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KEDVES BARÁTAINK!

A dornachi Mezôgazdasági napokon ezévben majd háromnegyed részben fiatalok vettek részt,
ez jó dolog. 
„Biodinamikus módon gazdálkodom – Miért?“ volt a Tagung témája, s az elôadók hosszan
beszéltek életútjukról, melynek során kikûzdötték azt a vezérlô képet, (motívumot), lelki erôt, 
ami által a mai nehéz financiális helyzetben is biodinamikus gazdaságot vezetnek.

A gazdaságok egész Európában csak akkor tudnak megmaradni, ha a nyersanyag termelésen felül még mással is foglalkoz-
nak: ha feldolgozás, kis bolt, oktatás, gyógypedagógia stb.-vel bôvül munkájuk.
A mezôgazdasági szakmai képzésrôl volt szó a beszélgetô-fórumok egyikében, melyben részt vettem. A német rendszer
szerint a tanulók a gazdaságokban dolgoznak, emellet néha oktatásra mennek, s végül segéd- majd mestervizsgát tesznek.
Hazánkban nem lehet (kevés a gazdaság), de nem is kell már bevezetni. Hollandia, Svédország, a Bodeni tó melletti Überlin-
gen pl. 1-, 2-, 4 éves iskolákban tanít, a gyakorlatot a helyben lévô tangazdaságban végzik a tanulók. Legjobban tetszett az E.
von Wistinghausen vezette überlingeni egyéves alapozó iskola, ahol 10 hónapon át (márciustól decemberig) a tanulók min-
den nap tanulnak is, dolgoznak is, este még mûvészi foglalkozásuk is van. 
A BSE, a kergemarha kór a biodinamikus gazdaságokban akkor nem fordul elô, ha a gazdaság rendszere zárt, a marhák csak
saját takarmányt kapnak stb. (Németországban 1, Svájcban1, de Angliában 300 beteg állatot találtak bio-, illetve biodi-
namikus gazdaságban. Még a borjaknak szánt tápban sem lehet állati zsír. 
A Demeter Szövetség néhány hónapon belül a mesterséges megtermékenyítést is tiltani készül. A baj csakis a tesnedvek útján
terjed, legelô állatok nem fertôzik egymást!!! Az állatok tömeges levágása – üzleti trükk. (Dr. Vet. Spranger elôadása.) 
A BSE miatt hozott rendelkezések Németországban máris lehetetlenné teszik a biodinamikus preparátumok készítését, a
burkok beszerzését. Kérik, készítsünk nekik is. Ezügyben kérem a segíteni tudókat, jelentkezzenek egyesületünk vezetôségénél!

Egyesületi hírek:
A közgyûlésen, 2001. január 19-én 24 tag vett részt. Az újonnan jelentkezôk idôt kaptak az átgondolásra, majd Mezei Mihály
elnöktôl kérdôívet kapnak. Az alapján nyernek felvételt.  
A téli intenzív tanfolyamon 23 fô vett részt, három nap alatt igen jó, baráti és szakmai hangulat alakult. A Mezôgazdasági
Kurzus elsô elôadásával foglalkoztunk.
A 2001/2002. évi nemzetközi téma: „Technika és élet“ lesz.
Az elmélyültebben dolgozó csoportok az 5. és az utolsó Mihály levelet olvassák, másolatot Mezei Ottónétôl lehet kérni. 
A tavaszi közös kvarcliszt-preparátum készítést március 17-én 14 órakor tartjuk, Budapest, Orsó u. 55-ben. 
Jelentkezés: 1 200-7867 telefonon.
Ispánkon ezévben nagyobb telepítés lesz, Mezei Ottóné március 11-14 között tartózkodik ott.
Májusban Kecskeméten tervezünk három napos bevezetô (kezdô) tanfolyamot, munkával egybekötve.
Március 3-mal indul egy 5 alkalomra tervezett „Biodinamikus kertészkedés a házkörüli kertben“ tanfolyam,
mindig valamely hétvégen, 10-15 óra között, megegyezés szerint. Jelentkezés a fenti telefonon.
Waldorf tanárok továbbképzése mezôgazdaság és ermészetismeret témákban megkezdôdött. 
Jelentkezés Mezei Mihály elnöknél.Telefon: 06-23 343-148
Kérésre, helyi igény szerinti tanfolyamok megtartását vállaljuk.

Budapest, 2001. február 27.

Kívánunk elegendô csapadékot és jó, termô idôket 
a Vezetôség nevében, baráti üdvözlettel:
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