Összefoglaló ( kommentárokkal ) a „ XIV. Földész Fórum „ Tudományos
Tanácskozásról, 2019.01.07.( hétfő, vízkereszt )
Újfehértó, Vadas tag 2. sz.
Gyümölcskutató Intézet
http://www.keletiokotermesztok.hu/xiv_foldeszforum.html
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Sikerrel zárult a „ XIV. Földész Fórum „ Tudományos Tanácskozás Újfehértón, a Vadas tag
2. sz. alatt található , Gyümölcskutató Intézetben !
A szervezés terheit és élményeit egyesületünk, klaszterünk aktívái viselték. A vendéglátás
bő kínálata, a Házigazda erényét dicséri.
A médiumok jelenlétében (Korpás Éva szerkesztő riporter, Magyar Rádió, Galambos Béla
publicista, szerkesztő-újság író , Bőle István és Társa , „ Soroló Magazin” Hír Tv., Nádassy
Zoltán és Társa, szerkesztő riporter és kamera man , Agrármédia Iroda szaksajtó,
Krajetcz Tamás informatikus grafikus, www. keletiokotermesztok.hu Honlap video anyag
rögzítés, feldolgozás a világhálóra ( You Tube csatorna ) megszólítottak voltak mind azok,
akik progresszív voltuknál fogva, a jobbítás szándékával , szókimondó egyéniségükkel
korábban is a” team „ munkáját erősítették.
Riportok alanyai voltak :
Professzor Dr. Bardócz Zsuzsa biokémikus, az MTA doktora, egyetemi tanár, miniszteri
tanácsadó,
Dr. Pethő Ferenc,kertész mérnök, nyugalmazott egyetemi tanár, tanácsnok,
Dr. Sallai József egyetemi tanár, történész,
Zászlós Tibor alelnök,Nemzeti Agrárgazdasági Kamara,
Baracsi Endre alelnök, Sz.-Sz.-B. M. Közgyűlés
Dr. Takács Ferenc az Országos Gyümölcs Termék Tanács Elnöke, a NAK. Etikai Bizottságának
tagja,
Dr. Ratkos József, agrárstratégiai szakértő, egyesületi-klaszter elnök ,szervezőbizottság
elnöke.
A szervezőbizottság nyilatkozat tevője dr. Ratkos József „ Well Come invitation „ , Isten
Hozott Benneteket, Barátaink( !) köszöntéssel,a nyári napok melengető hangulatát
sugallta, s ezt csak fokozta Takács Richárd fiatal gazda, alelnök ünnepi szónoklata, a
felvezető Nobel Díjas Tudós, Szent Györgyi Albert tanításról , átélésről, tudá vágyról
vallott tanítása, A hatást betetézte Johan Sebastian Bach Air ( oxigén, levegő , lélegzet )
szerzeménye a XVIII. századból, melyet David Garrett, hegedűművész játszott el.
Dr. Sallai József egyetemi tanár, bölcsész elhívatottságával , takarékos, minden
táplálékok megteremtésének , a jó gazda gondossága, lelkiismeretes , kétkezi munkája
megbecsülését tartotta a boldogulásunk alapjának a Kárpát-medencében, elődeinkhez
hűen. A pazarlás XXI. századi mértéktelen túltengése, a halandó ember túllicitált,

