
A  XVIII. Földész Fórum tema%kája, ajánlo. programja 2019. november 20-23. 

Tokaj, „ Kelep Hotel „, Keresztúri út.44. 

Rendező-szervező:  Veisz János Kele% Kapu Ökotermesztők Egyesülete, Termék Előállítók Klasztere,  

LAM. Alapítvány, Illyefalva, Székelyföld, 

Időpont:  2019. november 2o. (szerda ), 14.00 -24.00 óráig, 

Helyszín: Tokaj, Kelep Hotel, Keresztúri út, 44. 

Témája : Határon innen és túl élők közösségi találkozója az életminőségünk jobbítását  szolgálva… 

                2019. november 21.( csütörtök )  A NAK. regisztrált szaktanácsadói részvételével is ! 

 Rendező-szervező: Veisz János Kele% Kapu Ökotermesztők Egyesülete,   

 LAM. Alapítvány, Illyefalva, Székelyföld , 

Rendezvény védnöke:  BuXa László polgármester , Tarcal város, 

A rendezvény címe:   

„Öko-termékekből készíteX, teljes tápértékű étrendi  kínálatok szükségessége a közétkeztetésben, a 
bölcsődétől az elmúlásig …” 

Hivatalos megnyitó, köszöntők     9.00 - 9.15 ó. 

- Dr. Ratkos József - Veisz János Kele% Kapu Ökotermesztők Egyesülete, elnök, 

- Klárik A\la – LAM Alapítvány, igazgató 

- Dr. Márai Géza,egyetemi docens, Szt. István Egyetem, Gödöllő, 

Plenáris ülés előadói :   9.15 – 11.00 ó. 

       Dr. Márai Géza : 

           Előadásának címe : 

           „ Az élelmiszer fogalmát csak a táplálék fogalom helyes használata  és annak valós, hiteles 
forrása írja felül…!” 



       2.,Orbán Miklós  koordinátor, felnő.képzési programfelelős, LAM Alapítvány, Illyefalva,     
Háromszék, Székelyföld 

        Előadásának  címe : 

„Székelyföld természetes táplálék forrásainak, hagyományos háztáji készítményeinek,     
egészséges étrendjének integrálása napjaink igényei szerint a közellátásban” 

         3.,  Smuk Tibor igazgató, Biomalom K`, Pásztó, 

Előadásának  címe : 

    „ Tápértéket , minőséget, toxin mentes lisztet, őrleményeket az asztalra , táplálkozási 
szokásaink átértékelésével, a külhoni trendek követőiként…” 

  4.,Mester Károly agrármérnök, állaXenyésztő specialista , 

   „…Amit tesztek az állatokkal, az lesz a Ti sorsotok is a jövőben….napjaink állatainak segély 
kiáltása az embertelenség ellen, ami kihat miránk , emberekre is…! „ 

12.00-13.00 Ebéd  

Önkormányzaj konyha, ebédlő, gyermek-felnőX köz étkeztető. 

       kredit pont jóváírása : 2.0 

A rendezvény előzetes regisztráció és átutalás révén : 3000.- ( háromezer/oo Ft. ) 

Számlaszám: 11744003-20963600 

Regisztráció: kelej.okotermesztok@gmail.com , 06 20 9 259 268 , ( döntő az átutalás sorrendisége) 

13.00 Elektromos busszal fel a hegyre…szakmai tárlatvezetés  ,BuXa László polgármester 
vendégeként… 

16.00  Pince látogatás, borkóstolással ( fakultabv ) 

Költsége : 5000.- /fő/  hurka - kolbász-disznóságok a terítéken ! / 

A november 20-23 közj időszak tervezeX program  kredit pontok nélkül folytatódhat, korlátozo. 
létszámú részvétellel. 

19.00  óra  Kelep Hotel , Tokaj, Keresztúri u.  

mailto:keleti.okotermesztok@gmail.com


Társalgás, 

Regisztrációhoz , átutaláshoz kötöX rendezvény. ( számlaszám: 11744003-20963600 OTP.,) 

Költségek : 

szállás :                                                                                                                     10 400.- /fő/éjszaka 

étkezés:  A Hotel szolgáltatásának költsége magában foglalja a   reggelit is, 

                                                                                                                       ebéd        2500 .-/fő 

Pincelátogatással , borok és párlatok  kóstolásával egybekötöX   vacsora  5000.-/fő 

2019. november 22-én  10.00 -13.00 órakor ( péntek ) 

a Greenpeace Magyarország Egyesület és a Veisz János Kelej Kapu Egyesület „ Ökomenza program  
,Gyermek étkeztetés másképp…”  workshop ,műhelymunka , konzultáció ajánló  kínálata az 
érdeklődőknek, gyakorló szakemberek irányításával.( program melléklete szerint ) 

Regisztrációhoz kötöX ,operarv , logiszjkai program, költségmentes , teljes napi ellátással.( 50 fő-
ig behatároltan, jelentkezési sorrendben előjegyezve )KREDIT PONT NÉLKÜL ! 

2019.10.19.                                                                 Szervezők 



  

    Ökológiai keretek közöX termeszteX  - tenyészteX alapanyag feldolgozása révén készült kínálat 


