
Bio Berta 25 éves 

 

Akár lehetne egy hölgy neve is, 25 évesnek lenni akkor is jó dolog– de, ismerve a gazdasági 

szféra hektikus voltát, még szebb, hogy egy, a környezetünkben született vállalkozás 

negyedszázados évfordulójának lehettünk nemrég a kíváncsi szemlélői. Mertazon a piacon 

megmaradni, folyton megújulni, fejlődni – nos, ezt csak az tudja, aki próbálta, mi, többiek 

csak gondoljuk, ez mekkora feladat lehet. 

 

Nos, térjünk a lényegre: március 27-én egy, a szakmabelieknek szervezett fórum rendezésével ünnepelte 

működésének 25. évfordulóját a Bio-Drog Berta Kft. a fajszi Ökológiai Tájközpontban.  

 

- A 25 év az tény és nem érdem. Ezt az alkalmat így nem az évforduló megünneplésére koreografáltuk, 

hanem a még hiányzó spirituszt keressük ahhoz, hogy a magyar életminőség, életkor és kilátások 

szánalmas helyzetét elmozdítsuk az európai jó gyakorlat felé – fűzte dr. Berta Zoltán a 

rendezvényhez szóló meghívóhoz magyarázatként. Ennek a folyamatnak egyik alkotórésze a 

környezetvédelem és egészségmegőrzés lehet, melyben főszereplő kellene, hogy legyen a bioélelmiszer, 

mint ahogy normálisan más országokban az is. Az út hosszú, a küzdelem kilátástalannak tűnő, ezért 

nincs idő pepecselni, és hagyományos reklám- és marketingtechnikákkal operálni, mert közben 

elfogyna minden jó szándék, elfáradna minden őserő. Az új – vakmerő - technikák konstruálására 

hívatott össze ez a fórum. 

 

Ha azt mondom, leesett az állam Bio Berta fajszi telephelyére érkezve, még enyhén fogalmazok. Az utcai 

kerítés, és az udvaron álló emeletes épület csupa hangjegyekből áll - el is kereszteltem őket „kotta-korlátnak”, 

és sürgősen az eredetüket firtattam. 

 

- Ez én ajándékom a feleségemnek – vallotta be dr. Berta Zoltán -, aki a szeretett zenepedagógusi 

hivatását hagyta el az én, és a vállalkozásunk kedvéért. Ezek nemcsak úgy „hangjegyek”: az utcai 

kerítésen a velünk együttműködő vállalkozások országainak himnuszai láthatók, az udvari épületen 

Vivaldi: Négy évszak című művéből vannak részletek. 

 

Meg is hatódtam haladéktalanul, és az érzés ott tartózkodásom ideje alatt végig velem maradt, ahogyan a 

Berta-család: szülők és két gyermekük közös munkájának gyümölcsével ismerkedtem.  

 

Ha emlékeznek még páran: indult az egész történet a család Vörösmarty utcai otthonában berendezett apró 

teázóval, folytatódott a ház mellett kis fűszerkerttel, és jutott el a 46 fajszi családnak két és fél évtizede munkát 

adó, különleges és magas minőségű, 170 féle bioélelmiszerből álló terméket kínáló vállalkozásig. 

Március 27-én olyan szakemberek érkeztek a konferenciára, akik szaktudásukat, vállalkozó kedvüket a – 

remélhetőleg – Magyarországon is egyre inkább igényelt bioélelmiszerek termesztésére és feldolgozására 

fordítják. 



A rendezvény értékelése – eredményei a szervezők tollából 

 

A prológus a honi bio erejét = SZEREPLŐI, s erőtlenségét= TÁRSADALMI figyelem és a közszereplői hiteles jó 

példa elmaradását taglalta a Biokultúra Szövetség, a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft, az első bio= 

NATURA GT vezetői, valamint a VM helyettes államtitkára prezentációjában. Az ügydöntő etapban a vérprofi 

külsős marketing-tudományos műhelyek (Hungarikum Szövetség, Kaposvári- Gödöllői Egyetem) optikázták –

és diagnosztizálták a Magyarországon miért csak 1%-nyi a bio élelmiszer fogyasztást, miközben Nyugat 

Európában sehol sincs 10 % alatt. 

