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Igen Tisztelt Miniszter Úr, Kedves István! 

 

 

Felhatalmazásoddal élve felhívjuk a figyelmedet egy olyan disszonáns jelenségre, amely 

egyértelműen hátrányosan befolyásolja az ökológiai gazdálodás társadalmi megítélését, vagy 

ellehetetleníti a biogazdálkodás hiteles képviselőinek a részvételét egy nagysikerű, jövőt szolgáló, 

példaértékű kezdeményezéstől, az  Országos Iskolakert-fejlesztési Programtól. 

A korábbi évek során egyértelmű volt, hogy az Iskolakert nem is lehet más, mint biokert, hiszen 

több okból nem lehet a vegyszerek (ölőszerek) alkalmazásának területe. A teljesség igénye nélkül 

ezek a következők: 

 

 

Nem az ölés, hanem a természet (teremtés) harmóniájának megismertetésére törekszünk 

Gyermekek nem is léphetnek be a vegyszerezett területekre 

Nem lehet garantálni az élelmezés-várakozási idők betartását 

Példát kell életünkkel, gyakorlatunkkal mutatnunk a fiataloknak, hogy amit tanítunk, azt úgy is 

csináljuk. 

 

 

Ezen alapelveket súlyosan sérti (sértené), ha az iparszerű gazdálkodás egyik legfőbb 

haszonélvezője, a világon az ölőszerek egyik legjelentősebb fejlesztője, gyártója, forgalmazója 

(mások mellett a világot elszennyező atrazin és a totális gyomölő a paraquat kifejlesztője), a 

géntechnológia (biotechnológia) szorgalmazója a Syngenta résztvevőként, vagy akár támogatóként 

bekapcsolódna az Országos Iskolakert-fejlesztési Programba!  

Márpedig olyan információk birtokába jutottunk, hogy a programot támogató AM a Syngenta 

bekapcsolódását szorgalmazza! 

 

 

 

Ez megítélésünk szerint egyértelműen a teljes Országos Iskolakert-fejlesztési Program 

ellehetetlenüléséhez, és egészen biztos a Magyar Biokultúra Szövetség programból távozásával 

járna. Szövetségünk lelkes tagjai, akik saját élettapasztalatukat, bio gyakorlatukat, szabadidejüket 

adták a programba kizárt, hogy egy vegyszeres multi „támogatása” mellett, pláne tanításaikkal 

vitatkozva bármiféle olyan társadalmi előnyt látna munkájában, amely rábírná a folytatásra.   
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Egyúttal kérjük T. AM-et, hogy az Országos Program támogatói körét ne a Syngentával, hanem a 

már eddig is sokat tett Magyar Biokultúra Szövetséggel bővítsék, amely feladatra ezúton is 

jelentkezünk! 

 

Budapest, 2019. 10. 16. 

 

Megnyugtató válaszodat várva, munkádra áldást kérve, tisztelettel, 

        

 

              
  

Czeller Gábor elnök                   Dr. Roszík Péter alelnök 

 