„ teremtő „ elméje bosszúja, sötét ereje tarol az egész világon a mértéktelenség és
nincstelenség okozta halál árnyékában.
A figyelmet keltő köszöntőjét, a „Tedd Jobbá „ szlogennel zárta , annak a reményében,
hogy a konferencia is e szellemisége jegyében teremt értéket.
Ezt követően felkérte Galambos Bélát, az Egyesület Alapítványa Kuratórium Titkárát,
hogy a 2019-es Év Kitüntetését adja át dr. Pénzes Éva igazgatónőnek, c. egyetemi
docens és kutatónak ,a talaj termékenységét fokozó baktérium organikus anyag termék
tulajdonosának ,megérdemelt jutalmát.
Dr. Takács Ferenc elnök a háziak nevében szólt a jelenlévőkhöz, melyben kinyilvánította
segítő szándékát a Régió Munkáját Katalizáló Klaszter tagjai előtt, különösen saját
területén, a Gyümölcs termesztés, forgalmazás, feldolgozás, kutatás-hasznosítás,
fejlesztés gyakorlati gazdák szintjén a kapcsolati tőke konvertálását .
Zártunk már jobb évet is és még nincs vége a bajnak !- mondta. Fákon maradt a
gyümölcs, üres maradt a pénztárca, nincs alap a tavaszi metszéshez, nincs egészséges,
megbízható forrásból beszerezhető minősített szaporítóanyag, nincs feldolgozó kapacitás
a megye Aranyának, amely Móricz Zsigmond „ Tündérkert „ tartományának hozadéka.
A génbanki anyag megőrzéséhez nincs elég bázis, sem munk erőben, sem szakértelemben,
veszendőbe mehet sok évtized dédelgetett kincse !
Kedvét szegi a család vállalkozónak a sok „ Blöff „ amellyel etetik, a kecsegtető jövő
reményében. Milliárdok kerülnek pályázat révén szétosztásra a termelők között, de a
várható terméközön hozadékának fogadására nincs megfelelő hűtőlánci,
termékértékesítési, szaktanácsadói , ellenőrzött minőséget szolgálói háttér !
( A mi véleményünk, hogy sok íróasztalnyi bürokrata szemléletet kell összetolni, hogy
abból egy nemzet szolgálatában álló teríték sikeredjen ! A vadászoknál a „ teríték „ a
holtak tisztességét megadó végkifejlett misztikuma vagy kegyelete ! Mi is erre várunk? Az
utolsó döfésre ? Az én zsemle színű, nagy tejhozamú Jolán nevű tehenem bohém volt
ifjú korában és egyik szarva mereven , egyenesen állott, a másik elhajlott a szeme
közepéig. Ő ilyen volt, neki le volt szarva ! Mint most a nyírségi ipari alma ! Lehajlóban,
az ágaival. Még most is díszlik sok száz hektár, megrakottan, januári kínálatként. Jól
élünk ! És mi csak tanácskozunk, tanácskozunk, nem habozunk, csak tanácskozunk….. !
Dr. Gombos Zoltán főosztályvezető, Agrárminisztérium, köszöntőjén túl, mely a dr. Nagy
István miniszter úr kimentését is deklarálta, a kovencionális és ökotermesztett növények ,
termékek közötti árnyalatnyi távolságot vélelmezte, az AKG. előírások jótékony
megszívlelésének hozadékaként. Reményét fejezte ki a perspektíva biztonságában,
nemzetgazdaságunk húzó ágazatában is .
Zászlós Tibor úr, a NAK. alelnöke, mint gyakorló szakember ötvözte a Hús Termék Ágazat
és a NAK. általános agrárügyek palettáján történteket. Szerkezeti ( strukturális )
modernizációra van szükség . A kompjuterek használata, a fiatal nemzedék privilégiuma,
de kell élniük vele . Erre kell a szakember kőkemény kritériumát felvállaló szaktantermi
tanítás, s a duális képzés a gazdaságokban. Mindez történik az Agrárminisztérium
felügyelete, koordinációja révén. A korábban végzett, középiskolákból kikerülő
„ funkcionális analfabéták „ garmada a felnőttek vétke, s nem az ifjúságé. Ezt a hibát
sokadszorra nem szabad elkövetni.

