2019. SZEPTEMBER 26-29.
XVII. Földész Fórum
„A jobb életminőség harmóniáját szolgáló egészséges táplálék források megteremtése, a „baba
váró program” részeként, az egészséget megőrző,minősített, organikus táplálékokat fogyasztó
nemzedékeink részére”
Szervező: Veisz János Keleti Kapu Egyesület, Termelők Klasztere, 4431 Nyíregyháza, Berenát út 16.
„A konferencia a NAK által akkreditált, a szaktanácsadók számára kiajánlott, kreditet érő rendezvény.”

Időpont:
Helyszín:

2019. szeptember 28. 9.00.00-16.00 óra
Budapest, Hungexpo,” Expo Congress Hotel , Kongresszusi Terem I. emelet „
A 79. OMÉK. keretén belül szervezett
„XVII. Földész Fórum„
az

AMC, LAM. Alapítvány Illyefalva, Székelyföld, Veisz János Keleti Kapu Ökotermesztők és
Forgalmazók Egyesülete, Termelők Klasztere, mint társrendezők szervezésében , a Hungexpo
területén a „Kerámia Terem„ közösségi terében 2019.09.28 ( szombat 9.00-15.00 óra)

Védnöke :

Dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkár, országgyűlési képviselő

Metafóra a rendezvény programjához „ …. gyorsabban, magasabbra, erősebben… „
9.00

Rergisztráció

9.30.

Megnyitó üdvözlet Ratkos József Dr.szakmérnök, egyesületi-klaszter elnök,

10.05 Védnöki köszöntők ( államtitkár, intézményvezetők)
10.15

Plenáris ülés előadásai:

Moderátor szerepében :

Bőle István bölcsész, szerkesztő riporter,bölcsész,

1.,Professzor Dr. Bardócz Zsuzsa az MTA doktora, egyetemi tanár, biokémikus, a táplálkozási
tudományok professzora, Stuttgart Békedíjas Kutató, miniszteri tanácsadó, a GMO mentes
Magyarországért kiáltók nagykövete,
Előadásának címe: „A természet evolúciójára erőltetett művi spekuláció szelekciós nyomása
hogyan hat az emberre és a környezetre a XXI. század első negyedében.„

10.45
2., Székely Erika igazgatónő, Vidékfejlesztési és Szaktanácsadási igazgatóság ,
Előadásának címe : „ A tudással felvértezett , kihívásoknak megfelelni tudó szaktanácsadás
kialakítása az élelmiszer iparban .”
11.10
3.,Mester Károly agrármérnök,
Az előadás címe : „ …amit tesztek az állatokkal, az lesz a Ti sorsotok is …, tisztelet a biológiai lény
méltósága előtt ! „ ( Indián metafora )
11.25
4.,Márai Géza Dr., egyetemi docens, az Ökológiai Társaság Elnöke, Biokultúra Szövetség elnökségi
tagja,
Előadása címe: ”Értékteremtés gyermekeink nemzedékéért, tömegtermelés helyett, tápértéket a
terített asztalra…!„
12.45
5.,Raskó György Dr. agrárvállalkozó, az egykori Antall kormány tagja,
Előadásának címe : „A vidék rehabilitációjának fontossága, a tapasztalt Francia modell
használhatósága alapján, az organikus termékek előállításához „
12.05
6.,Nagy Ildikó Katalin Dr. vezető kutató- Kovács Tamás Dr. igazgató Enviroinvest Zrt. , Pécs,
Előadásuk címe : „Bakteriofágok alkalmazása a növényvédelemben…. !”

