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XX. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ, ÓPUSZTASZER, 2014. JÚLIUS 4-6.
Szeretettel várunk a XX. Nyári Élőfalu Találkozóra, Ópusztaszerre, július 4-6. között!
Első ízben szervez a SZÖSZ (Szeri Ökotanyák Szövetsége) Élőfalu Találkozót, ami komoly kihívás és nagy 
megtiszteltetés is, valamint először találkozunk egymással az Alföldön, aminek különösen örülünk.
Íme, a programok vázlata, ami még módosulhat, de inkább csak bővülni fog a kínálat!

Előhét: június 30-tól július 4-ig - Belekóstolhatsz az ökológiai gazdálkodásba, a tanyasi életbe!
Csak előzetes jelentkezés alapján! (További részletekért érdeklődj Nagy Tamásnál: szeri.lile@gmail.com)

Július 4. péntek:
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15-18 óra: Regisztráció, szállás elfoglalása 
17 óra: Bede Ádám: Halmok az Alföldön - régészeti leletek, pusztuló értékek
18 óra: Andrásfalvy Bertalan, Molnár Géza, Balogh Péter: Az alföldi táj változásai 
20 óra: Vacsora
21 óra: Alföldi hangok a tábortűz mellett ‒ vendégeink az Ópusztaszeri Népzenei Tábor résztvevői 

Július 5. szombat: 
6 óra: Madarászat a pusztában, a kék vércsék és szalakóták földjén (kis csoportos)
7 óra: Batyus reggeli (kenyeret biztosítunk, rávalókat a résztvevők hozzák a közös asztalra!)
8 óra: Hangfürdő 
9 óra: Mi a SZÖSZ? – bemutatkozik a Szeri Ökotanyák Szövetsége
10 órától Műhelyfoglalkozások (I. 10-11.20 óra;   II. 11.40-13 óra;  III. 14-15.30 óra) – „Ökomami”;
Iskola másképpen; Háborítatlan szülés; Alternatív méhészet; Komposzt toalett; Természetes építészet;
Minden  napra  egy  csésze  gyógytea;  Gyógynövények  házi  feldolgozása;  Alkalmazkodó
gyümölcsészet; Ehető vadnövények; Mindennapi kenyerünk; Vegetarianizmus – miért és hogyan?;
Permakultúra  egy  család  életében;  Tájfajtákban  rejlő  lehetőségek,  jelentőségük,  szerepük  a
kiskertben; Kisközösségek emberi viszonyai;  Megújuló művészetek az újjáalakuló közösségekben;
Anasztázia üzenete…

     13-14 óra: Ebéd
16 óra: Az élőfalvak bemutatkozása 
18 óra: Törőcsik István: A tanyák múltja és jövője
19 óra: Vacsora
20 óra: MENTÉS MÁSKÉNT TRIÓ moldvai muzsikája és táncház 
22 óra: A Dél-Alföld természeti értékei – Barkóczi Csaba diaporámája

Július 6. vasárnap: 
7 óra: Batyus reggeli (kenyeret biztosítunk, rávalókat a résztvevők hozzák a közös asztalra!)
8 óra: Tanyalátogatások – kis csoportokban megismerhetsz egy-egy tanyát a SZÖSZ tagjai közül, 

annak lakóit, gazdaságát, értékeit, nehézségeit… egyszóval ÉLETÉT!
12 óra: Útravaló – Vélemények, tapasztalatok, összegzések
13 óra: Ebéd

Szombaton gyermekprogramokkal várjuk a kicsiket 8-18 óráig!
Lesz kézműveskedés, nemezelés, mini játszótér, mesemondás, népi játékok, kirándulás...

További részletek  a http://www.elofaluhalozat.hu ill. a http://www.vackorte.hu címen vagy érdeklődj Nagy 
Tamásnál a szeri.lile@gmail.com címen!

Ha  részt  szeretnél  venni  a  Találkozón,  kérjük,  hogy  jelezd  ezt  a  Jelentkezési  lap kitöltésével  és
visszaküldésével  (kerekes.orsolya@gmail.com címre).  Ha  részvételi  díjadat  adományként  június  20-ig
befizeted, akkor a kedvezményes árak vonatkoznak rád! (Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület,
számlaszáma: 57400217-10133084. A közleménybe írd be, hogy ADOMÁNY és a nevedet!) 
Jelentkezési lap itt letölthető: http://elofaluhalozat.hu/XX-Nyari-Elofalu.php
A jelentkezés határideje: 2014. június 20.

Praktikus tudnivalók: 
REGISZTRÁCIÓS 
DÍJ
(a programokon való 
részvételre jogosít)

NAPIJEGY
(kedvezményes)

NAPIJEGY
(a helyszínen)

HÉTVÉGI JEGY
(kedvezményes)

HÉTVÉGI JEGY
(a helyszínen)

Péntek (július 4.) 1000 Ft/fő 1500 Ft/fő 3000 Ft/fő 4000Ft/fő

Szombat (július 5.) 2500 Ft/fő 3000 Ft/fő érvényes érvényes

Vasárnap (július 6.) 1000 Ft/fő 1500 Ft/fő érvényes érvényes
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Gyerekeknek (10 év alatt), ópusztaszeri, dóci és pusztaszeri lakosoknak, valamint Élőfalvakból érkezőknek 
ingyenes.
Szállás:
A találkozó helyszínén kétféle szállással tudunk szolgálni: jurta szállás vagy sátorhely (saját sátorban).
A jurták szőnyegesek, bennük ágyak illetve matracok ágyneművel. 6-7 személy fér el egy jurtában. Ezekről 
bővebb információ: http://www.opusztaszerimenes.hu
A jurta szállás ára a találkozóra regisztráltaknak kedvezményesen: 2000 Ft/fő/éj.
A területen sátorállítási lehetőség is van, ennek ára: 500 Ft/fő/éj.
Étkezés:
A  reggelik  batyusak  lesznek.  Kérünk  mindenkit,  hogy  hozzon  magával  valami  saját  készítésű,  házi
finomságot (lekvár, sajt, kenyérre kenhető krémek…) Ezeket fogjuk kitenni a nagy, közös reggeliző asztalra.
A  kenyeret  (adalékanyag  mentes,  illetve  biogabonából  kézműves  pékségben  sütött)  és  teát
(gyógynövényekből készített) mi biztosítjuk a reggelihez.
A további menü a következő:
Péntek vacsora (slambuc/krumplis tészta savanyúsággal): 700 Ft/fő.
Szombat ebéd (cukkinis lecsó): 700 Ft/fő.
Szombat vacsora (bográcsgulyás/babgulyás és rétes): 900 Ft/fő.
Vasárnap ebéd (paprikás krumpli salátával): 700 Ft/fő.

Kérjük, mindenki hozzon magával tányért, evőeszközt és poharat! Aki igényli, hozzon magával pokrócot,
vagy valamilyen alkalmatosságot a füvön való üléshez!

EMLÉKEZTETŐ:                                                       
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.
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.
Kapcsolattartó:  Drimmer Lászlóné Kati  30/ 7325-326, kati@oszko.hu 

VISNYESZÉPLAK

Önkénteseket  keresünk  a  nyárra  elsősorban  a  kaszálási  szezonra,  de  a  nyár  végi  betakarítási,  befőzési
munkákra is. Minden önkéntes munka egyben tanulás is, a helyi fortélyok, technikák elsajátítása. 

Szállás és ellátás fejében tevékeny hozzájárulást kérünk a feladatok elvégzéséhez. Több család valamint a
helyi közösség életében, tevékenységében vehetnek részt, lehetnek aktív részesei a jelentkezők. 

Érdeklődni lehet a namzi@tvn.hu (Zaja Péter) illetve a 82/721-624-es telefonszámon (Máté László).
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ÖNFENNTARTÓ MAGYAR FALVAK TALÁLKOZÓJA 
Kosd Község Önkormányzata 2014. június 28-29. között ismét megrendezi az Önfenntartó Magyar Falvak
Találkozója nevű rendezvényt.
Szeretnénk  egy  országos  rendezvénysorozatot  elindítani,  melynek  elsődleges  célja  megismerkedni  a
Magyarországon  jelenleg  önfenntartással  foglalkozó  településekkel  és  megismertetni  egy  új
gondolkodásmódot, lehetőséget. A magyar hagyományok és népi szokások összegyűjtésén, felelevenítésén
túl a helyi közösség összetartó erejének megerősítése, a lokális összefogás és a fiatalabb generációnak való
továbbadása az egyik legfontosabb célkitűzés. 
Egy település önfenntartó falu jellegét és létjogosultságát a településen élő emberek közösségének összetartó
ereje  határozza  meg.  Olyan  embereké,  akik  elkötelezik  magukat  emellett  az  életforma  mellett.  Ehhez
hozzátartozik a természetes anyagok felhasználása, az energia-takarékosság, a szelektív hulladékgyűjtés. A
cél egy egészségesebb és környezettudatosabb környezet kialakítása és fenntartása, a mezőgazdaság öko- és
biogazdálkodással  elegyítésével,  illetve  átállásával  a  lakosság,  a  gyermekek  egészséges  és  jó  minőségű
élelmiszerrel való ellátása. Később a termeléstől tovább lehet lépni a feldolgozás felé, mindezt a lakosság és a
helyi gazdák összefogásával, bevonásával, amivel elő lehet segíteni a munkahelyteremtést is.
A rendezvényre látogatók a színvonalas szórakoztatási és művelődési programok mellett megismerkedhetnek
az  ősi  magyar  hagyományokkal,  valamint a  Magyarországon  jelenleg  önfenntartással  foglalkozó
településekkel,  az  általuk  sikeresen  végzett  termelői  tevékenységekkel.  Célja  továbbá,  hogy  ezen
önfenntartásban  gazdálkodó  önkormányzatok,  termelők,  iparosok,  kézművesek,  őstermelők  az  általuk
használt technológiákat lehetőség szerint átadják, ismertessék, az előállított termékeiket bemutassák. Számos
koncerttel,  tánccsoporttal,  hagyományőrző  csoporttal,  népi  játékok  bemutatásával  színesítenénk  a
rendezvényt. A rendezvényünkre szalmavárat építünk és ennek keretében számos hagyományőrző játékkal,
illetve  tevékenységgel  demonstrálnánk  kultúránk  szépségeit  a  gyermek-,  és  felnőtt  korosztály  számára
egyaránt.
Bővebben: Károlyi Karolina,  Kosd Község Önkormányzata
06-70/680 7178, 06-27-324-734
https://www.youtube.com/watch?v=Bo-vWQsxIx4&feature=youtu.be

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:
Ruth Stout's Garden (magyar felirattal):  http://www.youtube.com/watch?v=GNU8IJzRHZk
A film egy csodálatos anyókát mutat be, aki harmóniában él a természettel, az egész világgal. Nem akar
senkit megtéríteni, nem akarja megváltani a világot, mégis megváltoztatja lényével és létével. A film utolsó
mondata a kulcsmondat, amit sokszor elrontunk: rossz ablakon át nézzük a világot.

FENNTARTHATÓSÁG – FEJLŐDÉS – NÖVEKEDÉS 
A  GAZDASÁGI  NÖVEKEDÉS  ÖKOLÓGIAI  ÉS  TÁRSADALMI   FELTÉTELEI   ÉS
KORLÁTAI MŰHELYKONFERENCIA 
A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács, a Magyar Természetvédők Szövetsége és a Közép-Magyarországi
Zöld Kör szervezésében 
Időpont: 2014. június 4. szerda, 9 órai kezdettel 
Helyszín: a Parlament (Budapest V. ker. Kossuth Lajos tér 1-3.) delegációs termében.
Napjainkban  egyre  többször  kerül  napirendre  a  fenntarthatósággal  foglalkozók  körében  a  gazdasági
növekedés kritikája, sőt a nem-növekedés normatív igénye is felmerül. Eközben hazánkban és a világ sok
más országában a növekedés hiánya vagy lelassulása okoz gazdasági, politikai és társadalmi válságot. 
Valóban fontos-e, hogy a gazdaság növekedjen, s ha igen, melyek a hatékony hajtóerők ehhez? 
Egyúttal mik a növekedés társadalmi és ökológiai korlátai, amelyekből egyre többet látni, de nem ismerjük
őket  mélységükben  és  összefüggéseikben?  Műhelykonferenciánk  egyrészt  bemutatja  az  ezekkel  a
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kérdésekkel foglalkozó, az NFFT megrendelésére elkészült, vagy a jövőben készülő kutatások eredményeit
vagy hipotéziseit, továbbá szakértők és az NFFT tagjainak segítségével vizsgáljuk a növekedés ökológiai,
illetve társadalmi feltételeit, korlátait. 
Levezető elnök: Pálvölgyi Tamás (BME Fenntarthatósági és Erőforrás-gazdálkodási Kompetenciaközpont) 
9.00 ‒ 9.10   Megnyitó: Bartus Gábor, titkár (NFFT) 
9.10 – 9.50 Bevezető gondolatok: A gazdasági fejlődés és a fenntarthatóság összeegyeztetése, mint politikai 
kihívás 
Bencsik János, országgyűlési képviselő (Fidesz) 
Schmuck Erzsébet, országgyűlési képviselő (LMP) 
9.50 – 11.00 Nyitó előadások és vita: A gazdasági növekedés mint normatív kritérium – a növekedés és 
fenntarthatóság viszonya 
Pataki György, egyetemi docens (Corvinus Egyetem) 
Bessenyei István, egyetemi docens (Pécsi Tudományegyetem) 
11.30 – 12.30 1. panel-beszélgetés és vita: A növekedés ökológiai korlátai, természeti erőforrás (nyersanyag, 
energiahordozó) feltételei
Török Katalin, tudományos főmunkatárs (MTA Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet) (felkérés alatt) 
Vida Gábor akadémikus, az NFFT tagja 
13.00 – 14.30 2. panel-beszélgetés és vita: 
A gazdasági növekedés társadalmi feltételei: értékek, intézmények, kizáródás, tudás, egészség
Szepesi Balázs, stratégiai igazgató (HÉTFA Kutatóintézet) 
Balázs Bálint, vezető kutató (Környezeti Társadalomkutatók, ESSRG) 
Rosivall László, egyetemi tanár (Semmelweis Egyetem, az NFFT volt tagja) 
14.30 A műhelykonferencia zárása 
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött! 
Jelentkezni a kmzk.rendezveny@gmail.com címen lehet. 
A konferenciát a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. 

NYÁRI GEN-TALÁLKOZÓ
A Nyári GEN (Európai Ökofalvak Hálózata) találkozó programvázlata 
Időpont: 2014. Július 9‒13. (szerdától vasárnapig)
Helye: ZEGG, 14806, Bad Belzig (Németország)
A konferencia angolul zajlik, túlnyomórészt németajkúak részvételével.
Program:
Minden nap három blokk lesz:  9:30-12:00; 15:00-18:30; 20:00-22:00
Reggel nagy előadások, kora délután műhelymunkák és gyakorlati foglalkozások, este pedig az ökofalvak 
egyéni bemutatkozói lesznek.
A pontos beosztás folyamatosan kristályosodik ki.
Jelentkezés és bővebb információ az alábbi honlapon (angolul):
http://gen-europe.org/activities/gen-conference/gen-conference-2014/
Zimmerman Dani

HIÁNYPÓTLÁS 
Az ÉletIskola című könyv ajánlójából lemaradt a beszerzési forrás elérhetősége:
Tihanyi Réka Andrea és Tihanyi István Nimród:  <boldogszer@freemail.hu>

ÖKOBETYÁR-RÓZSA SÁNDOR 
fő művei az interneten!
Ökobetyárságok,  szelíd  technológiák,  életmódtippek  egy  fenntarthatóbb  és  olcsóbb  élethez.  Házigazda:
Rózsa Sándor életmód-guru és ökobetyár.
http://okobetyar.blog.hu/
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MAGYAR KALANDOZÁSOK A DÉL-FRANCIA TANYAVILÁGBAN 3.

Folytatásos kisregény a SZÖVET által szervezett tanulmányútról

Még  mindig  Arma  di  Taggia-ban  vagyunk.  Kontinentális  reggelink  a  hotelben,  klasszikus  európai
élelmiszeripari cucc. Ahogyan a többiben is az lesz.

Sietősen indulunk tovább. Az előttünk álló út 850 km. Ventimiglia és Menton között félúton átlépjük az
olasz-francia határt. Hihetetlen, de szinte azonnal változnak a házak, formában, színben egyaránt. A szürke,
tán évszázadok óta festetlen olasz vakolat francia földön hirtelen kivirágzik, tört rózsaszín, vaj, terakotta, a
spaletták provanszi kékek, palack zöldek, világosszürkék. Ettől az apróságtól úgy tűnik, mintha gazdagabbak
lennének az itt élők.

Monaco után Cote d'Azur.  Felsorakoznak a leghíresebb francia tengerparti  fürdővárosok: Nizza,  Antibes,
Cannes. A táj színeiben elmerülve az ember megérzi a nizzai festő, Fragonard finoman tört rokokó színeit. A
tengerparton ismerős helyzet, az autópálya elvágja a tengerparti városokat a hegyi településektől. A teraszos
művelés marad, a melegházak apránként eltűnnek, széles, fehér hordalékú, víztelen folyók ballagnak a tenger
felé.

Sajátos  kapcsolat  utunk  és  Cannes  között  az  itt  fődíjat  nyert  Tízezer  nap című  film,  amely  a  magyar
parasztság  háború  utáni  földhöz  juttatásáról,  majd  teljes  kisemmizéséről  szól.  A filmet  nézve  az  ember
megérti,  miért volt a franciáknak ennyire fontos ez az üzenet 1956 után. A szovjet típusú berendezkedés
életveszélyes  hatása  a  földbirtok  rendszerre,  ezen  keresztül  a  hagyományos  paraszti  társadalmakra,  ezen
keresztül az ételre és az életre. Art de table, Art de vivre ‒ mondja a francia. Azaz az asztal művészete, az élet
művészete. A franciák ölnek az ebédjükért. Több mint valószínű, hogy a magyar film elismerésével saját,
háború utáni társadalmuknak is üzentek. Cannes után elhagyjuk a tengerpartot a szárazföld felé, Provance
irányába. 

Provance  jól  ismert  turisztikai  képlet:  lila  levendula  mezők,  borok,  olajbogyó,  újra  elszürkülő  házfalak
provanszi  kék  spaletták.  Nekünk  Balaton-felvidék.  A  levendula  még  nem  virágzik.  Kujáni  Kati,
idegenvezetőnk mesél az itt látható szőlőművelésről, amelyet a lusta ember szőlőjének is neveznek. A nálunk
csapos fejmetszésnek nevezett eljárás során a tőkefejen található valamennyi vesszőt visszametszik, néhány
rügyet visszahagyva. Kordon, lugas nincs. Ez a művelés megfelel a magyarok középkori szőlőművelésének,
mely a filoxéra vésszel szinte végleg eltűnt hazánkból. Példája ma a Szentendrei Skanzenban tekinthető meg.

Van nekem Franciaországban egy visszatérő élményem, amelyet Párizsban éltem meg először. Olyan, mintha
a magyar tájra egy óriási nagyítót helyeznének. Ugyanaz a tartalom jóval nagyobb formában, sokkal nagyobb
léptékben. Provance-ban a Balaton-felvidéki táj  nem 30 percig, hanem több óráig tart.  Cannes és Aix en
Provance  között  nem találkozunk jelentősebb várossal,  a  tájra  inkább elszórtan  elhelyezkedő,  csinos  kis
majorságok,  szőlőkkel  körbevett  kis  kastélyok jellemzők.  Gondolkodom,  hogy minek is  lehetne  nevezni
ezeket az egyedül álló kétemeletes, klasszikus provanszi házakat. A francia azt mondja maison traditionelle,
azaz tradicionális ház. Magyarul egyik szó sem szerencsés: sem tanya, sem major, sem kúria, sem kastély.
Mindezek  sajátos  ötvözete.  Ebből  is  látszik,  milyen  nehéz  magyar  megfelelőt  találni  eltérő  tájak  eltérő
településszerkezete,  építészete esetén úgy,  hogy az ne legyen félrevezető.  Salon de Provance után lassan
elhagyjuk a régiót.

Marseille felé zöldülni kezd a táj, több az eső, józan paraszti ész szerint emelkedik a tetők dőlés szöge. Nem
úgy, mint a márkói lakóparkban. Majd Arles, Nimes és Narbonne következnek, az ókori Gallia provincia
legjelentősebb városai. Ma Languedoc tartomány. Nagy kiterjedésű síkságok, mészkő fennsíkok váltakoznak
a Pireneusok 3000 méteres keleti vonulatai alatt. Épített örökségéről híres táj, melyek közül az   UNESCO
világörökség listáján a Pont du Gard híd, a Canal du Midi csatorna, Carcassonne óvárosa és a Compostellába
vezető Szent Jakab zarándokút szerepel. 

Elhúzunk a flamingóiról, szürke póni lovairól, bikáiról és só lepárlóiról híres Camargue mocsárvidék mellett,
mely leginkább a mi Hortobágyunkra hajaz. Narbonne felé veszprémire vált a táj, sok kisebb város, major,
tanya  váltakozik,  köztük tengernyi  lusta  szőlővel.  Carcassone felé  kisalföldire  vált  a táj,  majd gyönyörű
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kockás  zsebkendő,  pannonhalmi  tájat  látunk  Castelnaudry  körül.  Toulouse  után  röpke  egy  óra  és
megérkezünk franciaországi utunk végcéljához: Montauban városába.

Terv szerint pontban kettőre toppanunk a hotelbe,  ahol Dr. Fehér István a Gödöllői Agrár Egyetem és a
Toulouse-i Agrár Egyetem professzora vár bennünket. Elfoglaljuk aprócska hotelszobáinkat. A fürdőszoba
még apróbb kajüt, a fejünk felett emeletes ágy, ha elveszítjük a vonalkódos kártyát, mely szobánk kulcsa, kint
éjszakázhatunk a szabadban. A fene tudja, hogy van ez. Az ember azt gondolja egy szép utazásról, hogy
végre  egy  kicsit  elszakad  a  családjától,  a  gyerekeitől,  erre  mire  gondol  azon  mód,  ahogy  belép  egy
hotelszobába: hogy a gyerekek hogy’ imádnák ezt a picinyke szobát az emeletes ággyal. 

Egy szusszanás, átöltözés, irány Montauban város központja: a CER éves közgyűlése.

A CER-ről még sokat fogok mesélni. Egyelőre legyen elég annyi, hogy ez az egész Franciaországra kiterjedő
több tízezer számviteli munkatárssal rendelkező intézmény a földművesek helyes gazdasági stratégiájának
kialakítását  segíti,  könyvelésüket  végzi.  Éves  megyei  közgyűlésükön  egymást  követik  a  gazdasági
szakemberek  előadásai,  akik  az  ipar,  az  építőipar,  a  mezőgazdaság  és  a  szolgáltatások  elmúlt  éves
teljesítményét  elemzik.  Összevetik  a  2013.  év  gazdasági  teljesítményét  a  gazdálkodók  által  adott
előrejelzésekkel  és  megállapítják,  hogy  tavaly  szerencsére  nem  volt  akkora  gazdasági  esés,  amelyre  a
gazdálkodók számítottak. Előrevetítik a 2014. évet. Hogy hogyan? Munkatársaik 2000 megyei gazdálkodót
hívtak  fel  telefonon,  hogy  megérzéseik  alapján  jelezzék  előre  a  következő  gazdasági  évet,  majd  ezt
kielemezték  és  jól  érthetően  bemutatták.  Mondanak  még  egy-két  meglepő  dolgot:  például  azt,  hogy  a
mezőgazdasági  kisüzemek  könyvelése  során  folyamatosan  vizsgálják  és  a  gazdák  felé  előrejelzik  azok
gazdasági állapotát, három kategóriát alkotva: fejlődő, működő és veszélyben lévő. A megyei mezőgazdasági
vállalkozások 53% -a fejlődő, 40% -a működő, 7%-a van veszélyben. 

A szakértők után meglepő módon egy hazai szinten jól ismert toulouse-i rögbi játékos és csapatkapitány lép
az emelvényre. Egy olyan francia ‒ új-zélandi meccset elemez, ahol a francia játékosoknak a padlóról kellett
felállni a győzelemhez. Előadása kicsit a show része, ám sokkal jelentősebb annak pszichológiai üzenete: a
győzelemhez érzelem, értelem és a csapat közös szellemisége kell a közös mez színe alatt. A meglepő nem
mondanivalójában van, hanem abban ahol, és akiknek előadja. Úgy tűnik, hogy itt a gazdákat, a mikró és
közép vállalkozókat egy csapat tagjainak tekintik egy elérendő közös cél érdekében.

Az  előadások  után  kezdetét  veszi  az  állófogadás.  A hatalmas  teremben  kör  alakú  asztalokon  tengernyi
finomság:  kenyér  falatokon  libamáj,  szarvasgomba,  tengeri  halak,  zöldségkrémek.  Aprócska  átlátszó
poharakban  zöldség  és  ráksaláta  a  legújabb  gasztronómiai  trend  szerint.  És  a  végén  természetesen  a
legfinomabb helyi termelői juh és kecskesajtok cseresznyelekvárral, kitűnő borokkal.

A magyarok elcsigázottan álldogálnak a szemerkélő esőben. Hangosan megkockáztatom, hogy egy ilyen
részletességű,  megyei  szintű  gazdasági  elemzést  ma  egyetlen  megyei  agrárkamara,  de  talán  még  egy
kormányhivatal  sem lenne képes összeállítani rólunk. Sokan bólogatnak. És halkan megkockáztatok még
egyet. Az előadásokon értelemmel résztvevő gazdálkodók legszerényebbikének is nagyobb vagyona lehet,
mint a magyar delegáció tagjainak összesen.  A valós érdekképviselet gazdasági alapja a jól működő vagyon
és egy, azt keretező gazdag társadalom. A magyarok hallgatagon állnak az esőben. Több mit Tízezer napja.

Kalandregényünket a jövő héten 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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