
Összefoglaló távirati stílusban. 

„ XV. Földész Fórum „ szervezett rendezvénye az innováció szolgálatában 2019. április 24 
–én Rakamazon a Könyvtár és Művelődési Központ rendezvény termeiben , Tarcalon a 
nyugalmazott  Polgármester borospincéjében tartott „borászati és párlat kóstolási 
konferencián, valamint Bodrogkeresztúr Colas Északkő  Zrt. nyílt színi riolittufa fejtő 
bánya üzemében tett üzemi megtekintés révén.  

A Veisz János Keleti Kapu Ökotermesztők és Forgalmazók  Egyesülete, a Termelők 
Klasztere és Rakamaz, Tarcal települések önkormányzati összefogása, az 
agrárminisztérium védnöksége, a Biokultúra Szövetség határon innen és a határon túli 
magyar lakta területeinek családi agrár vállalkozói, falugazdászai, szervezetek vajdasági, 
szatmári, bihari megyék, Kárpátaljai Vállalkozók Szövetsége, Nemzet Stratégiai 
Kutatóintézet ,Felső-Tiszavidéki Vállalkozók Klubja ( Kárpátalja ) a LAM. Alapítvány 
Háromszéki Illyefalva-i gazdaköre preferálásával, társ szervezetek jelenlétével  . 

Az Agapé „ szeretet teríték „ kedd esti fehér abrosz és ókori keresztények táplálék 
forrását idéző korabeli étkek, köztük az áldozati  bárányból ,  amely Balogh Nagy Erzsébet 
–  egyesületi - klaszter tag- 550 hektáros Kelemér Széki puszta , az Aggteleki – karszt 
nyúlványához tartozó  keleméri  dombok között szabadon legelésző nyája tagjaként a Hit 
erősítését szolgálta. 

A terített asztal minden kínálata organikus minősítésű, s olyan  ökológiai környezetből, 
természet idegen ártalmak nélküli helyekről kerültek fogyasztásra,  amelyek hitelét a 
Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. hivatásos ellenőrei deklaráltak. 

A harsona hangját, mely a terített asztalhoz szólított, most Nagy Csaba tárogató művész 
Rákóczi fejedelem kuruc kori nótái,  Gavott lirai hangvételű melódiái , mint lelki 
táplálékok forrásai jelentették. 

  Bebizonyosodott, az ünnep tiszteletére  disz ruhájába öltözött érzelmi töltet, a lélek 
harmóniáját , a zene , a legjobb transzfer, mint  a szeretet királya, s annak a királynéja a 
mosoly , megbújt a jelenlévők arcán, ajkuk  és tekintetük szem zugában, . 

Közös koccintás, az ősi liturgia szerint, s közös , tárogató szó dallam vezette „ Csinom 
Palkó, Csinom Jankó ,csontos karabérom, Szép selymes lódingom, dali pár 
pisztolyom ,Nosza rajta jó katonák, igyunk egészséggel, Menjen táncba ki-ki  tüstént, az ő 
jegyesével,,, ,, Te vagy a legény , Tyukodi Pajtás, Nem olyan mint más, mint Kuczug 
Balázs…. stb. „ 



A  köszöntőt is magába foglaló fohász, a házi áldás részeként az asztali kulináris 
élményeket felvonultató , mindjárt „másodiknak” szóló  hangja törte meg az áhítatot,  
majd a nyilatkozat tevők, Ratkos József , Bödő Kálmán ( Vajdaság ), Kovács Ottó  Szatmár 
– Bihar megyei ifjúság, falugazdászok  nevében szóltak , a többiekkel karöltve. A narrátor 
szerepét Bőle István újságíró, bölcsész, a „ Soroló Magazin „ szerkesztő riportere, az 
innováció élharcosa, töltötte be. 

Az meghitt alaphangulatot kreált felvezető zene megoldotta az elérzékenyült lelkek 
szókimondását és útját vette a sok komponensű, témájú beszámolók, dialógusok, a 
barátkozás jegyében. Valóban, jó volt Magyarnak lenni ! 