12.25

Büfé Ebéd, konzultáció,

13.00
7.,Smuk Tibor

Biomalom Kft., Pásztó

Előadásának címe :” Svéd táplálkozási modell…”
13.20
8.,Komáromi János, családi agrárvállalkozó, tulajdonos,
Előadásának a címe :„..tiszta bio magvak,tiszta bio malom, bio étkek…”
13.35
9.,Csernyánszki Péter Dr., méhész, családi vállalkozó,
Előadásának címe: ”A természet gyógyító elixírje az egészséges életért, termékenyüléstől az
elmúlásig, akácméztől a mézfutárig….”
13.50
10.,Szondiné Tóth Ágnes agrármérnök- Szondi Kristóf fiatal gazda, mérnök:
Előadásuk címe:„Táplálék forrásunk legyen a gyógyszerünk! (Hippokratész) Fontos a prevenció !
Miként lehet szerepe a gyógy gombák fogyasztásának a babatervezésben. „
14.10
11.,Pénzes Éva Dr. PhD,címzetes egyetemi docens, termék gazda,
Előadásának címe: „ Az élő talaj, mint generációk bölcsője, humusztartalma devalválódásának
jelenkori krízise, fauna-flóra elemek szinergista hatása a víz megőrzéséért, a változó edafikus és
klimatikus tényezőkel szemben.”
14.30
12.,Batóné Kapcsos Judit Dr., vezérigazgató, terméktulajdonos, Volánpack Zrt., Fitokondi ágazat,
Előadásának címe: „A Vitaminok bioszintéziséért, organikus források ötvözete a növényi vegetatív
felületek párologtatás kényszerének csökkentésért, a termékek minőségének megőrzése, javítása
érdekében.”
14.50
13.,Berényi Ágnes igazgató, Garuda Kft.,
Előadásának címe: „Humán és állatgyógyászati készítmények használata a szülő és születendő élő
kapcsolatában, a harmónikus növekedés-fejlődés,jó környezet identitást meghatározó
szerepében.”
14.,
15.10-16.00

Konzultációt vezeti :
Dr. Bardócz Zsuzsa professzor, egyetemi tanár
Téziseink a jövőnkért!

Hozzászólások, partneri kapcsolatok bővítésének szándékával !
Szervező Bizottság

Időtartam
10.15-10.45

Előadás címe
„A természet evolúciójára erőltetett művi spekuláció
szelekciós nyomása hogyan hat az emberre és a
környezetre a XXI. század első negyedében.„

Előadó
Professzor Dr. Bardócz Zsuzsa

10.45-11.15

„Amit tesztek az állatokkal, az lesz a Ti sorsotok is .. ,
tisztelet a biológiai lény méltósága előtt!„ (Indián
metafora)

Mester Károly

11.15-11.30

”Értékteremtés gyermekeink nemzedékéért,
tömegtermelés helyett, tápértéket a terített
asztalra…!„

Márai Géza Dr.

11.30-11.50

: A vidék rehabilitációjának fontossága, a tapasztalt
Francia modell használhatósága alapján, az
Organikus termékek előállításához

Raskó György Dr.

11.50-12.05

Svéd táplálkozási model….

Smuk Tibor

13.00-13.20

„…tiszta bio magvak, tiszta bio malom, bio étkek…”

Komáromi János

13.20-13.35

”A természet gyógyító elixírje az egészséges életért,
termékenyüléstől az elmúlásig, akácméztől a
mézfutárig….”
„Táplálék forrásunk legyen a gyógyszerünk!
(Hippokratész)
Az egészség nem minden, de a minden semmi,
egészség nélkül! (Schopenhauer)„
„ Az élő talaj, mint generációk bölcsője,
humusztartalma devalválódásának jelenkori krízise,
fauna-flóra elemek szinergista hatása a víz
megőrzéséért, a változó edafikus és klimatikus
tényezőkel szemben.”( éghajlatváltozás )

Csernyánszki Péter Dr.

A ” Vitaminok bioszintéziséért, Organikus források
ötvözete „a növényi vegetatív felületek párologtatás
kényszerének csökkentésért, a termékek
minőségének megőrzése, javítása érdekében.
„Humán és állatgyógyászati készítmények használata
a ”szülő és születendő„ élő kapcsolatában, a
harmonikus növekedés-fejlődés, jó környezet
identitást meghatározó szerepében.
Fontos a prevenció!

Batóné Kapcsos Judit Dr.

13.35-13.50

13.50-14.10

14.10-14.30

14.30-14.50

14.50

Keresztes Zsolt

Pénzes Éva Dr. PhD.

Berényi Ágnes

Szondiné Tóth Ágnes

Gondolkodjunk a következő generációkról!
Miként lehet szerepe a gyógy gombák
fogyasztásának a babatervezésben?

15.10

Összefoglaló

DR. Bardócz Zsuzsa

