Média-megjelenések (lapszemle):
Rádió:
1. Folytatódik a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozók 2010-ben útjára indított
sorozat. A II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében kerül
megrendezésre a „Galacticus” I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati
Világkongresszus, augusztus 17-e és 21-e között, Farkaslakán. Marosvásárhelyi Rádió
Hallgassa meg Hallgassa meg Tóth Béla és Sármási Bocskai János Gazdaélet
című műsorának 2011. augusztus 9-én elhangzott műsorát:
http://erdely.ma/gazdasag.php?id=97421&cim=tejhigieniai_tejminosegugyi_es_tejvizsgalati_
vilagkongresszus_farkaslakan
2. Tegnap Farkaslakán megkezdődött a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó és
a Galacticus címmel szervezett első Tejhigiéniai, Tejminőségi és Tejvizsgálati
Világkongresszus. Az eseményre hazai és külföldi szakemberek érkeztek. Tavaly
Budapesten a húsfeldolgozók tartottak hasonló kongresszust, idén Farkaslakán a tej a
fő téma. A szakmai tanácskozásokon a takarmányozásról, a takarmányfélék
biztonságáról, minőségének szerepéről lesz szó. A résztvevők tapasztalatokat
cserélnek az üzemi tejfeldolgozási módszerekről és a gépekről, különös tekintettel a
környezettudatos megoldásokra. Emellett áttekintik a tejtermékek hasznosításának új
lehetőségeit is. Közben témához illő kiállítások, termékbemutatók lesznek. A
kongresszus vasárnap ér véget.
http://www.prima-radio.ro/hirek/tegnap-megkezdodott-a-ii.-fenntarthato-elelmiszerlancvilagtalalkozo-farkaslakan.html
3. A II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében kerül megrendezésre a
„Galacticus” I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus,
augusztus 17-e és 21-e között, Farkaslakán.
http://www.erdely.com/elkuld.php?what=news&id=97421&autoid=&mysql_table=gazdasag
&html_file=gazdasag.php
4. Augusztus 17-e és 21-e között Farkaslakán került megszervezésre a „Galacticus” I.
Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus! Erről hallhatnak
összefoglalót.
http://radiomures.ro/hu/gs_gazdaelet/guest_show.php?section=gazdaelet&day=03&month=03
&year=09

WEB:
5. A II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében kerül megrendezésre
a „Galacticus” I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus!
Míg 2010 a HÚSLÁNC éve volt, 2011 az erdélyi helyszíneken a TEJLÁNC éve lehet!
A tejminőségről és higiéniáról, a tejtermelő állatokról, a tejfeldolgozás különböző
módszereiről, a számtalan és különleges tejtermékről, a sajtok karavánjáról szólnak
majd a szakmai előadások, a kiállítások, a kóstolók, a falusi vendégasztalok és a II.
HajráHazai!- Eat local! -Think global-! díjas termékversenyek, 2011. augusztus 1721 között Romániában, Erdélyben - Farkaslakán. A részletes program és online
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regisztráció a www.hajrahazai.hu honlapon folyamatosan elérhető! Minden
érdeklődőt, állatorvosokat, állattenyésztőket, élelmiszer-szakembereket, a hatóságok, a
vállalkozások, a tudomány és az oktatás területéről valamint mindannyiunk közös
csoportját a FOGYASZTÓT és kedves családjukat is várjuk szeretettel! A Szervezők
Közössége A folyamatosan bővülő program management: Foodlawment Egyesület,
Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal, Farkaslaka Önkormányzata, Gordonprod
Tejipari Vállalkozás, Kis- Közép és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete
és még sokan mások…
http://hungarovetforum.com/group/elelmiszerhigeniaszakcsoport/forum/topics/galacticus-itejhigieniai?commentId=3136195%3AComment%3A64163&xg_source=activity&groupId=3
136195%3AGroup%3A14253
6. Helyi ínyencségek kongresszusa

2011. augusztus 18., csütörtök 20:34 | Legutolsó módosítás: 2011. augusztus 18., csütörtök 20:37

Népies hangulatú megnyitó után, heves kóstolgatások és üdvözlések közepette zajlott csütörtökön a Farkaslakán megrendezett
Galacticus I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus hivatalos első napja.

