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Kedves Barátaink! 

 
Ezen a nyáron Svédországban jártam, s módom volt látni néhány érdekes kertet, kertészetet. 

Köztük lányom nyaralójának továbbfejlesztett kertjét, ahol az északi széltől védő fák nagyot 

nőttek, mióta cikkemet a „Szép Kertek”-ben róla megírtam, és egy állandóan forgatott vizű 

vízirózsás tóval is bővült a kert. Ott északon, bár ez a kert a hosszú ország déli végén fekszik, 

mégis: augusztusban minden, ami nálunk májustól októberig virágzik, egyszerre nyílik. Még 

az utolsó liliomok, de már az első aszterek is ott vannak a tó melletti magas évelőkből 

telepített ágyásban. Aztán úgyis hazautaznak a nyaralók, a merészen újra bimbózó rózsák 

szeptemberben elfagynak… A nyaraló kertjében csak gyümölcs és virág terem, de voltam egy 

nagy, árutermelő kertészetben is, Daniel Mandelman (Mandulabácsi) portáján. Lehet-e a tájba 

illeszkedni, sokrétűen gazdálkodni az élet törvényei szerint, s mégis: eltartani egy nagy 

családot? Neki sikerült. (Svédországban…) 

A kertészet eredetileg egy tópart volt, sőt, ma is ott csillog a kis tó. Csónak is ring a vízen, 

evező is van benne, látogató gyerekek örömére. A part eredeti növényzete: nád, gyékény, 

kákafélék megmaradtak, a tövek eladásra is kerülnek. (Nem csak az én lányomék telepítenek 

tavat.) A régi legelőből is maradt egy füves rész, kis birkanyáj legeli, védett hely is van 

számukra télre. Mire jó gyapjú? Mulcsnak! Nem valami gusztusos, de feldolgozni nem 

érdemes, és a gyomokat, a nedvességet jól visszatartja. És a látogatók barátja, egy hatalmas 

fekete sertés a dombtetőn, a kerítésnél fekszik. Talán meg is lehet simogatni? Minden esetre 

az is trágyát ad. A kissé magasabb fekvésű részen vöröslik a cékla sorok levele, felette kékes 

káposztafélék, a felső sorban virágzó dísz napraforgó a kerítésig. Azon túl, már magasabb 

fekvésben, friss telepítésű fiatal almás. Haszon és szépség egyszerre. Sok a gyomnövény, ki 

tudna ekkora területet rendben tartani? De talán nem is olyan károsak azok a társ-gyomok? A 

másik, gyökérzöldséggel, tökfélékkel, salátával, burgonyával stb. beültetett domboldal, ahol 

még mindig sötétszínű, tőzeges a talaj, nyári zsebpénzükért dolgozó diákok hordják le 

ládákba szedve a termést a boltba. Szedés után rendesen meg is kapálják a területet. 

A vevőket a kapuban fogadja valaki a kertész családból, legalább is el lehet olvasni a kapura 

pingált szép köszöntő verset. A régi ház földszintje a boltíves „bolt”, egyben raktár és kávézó 

is. De a nagy üvegházban, a mediterrán növények között is lehet üldögélni, asztalok, székek 

erre bíztatnak, a magasra futó szőlőlugas déli hangulatot idéz. Nagy vihart értünk itt meg, – 

csak itt-ott folyt be az eső… 

Az emberekkel való kapcsolatuk talán még megnyerőbb, mint a természettel való 

„együttgondolkozásuk”. A pénztárnál maga a gazda áll. Nem siet: ismeri vevőit, hosszan 

beszélget velük, családtagok egészsége, a túl esős, hűvös idei nyár, a terméskilátások a vevő 

kiskertjében: mindenkit érdeklő témák. A hátul állók is figyelnek, nem türelmetlenkednek. 

Igaz, nyári szabadság ideje van, és ez nyaralóvidék, közel a tenger.   

De egyébként is így gondolkoznak Mandelmannék. Ha jól tudom, most hat gyermek van a 

családban, de mikor három baba egyszerre volt kicsi, a kertészeti „üzem” két évig zárva volt. 

„A gyerek a legfontosabb”, így döntött a család, és összehúzták magukat. (De nem a 

szívüket…) 

Így is meg lehet élni? Itt a versenyben a jó szív is előny? Ó, igen, én a magyar biósok között 

is ismerek ilyen „emberbarát” termelőket, –  hála Istennek.  

Mikor a gazdának elmondtam, hogy a magyar biodinamikus mozgalomért dolgozom, nagyon 

megörült. Lehet, hogy egyszer meg is látogatja hazánkat.  



 

Kedves barátaim, kívánom, hogy jó legyen nektek az ősz, legyetek jó egészségben, bajban is 

bizalomban, és főleg a gondolatok igazságára, a tennivalók fontosságának helyes 

megállapítására figyeljünk mindnyájan.  

 

Közös preparátumkészítés:  
Szeptember 28-án, vasárnap, Legénden a Forrás majorban, Táncsics M. u. 14  jelentkezés 

Mezei Mihálynál vagy nálam is lehetséges: 1-200-7867 

Kérjük, hogy aki burkoló anyagokat tud hozni a preparátumokhoz, telefonáljon nekem előre. 

Október 4-én, szombaton, Ispánk, Vendégház,  

jelentkezés Persőczi Mihálynál: 94-428-097 

Október 4-én szombaton Bátaszéken Babits u. 10/a/1  

Szervezők: Kiss Mária Eszter mob: 06-30-9838933, Kiss Katalin mob: 06-20-5568977,  tel: 

06-74-492606, Lóránt László mob: 06-20-9948361. 

Szeretettel várjuk a preparátum készítést  tanulni vágyók jelentkezését ! Szükség esetén  

szállást is tudunk biztosítani. 

Ha a fenti preparátumokhoz bármilyen anyagotok van, és szívesen elhoznátok, örömmel 

vennénk. 

Szívesen vennénk, ha macskagyökér tövet, vagy magot is tudnátok hozni. 

Saját gazdaságban előállítandó szarvpreparátumok elkészítéséhez szükséges szarvak 

beszerzésének lehetőségéről telefonon és a helyszínen tudunk tájékoztatást adni. 

 

Őszi temészetszemléleti gyakorlatot tartanánk  Legénden úgy, hogy a három éjszakában az 

október 23 benne legyen, ha lesz elég jelentkező:  

Téma: biodinamikus gazdálkodás a közép-európai jellegű tájban, kirándulás, talajvizsgálat 

stb. Hálózsák kell, napi ára 2200 Ft, koszt nélkül, magunknak főzünk, ott helyben. 

 

Budapesten, 2008. szeptember 6-án 

 

 

                    

                                                                                       Mezei Ottóné, Klári néni 

 
 


