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BEHARANGOZÓ 
XX. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ, ÓPUSZTASZER
Ideje: 2014. július 4-6.
Helye az ópusztaszeri ménesnél a jurtatáborban lesz (http://www.opusztaszerimenes.hu/).
Előtte előhét június 30-tól. Pénteken 17 órakor kezdődik a program, 18 órától Andrásfalvy Bertalan előadása.
Műhelyfoglalkozás-tervek: "ökomama", "iskola másképpen", "háborítatlan szülés", "alternatív méhészet", 
„alkalmazkodó gyümölcsészet”.
Az élőfalvak bemutatkozását körszínpadszerűen tervezzük (3x30 perces beszélgetések) szombaton 16.00-
17.30-ig. Így minden résztvevő 3 élőfalut ismerhet meg.
Bővebb információk a következő hírlevelekben.
Kapcsolat: Nagy Tamás lile@freemail.hu 

SEGÍTSÉGKÉRÉS NAGYSZÉKELYBŐL    
Kedves Barátaink! 
Páromnak, Juhász Attilának megsérült  a  bal  keze,  lassú felépülés várható.  Így rám marad minden olyan
munka,  ami  két  kezet  igényel.  Szeretnék segítséget  kérni  tehát,  mert  nem győzöm egyedül.  Segítőkész,
lelkes,  cselekvő típusú embert  keresünk,  aki  hosszabb távra (májustól  szeptemberig tartó  intervallumban
minimum két hétre!) ide tudna  költözni hozzánk. Családi berendezkedésünkből kifolyólag főleg hölgyre
gondoltunk,  de  párt  is  tudunk  fogadni.  Elsősorban  a  háztartás  vezetésében  kél  el  a  segítség,  így  nem
előfeltétel,  hogy  kertészetben  járatos  legyen.  Szállást  házban  tudunk  biztosítani,  fürdési  lehetőség  kinti
zuhany napkollektorral,  alomszék  kint  és  bent  egyaránt,  napi  három húsmentes  étkezés.  A szálláson  és
étkezésen felül a fizetség  megegyezés kérdése. 
Rövid  bemutatkozás  azoknak,  akik  nem ismernek  minket.  Nagyszékelyben,  Tolna  megye  északi  részén
lakunk. A Nagyszékelyi KÖRTE élőfalu kezdeményezés tagjaiként 2007 óta. Permakultúrás elvek szerint
alakítjuk  életterünket,  amennyire  tőlünk  telik.  Szerény,  sokak  számára  puritán  életformát  választottunk,
önellátásra  törekszünk.  Ez  mellett  tájfajta  megőrzéssel  foglalkozunk,  egyelőre  csak  növényeink  vannak.
2011-ben megszületett kislányunk. 
A segítő  beleláthat  a  vidéki  életbe,  az  önellátás  egy szintjébe,  egy helyi  energiaforrásokra  és  a  kétkezű
munkára alapozódó munkamenetekbe, a zöldség és gyümölcs feldolgozásba, permakultúrás életmódba stb. 
Kérünk  minden  jelentkezőt,  írjon  egy  rövid  bemutatkozó  levelet,  és  hogy  milyen  időintervallumban
számíthatunk rá, illetve ha bármilyen konkrét igénye van, mely nélkül nem vállalná el a pozíciót. 
Elérhetőségünk: Bócsó Renáta: neonata@freemail.hu, 06-70-429-3843 

