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Kis téli (az időjárást elnézve inkább tavaszi) álomból ébredve folytatjuk a Magyar Élőfalu Hálózat hírlevelét.
Híreink között szerepel a KmGyH országos találkozójának beharangozója illetve a Téli Élőfalu Találkozó
alapinformációi. S nem utolsó sorban – Farsang van, ugyebár... – Czumpf Attila barátunk kissé feketébe hajló
humoreszkje.  Újévi  ajándékként  pedig fogadjátok  szeretettel  Szókratész  bölcsességét  (Szőts  Béla  kedves
olvasónktól kaptuk).
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A három szűrő

Egyszer Szókratészhez nagy futva jött egyik barátja és felindultan mondta:
– Valamit el kell neked mondanom!

– Megállj – szólt rá a bölcs –, mielőtt beszélni kezdenél, felelj,
átszűrted-e a három szűrőn mondanivalódat?

– Három szűrőn?
– Igen, barátom!

Nézzük csak, hogy az, amit nekem el akarsz mondani, átment-e a három szűrőn.
Az első szűrő az igazság.

Meggyőződtél-e arról, hogy igaz az, amit elmondani készülsz?
– Nem, de úgy hallottam és…

– Hm, no de a második szűrőn bizonyára átszűrted?
Ez a jóság szűrője.

Ha már nem bizonyíthatod, hogy mondanivalód igaz, felelj, hogy legalább jó-e?
– Nem, sőt ellenkezőleg…

– Hm, hm – csóválta fejét Szókratész –, hát akkor lássuk a harmadik szűrőt.
Szükséges-e elmondanod azt, amit hallottál és annyira felizgatott téged?

– Szükségesnek éppen nem szükséges…
– Nos, kedvesem,

ha mondanivalód se nem igaz, se nem jó, se nem szükséges,
akkor temesd el magadban, és ne terhelj vele sem engem, sem magadat.

(Ferences Közlöny 1938. június, 186. old.)
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HELYTEREMTŐK
Szeretnél Közösségben élni?
Szeretnél Mag-ad-ról és a Köz-össég-ek működéséről többet megtudni?
JANUÁR 17-én, péntek 18 órai kezdéssel Hosszú Zoltántól ez ügyben újabb tréninget kapunk. 
A program előreláthatóan 21 óráig tart. A résztvevők között önkéntes gyűjtést szervezünk az előadó 
benzinköltségére. Ajánlott összeg: 800-1200,-Ft/fő között
HELY: Balambér cukrászda, Pauler utca 8. – Ahol a múltkor is voltunk (nyers vegán finomságok cukor és 
liszt nélkül) http://www.facebook.com/l/UAQFUpsuG/azeletetterme.hu/nyito/index.php
http://azeletetterme.hu/nyito/index.php
Kérlek, hogy részvételed most jelezd a következő linken: 
http://www.facebook.com/l/1AQHlX115/doodle.com/gqw4beyht2am3kt3
http://doodle.com/gqw4beyht2am3kt3
Amennyiben csütörtök este 18 óráig nem gyűlik össze legalább 10 biztos résztvevő, akkor kénytelenek 
leszünk lefújni az összejövetelt.

XIII. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ, LÓKÚT
Beharangozó 

Két időpont variáció van: 2014. 02. 28 – 03. 02. illetve 2014. 03. 07 – 03.09.  A végleges időpontot a következő hírlevélben
közöljük!

A napokban  bementünk  a  lókúti  templomba.  Egy  kedves  néni  fogadott  minket,  akivel  beszédbe  elegyedve
megtudtuk,  hogy a  kiharangozás  az  eltávozókért  szól.  Feltételezem,  hogy a  beharangozás  pedig  a  megérkezőkért
szólhat(na).Nemrég volt  csupán,  amikor  – talán némi  „deus ex machina”1-nak is  köszönhetően – megérkeztünk a
Veszprém megyében található Lókútra. Bizakodunk, hogy eme vidéken véglegesen megvetjük a lábunk és elvethetjük a

1  Isteni közbenjárás
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magot.2 Amikor pedig megtudtuk, hogy még nem adódott helyszín a 2014-évi téli nyílt találkozónak, akkor gondoltunk
egy merészet és elhatároztuk, hogy belevágunk a méltán neves esemény megszervezésébe. Kerékpáros körökben az
ilyen jellegű vállalást a „100% ambíció – 0% kondíció” mondással szoktuk jellemezni. A lelkesedésünk hatalmas, a –
rendezvényszervezői – tapasztalatunk minimális, mégis bevállaljuk  Hogy miért is? 

