
NEGYEDIK KÖRLEVÉL 2001. MÁJUS

KEDVES BARÁTAINK!

Tavaszi levelünk óta sok minden történt, ami minket érint. Mint írtuk: szarvasmarhák ezreit
égetik el máglyán az EU országokban, a – maguk okozta! – járvány megállítására. Ha meggondoljuk,
hogy éppen a mérsékelt éghajlat alatt a tehén a föld termékenységének biztosítéka, alapja, a marhatrágya
hatása a legjobb, láthatjuk, hogy az agrárkultúra, s ezzel a kultúra ellen történik támadás. 

A biodinamikus módszerrel a földet gyógyítjuk, s a föld termése útján az emberi lelket is, a gon-
dolkodást tesszük szabadabbá. A preparátumok készítéséhez is le kell vágnunk egy tehenet – szép,
egészséges állatot... Németországban a preparátumkészítés leállt. Nálunk sem lehet már belsô részeket
kihozni a vágóhidakról. 

Kérlek Benneteket, ha közeletekben tehén hazai vágása történik – amennyiben a rendelkezések
ezt nem tiltják –, kérjétek el a hashártyát, azt a „zsákot“, ami a zsigereket magába foglalja a tehán hasában,
s szárítsátok meg ôszre. A vékonybél beszerzése könnyebb, ezt kolbászhoz is használják.  Pitypang és
kamilla virágzat is sok kell idén! A tölgy preparátumhoz bármely emlôs háziállat feje jó, így ezzel nem
lesz gond. 

A Goetheanum mezôgazdasági alszekciójának vezetôje, Manfred Klett betegség miatt lemond
tisztségérôl. Manfred Klett elmélyedt ismerôje és tanítója a biodinamikus módszerek szellemi alapjainak,
maga is gyakorló gazda volt. Öt napot töltött úgy tíz éve Magyarországon a „Pagony” kertépítô csoport
meghívására – magam tolmácsoltam útjai során. Utóda a darmstadti biodinamikus kutatóintézet fiatal
szervezôje és munkatársa, Nikolai Fuchs lesz. 

Darmstadt központtal biodinamikus gyakornok-cserét, tanulmányi lehetôséget szerveznek
európai gazdaságokba. Jelentkezhetnek gyakornokot fogadni tudó gazdaságok és tanulni vágyók is.
Jelentkezési lap kérhetô tôlem: 1-200-7867.

Következô találkozásunk – téli megbeszélés szerint – május 27-én Budaházi Kati és Antal fóliás
kertészetében lesz Domonyvölgyben. Cím: Domonyvölgy, Estike utca – fóliával szemben! Akik nem
ismerik az utat, május 27-én vasárnap 10 órakor találkoznak Gödöllôn, a HÉV végállomáson. (Mivel a
megközelítés csak autóval lehetséges, jó elôre egyeztetni.)

A Biokultúra Egyesület budakeszi helyi csoportja erdôsítô-gyümölcstelepítô tanfolyamot
szervez ôszre. Jelentkezést már most is elfogad Bordás-Varga Nóra 2089 Telki, Petôfi Sándor u. 21.

Egyesületünk szeptember elején két napos tanulmányutat szeretne szervezni Dél-Tirol egy
biodinamikus almatermesztô gazdaságába. Mivel pályázni akarunk, kérjük már most jelentkezzen
nálam, aki esetleg csatlakozni kíván, hogy a megközelítô létszámot tudhassuk.

Budapest, 2001. május 11.

baráti üdvözlettel kíván jó munkát és jó idôjárást

Dr. Mezei Ottóné
(tiszteletbeli elnök)

U.i.: Aki termelését a Biokontroll Hungáriánál ellenôrizteti, kérjük írja rá, vagy közölje utólag, 
hogy biodinamikus módszerrel gazdálkodik. Akkor valószínûleg Mezei Ottóné megy ki ellenôrzésre. 


