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„Az első feladat, hogy a gazdaságot állítsuk az emberek szolgálatába. A második feladat, hogy egyesítsük az 
Embereket, a béke és az igazságosság útján. A harmadik feladat talán a legfontosabb számunkra. Ez a Föld Anyánk

védelme.”
Ferenc pápa (2015. 07. 09.), Santa Cruz, Bolívia

HITTEL – HIT EL – HITEL
Egy humánökológus gondolatai klímaváltozás idején

Ebben a három szóban és ebben a sorrendben benne van az emberiség kigondolkodásának folyamata
az őt (is) megtartó világból, pontosabban az ökoszisztémából. Akár elhiszi valaki, akár nem: tény. 

Már jó ideje hitelből élünk. Vagyis – leegyszerűsítve – többet fogyasztunk a környezeti elemekből (jó víz, jó talaj, jó
levegő, energiaforrások, nyersanyagok, stb.) mint ami újra termelődik. Ez volt az első és eredeti hitel, és egyetlen,
amiről azt képzeltük, képzeljük, hogy büntetlenül és folytatólagosan átütemezhetjük. És ez most minden frusztráció,
probléma, válság eredeti oka, csak mindig másról beszélünk, mert ez lényünkből fakad.
Ennek  veszélyére  sokszor  és  sokat  figyelmeztettek  bennünket.  Hogy  csak  az  egyiket  említsem,  minden  évben
hajszálpontosan bejelentik az ökológiai túlhasználat napját, ami idén augusztus 13-ra esett. Ti. a következő naptól már
a jövő évi készleteket fogyasztjuk a fönt nevezett környezeti elemekből. Ezt a bejelentést nem egy hivatásos ijesztgető,
vagy ami még ennél is rosszabb, egy éppen szabadlábon lévő megélhetési parafenomén teszi, hanem az ENSZ ebben
szakos tudományos testülete, a Magyar Tudományos Akadémia ennek megfelelő bizottsága által felerősítve. És minden
média. Újabban, és ez nagyon fontos, a világ felelős vallási vezetői is megszólalnak. Köztük Ferenc pápa, aki lénye-
gében azt mondta: Ha mindenki mindenkinek meg is tud bocsájtani – elvileg – a Természet nem fog megbocsájtani
senkinek sem, aki ellene vét. De miért is? A természet törvényeit nem az ember hozta – azok vannak, de lehetőséget
kapott megismerésükre, megtapasztalásukra, betartásukra és felhasználásukra. És ezt a maga érdekei szerint meg is
teszi. Amíg ezzel nem árt az ökológiai rendszernek, nincs baj, de a bajok csak lassan érzékelhetőek. Mint a legtöbb
betegség. Amíg nem okoz nagyobb gondot, nem törődünk vele. A gyakorlat ezzel szemben az, hogy vétkezünk minden
nap gondolattal szóval, cselekedettel és mulasztással. Ebbe más politikát vinni, mint őszinteséget, életveszélyes.
Mert eljön az igazság pillanata azok számára is, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi az az entrópia, mégis növelik. Ha
kell, ha nem. Például pénzt költenek este, reggel, meg délben arra, amitől csak rosszabb lesz. Amikor jobb is lehetne.
Azok sincsenek könnyű helyzetben, akik ezt felismerik, sőt, azt is tudják, hogy vannak olyan magatartási szabályok,
amelyek betartásával jobban elkerülhetőek lennének az amúgy magunk által előidézett válságok. 
Gondolok itt két ökologikus, ökonomikus és ökomenikus tartalmú javaslatra. Az egyiket már régebben ajánlották, ez a
Tízparancsolat, a másikat ebből származtatták: ez az ökológia négy parancsolata. Így mindenki lehetőséget kapott
választani meggyőződése szerint. 
Mindegy,  hogy az Paradicsomkertből  jött,  vagy a Darwinkertből.  A két  ajánlásban az a közös,  hogy egyiket  sem
tartottuk be. Jelen helyzetünket nézve még mindig nincs meg a közös igyekezet. Pedig az ökológia négy parancsolata
kevesebb, mint tíz, és ebben is minden benne van:

- A természet jobban tudja
- Maximális gondosság
- Tiszta használat
- A szépség iránti igény

