
MÉH e-HÍRLEVÉL
96. szám, 2018. Február 26.

TAVASZVÁRÓ
Érdekesen indult ez az év is: megint látványosan összekeveredtek az évszakok. Januárban volt március, 
most meg nyakunkon a január… Most, hogy eme sorokat körmölöm/pötyögöm, épp szakad a hó, pedig már 
eleve van kb. 20 cm-es fehér paplan a széplaki tájon. Szép-szép, no de holnapután érkezik a március, az 
időjósok szerint -20 °C-al!
A kertészkedés mindenesetre csúszik egy darabig a tavaszi metszésekkel együtt. Legalább lesz idő az 
elméleti háttér megalapozására akár permakultúrás ismeretek, akár a Gyulai Iván féle mélymulcsozás 
tudásbővítésével, akár a szelíd metszésről tanultak továbbcsiszolásával.
Jelen hírlevél optimistán tele van magbörzékkel, s oltónapokkal, így talán a napocska is előbújik már lassan,
hogy kedvet, s lehetőséget adjon a folytatáshoz.
A hírlevél végén két értékes beszámolót is olvashattok a Téli Élőfalu Találkozóról.
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Emlékeztető: MAG programok
2018. első negyedév

Előzetes további MAG programokról

Március 14. Vesztergám Miklós Szentkorona előadása Magfalván

Március 24-25. MAGos Gyógyító találkozó és faültetés Magfalván

Márc 31-ápr 1. 1. MAGos Gyógyító képzés Magfalva

A programok még változhatnak, kövesd a www.magtar.hu honlapot, a MAGos listákat, vagy a 

Géczy Gábor fb. Oldalt!
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VISNYESZÉPLAKI PROGRAMOK

Baji Béla előadása: takarónövényes (mulcsozásos) kertészkedés, ahogy én csinálom címmel.

Ideje: 2018. március 13-án, kedden 19 órakor

A program helyszíne a visnyeszéplaki Faluház. A program ingyenes, adományokat az előadó utazására, a 
Faluház fenntartására elfogadunk. Bővebb információ: Zaja Péter namzi@tvn.hu T: 30/9742567

Kérjük kedves Barátainkat, hogy személyi jövedelemadótok 1%-ával támogassátok egyesületünk munkáját! 
Az előző évi 1%-okból 45 ezer Ft érkezett a számlánkra, amit köszönünk!
A rendelkezési nyilatkozatba kell beírni az Egyesületünk (Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési 

Egyesület) adószámát: 18764978-1-14 és nevét.

ZSELICI TÜNDÉRKERTEK PROGRAMJAI

- március 7-én, 16.30-kor: Zicska Szilárd gyümölcsész tart vetített képes előadást, baráti beszélgetést a 
gyümölcsészet és a vele szorosan összefüggő természetközeli talajéltetés újszerű témáiról.

- március 17-én, szombaton: kézbenoltás Ölbei Mihály Zoltán kertészmérnökkel
Addig is lehet készülődni oltóvesszők szedésével, az oltókések élesítésével és a paraffinozáshoz szükséges, 
nem színezett gyertyamaradékok összegyűjtésével!
Oltónapunkra 50-50 alannyal készülünk vadalmából, vadkörtéből, mirabolánból és sajmeggyből.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A programok helyszíne: Dióspuszta, Kultúrház

Szervező: Kustos Irma/Zselici Tündérkertek (Somogyapáti Önkormányzata, Somogyviszló Önkormányzata, 

Virágóra Alapítvány, Vásárosbéc és Gyümölcsoltó Alapítvány) Drótposta: pomona@t-online.hu

EMLÉKEZTETŐ: AZ EMBER ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS 
ALAPJAI

Mélymulcs a gyakorlatban 2018 tavaszán

A mélymulcsos gazdálkodás egy új megközelítés a kertművelésben, amely egyszerre kíméli időnket, fizikai 
erőnket, pénztárcánkat és környezetünket.