EMLÉKEZTETŐ
IV.  SZALMA  AZ  ÉPÍTÉSZETBEN  KONFERENCIA
Ideje: 2014. május 24. 9.00–18.00 
A konferencia célja a természetes építőanyagok ‒ közülük is kiemelten a szalma ‒ bemutatása, valamint egy
ökologikusabb életmód megvalósítását segítő egyéb ötletek, technológiák ismertetése neves szakelőadók tol-
mácsolásában. Az elméleti anyagokon kívül megépült példákkal, és a tapasztalatok megosztásával is szeret-
nénk teljesebb képet adni a vályog, szalma, fa anyagok alkalmazásáról. Az előadások végén kérdéseket lehet
majd feltenni az előadóknak.
Tervezett előadóink és témáik:
Baló Dávid ‒ Ökologikus lakóépület tervezéselméleti kérdései
Baranyai Vitália ‒ Permakultúra
Hegedűs Zsolt ‒ Zsákutca! Kiút csak fölfelé
Tőgyi Balázs ‒ Komposztkazán
Varga Rita ‒ Beszámoló egy szalmabála házikó építéséről
Zágonyi Sándor ‒ Tömegkályha
... a további előadók szervezés alatt, kb. 10 előadásra lehet számítani.
Helyszín: Művelődési Szint (Müszi), 1085 Budapest Blaha Lujza tér 1. (Corvin áruház III. emelet, Bejárat a 
Somogyi Béla utca felől)  
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https://www.facebook.com/muvelodesiszint
http://muszi.org
Belépő: 2000 Forint (diákoknak 50% kedvezmény)
Ebéd: 1000 Forint (vegetáriánus/húsos)
A részvételhez és az ebéd-rendeléshez regisztráció szükséges. A regisztrációra a 
http://www.szalmaepitok.hu/ oldalon lesz majd lehetőség, erről később tájékoztatunk.

AJÁNLÓ GÉCZY GÁBORTÓL
Minden közösséget a közös cél (közösÉG), és a közös ritmus (rítusok, SZERtartások) tart össze. Ennek a
sorozatnak az a  célja,  hogy bemutassuk a  MAG közösség céljait,  rítusait.  Ha azonosulni  tudsz  ezekkel,
köztünk a helyed, ha nem, akkor sem haszontalan számodra a tudás:
Ember, aki fákat ültetett: http://www.youtube.com/watch?v=uO2DboE4yK4
A filmet  a  Föld  Napja  (április  22.)  alkalmából  szerettem  volna  küldeni,  de  az  elmúlt  napokban  fákat
ültettem… Ma Szent György napja van, ami a MAGYAR hagyományban a Föld napja. 
A rajzfilm egy egyszerű parasztról szól, akinek alázata, kitartása százezrek életét tette szebbé, boldogabbá.
Hosszú évek állhatatos munkájával meggyógyította a földet, ami még csak nem is az övé! Az elődei által
sivataggá tett pokolból virágzó paradicsomot teremtett, nem elméletekkel, nem pályázati pénzekből, hanem
két keze és az isten segítségével. Ezt a filmet minden középiskolában levetíteném, mert valódi példaképet,
célt ad a fiataloknak. Megmutatja, hogy „Arra születtünk, hogy a Föld sebeit begyógyítsuk…”
Ezt üzeni a Föld – nevenapján!

