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Gyorsan telik az idő. Alig két éve indítottuk útjára a hírlevelünket s már a félszázadikat olvashatjátok. Nincs
ugyan hivatalos adatunk az olvasók számáról, de a visszajelzések s az általam ismert terjesztési felületek
alapján egy ideje már négy-számjegyű az „olvasótáborunk”. Bele sem merek gondolni, hányan olvassák majd
az eMÉH 500-at….  Szerencsére addig még van egy kis idő.

Madártrillás márciust!

namzi

TARTALOMJEGYZÉK
Magvetés és önellátó találkozó Magfalván ….………………………………………………..……... 2. oldal
Visnyeszéplak – széplaki fizetőszer …..………………………………………………………………    2. oldal
Előadás-ajánló: Géczy Gábor: A magyar nyelv újragondolása .…………………………………….. 3. oldal
Gyümölcsészeti képzések Drávafokon: szaporítás ………………………….……………………….. 3. oldal
Ökoközösségi nyílt nap, 2015. március 21. …………………………………………………………. 3. oldal
„A FÖLD ÉN VAGYOK!” - A Pandora Mélyökológia Egyesület műhelye ..………………………. 4. oldal
A klímaparadoxonok feloldási lehetőségei …………………..………………………………………. 5. oldal
Bolyavári esték ….…………………………………………………………………………………... 5. oldal
Emlékeztető: Agrofitness Vértesacsán ………………………….…………………………………….. 6. oldal
I. Bólyi mag- palánta- és oltványbörze …………………………………………………….………... 6. oldal
Raku kerámiatábor, Nagyszékely ……………...………………………………...………………….. 7. oldal
Zöld OT, 2015, Tokaj  ………………………………………………………………………………... 7. oldal
Az Ede és a Gaia Egyetem. A GEN árnyékában ……………………………………………………... 8. oldal

1



MAGVETÉS ÉS ÖNELLÁTÓ TALÁLKOZÓ MAGFALVÁN

Március 21. (szombat): 
Szeretnénk, ha megismernék egymás nézeteit, módszereit, egymást azok, akik már természet közeli, önellátó
életmódot folytatnak, vagy ezt tervezik a jövőben. Ha tudtok, hozzatok magatokkal magokat, facsemetéket,
palántákat, és ültessétek el Magfalván, hagyjatok nyomot magatok után a gombai tájban. 
Szállás: Kb. 20-30 főt tudunk elszállásolni fűtött helyen, matracon. Hálózsákot hozni kell! Kérjük, hogy itt
alvásra  a  helyszűke  miatt  jelentkezzetek  be:  magyar@vnet.hu A  rendezvény  ingyenes,  ha  teheted,
adományoddal segítsd munkánkat!
9-10 Magfalva bemutatása (körbevezetés)
10-12 Az ajándékba hozott magok és csemeték elültetése
12-13 Magyarok asztala, ennivalót hozzatok, a friss kenyeret mi adjuk
13-14 Magfalva bemutatása (előadás: Géczy Gábor)
14-18 Beszélgetés az önellátás területeiről (mezőgazdaság, egészség, oktatás…)
18-20 Népdal és néptánc tanítás
20-23 Tábortűz, beszélgetés
Március 22. (vasárnap): 
Magbörze és kiskert találkozó Gombán
Kérjük,  hogy  a  Magbörzére  hozzátok  el  régi  gyümölcsfa  csemetéiteket,  visszavethető  vetőmagjaitokat,
palántáitokat!
Az előadások alatt folyamatosan csereberélünk, és osztjuk az észt egymásnak. 
Az előadások: 1 óra + kérdések.
A rendezvény ingyenes, ha teheted, adományoddal segítsd munkánkat!
9:30 Dr. Tóth Ferenc: Vegyszermentes növények – gyógyszermentes állatok
11:00 Dr. Molnár Géza: Önellátás és közösségi gazdálkodás
12:30 Dr. Rostás Gábor: Szeretet Tere, avagy az Anasztázia-kert
14:00 Géczy Gábor: KertMagyarország – a jövő vidéke, a vidék jövője!
A rendezvénynek vasárnap délután 4 órakor van vége.
Helyszín: Civilház, Gomba, Kossuth tér 4. érdeklődés: Géczy Gábor 20/345-6787 