Az érdeklődők az azonos című filmből ismerhették meg a módszert. A gyakorlatban azonban számos kérdés
merül fel, amelyekre most választ kaphatnak az Ökológiai Intézet gömörszőlősi Oktató Központjában, egy 
két napos gyakorlati képzés keretében.

A képzés választható időpontjai: 2018. március 3-4

2018. március 24-25

2018. április 28-29
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Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott szombaton 10.00 órakor, a tréning 
várhatóan vasárnap 14.00-kor egy ebéddel zárul.

A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja.

A technológiáról készült kisfilm az alábbi linken található:

https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja, Gömörszőlős Kassai út 37-39.

Külső helyszín: Szuhafő

A képzés részvételi költsége 18.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (2-3 ágyas szobákban) és 
étkezési költségét, valamint a képzés díját.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze az itt megadott elérhetőségek valamelyikén:

Vigh Andrea rea.vigh@gmail.com vagy telefonon a 0620/407-6875 számon.

BOLYAVÁRI ESTÉK 39. évad!
2018. Kikelet /Március havának 2. napján, péntek este, hét órakor Friedrich Klára: Mély titkú rovással 
valamint Szakács Gábor: A stroke és a rovásírás

Ünnepes könyv/bemutató és vásár

„A szerző (Friedrich Klára) a 2017-es Arany János év és a költő újraolvasott verseinek hatására a "Mély 
titkú rovással.." címet adta könyvének. A kiadvány az előző művekhez hasonlóan tartalmaz új ismereteket a 
magyar rovásírásról, megfejtéseket, művelődéstörténeti adatokat, rovásírásos olvasógyakorlatokat, 
tanulságos szakirodalmat, sok ábrát, továbbá egy összefoglalót arról a terjesztő, oktató, kutató munkáról, 
amelyet a szerző ősi írásunk területén végzett férjével, Szakács Gáborral együtt az elmúlt negyed 
században. Ezen fejezet címe: 25 év a rovásírás bűvöletében és szolgálatában. Nagy, összefoglaló 
tanulmány és megfejtés készült a szarvasi, avar kori tűtartóról, mely fontos magyar nyelvemlékeink közé 
tartozik. Bemutat a szakirodalomban eddig meg nem jelent rovásemlékeket, másokat friss ismeretekkel 
egészít ki. A rovásemlékek pusztulnak, eltünedeznek, a hivatalos szakembereknek tekintélyük segítségével 
többet kéne tenni megmentésükért, összegyűjtésükért, azonban ezt mindmáig az általuk dilettánsnak, 
laikusnak, délibábosnak gúnyolt magyar emberek - kis fizetésből, kis nyugdíjból élők - idejüket, pénzüket, 
egészségüket feláldozva végzik el.”

https://youtu.be/2NB2TMBwEg8

2018. Kikelet /Március havának 9. napján Bajer Zoltán: Budapest madárvilága
„A természet különlegességeit, kincseit a lehető legritkább esetben keressük nagyvárosaink határain belül. 
De vajon minden esetben jól tesszük, ha nem nézünk szét alaposabban saját házunk tája környékén? 
Budapest egyike azon európai metropoliszoknak, amelyek a túlzott emberi térhódítás ellenére is meg tudták 
őrizni természeti sokszínűségük egy részét, melyet mi sem bizonyít jobban, hogy a hazai madárvilág 
kétharmadát az elmúlt 60 évben is sikerült megfigyelnie a szakembereknek fővárosunkban. Ez több mint 270
fajt jelent, melyek közül olyanok vállalkoznak évről évre a költésre és az utódnevelésre Budapesten, mint a 
fokozottan védett rétisas, darázsölyv, füleskuvik, vagy a színpompás gyurgyalag.”