Minden kezdet nehéz? 

A legutóbbi  téli  találkozón,  Galgahévízen3 felmerült  a kérdés,  hogy mit  szeretnének kapni  az élőfalvaktól  és a
különféle öko kezdeményezésektől azok, akik már igencsak elvágyódnak a városból, azonban még nem érkeztek meg a
vidéki élethez. Megtudhattuk, hogy a kiköltözés4 küszöbén állók többek közt abban vágynak segítségre, hogy hogyan is
léphető meg az első/utolsó lépés az önellátás, avagy az önfenntartás5 felé. Arra gondoltuk hát, hogy a soron következő
téli  találkozó  egyik  tematikus  fonala  szerveződjék  a  helyüket  keresők6 azon  igénye  köré,  hogy olyan  támogatást
kaphassanak, ami talán valóban elvezeti őket a vidéken való újrakezdéshez.7 

Mindazok, akik álmaink megvalósításában – akár régebben, akár csak mostanában – már a tettek mezejére léptünk,
tudjuk, hogy a megmaradáshoz, a „fenntarthatósághoz„ ‒ a sok-sok hasznos információ mellett ‒ elengedhetetlenül
szükséges, hogy a virtuális hálón kívül is egymásra találjunk a vidéki önellátás útján. 8 Egész biztosan legalább sejtik
ezt mindazok is, akik még előtte állnak a „nagy ugrásnak”.  Nem véletlenül választottuk hát másik szálnak a társakra
találás, a meglévő közösségek építésének és szépítésének a témakörét. 

Merünk nagyot álmodni!

Hiszünk abban, hogy kis hazánkban egyre gyarapszik az „öko-fecskék” tábora, hogy sokasodhassanak és
virágozhassanak Magyarországon is az átalakuló városok9 és a „visszaalakuló falvak”.

Szeretettel várunk Téged, hogy akár még keresőként, akár mint valamelyik – már múlttal is, avagy még csak
jelennel és jövővel rendelkező – élő/öko kezdeményezés lakójaként, képviselőjeként részt vegyél a XIII. TÉT-en, mert

végül is a lét a tét!

Reméljük, ha eljössz, nem csupán hasznos információkkal gazdagodsz, hanem értékes kapcsolatokkal is.
Talán éppen itt leled meg a helyed 

Kérjük, a mihamarabbi jelentkezéseddel segítsd a XIII. Téli Élőfalu Találkozó megszervezését, mivel a
rendezvény csak kellő számú érdeklődő esetén tud megvalósulni!

Hamarosan jelentkezünk a részletes információkkal!
Az alábbi elérhetőségeken megtalálsz minket jelentkezéseddel, kérdéseddel:

www.facebook.com/ParadicsomHaz  ,  tegy@invitel.hu

2  MAG: Mintaként Alkalmazott Gondviselés (Géczy Gábor, Magfalva)

3  akkor bizonyos mértékig mi magunk is a galgahévízi szervezők közé tartoztunk még

4  A „kiköltözés” egyfajta kilépés a városias életmódból a tartós önellátás megvalósítása érdekében. (in: Beszélgetések az önellátásról, szerk.: Kun, 2012);

5  Az önellátás és az önfenntartás közti különbségről: Első dialógus in: Beszélgetések az önellátásról (szerk.: Kun, 2012);

6  avagy Helykeresők

7  nem a véletlen műve a facebook csoport nevével való hasonlóság (https://www.facebook.com/groups/169229386510349/)