Hát, ennek lefordítására, tanítására és gyakorlati útmutatására mennyire alkalmas lenne a népfőiskola (is)! Persze ez is
csak abban a kegyelmi állapotban jelent örömöt, amíg nem leszünk más, sürgősebb dologgal elfoglalva. Mondjuk egy
világméretű Húsvét-sziget performanszban való részvétellel. Amit a természet őszinte részvéttel fog nyugtázni.
Sok eredeti lehetőség nyílna a tényszerű – tárgyszerű – őszinte tanításra, nevelésre. Például lehetne beszélni arról, egy
történeti  ökológiai  kurzus  keretein  belül,  hogy  a  népvándorlási  problémákat  mindig  valamilyen  ökológiai  –
humánökológiai válság előzte meg. 
Ezt már a jobbak felismerték és figyelmeztették rá a többieket, a rosszabbak ez alatt – ezen ismeretek birtokában –
inkább a válság előidézésében és annak fenntartásában jeleskedtek. És eddig ők voltak többségben.
A megoldás egyik útja lehet a gondolkodásmódunk megváltoztatása. Tudnánk ezt folytatni együtt?

Czumpf Attila elnökségi tag, a Természetes Életmód Alapítvány alapítója
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ÉHEN HALUNK VAGY ELHÍZUNK?    
A globális pénzrendszer és a fenntarthatatlan társadalom

Képzés  civil  aktivistáknak  az  élelmezésbiztonság,  agro-üzemenyagok,  génmódosított  növények,
földzsákmányolás és a globális pénzrendszer összefüggéseiről.

Helyszín: Európa Pont, 1025 Budapest, Lövőház u. 35.
Időpont: 2015. okt. 27. (kedd) 10.00 - 15.00

Program (tervezet)
10.00 - 10.10 Bevezető
10.10 - 11.00 A pénz és a globális pénzrendszer szerepe a fenntarthatatlan társadalom kialakulásában

Előadó: Dr. Gyulai Iván, igazgató, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért
11.00 – 11.30  Milliárdok fenntarthatóságra vagy rombolásra? Világbank, Valutaalap, EIB, EBRD és társai, 

EU-s fejlesztési pénzek. Előadó: Fodor Márk, igazgató, Kelet- és Közép-Európai Bankfigyelő Hálózat
11.30 - 11.45 Kérdések és válaszok
12.00 - 12.30 A természet beárazása, ökoszisztéma szolgáltatások. Előadó: Dr. Vida Gábor, akadémikus
12.30 - 13.00 Az élelmiszer-spekulációtól a föld-kizsákmányoláson át a transzatlanti „szabadkereskedelmi” 

egyezményekig (TTIP, CETA). Előadó: Fidrich Róbert, MTVSZ
13.00 - 14.00 Mit tehetünk mi? (Helyi alternatívák, helyi közösségek, helyi és globális kampányok)

Panelbeszélgetés: Kükedi Zsolt (Naphimnusz Egyesület), Dr. Gyulai Iván, Fidrich Róbert

Szervezők: Magyar Természetvédők Szövetsége és a Hand Szövetség.
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz között. A jelentkezéseket a kepzes@mtvsz.hu címre várjuk.
A rendezvényt az Európai Unió és a Külgazdasági és Külügyminisztérium támogatja.
http://www.mtvsz.hu/ehen_halunk_vagy_elhizunk

A képzéshez kapcsolódó ajánlott irodalom:
Gyulai Iván: Pénz és fenntartható fejlődés 
http://www.mtvsz.hu/dynamic/fenntart/penz_es_fenntarthato_fejl_web.pdf

GYÜMÖLCSÉSZETI TALÁLKOZÓ
A Kárpát-medencei Gyümölcsészeti Hálózat 2015. évi téli Gyümölcsészeti Találkozója

Helyszín: Drávafok, Fodor-kúria
Időpont: 2015. november 21-22. (szombat-vasárnap).
A találkozó főtémája: Az ökológiai (alkalmazkodó) gyümölcsészet oktatása.
Program tervezet:
Péntek
17.00-tól Érkezés
18.30-tól Batyus vacsora (ki hogyan érkezik)
19.30-tól Kötetlen program: filmvetítés, pálinka kóstoló hozott pálinkákból …
Szombat
7.30-8.30 Reggeli
8.30-11.30 Program szervezés alatt (igényeket várunk, ötleteket elfogadunk)
12.00-13.00 Ebéd
13.30-17.00 Drávafoki tanulókert meglátogatása.

