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ÖNFENNTARTÓ MAGYAR FALVAK TALÁLKOZÓJA – 2013. JÚLIUS 20-21., KOSD 
Olyan időket élünk, amikor megszűnt létezni a vidék. Nincs már meg az a gazdasági környezet,  ahol a 
vidéki  gazdaság  ésszerű  feltételekkel  fenntartható  lenne.  Ezért  szükség  van  azon  települések  ötleteire, 
amelyeket  sikeresen  integráltak  közösségeikbe,  és  azokkal  gazdasági  produktumot  voltak  képesek 
létrehozni. Szükség van a hit visszaadására, hogy van a nemzetünkben még annyi erő és oly szent akarat, 
amely képes újraépíteni a pilléreket és egy nemzet továbbélését biztosíthatja.



Lehetőséget  kell  tudnunk  teremteni  ezen  településeknek,  akik  kitartásukkal  képesek  voltak  működő 
gazdasági rendszereket létrehozni, hogy bemutathassák eddigi eredményeiket, sikereiket, ezért szervezünk 
találkozót a Naszály hegy lábánál a gyönyörű természeti adottságokkal rendelkező Kosd Községben.

Programok:  Önfenntartó  települések  bemutatkozása  (Érpatak,  Gyöngyöspata,  Hernádszentandrás, 
Kemenessömjén),  ökomenikus  istentisztelet,  kézműves  foglalkozások  (kovács  és  fazekas  mesterség, 
nemezelés,  csuhé-gyékény),  solymászat,  Baranta  bemutató,  lovasbemutató,  hagyományőrző  csoportok 
előadása.

RAKU-KERÁMIA MŰVÉSZETI TÁBOR, NAGYSZÉKELY 
Időpont: 2013. augusztus 6-11.
Helyszín: Nagyszékely, egy csendes, madárdalos kis zsákfalu Tolna megyében.
Szeretettel várunk mindenkit, aki az agyagot és a kerámiát mélyebb, ill. magasabb létének minőségében 
kívánja tanulmányozni és így vele alkotni. Majd ezek szerint a raku égetési eljárás lényegét megélni. 
Lehetőség lesz hozott-zsengélt, illetve a táborban készült tárgyak raku-égetésére is. 
A tábor célja a kerámia tárgyak készítésén túl a közös alkotás, közös égetés, illetve az agyag és a kerámia 
jelenségével való foglalkozás. Miért fontos nekünk az agyag és a kerámia? Milyen jelentéseket hordoznak 
ők magukban, mi az ő küldetésük a Földön? Mi is az a raku? Mit jelent ma számunkra? Ilyen és további 
hasonló kérdésekről beszélgetünk majd tényfeltáró szellemi műhelyképpen.
Egyéb kiegészítő programlehetőségek is lehetnek közös megbeszélés szerint: tavi fürdőzés, ismerkedés a 
helyi föld-minőségekkel, gyógynövény-gyűjtés, lovaglási lehetőség, helyi kertek és gazdaságok 
megtekintése stb.
Étkezés: napi háromszori étkezés, ebben egy meleg ebéd biztosított. Házi koszttal, házi kenyérrel, saját 
kertben termelt zöldség és gyümölcsökkel, állataink által nevelt hússal. (vegetáriánusok jelezzék külön 
igényüket!)
Szállás: vendégházban, vagy saját hozott sátorban.
Amit hozni kell: hálózsák, igény szerint derékalj, vagy polifoam, zseb/fej-lámpa, (lehetőleg több) játszós 
ruha, saját bögre, időjárástól függően (gumicsizma), esőkabát.
További részletek és jelentkezés:
 www.punkostigabriella.hu alatt a 'Kapcsolat' menüpontban,
illetve a punkosti.gabriella@gmail.com címen.

MAGYAROK VÁSÁRA – KULTURÁLIS ÉS HAGYOMÁNYŐRZŐ NAPOK
Szántódpuszta, 2013. július 27-28.
- Táncház, népzene, hagyományőrző bemutató, íjászat, harci játékok, kiállítások
- Kézműves vásár, mesterségek bemutatása és őstermelők piaca
- Baranta – magyar harcművészet bemutató és foglalkoztató
- A Tatai Celőkék íjász szakosztályának íjász és harcászati bemutatója
Szent Kristóf-napi szentmise
Szervező: Civilek a Nemzetért Egyesület, Siófok
Varga László (elnök) tel: 20/9350-322, e-mail:vargal@supraktv.hu