Hazai termékeket mutattak be hazai módon
Kiállítók, hazai és külföldi termelők mutatták be a közönségnek termékeiket, versenybe szállva egymással a legjobbaknak járó díjért. A
kíváncsiskodók eddig még sosem kóstolt sajtféléket, gyümölcs alapanyagú finomságokat és mézkülönlegességeket is megízlelhettek. A
kongresszus célja népszerűsíteni a székelyföldi termékeket, valamint használható, leginkább gyakorlati javaslatokkal látni el a termelőket az
előadások által. Ezért döntöttünk úgy, hogy egy „tornacipős”, azaz közvetlen, családias hangulatú konferenciát szervezünk, melyet erősítenek és
kiegészítenek a kísérőrendezvények – tájékoztatott Schill Judit, a Foodlawment Egyesület felügyelőbizottsági elnöke, egyben a kongresszus
szervezője. Mint elmondta, a konferencián újdonságnak számít, hogy a „talajtól a tálig” minden témát, azaz a teljes tejipart igyekeznek érinteni az
előadások alkalmával, megszólaltatva minden terület képviselőit, átfogó kép kialakítására törekedve a hazai és külföldi piacról.
Optimisták a szervezők
A szerdai, úgynevezett nulladik napot – amelyre elsősorban a hatósági és tejvizsgálati szakembereket várták – sikeresnek könyvelték el a
szervezők, a délelőtti megnyitóval induló kísérőrendezvényekről pedig bizakodóan nyilatkoztak. Rengeteg érdekességet, különleges látni- és
hasznos tudnivalót, valamint remek kikapcsolódási lehetőségeket is tartogat ez a konferencia mindenki számára, annak ellenére, hogy sok kiállító
nem jelent meg – mondta el dr. Ferenczy Ferencz József, a kongresszus főszervezője.
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Több mint kilencven kiállítót hívtak meg a szervezők, de ezek közül csak hatan vállalták, hogy eljönnek, mondta a főszervező. Ez azonban
korántsem jelenti azt, hogy nincs látnivaló a kongresszuson. Több székelyföldi, de néhány külföldi termelő is eljött, hogy bemutassa egyedi
termékeit, és versenyeztesse munkája gyümölcsét a konkurenciával. A kíváncsiskodók meg is ízlelhették a különleges zamatú tehén-, juh- és
kecsketejből készült nem mindennapi produktumokat, de kóstolhattak virág- és gyümölcsmézet, valamint gyümölcslevet is.
Egyedi csemegék, exkluzív ízek
A Kalonda-tetőről érkező Zsombori István és felesége például kecsketejből készített ínyencségeket, újításnak számító ízesített sajtokat és
ínycsiklandó orda-desszertet kínált kóstolásra. Elmondták, mindent házilag készítenek hagyományos módszerekkel, száz százalékban hazai
alapanyagokból, hogy megőrizzék eredeti jellegét. A kecsketej ugyanis az egyik legegészségesebb innivaló, olyannyira, hogy az újszülötteket is
gyakran ezzel táplálják. Nem a mennyiségi termelésre, hanem a minőségre törekednek, mert, mint mondták, a vásárlót nem csak megszerezni,
hanem megtartani is akarják. Juhsajt- különlegességeket egy magyarországi cég hozott. Percze István, a cég értékesítője elmondta, magas Dvitamin-tartalma miatt a juhsajt igencsak népszerű, főként hölgyek körében. Borbarátok és allergiás tünetekkel küszködők is előszeretettel
fogyasztják. Állítását igazolta a tény, hogy a kóstolgatók legtöbbje vásárolt is a neki leginkább tetsző sajtfajtából. Ritkaságok készülhetnek a
klasszikusnak számító tehéntejből is. Ezt támasztotta alá Pozsa Panni sajtkészítő, aki Magyarországon igen kedvelt érlelt sajtokkal színesítette a
kiállítást. A három hetes munkát igénylő, égetett kérgű és faszénen érlelt csemegékből csak kóstolót hoztak a versenyre.
A legjobb a hazai alapanyag
Megjelent továbbá a helybéli gyümölcsfeldolgozó manufaktúra is, melynek termékei kizárólag a székelyföldi gazdák hagyományosan termesztett
gyümölcseiből készültek. Almalevük, befőttjeik, szirupjaik tartósítószer nélkül készülnek, száz százalékos gyümölcstartalommal. A hazai
gyümölcsfajtákat részesítik előnyben, ugyanis ezek a legminőségibbek és legtartósabbak – tájékoztatott Jakab Antal, a manufaktúra vezetője.
Bár nem neveztek sokan, minden résztvevő megállja a helyét, számos díjra esélyesek a helyi termelők – mondták el a konferencia szervezői.
Bíznak abban, hogy a kiállítás felkelti a figyelmet a hazai termékek iránt, és a kongresszuson szerzett elismerést kiegészíti majd a vásárlók
elégedettsége.
Bálint Kinga-Katalin

