TIZENKETTEDIK KÖRLEVÉL 2003. AUGUSZTUS
a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
KEDVES BARÁTAINK!
Úgy érezzük, hogy nem csak az idei aszály miatt, de az agrárium helyzetének változásai miatt is
nagy forduló idejét éljük. Hallva az új rendelkezéseket (EU higiénia stb.), az a gondolat ébredt bennem,
hogy jó lenne, ha minden családnak lenne e g y t e h e n e .
Milyen furcsa gondolat ez, mikor propagandisták járják az országot, s arra késztetik az embereket, hogy
adják csak el földjeiket, hiszen 500 hektár terület alatt nem érdemes gazdálkodni?! Ezzel szemben az EUban levô országok átlagos birtokmérete 19 ha. Tudják a propagandisták, hogy az ökológiai gazdálkodás,
a gyepmûvelés, a természetvédelmi területek használata magasan támogatott lesz, mégpedig földalapú
támogatással, tehát érdemes sok földet összevásárolni. Ám ez a támogatás kis gazdaságokra is fenn fog
állani. A fokozódó munkanélküliség a családokat veszélyezteti. A gyermekek táplálására alkalmasabb a
saját tehén teje, mint a többszörösen feldolgozott, sok kilométeren át szállított tej és tejtermék, amit a
boltban drágán, készpénzért kell megvenni. A tehén istállótrágyát is ad, méghozzá a legjobbat, fôként ha
jó, virágos szénán, legelôn van tartva. A saját fogyasztásra termelt tejet nem érintik a higiéniai elôírások,
csak az áruvá váló tejet. Utóbbit viszont általában nincs hová leadni, a felvásárlás épp most szûnik meg.
Ezekkel az érvekkel szemben áll a tény, hogy a fizikai munkától, a lekötöttségtôl ma már – európaiamerikai mintára – sokan ódzkodnak. Mégis, mikor baj van, a fenti érvek súlyosbodnak. Ezért merem
mondani: aki tud, tartson egy tehenet és annak szaporulatát. (Húsnak és utódnak.) És nem kell attól a
tehéntôl többet várni, mint egy közepes tejhozamot.
A témát szívesen felteszem vitára. Elsô pártolóm a Borsodi Karszt öreg erdôinek öreg erdésze, aki ismeri
az ottani, elnéptelenedô falvak helyzetét. Bizonyára kapok majd ellentmondó leveleket is. Szívesen
fogom olvasni az enyémmel ellnetétes véleményeket is, csak írjátok meg!
A Demeter védjegy ügyében a Biokontroll Hungária vezetôi tárgyalásokat folytatnak az illetékes
– német és svájci – megbízottakkal. A hazai termelôk közül 11 olyan vállalkozó is igényt tartana a védjegyre, akit tudomásom szerint közülünk senki sem ismer. Levelet küldtünk nekik, melyben tájékoztattuk ôket a hazai biodinamikus mozgalomról, s vártuk csatlakozásukat. – Egyikük sem válaszolt. Mit fog
jelenteni, ha ôk lesznek a fô “Demeteresek”?
Az értékes öreg gyümölcsösök megmentésének szép példáját láttuk Szendrô mellett
Büdöskútpusztán, Bari András és Piroska birtokán, ahol a Waldorf tanárképzôsök gyakorlata folyt május
végén. A csipke és a kökény bozótjába rejtve egészséges, öreg besztercei szilvás rejtôzött. Most már nagy
része meg van tisztítva, fiatal magoncok várják az oltóvesszôket tavaszra. Hasonló munka folyik Nógrád
megyében, Legénden is.
Aki öreg gyümölcsfák felkeresésében, feltérképezésében érdekelt, a taljándörögdi, iskolások által használt
ûrlapokat tôlem kérheti. Ez a munka azért fontos, mert az így megmentett fajták láthatóan “bírják a
biót”, nem kívánnak vegyszert.
IDÔPONTOK:
Találkozásra, üzemlátogatásra meghívásunk van Szita Istvánékhoz (Palotás, Diófa u. 15. Hatvan
mellett) szeptember 7-én 10 órától.
