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A XXIV. NYÁRI  MÉH  TALÁLKOZÓ  ÜRÜGYÉN

Az idei nyári MÉH találkozót június végén tartottuk Magfalván. A találkozó kb. 1 naposra sikeredett, és 
mindösszesen sem gondolom, hogy egy tucatnyinál többen vettünk volna részt. Nem készítettünk jelenléti 
ívet… magamat is beleértve lényegében a legrégibb motorosok találkoztak.
Amellett, hogy Hintalan Laci előadását meghallgathattuk, a késő délutáni órákban inkább egy önvizsgálat-
szerű szabad beszélgetés volt: öko- és élőfalvakról, közösségekről, népszerűségről, programokról, 
szervezési kérdésekről és másról… Minduntalan az alapkérdést kerülgettük: mi az oka, és mik a 
következményei, hogy a több százas hasonló alkalmak után az idei találkozó az alapításkori méretére 
zsugorodott?
A kis létszámnak persze előnye is volt: a beszélgetések sokkal bensőségesebben és szabadabban zajlottak. 
Az alábbiakban a magam véleményét igyekszem megfogalmazni.
A világon mindennek van egy élettartama. Tárgyaknak, eszméknek, biológiai lényeknek, saját magunknak 
is, és a létrehozott szerveződéseknek, közösségeknek vagy termelő vállalkozásoknak is. Ha valami vagy 
valaki túljutott a delelőjén, az nem tragédia, hanem csak egy helyzet, amihez lehetőség van alkalmazkodni, 
és lehetséges belőle mégis a lehető legtöbb eredményt kihozni.
A legegyszerűbb, pl. életkor alapú közösségek (pl. óvodai, iskolai csoportok) pár évesek, és nem lassan 
hunynak ki, hanem egy csapásra, a ballagás után.
Közösségek életének egyik fontos határpontja az emberöltő, vagyis a nemzedékek távolsága, a tipikus 
szülővé válási kor (kb. 30 év). Ez az az időszak, amelyben a szereplők közel ugyanabban az életszakaszban 
maradnak, és a gondjaik, feladataik, céljaik is változatlanok. Ha ezen túl tudnak lendülni, akkor a következő
határ az aktív életszakasz, ill. a teljes emberi élet hossza (50-60 év). Ezen túljutni már csak akkor lehetséges,
ha a közösség az öröklés és az örökítés működésmódját is beépíti a folyamataiba. Ilyenek az egyes 
államszervezetek, de az egyházak is, tipikusan a nagy anyagi erőt megmozgató szervezetek, de üdítő 
kivételként egyes kisközösségek is, pl. az amerikai amishok.
A MÉH kb. az emberöltőnél jár – és az utódlás kérdését eddig nem sokat boncolgattuk. Talán a Krisna-hitű 
egyháznak van rá válasza… bár az is nagyrészt a felcseperedett fiataljaik hozzáállásától függ. Talán azokban
a közösségekben van remény, ahol bő a gyermekáldás… talán a fiatal felnőttek visszatelepülnek majd. Talán
ott van némi fény az alagút végén, ahol a fiatalabb nemzedékek integrációja zökkenőmentes – aminek 
persze a gördülékeny belső életvezetés is a feltétele. A még fiatal korban létrehozott, de immár nyugdíj-
közeli korban, utódlás nélkül működtetett szerveződéseknek – bármilyen jól is csinálják a dolgukat – talán 
nem az éveik, de az évtizedeik bizonyosan meg vannak számolva. Sajnos mindezek nem csak az alapító 
szervezetekre, de az egész hálózatra is igazak.
Persze el kell gondolkodnunk a célokról is – nem először merül fel ez kérdésként. Csak az egymás közötti 
eszmecsere volt-e vajon a cél, vagy a kifelé való nyitás is? Csak saját magunkat akartuk különféle fontos 
belső kérdésekről tájékoztatni, vagy az egyéb érdeklődőket is, pl. az öko/élőfalusi életmód és letelepedés 
mikéntjéről? Mert a több százas létszámú találkozók és fesztiválok szervezését már sokan mások (pl. a 
Gyüttmentek) nálunk sokkal jobban csinálják. Talán kicsit el is szaporodtak ezek a versenytárs programok, 
és érezhető is az elszívó hatásuk. (Jómagam pl. a találkozó egy részében a Balaton-átúszást részesítettem 
előnyben).
Vajon a MÉH közösség-e? Talán a közös alapelvek még nyilvánvalóak, de vannak-e közös célok is, 