KÖZÖSSÉGÜNK LAKÓTÁRSAT KERES
Év eleje óta létező szentendrei közösségünk egyik szobája hamarosan megüresedik, és lakóját keresi idén
nyárra.  Amit a  beköltöző nyer,  az a közösségi élet  több oldalának megismerése,  élettér  megosztása és a
közösségi lét megtapasztalása. Olyan lakótársat keresünk, akivel jól együtt  tudnánk működni és szívesen
bekapcsolódna a ház életébe.
A megüresedő tizenegynéhány négyzetméteres szobából jó kilátás nyílik a kertünkre, a Duna menti erdőre és
Budapestre. Megosztott fürdőszoba tartozik hozzá. Beköltözés június elejétől lehetséges és augusztus végéig
biztosan lehet maradni, ezt követően kölcsönös megegyezés kérdése lesz. A havi rezsi mintegy 15.000 ft
körüli, ez kiegészül a szobára jutó havi 38.000 ft-os bérleti díjjal (azaz összesen havi 53 ezer Ft). A ház hat
szobával plusz egy tágas  közösségi térrel rendelkezik.
A mostani  hat  lakó  közül  mind  igyekszik  a  saját  életében  megvalósítani  a  tudatosság,  a  szeretet  és  az
ökológiai fenntarthatóság elvét.  Rendszeresek a közös programok, ilyen például a lelki megosztás, a ház
körüli munkák, a főzés stb. Ezek folyamatosan alakultak ki és alakulnak most is. Az élelmiszer egy részét
közösen szerezzük be. Két aranyos kisgyerek lakik velünk. A ház egyetlen állata Angel, egy nagyon szelíd
kutya. Lépéseket tettünk a környezettel való összhang és önellátás felé. Pázsitból kialakított ágyásainkban
zöldségféléket termesztünk és a meglévő bokrok és gyümölcsfák mellé újakat telepítettünk.
Amennyiben  kérdésed  van,  ne  habozz  felkeresni  minket!  A  korai  időkről  tovább  olvashatsz  itt:
http://szentendrekettye.blogspot.hu/. 
Akit megkereshetsz: Gerő Ambrus mobil: 0620/3989076 ill. 0620/203989076, 
email: geroambrus1@gmail.com
Egres Katinka, Hegyi Bea, Bakos Ferenc, Gerzsány Róbert, Petró Tibor és Gerő Ambrus

VÍZÖNELLÁTÓ   
Országh József előadása Győrött
Fórumbeszélgetés a fenntartható vízgazdálkodásról, jövőnk egyik zálogáról. Költség- és környezetkímélő 
gyakorlati tanácsok helyi közösségeknek, családoknak. 
Előadó Országh József a Mons-Hainaut Egyetem (Belgium) nyugalmazott tanára, a Wallónia Vízügyi 
Kormánybizottság volt tagja.
A rendezvény helye és ideje:
MTA KRTK konferenciaterem (9022 Győr, Liszt F. u. 10.)
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2014. május 27. kedd, 18:00
A részvétel ingyenes! 
https://www.facebook.com/events/411226342353789/?ref=22
A vízönellátó honlapja: http://www.eautarcie.org/hu/index.html
Szervezők: Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, Reflex Környezetvédő Egyesület

III. TÜNDÉRKERT TALÁLKOZÓ
2014. június 21-én, szombaton rendezzük meg a  III. Kárpát–medencei Tündérkert Találkozót Oszkóban, a
Hegypásztor Kör szőlőhegyén.
A Tündérkert Találkozó előzményei a 2012-ben Viszákon, majd 2013-ban Nován tartott találkozók, melyek
után Oszkó kapta meg a lehetőséget a megrendezésre.
A  program  kapcsán  szakmai  előadásokat szervezünk  a  gyümölcsészetről,  illetve  találkozási  alkalmat
kínálunk az ideérkezőknek.
Vendégeink lesznek a Tündérkert mozgalom elindítói és jeles támogatói is, Kovács Gyula erdész, az őshonos
gyümölcsfák  újraélesztője  a  Tündérkert  mozgalom megálmodója,,  Szarvas  József  színész,  a  Tündérkert
mozgalom  elindítója  és  mozgatója,  Ambrus  Lajos  író,  pomológus,  valamint  V.  Németh  Zsolt,
vidékfejlesztésért felelős államtitkár, mint védnök.
Oszkó Vas megye déli részén, a Vasi-Hegyháton található kistelepülés, ahol a Tündérkert mozgalom létrejötte
előtt, már 2010-ben „Legyen egy fád” elnevezésű programunk keretében közel 100 gyermeknek ültetettek fát
az Oszkóban élő, vagy onnét elszármazott családok a Hegypásztor Kör kezdeményezésére.
Ezt követően minden évben faültetésre került sor Gyümölcsoltó Boldogasszony napja tájékán, így jelenleg
közel 150 őshonos gyümölcsfa nevelkedik Tündérkertünkben.