Közös preparátum munka Iváncsán, a szokott helyen október 5-én 10 órától
Egyéb lehetôségek a preparátumokkal való ismerkedésre Ispánkon (Arkánum Vendégház), Tamásiban a
Biodinamikus Egyesület központjában (Eötvös u. 24.), érdeklôdni az idôpontokról az ottani
szervezôknél lehet.
Szeptember a biokultúra Egyesületben a bio-fogyasztók toborzásának hónapja. Mi is megteszünk mindent a belföldi fogyasztás fokozására.
Fontos feladat a nagyobb városokban az ökopiaci napok megszervezése.
Budapest, 2003. augusztus.
Baráti üdvözlettel
Mezei Ottóné
tiszteletbeli elnök

LÁTOGATÁS A FÜLÖPKERT BIOKERTÉSZEINÉL

Hányszor fordult be velem a busz vagy az autó a Róna-hotel irányában, s tudtam: már közel a cél.
A kertek a tanyák között. Sok éven át csak egyetlen egy fogadott: Szécsényi Erzsike háza, s házanépe. Csak
ô merte követni, amit a természet kíván a gazdálkodótól. Ô “biózott” egyedül a környéken. Sôt, a biodinamikus preparátumokat is elkészítette, a környezetkárok ellensúlyozására. És évek múltán egyszer csak itt
volt az áttörés: most holtában is örülhet a lelke, hogy az általa létrehozott Fülöpkert szövetkezet virul, sôt,
évente vendégeket is fogad. Idén már 18 ellenôrzött gazda illetve kertész, köztük a két Nemes biodinamikus,
fogadta az elôadókat és érkezôket. Ölelés az ismerôsöknek, bemutatkozás a tanulni vágyó érdeklôdôknek, s
már kezdôdtek is az elôadások.
A homokhátság nagy gondja a süllyedô talajvíz szint. Nemcsók János államtitkár hosszan fejtegette
a régi Duna-meder szikes laposainak feltöltésére irányuló terveket, mely az öntözést lehetôvé tenné, s nem
használná a mélyben levô vizet, sôt, azt is feltöltené.
A homoki gabona termesztés problémájának egy megoldásáról a tönköly nemesítés megszállott
mestere, Kalmár Gergely beszélt. A tönkölybúza nemesítése során számára megmutatkozott ennek a
gabonának ôsi, sôt: eredeti mivolta, a legkülönfélébb formákat tudta a szemenként való válogatással
elôhozni a keresztezetlen(!) alapanyagból. Látni csak egy termelésre szánt szép, zöld kévét láttunk, normális
megjelenésût, de az ebédnél kóstolhattuk is. T.i. a vegások kedvéért a kacsapörkölt mellett még tönköly
“hús” kockákból is készült egy bográcsnyi pörkölt, s bizony több is elfogyott volna. (Úgy látszik, azok is
megkóstolták, akik már belaktak a kacsából...)
A három kertlátogatás volt azonban a nap alapvetô célja. ... Marika spárga ültetvényérôl a
gyümölcsfák alatt nem is szólok. Csak a virágtömeget említem meg, ami a kapunál fogadja a látogatót.
Polyákék fóliái évek óta ökológiai mûvelést kapnak. A fóliák mellett a szülôk libafarmja már állatságos
tartást biztosít, ahhoz, hogy bió legyen, csak a takarmányt kellene még vegyszermentesen megtermelni. Ez
is a szövetkezés útján lenne megoldható, s akkor a gazdaság teljes körû lenne. Ezt a problémát a Nemes
család már majdnem megoldotta sertéstartás + fólia + szabadföldi kertészet összevonásával.
No igen. Ma már nem kell világgá menni, ha az ember gyógynövényeket, védônövényeket akar
látni. A fóliák elôtt ott sorakoznak, dísznek is, növényvédô szernek is a különleges virágú növények, s benne
sem sajnálnak már egy kis helyet a büdöskétôl. A biológiai védekezésnek is szép példáját láttuk (ragadozó
rovarok, erjesztett trágyázó levek).
A nap fárasztó volt, de bizony megérte. Köszönet érte a szövetkezet minden tagjának, de fôleg
Nemes Mátyásnak és Juhász Jánosnak, akik a szervezést is vállalták.
Dr. Mezei Ottóné, a Biokultúra Egyesület vezetôségi tagja
(Ez a cikk a Biokultúra újságban is olvasható)