http://86.35.4.218/hirek/kozelet/helyi-inyencsegek-kongresszusa
7.

„Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek tisztaságában nem kételkedik. Sem a cselekedet
idején, sem a cselekedet után” / Tamási Áron/ Folytatjuk a Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozók 2010-ben útjára indított
sorozatát! A II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében kerül megrendezésre a „Galacticus” I. Tejhigiéniai,
Tejmin_ségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus!

http://www.farkaslaka.ro/
8. Tejipari világkongresszus Farkaslakán
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A második alkalommal megrendezett Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó égisze alatt Galacticus néven Tejhigiéniai,
Tejminőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszus lesz augusztus 17. és 21. között Farkaslakán. A nemzetközi konferencia
programját szakkiállítás, vásár és különböző versenyek kísérik.

A rendezvény célja a hazai tejtermékek népszerűsítése
A hatósági szakemberek tanácskozásával augusztus 17-én, szerdán kezdődő rendezvényt Farkaslaka önkormányzata, a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési igazgatóság, az Európai Élelmiszerlánc Parlament (Foodlawment), valamint a GordonProd. Kft. szervezi. Csütörtöktől szombatig
zajlanak majd a szakelőadások a fenntarthatóság és a tejlánc témakörében, melyeket szakkiállítás és versenyek kísérnek. A kiállítók többsége
erdélyi kis- és középvállalkozó, a résztvevők pontos számát egyelőre nem tudni, de nyolcvan céget hívtunk meg a rendezvényre, a HajráHazai
Piac vásárán is zömében Hargita megyei gazdák kínálják majd portékáikat – fejtette ki dr. Ferenczy Ferenc József, a világkongresszus helyi
szervezője. Míg a kiállítás kifejezetten a tejjel, tejtermeléssel és -feldolgozással foglalkozó vállalkozókat szerepelteti, addig a vásárban nemcsak
tejtermékek, de állati és növényi eredetű élelmiszerek gyártói, valamint kézművesek is jelen lesznek – tette hozzá. A szakmai program szombaton
12 óra 30 perckor a Tej – Tejtermék – Sajt világbajnokság eredményhirdetésével, illetve a Think global, Eat local! díjak átadásával zárul.
HajráHazai! díjban részesülnek majd azok a termékek, amelyek az országon belül és kizárólag hazai nyersanyagból készülnek – fűzte hozzá a
szervező. Emellett a legjobb palacsintasütők vagy a legfinomabb tejet előállító gazdák is összemérhetik szakértelmüket. Természetesen a
fogyasztókra is gondoltak a szervezők: a vásárban kínált, illetve a vetélkedők során elkészített összes terméket és ételt meg lehet majd
kóstolni. Azért esett Farkaslakára a szervező csapat választása, mert az ott működő tejfeldolgozó oroszlánrészt vállalt a szervezésben, valamint
azért, mert a vállalkozás az általunk promovált elvek alapján működik: kimondottan hazai tejből állítják elő termékeiket – mondta dr. Ferenczy
Ferenc József. A szervező hozzátette, a Galacticus Világkonferencia célja a magyar és erdélyi termékek piacképességének növelése, a termelők
és feldolgozók piaci munkájának segítése, versenyképességük növelése.

