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Már itt van nyakunkon a tél, s visszagondolva az elmúló évre, látjuk, hogy bár jó volt a termés,
a gondok, s a nagy világ harcai is, elveszik örömünket. Saját bánatunk is nyomaszt:
Vezetôségi tagunk, kedves barátnônk, Szécsényi Sándorné motorbicikli okozta balesete halállal
végzôdött. Nagy szeretetet küldünk Erzsikénk után, hiszen jó tíz éve dolgozott biodinamikus módon – valódi úttörôként – a Kecskemét környéki homokon, elôször a környék lakóitól is kinevetve. Késôbb, az ô hatására
organikus biológiai szövetkezetbe tömörült szomszédai is vezetôjüknek választották, a biodinamikus
munkában ám akkor is csak férje támogatta. E lap is tolmácsolja együttérzésünket fiának és férjének!
Bár sokunknál jó volt a termés, sok a gyümölcs, de nem mindenki tudta azt bioáruként
értékesíteni. És aki az öko-piacra vitte is, a biodinamikus minôséget vajon hangsúlyozta-e? A családi
fogyasztókat is nevelnünk kell ennek az értékelésére, hát még a külsô fogyasztókat!
A szomorú történések ellenében igyekeztünk jót tenni: három helyen készítettünk együtt
preparátumokat ünnepi munkanapon szeptember végén, október elején. Zöld Lászlóné az idén is ellátta a két nagy biodinamikus gazdaságot preparátumokkal, bár Szendrô mintha bizonytalan lenne az
átvételben. A két nagy gazdaság összesen 2200 ha, vezetôi sajnos nem tagjai kis egyesületünknek. Itt
inkább azok fognak össze, akik a biodinamikus módszer miértjeire közösen keresik a választ.
Hogy mi munka áll még elôttünk, míg hazánkban létre tudunk hozni néhány átfogó, teljes körû
biodinamikus gazdaságot, ezt felmérhettem a „Mezôgazdaság Képviselô Körének“ idei találkozóján, ami
a Hamburg közelében fekvô Bauckhof gazdaságban zajlott le, Amelingenhausenben.
A Bauckhof központi gazdaságában, az idén épült új elôadóteremben folytak a megbeszélések, szállásunk is a Bauckhof panziójában volt.
Hogy leírjam, milyen hatást tett rám ez a hely – öreg, de belül annál modernebb vörös-tégla házaival
(egyesek zsuptetôvel!) a százéves tölgyfák alatt, a közeli druida szenthely és tó mellett (benn, a kertben!)
– ahhoz írónak kellene lennem. Inkább röviden közlöm a gazdaság munkaközösségének mûködési
területeit.
Területe: 100 ha szántó + legelô, és 75 ha erdô. Talajuk durva homok, nagy kövekkel. Csapadék 700 mm/év, ha esik annyi.
A terület egésze a munkaközösség tulajdonában van, a jövedelembôl megbeszélés szerint részesülnek a családok létszámuk
alapján.
Vetésforgó: 1. füveshere, 2. füveshere, 3. csillagfürt, 4. zab + árpa keverékben, 5. landsberger keverék (olaszperje, bíborhere
és szöszösbükköny), 6. csillagfürt magnak, 7. ôszi gabona. A szántóföldi zöldséget ide-oda beiktatják a jobb helyekre.
40 ha gyep kaszálva és legeltetve.
Állatállomány: 40 saját fajtájú, fekete-tarka típusú tehén + szaporulat. Az üszôket megtartják. Hízósertés annyi, hogy
kéthetente vághassanak. Tyúk csak annyi, hogy mindnyájukat és a saját boltot ellássa tojással. Kísérleti kis növésû Dextertehenek, két borjúval és egy bikával, ridegtartásban az erdôn, hogy makkolni is tudnak! Naponta megkötik ôket egy-egy
órára karámban, hogy háziállatok maradjanak, a maradék tejet kifejik és kis abrakot kapnak.
Az erdô maga egy nagy kísérlet: valamikori erikás puszta (Heide), fenyôvel befásítva. Ma sokféle fa betelepítve a különbözô
kitettségû és talajú foltokba. Iskolai osztályok bekerített saját telepítése, tujafélék, pillangós cserjék, pl. aranyesô, hogy
javuljon a talaj és több legyen a rovar-vendég. Mogyoró és galagonya ültetvény az erdô tôszomszédságában stb. a Bauckhof
kutatókörének munkája. A fahozam egyelôre kevesebb, mint a tiszta állományú fenyvesé, de a tájépítés hosszú jövôt ígér.
Feldolgozás és szolgáltatás: bolt, malom, pékség, kis tej- és sajtüzem, vágóhíd. Távfûtés saját fával, füst és hamu szinte alig
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adódik a kis telepen. Tanulók néhány éves képzése, iskolai csoportok fogadása márciustól októberig – bennlakással, ellátással.
A panzió és konyhája kitûnô. Sokszor rendezik itt az Északnyugat-németországi Paraszti Közösség biodinamikus összejöveteleit.
Közös ünnepek, kórus-éneklés, betlehemes játék és önmaguk továbbképzése rendszeres összejöveteleken: ilyesmi ad szellemikulturális alapot életükhöz.
A gazdaság az év folyamán majd 100 embernek ad munkát, állandóan ott élô tagjai a közösségnek 30 körül lehetnek, a
gyerekeket is beleszámítva. A szomszéd faluban levô üzemükben fogyatékosoknak otthon és kímélô munkahely van biztosítva,
ápolókkal.

Mint látjátok, tanulhatunk még! Az ilyen gazdaságok szövetsége talán kivonja magát még a WTO hatalma alól is.
Téli intenzív tanfolyam: 2002. január 18-22. délig. Helyszín: Gödöllô, Szent István Egyetem.
Szállás és koszt megoldható. A tanfolyam ingyenes.
Tervezett témák:
Rudolf Steiner mezôgazdasági kurzusából: a trágyakezelés, a pitypang preparátum;
Manfred Klett: A technika és az élôvilág c. tanulmánya. (Mezei Ottónétôl megrendelhetô a sokszorosított
magyar fordítás).
Munkabeszámolók:
(valószínûleg) Mezei Mihály: Természetszemlélet; A pénz szerepe;
Szalados József és Kulcsár András: Kecskenyáj kialakítása; Zöld Edit: Preparátumkészítés;
Budaházi Antal és Katalin: A mi fóliáink; Rózsa Péter: A rideg szarvasmarha-tartás.
Hozzászólók készülhetnek! – Mûvészeti foglalkozások. – A vetési naptár néhány kísérlete.
A tanfolyamot vezeti: Mezei Ottóné.
Jelentkezés január 10-ig a 06-1 200-7867-es telefonon.
Közgyûlés: ugyanott, 2002. január 22-én kedden 14 órától.
A Waldorf iskolák címjegyzékét mellékeljük. Próbáljatok helyi fogyasztói köröket szervezni, melyben a
Waldorf iskolák, óvodák partnerek lehetnek.
December hónapban a Karácsonyi Játékok (Betlehemes) megtekinthetôk a nagyobb Waldorf iskolákban,
ahol Luca-napi vásárt is rendeznek a gyermekek munkáiból.
Budapest, 2001. november
Minden kedves tagtársunknak és érdeklôdônek kívánok
békés, bensôséges Adventet
baráti üdvözlettel
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