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A látogatás szervezői, Sol-
ti Gábor, a Kárpát-me-
dencei Ökogazdálkodók 

Szövetsége, a Sárközi Péter 
Alapítvány a Biokultúráért 
e lnöke és  Bocz Is tván a  
holtmarosi biogazdálkodók 
egyesületének elnöke voltak, 
kettejük kapcsolata és együtt-
működési hagyománya tette 
lehetővé, hogy a pilisi bioker-
tészek klubjának tagjai és a 
holtmarosi biogazdálkodók ta-
lálkozhassanak, kicserélhesék 
tapasztalataikat, s három na-
pot együtt tölthessenek, egy-
más tapasztalatait, de életét is 
megismerhessék, megoszthas-
sák a biogazdálkodás kérdé-
seiről kiakult véleményüket, s 
emellett emberi kapcsolatok is 
szövődjenek a két csoport tag-
jai között.

Amikor Solti Gáborral a jöve-
tel okait és céljait taglaltuk, el-
mondta – tulajdonképpen egy 
hosszabb ismerkedő, tapaszta-
latcserélő útról van szó, ami a 
holtmarosi érkezés előtt Kár-
pátalján kezdődött. „Az ottani, 
Horváth Zoltán lelkész által ve-
zetett Kárpátaljai Biogazdálkodó 
Egyesületet kerestük fel. Ti-
zenhárom ilyen csoport műkö-
dik a Kárpát-medencében, ezek 
között van a piliscsabai, ame-
lyikkel jöttünk, a kárpátaljai, 
amelyet meglátogattunk és az 
erdélyi holtmarosi, Bocz István 
állatorvos által vezetett, ahol a 
látogatás-sorozat befejeződött.

A biogazdálkodás útja

A természettudatos gazdál-
kodás – vagy öko-, illetve bio-
gazdálkodás, ami lényegében 
ugyanaz – kárpát-medencei 
kezdetei 34 évre nyúlnak visz-
sza – vázolta a KÖSZ elnöke. 
Akkor, 1983-ban vetődött fel Ma-
gyarországon az az igény, hogy 
a növénytermesztésben, de az 
állattenyésztésben is olyan ter-
mesztési és tartástechnológi-
ákat kell alkalmazni, amelyek 
részint nem károsítják a kör-
nyező természetet, másrészt 

nem teszik lehetővé, hogy az 
élelmiszertermékekbe káros, 
az embert mérgező anyagok ke-
rüljenek. Romániában csak 15 
évvel később, 1998-ban indult 
meg – mozgalom szintjén – ez 
a gazdálkodási forma. „Akkor 
jött el hozzánk az erdélyi Al-
bert Imre, hogy tájékozódjon. 
Mi rendelkezésére bocsátot-
tuk az ökogazdálkodás magyar-
országi törvényi szabályzását, 
ezt tanulmányozták a románi-
ai kollégák, s 1999-ben sürgős-
ségi kormányrendelet született 
a biogazdálkodás szabályzásá-
ról. Ezt tekintehetjük az itteni 
természettudatos biogazdálko-
dás kezdetének” – magyaráz-
ta Solti doktor. Ezután Sebők 
Péter professzor meghívására 
eljött a kolozsvári egyetemre, 
tartott egy előadássorozatot a 

témában. A magyarországi Bio-
kertész Egyesület három évig 
ingyen ellenőrizte a románi-
ai biogazdálkodókat, s tulaj-
donképpen ezzel a segítséggel 
indult el itt a biokertész-moz-
galom nálunk. Mint érdekes-
ség – Romániában jelenleg több 
mint 300 ezer hektáron folyik 
biogazdálkodás, ezzel szem-
ben Magyarországon csak 190 

ezer hektáron. Természete-
sen itt figyelembe kell venni a 
két ország kiterjedését is. „Je-
lenleg én vagyok az egyetlen, 
aki minden évben részt veszek 
a romániai Bioterra Egyesület 
konferenciáin” – mondta el dr. 
Solti. A KÖSZ tagja a Bioterra, 
de a holtmarosi egyesület, a 
marosvásárhelyi székhelyű 
RMGE-Maros, torockói egyesü-
let, meg a marosvásárhelyi né-
hai Boros Csaba által létrehozott 
biogazda-csoport is, a szövetség 
pedig a magyarországi Vidékfej-
lesztési Minisztérium partnere.

Miért ide?