8  Vidéken? Önellátás? Találjunk egymásra! (https://www.facebook.com/groups/561359620589771/)
9  angolul: Transition Town (in: The Transition Handbook: From Oil Dependency to Local Resilience, Rob Hopkins, 2008)
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A KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜMÖLCSÉSZ HÁLÓZAT ÉVES TALÁLKOZÓJA DRÁVAFOKON

Ideje: 2014. február 21-23.
Tervek: Előadás a Göcsej Természetvédelmi Alapítvány által végzett teljes körű gyümölcsfajta felmérésről, 
Mag és oltóvessző börze, Gyümölcs fajtabemutató és kóstoló, 2014. évi KmGyH programtervek stb.
Részletek a következő számban.

„FÉL ÉV NAGYAPÁM KERTJÉBEN” – felhívás ingyenes gyümölcsész képzésen való részvételre
2014  januárjában  a  Márványhegy  Bt.  gondozásában  indított  „Fél  év  Nagyapám  kertjében”  program
bekapcsolódási lehetőséget biztosít házi vagy közösségi kertek művelőinek egy természetes módszerekkel
ápolt,  extenzív,  hagyományos,  régi,  helyi  és gyümölcstájfajtákat is őrző kert  első félévben esedékes téli-
tavaszi  tervezési,  előkészítési,  fenntartási  munkálataiba.  A  képzésen  a  tevékenység  közbeni  tanulás
módszertanát követjük.
Jelentkezni az alábbi linken létrehozott táblázatban lehetséges:
http://doodle.com/2hbn3mbiw3pad7bf
Egy-egy alkalommal legfeljebb 20 főt tudunk fogadni, jelentkezési sorrendben. A legalább 3 alkalomra is 
jelentkező résztvevők előnyt élveznek.
Az egyes napok tematikái:
• Január 24: talajadottságok a gyümölcsösben, tájfajta gyűjtemény kialakításának szempontjai
• Február 21: oltó/szemző vesszők szedése, tárolása, kézben oltás, az oltványok tárolása
• Március 21: törzs és lombalakítás, oltás/szemzés elkezdése, fasebkezelés, tavaszi növényvédelem
• Április 18: szemzés-oltás helyben, a kézben oltott csemeték kiültetése helyére vagy faiskolába
• Május 16: zöldmetszés megkezdése, biztonsági terméskorlátozás, a gyümölcsös vízellátása
A képzés helyszíne Pécelen lesz, Sára János helyi- és tájfajtákat őrző, nyilvántartott gyűjteményes kertjében, 
5 hónapon keresztül, havonta egy-egy pénteki napon 9-13 óra között.
A találkozás minden alkalommal a Péceli Könyvtár előtt (Pécel, Isaszegi út 3.) lesz 8.30-kor,
és együtt közelítjük majd meg gépkocsival a helyszínt Pécel határában, a Péceli Szárazhegyen.
Várjuk az elkötelezett érdeklődők jelentkezését!
Képzéssel kapcsolatos információk:
Sára János: +36-30-233 52 41+36-28-454066 (este)
Mátyás Izolda: +36-30-653 07 21

MAG- ÉS OLTÓVESSZŐ BÖRZE VISNYESZÉPLAKON
Ideje: 2014. február 15., szombat, 10 órától
A hozott tájfajta magok, oltóvesszők mellett lesz gyümölcsészeti szaktanácsadás, filmvetítés, fajtabemutató is. 
Ez a rendezvény NEM EU-s támogatással jön létre....!!

VI. BIOCONT SZAKMAI KÉPZÉS: A SZERMARADÉK-MENTES ZÖLDSÉG- és SZÁNTÓFÖLDI 
TERMESZTÉS NÖVÉNYVÉDELME
Időpont: 2014. január 28. (kedd).
Helyszín: Kecskemét, Sasfészek Étterem (cím:6000, Kecskemét, Alsócsalános 3.)
Részletes program itt megtekinthető: http://biocont.hu
Jelentkezési határidő: 2014.01.21
A jelentkezési lapokat a kati.koros@biocont.hu e-mail címre kérnénk szépen visszaküldeni!
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Emlék a jövőből
Van egy (visszatérő) álmom

Az  élet  sorsfordító  erőpróbáit,  történésük  idején,  nem  mindig  adományként  fogadjuk.  Általában
később derül ki, hogy mire is jó a megélt helyzet. Íme, az egyik, fiatalabb éveimből. 

