Kárpát-Medencei Agrárfejlesztési Fórum
Illyefalva 2015.

Ujjunk begyéből vér serken ki,
Mikor téged tapogatunk,
Te álmos, szegény Magyarország,
Vajon vagy-e és mink vagyunk?
Vajon lehet-e jobbra várni?
Szemünk és lelkünk fáj bele,
Vajon fölébred valahára
A szolga-népek Bábele?
Ezer zsibbadt vágyból mért nem lesz
Végül egy erős akarat?
Hiszen magyar, oláh, szláv bánat
Mindigre egy bánat marad.
Hiszen gyalázatunk, keservünk
Már ezer év óta rokon.
Mért nem találkozunk süvöltve
Az eszme-barrikádokon?

Dunának, Oltnak egy a hangja,
Morajos, halk, halotti hang.
Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr és nem bitang.
Mikor fogunk már összefogni?
Mikor mondunk már egy nagyot,
Mi, elnyomottak, összetörtek,
Magyarok és nem-magyarok?
Meddig lesz még úr a betyárság
És pulya had mi, milliók?
Magyarország népe meddig lesz
Kalitkás seregély-fiók?
Bús koldusok Magyarországa,
Ma se hitünk, se kenyerünk.
Holnap már minden a mienk lesz,
Hogyha akarunk, ha merünk.
Ady Endre

A Keleti Kárpátok kanyarulatánál, a Déli Háromszék települései-

nek –Érfalva, Aldoboly, Sepsiszentkirály,Illyefalva, Bodfalva- egyikén találkozni hívtak a jelenben is hitelét élő, kulturális és történelmi emlékeket
szívébe záró, Élet Közösség ikonjával, Illyefalvával.
2014 november 28-án tisztelgő látogatóink egyike volt a megyeháza
Bessenyei Nagyteremében a LAM alapítvány / Landwirtscaft-Agriculture-Mezőgazdaság= LAM. / Illyefalva mezőgazdálkodást segítő alapítványa. Meghívásuk akkor elhangzott, egy nemzetet, határon túli akaratot
egyesítő, közösségeket formáló, legendákat felelevenítő, szakmát sem nélkülöző találkozásra.
A rendezvénynek helyet adó Keresztény Ifjúsági Diakóniai Közösség
/ KIDA / svájci támogatással működő közösségi tér, a Fogarasi Havasok lábánál, az Olt partján megbúvó, székelyföldi, élni akarók és tanulni
vágyók ifjúsága találkozó helye. Ezer éves erőddel a háta mögött, a Hit
által, a Hit-ben, a Hit-ért, a teremtett természet természetével, örökké valóságával.
Orbán Miklós, a helybeli felnőtt tanítás felelőse- mint a nap helytartója,
moderátora – köszöntő beszédekre kérte a LAM. Alapítvány igazgatóját,
Klárik Attilát, majd Nagy József helyettes elnökét a Kovászna megyei tanácsnak.
A vendégölelő, baráti szavakon túl a hit ereje, mely az ökológiai termékek
előállításának szárba szökkenését inspirálja, az operatív munka, stratégiát szolgáló taktikai manővereik készenléti állapotáról szóltak.
Dr. Molnár György, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet igazgatója a felnőtt generáció tanításában vélte a hálózatok szélesítését, az anyaország
határon túli magyarjainak nemzet egyesítő akaratát, a meglévő erőnléti
potenciál kondicionálását. Rokonszenvvel kíséri, az anyaország polgárainak egyre erősödő nemzet egyesítő igényét , mely ma már világ méretűvé
terebélyesedett.

Dr. Albert Imre igazgató, az Organic Farming Assoctiátion of Romania /
a Román Organikus Gazdálkodók Szövetsége / a törvényes rend, ellenőrzés erősítésének szükségszerűségét emelte ki beszédében. Híve a határon
átívelő együtt működések termék előállítások, s azok közös védjegy alapján történő megjelenítésének a határ menti területeken.
Dr. Solti Gábor a Kárpát-Bio Szövetség elnöke együttműködésre hívta fel
a figyelmet.