2018. Kikelet /Március havának 10. napján Szombat-délutáni beszélgetés, öt órai kezdettel
Molnár Géza és Joó Lajos / Tükör által homályosan

„Az emberek magától értetődőnek tartják, hogy a valóságban élnek, csakhogy az agyuk által képzett modellt
érzékelik valóságként. Nem is lenne semmi baj, ha a modellben élő emberek a saját modelljükben 
cselekednének és nem a fizikai valóságban. Csakhogy valamennyien a saját agyunk által kreált modellben 
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élünk, de a fizikai valóságban cselekszünk, emiatt a modell hibáinak következtében számos nem várt hatás 
lehet a cselekedeteinknek, az agyunk ezekre kétféleképpen reagálhat. Az egyik módszer a valósság 
negligálása, figyelmen kívül hagyása közismert. Ez súlyosabb esetben tudathasadáshoz is vezethet. A másik 
lehetséges út nem ismert, vagy ismert, csak titkolt. Az agy ugyanis képes a modell kiigazítására is. Viszont e 
téren képtelen a fizikai valóság érzékelésére, ezért nem a valósághoz igazítja az egyedi modelleket, hanem a
valóságról alkotott képhez, amit a társadalom, a műveltség és a rítusok közvetítenek számára. Ma ezeket a 
média és a pc-beszéd jelenti. Ez azonban nem a valóság, hanem egy tudatosan torzító manipuláció terméke.
Az agyunk azonban csak erre támaszkodva tud igazítani a modellen, ebből következően, minél többször 
ütközik az egyéni modellünk a valóságos tényekkel, hatásokkal, annál gyakrabban igazít az agyunk a 
modellen, egy hamis mesterséges és hamis képhez, és emiatt annál távolabb kerülünk fizikai, biológiai és 
egyéb tudományágakkal jellemezhető valóságtól. Ez a magyarázata annak, hogy az emberek egyre 
hülyébbek, és képesek elfogadni olyan baromságokat, hogy létezik nemi identitás. Ahogy faji, történeti és 
egyéb identitás sincs, úgy a nemi identitás sem más, mint a realitásérzék torzulása, ami viszont az adott 
esetben mesterséges torzítás, amelynek célja a rombolás, és az emberek kiszolgáltatottá tétele.
Ezt a kérdést kellene körüljárni, de alaposan, egy olyan ember közreműködésével, akinél a Jóisten, a sors, 
az Evolúció (a nem kívánt rész ki-ki modellje alapján törlendő) kicserélte a tükröt.”

Március 15-16. Tavaszi Kirándulás / Szervezi: Bartha Erzsébet, Zsóka

Gépkocsis és gyalogos alkalom, mindkét nap indulás 9 órakor a Bolya-fészekből. Jelentkezés Istvánnál 
levélben, SOS!!!
15-én Várpalota és környéke...
16-án Nádasdy Kastély, Velencei tó és kisebb környéke

Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

Elérhetőségek:
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

OLTÓNAP Orfaluban

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a 2018 március 11-én vasárnap tartandó rendezvényünkre.
Helyszín: Fűszertár füveskert és Teaház, Orfalu

14 órától: Szépség a japán kultúrában - Dávid Éva és Varsányi György előadása és kiállítás
15 órától: Az oltás és a szemzés gyakorlata - Vadkörte Gyümölcsész Kör szakembereivel
Vadalanyt biztosítunk almához, körtéhez, cseresznyéhez. Hozni kell oltóvesszőt, a szaporítani kívánt fajtából.

Párhuzamos program: Gyümölcsös kézművesség Csabay Katával

A program ingyenes! Bővebben: Kiss András T: +36-70-415-5083

OLTÓNAPOK ZALÁBAN, VASBAN

Március 3.   9:00 Zalaszentgróti Művelődési Ház - Szervező: Tölgyvári kör
14:00 Tekenye, Peti kocsma Szervező - Tölgyvári kör

Március 4. 14:00 Kiskutas, Kultúrház - Szervező: Kiskutas Önkormányzata
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Március 10. 15:00 Döbröce