2019 . április 24-én ( szerdán ) a korai kezdés ( 8.20 órakor ) Rakamazon találkozó, 
érkezett ismerősök köszöntötték egymást, s a regisztráció előírt kötelezettségeit 
hátrahagyva, rövid napirend előtti tájékoztatás után ,Dr. Ratkos József, a szervezők 
nevében kérte a helyfoglalást, az „ Isten Hozott „ szívélyes, rokonnak kijáró méltóság 
hanghordozásában, a Fórum megnyitásának protokoll mentes történését, s kérte fel  
Bodnár László polgármestert, Rakamaz helytartóját, üdvözlő, vendég fogadó beszéde 
megtartására. 

Felkérések révén egymást követték azok a jelenlévő reprezentánsok, akik intézmények 
üzenetét, üdvözletét, intelmeit adták át a jó szándék, a civil éltető erő sugallatát a 
jelenlévő NAK. szaktanácsadóknak, akik hivatottak elvinni hírét a termék előállító gazdák 
körébe. A rendezvény a NAK. által akkreditált, 4 kredit pont megszerzését garantálta a 
résztvevők részére. 

Így Bodnár László  Rakamaz polgármestere ,Professzor Dr. Bardócz Zsuzsa az 
agrárminiszter szakmai tanácsadója, GMO. ellenes küzdelem élharcosa, mint 
Magyarország nagykövete, Dr. Roszik Péter a Biokultúra Szövetség általános alelnöke,a 
Biokontroll Hungaria Nonprofit Kft. igazgatója, Dr. Morik Gyula érsebész a „ Sis Vitalis 
„ Egészség Centrum TEAM. vezető főorvosa, a dinamikus érterápia világszerte 
innovatívnak tartott, kemoterápiát kiváltó prevenciós eljárások eredményes alkalmazását 
segítő koordináció apostola, Dr. Pénzes Éva igazgató, a Talajoltók Mikrobiológiai 
Társasága főtitkára, Bödő Kálmán növényorvos, elnök a Vajdaság szakmai szervezeteinek 
koordinátora, Veress Norbert a Szatmárnémeti  Közép - európai Üzlet Hálózat helyi 
szervezetének igazgatója, valamint Dr.Kovács Ottó állatorvos , a határon túli Szatmár 
megyei  falugazdászok képviselete, Bőle István újságíró, szerkesztő riporter, a „ Soroló 
Magazin „innovációs forrás jogtulajdonlója reprezentálta. 

Széles vendégkör topográfiai úti célja oda és vissza Szeged, Miskolc, Győr, Kisvárda, 
Budapest, Szentgothárd,  Pécs, Debrecen , Nagyszekeres, Sátoraljaúlyhely , 
Magyarkanizsa, Szatmárnémeti ,Beregszász, stb. , a négy égtáj , a szélrózsa minden 
irányát érintette. 



„ Égnie kell annak, aki gyújtani akar… „. Elérkezett az  utolsó visszaszámlálás „ ! A 
Piramis együttes ( Révész Sándor szóló énekes és társai  1975 ) valamint a „Európa 
együttes” skandináv színekben jelenítette meg környezetünkre leselkedő veszélyek 
ittlétét, életminőségünk devalválódást jövendölő tünetek beköszönését a globális klíma 
változás jeleként. 

A felvezető szerepét betöltő elnök, egy legendát elevenített fel, a keresztény üldözés 
Róma korabeli időszakából. 

„Quo vadis Domine ? „  ( merre vezet az utad, Uram ? ), a dialógus esszenciája, a 
menedéket kereső távozó részéről, s a választ Bodnár László Rakamaz Polgármestere adta 
meg, a XXI. század érték ítélete, Rakamaz polgári lakosságának létért való küzdelme 
alapján. Aki Rómába megy „ képletesen „ , az vállalja a küzdelmet, a rossz akaratú, 
arcnélküli biológiai lények ellen ! 

Professzor Dr. Vörös József, az MTA tagja, a Biológiai Tudományok Doktora, a Kórélettani 
Tudományok professzora , születésének 90. évében , Dr. Ratkos József , emlékeit idézve, 
tisztelgett egykori mentora,kutatás vezetője, a szakmában ,  a földkerekség minden táján 
ismert, elfogadott tudós emléke előtt . 