http://szorakozas.szh.ro/hirek/kozelet/tejipari-vilagkongresszus-farkaslakan
9. Az avatóünnepséget augusztus 21-re tervezik, a szobor-kilátó lenne a
zárómomentuma az augusztus 17–21. között zajló II. Fenntartható
Élelmiszerlánc Világtalálkozónak, melynek kiemelt eseménye a Tejhigiéniai,
tejminőségügyi és tejvizsgálati világkongresszus. A tervek szerint két év múlva
egy Makovecz Imre által tervezett kápolnát is avatnak a Gordonon.
http://lapszemle.ro/2011/07/27/megoszto-krisztus-szobor-farkaslakan/
10. A II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó keretében kerül
megrendezésre a „Galacticus” I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati
Világkongresszus, augusztus 17-e és 21-e között, Farkaslakán. A rendezvény
házigazdája a farkaslaki Polgármesteri Hivatal és a GordonProd. Kft tájékoztatott Albert Mátyás polgármester.
http://www.pluszportal.ro/web/index.php?option=com_content&task=view&id=27941&Itemi
d=29
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11. a kezdeményezők véleménye szerint a Jézus Szíve szobor-kilátó avatója
méltó zárómomentuma lenne az augusztus 17-21. között megrendezett II.
Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozónak, amelynek egyik kiemelt
rendezvénye az I. Tejhigiéniai, Tej-minőségügyi és Tejvizsgálati
Világkongresszus.
http://hu-hu.facebook.com/note.php?note_id=246594555359692&comments
12. A Jézus- kilátó avatását most vasárnapra, a Farkaslakán zajló Galacticus – I.
Tejhigiéniai,
Tejminőségügyi
és
Tejvizsgálati
Világkongresszus
zárópillanataként tervezték
http://www.erdely.ma/mozaik.php?id=97995&cim=vasarnap_nem_avatjak_a_jezus_kilatot
13. Világkongresszus tejtémában. Augusztus 17. és 21. között Farkaslaka
Polgármesteri hivatala, a megyei mezőgazdasági és vidékfejlesztési
igazgatóság, illetve az Európai Élelmiszerlánc Parlament és a helyi
GordonProd Kft. szakkiállítással, vásárral és különböző versenyekkel
színesített nemzetközi konferenciát szervez Farkaslakán a Tamási Áron
Emlékparkkal szemben található sportcsarnokban
http://hnepe.files.wordpress.com/2011/08/11081105.pdf
14. Galacticus világkongresszus Farkaslakán
http://www.pluszportal.ro/web/index.php?option=com_content&task=view&id=27941&Itemi
d=29
15. Tejes világkongresszus Farkaslakán by ADMIN on AUG 17, 2011 (0)
COMMENTS Farkaslakán megkezdődött a II-dik Fenntartható Élelmiszerlánc
Világtalálkozó és a Galacticus címmel szervezett első Tejhigiéniai, Tejminőségi
és Tejvizsgálati Világkongresszus. Original post by ErdÃ©ly Ma hÃrek and
software by Elliott Back
http://napihir.ro/category/uncategorized/
16. Tejes világkongresszus Farkaslakán