1



méghozzá olyanok, amelyek kihasználják a hálózatos működés erejét? Az információcserén túl vannak-e 
közös ügyeink, amit csak közösen valósíthatunk meg?
Hasonló találkozókon a tagság összetétele is szóba kerül. Van olyan volt tag, akikről eléggé nyugodtan 
kimondhatjuk, hogy nem részei a hálózatnak. De vajon része-e pl. egy olyan szervezet, ahol a 
fenntarthatósági célok között a társadalmi célok nyilvánvalóan megbuktak? (értsd: pl. mert belső viták, 
harcok színhelye). Része-e még egy olyan szervezet, amelyben a tagság/lakosság egyszerűen kihátrált az 
elkötelezett vezető mögül, és más irányba indult el?
Itt kell szót ejteni a pénzügyi fenntarthatóság legnyersebb kérdéséről is. Legtöbben szemérmesen 
félrenézünk akkor, ha valaminek a költségeiről van szó. Pedig néha mégis fel kellene tennünk a kérdést: 
biztosítható-e hozzájuk fedezet valamilyen forrásból? Esetleg azt is: termelünk-e vele eladható és 
megvásárolni kívánt értéket? Hátha van a társadalomnak olyan rétege, aki valamilyen értékes terméket 
szívesebben megvesz a színeseknél?
Végül, de nem utolsó sorban a szervezés, ill. az esemény meghirdetésének a körülményei is okolhatóak a kis
létszámért… de a magam véleménye szerint a fent említett mélyebb okok mindenképpen súlyosabbak.
A témákban az eszmecsere nem állt meg… folyt. köv.
Kilián Imre

VISNYESZÉPLAK  ÜNNEPI  ESEMÉNYEI

2019. augusztus 20.
ünnepi eseményei

Sok szeretettel meghívunk minden érdeklődőt Szent István ünnepére 2019.augusztus 20-án a visnyeszéplaki
faluházhoz!

A nap eseményei:
10:00 Igeliturgia
Füszfás Balázs ünnepi igeliturgiával nyitja meg a programokat a Faluházban.

13:00 Ebéd
Az ebédet Kárász Tamás főzi birkából, amit a Faluháznál lehet elfogyasztani. Az ebéd ára 18 év felett 1000 
Ft/fő, 6-18 éves korig 500 Ft/fő, 6 éves kor alatt ingyenes. Ebédet előzetes jelentkezés alapján tudunk 
biztosítani. Jelentkezni augusztus 18-ig lehet Mezei Krisztinánál (+36 30/7807120). Süteményről és 
italokról mindenki maga gondoskodjon. 

15:00 Márkus színház: Mátyás Király Szárnyai
A 28 éve működő Márkus Színház Visnyeszéplakra érkezik! Az a bábszínház, amely bőven merít a magyar 
népmesék világából, és a mesemondók hangvételével kalauzol el bennünket kalandos és vicces 
történeteiben. Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt kiváló szórakozást jelentő előadás várható a Faluház 
udvarán vagy a rendezvénysátorban (időjárástól függően).
Ebéd után kürtőskalácssütésre lesz lehetőség.

20:00 Táncház
A Máté háznál moldvai táncházat tart Sámsomdi Gergő, Gyulai Farkas, és Katyi Gyula. Étel-ital a szokásos 
batyus módon lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Szervező: Máté László +36 30/8537221
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MAGos  GYÓGYÍTÓ  KÉPZÉS

Szervezi:  A Magfalváért Egyesület

Mikor:  2019. szeptember 28-29-én

A tanítás alapja a magyar népi gyógyító hagyatékunk, melyet HITELES tanítók, gyógyítók adnak át a 
következő generációnak. A négy félévre bontott tananyag sok gyakorlati képzést nyújt, ezért a csapat 
létszámát 25 főben korlátoztuk. A második tanév végén a képzés szakdolgozattal és vizsgával zárul, a 
sikeresen teljesítőket befogadjuk a MAGos Gyógyítók népes családjába. Papírgyűjtők kíméljenek!