 

Majd a konferencia az alábbi következtetésekre-ajánlásokra jutott: 

 

- Az 1% a létező társadalmi deficitjeink legvállalhatatlanabb eleme, a magyaros kétségbeesés és a szokásos 

sirámok helyett  ezúttal azonban a felelős ügygondozásról kell végre tanúságot tennünk. Ebből a lentebb már 

nincs állapotból kitörést – felemelkedést csak akkor remélhetünk ha a szerencsétlenségünkből csak a 

lehetőségeinre fókuszálunk, hisz gondoljunk bele, hogy ekkora feltáratlan piaca mint a mi 99 %-unk a világon 

senkinek NINCS ! 

 

- az egyetemek kutató műhelyei egyértelműen igazolják, hogy a hagyományos kereskedelmi praktikák 

 (akciózás, stb…) a minőségi élelmiszereknél abszolút tévút, sőt a minőségi élelmiszer esélyét ellehetetlenítő 

gyakorlat. Ezért hosszú és biztosan nehéz, mondhatni szinte kilátástalan küzdelem lesz a tömeg fogyasztói 

igényekhez kalibrált kereskedelmi praktikák mellett az ÉRTÉK, a MINŐSÉG ma még esendőségéből a holnap-

holnapután boldogság-egészség veretességéért szobrászkodni!! De miért ne teremthetnénk éppen Fajszon – és 

éppen mi új iskolát ezen feladataink sikerre viteléhez ?! 

 

1./ A hiányzó 99% piacból vállalható erkölcsű TOP cégekkel TESTVÉR VÁLLALATI együttműködést 

létrehozni. A rendezvény nap produkálta is az első ilyen együttműködést, melyen a Bioszférából a házigazda 

BDB Kft, a konvencionális szférából pedig Budapest –és Kozármisleny bázisokkal rendelkező G and M Kft. 

vállalt szövetséget. Az Együttműködési megállapodás formája-tartalma itt megtekinthető.  

 

2./Mind az egyetemek , mind a Biokultúra Szövetség társak lennének és felkészültek azon lehetőségre, hogy 

azon közmunka-startmunka programok, melyek  önkormányzati földeken növénytermesztést-állattartást 

abszolválnak, biztosítsák mintegy tanegységnyi felületen ( 1000 nm, 1 ól,..) modellként-bemutatóként-

tanulhatóként mindezt bio módszerrel is, hogy lássa , értse és terjessze a minőségi különbséget a résztvevő. 

Ehhez könnyen elsajátítható, majdnemhogy képregény formájú tájékoztató füzetecskékkel kell a programokat 

támogatni. 

 

3./ Újjászületés BIOSZFÉRÁNK MINŐSÉGIBB ÉLETE! ÉTELE! ÉTERE! Felhívás mozgalomba állítása. 

Emblémája: Föld, Ember, Folyó lenne, Raffai Sarolta nagysikerű regénycíme nyomán. 

 

4./ nyitott felület további sikerre vezethető ötletek közléséhez 

http://www.bioberta.hu/ma_files/egyuttmukodesi_megallapodas.pdf
http://www.bioberta.hu/kapcsolat/


 

A konferencia a civil erő erejét – és felelősségét a minőségibb honi életesélyek ügyében, s Fajsz – Bio Berta 

helyet ehhez hagyomány-mozgalomteremtőnek vallva a Fajszi Hangszerfapark-ba egy valaha madár hozta 

magból mára 25 cm-re cseperedett örökzöld emlékfát ültetett. 

 

A Hangszerfa park többi közel 120 korábbi lakója önmaga is biztosan óvja-, neveli-, erősíti új lakója által 

letéteményezett Ügyet, mint ahogy a Honfoglalás kori Fajsz helyszín is predesztinálja mintegy újkori 

vérszerződésként a magyar bioszféra érdemi jövőjét. Nekünk a Fórum résztvevőinek már csak a bennünk 

lobogó hit-, elszántság- és a jó példa hevületét kell megőrizni, s mind több honfitársunkba átplántálni! 

 

Fajsz, 2014. március 27.  

http://www.bioberta.hu/hangszerfa_park_telepites/