Farkaslakán megkezdődött a II-dik Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó és a Galacticus címmel szervezett első Tejhigiéniai, Tejminőségi és Tejvizsgálati
Világkongresszus.
Az eseményre hazai és külföldi szakemberek érkeztek. Dr. Ferenczi Ferenc szervező elmondta: tavaly Budapesten a húsféldolgozók tartottak hasonló kongresszust, idén
Farkaslakán a tej a fő téma. Hozzátette: a szakmai tanácskozásokon a takarmányozásról, a takarmányfélék biztonságáról, minőségének szerepéről lesz szó.
A résztvevők kicserélik tapasztalataikat az üzemi tejfeldolgozási módszerekről és a gépekről, különös tekintettel a környezettudatos megoldásokra. Emellett áttekintik a
tejtermékek hasznosításának új lehetőségeit is. Közben témához illő kiállítások, termékbemutatók lesznek. A konghresszus vasárnap ér véget.
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Kolozsvári Rádió

http://www.erdely.ma/gazdasag.php?id=97968&cim=tejes_vilagkongresszus_farkaslakan
17. a Farkaslakán megrendezett Galacticus I. Tejhigiéniai, Tejminőségügyi és Tejvizsgálati
Világkongresszus hivatalos első napja
http://86.35.4.218/hirek/kozelet
18. az I. Tejhigiéniai, -minőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszusról, II. Hajrá Hazai
Piacról, II. Fogyasztói Fórumról és a Tej és TejtermékekVilágbajnokságáról
http://termelotol.hu/esemeny/sajtkeszitok-konferenciaja-sajtkeszitok-vii-orszagoskonferenciaja
19. Tájékoztató a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó és kiemelt rendezvénye
az I. Tejhigiéniai, -minőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszusról
http://helyipiac.hu/eszakmagyarorszag/hir/1/75/-Sajtosok-egy-Egyesuletben
20. Minden ember legnemesebb öröme, ha valami olyant cselekedhetik, amelynek
tisztaságában nem kételkedik, sem a cselekedet idején, sem a cselekedet után."
http://erdely.ma/turizmus.php?id=94932
21. Tájékoztató a II. Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó és kiemelt rendezvénye
az I. Tejhigiéniai, -minőségügyi és Tejvizsgálati Világkongresszusról
http://www.rtdm.hu/sites/default/files/Sajtkeszitok_VII_konferenciaja.pdf
22. Tejes világkongresszus Farkaslakán

•
2011.08.17 18:25 szerző/forrás: agp/kvr

Ma, a Hargita megyei Farkaslakán megkezdődött a II-dik Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó és a Galacticus címmel szervezett első Tejhigiéniai, Tejminőségi és
Tejvizsgálati Világkongresszus. Az eseményre hazai és külföldi szakemberek érkeztek. Dr. Ferenczi Ferenc szervező elmondta: tavaly Budapesten a húsféldolgozók
tartottak hasonló kongresszust, idén Farkaslakán a tej a fő téma. Hozzátette: a szakmai tanácskozásokon a takarmányozásról, a takarmányfélék biztonságáról,
minőségének szerepéről lesz szó. A résztvevők kicserélik tapasztalataikat az üzemi tejfeldolgozási módszerekről és a gépekről, különös tekintettel a környezettudatos
megoldásokra. Emellett áttekintik a tejtermékek hasznosításának új lehetőségeit is. Közben témához illő kiállítások, termékbemutatók lesznek. A konghresszus vasárnap
ér véget.(agerpres)