Az „Eco-motive” projekt bemutatása: Hogyan tegyük vonzóvá az ökológiai 
gyümölcsészetet az emberek számára és hogyan tegyük képessé őket 
gyümölcsös művelésére? (Pl. gyerekek esetében tanulókert; a 
közfoglalkoztatás kihasználása stb.)

17.00-18.30 a) Gyümölcsfajta és gyümölcstermék bemutató hozott gyümölcsökből, 
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készítményekből.
b) Hozott növényi szaporító anyagok ajándékozása, cseréje (magok, alanyok,
oltványok …)

18.30-19.30 Vacsora
20.00-tól Zaja Péter: Gyimesi gyümölcsészeti tapasztalatok

Gyümölcsészeti inaskodás; finanszírozási kérdések.
Vasárnap
7.30-8.30 Reggeli
8.30-10.00 A gyümölcsészeti hálózat aktuális teendői: tervezés, megbeszélés
10.30-13.00 Program szervezés alatt (igényeket várunk, ötleteket elfogadunk)
13.00-14.00 Ebéd
14.00-tól Elutazás

További információk:
Kérünk mindenkit, ha van cserére vagy ajándékozásra szánt gyümölcsfa oltványa, bármilyen vetőmagja vagy
más  növényi  szaporító  anyaga,  azt  hozza  magával.  A  gyümölcsfajta  és  gyümölcstermék  bemutatóra
bármilyen gyümölcsöt szívesen látunk.
Gyakorlati tudnivalók:
Jelentkezés: Akik részt szeretnének venni a találkozón, legkésőbb november 18-áig jelezzék a meghívó végén
megadott címeken! (Az előzetes bejelentés nélkül érkezőknek nem biztos, hogy tudunk szállást és étkezést
nyújtani.)
Megérkezés: péntek 17.00 órától
Szállás: a drávafoki Fodor-kúriában: 6 szoba, összesen 26 ágy, három zuhanyozó.
Ellátás: Szombaton reggeli, meleg ebéd és vacsora, vasárnap reggeli és meleg ebéd. (A péntek esti batyus
vacsora hozott ennivalókból.)
Kérünk mindenkit, hogy hozzon magával törölközőt, papucsot, valamint péntek estére vacsorát, illetve – aki
teheti – hálózsákot vagy ágynemű huzatot. A 26 fő feletti résztvevők csak matracon, saját hálózsákban tudnak
aludni.
Utazás: A vonattal érkezőket Sellyéről kérés esetén költségtérítés ellenében autóval szállítjuk Drávafokra.
Útiköltséget nincs módunkban téríteni.
A találkozót  az  Ormánság  Alapítvány  szervezi.  A  találkozó  költségeit  részben  az  Eco-motive  Projekt
költségvetéséből  fedezzük,  ezért  a  részvételi  díj  csak  4.000 Ft/fő  a találkozó  teljes  idejére,  ami  magába
foglalja a szállást, ellátást és a programot.
Elérhetőségeink:
Gedő Ibolya (30-3898345) vagy Lantos Tamás (20-3472686)
Vonalas telefon: 73-352 333
E-mail: ormansagalapitvany@gmail.com

A SÁNDOR KÖR ELŐADÁSAI A SAPIENTIÁN
27 éves ökumenikus pedagógus műhelyünk programja
Ideje: 2015. október 29-dikén, csütörtökön, 18 órakor
Találkozásunk helyszíne:  SAPIENTIA FŐISKOLA, 1. emelet,  „B” terem 
Bp. V. Piarista köz 1. (Erzsébet hídnál, Váci utca elején, a régi ELTE boltív alatt).
Témáink:
1) Teremtés- és környezetvédelem. Ferenc pápa üzenete. Meg az apokalipszis?
Előadó: Hetesi Zsolt fizikus, csillagász, elemző, író, tud. főmunkatárs (PTE);  Fenntartható Fejlődés és 
Erőforrások Kutatócsoport
2) Meddig lokális, honnan globális? A népvándorlás tíz pontja. Meg a vízözön?
Előadó: Lányi András , egyetemi docens (ELTE), író, filmrendező, elemző;
Humán ökológia, környezetszociológia, Védegylet, Élőlánc Magyarországért.
Barátsággal várunk az eseményre, a részvétel ingyenes!
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BOLYAVÁRI ESTÉK
MAGvető hava/Október 30. 
Kiss Károly: Az öregedő társadalmak gondjai
Herder óta rettegünk, hogy kihal a magyar. A születési arányszám vészesen alacsony, 1,3, holott 2,1-re lenne
szükség a népesség szintjének megtartásához. Már az utca embere is attól fél, hogy mire odáig jut, nem lesz
nyugdíja, mert nem lesz elég munkaképes kereső. Időnként elemzések jelennek meg a csökkenő népesség
tragikus  hatásairól  a  nyugdíjalapra,  a  társadalombiztosításra,  az  egészségügyre,  a  gazdaságra.  Japán
gazdasági hanyatlását (pontosabban stagnálását) is az elöregedő társadalommal magyarázzák. 
Ezek a gondok Nyugat-Európában legerősebben Németországban jelentkeznek. A németek önmagukra is úgy
tekintenek, mint a demográfiai folyamatok következő áldozatára. 