Én  még  voltam  „igazi”  sorkatona,  koromnál  fogva  az  EU-nál  eggyel  előbbi  időszakban.  Igaz,
előfelvételis,  és azt a bizonyos 11 hónapot is  a sportszázadban húztam ki,  de voltam. Néha előjönnek a
megszépült emlékek. Biztosan nem véletlen, hogy éppen most és éppen ez. Mint hivatásos sportolók nem a
nevelő hatású kiképzéseken és a szellemileg még nevelőbb szemináriumokon fáradtunk el,  mint a Varsói
Szerződés többi katonája (bocs, honvédje), hanem az edzéseken. Utáltak is bennünket emiatt a többiek, de
hát minden kivételezettség ősi módon vált ki ellenszenvet a társainkból. Mivel a helyzetemmel nem okoztam
senkinek méltatlan hátrányt,  nem zavart.  Arról sem mi tehettünk, hogy jól átgondolt szívatásból (katonai
szakkifejezés sic.), a sportszázad segéderői (szlengesen csicskái), a kényszeresen bevonultatott ún. C és D
kategóriás  értelmiségiek  voltak  (ti.  szabványon  kívüli  művészek,  lelkészek,  filozófusok,  irodalmárok  és
effélék). A legnagyobb bűnük az volt, hogy megszülettek és nem voltak alkalmasak kiképezhető élő erőnek,
de átnevelhető szocialista embertípusnak igen. Különben minden népgazdasági haszon nélkül fogyaszthatták
volna a drága ellátmányt. Volt még egy gond velük. Pimasz módon, szabályellenesen gondolkodni is szoktak,
sőt beszélni is. Persze, erre az esetre, ott volt javító-nevelő célzattal a futkosó (katonai büntetés-végrehajtó).

De ne kalandozzunk messzire! Ha jól bántunk a hozzánk beosztott bajtársakkal, mi is jól jártunk, mert
olyan mélységekbe-magasságokba eljuthattunk a szellemi fejlődésben, ami a mai napig is kamatozik. Például
nem izmosodott el az agyunk. Az esti beszélgetések során tágult a világ, de a pupillánk is a tanításaiktól. Volt
egy kétméteres,  kétdimenziós bölcsész (csontra hízott,  mint  a bengáli  kecske) a  csapatban,  aki a  művelt
emberiség valaha alkalmazott, különleges nyuvasztási- és kivégzési módszereit gyűjtötte-kutatta-elemezte és
bennünket is ezzel traktált, ha kíváncsiak voltunk rá. Minden este egy újabbal. A rengeteg, csakis az emberi
agyi tevékenység által születhetett módszerek közül volt egy, amitől tartósan nem tudtam aludni és az utóbbi
időben gyakran eszembe jut. Remélem, előbb-utóbb rájövök, miért?

