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KEDVES BARÁTAINK!

Mint májusban említettük, Manfred Klett 14 éve viselt tisztségérôl, a Goetheanum Mezôgazdasági
alosztályának vezetésérôl lemond. Utolsó körlevelében a biodinamikus munkában gondolataival is elmélyedô tár-
saihoz  szól a Mezôgazdaság Képviselôkörének tagjain keresztül. Az év témáját, a technikai-gépi munka hatását
vizsgálja, hatását az élôre, magára az életre és az emberi lélekre. Arról szól, hogy az igazi biodinamikus gazdálkodás-
ban megszülethet a jövô társadalmát is átható új földmûvelô mûvészet. 
A gazda ugyan felhasználja a gépi technikát a szállításban, a talajmûvelésben, a betakarításban, de az élôt lényegi-
leg befolyásoló munkát saját kezével végzi. Ilyen munka például a vetômag szelektálás-termesztés, az állatok
ápolása, a trágya gondozása és a preparátumok keverése. A gazda, a kertész ezáltal egységbe fogja a gazdaság
területét saját embersége erejével, és egy szervezetté, organizmussá alakítja. Mivel az ô bensô világa – akarata, érzé-
sei, gondolotai – jelenik meg a gazdaság külsô képében, ezért ez már maga is mûvészi munka. Hiszen minden
mûvészet alapelve: a belsôt megjeleníteni a külsôben.

Manfred Klett tanulmánya magyar nyelven hamarosan megjelenik, Mezei Ottónénál már elôjegyezhetô.

Pénzügyi kérdések:
– Tagjaink egy része januárban még nem fizette meg ezévi tagdíját. Kérjük, hogy most a 2000 Ft-ot az

egyesület számlájára a Tamási és Vidéke Takarékszövetkezetbe fizesse be. Számlaszám: 71600019 - 10007981
– A Biodinamikus Mezôgazdálkodásért Alapítvány sokszor adott kisebb támogatást pl. Waldorf-

tanárképzôs diákoknak, kisebb területen gazdálkodó kezdôknek stb. Tartalékai most kifogytak. 
A Biodinamikus Közhasznú Egyesület  támogatására fel szeretnénk tölteni az alapítvány számláját. Aki erre pénzt
tud szánni (ajándékozni), azt kérjük a Budapest Banknál vezetett alapítványi számlára tegye ezt, a következô szám-
laszámra: 10104105- 02557046 - 00000005.

Rendezvények:
– A dél-tiroli kirándulást ott élô barátunk, Manfred Schullian szépen megszervezte, de az útról mégis le

kellett mondanunk, mert sok jelentkezô visszalépett. Az utat jövôre újra meghirdetjük. 
– Tiszajenôn, a Külsôjenô 21. tanyán dr. Terjéki Józsefnél kecsketartási és sajtkészítési bemutató lesz.

Terjéki József sok év óta biodinamikusan gazdálkodik, s jóízû sajtját az ökopiac vásárlói dícsérik. A találkozó
szeptember 9-én vasárnap lesz, 11-15 óra között. A tanyára a tiszakécskei útról a nagy kôkeresztnél kell letérni
a Tisza felé. 

– Idén három helyen lesz közös preparátum készítés..
Ispánkon – szeptember 28-29-én (elôadások, iratterjesztés) Cím: Arkánum Vendégház, Nyugati szer 1.
Iváncsán – szeptember 30-án, Szalados József portáján. Iváncsa, Vörösmarty u. 21-
Tamásiban – október 7-én 10 órai kezdettel Sebestyén Gabi és Móricz Attila kertjében. Tamási, Eötvös u. 24. 
(Kérjük, hogy a részvételi szándékot elôre jelezzék Sebestyén Gabinak az alábbi telefonszámon: 06-74-470-564.)

Tervek – hírek:
– Az ôszi vadászati idényben minél több szarvasbika húgyhólyagot szeretnénk gyûjteni:

felfújva és megszárítva 2000 Ft-os áron vesszük át.
– Szeretnénk termelôi-fogyasztói köröket szervezni biodinamikus gazdák és Waldorf iskolák szülôi

körének tagjai között. Hazánkban 17 Waldorf iskola és közel 40 óvoda van. A Waldorf pedagógiát éppúgy Rudolf
Steiner indította útjára, mint a biodinamikus gazdálkodást, lehet, hogy így a temékek is megértô fogyasztókra
találhatnak. Egy példa már van erre: Gödöllôn házhoz, illetve iskolához szállít Matthew Hayes biodinamikus
kertész. Kövessük a jó példát!

Budapest, 2001. augusztus 28.

A szüreti idôre kívánok jó termést és jó erôt, békés baráti összejöveteleket

Dr. Mezei Ottóné – Klári néni
(tiszteletbeli elnök)