A KÖSZ elnöke kifejtette: „A 
biogazdálkodás jelentősége nem 
csak az, hogy egészséges pa-
radicsomot, paprikát termesz-
szünk, emellett igen fontos az 
is, hogy a medence különböző 
régióiban élő gazdák megismer-
jék egymást, egymás munkáját, 
kapcsolatok szövődjenek, át-
adódjanak és hasznosuljanak a 
tapasztalatok.” Erre pedig igen 
jó lehetőséget nyújtanak a közös 
kirándulások. Solti doktor igen 
fontosnak tartja, hogy ha ő meg-
ismer egy tájegységet, az meg-

tetszik neki, akkor oda elvigye a 
magyarországi gazdatársakat, 
hogy azok is részesülhessenek 
ebben az élményben. Így került 
sor a mostani kárpátaljai és er-
délyi találkozókra.

Égig érő sziklák között

A piliscsabai vendégek autó-
buszába Holtmaroson felszállt 
a helyi biogazdálkodók és a Tu-
lipán gyermekotthon egy-egy 
csoportja. A két biogazda cso-
port döntött úgy, hogy – mivel 
volt még jónéhány szabad hely 
– elviszik a gyerekeket is. Az el-
ső állomás Szováta volt, itt né-
hány perc alatt megnézték az 
üdülőtelepet és a híres Medve-
tavat, majd Parajdon a sóbányá-
ba ment le egy csapat, egy másik 
meg a strandon töltött el másfél 
órát. Gyergyószentmiklóson át-
haladva a buszból nézték meg az 
örmény templomot, majd egye-
nesen vezetett az út a Békási-
szoroshoz. Végigyalogoltak az 
európai hírű szurdokvölgyön, 
az égbenyúló sziklafalak kö-
zött, olyan érdekességeket is 
láttak, mint az 1989-ben meg-
gyilkolt román diktátor-házas-
pár képével díszített bögre, 

vagy a kikészített rókaprém, ju-
hászsubák, csergék, majd újból 
buszra szállva érkeztek meg a 
gyergyószentmiklósi 4-es kilo-
méterkőnél levő vendégházhoz, 
ahol a magyarói születésű Ör-
dög házaspár, András és Tünde 
látta vendégül a három csopor-
tot. A magyarországi vendégeket 
mititei-jel várták, s megkóstol-
hatták a disznó- és lóhúsból ké-
szült sült kolbászt. Mindkettő 
átütő sikert aratott.

Hazafelé a Gyergyószárhegy-
Ditró-Maroshévíz útvonalon 
mentek, hogy a vendégek mi-
nél többet láthassanak a Szé-
kelyföldből. Az úton a gyerekek 
csak úgy, a maguk meg a ven-
dégek szórakoztatására éne-
kelni kezdtek. Különösen egy 
Julcsi nevű kislány egyvelege 
tetszett – egyáltalán nem sér-
tően keverte az istenes éneke-
ket a nyolc-óra-munkával –, aki 
annyira szépen, tisztán éne-
kelt, hogy sok szem nem maradt 
szárazon. Akkor jegyezte meg 
egy piliscsabai volt sebészor-
vos, Ravasz Gábor: „A felnőttek 
csak kornyikálnak, ez a lányka 
a lelkéből énekel, annyira szé-
pen, hogy az már fáj.” Holtma-
rosra érve pedig Solti doktor 
mondta el – rendkívüli módon 
megtetszett a magyarországi 
csoportnak ez a gyermekcso-
port, így elhatározták: valami-
lyen módon támogatni fogják a 
Tulipán gyermekotthont. „Rend-
kívül mély benyomást tettek 
ránk a gyerekek, különleges 
értékükkel, jólneveltségükkel, 
fegyelmezettségükkel, elisme-
résünk Bartha József nyugal-
mazott református lelkésznek, 
a holtmarosiaknak, akik gondo-
zásukat felvállalták, felkészítik 
őket az életre. Mindent megte-
szek, hogy a közeljövőben meg-
hívhassuk őket a holtmarosi 
biogazdálkodókkal együtt egy 
magyarországi többnapos lá-
togatásra, hiszen ők valóban 
megérdemlik a támogatást” – 
mondotta búcsúzáskor a KÖSZ 
elnöke.
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Erdélyi látogatáson a Kárpát-medencei Ökogazdálkodók Szövetsége

Lókolbász, diktátor-csésze és Julcsi-nóta

Rövid séta a Gyilkos-tónál

A Békási-szorosban a sziklafalak mellett a emléktárgy-standokat is megnézegették
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A múlt hét végén a Kárpát-medencei Öko gazdál-

kodók Szövetségének (KÖSZ) huszonkét tagja 

Kárpátaljáról érkezve a megyénkbeli Holtmaros-

ra látogatott, ahonnan egy rövidebb, környékbeli 

Wass Albert-túrán, majd egy hosszabb, a Béká-

si-szorosig terjedő kiránduláson vett részt.

Solti Gábor KÖSZ-elnök köszöntőt mondott




