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Tisztelt Vezérigazgató Úr, Elnök Úr, Alelnök Úr, Polgármester Úr!
Kedves Meghívott Vendégek!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm az emlékülés valamennyi résztvevőjét
magam és a Földművelésügyi Minisztérium nevében. Nagy örömömre szolgál,
hogy együtt lehetek Önökkel ezen a szép napon. Először is engedjék meg, hogy
Tóth Katalin helyettes államtitkár asszonynak, a mai rendezvény védnökének
szívélyes üdvözletét tolmácsoljam Önöknek, aki egyéb hivatali elfoglaltsága
miatt nem tud jelen lenni a mai találkozón.
Ahogy ezen találkozónak, úgy a Földművelésügyi Minisztériumnak is kiemelt
célkitűzése a biogazdálkodás megerősítése, a Kárpát-medence gazdálkodóinak
ezen irányba történő terelése.
Veisz János biogazdálkodási szakmérnök, akinek nevét az emlékülés hordozza
szintén kiemelkedő szerepet töltött be a biokultúra meghonosításában. Hiszen
életének utolsó tíz évében minden energiáját a növényi ökológia, a
biotermesztés elméleti és gyakorlati ismereteinek bővítésére és terjesztésére
fordította. Látva felkészültségét, munkabírását, nagy szakmai tudását, a
Nyíregyházi Főiskola nyugdíjasként alkalmazta, s vett részt így a tudományos
kutatómunkában, irányította a gyakorlati kísérleteket. Aktívan dolgozott a
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biokontroll, majd a biokultúra szövetség munkájában, a Biokultúra Egyesület
vezetőségének is tagja volt. Nagyon szerette tanítványait, akik ezért nagy
tisztelettel tekintettek rá. A természet szeretetére, az emberek tiszteletére nevelte
őket, de példát mutatott tanár- és munkatársainak is. Példás rendben volt
mindene: az iratai, a hivatala, a kertjei, a gondolatai, a szíve, a lelke.

A napokban olvastam, hogy a világ több mint 15 ezer (15 364)
tudósa írt aggódó levelet a Föld állapotáról az emberiségnek!
„Ha a világ nem cselekszik sürgősen, a biológiai sokszínűséget,
katasztrofális veszteség, az emberiséget elmondhatatlan szenvedés
sújtja” – írják a tudósok.
Őszentsége II. János Pál Pápa már 1990-ben a Béke Világnapja
alkalmából felhívta a figyelmet az ökológiai válság okozta
pusztulásra. Nagyon fontosnak tartotta a környezeti
felelősségtudatra való nevelést, felelősséget önmagunkért,
másokért és a Földért magáért.
Szembesülve a természet széleskörű pusztulásával, az emberek a
világ minden táján kezdik megérteni, hogy a Föld javainak
használata nem folytatható úgy, ahogyan azt a múltban tettük.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A jövő útja a biogazdálkodásban rejlik, hiszen a fogyasztók ma már egyre
inkább elvárják, hogy pénzükért minőségi terméket kaphassanak. Így van ez az
élelmiszerek esetében is: egyre meghatározóbb szerepe van a származási
helynek és a megbízhatóságnak. Ennek eredményeképp jól megfigyelhető, hogy
világszerte folyamatosan emelkedik a biotermékek iránti kereslet.
A magyar gazdáknak is jobban kellene élniük az ökológiai gazdálkodásban rejlő
lehetőségekkel, amelynek lényege, hogy nem használnak szintetikus
növényvédő szereket, műtrágyát és géntechnológiával módosított szervezeteket,
a termelés során a természetes folyamatokat részesítik előnyben. Az ökológiai
gazdálkodás a külső erőforrások bevitele helyett a terméshozam és ellenálló
képesség növelése érdekében a természet folyamatait engedi érvényesülni. Ez a
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gazdálkodási forma a munkaigényesek közé tartozik, ezért elterjedése jó hatással
lehetne a foglalkoztatásra is.
A g a z d a s á g i l e h e t ő s é g e k e n t ú l m e n ő e n t o v á b b i e l ő n y, h o g y a
szermaradványoktól mentes biotermékek fogyasztása javíthat a hazai lakosság
általános egészségi állapotán és a környezetre gyakorolt hatásai is kedvezőek:
megőrzi a talajtermékenységet, kedvezően hat a biológiai sokféleség
fenntartására és a vizek minőségére.
Az európai tendenciákkal ellentétben hazánkban sajnos nem nőtt megfelelő
mértékben az ellenőrzött ökológiai gazdálkodás alá vont területek nagysága. Ez
jelenleg mindössze a mezőgazdasági terület 2,5%-ára terjed ki, pedig
Magyarország kedvező klímája, jó minőségű termőföldje, s a nagy
hagyományokkal rendelkező növény- és állatfajtái lehetővé tennék, hogy
mesterséges szerek nélkül is kiváló élelmiszereket állítsunk elő. (Például:
Ausztriában 20 % az ökológiai terület részaránya.)
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Ami a magyar agrárium kilátásait illeti, megállapíthatjuk, hogy mindaz a kincs,
ami hazánk birtokában van – a jó adottságú termőföld, a szaktudás –, a jövőben
még inkább felértékelődik. Bolygónk növekvő népessége, a klímaváltozás
hatásai arra ösztönöznek, hogy megörökölt értékeinkkel jól gazdálkodjunk.

