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Élményfarm – Debrecen 
környéki tanyán

Civilizációnknak az élet minden 
területére kiterjedő válságáról cik-
kek, tanulmányok sokasága jelenik 
meg, amelyek a jövő kilátásai felől 
is mind borúlátóbbak. A  civil társa-
dalom, a  kisközösségek, az egyének 
felelőssége egyre nagyobb hangsúlyt 
kap a megoldások keresésében. Nap-
ról napra többet hallunk a környezet-, 
energia- és egészségtudatos szem-
léletmód kialakításának szükséges-
ségéről, nem csak a társadalom, de 
az egyének szintjén, a  lakosság köré-
ben is. Lakóhelyünk gondos, tudatos 
megválasztásával sokat tehetünk ezek 
megvalósításáért. A  környezet és az 
életmódunk meghatározó az életmi-
nőségünk szempontjából. Visszahat 
ránk, alakítja világnézetünket, jelle-
münket. Nem mindegy tehát, hogy 
milyen befolyásnak tesszük ki ma-
gunkat és gyermekeinket.

A  Nemzeti Művelődési Intézet 
által szervezett Kulturális Közfoglal-
koztatási Programban dolgozó köz-
foglalkoztatottak körében szerencsére 
találkoztam hasonlóan gondolkodó, 
környezettudatosságra törekvő embe-
rekkel. Vannak közöttük, akiknek ez 
határozza meg a gondolkodását, fi gye-
lemmel vannak a táplálkozásukra, vagy 
biogazdálkodást, integrált termelést 
folytatnak. Közösségi beszélgetéseink 
kapcsán sokszor merült fel ez a téma.

Egyik barátunk nemrég vett Debre-
cen mellett egy tanyát, ahol körülbelül 
két éve gazdálkodik. Szívesen adna he-
lyet és lehetőséget arra, hogy megva-
lósítsuk ötleteinket. Ha a feladatunk a 

közösségfejlesztés, közös érdeklődési 
körünknek megfelelően kézenfekvő 
volt, hogy hozzunk létre egy olyan kö-
zösséget, amelyhez a helyiek csatlakoz-
hatnak, és ahol megtanulhatják, hogyan 
kell környezettudatosan élni, szem előtt 
tartva a fenntartható fejlődést.

Az egyik partnerszervezetnél, 
a Homokkerti Közösségi Házban mű-
ködik a Szatyor Debrecen kistermelői 
piac. Ez egy olyan civil kezdeménye-
zés, amely a helyi termelőket támo-
gatja, a környezetet védi, és az egész-
séges életmódot ötvözi a tudatos 
vásárlás gyakorlatával.* Adott tehát 
egy olyan közösség, amelynek tagjai 
szívesen csatlakoznának a kezdemé-
nyezéshez. Mihez is konkrétan?

Elgondolásunk szerint egy él-
ményfarmot hoznánk létre barátunk 
tanyáján, ahol egy mintakertben len-
nének megtalálhatóak azok az egész-
séges növények, amelyeket nemcsak 
termelnénk, hanem fogyasztanánk is. 
Emellett gyógynövényeket is termesz-
tenénk, és terveink szerint, lenne egy 
bemutató méhészetünk is. Az egész-
séges életmódhoz kapcsolódóan is-
meretterjesztő előadásokat tartanánk. 
Megismertetnénk az embereket az 
alternatív energiák felhasználási lehe-
tőségeivel is.

Iskolai osztályoknak nagy élmény 
lehet az állatsimogató. A gyerekeknek 
programokat szerveznénk a tanyán, 
ahol testközelbe kerülhetnének az 
állatokkal, megismerkedhetnének nö-
vényekkel, gyógynövényekkel. (Van-
nak városi gyerekek, akik még csak 
zacskóban láttak csirkét.) Az egyének, 
családok, kisebb-nagyobb közösségek 
nemcsak megtermelhetnék maguk-
nak az alapvető élelmiszereket, ha-
nem megtanulhatnák az egészséges 
ételek elkészítését is a közös főzések 
során, amelyeknek rendkívüli közös-
ségfejlesztő hatásuk van.

Megoszthatnánk egymással ta-
pasztalatainkat, tudásunkat, átélhet-
nénk az együttlét örömét, miközben 
átörökíthetnénk rég elfeledett hagyo-
mányainkat. Sok embernek adna ez 
kapaszkodót a mai világban.

Lelkes csapatunk tagjai felajánlá-
sokkal, munkaerővel járulnak hozzá 
tervünk megvalósulásához. Lehetősé-
geink bővítéséhez pályázati forrásokat 
keresünk – egyik kollégánk ehhez nyújt 
segítséget, éppen egy pályázatírói tan-
folyamon vesz részt, tudja kamatoztatni 
frissen megszerzett tudását. Iránymu-
tató, közösségépítő és életmódfejlesztő 
tervünk a munkanélküliség leküzdésé-
ben is egy járható utat nyit.

* A kecskeméti Szatyor Egyesületről beszélgetést közöltünk az Egyesület elnökével – a Szín – Közösségi Művelődés 18.4. számában. 
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