A Hegypásztor Kör 1985 óta működő civil  szervezet mely azzal a céllal  alakult,  hogy a faluhoz tartozó
szőlőhegy  zsúpfedeles,  boronafalú  pincéit  ‒  melyek  közül  akkorra  már  több  rossz  állapotba  került  –
megmentse a pusztulástól. Emellett az egyesület a hagyományok, az értékek őrzését is felvállalta.
Azóta is egyre bővül egyesületünk tevékenységi köre. A hagyományos építészet mellett a szellemi örökség
megőrzését,  a  helyi  termék  előállítását,  a  kézműves  tudás  életben  tartását  is  segítjük,  a  szőlőhegyi  élet
élénkítéshez borászokat támogatunk szakmai összejövetelekkel és több, időszakhoz kötődő ünnepet, illetve
hagyományos alkalmat megszervezünk minden évben.
Ilyenek a  Gyümölcsoltó Boldogasszony-napi  fagondnok találkozó a  Tündérkerthez kötődően,  a közösségi
aratónap, aminek eredményét, a zsúpkévéket a tetőkön láthatjuk, a közös szüret, aminek „végtermékét” a
Márton napi újborkóstoláson élvezhetjük. 
A hagyományos Orbán napi Hegyi Mulatságot, amely egy szabadtéri családi nagyrendezvény, mindig Szent
Orbán, a szőlősgazdák védőszentjének napjához legközelebbi vasárnapon, idén épp a napján, május 25-én
rendezzük meg.
A szőlőhegyen  jelenleg  a  régi  pincék  mellett  a  környezetbe  illő,  de  a  mai  kor  számára  is  megfelelő
szállásépületek  állnak.  Ide  erdei  iskolás  csoportok  érkeznek,  akik  a  természetet  élményeken  keresztül
ismerhetik meg.
A tavalyi évben egy gerendákból készült, fazsindelyes kis kápolnát avathattunk a szőlőhegyen, ahol a Mária
Út is keresztülhalad.
A  települések  egymás  közti  ismerkedését, kapcsolatát  szeretnénk  erősíteni  azzal,  hogy  bemutatkozási
lehetőséget biztosítunk vendégeink számára.
Ez lehet a település bemutatása képeken, szövegen, vagy akár valamilyen kisebb produkción keresztül, illetve
helyi termékek kínálásával.
Ehhez szívesen fogadjuk ötleteiket is!
A rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében kérjük, hogy érkezésükről szíveskedjenek visszajelzést küldeni
2014. május 24-ig.
A bemutatkozáshoz szükséges kellékeket is kérjük, hogy tüntessék fel levelükben!
A távolabbról érkező csoportok számára  szálláslehetőséget  tudunk biztosítani a Hegypásztor Erdei Iskola
épületeiben, a program helyszínén.
Kérjük, hogy szállással kapcsolatos igényeiket előre jelezzék, legkésőbb a jelentkezési határidőig.
Egyben figyelmükbe ajánljuk  IX. Orbán napi Hegyi Vigadalmunkat,  melyet  2014. május 25-én rendezünk

4

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eautarcie.org%2Fhu%2Findex.html&h=YAQER8gKv&enc=AZOZmvhtgAV87SYDUGfduyxUG_dmaE8TTzLy0VrdLIcQjUtrwX6SoDU9_Hi60pWVNwg&s=1
https://www.facebook.com/events/411226342353789/?ref=22


szőlőhegyünkön. Ennek programját honlapunkon olvashatják majd a www.oszko.hu címen.
Kapcsolattartó: Drimmer Lászlóné Kati. Telefon: 30/ 7325-326, e-mail: kati@oszko.hu