XI. ORSZÁGOS BIOFŐZŐ VERSENY ÉS PÁSZTORTALÁLKOZÓ
2013. augusztus 25., Balmazújváros – Tiszacsege  összekötő út, Vókonyapuszta
Kézműves termékek bemutatója és vására (kovács, fazekas, nemezelő, teknővájó, kádár, kalapos, rézműves, 
fegyverkovács stb.), bajusz verseny a Magyar Bajusz Társaság szervezésében, bio alapanyagból készített 
hagyományos pásztorételek kóstolója, táncház, népi játékok.
A muzsikát szolgáltatják: Bárdosi Ildikó, Kerekes-Polgár Lilla, Molnár Miklós és bandája, Csíkcsobotfalvi 
Antal Imre és bandája, Magyar Dudások Pál Pista bácsival, Juhász Zoltánnal, Dzsupin Pállal
Jelentkezés az alábbi elérhetőségen: Rózsa Péter és Rózsa Péterné 30/338 1999
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KÖRNYEZETTUDATOS NAP ÉS TISZA-TAVI ÖKOVÁSÁR
Az ÖKO-Pack Nonprofit Kft. és a Tisza-tavi Ökocentrum koordinálásával 2013. július 27-28-án kerül 
megrendezésre a Környezettudatos nap és Tisza-tavi Ökovásár tematikus nap.
A rendezvény fő mottója a természetvédelem, a környezettudatosság és a fenntartható fejlődés. A program 
célja a minél környezettudatosabb és egészségesebb életmód népszerűsítése zöld programok, ökoporták, a 
Nemzeti Parkok és a helyi termelők termékeinek megismertetésén keresztül. A Tisza-tónál a poroszlói 
tájház udvarán helyi termelők árusítanak, illetve kézművesek tartanak bemutatókat, a Tisza-tavi 
Ökocentrumban. Az ország leglátogatottabb ökoturisztikai tanösvényén, a Vízi Sétányon pedig rendhagyó 
tárlatvezetés, gyermekeknek öko-foglalkozás, állatfarm bemutató lesz, valamint gasztronómiai programok 
várják az érdeklődőket.
 A sikeres együttműködésnek köszönhetően az akció hivatalos weboldala a  www.videkjaro.hu oldal lesz. A 
vendégek itt találják meg az akcióban résztvevő ökoturisztikai szolgáltatók listáját, elérhetőségét, kínálatát, 
ezáltal előre be tudnak jelentkezni.

MAGYAR ÁRUK NAPJA
Elindult  egy magyar  termékekért  mozgalom,  mely szeretné felhívni  mindenkinek a figyelmét  a magyar 
termékek,  szolgáltatások  vásárlására,  fontosságára  mely  kilábalást  hozhat  reménytelennek  tűnő 
helyzetünkből.
Dicsőséges, vér nélküli felemelkedést szeretnénk, nemzetünk talpra állását "máról – holnapra".
Elérhetjük, ha végre teszünk is érte, azzal, hogy odafigyelünk, mit veszünk. Első lépésként, "magújulásként" 
arra  kérünk  mindenkit,  hogy  minden  hónap  7.  napján  csak  magyar  terméket,  szolgáltatást  vásároljon. 
Regionálisan  rendezvényeket  tartunk,  melyen  megismerkedhet  mindenki  a  környezetében  lévő  és 
könnyedén elérhető, biztos és színvonalas termékekről, magyar árukról, szolgáltatásokról, melyek a saját 
jövőnk megmentésének alapja lehetnek.
Elképzeléseinkhez  mérten,  rendezvényeinken  kiemelt  hangsúlyt  kapna  a  felsőbb  osztályosok  és 
középiskolások szemléletének formálása a lokálpatrióta életvitelre. Amennyiben érdemesnek, találod kérlek 
csatlakozz kezdeményezésünkhöz. 
Ha van bármilyen  magyar  termék,  áru,  szolgáltatás  ismerősi,  baráti  köreidben vagy ismersz,  használsz, 
vásárolsz  ilyet  és  szeretnéd ajánlani  másoknak,  kérjük,  küldd el  nevét,  címét,  elérhetőségét  számunkra, 
mivel  egy  közös  nagy adatbázis  összeállításán  dolgozunk,  mellyel  szeretnénk  megkönnyíteni  mindenki 
számára a termékbeszerzést.
Bővebb információ:   http://matine.hu/?page_id=695  

(Matiné fedőnév alatt kaptam a felhívást, érdekesnek s fontosnak is tartom, de mivel személyt nem tudok 
kötni hozzá s a megadott oldalon sem találtam konkrétumokat, ezért bizonyos tartózkodással adom közre. 
Ha valaki többet tud erről a kezdeményezésről, kérem, ossza meg velünk! A szerkesztő)

MAGYAR KÉZMŰVES, FÖLDMŰVES ÉS ÉRTÉKŐRZŐ TÉRKÉP 
http://www.haloszovok.info/magyar-kezmuves-foldmuves-es-ertekorzo-terkep/
A térképre jelentkezéssel lehet felkerülni, ezen a címen: Magyarertekorzo@gmail.com.
A  térképre  elsősorban  magyar  kézművesek,  növénytermesztők  (lehetőleg  őshonos  fajtájú)  illetve 
állattenyésztők  illetve  tartók  és  olyan  emberek,  közösségek  jelentkezését  várjuk,  akik  az  ősi  magyar 
hagyományokat, tudást őrzik, művelik és tanítják.