Március 11. 14:00 Orfalu, Teaház

Március 16. 10:00 Tilajújhegy, Kultúrház

Március 16. 9:00 Boncodfölde, Kultúrház

Március 17. 14:00 Csonkahegyhát, Katiék portája
14:00 Sümegcsehi

Március 18. 10:00 Szalafő, Pityerszer

Március 24. 10:00 Türje, Sporttelep

Március 25.   9:30 Kehidakustány, Kultúrház

A legtöbb helyszínen az oltásbemutatók/tanítás mellett egyéb színvonalas programok is várják az 
érdeklődőket. A programokról a főszervező, Vadkörte Gyümölcsész Kör képviselői adnak bővebb 
felvilágosítást:   Halász Elemér <halaszel@gmail.com>     vagy     Kiss András: 36-70-415-5083

VIII. SZEGEDI MAGBÖRZE
Ideje: 2018. március 3. szombat, 9:00–17:00
Helyszín: Szegedi Waldorf Iskola, Szeged Kolozsvári tér 1,

Ha megosztanád saját kertedben gyűjtött szabad-elvirágzású (nem hibrid) magjaidat, oltóvesszőidet, 
palántáidat közben pedig szeretnél tájfajtákkal és azokat fenntartó kertészekkel, kiskertesekkel 
megismerkedni, eszmét cserélni és szívesen elsajátítanád a helyes magfogás praktikáit, akkor látogass el a 
VIII. SZEGEDI MAGBÖRZÉRE!

Hozd magaddal kiporciózott, felirattal ellátott magjaidat!

Támogasd te is hozzájárulásoddal egyesületünket, hogy jövőre is hívhassunk előadókat és 
megszervezhessük a magbörzét!

  9:30-13:00 MAG CSERE-BERE

13:30-15:00 Előadás - Kardos Etelka a Magyar Permakultúra Egyesület elnöke és Kispitye Attila
"Családi permakultúra"- Tervezés permakultúrás szemlélettel, lehetőségek a kertben, 
családi méretben.

15:15-16:00 "Gyermek a tanyán" - Valódi pillanatok egy tanyán élő család mindennapjaiból, két 
fiúcska történeteiből. Kordás Katalin fotóinak vetítése zenei kísérettel.

A rendezvény ingyenes a saját maggal érkezők és 14 éven aluli gyermekek számára. Akinek nincs saját 
magja, attól egy szerény hozzájárulást kérünk a börzén való részvételért.

Ha sok maggal érkezel, kérj asztalt a szervezőktől! Saját termesztésű, nem hibrid magot hozz a cserére! 
Árusítás nem engedélyezett! 
Délelőtt reform büfével és játszóházzal is készülünk!

Bővebben: https://www.facebook.com/events/143113789671753/
Szeretettel vár minden érdeklődőt a 
VACKOR KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET és a SZEGEDI WALDORF ISKOLA
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TOVÁBBI MAGBÖRZÉK

http://maghaz.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=77%3Amagborzek-
2018&catid=13%3Ahir&Itemid=106

ZÖLD ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ 2018
A 2018.  évi  Országos  Találkozó,  idén  először  a  találkozók  történetében  (ideiglenes)  „határainkon  túli”
helyszínen, Kalotaszentkirály-Zentelke községben kerül megrendezésre, április 12-15 között.

A Találkozó programterve előrehaladott állapotban van. A ZöldCivil.hu-t böngészve 
(http://zoldcivil.hu/2018/01/02/orszagos-talalkozo-2018/) megismerkedhettek a jelenlegi elképzelésekkel.

Köszönjük azoknak, akik már jelezték a részvételt az egyes alprogramok, szekciók szervezésében és 
lebonyolításában!

A SZEKCIÓKKAL kapcsolatos ötleteket (téma, szekcióvezetés, javaslatok a tervezett szekció vezetőjének 

személyére, stb.) a kissjozsef.holocen@gmail.com vagy a parpi2001@gmail.com email címekre kérjük 

küldeni maximum 500 karakter terjedelemben. A szekcióötleteket érkezési sorrendben regisztráljuk!

A PLENÁRIS ÜLÉSSEL kapcsolatos gondolatokat (előadók személye, "témafinomítás", stb.) az 

ifarkas@mtvsz.hu címre várjuk.