Várjuk Önöket sok szeretettel! 
Kovács István
Hegypásztor Kör, elnök        
                                                                                                                         

KÖNYVAJÁNLÓ 
ÉLETISKOLA. ÚT ÖNMAGUNKHOZ
Képzeld el, hogy gyermeked teljes szabadságban éli életét. Azt, akkor és úgy tanul, amit, amikor és ahogyan
szeretne. A benne ösztönösen lévő tudásvágy megkap minden támogatást. A mindennapi életben használható,
gyakorlati  ismeretekhez  jut.  Képességei  sokszínűen  fejlődnek.  Teste  épül,  lelke  nemesedik,  szelleme
csiszolódik. Szerető, támogató környezetben nevelkedik, így ráébredhet életfeladatára.
Mindez már nem csupán álom ‒ ez már a valóság.
Ez az ÉletIskola!

Megjelent közös könyvünk, az 
ÉletIskola. Ízelítő a tartalomból: 
- Mi a csuda az az ÉletIskola?
- Ötéves otthontanulásunk története
- ÉletIskolánk alapelvei
- Gyakorlati ötletek
- Teljes évkör
- A hivatalos út
- Tan a magyarban
- Saját példa
- Hasznos írások, könyvek és oldalak

Szokásunkhoz híven nincs szabott ára,
felajánlást kérnénk érte, anyagi
lehetőségektől függően. (Szokásunktól
eltérően: "ajánlott adomány" kb. 2700 ft-
tól). 
Felajánlásoddal ÉletIskolánkat és a
következő könyvünk kiadását támogatod.

Várjuk megrendeléseiteket!!!
Szeretettel, 
Tihanyi Réka Andrea és Tihanyi István
Nimród
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MÁJUSI MAGYAROK VÁSÁRÁRA SIÓFOKON
A „Civilek a Nemzetért Egyesület” szervezésében
Ideje: 2014. május 17-én, szombaton
Helyszín: Az „Édenkert Panzió” parkja Siófok Szabadi-Fürdőn (a Szabadi-Fürdő vasútállomással szemben)
Megközelíthető: 
Autóval: a 70-es úton
Tömegközlekedéssel: vonattal, illetve a 2. helyi buszjárattal, vagy a hosszújáratú buszokkal (a buszmegálló 
majdnem a bejáratnál van.)
Magyar kézművesek, őstermelők kirakodóvására egész nap
Különleges árukínálat!
Házi készítésű sörkülönlegességek
Csontkovácsolás, házi sajtok, természetgyógyászat
Érdeklődni: Varga László Tel: 06/20/ 9350-322, E-mail: vargal@supraktv.hu

MAGYAR KALANDOZÁSOK A DÉL-FRANCIA TANYAVILÁGBAN  2.
 folytatásos kisregény a SZÖVET által szervezett tanulmányútról

2014. március 30. vasárnap: Egy napi "járóföld" Akli Majortól az olasz Riviéráig
Hét  év  major  hétfőtől  vasárnapig,  három  év  piac  minden  szombaton.  Sikerek  és  kudarcok  váltakozó
ritmusban.  Piroska  és  Eszter  most  világgá  megy,  hogy megtudja,  mit  és  hogyan  csinálhatnának  sokkal
jobban. Kezdődik a francia-magyar vidékfejlesztő kaland a Bács Agrárház és a Kislépték szervezésében. 