A felmérések azt mutatják, hogy az élelmiszerek iránti igény folyamatosan
növekszik. 2050-ben várhatóan több mint kilenc milliárd ember táplálását kell a
világ mezőgazdaságának megoldani. Egyes prognózisok szerint csak a globális
húsfogyasztás szintje 40%-kal nő 2030-ig. Ez a mai termelési szint további
növelését igényli. Minden azon múlik, hogy sikerül-e alkalmazkodnunk a
változó feltételekhez, sikerül-e megfelelnünk az új kihívásoknak.
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Meggyőződésem, hogy a magyar vidék nagyszerű természeti adottságaira és
hagyományaira támaszkodva közös erővel elérhetjük azt, hogy a szorgalom és
hozzáértés eredményre vezessen: az agrárium és a hozzákapcsolódó
tevékenységek biztos megélhetést jelentsenek a gazdálkodók számára a jövőben
is.
Végül engedjék meg, hogy a mai konferencia meghívóján található

idézet kapcsán egy kicsit a téma anyagi vonatkozásaitól eltérjek. A
Teremtés Könyvében ahol Isten első, emberiségre vonatkozó
kinyilatkoztatását találjuk, van egy visszatérő mondat: „ és látta
Isten, hogy jó” Miután megteremtette az eget, a tengert, a földet és
összes részeiket, Isten megteremtette a férfit és a nőt. Ezen a
ponton azonban a visszatérő mondat jelentősen megváltozik: … és
látta Isten, hogy mindaz, amit alkotott, nagyon jó volt…- tehát
megkülönböztette az embert minden más teremtményétől….
Ezzel a gondolattal, kinyilatkoztatással az EMBERT, Isten a
megteremtett világ gazdájává tette, hiszen átadta azokat a
tulajdonságokat, melyek Isteniek voltak és mindezt a szeretetre
alapozta --- s el kell gondolkodnunk azon –, hogy gondos gazdái
vagyunk-e a ránk bízottaknak, a szeretet útját járjuk-e földi
életünk során???….s úgy látom, hogy vannak közöttünk olyan
elkötelezett emberek akik erre figyelnek és reméljük, hogy
másokat is sikerül erre az útra téríteniük, hiszen Kassai Lajos
szavaival élve: „ a lelke mélyén az ember tudja, hogy ennek a
valamikor szebb napokat élt Föld bolygónak nincs gazdája. Aki
azt hiszi, hogy a globalizáció megtorpan, mielőtt felemésztené
kultúrálils és biológiai környezetünket, téved. Ne várjunk a
cselekvéssel, hiszen a kőkorszaknak sem az vetett véget, hogy
elfogyott a kő”
Köszönöm megtisztelő figyelmüket, eredményes konferenciát kívánok!
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