További információ:

Kiss József: +36 30/967 47 96

Péter György Árpád: +40 740 418 89

AJÁNLÓ FILM
Kostyál Márk: Kojot avagy  Farkasok között táncoló

Kihasználva a februári időjárási viszontagságokat, közösségi mozi keretén belül néztük meg a „híres-
hírhedté” vált filmcsemegét. Elsőfilmes rendezőtől (reklámfilmes múlttal) ez bizony „ütős” film volt, a szó 
valós és átvitt értelmében is.

A főhős egy városi létben megtört, megalázott férfi, aki igyekszik elmenekülni a problémái elől. Párjával 
bekötözik a nagyapjától megörökölt faluszéli házikóba. Ismerő szituációk sorozata: a kőműveskeresés 
kudarcos útjai a házfelújításhoz/bővítéshez. Harc a helyi kiskirállyal, aki mindenkit a markában tart a 
polgármestertől a rendfenntartó erőkig, s aki a polgári védelem tagjaival vereti meg az ellenszegülőket. 
Igazi magyar „eastern”, amit minden hibája ellenére (néhol gyenge a hangminőség, vannak üresjáratok a 
filmben, túl hosszú) ajánlok falura költöző sorstársaimnak. Ha nem is a pofonok ösztönzésére, de az (egyik) 
üzenet okán: ha veszítünk is, azt tegyük emelt fővel! Meg kell tanulnunk harcolni az „igazunkért”, a 
párkapcsolatért, a helyünkért a világban!

Nem mellékesen az év poénját is Kostyál Márk filmjében láthattuk: az emblematikus svéd befektetők 
fogadása c. jelenetben zseniális!

A Kojot legtöbb meghatározó szerepét határon túli magyar színész alakítja: Mátray László és Orbán Levente
Erdélyből, Kovács Frigyes a Délvidékről érkezett, Bocsárszky Attila pedig felvidéki.

A mozik alig játszották, de a Magyar Filmszemle körüli botrányok nyomán feltöltötték közösségi 
csatornákra.

Itt talán még megnézhető:  https://www.youtube.com/watch?v=OIrr6JgxMls

6

mailto:ifarkas@mtvsz.hu
mailto:parpi2001@gmail.com
mailto:kissjozsef.holocen@gmail.com
http://t.emk03.com/m6f3_rd/mXNmaVrGdmJnZmxklV3IoWaZbJKUZGeXjMh1ZW9nlmtsXJVxZYqfbmNjZWySZ5aRZZ5Vk5VtaZSglGhYnm6VX6BzYmlnmXFnV6NxZIujosmji5rVoGpnlMqUmZdpZZefaJiVZZaXn2ZoZpmXm5uelGuVaJaYmJiUx5tsaWtX0nZsXKJxlayLYZR3o6qxatXal6yHzMSLkdTIp22hm4ScsoV6dWiA3nqpfa11rbFpnt2YmKXKvWVw3rK8ipqZeKqsmWhpapbdaap-d3losa6ioQ