VISNYESZÉPLAK
Széplaki Fizetőszer
A széplaki  fizetőszer  egy eszköz,  a  termékek,  termények,  és  a  segítő  szándékú  munka  egymás  közötti
cseréjéhez, ami megkönnyíti mindnyájunk életét, és megszünteti a körbetartozásokat.
Nem  kell  többé  azon  gondolkodni,  honnét  szerezzünk  forintot,  hisz  a  széplaki  fizetőszer  korlátlan
mennyiségben rendelkezésre áll. Nem egy ember nyomtatja ki, hanem mindenki magának.
Mivel negatív kamatozású, nem kerülnek hátrányba azok, akiknek romlandó árujuk van. A negatív kamatból
befolyó összeg a közösség javát szolgálja. Kamatot annak kell fizetni, aki nem használja a fizetőszert, hanem
a párnája alatt tartja.
A fizetőszer egy valódi munka alapú fizető eszköz, amihez nem lehet munka nélkül hozzájutni.
A fizetőszer egy évig érvényes, majd forintra, vagy újabb fizetőszerre cserélhető. Azonos értéken kibocsátott
fizetőszer esetén elég, ha év végén mindenki összetépi a sajátját. Így a pénzért nem kellett megdolgozni, csak
a cserélni kívánt termékért.

Kérjük támogassa a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület munkáját adó 1%-ának 
felajánlásával!  Adószám: 18764978-1-14
Tevékenységünk: Képzések az önellátás témakörben, iskola és faluház működtetése, kulturális és 
sportrendezvények, előadások, természetvédelem s minden ami egy élőfalu működésének hátteréhez 
szükséges!
Bővebben: Zaja Péter namzi@tvn.hu
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ELŐADÁS  AJÁNLÓ
Géczy Gábor: A magyar nyelv újragondolása
Helyszín: a Két Hollós könyvesboltban 
Időpont: 2015. március 23-án 
„Elkészült  a MAG program II.  előadása a  tizedes rendszerről.  Nagyon fontos  lenne,  hogy megnézzétek,
elgondolkodjatok  rajta,  és  ha  méltónak  találjátok,  terjesszétek.  Minél  előbb  fel  kell  építeni  a  SAJÁT
képviseleti rendszerünket, mert nincs hova hátrálnunk...” 
Géczy Gábor
https://www.youtube.com/watch?v=KQhe3RPbW1g&feature=youtu.be 

GYÜMÖLCSÉSZETI KÉPZÉSEK DRÁVAFOKON: SZAPORÍTÁS
A képzés célja: A gyümölcsészet fejlesztése az Ormánság településein, ezáltal a táj szerkezetének javítása, az
emberi  megélhetés  fokozása.  A résztvevők  gyümölcsészeti  ismereteinek  olyan  gyarapítása,  hogy  –  az
ökológiai folyamatokhoz alkalmazkodva – eredményesen tudjanak gyümölcsöst művelni.
Helyszín: Drávafok, Fodor kúria
Időpont: 2015. március 28-29 (szombat-vasárnap).
Program:
Március 27. (péntek)
18.00 órától  A Drávafokon alvók érkezése; kötetlen esti program
Március 28. (szombat)
8.00-13.00 és 14.00-18.00  Gyümölcsfák szaporítása, különös tekintettel az oltásra. Ifj. Ölbei Mihály
Március 29. (vasárnap)
8.00-13.00  Az alkalmazkodó gyümölcsészet ökológiai háttere és rendszere.  Lantos Tamás
Oktatók:
Ifj. Ölbei Mihály: kertész, gyakorló „faiskolás”
Lantos Tamás: agrármérnök-szociológus, az alkalmazkodó gyümölcsészet művelője
Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés:
Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb március 25-éig jelezzék a meghívó végén megadott e-
mail címen! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőket nem tudjuk fogadni.)
Ellátás:
Szombaton és vasárnap meleg ebéd, szombaton vacsora, napközben ital (kávé, tea, ropogtatni való). A péntek
esti vacsoráról és a reggelikről mindenki maga gondoskodjon (hűtőszekrény van).
A résztvevők hozzanak magukkal:
Törölközőt, benti tartózkodáshoz váltócipőt vagy papucsot, megfelelő kinti cipőt és ruhát, metszőollót és 
oltókést, ha rendelkezik vele.
Utazás:
Minden résztvevő maga szervezi útját. Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
Költségek:
A képzést a Norvég Alap támogatja, ezért bejárók számára a részvételi díj csak 2000 Ft/fő a hétvége teljes 
idejére, ami magában foglalja a képzést, valamint a két ebédet és a szombati vacsorát.
A Fodor-kúriában alvók szállásköltsége 2000Ft/fő/éjszaka.
További információk és a jelentkezés címe:
Ormánság Alapítvány: Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)