Megjelent a SÜVÖLTŐ, az E-misszió Egyesület környezetvédelmi folyóiratának idei harmadik száma. 
A tartalomból: 

Az unka ünnepe 
Egy nap a szilvafa alatt 
Divat vagy elköteleződés
Maradjatok köztünk, vízenjárók!
Glifozát a szervezetünkben?! 
GMO: kiengedhet-e a szellem a palackból?
A kis házi berkenye expedíció 
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Macskabagoly a Sóstói-erdőben 
Ég és föld 

Az újság letölthető honlapunkról: www.e-misszio.hu
Mielőtt letölti kiadványunkat, kérjük, gondolkozzon el azon, megérné-e Önnek előfizetni lapunkra egy évre: 
1.500.- (+ 600.- Ft postai költség), mellyel munkánkat támogatná, és nyomtatott formában kaphatná kézbe 
Süvöltő újságunkat évi 6 alkalommal. Egy példány ára: 300.- Ft
Megrendelhető irodánkban 4400 Nyíregyháza, Malom u. 18/a.
Telefonon: 42/423-818; elektronikusan: emisszio@e-misszio.hu
Kapcsolat: Tömöri László főszerkesztő

NAP A SZÉKELYEKNÉL
Valami  nagyon  gazdaságfejlesztési  célú  zerté,  gyanúsan  külországba  nyúló  csápokkal,  akik  a 
biogazdálkodás székelyföldi előmozdítását célzó tanácskozást szerveznek Sepsiszentgyörgyön. Államtitkár 
helyettes a meghívottak listáján, de Kovács T. Áron kászoni barátunk neve ismerősen és bizalomkeltően 
csengett  ahhoz,  hogy  a  Gyűrűfűről  és  általában  a  magyar  ökofalvakról  tartandó  előadás  meghívást 
elfogadjam.
In medias res rárepülés történt: éjjeli vonattal reggel érkeztem – koszosan, álmosan, éhesen… Aztán pár 
falat, meg egy zuhanyozó meglátogatása után a társaság is összejött, köztük Áronon kívül más ismerősök is, 
olyanok is, akiket arcról igen, de a nevük már rég kihullott, meg olyanok is, akiknek a nevét hallottam már, 
és most örömömre az embert is megismerhettem.
Fél órát szántak egy előadóra – többen megduplázták az időt, de érdemes volt meghallgatni őket még akkor 
is, ha az éjszakai vonatozás okán makacsul le-lezáródó pilláimat még makacsabbul kellett fel-feltámasztani. 
Jómagam tartottam az időkorlátokat, még úgy is, hogy a mondathosszakat patikamérleggel mértem ki, és 
mindegyik mellé még egy-két bekezdésnyi magyarázatot vagy egy kisebb lélegzetű önálló előadást is oda 
lehetett  volna  kanyarítani…  azt,  hogy  jó  földbe  hullajtottam  a  jó  magot,  a  későbbi  megszólalások  és 
hivatkozások bizonyították…
Mit lehet ilyenkor, ilyen helyzetben mondani?
Talán  a  legfontosabbakat:  a  világvége-huhogásokon  túl  kell  lépnünk,  de  a  létező  válságjelenségek,  az 
olajfelező,  az ökolábnyom tényleg nem ad sok derűlátásra  okot.  Léggömbök és dominók korát  éljük,  a 
léggömbök pedig, mint a gyerekrendezvények versenyein, tudjuk, hogy valamikor eldurrannak, csak nem 
tudjuk  pontosan,  mikor.  Világunk  előszobájának  sorba  felállított  dominóit  pedig  billegeti  a  szél,  a 
légnyomás, az emberi léptek, de valaki mindig gyorsan odaugrik, és megállítja, még mielőtt eldőlne. Nem 
tudjuk, hogy ez a stratégia meddig lehet sikeres, mégis sejtjük, hogy egyszer valaki elrontja, akkor viszont 
minden összedől.
Talán annyit, hogy az efféle veszélyek ellen a legszerencsésebb stratégia a giga-dominósorokat lebontani, és 
kicsi, csupán pár dominóból álló várakat építeni, nem is állítva, de inkább fektetve az építőköveket. Vagy az 
életünkre lefordítva: az emberi szükségleteket legalább alapszinten helyi forrásokból kell fedeznünk, és a 
helyi források tisztaságát féltékenyen meg kell őriznünk. Efféle célokkal jöttek létre a magyarországi öko- 
