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KEDVES BARÁTAINK!
Február elején a dornachi Mezôgazdasági Napokon, melynek címe: „Hogyan bánjunk a technikával,
hogyan dolgozzunk az eleven világgal“, körünkbôl Katona János és Mezei Ottóné vettünk részt.A konferencián sok
fiatal volt jelen, akik európai biodinamikus Hofokon, azaz családi vagy közösségi gazdaságokban dolgoznak, élnek.
Természetesen mindenfelé magas a gépesítettség, s ha valaki 8-10 órát ült a traktoron, s magágyat készített,bizony
átélhette, amirôl szó volt:
A gépekkel egy új szféráját teremtette meg az ember a világnak, s ez az új szféra idegen a természettôl, de
az ember lelkiségétôl is. Ezért nagyon jól kell értenie a géphez annak, aki nem akar rabjává válni, s nem engedi,
hogy a gép monoton taktusa tönkre tegye belsô világát. Ez csak akkor sikerül – errôl beszélt F. Stattler is, M. Klett
is – ha az érzékelhetô természeten kívül a mögötte élô, de nem érzékelhetô világba is belelát, beleérez az ember;
legalább annyival nyúl feljebb, amennyivel gépei az anyagbomlásból származó erôket használva alája mennek a
teremtett világnak. Ehhez belsô gyakorlatokra, lelki iskolázásra van szükség. Akkor elfogadhatjuk a gépek adta
munkakönnyítést, s a maradék erôt az eleven világgal való törôdésre fordíthatjuk. (Tanítás, állatgondozás, szemlélôdés a természetben, a gazdaság bejárása, mûvészi foglalkozások, magának a gazdálkodásnak mûvészetté
emelése.)
Megdöbbentô volt Van der Voort vetített képekkel illusztrált elôadása az angliai állatirtásokról. Az ô gazdaságukban nem engedték megölni az állatokat, a falu népével addig is szoros jó viszonyban voltak, s mikor a baj
jött, több száz ember állta el a „biztosok“ útját.Náluk a jó tartásmód mellett egyetlen állat sem fertôzôdött, s a biodinamikusok szociális közösséget alkottak a faluval az évek során. A kettô együtt hozta meg a gyümölcsét. Rajtuk
felbuzdulva több biodinamikus gazdaság is megvédte egészséges állatállományát.
A következô évi téma: Állataink bajban! S ehhez a vadon élô, a talajbeli stb. állatokat is számítjuk. A
Mihály-levél, amivel ebben az évben a biodinamikus csoportok dolgoznak:
– a 6. levél: Az ember jövôje és Mihály tevékenysége (A szöveget kérni lehet Mezei Ottónétôl.)
Hazai hírek: Egyesületünk megtartotta az éves közgyûlést. A közgyûlésen kevesen voltak jelen, úgy, hogy
a határozatképességhez a jogrendnek azt a – számomra kissé vicces – módját kellett használnunk, hogy fél óra
késéssel újra kezdjünk. Kérésre a jegyzôkönyvet elküldjük.
Egyesületünk alapításakor úgy gondoltuk, hogy a téli intenzív tanfolyamon és a hozzá kapcsolódó közgyûlésen szinte minden
tagunk részt fog venni: ott tudatosítjuk magunkban a foglalkozások során, hogy miért is dolgozunk biodinamikus módon. Kényszeríteni
természetesen senkit sem lehet, de vajon egyedül olvasgatva a Steiner-elôadásokat, amire munkánkat alapozzuk, nem vesszük-e el a többi
tagtársunktól azt, amire rájöttünk, s nem mondhattuk el, mert nem találkoztunk?

Az idei téli intenzív tanfolyam igen jól sikerült, 20 fô mind a négy napon kitartott, s még tízen egy-három
napon vettek részt. A résztvevôk fele nem volt tagja az egyesületnek.
A Biodinamikus Alapítvány Iváncsán nagy bajban van, hirdetés ellenére sem akadt gazdaságvezetô. Aki
most dolgozik, annak sajnos fogalma sincs a “bióról“, csak azt ígérte, hogy nem fog vegyszerezni.
Titkárunk, Móricz Attila sikerrel mutatta be biodinamikusan termelt borát Nürnbergben, a Biofach
vásáron. Egyenlôre Biokultúra védjeggyel.
A Waldorf iskoláknak nem tudtunk termelôi listát küldeni, mert oly kevesen küldték meg áruajánlatukat. De még nincs elkésve a jelentkezés! Aki igényli, hogy az egyesület ismertetô levelében – melyet a Waldorf
iskoláknak, társterületeknek, egészségügyi intézményeknek kívánunk elküldeni – szerepeljen neve, címe,
árukínálata, úgy azt küldje meg Bognár Évának (2014 Csobánka, Hanfland krt. 55.).

Ökopiac: Budán a Marczibányi téren több biodinamikus gazda is árusít, sajnos, nem írja ki, hogy ô nem
csak biós, de biodinamikus. A fogyasztók engem faggatnak...
A pesterzsébeti piac, a környék fogyasztói tudatának alacsony szintje, s talán a pénteki nap alkalmatlansága miatt –
nem mûködik.
Március 16-án új ökopiac nyílik a szegedi Mars téren, reméljük, hogy jól fog menni, a nagy városban több
tudatos fogyasztóraszámíthatunk.
A Biokultúra Találkozó Szegeden lesz (Újszeged, Oktatási Központ, Középfasor 1-3.) A biodinamikusok
lehetôséget kapnak március 16-án 14-16 óra között, egy külön teremben összejövetel tartására. A kvarcpreparátum betöltését a szarvakba itt is elvégezzük.
Április elején tervezünk egy preparátum készítô napot Ispánkon, egy napos bevezetô tanfolyammal egybekötve. Az
idôpontot még rögzítenünk kell.
Preparátumkészítés Budapesten, Mezei Ottónénál elôzetes egyeztetés alapján lehetséges!
Budaházi Antal és Katalin a tavalyihoz hasonlóan kertnézésre hívják az érdeklôdôket május 26-ra, vasárnap
10 órára, Domonyvölgybe. Cím: Domonyvölgy, Estike utca – fóliával szemben! Telefon: 06-28 489-524
Márciusban figyeljétek az eget! Évszázadok alatt egyszer van ilyen teljes gyülekezete az összes látható
bolygónak. A nyugati égen fel fognak sorakozni, és az újhold sarlója néhány nap alatt elvonul elôttük. Hogy ez
nekünk mit jelent, nem tudom, de hogy gyönyörû lesz, az biztos.
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