Tisztelt Vendégünk!
Kedves Kollégánk!
Szeretném ezúton is megköszönni, hogy támogatóként, előadóként, szervezőként, kiállítóként,
versenyzőként vagy a konferencia hallgatójaként segítette, hírét vitte, részt vett, regisztrált a
2011. augusztus 17-20-án, Farkaslakán, Erdélyben megrendezett II. Fenntartható
Élelmiszerlánc Világtalálkozón és ezzel Ön is hozzájárult társadalmi párbeszédünk
sikeréhez.
A fenntartható élelmiszerlánc, azon belül a tej- és tejtermékek-láncának jövőjével
foglalkozó konferencián a négy nap alatt közel 400 résztvevő, Magyarországgal együtt hét
uniós tagállam, emellett Törökország, Szerbia az Egyesült Arab Emirátus és Ukrajna
képviselői vettek részt.
Képviseltette magát a magyar élelmiszergazdaság több gazdasági egysége, jelen voltak az
őstermelők, a kis-, és nagy üzemek, a szövetkezetek, az élelmiszer-feldolgozóipar, az
élelmiszerkereskedelem meghatározó szereplői, a környezet- és fogyasztóvédelmi
szervezetek, felsőoktatási intézmények, az élelmiszerbiztonsági hivatalok, a tudományos
akadémiák valamint az illetékes minisztériumok magas rangú képviselői.
A román Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztérium, Tánczos Barna
miniszterhelyettes, államtitkár személyében, míg a magyar Mezőgazdasági Szakigazgatási
Hivatal dr. Oravecz Márton elnök személyében, igen magas szinten volt képviselve, értékes
előadást tartottak és válaszoltak a Világtalálkozó résztvevőinek kérdéseire.
A siker további eleme a rendezvény kizárólagos szakmai jellege volt!
A Világtalálkozó előadásait és
hagyományainknak megfelelően
formájában is megjelentetni.

a konferencián zajló szakmai vita anyagát
szeretnénk weblapjainkon, konferencia-képzés

Kérem, hogy ha van olyan gondolata, hozzászólása a II. Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó témáival, az ott elhangzottakkal, valamint a Budapesti Chartával
kapcsolatban, amelyet szeretne szerepeltetni a készülő elektronikus kiadványunkon is, és a
helyszínen nem volt módja kifejteni azt, 2011. szeptember 25-ig küldje el a
foodlawment@foodlawment.hu címre. Munkatársaim, szeptember végén szeretnék lezárni a
kiadvány szerkesztését, majd a www.hajrahazai.hu valamint www.foodlawment.hu
honlapokon elhelyezni.
Remélem, hogy rendezvényünket minden szempontból hasznosnak találta, s megelégedésére
szolgált a székely emberek, a Székelyföld vendégszeretete. Részvételét ismételten
köszönöm, és bízom benne, hogy rövidesen ismét találkozunk, az egyesületünk
rendezvényei keretében zajló társadalmi párbeszéd folytatásán.
Ezek közül is szeretnénk felhívni a figyelmüket az idén ősszel induló, KEOP -6-1-0/B/092010-0053 projektünkre, melynek átfogó célkitűzése az észak-magyarországi, észak-alföldi és
dél-alföldi régiók városaiban tanuló egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve családjaik
körében olyan pozitív irányú fogyasztói szemléletváltozás elérése, amelynek
eredményeképpen jelen és későbbi fogyasztói döntéseik meghozatala során figyelembe

veszik a megvásárolt élelmiszer-termékek eredetét, azok környezeti összefüggéseit,
költségeit és az élelmiszerlánc fenntarthatóságára gyakorolt hatásait.
Hasonló képpen nagy várakozással tekintünk, a több országgal (Görögország, Románia,
Moldava, Bulgária, Ukrajna, Olaszország, Szerbia, Szlovénia és Magyarország), azok
egyetemeivel, kutatóhelyeivel, szervezeteivel közösen, most induló InnoFood-SEE
projektünkre is. Az együttműködés 30 hónapjának eredményeképpen, az élelmiszer
innovációs eszközök, szakemberek és lehetőségek összefogásával, Európa ezen részében a
kis-, közép- és agrárvállalkozásaink megmaradását, versenyképességének növelését
kívánjuk elérni, azáltal, hogy világos, közérthető, hiteles információkat adunk, párbeszédet
folytatunk az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjével.
Kérem, hogy amennyiben szeretné a jövőben megkapni – elektronikus formában is -,
összefoglaló anyagunkat, ellenőrizze, vagy adja meg egy email küldésével
(foodlawment@foodlawment.hu), postázási címét. Jelezze, amennyiben nem szeretne ilyen
értesítést kapni, vagy más/vagy hiányzó postázási címet kíván megadni.
Farkaslaka-Szerencs, 2011. augusztus 30.
Valamennyi Munkatársam nevében is tisztelettel üdvözlöm:
dr. Búza László
a Foodlawment elnöke