http://www.radiocluj.ro/hu/hirek-reszletek/stire/tejes-vilagkongresszus-farkaslakan.html
23. Kolozsvári Rádió Tejes világkongresszus Farkaslakán
Ma, a Hargita megyei Farkaslakán megkezdődött a II-dik Fenntartható Élelmiszerlánc Világtalálkozó és a Galacticus címmel szervezett első Tejhigiéniai, Tejminőségi és Tejvizsgálati
Világkongresszus. Az eseményre hazai és külföldi szakemberek érkeztek.
Source: www.kolozsvariradio.ro
Published: 2011-08-17 15:25:00 GMT
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24. Magyarnak lenni nem állapot, magyarnak lenni magatartás!
http://en.beszterce.eu/erdely.ma?page=871
Nyomtatott sajtó:
25. Az augusztus 17-én, szerdán h a t ó s á g i s z a k e m b e r e k tanácskozásával
kezdődő rend e z v é n y t Fa rk a s l a k a ö n k o rmányzata, a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság, az Európai Élelmiszerlánc Parlament
(Foodlawment), valamint a GordonProd. Kft. szervezte.
http://www.szekelyhon.ro/images/editions/444/4444/4444_28713.pdf
Román nyelvű sajtó:

26.
Primul congres mondial privind igiena, calitatea şicontrolul ...
- [ Oldal lefordítása ]
www.novanews.ro/.../primul-congres-mondial-privind...- Tárolt változat
Acum 3 zile – Primul Congres mondial al igienei, calităţii şicontrolul laptelui
Galacticus se desfăşoară, începând de miercuri, în localitatea Lupeni din ...

27.Eveniment - Nova News
- [ Oldal lefordítása ]
www.novanews.ro/actualitate - Tárolt változat
Primul Congres mondial al igienei, calităţii şi controlul laptelui ...
További találatok megjelenítése innen: novanews.ro

28.Primul Congres mondial privind igiena, calitatea şicontrolul ...
- [ Oldal lefordítása ]
www.agroinfo.ro/.../primul-congres-mondial-privind-i...- Tárolt változat
Acum 3 zile – Primul Congres mondial al igienei, calităţii şicontrolul
laptelui “Galacticus” se desfăşoară, în perioada 17-21 august 2011, în localitatea ...

29.Eveniment Dedicat Laptelui | Agro FM - Viaţa-i tare faină
- [ Oldal lefordítása ]
www.agrofm.ro/tag/eveniment-dedicat-laptelui/ - Tárolt változat
Primul Congres mondial al igienei, calităţii şi controlul laptelui “Galacticus” se
desfăşoară, în perioada 17-21 august 2011, în localitatea Lupeni din ...

30.Primul Congres dedicat laptelui se desfăşoară în judeţul
Harghita ...
- [ Oldal lefordítása ]
www.agrofm.ro/.../primul-congres-dedicat-laptelui-se-...- Tárolt változat
Acum 3 zile – Primul Congres mondial al igienei, calităţii şicontrolul ...
További találatok megjelenítése innen: agrofm.ro

31.Evenimente medicale | ROmedic
- [ Oldal lefordítása ]
www.romedic.ro/evenimente-medicale-0S1256 - Tárolt változat
Primul Congres mondial al igienei, calităţii şi controlul laptelui 'Galacticus' se
desfăşoară, începând de miercuri, în localitatea Lupeni din judeţul ...
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32.Primul Congres mondial al igienei, calităţii şi ... - radiomures.ro
- [ Oldal lefordítása ]
www.radiomures.ro/ro/stiri/stiri.php?year... - Tárolt változat
Acum 4 zile – Primul Congres mondial al igienei, calităţii şicontrolul
laptelui “Galacticus”, se desfăşoară, începând de astăzi, în localitatea Lupeni ...

33.statuie a lui Iisus inalta de 22 de metri va fi ridicata in Harghita
- [ Oldal lefordítása ]
www.ziare.com/.../o-statuie-a-lui-iisus-inalta-... - Románia- Tárolt változat
31 Iul 2011 – ... fiind momentul de incheiere al Primului Congres Mondial al Igienei,
a Calitatii si Controlului Laptelui, numit generic "Galacticus", ...
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