A GM. növények sajnos itt vannak az életünkben. Hiába menekülünk, követ
nyomorúságunk ! Eladjuk a hazai egészséges szóját háromszoros áron és behozzuk harmad
áron a forma azonos kritériumoknak megfelelő bizonytalan eredetű, mások által hitelesnek
certifikált GM. szóját. Megeszi az állat, megesszük mi, majd eljut a kicsi gyermek
élelmiszer adagjába. Ez valóban élelmiszer ?Pedig lenne a Nelly, a fehér virágú édes
csillagfürt, még talaj javítóként is, a Nyírségben. Westsik Vilmos Néptanító csak közel egy
év százada tanította a megmaradásra, helyben maradásra, a Népet !
Mert neki volt valami, ami most hiánytünet ! Neki volt Rendszer szemlélete. Hitt a
Tanítás erejében ! Eljártak hozzá messze bokortanyák gazdái, az áttelepültek épen úgy,
mint a honiak . S ő feljegyezte, hogy mivel érkezett a tanítványa? Gyalog, biciklivel,
lóháton, szekérrel, taligával, szánkóval és milyen messziről? Ez egy fokmérője lett áldásos
tevékenységének. Ő megbecsülte a gazdákat ! Fontos volt életében, hogy tanítva tanult és
tanulva tanított ! Minden hozadéka áldás volt , ha az egyszerű, gondjaikat feltáró gazdák
környezetében volt. Professzor Dr. Pusztai Árpád, akadémikus, professzor Dr. Láng István
akadémikus, Professzor Dr. Márton Árpád, a Westsik Vilmos hagyatékának kegyeleti őrzője,
kutatásainak tovább éltetője voltak hasonló mentalitású Emberek. Itt a rendezvény
helyszínén, a prérin, a periférián is az emberszeretet volt ami érzelmi társítással
kicsengett az alelnök Úr általános ügyek gazdájának elhivatottságában, üzenetében.
Most elég eljönni a fórumra, s menni Isten hírével, a jelenléti ív aláírása után. Ezek is mi
vagyunk. És még meddig ? Sumákolunk, mert jól van ez így. Elég a szövegből, mert a
helyzet nem változik. Még mindég itt van Virág és Bástya elvtárs szelleme. Mennyit
várjunk? Mikor, hunyja le a szemét, a szemét, a két szemét ?
Professzor Dr. Bardócz Zsuzsa biokémikus és Dr. Dobó Márta főorvos, gyermek
gyógyász, a miniszter és a kormány tanácsadó testületének, szakmailag alaposan vértezett
kutatói, lenyűgöző, egyben biztonságot sejtető akarattal, hangulat teremtő tanítási órát
tartottak.
Ha ilyen világos, közérthető, prevenciót kínáló tanácsokat kapnak a döntéshozók, mint az
előadásokból kiderült, akkor sejteni illik, hogy nyugodtabban alhatunk családi köreinkben.
Bőle István riporter, a „ Soroló Magazin „ producere, szerkesztő riportere a
vidék ,arculat váltása genezise bemutatását vállalta fel, egy fél évszázad
keresztmetszetében.
Szomorú tapasztalat, s egyben örvendetes tény, hogy menekül a városi értelmiség vidékre,
erősíteni, az ott végelgyengülésben szenvedő., bürokraták, kiskirályok hatalmi árnyékában
szenvedő tanárok, orvosok, mérnökök, bölcsészek táborát , az intellektuális szféra
komponenseiként.
„Annyit érsz, amennyid van … „ - mondta Góg és Magóg , népért síró bús bocskoros nemes
ivadéka !
Régen volt, s így merült feledésbe a prófécia, mely életet teremtett egykoron : „ …kelj
fel, Lázár és járj…. ! És lőn’ csoda . Ki jött verméből, aki már bűzlött !
S aki megtette,az Ég felé fordította orcáját és előbb fohászt mondott : „… tedd meg Uram,
a Te gyönyörűségedre, hatalmasságodra… !

Zarándokok viszik a hírét a történteknek. Van kert, háztáji, zártkert maradéka a tsz.
világnak, csak nincs munkaerő, , s a zöldség, a település boltjából kerül a húslevesbe, a
bontott csirke mellé !
Kicsi gyermek nem ismeri fel a tollába öltözött jércét, mert nincs rajta műanyag tasak.
Lidli áruházban a hűtőládában komolyabban szervírozva. Fölötte az írás: GM mentes
Paraszt Csirke ! Ezerért ! Amelyik mellette urbanizált, az csak 600.- ! Mikor kérem az
igazoló minősítést, az csak Budapesten van a központban. ( NÉBIH itt is van, Nyíregyházán.
Arra nem járatosak ! )
Minden szombaton 7.30-kor, vasárnaponként 12.30-kor, kedden 12.30-kor
megismétlődik egy fél órában vidékünk történései közül, ami szemre való. Így láthattuk a
NAK. Relaxációs Központjában a méternyi Ambrósia elatior L. gyönyörű, kifejlett
példányait, narkotikum kínálatként.
Az ürömlevelű parlagfű, vagy egyszerűen parlagfű, tévesen vadkender a fészkesek családjába,
annak Ambrosia nemzetségébe tartozó gyomnövényfaj. Egyik legismertebb gyomnövényünk,
mezőgazdasági és humánegészségügyi kártétele rendkívül jelentős.