Enyészet hava/November 4.
Csendes séta Mansfeld Péter Veronika parki emlékhelyéhez, Emlékezés november negyedikére.
Találkozás a Bem Art mozi előtt, indulás öt órakor.

Enyészet hava/November 6.    
Báder László: „Űr-Földrajz”, a termelő és a Teremtő Ember lenyomata a Földön. 
Mi látszik az égből? Földrajzi érdekességek, térinformatikai alkalmazások, a tájhasználat nyomai, sorsalakító
folyamatok,  természet-ember  kapcsolat.  Egyre  többen  használják  a  légi-felvételekre  épülő  térképeket  és
alkalmazásokat  kirándulások,  túrák,  utazások megtervezésére.  Számtalan térképes  alkalmazást  bevezettek
már a mezőgazdaságban, építészetben, navigációban, régészetben, sportban stb. Fel tudjuk használni ezeket
munkában, de tanulásra is, a földrajz, történelem, vagy biológia tudásunk gyarapítására. Az előadáson ízelítőt
kapunk ugyan ezekből, de a fő cél bemutatni azt, hogy a hosszú távú folyamatok is jól követhetőek felülről,
ha nyitott rá a szemünk. Lenézve az égből sok minden látszik, például a hazaszeret, és sok minden másképp
látszik, mint eddig gondoltuk, például a történelem. 
Láthatjuk, hogy az Ember tevékenysége hogyan hat a Földre, jobban megérthetjük a gazdasági, történelmi, 
társadalmi eseményeket, folyamatokat, és megérthetjük, mi is az Ember dolga a Földön.

Enyészet hava/November 13. 
Csóka György: Az élő holtfa?
Az erdőben elhalt fákat sokáig selejtnek, szemétnek, sőt veszélyforrásnak tekintették, és ennek megfelelően
is  kezelték.  Ennek  a  szemléletnek  a  súlyos,  negatív  ökológiai  hatásai  mára  már  nyilvánvalóak.  Nem
egészséges, hanem beteg az az erdő, amelyben nincsen holtfa. Hogy miért? Erre igyekszik választ adni az
előadás. 

Az előadások este 17-kor kezdődnek.
Elérhetőségek: 
BolyaFészek, 1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, távlevél: bolyanyo@freemail.hu és bolyapo@gmail.com

ÚJ SZÖVETSÉG 2. KERTTŐL AZ ERDŐIG

Új sorozatot indítunk, az Új Szövetség előkészítésére. Kérlek, hogy figyelmesen nézd végig az anyagokat,
olyan  módszerekről  szólnak,  amellyel  egy  közösség  leghatékonyabban  segítheti  a  földi  életet  és  saját
önellátását.
Ez a  film arról  szól,  hogy lehet  a  nagyüzemi  mezőgazdasággal  tönkretett  földeken virágzó erdőkerteket
teremteni  úgy,  hogy közben  anyagilag  is  önfenntartó  a  rendszer  (70-80  t/ha  termés!!!).  Egy személyes
megjegyzés: azért mentem ki Brazíliába, hogy saját szememmel lássam ezt a módszert és találkozhassak
Ernestóval, aki arra született, hogy a Föld sebeit begyógyítsa.
Kerttől az erdőig: http://agendagotsch.com/films/  (magyar feliratok a CC gombbal)
Fontos, hogy megértsd a rendszer alapgondolatát, az egymást térben és időben segítő növénytársulásokat, a
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metszéssel  és  mulcsolással  fenntartott  folyamatos  talajképződést.  Nézd  meg  a  többi  videót  is,  a
FUNDAMENTOS c. filmben láthatod az alapelveket és közelebbről megismerheted Ernestót. 
Külön köszönetem fejezem ki Kárai Misinek, a filmszövegek magyar fordításáért és azért, mert Brazíliában
is  magyar  (MAGerő)  maradt,  onnan  segítve  a  Világ  Aranyos  Szegletének  megújulását  (kapcsolat  a
mellékletben). 
Segíts, hogy ezek a gondolatok minél több emberhez eljussanak!
Géczy Gábor
MAG közösség

