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Munkatársunk az elismeréssel, a
laptop képernyőjén Veisz Jánossal
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Földészeink
névadó fóruma
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Lapunk mun-

katarsát, Ga]ambos Bélát az
ökotermesztők szándékairól,
tevékenységérőla Kelet-Magy ar or szág olvasóit hitelesen
tájékoztató több éves munkájáért elismerő oklevélben
részesítettékpénteken a Földész Fórumon, ahol a keleti

kabátban

M

e8yre hidesebb időjárásra számíthatunk,
így mindenkinek érdemes elővennie
tijra a vastagabb kabát_
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- A közvetlen
környezetünkben érzékelhető pozitív váItozások egyike,
hogy egyre inkább életünk
mv§mmmvnÁxg.

része lett a környezettudatos élelmiszer-termelés és
az egészséges táplálkozás
- mondta Végh József, a me-

ordulóban,
lkot játszva
;ó helyezé-

gyei építészkamara elnöke,

ioós Bálint

vőit köszöntve.
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az Ökotermék Előállító Klaszter alelnöke a tegnapi rendki

vüli Földész Fórum résztve-

rharmadik.
lkos Dienes

Klsugánásavolt
A Keleti Kapu Ökotermesztók
Egyesület a Primom Vállalkozói Inkubátorház Flamand

eket Nagy-

rumának különlegességét az

]rezte meg.

centrumában szervezte fó-

Nagy Lásztájékoztatos Károly.

adta, hogy az egyesület ünnepéIyes keretek között itt vette

fel megyénk egyik úttörő biotermesztő szakemberének,
a néhány éve fájdalmas hirtelenséggel eltávozott Veisz János tanár úrnak, a Lippai János
Mezőgazdasági Szakközépiskola országosan elismert igazgatóhelyettesének a nevét.
rakamazi születésű
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biotermesztóre, egykori
szakmérnök hallgatójára is
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Azethunyt Veisz János
tanár nevét vette föl
a KeletiKapu Ökoter,
mesztók Egyesülete.

Egyre lnkább
é}etünk része
lett a környezettudatos elelmtszertermeiés
e**xs*pn*p

totmácsolta a fórum résfi,
Az illyefalvi LAM Atapíwány i8az8atóia (iobb szélen) Háromszék megye üdvözletét
FoTó: PUSzTAl SÁNDoR
vevőinek, a kép bal széléndr. Bardócz Zsuzsa

emlékezett dr. Márai Géza Ietesebbre törekvő jellemét.
,,Földész Hitvallása, Veisz Mint mondta: bizonyos ér*
János kertészmérnök, tanár, telemben megelőzte a korát,
gyakorló gazda életútjáról, a miként a nyíregyházi bioétkolléga szeretetével, nagyrabecsülésével"címúelőadásá-

terem is, amelyet anno, e szavakkal éppen ő nyitott meg.

János kérdéstidézett fel: ,,Es
mit csinálnak ezek a GMO-k a
talajjal?"
- Akkor is a lényegre tapintott rá, hiszen a talaj minden

élet feltétele, s mint ilyen, a
problémák forlegnagyobb
ban.
- tette hozzá a
lehet
is
rása
feltétele
élet
minden
A
talai
a
névdocens
Az egyetemi
kutató.
Béke-díjas
adóról elmondta: Veisz János- Dr. Bardócz Zsuzsa bioké- Stuttgart
nak kisugárzása volt, ő maga
képes volt fényt teremteni, s
azzal besugározni a környezetét. A régió polgárát, s annak
boldog emberségét, szeretetteljességéttiszteljük benne.

Megalapozott tehát, hogy e

névadási fórumra ezennel sor
került - fejezte be Márai Géza.

A

fórumot moderáló dr.
Ratkos lőzsef egyesületi elnök felkérésrea névadó öz-

mikus, az MTA doktora,
miniszteri tanácsadó egy
évekkel ezelőtti GMo-probIémákat taglaló elóadását kö-

vetően hozzá intézett veisz
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Dlgltálls Kelet. Több mint e8y
úiság.

LAM is csatlakozotta

A Földész

bemutatta

}yefaiva központtal működó

nácsadással foglalkozó szer-

Fórumra meghívást kapott a székelyföldi Ily-

LAM Alapítvány küldöttsége.
vegye, Veisz Jánosné tanárnő
családi emlékek felidézésével KláIik Attila igazgalő a fórum
árnyalta tovább elhunyt férje résztvevőinek átadta Hárommindig legjobbra, legtöké- szék megye üdvözletét és

felnőttképzés-

seI, hitelfolyósítással, szakta-

vezetet, amely

a

pénteken

aláírt megállapodás értelmében része lett a mi ökotermék
Előáuító klaszterünknek.