Tudományos név: Ambrosia artemisiifolia,Ambrosia elatior L.
Besorolás: Faj
Magasabb rendszertani kategória: Parlagfű

Érkezését követően , megszólításnak engedve , Baracsi Endre alelnök , vállalva spontán
köszöntőjét, ragyogó stílusérzékkel köszöntötte az” Ifjú” szerepében, a nép fiaként
( Beregdaróc születési helyével ) az agrár szemle nyírségi entrópiáját. A világegyetem
trendje, itt is érzékelteti hatását és a rend a Kaosz felé tart. Keresünk, de nem találunk
fogást a vidék agóniájára. De ez csak rajtunk múlik . Ha összefogunk, együtt többek
vagyunk ! Mondandójával utalt a nyári léalma cirkuszra, amely híressé tette a megyét.
A kiadós ebéd ( töltött káposzta, marhapörkölt nokedlivel, desszertek, gyümölcsök stb., a kulináris
élmények tárházát gazdagították) a konzultációs idő, műszer a bemutatóval egybekötött B to B
találkozó színesítette az idő múlását.
dr. Lakatos Tamás a NAIK GYK. munkatársa a talajélet precíziós technikán alapuló visszapótlásáról
szólt, míg dr. Köhler Mihály- Tamás András - Nemes Gábor a riolittufa jövőbeni kínálatát fejtette ki
előadásában. Eredményeik „égig érő „ mondta a kutató, Tessedik Sámuel követője.
Dr. Pénzes Éva igazgató , a Terragro Kft. Biofill termékének tulajdonosa, a baktérium trágyák talaj
flóra elemeit gazdagító Azotobacter ssp. populáció előnyös hatását illusztrálta kísérletei alapján.
Általuk gazdagodunk szinergista hatásuk révén, segítenek a növényeknek és ezáltal Nekünk !

A munka fórum elérte célját!
Elfogadást nyert a „.. tedd jobbá környezeted „a jelenlévők egyetértésével !
A fórumon kellő hangsúlyt kapott a Veisz János kertészmérnök , tanár által képviselt , megélt
életpálya modell, mely útmutató lehet sok fiatal szakmaszerető pályakezdő életének, első
lépései pallérozásához

Továbbra is várjuk a jóakaratú emberek „Földész „ elhivatottságának bizonyossá tételét 2019ben is ! Szolgáljuk együtt a „ …tedd jobbá környezeted …” felkérése tartalommal való
megtöltését, az egyetemes értékek mentén .

KölcseyFerenc:
Hymnus,a´Magyarnép
Zivatarosszázadaiból.
Cseke.
1823 Januar.22.
Isten áld meg a´ Magyart
Jó kedvvel; bőséggel,
Nyújts feléje védő kart
Ha küzd ellenséggel,
Bal sors a´ kit régen tép
Hozz rá víg esztendőt,
Megbünhödte már e´ nép
A´ múltat ´s jövendőt!
"Nagyság és szerencse: két egészen különböző dolog, s mégis a sokaság e
kettőt rendszerint összetéveszti."
Kölcsey Ferenc (1790-1838)

Lőrincz Csabáné Dr. ügyész,(kismama), Lőrincz Csaba evangélikus lelkész igazgató
( Pásztó ), Ratkos József Dr. agrárstratégiai szakértő,vetőmag genetikus , egyesületi klaszter elnök, Bodonyi Csaba DLA építészmérnök, tervező, Miskolc díszpolgára,
Köhler Mihály Dr., az Európai Feltalálók lovagrendje birtokosa, Roszik Péter Dr.,
alelnök ,Biokultúra Szövetség, c. egyetemi tanár, Professzor Dr. Bardócz Zsuzsa
biokémikus, az MTA doktora, címzetes egyetemi tanár, miniszteri szaktanácsadó,
Stuttgart Béke díjas kutató, GMO szakterület magyarországi EU-s képviselője. („ II.
Földész Fórum” Nyíregyháza, Inkubátor Ház , 2014.március 19.)