PÁR GONDOLAT A 2018-AS TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓRÓL
Először jártam Gömörszőlősön, s megérte a 250 km utazást!
Szolid, barátságos, segítőkész fogadtatás, gyönyörű egyszerű falukép, szakszerűen jó állapotban tartott és 
sok frissen felújított népi műemlék, ízléses házbelsők a találkozó helyszínén, a szálláson és a helyi kis 
múzeumban.
Gyulai Iván eladása a mélymulcsos művelésről és a szombat délelőttre, néhányunk által kért, a tervezett 
programon felül megszervezett szuhafői kertbemutató túra mindennél hasznosabb volt. Másoknak is csak 
ajánlani tudom, hogy ne sajnálják az utazásra töltendő órákat. Megéri, mert nagy tudással fognak 
gazdagodni. A kerti zöldségek tudományán felül hallani lehetett a gyümölcsfák, lágyszárúak, gombák, 
rovarok, egyéb állatok, talajlakók embert gyógyító együttműködéséről, de megismerhetik a rakéta- és a 
tömegkályhát is testközelből.
Ez a kis 80 fős falu olyan skanzennel rendelkezik, amely egy megyeszékhelynek is büszkeségére válhatna! 
A gazdasági épületek a parasztgazdaságokban használt munkaeszközök gazdag gyűjteményének adnak 
helyet. A polgármester asszony rendkívül odaadó kalauzolással mutatta meg nekünk a festett kazettáiról 
híres kis református templomot és a Tompa Mihály emlékszobát. Az utóbbi 20 év áldozatos fejlesztési 
munkáinak eredményei a csendes hóesésben mesebeli szépséggel jelentek meg szemünk előtt.
A találkozó további eseményeiről, a Balaton-felvidéken öko-közösséget létrehozni szándékozó lelkes 
fiatalok terveiről, a találkozó három napja alatt felszolgált nagyon finom ételekről, a helyben beszerezhető 
sajtokról és egyéb kiváló tejtermékekről majd a „hivatalos” beszámolóból értesülhetünk. Úgy éreztem, a 
köszönetnyilvánítás jeléül nem tarthatom meg magamnak, ezt a pár sor méltatást.
Nagyon köszönjük mindenkinek, aki munkájával lehetővé tette ezt az igen jól sikerült találkozót!
Szabó Miklós
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Téli Élőfalu Találkozó - Gömörszőlős
Készítette: Prohászka Viola

Február 2 és 4-e között került sor a Magyar Élőfalu Hálózat (MÉH) téli találkozójára, melyet most a 
Gyüttment Műhely csapatával közösen tartottak meg.
A találkozó programja péntek délelőtt 11-kor kezdődött regisztrációval és ebéddel, majd Gyulai Iván 
Mélymulcs képzésével folytatódott. Sajnos ennek a nagy részéről lemaradtam, de Gyulai Iván 
mondanivalóját meglehetősen nehéz is jegyzetelni… mert felesleges szava és gondolata nincs!

Másnap, szombaton elkezdődött a tényleges találkozó, melyet Pabló konferált fel és vezetett szinte végig. 
Azzal a ténymegállapítással kezdte, hogy ez a találkozó eléggé rendhagyó, mert tulajdonképpen ez a 
Gyüttment Műhely folytatása is egyben.
A program Akváriummal kezdődött, (4 önként jelentkező beül a kör közepére, s elindít egy 
gondolatmenetet), amint valaki úgy érzi már nincs mondandója, átadja a helyét valaki másnak.
(Zaja) Péter szerint beérett az együtt dolgozás, ellenben Pabló pesszimista, mert úgy gondolja nehéz helyben
fennmaradni és ezzel együtt kifelé is nyitni. Pabló magukat erdőhöz hasonlította, ahol vannak öreg, fiatal 
fák és sarjak. Tracey ezek után azt is megjegyezte, hogy nincs erőnk látni az erdőt, mert, ahogy Pabló is 
mondta belülről figyelünk magunkra és nincs erőnk a teljes egészet kívülről látni. Közösséget, élő 
közösséget szeretnének létrehozni (Dorka gondolata), melyre Pabló reagált: „Hogyan lehetne élővé tenni? – 
Ez a mostani program tétje.”
Géczi Gábor szerint a fiataloknak jó lenne összeírni, hogy mit ne csináljanak (milyen hibázási lehetőségek 
vannak), hogy ne a saját kárukon kelljen megtanulniuk a gazdálkodást.
Kajner Péter kihangsúlyozta, hogy a találkozó célja az, hogy legyenek már konkrétumok, konkrét 
cselekvési tervek, mert csak akkor van értelme. Három szintben definiálta a rendszert: legfelül van az 
élőfalu hálózat (közösségek közössége – közösségi vállalkozás), a következő szinten vannak maguk az 
élőfalvak, ökofalvak és legalul van a családi, illetve az egyéni szint.

