TIZENHETEDIK KÖRLEVÉL 2005. ÁPRILIS
a Biodinamikus Közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
KEDVES BARÁTAINK!

Az idei Mezôgazda-napok (ez az új neve a dornachi konferenciának)) arról szóltak, amivel mi is
foglalkoztunk az igen jól sikerült téli intenzív tanfolyamunkon: a mezôgazdaság és a kozmosz összefüggésével. A mi munkánkban 40-60 fô vett részt, a svájci konferencián 500-600 fô. Igen jó volt látni, hogy
majd a fele huszonéves fiatal volt. Bár sok szó esett csillagászati összefüggésekrôl, az egész konferencia kicsengése ez volt: az ember az a lény, aki össze tudja kötni „az eget a földdel”, vagyis munkája által a
nagyvilág, az égi erôk hatását tudja érvényesíteni, különösen, ha a biodinamikus módszerrel dolgozik,
kertjében, földjein.
Az európai városivá alakuló kultúrkörben már sokan foglalkoznak azzal, hogy az ifjúságot, a
gyerekeket hogyan lehetne „visszakapcsolni” a természet és a mezôgazdaság eleven környezetéhez. Sokan
rájöttek, hogy az egészséges élethez, lelki értelemben is, nem elég a városi utca és a számítógép
„megélése”. Hazánkban is fellendülôben van, dicséretes módon, az erdei-iskola mozgalom, de még távolról sem elég a táborhely minden diák számára. És érdekes, hogy a táborhelyek szinte kerülik a mezôgazdasági környezetet „mert az nem igazán természet”. Pedig azt is át kell élni egy gyermeknek, hogy honnan ered a napi kenyér, a gyümölcs, a tej (!), ha nem akar teljes értetlenséggel állni mindennapjainak
élményeivel szemben.
Próbálkozások a mezôgazdasági gyakorlatok terén is vannak. A Waldorf-tanárképzô elsô
évfolyamos hallgatói 1990 óta minden évben részt vesznek egy ötnapos gyakorlaton, a négyéves képzésbe járók és a munka mellett tanulók is. Sajnos, a Waldorf iskolák tanárai még sem szorgalmazzák eléggé
a kertészeti oktatást, pedig a Rudolf Steinerrel együtt kidolgozott tanmenetben ez benne volt, benne van.!
Fôképpen a 9. osztály „nagy (biodinamikus) mezôgazdasági gyakorlata” hiányzik. Már volt olyan
kilencedik osztály, amelyik külföldre kellett menjen egy gyakorlat kedvéért.
Mi kellene ahhoz, hogy jó gyakorlatokat tudjunk lefolytatni, és nem csak „waldorfos” gyerekeknek? Amit
most leírok, az az én véleményem, és nagyon örülnék, ha többen hozzászólnának!
1.. Elôkészített, felkészült tanár. Hiszen nem mindenki ismeri a mezôgazdaságot, aki osztályt ve1
zet. Erre a gyakorlatra épp úgy fel kell készülni, mint egy fizikai-epochára vagy egy év végi színdarabra. A gyakorlat helyét jóelôre be kell járni, a munkákat, pl. kapálás, almozás, kipróbálni,
hiszen a gyerekekkel együtt kell dolgoznia a tanárnak.
2.. Elôkészített osztály. Már hónapokkal elôbb szóba kell jöjjön a gyakorlat, a várvavárt! Minden
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asszociációs alkalmat kihasználunk. A kétkezi munkában való igyekezetre már elôre rá kell szoktatni az osztályt, a kiskerti foglalkozásokon, a kézmûves órákon, a napi takarítással stb. Ezen a téren az sem baj, ha verseny alakul ki a gyerekek között.

33.. A gazdasággal elôre mindent egyeztessünk. Pl. hány csoportban tudunk dolgozni? Hogyan
lehet a „forgószínpados” foglalkoztatást megoldani, hogy a gyerekek sokféle munkát kipróbálhassanak? Mennyire szelídek az állatok? Van-e elég szerszám a szántóföldi munkához, vakaró a tehenekhez, kecskékhez?
44.. Látszik ebbôl, hogy olyan gazdaság kell nekünk, ahol van kertészet, szántóföld, esetleg legelô,
és persze állattartás. No meg 25-30 szálláshely, mosdási lehetôséggel. Ezen belül a gazdaság biodinamikus módszerrel dolgozzon. Miért éppen biodinamikussal? Ez több következô levél témája
lehetne, itt csak röviden: mert a gyógyító hatást ezzel a módszerrel tudjuk szembehelyezni a mérgezô, romboló eljárásokkal, s a földek elevensége, életereje átsugárzik az ott dolgozó emberekre,
a mi gyerekeinkre is. Akkor mûködik ez jól, ha a gazda, a kertész is szívbôl és komolyan veszi a
táj-alakítást, a preparátumok használtát, a táplálékkal élô emberek szolgálatát.
IIddôôppoonnttookk 22000055--bbeenn::
Máárrcc.. 2200 az elsô foglalkozása a „biodin. kertészkedés házkörüli kertben” budai tanfolyamnak
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(munka és elmélet). Öt alkalommal jövünk össze az év folyamán; jelentkezés Mezei Ottónénál
1-200-7867
ÁÁpprriilliiss.. 2244.. – Szent György napi találkozás Iváncsán, Pepó Zsuzsa kertészetében
Jelentkezés Pepó Zsuzsánál telefonon.
Máájju
M
uss 2222.. – Domonyvölgy – találkozás Budaháziéknál
JJúúlliiuuss 1100.. – Palotás – Szita István, biodinamikus gyümölcstermesztési bemutató
AAuugguusszzttuuss 2288.. – Fülöpjakab – Nemes Mátyás, biodinamikus szakmai nap
Szomorúan látom, hogy olyan helyzet, mikor a Biodinamikus Egyesület tagjainak jó része összetalálkozna, sajnos nincsen. Még a közgyûlésen sem voltunk annyian, hogy összetartozásunk örömét
átéreztük volna. Lehetne ezen segíteni? És hogyan?
Budapest, 2005 április
Szeretettel
Mezei Ottóné
Klári néni

