mellék!ete értelmében a hörcsög veszé
lyes károsító, ezért a fertőzött területeken (nem csak
a mezőgazdasági művelés alattiakon)

a föld tulajdonosa, bérlője,

illetve használója köteles a
hörcsögfertőzést felszámolni

és a fertőzésmentességet folyamatosan biztositani.
Ennek végrehajtását a megyei Növényegészségügyi
és Talajvédeimi Állomás felügyelői ellenőrizni fogják,.
és amennyiben a hörcsögirtást 1999. május 10-ig
a terület használója nem, vagy nem hatékonyan
végezte el, a védekezést közérdekű védekezés
ként a növényvédelmi hatóság elrendelheti és
végrehajtathatja, valamint pénzbírságot szabhat
ki. Ezek együttes összege lényegesen magasabb
lesz (szerköltség, munkaerő és annak közterhei stb.
és a pénzbírság), mint a termelő által kötelezően

elvégzendő védekezés költsége.
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SAJT- ÉS TÚRÓÜNNEP PLUSZ MAJÁLlS
10 éves város Gyomaendrődc. rendezvénysorozat egyik
jelentős programja volt április és május fordulóján a
nevében is izgalmas l. Nemzetközi Sajt- és Túrófesztivál.
A Bethlen Alapítvány mindezt a gasztronómiai jellegű

szakkiállítást hagyományteremtés szándékával, vala
mint az egészséges táplálkozás népszerűsítése érde
kében rendezte meg a Tourinform Irodával. Igaz, hogy
borokat is kóstolhatott kulturáltan a közönség. Ám, mint
tudjuk. a bor kis mértékben orvosság is lehet ...
A program illusztris vendége lett volna dr. Torgyán
József, FVM miniszter, de amerikai útja ebben gátolta,
ezért az intézményét dr. Mucsi Imre helyettes államtitkár
képviselte. A városházán gazdafórum. majd szalúllai
megbeszélés gazdagította a nap történéseit. Ez utóbbin
felvetették a juh- és kecseketenyésztés és -tartás aktuá
lis problematikáját.
A zenés rendezvény jó hangulatban ért véget.

Másnap, május l-jén 8.30 órától zenés majálisnak örül
hetett Gyomaendrődapraja és nagyja. A kikapcsolódás
ra szánt napon az intézmények és cégek alkalmazottjai
élvezettel fogyasztották el a pár virslit, kolbászt és korsó
sört, ami hozzájánllt a nap felhőtlen eltöltéséhez.
Az időjárás kegyeibe fogadta az ürmeplő gyomaendrődi

polgárokat gyönyörű napos idővel.

Az eseményen részt vett dr. Kulcsár László a Gazdakörök
országos alelnöke, levezető elnök, Pallag László, Mészá
ros László. Timár Károly, dr. Szántosi Antal és számos
meghívott.
Dr. Dávid Imre véleménye a rendezvényről:

Nagyon pozitív kezdeményezésnek tartom. Segít emlé-
keznünk, hogy horman is jöttünk .
Egyéb stratégiai jelentősége is van ..
Remélem egy új hagyomány indult el ezzel...

(Lásd még 2. old.)
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