Ezek után bemutatkozás következett, hiszen nem mindenki volt a novemberi, Alsónémediben tartott 
Gyüttment Műhelyen, de sajnos (érthető okok miatt) ezen a találkozón sem volt ott mindenki, aki viszont 
részt vett a másik összejövetelen.
Folytatódott a program egy bővebb „önismertetéssel”, amikor a résztvevők röviden (4 perc) elmondták, 
hogy:

1. Mi a jövőképünk
2. Mi a tevékenységünk
3. Mi segít bennünket
4. Mi akadályoz bennünket
5. Miben tudunk együttműködni

Néhány jellemzőbb vélemény:
Mindenegyüttmegy Egyesület

1. Boldog és élhető ökológiai élet. Egészséges táplálék/élelmiszer, kis közösségek létezése, 
együttműködően.

2. Rendezvények, közösségi alkalmak szervezése, tudás gyűjtése és megosztása, mintaprojektek.
3. Szövetségesek, kapcsolati rendszer, hit.
4. Hibás tudás, jogi akadályok.
5. Tudás megosztása, kapcsolati háló, a tevékenységekben partnertalálás (bartel, kaláka).

MÉH (Zaja Péter)
1. Kialakítani a minták rendszerét egy dolog különféle vetületeiben, egy rendszert kell kialakítani, 

hogy az újaknak is mintát adjon. Félévenkénti összejövetelek.
2. Információmegosztó tevékenység önkéntesek mozgatásával.
3. Társadalmi szervezetek, segítő háló, a kudarcok is segíthetnek.
4. Időhiány, ego kisközösségi szinten, jogi szabályozás.
5. Tudásmegosztás (oda-vissza – Jurta Egyetem – nem jutott el a megvalósításig, pedig az 
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útkeresőknek segíthetne).

Krisna-völgy (Barsi Attila)
1. Egyszerű élet, magas szintű gyakorlása és publikálása.
2. Ennek a tevékenységnek a kutatása, gazdálkodás, egészséges táplálkozás, oktatás, ennek a tudásnak 

az átadása.
3. Fellelhető ez a tudás, a régi mesterségek az interneten és a közösségekben.
4. Jogszabályi környezet, emberi tényező (lustaság, kényelem).
5. Tudásmegosztás, tapasztalatcsere, termékek megosztása.

Inspi-Ráció Egyesület (Pabló)
Közösségre inspirálni, közösségi vállalkozásokat összekapcsolni.
Közösségi vállalatfejlesztés: Abból szeretnék megélni, amit szeretek – ebben segíti az embereket 
oktatással.
Tudatosság az emberekben (helyi hősök), van kinek segíteni (ez 10 éve még nem volt).
A tudatosság hiánya, tudás hiánya, erőforrás hiánya és a védnökök hiánya.
Tapasztalat megosztás megoldásokkal, online közösségépítés, tudástár, térkép.

Ebédszünetben Zaja Péter ízletes és tanulságos almabemutatója-kóstolója következett.

Délután kettévált a csapat és az egyik fele elment falunézőbe a másik fele pedig megtartotta a MÉH Belső 
megbeszélést.

Élőfalu megbeszélés - összegzés
Ami kellene:

1. online közösségi tér
2. közös tudástár
3. kereskedelmi bartel kialakítása
4. képzési háló építése

Kérdés:  Önkénteseknek csináljunk e egy egységes felületet?
Jurta Egyetem tervét hasznos lenne végre megvalósítani.
Lehetőség: közösségi szolgálat (gimnazistáknak kötelező 50 órát letölteniük, de olyan munkát nem lehet 
adni nekik, amiért más fizetést kap.)

Nyári MÉH találkozó: Géczi Gábor – MAGfalva vállalta a nyári élőfalu találkozó megszervezését, 
mely a tervek szerint 5 napos lesz, minden napra jut egy szakmai téma. Kiáltványt tervez 
megfogalmazni: hogy mi akadályozza az élőfalvak működését (illetve az életet) – társadalmi nyomás 
is hasznos lehetne. „Hagyjátok, hogy mi is éljünk!”