Tehát,  utazzunk  el  képzeletben  az  ókori  Perzsiába  és  ismerkedjünk  meg  egy  rendkívül  olcsó,
környezetbarát, ökológikusan és etológikusan is zseniális elparentálási módszerrel. Abban az időben, például
Dareiosz  idején,  megszületett  az  ítélet,  mindjárt  a  végleges  (nem  volt  annyi  sztárügyvéd,  ombudsman,
jogvédő meg jogállam stb.), valószínűleg diktatúra volt, és a rendszerellenes vagy rend-ellenes elkövetőnek
meg kellett halnia, mégpedig a szakrális teknőhalál által. Ehhez eszközként egy, a test méreteihez igazodó fa
ládikó  is  elegendő  volt.  Természetesen  nem  a  legdrágább  libanoni  cédrusokból  (azokból  hadihajók
készültek), de kényelmesen kibélelve, hogy kellemes legyen benne a fekvés. Az elítéltet meggyőzték arról,
hogy  önként  helyezkedjen  el  a  koporsóra  vagy  inkább  gyerekfürösztő  teknőre  emlékeztető  ideiglenes
lakóegységben (minden csak átmeneti), más választása úgysem lehetett. Ellenállás esetén, kilátásba helyeztek
bizonyos  instrumentális  pszicho  analitikai  segítséget,  így  a  gyors  együttműködés  tűnhetett  a
legcélravezetőbbnek. Ezután szelíden rácsukták a betétes láda tetejét. (A garantált együttérzést élethosszig
tartó hitelbe adták az elparentálási szakemberek.) Első intézkedésként, hogy ne legyen sötétben a szegény
bűnös – mert az olyan nyomasztó –, a fej magasságában már korábban kivágtak egy égre néző kis ablakot az
elmés komposztálón. Csoda mindig történhetett. A biztonság kedvéért szögekkel rögzítették a fedelet, így a
bedobozolt,  akkor  sem  tudott  kijönni,  ha  ki  kellett  volna…  A kiemelt  projektnek  aztán  elkezdődött  a
megvalósulási  szakasza.  Folytatásként  valami  alkalmas  félárnyékba  tették  a  projekt  tárgyát  és  alanyát,
pontosan tájolva,  hogy a  nap járása  ne  legyen zavaró  a  benne viszonylag  szorosan fekvőnek.  Hogy ne
éhezzen-szomjazzon,  gondoskodtak  a  táplálásáról  is.  Válogatni  lehetett  az  ételekből  (talán  volt  valami
versenytárgyalás  a  beszállítókkal),  de  visszautasítani  a  tudományosan  kiszámított  és  a  bélműködést  is
rendben  tartó  adagokat,  nem.  Erről  a  korábban  említett,  instrumentális  pszicho  analitikai  módszerekkel
gondoskodtak (ezek még nem voltak olyan humánusak, mint a manapság alkalmazott  Rábeszélőgép). Nem
nehéz elképzelni,  mi történhetett  ezek után.  A Természet tette a dolgát,  ahogy ma is  teszi és a biológiai
sokféleség segítségével – esetünkben ezek voltak a legyek –, fegyelmezetten lebontotta a kedvezményezettet.
(Tudniillik megetették-megitatták, őrizték-ellenőrizték, meghallgatták-lehallgatták és még nem is neki kellett
hozni  a  teknőt,  amiben  összkomfortosan  megnyuvadt.)  A  hiánypótlást  és  a  sok  évre  visszamenő
utóellenőrzéseket, még ebben a korban nem ismerték, de nem is volt rá szükség. A teknőhalálnál biztosabb,
humánökológiailag tökéletesebb módszer nem volt. (Eleink még tudományos ismeretek nélkül, tapasztalatból
ágyaztak meg napjaink fenntartható fejlődésének. Ugyanakkor voltak már olyanok, akik epedve vágytak a
nyitott  társadalomra,  ahol  nem szögezik  élő  emberre  a  ládatetőt,  elég  csak  becsukni  a  laptopot,  vagy a
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bankfiókot. A soros pályázatírók és kiírók nevében is köszönjük!)
Tanult barátaimnak, augusztus 20-án, az Ökológiai Túllövés Napján (minő szerencsétlen egybeesés),

elmondtam ezt a történetet, amitől egy ideje újból nem tudok jól aludni. Megnyugtattak, hogy ilyen csak az
ókorban  fordulhatott  elő,  lehet,  akkor  is  csak  kitalálták.  Ma  már  jobb  korban  és  biztonságosabb
szerveződésben élünk. Emiatt nyugodtan alhatok. 

Megpróbáltam, nem sikerült. Pedig megkérdeztem, orvosomat is, meg gyógyszerészemet is. Hiába.
Egy kicsit aggódom. Valaki tudna segíteni?

Czumpf Attila

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

„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese  
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