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KEDVES BARÁTAINK!
Röviden beszámolunk a vezetôség ülésérôl:
Elsô témaként megpróbáltuk mélyebben megközelíteni a Biodinamikus Közhasznú Egyesület (ezután: Bd.E.) célját:
Egyensúlyba kell hoznunk két elválni akaró irányt, mégpedig a steineri gondolatokat és a mindennapi gyakorlati
munkát. A szorgalom és a tudatosság együtt segíthet átvészelnünk a mezôgazdaság általános krízisét, amiben élünk.
Világunkban pusztulási folyamatokat láthatunk. A jövôt is hordozni képes oázisokat akarunk létrehozni ebben a sokszorosan
elszennyezett világban.
Ehhez az alapgondolathoz kapcsolódva kiemeltük a 2001. év feladatai közül:
biodinamikus termelôink érdekvédelmét,
fogyasztók, kereskedôk, szakemberek tájékoztatását és az oktatást,
a Bd.E. bekapcsolását a nemzetközi DEMETER mozgalomba.
Érdekvédelem
Termelôink számára a Demeter védjegy megszerzése már most is lehetséges, a Biokontrol Hungárián keresztül, külön kérésre,
és természetesen a Demeter irányelvek betartásának több éven át történô ellenôrzése alapján.
A következô években fenyegetô veszéllyel, mely a preparátumok elkészítését jogi oldalról kerülgeti, a közgyûlésen foglalkozunk
majd elôször.
Tájékoztatás
céljára kis brosúra készül, melyet a téma iránt érdeklôdôknek átadhatunk, pl. orvosi köröknek, pedagógus köröknek, életreform csoportoknak, kereskedôknek vagy az újonnan jelentkezô termelôknek is.
Továbbképzésre
különbözô megoldásokat találtunk eddigi munkánkban és újakat is keresünk:
– tapasztalatcsere üzemben, kertben stb.,
– elôadások elsô tájékoztatásra, rövid tanfolyamok (Ispánk, Iváncsa, Felsônyék, vagy más hely, ahol valaki megszervezi),
– hétvégi gyakorlati foglalkozás házkörüli kertben, a biodinamikus módszerek stb. magyarázatával (Budapest, Csobánka stb.)
– akkreditált ökogazda képzés biodinamikus fakultációja érettségi után (pl. Tamásiban).
Szükséges lenne a Szent István Egyetem, Gödöllô, Táj- és Környezetvédelmi Intézettel is kapcsolódnunk, hogy ez a fakultáció ott is bevezetésre kerülhessen.
Nemzetközi kapcsolatok
A Demeter mozgalommal felvettük a kapcsolatot. A Vertreterkreis für Landwirtschaft vezetôjét levélben tájékoztattuk; az
internetrôl levettük a Demeter International (igen gyér) adatait; csatlakozásunk pénzügyi feltételeirôl még tárgyalnunk kell,
hiszen még nincs is pénzünk.
Vezetôségi feladatok
Az új tagok felvételét az elnök feladatkörébe utaltuk. Probléma esetén a közgyûlés dönt.
Pályázatok írása, jogi helyzetekben eljárás a titkár feladata lesz. A Bd.E. bankszámláját Tamásiban vezetjük.
Egész tagságunkhoz (tisztesekkel együtt!) fordulva az a kívánságunk, hogy köztünk a versenyszellem, a konkurrenciából adódó
gyûlölködés ne jelenjen meg. Ez csak akadályozná amúgy is igen nehéz feladataink teljesítését. (L. a bevezetô részben.)
k A Bd.E. közgyûlése 2001. Január 19-én, pénteken, 15 órakor lesz, a gödöllôi egyetemen (valószínûleg a 102. szemináriumi szobában). Utána, 17 órakor kezdôdik a téli intenzív biodinamikus tanfolyam. A tanfolyam január 23.
délutánig tart. Akinek szállás kell, kérjük jelentkezzen minél elôbb az 1- 200-7869 telefonon Mezei Ottónénál.
A szétküldött kérdôívekre nem mindenki küldte el válaszát; azt reméljük, hogy ez nem jelent elfordulást, csak a sok munka
az oka. A közgyûlésen még beszélhetünk a kérdésekrôl.
Minden kedves barátunknak kívánjuk, hogy a karácsonyi ünnepi idôket nyugalomban és örömben tudja eltölteni, mind
kedves családjával együtt!
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