A délután a Gyüttment Műhely csoportmegbeszélésével folytatódott (előtte előadás volt: Tóth Miklós: 
Közösségi portál és tudástár), ahol különböző témákhoz lehetett csatlakozni. Az egyik ilyen téma (amihez 
becsatlakoztam) a Mindenegyüttmegy Egyesület Gyüttment fesztivál szervezésének kérdésköre volt. Úgy 
éreztem, hogy a személyes problémák ebben a témában összemosódtak a közösségi tenni akarással. Az 
elején többen nem is értettük magát a kérdést, illetve a témát sem. A lényege az volt, hogy az eddigi 
szervezők nem tudják már a múltbéli formában folytatni ennek a fesztiválnak a szervezését és segítséget 
kérnek a találkozón összegyűltektől. Ebből a szempontból sajnos kicsit szervezetlennek éreztem ezt az 
élőfalu találkozót. A szervezők előre tudták a rizikóját (ahogy Pabló is mondta), az összeboronálásnak a 
Gyüttment Műhellyel – amit én alapvetően pozitívan értékelek, mert szerintem szükséges összekapcsolni és 
becsatornázni ezeket a működési egységeket. Érdemes lenne ezeket a kiscsoportos beszélgetéseket 
legközelebb a Pabló által megfogalmazott szintekre szétosztani és aszerint tematizálni (közösségek 
közössége – élőfalvak – családi, egyéni szint).
Szerencsére voltak megoldási ötletek és felajánlások is.
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Vasárnap a kiscsoportos megbeszélések összefoglalója következett.
Végül Pabló konkrétumokat kért a jelenlevőktől.

Összesen 3 feladatot fogalmaztak meg:
1. MÉH-től kell egy tételes lista, hogy mit tud tanítani.
2. Az élőfalvak tudástárát valahol be kellene mutatni (weboldal).
3. A kommunikációs csatornák feltérképezés (pl. facebook).

Megoldások:
1. Átalakuló közösségek program, kommunikációs segítség.
2. Tuba Máté – humánökológus gyakornokok kiszervezésében tud segíteni.
3. Gyüttment Fesztivál szervezés segítése (ez nem tudom, hogy konkrétan megoldásként fel lett e 

sorolva).
4. Felvilágosító Lányok Köre (vezetője: Kriszti – Nagy Tamás felesége)
5. Tudástár létrehozása – fázisok:

1. Üzleti terv, forrás, szervezet
2. PROT PROJEKTEK (teszt üzem lefuttatása)
3. Tudásgazdák felkutatása (élőfalvak tudása)

Összegzés
Bár a kiscsoportos beszélgetésnél leírtak alapján véleményem szerint kezdeti stádiumban van ennek a 
rendszernek, ez a működési állapota (becsatornázás, szervezetek összehozása), de az irány úgy vélem 
pozitív. Ugyanakkor érdemes vigyázni, ha a rendszer elkezd intézményesülni, belekerül a pénz és már nem 
csak „szerelemből” működik, működtetik, akkor észnél kell lenni. Sok civil szervezet halála volt ez a 
fejlődési irány, és nem azért, mert nem volt szükségszerű, hanem azért, mert magára hagyták, a lendületre 
bízták a működését. Tanulságos volt egy belső megjegyzés: „Persze… kikaparjuk a gesztenyét és mások 
pedig…”. Azt hiszem, nem kell befejeznem a mondatot. Ez pontosan akkor hangzott el, mikor már üzleti 
tervről és az élőfalvak tudásátadásáról volt szó. Nem tudok erre jó megoldást, de úgy vélem, hogy nem 
szabad úgy járni, mint a növénynemesítéssel (Gyulai Iván előadása), hogy ha egy dologra koncentrálunk, 
jelen esetben a pénz, akkor az, másból fog elvenni, mégpedig jelen esetben a rendszer szellemiségéből.

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu  
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület és a 
Természetes Életmód Alapítvány
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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