A képzés időpontjai:

szeptember 28-29.   Szakrális földrajz kirándulás, Börzsöny (Géczy Gábor)

október 12-13.   Ember és Természet kapcsolatrendszere (Vígvári János)

október 26-27.    Kenés, inazás, csontkovácsolás I. (Kiss Gergely Szabolcs)

november 9-10.  Gyógyítás orvosi piócával I. (Fresz Zsuzsanna)

november 23-24.   Autoimmun betegségek gyógyítása (Tulit Levente)

december 14-15.   Népi gyógyító praktikák a Gyimesekben (Bilibók Ildikó)

A képzés rendszere:

Minden második hétvégén szombat-vasárnap 9-16 között. A jelentkezőknek a teljes képzés tematikáját 
megküldjük. Aki távolról jön, Magfalván aludhat, vagy a környékbeli panziókban foglalhat szállást.

A képzés ára:

100.000 Ft félévente, melyet két részletben kell fizetni szeptember 28-án és november 9-én. Családtagoknak
30%, MAGosoknak 10% kedvezmény jár. A végzett Népi Gyógyászok 5000.-Ftos napidíjért frissíthetik fel 
tudásukat. Egyes napokra külsősök is jöhetnek 15.000.-Ftos napidíjért. 

A képzés helyszíne:

Gomba Civilház (Bp.-től 50 km, 2217 Gomba, Kossuth Lajos tér 4.) illetve jó idő esetén, Magfalván.

Jelentkezés:

Szeptember 10.-ig Volár Ferencnél, tel: +36 20 361 2830, ferenc.volar@gmail.com

Szeretettel várunk, mert „Az Élet él és élni akar!”.

Géczy Gábor

AZ  EMBER  ÉS  KÖRNYEZETKÍMÉLŐ  KERTMŰVELÉS  ALAPJAI

Mélymulcs a gyakorlatban  -  ingyenes képzés, önkéntes munkával!

Nyár végén, ősz elején három alkalommal is lesz lehetőség részt venni képzésünkön.
A mélymulcsos gazdálkodás egy új megközelítés a kertművelésben, amely egyszerre kíméli időnket, fizikai

erőnket, pénztárcánkat és környezetünket.
Az érdeklődők az azonos című filmekből - immár három rész elérhető- ismerhették meg a módszert. A
gyakorlatban azonban számos kérdés merül fel, amelyekre most választ kaphatnak az Ökológiai Intézet

Gömörszőlősi Oktatóközpontjában, egy kétnapos elméleti-gyakorlati képzés keretében.

A képzés időpontjai:
2019. augusztus 31 - szeptember 1. (szombat-vasárnap)
2019. szeptember 14-15. (szombat-vasárnap)
2019. október 19-20. (szombat-vasárnap)
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Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott hétvége szombatján, délelőtt 9.30 órakor.
A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja.

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja (3728 Gömörszőlős Kassai út 37.)
Külső helyszín: Szuhafő
A program ingyenes, a szállás, étkezés, valamint a képzés mindenki számára biztosított.
Pénteki szállás igénybevételére is van lehetőség, melynek költsége 4000 Ft/fő, ez tartalmazza a szállást és a 
szombati reggelit.
Résztvevőinktől önkéntes alapon nyújtott segítséget kérünk gazdaságunkban, mely a képzés gyakorlati 
részét képezi.
A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, jelentkezését az alábbi e-mail címen adja le: rea.vigh@gmail.com
Bővebb információ: Vigh Andrea   0620/407-6875 

A technológiáról készült kisfilmek az alábbi linken találhatóak:
1. rész:  https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E
2. rész:  https://www.youtube.com/watch?v=m5ZzMWQtA30&t=890s
3. rész:  https://www.youtube.com/watch?v=a8VrjshwIOU&t=142s

GYÜTTMENT FESZTIVÁL, 2019

Helyszín:    Sötétvölgy, Szekszárd
Ideje:  2019. augusztus 22-25

  

Kedves Szelíd Fesztiválozó!
Elkészült az udvarok programbontása
Örömmel jelezzük, hogy felkerült programjaink derékhada a honlapunkra! Idén számos újdonsággal 
jelentkezünk, ezért érdemes böngészni a számos előadás, műhely, pódiumbeszélgetés, gyakorlati 
foglalkozás között. A részletes programleírások folyamatosan frissülnek, kövesd honlapunkon és a fesztivál 
facebook eseményében. 
A legfrissebb programleírást honlapunkon itt találod:  https://gyuttmentfesztival.hu/programok/ 
Idén is Zéró hulladék: frissült, bővült a zéró hulladék kisokos
A fesztiválra készülődés elmaradhatatlan része a zéró hulladék megoldások átgondolása, ehhez most 
frissítettük, kibővítettük a nulla hulladék tanácsadónkat, arra kérünk, indulás előtt mindenképp olvasd át. 
Honlapunkon itt elolvashatod: https://gyuttmentfesztival.hu/zero-hulladek/
Frissült a Fesztivál helyszín leírás
Összegyűjtöttünk minden olyan információt, ami a Fesztivál helyszínre lejutáshoz, valamint az ott 
tartózkodáshoz szükséges lehet. Kérdéseitek alapján folyamatosan bővítjük a leírást, ezért érdemes lesz 
majd indulás előtt még egyszer rápillantani. A helyszínre jutás információit itt találod: 
https://gyuttmentfesztival.hu/sotetvolgy/