ÖKOKÖZÖSSÉGI NYÍLT NAP,  2015. március 21. 
Egy rövid történet.. hogy miért itt, miért most...
Katinkának hívnak ( Katinka Egres ), 2012, "a változás éve" a személyes életembe is nagy belső változást 
hozott. Akkor tájt már épp Londonig "vitte fel az Isten a dolgomat" mint nemzetközi színművész, több hazai 
színházban, produkcióban és külföldi filmben való szereplésem után, ahonnan Hollywood-ba hívott épp egy 
amerikai manager cég, amikor is kiábrándulva a produkciógyártás mögötti profittermelő gépezetből, 
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elindultam egy homlok egyenest új irányba a tudatosabb élet formálás ökoközösségi modelljeinek felkutatása
és felfedezése irányába. 
Akkor 2 éves kislányommal és az édesapjával ökoközösség felfedezői körútra indultunk Európában és 
meglátogattunk több külföldi és magyarországi ökoközösséget, majd legutóbb Portugáliába vezetett a 
kíváncsiságom a működő "jó gyakorlatok" keresése közben. Eredetileg leendő otthonunkat kerestük a már 
akár félévszázada működő közösségekben, de szinte minden olyan helyen, ahol szívesen maradtunk volna, 
történt mindig valami "véletlen" ami újra és újra haza vezetett bennünket. 
Európa legnagyobb ökoközösségéről készített, inspirációnak szánt kisfilmem nagy érdeklődést keltett a hazai
ismerősök körében is:
https://www.youtube.com/embed/9h32uznipsE
Belső és külső biztatásra hazai ökoközösség szervezésbe kezdtem, látva, hogy minden területen vannak "jó 
gyakorlatok", amiket érdemes lenne egy "tető alá hozni" és egy helyen, egy közösségben kamatoztatni, és 
tanulni azoktól, akik az adott életterületen a legelöl járnak a megvalósításban.
Végül 2013 decemberében - az elképesztő szinkronicitásoknak köszönhetően - költöztünk be Szentendrén 
egy 400 négyzetméteres házba azokkal a barátainkkal közösen, akik az adott pillanatban a legközelebb álltak 
és készek voltak meglépni az első nagy lépést a változás felé. Egy évre szólt a megállapodásunk a 
tulajdonossal, minimum 3 hónapra a tagokkal. Ez az együtt töltött egy év rengeteg tapasztalatot, tanulságot és
tanítást hozott mindannyiunk számára. Az eredeti induló ötös fogatból végül mindannyian egész évben 
maradtunk, és voltak, akik rövidebb-hosszabb időre csatlakoztak hozzánk. 
Most 2015 tavaszára két tagunk is új közösség alapításába kezdett, másokat pedig egyre többször szólítja 
külföldre a munkája. 
Így lehetőséged lehet most Neked is megismerkedni a céljainkkal, a szándékaikkal, amik e célok mögött 
fekszenek, és az angol Co-housing mintájára épülő együttélő életközösségi gyakorlattal a fent említett 
időpontban. 
Valamint, ha érdekel, hogy milyen lehet az ökoközösségi élet, illetve szívesen kipróbálnád napokra, hetekre, 
esetleg akár 2 hónapra is, most áprilisban és májusban itt a lehetőség!
Várunk szeretettel! Szentendrén, Rekettye u. 8.
Egres Katinka szervező és Petró Tibor talajrehabilitációs szakember 

Tudj meg többet rólunk: https://www.facebook.com/pages/RÜGY-Közösség/1416795685255311 

„A FÖLD ÉN VAGYOK!” A PANDORA MÉLYÖKOLÓGIA EGYESÜLET MŰHELYE 
Egy különleges önismereti felfedezésre hívunk!
Úgy érzed, egy környezeti katasztrófa szélén állunk?
Félsz attól, hogy összeomlanak a társadalmi struktúrák?
Aggaszt a klímaváltozás?
Légy cselekvő részese a változásnak!
Fedezd fel, hogyan kapcsolódsz emberként az Élet szövevényes hálózatának minden tagjához. „Ökológiai
éned” megismerése felszabadítja a leblokkolt energiákat, segít megtalálni azt, amit Te magad tehetsz egy
fenntarthatóbb, élőbb világért.
A csoportmunka során  felfedezzük,  megértjük  és  feldolgozzuk azokat  a  gondolatainkat  és  érzelmeinket,
melyeket  korunk  és  Földünk  ökológiai,  társadalmi  állapota  kelt  bennünk.  A folyamat  eredményeképpen
ezeket a belső motivációkat pozitív, cselekvő energiába, aktivitásba fordíthatjuk, és elindulhatunk a tudatos
cselekvés útján.
A módszer  Joanna Macy „Work That  Reconnects” csoportmunkájára épül,  mely a rendszerelméletben, a
társadalmilag  felelős  spiritualitásban  és  a  mélyökológia  filozófiájában  gyökerezik.  A műhely  keretében
hangsúlyt helyezünk az egyéni cselekvés tervezésére, az autentikus, belülről fakadó hívás követésére.
Helyszín: Budapest,
Ideje: 2015. március 21.
Csoportsegítők: Berecz Ági és Baranyai Vitália
Hozzájárulás az egész napos műhelyhez: 2500-4500 Ft
Előzetes jelentkezés szükséges: bereczagi@yahoo.com
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A KLÍMAPARADOXONOK FELOLDÁSI LEHETŐSÉGEI
Tisztelettel meghívjuk az MTA Könyvtár és Információs Központ Agora-programja és a Magyar Szociológia
Társaság Holisztikus Ökológiai Szakosztályának közös rendezésében szervezett ökológiai beszélgetésre.
Előadások és vita Antal Z. László Klímaparadoxonok – Lehet-e harmónia a természet és
a társadalom között? (L’Harmattan, 2015) című könyvében felvetett gondolatokról.
Előadást tart:
Dr. Fülöp Sándor: A klímaváltozással kapcsolatos társadalmi konfliktusok és jogi kezelésük
Antal Z. László: A művészet szerepe a klímaparadoxonok feloldásában
Béres Tamás: Példák az ökológiai tudatosság kialakulásának vallási eredetű motivációjára
Időpont: 2015. március 25. szerda 16.00 óra
Helyszín: MTA MTA Könyvtár és Információs Központ, Konferenciaterem, (Budapest, V. ker., Arany János
utca 1. II. emelet)

BOLYAVÁRI ESTÉK
Március 20. Tordai Zsuzsa: „Csak az a mienk, amit meg tudunk osztani.” (Isabel Allende)
Úton járásom,  a  tiszta  szellemi  értékek,  hagyományok keresése,  megismerése  a  tengerentúlon kezdődött
indián  testvérek  között  Kelet-Kanadában.  Erdélyi,  székely-kalotaszegi  gyökereim  vannak,  magamat
magyarnak (kanadai magyarnak) vallom. Szociológia-antropológia szakon végeztem a montreali Concordia
Egyetemen,  jelenleg  nyelvtanárként  és  hagyományőrzőként  tevékenykedem.  1998  óta  látogatok  indián
közösségeket Észak és Közép-Amerikában. Aktív kapcsolatot ápolok őslakó testvérekkel, akik hagyományos,
azaz  szertartásos  módon is  befogadtak  maguk közé.  Személyes  tapasztalataimat,  ismereteimet  szeretném
megosztani Teknős Sziget, azaz az amerikai kontinens őslakóiról azokkal, akiket ez érdekel.
Március 23.  Tavaszi napéj-egyenlőség köszöntése. Tisztelgés a cédrusnál.
Találkozás-indulás: Széll Kálmán tér, 61-es villamos, Hűvösvölgy felé!!!, Hétfő, délután 6 óra. Kérlek, hogy
hozzál az alkalomhoz illő gondolatokat, éneket ...
Március  27. Közgyűlés és utána vetítés: A világ iskoláztatása ? A fehér ember utolsó terhe
https://www.youtube.com/watch?v=9oHOhpfRJJs&feature=youtu.be
„Iskoláink bizonyos értelemben gyárak, amelyekben a nyersanyagot, a gyermekeket, termékké kell formálni
és alakítani. A gyártásra való szakosodásokat a 20. század civilizációjának igényei diktálják, és az iskola
feladata, hogy a lefektetett specifikációknak megfelelő tanulókat alakítson ki.” (Ellwood P. Cubberly, 1898.
Szelek/április- hava 10.  Gervai András / Titkos Magyarország. Könyvbemutató-vásár
A Titkos  Magyarország  szándékát,  témáját  és  a  megírás  módszereit  tekintve  a  szerző  előző  könyve,  a
Fedőneve:  „szocializmus” folytatása.  Az  állambiztonsági  szervek  ellenőrizték,  manipulálták,
megfélemlítették a magyar társadalmat. Drasztikus eszközökkel avatkoztak a számukra gyanús személyek
életébe,  ugyanakkor  különféle  kedvezményekkel,  kiváltságokkal  jutalmazták  a  velük  együttműködőket.
Gervai András bemutatja a titkosszolgálatok munkáját, módszereit, megrajzolja az ügynökök pályafutását, a
megfigyeltek és a megfigyelők portréját. Hangsúlyosan vizsgálja a mindennapokat: miben és hogyan éltünk,
a  rendszer  mennyire  fortélyosan  épült  a  hatalomtól  és  a  retorzióktól  való  félelemre,  az  öncenzúrára,  a
megalkuvásra,  a  tabukra  és  tilalmakra.  Az  ügyekből,  jelentésekből  képet  kaphatunk  a  Kádár-korszak
társadalmi  viszonyairól,  a  kisemberek  hétköznapjairól,  egzisztenciális  beszorítottságáról,  politikai
félelmeiről. A történelem kulisszái mögé pillanthatunk. Feltárul a kádárizmus lényege: kettős beszédre és
kettős tudatra épülő amorf, ellentmondásos természete. 
Szelek/április- hava 17.   Tóth Bálint/ Fordított világ, avagy hétköznapi életünk visszásságai

BolyaFészek
Időpont: Az előadások este 7-kor kezdődnek.
Helyszín: 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Kapcsolat: távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és 
bolyapo@gmail.com
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EMLÉKEZTETŐ: AGROFITNESZ VÉRTESACSÁN
Tartalmas és „fárasztó” programsorozat felnőtteknek
Helyszín: Vértesacsa, Falugondnokok háza, illetve a környék tanyái
Ideje: Március utolsó hétvégéjén (március 26. -29, csütörtöktől vasárnapig) 
Szervező: Valaha Tanya és a Horváth Farm
Ha  szívesen  megismerkednél  a  vidéki  önellátás  lehetőségeivel,  érdekel  az  állattartás,  a  sajtkészítés,  a
gyógynövények  és  zöldségfélék,  gyümölcsök  termesztése  és  felhasználása,  a  termények  tartósítása
(szárítással és befőzéssel), itt a helyed!
A négy nap alatt
- megismerkedhetsz a tejfeldolgozás alapjaival (gomolyasajtot, túrót és joghurtot készítünk közösen),
- a kenyér- és kelt tészta készítés alapjaival, kemencében sütéssel,
- gyógynövény-ismereti túrát teszünk a környéken, a gyűjtött növényeket szárítjuk és feldolgozzuk,
- dolgozunk a gyümölcsösben, fákat ültetünk, metszünk, a fóliasátras zöldségesben dolgozunk,
- befőzünk...,
és mindeközben jókat főzünk, beszélgetünk, tanulunk és kikapcsolódunk.
Szállás a Falugondnokok Házában, programok a farmokon.
Bővebb információ Horváth Juditnál a 06/20/424-7435-ös számon vagy e-mailben: horvathj33@gmail.com 
https://www.facebook.com/falugondnokokhaza?ref=ts&fref=ts

I. BÓLYI MAG- PALÁNTA- ÉS OLTVÁNYBÖRZE
Helyszín: Ifjúsági ház, Házasságkötő terem (7754 Bóly, Hősök tere 9.)
Időpont: 2015. március 21. (szombat) 13:00-tól
Szervező: Bóly Város Önkormányzata, a Zengő-Duna Egyesület és a Vass Zoltán Értékmentő Alapítvány 
Előadások:
- Helyi termékek értékesítésének jogszabályi háttere. Szabadkai Andrea előadása
- Beszélgetés Vass Zoltánnal a hagyományos építésről, kemenceépítésről 
Börze: A rendezvény során lehetőség lesz bio-magok, gyógy- és fűszernövény palánták, rezisztens 
gyümölcsfák vásárlása, illetve a hozott magok, oltóvesszők cseréjére is.
Helyi termékbemutató: lekvárok, borlekvárok, háziszappan, méz, bio tönkölybúzaliszt
Az esemény facebook oldala: https://www.facebook.com/events/1780794775479740/

MAGBÖRZÉK
A Kislépték honlapja alapján: http://www.kisleptek.hu/magborzekoveto/
Március 21. Bóly Ifjúsági ház, Házasságkötő terem, 7754 Bóly, Hősök tere 9., 13 órától,

szervező: Bóly Város Önkormányzata és a Vass Zoltán Értékmentő Alapítvány. 30/604-2522. 
Március 21. Orfalu (Füveskert és teaház) 10-16 óráig OLTÓNAP és MAGBÖRZE, 

szervező: Göcsej Természetvédelmi Alapítvány
http://www.kisleptek.hu/ma_files/gocsej.JPG

Április 04. Gyenesdiás (Piac) 14-18 óráig vetőburgonya börze, 
szervező: Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület 
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Kerámiatábor raku égetéssel

2015. április 30-május 3.
Nagyszékely

Cél  :  A tábor elsősorban azért jön létre, hogy közösségben, de mégis csendben, magunkból
alkothassunk. Hogy az alkotófolyamatban egyszerre megélhessük az együttlét és az individuum

egyediségét. A raku égetési forma szintén egy olyan eljárás, amely közösséget kíván. Nem a
saját munkánk előtérbe helyezése a szándék, hanem a közös szép és jó eredmény érdekében

lévő együtt munkálkodás.

A raku egy Japánból származó égetési eljárás. Lényege, hogy a mázas égetés alkalmával,
amikor a tárgyak izzanak a kemencében, egy hosszúszárú fogóval kivesszük és visszafektetjük

őket a földbe, amelyből eredetileg valamikor kivettük őket. Ezzel a folyamattal egyrészt
bezárul egy teljes kör, másrészt egy redukciós atmoszférát teremtünk vele, ahol a mázak és a

színek játéka egészen egyedi életre kel.

Helyszín  : Nagyszékely, egy madárdalos zsákfalu Tolna megyében.
 

Étkezés:  napi egy meleg ebéd biztosított, a reggeli és a vacsora batyus, tehát hozott hideg 
vagy meleg élelem.

Hoznivalók  : játszós ruha és cipő, (jó ha van meleg ruha),  szállás esetén hálózsák.

Részletek  és  jelentkezés  :  Pünkösti Gabriella punkosti.gabriella@gmail.com  

A részvételi létszám a tevékenység gyakorlati oldalának megvalósíthatósága érdekében,
korlátozott.

http://punkostigabriella.hu/

ZÖLD OT, 2015 
2015-ben Tokajban vár titeket a  Zöld OT, a  Környezet- és Természetvédő Civil Szervezetek konferenciája.
Ideje: 2015. április 24-26. 
A következő linkre kattintva megismerkedhettek a programtervvel!
https://docs.google.com/  …/1uyEg8wUGLH289_hMtCV6deQTXuZ…/edit
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AZ EDE ÉS A GAIA EGYETEM.  A GEN ÁRNYÉKÁBAN
A  GEN  (Ökofalu  Világhálózat)  Ross  és  Hildur  Jackson  dániai  ökotudatos  üzletember-házaspár
kezdeményezése képpen jött  létre  1994-ben.  Büszkék lehetünk rá,  hogy az alapító közgyűlésen Gyűrűfű
képviseletében Borsos Béla is részt vett, de azóta a gyűrűfűi, de az összmagyar részvétel is meglehetősen
hullámszerű.
A GEN tagok között sokan maguk is foglalkoznak különböző képzésekkel és oktatással, így berkeikben is
eléggé hamar eljutottak az összehangolt képzés igényéig. Maga a Jackson-házaspár az évezredváltás utáni
években Gaia University néven a témában szervezkedni kezdett,  tananyag-tervezetet  (Curriculum) állított
össze,  azt  GEN levelezőlistákon köröztette,  majd világalapítványok és -szervezetek (pl.  ENSZ) köreiben
további támogatókat keresett.
Ám a levesbe hajszál került – emberi félreértések és sértődések, elkerülhető versenyhelyzetek, ill. a Kelet-
Nyugat különbség nem kellően érzékeny kezelése…
A  GEN  ernyője  alatt  Gyűrűfűn  megszervezett  2003  téli  Eastern  Europe  Education  (E3)  találkozó
megszervezése előtti hónapokban az együttműködés tárgyában magam is személyesen beszéltem a Jackson
házaspárral: bizalmatlannak tűntek, és megkértek, hogy a Gaia University nevet ne használjam.
Egy  –  a  szigetországbeli  kulisszák  mögé  jobban  belátó  –  angol  barátunk  nem  volt  ennyire  könnyen
meggyőzhető. Nyugati pénzforrásokra építve szisztematikusan végigjárta az útját annak, hogy hogyan is lehet
több-helyszínű, szétosztott oktatási programra építve egy, szintén Nyugaton akkreditált egyetemet létrehozni,
és bele is vágott. Az egyetem neve Gaia University… Az egyetem ma is aktív is működik, és ma is nyitott
újabb oktatási helyszínek felvételére, de ennek pontos feltételeit nem ismerem.
A Jackson  házaspár  mindenesetre  nevet  változtatott,  és  Gaia  Egyetem  helyett  az  Ecovillage  Designer
Education (EDE) nevet vette fel. A kezdeményező csoport változatlanul tovább működött, félig-meddig a
GEN közhasznú és nyitott  esernyője alatt,  de többszöri  próbálkozásom ellenére sem sikerült  a csoportba
kerülnöm. Magyar részről a GEN-hez frissen csatlakozó Galgafarm képviseletében Varga Géza vett részt
több  találkozón  is.  A Curriculum  további  fejlesztéseit  „még  nincs  kész”  felkiáltással  tovább  már  nem
körözték, csak a kiválasztott csoporttagok olvashatták. Később Mad Max fedőnevű barátunk piszkálódására
az egész kezdeményezést a Jackson házaspár magánakciójának nyilvánították, ahová a házaspár a GEN egyes
tagjai közül hívott résztvevőket.
Mad Max szintén a Gaia Egyetem kifejezés használatával a GEN esernyő alatt tervezett egy kelet-nyugat-
európai oktatási projektpályázatot, amelynek képviseletét és aláírását a GEN megtagadta. Mad Max kilépett a
GEN-ből, és Travelling School of Life néven új kezdeményezést indított.
Az EDE ökofalu-tervező oktatási projektum működik… a GEN vezető nyugati ökofalvaiban időről időre
megszervezett  kb.  4 hetes oktatási  program formájában. Tudok olyan magyar barátainkról,  akiknek vagy
sikerült  összerakni  a  kb.  1400  eurós  részvételi  költséget,  vagy találtak  másféle  fedezetet,  kiutaztak,  és
maximális  lelkesedéssel  tértek  vissza.  Biztos  vagyok  benne,  hogy  hasznos  dolgokat  tanulhattak  és
tapasztalhattak.  Magam a  Curriculum korai  változatát  ismerem – túltengtek  benne  a  spiri-ezo  és  egyéb
gyakorlatok,  az  öko-közösségszervezés  emberi  és  hitbéli  oldalát  túlhangsúlyozó  elemek…  szerintem az
egyensúlyvesztést  azóta  kiköszörülték,  és  a  Maslow  piramis  alacsonyabb,  kelet-európai  szintjei  is
megtalálhatók benne.

A jelen idő szerint két helyen kínálnak EDE képzést:
Május 24-Június 20. Vig, Dánia.
Program:
Társadalmi  szemszög:  Közösségépítés  a  sokszínűségre  alapozva.  Kommunikáció,  konfliktuskezelés  és
döntéshozás. Felelős és szolgálatkész vezetés. Művészetek, szertartások és a társadalom alakulása. Oktatás,
mozgalmak és hálózatépítés.
Ökológiai  szemszög:  Természetes  építés  és  renoválás.  Helyi  élelmiszer  és  a  tápanyagciklus.  Víz  és
energiaellátás. A Természet visszaállítása, a városok átalakítása. Rendszerszemléletű tervezés.
Gazdasági szemszög: Globális gazdaságból fenntarthatót. Mi irányítjuk a pénzt, és nem fordítva. Elvárható
létfenntartás. Társadalmi vállalkozás. Jog és pénzügy, pénzforrások szerzése.
Világnézet szemszöge: A teljesség világnézete. Figyeljünk és kapcsolódjunk a Természethez. A tudatosság
ébresztése és alakítása. Személyes és kozmikus egészség. Társadalmi spiritualitás.
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Egyebek:
1. megszerezhető vele a Permakultúra Tervezői Bizonyítvány
2. Naponta jóga és meditációs gyakorlatok
3. Csoportos tervezési gyakorlatok
4. 2 napos ott-alvós kirándulás dán ökofalvakban

Előadók:  Rakesh  Bhambri:  Permakultúra  tervező  és  oktató,  Camilla  Nielsen-Englyst:  fejlesztő  munkás,
oktató és közvetítő,  Erik Lemcke: folyamattanácsadó és közvetítő,  a Transition Denmark alapítója,  Dada
Krsnasevananda: közvetítő oktató és programvezető az Ananda Gaorii lélekközösségben, Ross Jackson: a
GEN és a Gaia Trust alapító tagja, és az Occupy World Street könyv szerzője, Ditlev Nissen: a Dán Ökofalu-
hálózat (L0S) elnöke, Matavan Baio: a Dyssekilde Ökofalu Intézőbizottságának tagja, és az EDE gazdasági
részkurzusának házigazdája, Stefan Per de Freitas: ökofalu lakó, és a Lokalvaerket alapítója, Mordur G. Ott:
Permakultúra  és  startup  tanácsadó,  társadalmi  vállalkozó,  Rikardo  Leo:  társadalmi  vállalkozó,  startup
tanácsadó, Leo Regan: bankszakértő, Nicolas Wormser: online közösségi projekt szakértő
Helyszín: Ananda Gaorii Ashram, Learning Center and organic farm, Vig
Árak: (EUR) Oktatás Ellátás Összesen
Egyéni, teljes költség: 1150                445 1595
Egyéni, korai (márc. 31-ig):   740                   445 1185
Közös (3 vagy több fő). 1040                445 1485
Közös, korai:    670                445 1115
Külön alapok vannak fizetési nehézségekkel rendelkező polgárok esetére.
Regisztráció: http://bit.ly/Xcy66A (remélem, nem szúrtam el)
Weboldal: www.anandagaorii.dk
Facebook: http://on.fb.me/1Cdnt42
email: info@anandagaorii.dk
Mozgó (Dada K.): +45-71881273
Augusztus 15-szeptember 18. Azori szigetek, Atlanti-Óceán
Helyszín: Olhos Verdes kezdeményezés.
… a project leírása változatos lelkesítő állításokat és különösen szép fényképeket tartalmaz, és többek között
hivatkozik  az  előbbi  tematikára  is.  Mindezeket  nem  tartottam  szükségesnek  lefordítani…  Az  oktatók
fényképeit 4 változatban láthatjuk, köztük ismerős is van, de a nevüket nem találom.
Kapcsolat: associaoolhosverdes@gmail.com
Pénzkérdések és hasonlók
Alig hiszem, hogy az Atlanti Óceán közepén fekvő szigetekre olcsóbban el lehetne jutni, mint Dániába… Aki
mégis szívesen menne, de nem tudja a pénzt összerakni, a panaszkodás gyakran segít valamennyit (ld. ilyen
célú  alapok  Dániában).  Pár  évvel  ezelőtt  hasonló  képzésekre  meglehetősen  formális  pályázati  feltételek
mellett, és siker reményében lehetett pályázni a Grundtvig felnőttoktatási program keretében.
Az efféle nemzetközi programokon általában angol a munkanyelv, ez tehát alapfeltétel… ha nem vagy profi, 
nyugodtan felfoghatod az egészet nyelvtanulásnak is… mire visszajössz, biztosan sokkal ügyesebb leszel!
Csalódott záró megjegyzés
Egyetlen kelet-európait sem olvasok az oktatók között… mintha a kúthoz közel lakók összefognának, hogy
saját maguknak és az értetlen és buta sivataglakóknak részletesen elmagyarázzák a kútásás és a vízhúzás
lényegét,  különös tekintettel  az előtte  és  utána kötelező vízközpontú spirituális  gyakorlatokra,  imákra és
egyebekre… és mindezt a jórészt csak általuk érthető kutas nyelven…
Kilián Imre

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu       
Nyelvi lektor: Farkas Judit, elérhetőség: farkasjudit  1  @  yahoo.com
Közreműködött: Kilián Imre
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
 
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
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