Hajnali  fél  négykor  indulunk  Akli  majorból.  A Kecskemétről  érkező  busz  Budapest  érintésével  Kenese
határában vesz fel  minket.  Keszthelyen, Lentiben még néhány felszálló útitárs,  aztán észre sem vesszük,
amikor átlépjük a határt Szlovénia felé. Csak a házak ejtenek gondolkodóba. A Vend-vidék szlovén-magyar
stílusú szeres tanyái integetnek a szépen megművelt domboldalakról. A tanyák tetején mindenhol napelem.
Kiderül,  hogy Piroska a  magas  hegyek szerelmese.  Vágyakozva nézi  az  Alpok távolban elsuhanó havas
csúcsait.  Ljubljana érintésével Trieszt felé vesszük az irányt. Alpok, alagutak és benzinkutak váltakoznak
ritmikus rendben. Friuli felé lassan olaszosodik a táj, laposodnak a római cserepes tetők, megjelennek az
utakat szegélyező oszloptuják.  Mintát  veszünk a magyar lakóparkos építkezés olasz eredetijéből is ‒ ide
jobban illik, mint Márkóra. Az olasz szántásban gólya helyett sirályok keresik a földből kiforgatott finom
falatokat. Ismerős elemek a tájban: IKEA, Spar.
Közben  bemutatkoznak  útitársaink.  Gazdák,  vidékfejlesztési  szakemberek,  civil  szervezetek  képviselői.
Mindenre elszánt emberek. Útjára indulnak a házi pálinkák, házi sütemények, Szabadkai Andi (Kislépték)
kiosztja  a  házi  feladatokat.  Perceken  belül  az  egész  busz  jövedékizik,  Apeh  állást-foglal,  és  persze
jogszabályt  módosít.  Ezen  kívül  süt,  főz,  befőz,  disznót  vág,  sajtot  készít  és  pálinkát  főz.  Velence
magasságában végre valahára elpillednek. 
Megkezdjük ámokfutásunkat Európa legszebb városainak érintésével. A leghíresebb olasz városok félelmetes
ütemben tűnnek el mellettünk. Az a kényszerképzetem, hogy sokkal gyorsabban hajtunk, mint eddig. Pádua,
Vicenza,  Verona,  Brescia  ‒ kelet-nyugati  irányban futunk át  a  csizma tetején.  Egy veronai  benzinkútnál
megkérem Piroskát, hogy legalább egy fröccsöntött szuvenír szerelmespárt fényképezzen le nekem. A Garda
tavat elhagyva  délnek  vesszük  az  irányt.  Cremona  és  Piacenza  között  több  tucat  Akli  major  suhan  el
mellettünk. Piroska döbbenten mutogat: nézd ott is egy! Sikertelenül próbálom lefényképezni őket a buszból.
Megnyugszom! Akli, a maga patinás lepusztultságával szépen illeszkedne ebbe az itáliai kultúrtájba. Errefelé
tüzépbarokk helyett inkább a barokk stílus dívik. És még az udvarok sem rendezettebbek. Néhol a tetők is be
vannak szakadva. Feltett  szándékom, hogy hazafelé a lencsevégre kapom ezeket a számomra oly kedves
műemlék párokat. Piacenza után, a ligur tengerpart felé felgyűlnek előttünk a hegyek. Hej, de hiányzik az
európai  történeti  földrajz.  Sajnos  erre  egyáltalán  nem  fordítottak  figyelmet  az  egyetemen.  Genovánál
elkanyarodunk San Remo irányába. Kamionok, hegyek, alagutak, benzinkutak ritmikus rendben. 
Sajátos  kettősség  figyelhető  meg  a  tájban.  A  tengerpartra  húzódó  kis,  csinos  halászfalvak,  városok
autópályával  elvágva  a  mögöttük  elterülő,  néha  nem túl  bizalomgerjesztő,  egybefüggő  hegyi  telepektől.
Szürke  táj,  szürke  épületek,  ablakban  száradó  alsógatyák.  Szegénység?  Stílus?  Életfelfogás?  Teraszos
kertművelés,  melegházak,  fóliasátrak,  orchidea  kertészetek,  faiskolák  mindenfelé.  Sok  közülük
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elhagyatottnak tűnik. Elhangzik az indok: marokkói saláta.
Este  kilencre  érkezünk  meg  mai  úti  célunkhoz,  a  San  Remo  feletti  kis  halászfaluhoz,  ma  már  inkább