Szelíd fesztivál, szelíd zenével
Idén újdonság, hogy a zenei programokat hangosítás nélkül szeretnénk megvalósítani, így az igazi élő zene
erejére és természetes rezgéseire bízzuk magunkat. Felkerült a zenei program egy része is, amelyet itt 
hallgathatsz meg: https://gyuttmentfesztival.hu/zengo-szinpad/ 

Elővételi jegyek még kaphatók!
Még kedvezményes áron elérhetők bérleteink és napijegyeink, amellyel támogathatod éves találkozónk, a 
Gyüttment Fesztivál megszervezését. Részletes információkat itt találsz: 
https://gyuttmentfesztival.hu/jegyek/

Köszönjük, hogy megtisztelsz bennünket azzal, hogy mindezt elolvastad!
Ha bármilyen kérdésed van, akkor a szevasz@gyuttmentfesztival.hu e-mail címen, vagy a facebook 
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eseményünkre kattintva tudsz elérni minket. Igyekszünk mielőbb választ adni!

Várunk szeretettel egy négy napos találkozásra, közös tanulásra, ünneplésre és egy fenntartható világért 
való összefogásra augusztus 22 és 25 között a Szekszárd melletti Sötétvölgyben!

A Gyüttment Fesztivál szervező csapata.

A Közösségi udvar beharangozója

Az önszerveződés, és a kertész, aki mindezt megérti…
Idén két, szorosan összefüggő témát veszünk elő a Közösségi udvarban: az önszerveződést és a közösségek 
vezetését. 

Témánk feldolgozása során szakmailag nagy dobásra készülünk. Egyrészt az előadói térben nem nagyon 
lesznek előadások, de lesz 8 pódiumbeszélgetés közösségi kezdeményezések meghatározó tagjaival, 
vezetőivel. Nem bemutatkozások lesznek (az a Kisközösségi program jurtájában lesz), hanem szakmai 
beszélgetések az önszerveződés és vezetés valóságáról, örömeiről és bánatairól. A beszélgetéseket levezeti, 
kérdez, tanakodik, megosztja a beszélgetés kapcsán felmerült gondolatait Vágvölgyi Gusztáv – Pabló, a 
Közösségi udvar gazdája. Másrészt ezzel párhuzamosan a műhelytérben Szép Éva, az udvar másik gazdája 
– tavalyi évhez hasonlóan – egy állandó csoporttal utazik a Tau-Cetire, lehetőséget adva arra, hogy egy, a 
résztvevőkből verbuválódott véletlenszerű csoport elinduljon a közösséggé válás útján, vagyis 
önszerveződjön. 

Vasárnap 11 órától pedig a két udvargazda egy közös előadásban összefoglalja és össze is fűzik a két 
folyamat tanulságait, rámutatva a közösségek vezetésének legfontosabb törvényszerűségeire. 

https://gyuttmentfesztival.hu/kozossegi-udvar/

IX.  Falu-Város Baráti Találkozó,  2019

Helyszín:   Borsodgeszt
Időpont:  Augusztus 30 -  Szeptember 1.