Az egyesület Alapítványa Kuratóriuma kérte , a” XV. Földész Fórum „felhatalmazását, 
Reményi Tamásné gazdasági igazgatónő kitüntetéséhez, évtizedes közösségi munkája 
elismeréseként 

A nonstop , gördülékenyen szervezett interpretációk az életidegen történések ellen 
szóltak, kiemelve a prevenció jelentőségét, fontosságát. Az agrárium minden területéről, 
a gyakorló gazdákat szolgáló új ismeretek kínálatával, a határon túliak fogadó 
készségével, a gazda szervezetek megbékélésének elkerülhetetlen szándékával, az 
összefogásban rejlő erők kamatoztatásával párosultak. 

Kora délután egy családi gazdálkodó precíziós, hely specifikus gyümölcsösét csodálhatta a 
szakmai igényes , felkészült kertész ismeretekkel rendelkező  gárda, Takács János családi 
gazdálkodó  minősített almásában. 

A napot kiadós vacsora és nagy beszélgetés zárta. 

2019. április 25 ( csütörtök ) 

A boros gazdák Mekkája tárulkozott ki Tarcalon, a kazamatáknak is nevezhető pince 
labirintusban.  



Csak a helyi környezet élő flórájának köszönhetően a nemes penész ( Cladosporium cellare 
sp.L. ), az élesztők speciális törzse, a riolittufa ásványi anyag tartalma, a vulkáni hamu 
kincset rejtő szervetlen alapot nyújtó és flóra és fauna elemeket gyűjtő, fenntartó 
képessége eredményezi a Hungaricum készlet egyik komponensét, a „ Királyok Bora , 
Borok Királya „ Furmint, Hárslevelű tőkék ízes,  zamatos,szédítő hozadékát, „…Tokaj szőlő 
vesszején nektárt csepegtettél ..” . 

 Az érzékszervi vizsgálat ( kóstolás ) repertoárja ebben a sorrendbe: törköly pálinka, + 2 
féle gyümölcs pálinka, 3 féle bor igény szerint cukor fokát és évjáratát tekintve. Aki 
egyedül vissza talált a labirintusból, harapni való étkek várták, na meg egy pohárral a 
jobbikból, a pince gazda kedvéért, az idei jó termésért. 

A Colas Északkő Zrt. Bodrogkeresztúri nyílt színi riolittufa feltárása, tároló üzemegysége 
vezetője, termék szeparátora, Dr. Tamás András és munkatársa Dénes György 
munkafelügyelő helytartó személyükben,  a különböző használatra formált frakciókat  
kínálva a célirányos felhasználáshoz, az mg. és az ipar területén, az agrárium 
esszenciájaként keresett talaj javító  termék, különösen a rossz víz gazdálkodású 
területeken. 

 A Gyönyörű táj ( közel Dover fehér szikláira emlékeztetve ) lenyűgözte a látogatókat. 

Ez  kísérte a távozók emlékeit  otthonuk  felé  , amely kiegészült a Tarcal önkormányzata 
által szervezett ebéd, majd Tokaj panorámájában ,  a Bodrog és a Tisza találkozásának 
látványával, mely Magyarkanizsa felé viszi a gyors folyású meredek esésű Bodrog és a 
nyugodt lefolyású Szőke  Tisza évezredes nosztalgiáját az Alföld Rónasága ölelő karjaiban. 

A tapasztalat, a jó gazda gondosságát is követelő,  a józan „ paraszti „ gondolkodás  és  a 
táj ismeret, a biológiai alapok, a prevenció, a tárolás-raktározás elemi szabályait és a 
feldolgozás  „ hande  - made”  technológiáját bemutató seregszemle  szándéka , rabul 
ejtette a jelenlévőket,  elfogadva a nemes szándékot.   

Az elköszönés , a folytatás igényével zárult a jelenlévők részéről. 

Találkozzunk jövőre, ugyan itt ! 

                                                                                   A krónikás….. ! 

Rakamaz, 2019. április 28. 