Hálásan emlékezett meg a korábbi magyar szakemberek segítségéről,
mely előre vitte az erdélyi ökotermesztés lendületét.
Azt előadások között helyt kapott a felvidék, Dr. Palik László elnököt helyettesítve, mint hálózat szervező a Nagykaposi referens, a Vajdasági rost
növények ajánlója, a Fitokondi növény gyarapító, organikus készítmény
használhatósága, a Bio Gold Transzilvania Egyesület Torockón őrzött,
állattenyésztésben használt , őshonos génrezervátuma.
A Keleti Kapu Ökotermesztők Egyesülete az Ökológiai termék előállítás
időszerű kérdéseire adott választ..Felkérés alapján az aktualitások jegyében foglaltuk össze a családi gazdálkodás téziseit tíz pontban, mint az
Ökológiai Termék Elő Állítás Tíz Parancsolatát./ lásd a Honlapon /
A fogalmak tisztázása, deklarálása révén tudatossá vált a természet értékeinek tisztelete. Az Agrobiznisz helyett, a lelkiismeretes termék kínálat
bővítése a élelmiszer alapanyagok között. Nem elég becsületes termelőnek lenni, annak is kell látszani az ellenőrzések révén.
Ennek műhelye a családi gazdaságok, több generációs termelők, tenyésztők érték teremtő ereje. A minőségi, háztáji gazdaságok termékei, ma már
a civilizáció preventiv éléstárai. A bürokrata, fiskális, merkantilista szemléletű éhenkórásszá változott világ, küzd a teltség érzetével, pedig szervezete éhezik, a táplálék hiánya miatt!

Betegségek arzenálja ostromolja a fiatalt, aggastyánt egyaránt, lelki defekteket, szorongást idézve elő. Lopva azok is bio étkeznek, akik szégyellik
bevallani, hogy eddig nem hittek benne!
Fontos a szemlélet váltás! Rendezvényeink azt szolgálják, hogy népszerűsitsük gazdatársaink áldozatos munkáját, kiváló termékeiket. Az elmúlt
két évbe 1500 fő szakember figyelmét irányítottuk a témára, 50 fő szak
emberrel. Ebben külföldi és belföldi szereplések is voltak..
Fontosak a biológiai alapok hitelességei! Diplomatikusan megkerültük- a
ma már nyilvánvaló szomszéd forrásait a sebzett genomú szaporító anyagokról- a tájidegen, biodiverzitást nem szolgáló monokultúrák, zölditést
gátló tényezőkről.
Fontos, határon átívelő szaporító anyagok, őshonos gének gyakorlatba
vétele, éltetése, amire már van példa a Zempléni hegységben. Együtt működés az ellátási láncban, a klaszter életszerű működtetése.
A munka és időigényes kultúrák termesztése, foglalkoztatás, a munka nevelő ereje, az etnikum felzárkóztatása, mint megyei koncepciók preferált
területe. Kutatás, fejlesztés, geográfiai potenciált jobban kihasználó genotipusok köztermesztésbe vonása, min a durum-rozs.
Termék bemutatónk megerősítette az elmondottakat! A közvélemény úgy
nyugtázta ott létünket: „ ezek azok, akik bort isznak és nem vizet prédikálnak ! „

Gazda Társaink! Bio Barátaink !
Újabb fegyver tény, újabb előre lépés a teljesség felé! A közjó érdekében
vállalt kitartásunk meghozza értékeit. Ma már itthon és külhonban is dobogós helyet tartanak fenn Nekünk, akár hol megjelenünk.
Köszönet az aktivitásért, a kitűnő termékekért, a hiteles, morális tőkéért!
Több kell! A feldolgozott termékek arányának emelése. Nem lehetünk mások zsellérei! A mi verítékünk ne az ingyen élők pénztárcáját hizlalja!
A tudás, az információ hatalom! Mindezt csak azokkal osztjuk meg, akik
megérdemlik, akik rászolgálnak megbecsülésünkre!
Ennek alapján kérték fel egyesületünket, további szereplésekre, a termelés ökológiai és ökonómiai egyensúlyának széleskörű bázisteremtésére.
További eredményes munkát, Gazda Társaim !
2015. április 28.

Dr. Ratkos József