üdülőváros, a neve: Arma di Taggia. A mögöttünk hagyott út 1100 km. 
A Hotel Armaban kapunk szállást. 20 fok, buja vegetáció, pálmafák. Bakonyi viszonylatban itt már nyár van.
Újra útnak indulnak a házi pálinkák. Kedves útitársaink saját főzésű, erős paprikával ágyazott, tüzes házi
pálinkával kínálnak, mely a család nevéről Kerecsencseppnek neveztetik. Aztán mi is útnak indulunk a tenger
felé. A partot fizetős strandok foglalják el, egy helyen végre leérünk a vízhez. Sötét van. A tenger tarajos
hullámokban nyaldossa a partot. Piroska lenyűgözve áll.  Beszippantotta a tenger. Két kis fadarabot gyűjt
otthon maradt iker lányainak.
Éjszakai úti célunk Bussana Vecchia, egy 1887-ben földrengés által sújtott, elhagyott hegyi falucska lenne a
halászfalu felett.  Ötletadó útitársaink nem győznek kivárni bennünket, eltűnnek az éjszakában. Nincs mit
tenni, útba igazítást kérünk egy parton sétáló olasz házaspártól, akik váratlan fordulattal felajánlják, hogy
felvisznek  autóval  a  faluig.  Közben  meginvitálnak  lakásukba,  megmutatják  tengerpartra  néző  hatalmas
teraszukat. A fiúk Prágában élt egy évig, nem idegenek számukra a magyarok. Csecsebecse luxuskocsiba
ülünk. Félve lesem Piroskát,  de szerencsére megtette hatását a  Kerecsencsepp.  Vígan autózunk 5 km-nyi
szerpentinen a szellem falu felé, s közben arra gondolunk, vajon merre bóklásznak ötletadó útitársaink. 
Vaksötétben  botorkálunk  a  fényesre  koptatott  köves  utcácskákon.  Az  árnyakból  kibontakozik  a
Parasztbecsületből oly ismerős, pirinyó, olasz, hegyi városka képe. Szinte érzem a fekete ruhában suhanó,
cserzett  arcú  olasz  parasztasszonyok egykori  jelenlétét.  Az elhagyott  falut  az  1960-as  években angol  és
holland hippik szállták meg és kezdték el felújítani. A művész falu ma kis galériák által árusított kézműves
termékekből  él.  Villany,  víz,  iskola  nincs,  ami  nem  is  baj,  mert  az  itt  élők  nem  akarják  a  hivatalos
közoktatásban tanítani gyerekeiket. Vajon miért? A lassan kiöregedő hippik és itt élő utódaik száma ma 100
főre tehető.  A helyenként  életveszélyesen kanyargó szerpentinen lefelé  elgondolkodom, vajon hogyan és
milyen  gyakorisággal  közlekedtek  az  olajbogyóból  és  juhsajtból  élő település  lakói.  Alkalmi
idegenvezetőink, Massimo és Stefania megerősítenek: sehogy sem közlekedtek. A parasztok a hegyen laktak,
a halászok meg a parton. Néhanapján lejártak cserélni.
Aztán azon is elgondolkodom, hogy Márai szerint a magyar nem városalkotó nép. Civitas és oppidum, azaz
város és mezőváros. Örök vita a magyar történettudományban, hogy miért nem városiasodtak a magyarok.
Lehet,  hogy ennyire  egyszerű?  Nem vagyunk városalkotó  nép.  El  sem tudom képzelni,  hogyan élhettek
parasztok több emelet magasságban, ilyen tenyérnyi közelségben egymáshoz.
Lefelé menet megmutatják a földrengés után felépült új falut, amely mára város és az életben maradottak
hálaadó templomát, majd visszavisznek a partra, ahol találkoztunk. Érzékeny búcsút veszünk és facebook
címet cserélünk. Ígérik, figyelni fogják utunkat. 
Élményektől megrakottan sétálunk haza a hotelbe és ágyba dőlünk.

A következő számban folytatjuk.
Vajda Eszter és Rizné Amrein Piroska, Akli Majorért Műemlék Alapítvány
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„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”         In  memoriam Mese  
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