PROGRAM:
2019. augusztus 30. Péntek 14 órától
Borsodgeszti asszonyok ételei, kertjei, kézi munkái és nótái – A geszti és városi asszonyok előadásában
Hagyományaink és falunk ételeinek kóstolója
Este 8 óra: Orgona est

2019. augusztus 31. Szombat
De. 10 órától: Íjászat és íjászverseny
Du. 3 órától: Badin Ádám meseszínháza tréfás műsora a sportpályán

Du. 4 órától: Előadások képekkel és zenével a Könyvtárban: Visszatekintés egy borsodgeszti asszony 
sorsára, amint azt Kmeth Jolán kutatása bemutatja
A múlt feltárásának fontossága Tuczai Rita kultúrantropológus megvilágításában
Helyi ételek és bográcsok a Hídlakban
Este 8 órától 
Mulassunk geszti módra - táncház B. Gabival

2019. szeptember 1. Vasárnap
De. 10 órától: Jókedvnövelő pincelátogatás 
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Du. 2 órakor: Hálaadó Istentisztelet és búcsú

MEGKÖZELÍTÉS
Vonattal Miskolcig átszállással a borsodgeszti buszra vagy Mezőkövesdig egyeztetett időpontban a falu
kisbuszával Borsodgesztre
Autóval: régi 3-as úton a harsányi elágazásnál (157-es km) balra
Szállás: Házaknál  és  Juhász  Katinál  önköltségesen (előzetes  jelentkezések szerint),  panziókban (egyéni
ügyintézéssel)
Ellátás (az étkezést kérőknek önköltségesen péntek reggelitől vasárnap ebédig, előzetes jelentkezés szerint 
tudunk étkezést biztosítani. 
Reggeli: kb. 500- Ft, Ebéd: kb. 1000- Ft)

Szervező: Kmeth Jolán
Házigazdák: FÉSZEK Egyesület, Kmeth Joli és Fónyad Csaba (+36-305703793, 1405-2944, 13126877,
+36-20-2373320, email: kmethj02@gmail.com, kmethj@freemail.hu, bolyanyo@gmail.com
Programhelyszínek: Hídlak, sportpálya és Könyvtár

30  ÉVES  MAGYAR TERMÉSZETVÉDŐK  SZÖVETSÉGE

Ünnepi Küldöttgyűlés

Kedves Barátaink!

A Magyar Természetvédők Szövetsége Ünnepi Küldöttgyűlés keretében emlékezik meg alapításának 30. 
évfordulójáról, melyre szeretettel várjuk a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanáccsal közösen! 
Hagyományainkhoz híven előre tekintünk, a megemlékezés mellett a fő hangsúlyt az előttünk álló feladatok 
és megoldások kapják.

Ünnepi Küldöttgyűlés időpontja: 2019. szeptember 13., péntek 13.30-17.00 óra

Helyszín: Országgyűlés Felsőházi tanácsterme (Budapest, V. ker. Kossuth Lajos tér 1-3.)

Program

12:30 - 13:30 Regisztráció

13:30 - 14:30 Kihívások a fenntarthatóbb világért

Bartus Gábor, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács titkára

Kőrösi Csaba, a Köztársasági Elnöki Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatósága igazgatója

Bándi Gyula, a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes

Szabó Marcel, alkotmánybíró

14:30 - 15:15 30 év után is az Alapító Nyilatkozat szellemében

Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány elnöke

Ilosvay György, a Csemete Egyesület elnöke, a Magyar Természetvédők Szövetsége elnökségi tagja

Szalay Tímea, a Csalán Egyesület elnöke, a Magyar Természetvédők Szövetsége elnökségi tagja

15:15 - 15:30 Szünet

15:30 - 16:00 Rendszerszemlélettel a természetért

Schmuck Erzsébet, a Magyar Természetvédők Szövetsége tiszteletbeli elnöke

Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke
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Éger Ákos, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke

16:00 - 16:45 A 30 éves Magyar Természetvédők Szövetsége köszöntése

Bencsik János, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága alelnöke

Jagoda Munič, a Föld Barátai Európa igazgatója

Sipos Katalin, a Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek Együttműködésének Koordinációs Tanácsa
elnöke, a WWF Magyarország igazgatója

Faragó Tibor, a Szent István Egyetem címzetes egyetemi tanára

Laki György, Kajárpéc polgármestere, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség alelnöke

16:45 - Koccintás

Levezető elnökök:

Cselószki Tamás, a Magyar Természetvédők Szövetsége társelnöke

Gergely Erzsébet, a Magyar Természetvédők Szövetsége elnökségi tagja

A részvétel regisztrációhoz kötött. Jelentkezéshez kérjük, töltse ki az adatlapot a 
https://forms.gle/cDQN6Kx3kenpdKkp8 linken.

A jelentkezési határidő: 2019. szeptember 10. (kedd)

További információ: konferencia@mtvsz.hu

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu,  Kilián Imre
Lektor:  Prohászka Viola: <prohaszka.viola@gmail.com> 
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület. 
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a „Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület”-en 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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