és élőfalvak és kezdeményezések is, akik immár hálózattá bővülve működnek együtt.
A  mintegy  tucatnyi  magyarországi  kezdeményezés  szorosan  együttműködik,  évente  több  találkozót 
szerveznek,  havonta  közös  hírlevél  születik,  közös  oktatási  programot  terveznek,  és  igen,  még  a 
Jurtaegyetemről,  annak  első  diplomájáról,  Orsós  Dzshuke  mesterdöngölőről,  és  a  döngölés  közben 
elfogyasztott borról is esett szó.
Szó esett a tapasztalatokról is: a közösségi megoldásokról egy individualista világ ellenárjában, a révészről 
meg a vámosról, akik miatt az igen kellemes természeti környezetért sok-sok fizikai munkával fizetünk, 
meg a magyar narancsról is, ami a sokkal színesebb és mozgalmasabb ifjúkori álmokból egy kicsit fakóbb 
és  savanyúbb valóságot  engedett  csak csinálni,  és  nem utolsósorban a  pozitív  végkicsengésről:  a  Tanú 
magyar narancsa csalás volt. A magyar ökofalvak narancsa viszont valóság, élő és működő valóság…
Legvégül  a  magyarországi  élőfalu  mozgalmak  üzenetét  próbáltam  sűrítménybe  foglalni.  A  politikai 
országhatárok  mesterségesek:  ennek  a  legtermészetesebb  bővítése  a  magyarajkú  hasonló 
kezdeményezésekkel a kapcsolatteremtés, amelynek már csírái is vannak, akár Áron barátunkkal fenntartott 
kapcsolat, akár a politikai határokat kikacagó alkalmazkodó gyümölcsész hálózat formájában. Egy további 
bővítési  lépés  lehet  az  etnikai  határokat  az  ökológiai  határokig  nyújtani,  és  a  „Magyar”  jelzőt  esetleg 
„Kárpát-medenceire”  változtatni.  Ha  ezt  megtesszük,  akkor  nyerünk  számos  kellemes  és  aktív 
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együttműködő partnert, elvesztjük azonban a közös anyanyelv minden kényelmét.
A legfőbb üzenet azonban mégsem ez utóbbi volt. Minél keletebbre tartunk – a történelem okán – annál 
ökologikusabban élnek a még megmaradó emberek, legyenek azok magyar vagy más ajkúak. Felesleges 
Erdélyben és főleg a Székelyföldön új ökofalvak alapításáról beszélni. Mi magunk inkább tanulni járunk 
oda olyankor, ha valami kulturális vagy gazdálkodási csemegét akarunk ellesni vagy elcsenni. A hasonló 
gondolkodású embereknek inkább egy újfajta vidéki értelmiségi réteg kialakítására, és velük meg a helyi 
emberekkel  a  meglevő  adottságok,  a  tiszta  ég-föld-víz-levegő  megőrzésére  kellene  irányulniuk. 
Székelyföldön nem a durva vagy környezetromboló technológiával van baj,  hanem az emberekkel,  akik 
ugyanúgy célt veszthettek, ugyanúgy csak vegetálnak, és ugyanúgy tetszhalott vidékek jönnek és jöhetnek 
létre, mint határainkon belül. Ezekbe a vidékekbe kell inkább életet lehelni: hasonlóképpen a Böjte atya által 
mondottak és hangoztatottak szelleméhez: Térjetek meg Istenhez és a Földhöz, ha gondoskodtok róla, ő is 
gondoskodni fog rólatok.
A  találkozó  mégis  egy  új,  székely  bio-  (vagy  csak  egyszerűen  hagyományos)  gazdálkodási  szövetség 
kialakulásának  első eseménye  is  volt,  és  a  résztvevők mindannyian  úgy érezték:  lesz még  folytatás.  A 
magam  részéről  pedig  örvendek,  hogy  ebben  a  folyamatban  a  faluépítési  tapasztalataim  átadásával 
segíthettem.
Úgy legyen!
Kilián Imre, Gyűrűfű, MÉH

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter.  Elérhetőség: namzi@tvn.hu  
Lektorálta: Farkas Judit    
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő 
és Közművelődési Egyesület
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán


