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BESZÁMOLÓ: 
XX. Nyári Élőfalu Találkozó, Ópusztaszer, 2014. július 4-6.

Az idei  nyári  Élőfalu Találkozó Ópusztaszeren,  a Nemzeti  Történelmi Emlékpark szomszédságában lévő
Akhal Teke Ménes területén rendeződött a Szeri Ökotanyák Szövetsége (a SzÖSz) szervezésében.

A terület  kiváló  adottsága  sokunkat  megörvendezetett  nagy  tereivel,  napos  és  ligetes-erdős  részeivel.
Napközben a műhelymunkák és a gyermekfoglalkozások a hűs fák alatt zajlottak. Az étkezés közösségben
történhetett a tér középpontjában álló tágas, nyitott, kör alakú pavilonnak köszönhetően, amely nagyszerű
előadások helyszínéül is szolgált. Örültünk a kihelyezett árnyas függőágyaknak és az „Élő-faló” büfének,
ahol házi süteményeket és szörpöket kóstolhattunk. Az éjszakai pihenésnek pedig autentikus otthont adtak a
kifejezetten szállás céljára kialakított jurták.

A programok a felnőtteknek, a gyermekeknek, az érdeklődő látogatók és az Élőfalvak képviselői számára
egyaránt  gazdagon  bővelkedett  ötletes  és  színvonalas  voltával.  Ugyanakkor  minden  program  rugalmas
egymásutániságban követte egymást, amely kiváló szervezőmunkáról árulkodott.

Szalakóta egy akác ágon

A szombat reggeli madarász program többünknek megdobogtatta a szívét. Láthattunk szalakótákat, kék és
vörös vércséket,  amelyek valaha országszerte fészkeltek,  de élőhelyüket tekintve annyira visszahúzódtak,
hogy manapság már csak az Alföld egyes részein találhatók meg.

Pénteken alföldi, szombat este moldvai zenével és táncokkal koronázhattuk meg a napot, majd elcsendesedve
a Dél-Alföld növény és állatvilágát bemutató diaporámával búcsúzhattunk el, és ezzel térhettünk nyugovóra.
Vasárnap  délelőtt  minden  résztvevő  meglátogathatott  egy  önmaga  által  kiválasztott  ökotanyát  a  SzÖSz
tagjainak tanyái közül. Ezáltal is csodálatosan sok új tapasztalattal lehettünk gazdagabbak. A mi részünkről
nagyon sajnáltuk, hogy csak egy tanyát választhattunk megtekintésre. Többeket szívesen megismertünk volna
még közelebbről,  többekkel szívesen tapasztalatot cseréltünk volna a látott  eredmények tükrében, többek
életébe is örömmel bepillantottunk volna… de talán majd egy következő Találkozón! És bízunk benne, hogy
sokkal hamarabb, mint a harmincadikon!

Örültünk az új ismeretségeknek és a régi barátokkal való újbóli találkozásnak. Jó érzés volt látni, hogy ilyen
sokan érdeklődnek az alternatív életmód iránt, hogy sokan terveznek vidéki, falusi életet. 
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A találkozó több résztvevő szerint is minden eddiginél jobb volt. A „nagy öregek” úgy fogalmaztak, hogy a
SzÖSz ezzel  kivívta  magának az örökös szervezői  jogot,  a  gyerekek ezzel  egybecsengően azt  mondták:
minden évben jöjjünk ide vissza… Utólag is nagyon köszönjük a SzÖSz minden tagjának és segítőjének a
szervező munkát és a sok vidám és kedves pillanatot!

Pünkösti Gabriella, Kardos Etelka, Czúcz Judit
Nagyszékely, KÖRTE

PERMAKULTÚRÁS SZEMLÉLETŰ GYÜMÖLCSÖSKERT KIALAKÍTÁSA 
Vad alanyok használta gyümölcsfa telepítésben, nyár végi szemzés szemlapozással 
Bemutató előadássorozat Baji Béla kertészmérnök vezetésével, Borsodgeszten

Időpont: 2014. augusztus 29-30. 
Helyszín: Borsodgeszt, hrsz 0186. A jelentkezők részére pontos útbaigazítást adunk.
Program: 
Augusztus 29. péntek 13:00-19:00 
-  A permakultúrás alapelvek bemutatása 
-  Az ültetvény gazdasági és ökológiai adottságainak bemutatása, a fejlesztési elképzelések ismertetése
-  Vad alanyok használata a gyümölcstelepítésben ‒ elméleti háttér 
-  Alanytelepítésre alkalmas magok gyűjtése, telepítésre alkalmas alanyok felkutatása területen 
-  Tájjellegű gyümölcsfajták bemutatása, amelyekről az oltóvesszők származnak 
Augusztus 30 szombat 9:00-17:00 
-  Az elméleti háttér ismertetése, az alany- és fajtaválasztás jelentőségének bemutatása Alternatív telepítési 
módok bemutatása, összehasonlítása. 
-  Alanyok kiválasztása 
-  Szemzés a gyakorlatban, a résztvevők számára gyakorlási lehetőséggel 
Jelentkezés:
A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Részvételi  szándékát,  kérem,  hogy  jelezze  a  0620  5974086  számon  Szakolyi  Andrásnál,  vagy  a
szakolyi@gmail.com email címen.
Vacsorát és szállást előzetes kérésre önköltségi áron, a helyszínen biztosítunk. 
Az  idő  kb.  70%-át  a  gyümölcsösben  töltjük.  Aki  szeretné  a  szemzést  gyakorolni,  az  hozzon  magával
szemzőkést! 

RAPA NUI VAGY TIKOPIA? ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG ÉS KIÚTLEHETŐSÉGEK
2014-ben is elindul a humánökológia tanfolyam!

Jelentkezési határidő: szeptember 10.
Veszélyes mértékben átalakítottuk bolygónkat. Az éghajlat gyors változása, az élővilág sokszínűségének 
rohamos csökkenése, a szennyezések garmadája, valamint számos további környezeti probléma mindnyájunk
életminőségének drasztikus romlásával fenyeget. A sivár élővilág, éhínség, vízhiány, nyomor és káosz által 
terhelt jövőt azonban elkerülhetjük, amennyiben bátran szembenézünk a problémákkal, és kitartóan teszünk 
ellenük. 
Ezt a szembenézést és cselekvést igyekszik előmozdítani a Kisközösségi Program 
(http://www.kiskozossegek.hu/Kiskozossegi-program) tíz hónapos Humánökológia tanfolyama, amely "Rapa 
Nui vagy Tikopia? ? Ökológiai válság és kiútlehetőségek" címmel indul 2014. szeptember 18-tól ‒ 2010 óta 
immár ötödszörre. A tanfolyamra szeretettel hívunk minden érdeklődőt!

KIKNEK AJÁNLJUK? Előképzettségtől és korosztálytól függetlenül ajánljuk a tanfolyamot mindenkinek, 
aki szeretne többet tudni a környezeti problémákról és enyhítésük lehetőségeiről. Leginkább pedig azoknak 
az embereknek, akik tenni is kívánnak a környezeti gondok ellen. Különösen érdekes lehet mindazok 
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számára, akiknek hivatása kötődik a környezeti problémákhoz, illetve e témakörben kívánnak dolgozni a 
jövőben. Kiemelten javasoljuk:
- tanároknak, akik megalapozott tudást akarnak átadni a fiatalok számára a környezeti problémákról;
- civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek, akik hatékonyan szeretnék meggyőzni az embereket az 
életmódváltás fontosságáról;
- újságíróknak, akik szakmailag korrekt cikkeket akarnak írni környezeti témákban;
- az államigazgatásban dolgozóknak, akik felelősségteljes (ön)kormányzati döntésekhez szeretnének 
munkájukkal hozzájárulni;
- "útkeresőknek", akik a jövőben hivatásszerűen szeretnének a környezetvédelemhez, az ökológiai 
fenntarthatósághoz kapcsolódó témákkal foglalkozni. 

Az eddigi tapasztalatok alapján a tanfolyam kiváló alkalom arra is, hogy a résztvevők hasonló 
gondolkodásmódú emberekkel ismerkedjenek meg, barátságok és munkakapcsolatok szülessenek. 

TÉMAKÖRÖK. A tanfolyam öt nagy téma köré csoportosul:
1. Az emberi bioszféra-átalakítás története: Mi, emberek lényegesen nagyobb mértékben alakítjuk át a 
bolygót, mint bármelyik másik faj. Vajon miként váltunk ilyen különleges élőlénnyé? Megvizsgáljuk az 
emberi történelmet egy szokatlan nézőpontból.
2. A fő környezeti problémák áttekintése: Milyen változásokat okozunk a bioszférában, és milyen társadalmi 
következményekkel járnak ezek? Éghajlatváltozás, erdőirtás, fajkihalások, vízszűkösség és társaik. Sokat 
hallunk róluk, de gyakran egymásnak ellentmondó információkat kapunk. Igyekszünk tisztább képet 
kialakítani a környezeti problémákról.
3. A környezeti problémák társadalmi háttere és a fő kiútlehetőségek: Mely alapvető társadalmi okokra 
vezethetők vissza a környezeti gondok? Változtathatók-e ezek a tényezők, és ha igen, hogyan? Megkíséreljük
áttekinteni és rendszerbe foglalni az idekapcsolódó tudás legjavát.
4. Az ökológiai gondolkodásmód alapjai: Ökológiailag fenntartható társadalmak csak akkor jöhetnek létre, ha
kultúránk uralkodó gondolkodásmódja alapvetően átalakul. Ez a változás már meg is indult: bár még 
korántsem vált dominánssá, az ökológiai gondolkodásmód egyre terjed. Vajon melyek a fő jellegzetességei, 
és miben tér el a ma uralkodó gondolkodásmódtól?
5. Mit tehetünk mi?: Mindenki tehet valamit a környezeti problémák ellen, a fenntartható társadalmak 
érdekében. Általában az egyéni lehetőségekre szoktunk koncentrálni, holott a közös cselekvés mindig 
hatásosabb. Vajon mit tehetünk főként helyben, más emberekkel összefogva egy ökologikusabb életmódért? 
Áttekintjük a fő lehetőségeket.

A tanfolyam részletes tematikája itt érhető el:  
http://www.kiskozossegek.hu/upload/file/humanokologia_2013_2014_tematika.pdf

ELŐADÓ. A tanfolyam előadója Dr. Takács-Sánta András ökológus, egyetemi docens, az ELTE 
Humánökológia mesterszakának igazgatója. Másfél évtizede tanít a tanfolyam témáihoz kötődő tárgyakat az 
ELTE Természettudományi és Társadalomtudományi Karán egyaránt, olykor más egyetemeken is. 2012-ben 
a Kar Kiváló Oktatójának választották az ELTE TTK-n. Egy időben az MTA Szociológiai Kutatóintézetében 
dolgozott az első itthoni települési klímaprogramok elindításán. A Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai című
könyv, továbbá mintegy két tucat szakcikk, illetve könyvfejezet szerzője. Emellett szerkesztője a Kovász 
című környezettudományi folyóiratnak, az Éghajlatváltozás a világban és Magyarországon című könyvnek, 
a Paradigmaváltás?! című kötetnek, valamint társszerkesztője a Természet és gazdaság című ökológiai 
közgazdaságtan szöveggyűjteménynek. Tudományos munkássága mellett tíz éven át volt szervezőbizottsági 
tagja a Védegylet Egyesületnek. 2008-tól a Kisközösségi Program szakmai vezetője. Részletes önéletrajza 
(benne számos cikkének internetes elérhetőségével) itt olvasható: 
 http://www.kiskozossegek.hu/upload/file/TSA_oneletrajz_2013.pdf. 
Egy rövid előadása megtekinthető itt: http://dotsub.com/view/2f592fae-d5f8-4552-8088-047a43fd8091 

MÓDSZER. Az előadások során interaktivitásra törekszünk majd, vagyis bőven lesz lehetőség a 
beszélgetésre, vitára is. Ennek érdekében az előadások kiscsoportban (15-25 fő) fognak zajlani. Olykor 
mindnyájunk által olvasott (rövidebb) írásokról beszélgetünk, lesz filmvetítés, tavasszal pedig kirándulunk, 
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továbbá részt veszünk egy mélyökológia műhelyen is. Minden egyes előadáshoz kapcsolódóan ajánlott 
olvasmányok segítik az egy-egy téma iránt részletesebben érdeklődők elmélyülését.

KIMENET. A tanfolyam hivatalos, állami végzettséget nem ad. Reményeink szerint azonban sok tudást és új 
szemléletmódot annál inkább. Akik az előadások legalább 75%-án jelen voltak, tanúsítványt kapnak a 
tanfolyam elvégzéséről.

IDŐPONT. A tanfolyam 2014. szeptember 18-tól 2015. július 16-ig tart ‒ minden héten 1x2 órában 
csütörtökön 18 és 20 óra között. 
HELYSZÍN. A budapesti helyszín a Humusz Ház, XI. Saru utca 11., pár perc sétára (vagy egy 
villamosmegállónyira) a Móricz Zsigmond körtértől, illetve a Petőfi-híd budai hídfőjétől. A Humusz-ház 
igazi oázis a betonrengetegben, ahol egy barátságos teremben, illetve jó idő esetén egy nagyon hangulatos 
kertben beszélgethetünk.
DÍJ. A tízhónapos tanfolyam díja 58.000 Ft, amely négy egyenlő részletben fizetendő (szeptemberben, 
novemberben, decemberben és februárban), akár készpénzben, akár átutalással. A befizetett összeggel 
minden résztvevő a Kisközösségi Program (http://www.kiskozossegek.hu/Kiskozossegi-program) 
megvalósulását támogatja. Cégek számára a teljes összeg leírható költségként. 

A JELENTKEZÉS MÓDJA. Ha jelentkezni szeretne a tanfolyamra, kérjük, először írja meg ezt a szándékát a
humanokologia@gmail.com címre legkésőbb szeptember 10-ig. Ezután küldünk információkat arról, hogy 
miként kellene befizetnie a tanfolyam díjának első részletét. Ennek határideje szeptember 12. Jelentkezése 
csak az összeg befizetésével válik majd érvényessé és véglegessé.
Az egyik korábbi résztvevő véleménye a tanfolyamról itt olvasható: 
http://fordulo-portal.hu/index.php?page=news&id=37 
Ha bármi kérdése van a tanfolyammal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a humanokologia@gmail.com 
címre.
Részletek alább, illetve szebb formátumban a http://www.kiskozossegek.hu/tanfolyam címen.
Első alkalom szeptember 18-án (ahol a tanfolyam címének rejtélyére is fény derül).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Takács-Sánta András és a Kisközösségi Program munkatársai 

MAGos Gyógyító képzés
2014. őszi félév programja (Pécs)

szombat vasárnap
Szeptember 13-14. Hagyomány és tudomány

Géczy Gábor
Dr. Tóth Ferenc
Ember és Teremtés

Szeptember 20-21. A tested a te templomod
Vígvári János

Ritmusok és rítusok az életben
Vígvári János

Október 4-5. Gyógynövények, gyógykészítmények 
Kiss Erzsébet

Kenés, inrakás
Dankó Zsuzsa

Október 18-19. Modern anatómia és hagyomány
Dr. Csordás Zoltán

Elsősegély mindenkinek
Dr. Csordás Zoltán

November 8-9. Csontkovácsolás
Pelle János

Csontkovácsolás
Pelle János

November 22-23. A férfi és nő keresztútjárása
Pap Gábor

Népi nedvtan, nadályozás, 
Deák Tamás

December 6-7. A magyar konyháról
Somlósi Lajos

A gyermekrajzok üzenete
Molnár V. József

December 21. este:
közös Karácsony, Fénylánc

Január 17-18. Szakrális földrajz túra (Velemér)
Géczy Gábor

Szakrális földrajz túra (Velemér)
Géczy Gábor

55

http://www.kiskozossegek.hu/tanfolyam
http://fordulo-portal.hu/index.php?page=news&id=37
http://www.kiskozossegek.hu/Kiskozossegi-program


Képzési idő: 1 év, amely 2 szemeszterből áll, szemeszterenként 8 oktatási hétvége
A képzés költsége: 55.000.- Ft/félév, látogató jegy 5.000.- Ft/nap
A képzés helye: 7628 Pécs-Szabolcs, Szabolcsi út 63
A képzés felelőse: Pelle János 06-20/238-5137
Jelentkezési határidő: 2014. augusztus 31-ig 
E-mail: baranya.mag.pecs@gmail.com 

GYÜMÖLCSÉSZ TANULMÁNYÚT

A Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat (KmGyH) programja

A tanulmányút időpontja végül, hosszas egyeztetések után szeptember 21-re tevődött.

Két, egymáshoz viszonylag közeli helyszínre megyünk: Komáromba (Gyűrki gyümölcsös) és Pilismarótra.

A tervezett program: 

Komáromban találkozunk: legkésőbb délelőtt 9.30-ra kellene odaérni.

9.00 találkozó a MagHázban, Komárom, Csendes utca 8.

9:30-10.00 rövid elméleti áttekintés a gyümölcsös történetéből, a sziget Natura2000 védettségének okairól. 
További hasznosítási lehetőségek.

10.00 indulás terepre, ahol megnézzük a gyümölcsös maradványait, a talált gyümölcsök alapján fajta 
meghatározás.

A szigeti védett fajok bemutatása (amelyikből látszik valami érdekes)...

11:45 ebéd (kb.900 Ft, két fogás).

Utána átmegyünk Pilismarótra, Kiss Balázs birtokára, ahol az alábbi ajánlatok közül választhatunk:

1. Fojtós berkenye ültetvény bemutatása Pilismaróton (Kárpát-medencei génmegőrzési helyszín) (1 óra)

2. Szelídgesztenye kiválasztott magtermelő állomány bemutatása (1 óra)

3. Szelídgesztenye 4 génmegőrzés államilag elismert és saját fajták ültetvénye (1 óra)

4. Magas törzsre oltott gyümölcsfajták (alma, körte, cseresznye, szelídgesztenye) (1 óra)

5. Gyümölcsfeldolgozás, kisüsti pálinkafőzés, kóstolás (? óra)

Utazás egyénileg, igyekszünk telekocsikat szervezni.

Kérem, hogy aki jelentkezni szeretne, ezt szeptember 15-ig tegye meg, mert a létszám értelemszerűen 
korlátozott!

ŐSZI MAGFOGÓS TANFOLYAM NAGYSZÉKELYBEN
Ideje: 2014. szeptember 19-21.
Helyszín: Nagyszékely
A tanfolyam egy 3 részes sorozat része. Az első rész fő témája a magvetés, palántanevelés volt, a nyári rész a
magfogásról és a másodveteményekről szólt, az utolsó pedig az őszi magfogásokról, magtárolásról, áttelelő
vetésekről, kert téli előkészítéséről.
Program: 
Szeptember 19.
17:00-18:00 Rövid ráhangoló kerti séta
19:00  Batyus vacsora  
Szeptember 20.
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7:00-8:00 Reggeli
8:30-13:00 Magfogási praktikák elméletben és gyakorlatban
13:00 Ebéd
15:00-19:00 Magtisztítási és tárolási praktikák elméletben és gyakorlatban
19:00 Vacsora
Szeptember 21.
7:00-8:00 Reggeli
8:30-11:30 Kert téli előkészítése, téli vetések.
11:30-13:00 Növény és magbörze (a kertemből bármiből szívesen adok akár magot akár vegetatív 
szaporítóanyagot, de ha Neked van valami nagyon bevált növényed, amit szívesen megosztanál másokkal, 
akkor tarthatunk kis csereberét is. Zacskókat, poharakat hozzatok az elviendő dolgoknak).
13:00 Ebéd és program zárása
A tanfolyam díja ellátással (vegetáriánus étkezés, szállás, oktatás) 9000Ft.
A mindhárom részre jelentkezőknek a másodikból 10%, a harmadikból 20 % kedvezményt adunk.
Jelentkezés: futrinka@gmail.com
A részletes időzített programot és egyéb tudnivalókat a jelentkezőknek küldöm.
Sok szeretettel várok minden érdeklődőt,
Czúcz Judit 

PERMAKULTÚRÁS KERTÉSZET BAJI BÉLÁVAL
Időpont: 2014. október 3-5.
Helyszín: Sóskút, Öreghegy 
Oktatók: Baranyai Vitália és Baji Béla
Tematika: egyeztetés folyamatban
Tandíj: 12.000 Ft/3nap (előre kell fizetni!)
Szállás: sátorhely lehetőség a "Sóskút Expat Community" által, egyéb szállásigényt, kérjük előre jelezni 
(szervezés alatt).
Utazás, étkezés egyénileg.
A tanfolyam min. 4 fő jelentkezése esetén indul.
Jelentkezés: mailto:ginarubik@gmail.com
Info: 06306958686, 06302257834
Előzetes programjavaslat:
Október 3. péntek:
16.00-18.00 Érkezés, elvackolás 
18.30 Vacsora (batyus)
19.30-20.30 Bemutatkozó kör: mindenki mondjon magáról valamit, mivel foglalkozik, mi érdekli, mit tud a 
permakultúráról.
Október 4. szombat:
8.00 Reggeli (batyus)
9.00-12.30 (Vitka) A permakultúra etikája, David Holmgren: A permakultúra virágja. Ez utóbbi arról szól, 
hogy mi módon hathatja át a permakultúra gondolatvilága a gazdasági, kulturális, élet minden területét. 
Ökológiai kapcsolatok. A tervezés alapelvei stb.
13.00-14.00 Ebéd (batyus)
14.00-18.00 (Vitka) Permakultúrás közösségek, a permakultúra szociális vonatkozásai.
18.30 Vacsora (batyus)
19.30-tól kifulladásig: (Béla) A permakultúrás gazdálkodás módszerei: Egy permakultúrás kísérleti terület 
közel harminc éve. (diavetítés)
Október 5. vasárnap:
8.00 Reggeli (batyus)
9.00-12.00 (Béla) Rövid kirándulás a területen. Természet megfigyelés, növényismeret, szakmai kérdések 
megbeszélése.
12.30 Ebéd (batyus)
13.20-tól ki meddig bírja „Ha az enyém volna, hogyan fognék hozzá ezen a területen?” Egy permakultúrás 
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élelmiszertermelő hely létesítésének első lépései. 
Szálláslehetőségek: Saját sátor, teremben hálózsák és derékalj, munkásszálló, panzió. Utóbbinak költségeit a
résztvevő állja. 
Étkezés: Batyus megoldás. 
Mottó: Ha jöttök, lesztek, ha hoztok esztek. 

PERMAKULTÚRÁS GYÜMÖLCSÉSZET HÉTVÉGE
Helyszín: Rákosliget 

Időpont: 2014. október 10-12. (péntek 17.00 ‒ vasárnap 17.00)

Idén tavasszal elkezdtük alkalmazni a permakultúra elveit egy előző generációtól örökölt kertben, és elindult 
az átalakulás. Most a gyümölcsfák témájában folytatjuk a közös gondolkodást:

Mihez kezdjünk a meglevő gyümölcsfáinkkal? Mit tehetünk a fák betegségei ellen? Hogyan ültessünk új 
gyümölcsfákat? És mit tegyünk, ha kertvárosban élünk, kis telken, de mégis szeretnénk kialakítani egy 
erdőkertet?

Témáink:
- a permakultúrás gyümölcsészet alapjai: magok előkezelése, gyümölcsfák nevelése magról, talajelőkészítés, 
- az ültetés folyamata, gyümölcsfajták
- a fák gondozása, metszése, növényvédelem
- a gyümölcsfák szerepe az erdőkertben, erdőkert tervezése.
Ezenkívül beszélünk még a kerti madárvédelemről és a téli madáretetésről is. További meglepetés-témák 
sincsenek kizárva. 

A foglalkozásokon elméleti alapozás mellett sok gyakorlati tevékenység lesz.

Szállás, étkezés: A hétvégi műhely során vegetáriánus étkezést biztosítunk. A szállás megoldása egyénileg
javasolt, de szükség esetén van a kertben korlátozott számú faházas férőhely és sátorhely.

Hozzájárulás a hétvége költségeihez: 14.900 Ft / fő
Jelentkezés e-mailben vagy telefonon: kertrejtozo@gmail.com 20 / 386 9112
A csoport létszáma korlátozott!

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: Vajda Bertalan

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