XIV. ZÖLD FORGATAG
A GATE Zöld Klub szervezésében

Időpont: 2015. november 10-12. között
Helyszín: SZIE B-kollégium, Práter Károly út 1, Gödöllő, 2100
Témáink:
Önellátás, ökofalvak, adózás és pénzügyek, gyógynövények, világjáró sztorik, és élménybeszámolók, 
szakdolgozati téma lehetőségek 
3 délután, a tudatosság jegyében
- 8 neves előadó az ország több pontjáról 
- Teaház 
- Kerekasztal beszélgetés 
- Kóstolók
- Világjáró kalandorok beszámolói
- Ünnepeld velünk a 25 éves szülinapunkat! 

Részletek: https://www.facebook.com/events/1686790891539644/

SZOCIÁLIS FARMOK LÉTREHOZÁSA MAGYARORSZÁGON

A  szociális  farm  olyan  gazdaság,  mely  mentális  és  fizikális  jóllétet,  illetve  ismeretátadást  elősegítő
szolgáltatásokat nyújt a mezőgazdasági munkába történő bevonással. A farmon, zöld környezetben folytatott
aktivitással  gyógyítja  a  mentális  betegséggel,  testi  fogyatékossággal,  hátrányos  helyzettel,  illetve  más
problémával  küzdőket  vagy  stabilizálja  állapotukat.  Gyermekek,  egészséges  felnőttek  számára  az
ismeretátadás, képzés tere lehet, a mezőgazdasági munka a vidéki élet (újra)felfedezését segítheti. 

A szociális és mezőgazdasági terület tudatos, stratégiai összekapcsolása a gyakorlatban, nagyobb léptékben
20 éve jelent meg Európában. Élenjáró országok e téren Norvégia, Olaszország, Hollandia, Franciaország,
Portugália,  Finnország,  Nagy-Britannia.  Magyarországon  több  mint  tíz  éve  jöttek  létre  az  első  „autista
majorságok”,  köztük  az  egyik  mintapélda,  a  Szimbiózis  Alapítvány Baráthegyi  Majorsága.  A megfelelő
finanszírozás hiánya és a jogi környezet kedvezőtlensége miatt a hazai szociális farm mozgalom fejlődése
megrekedt. Ennek ellenére azonban számos előremutató kezdeményezés ismert, új területeken is alkalmazni
kezdték a modellt. Számos önkormányzat is létrehozott a szociális farmok mintájára gazdaságokat, ahol a
helyi élelmiszer önellátást segítik és értelmes munkát adnak munkanélküliek, hátrányos helyzetűek számára.
Ennek egyik jó példája Hernádszentandrás. Az E-Misszió Egyesület Tanyapedagógia programja pedig arra
bizonyíték,  hogy  az  oktatásban,  szemléletformálásban  is  fontos  szerepe  lehet  annak,  ha  a  gyermekek
megismerkednek a farmokon végzett kétkezi munkával. 

A  Szociális  farmok  létrehozása  Magyarországon  című  projektet  azért  kezdeményezte  a  Szimbiózis
Alapítvány,  hogy tíz  éves  tapasztalatai  alapján  azonosított,  a  szociális  farm szektor  fejlődése  előtt  álló
akadályok elhárítása megkezdődhessen. A téma szakértői átfogó tanulmányt készítettek, mely bemutatja a

6

https://www.facebook.com/events/1686790891539644/
https://www.facebook.com/pages/SZIE-B-koll%C3%A9gium/180935688663052


szociális  farmok  elméleti  alapjait,  típusait,  hasznaikat  a  gyógyításban,  oktatásban,  a  vidék  életében.  A
kézikönyv a gazdaságok tervezéséhez, működéséhez is tanácsokat ad, nemzetközi és hazai jó példákat mutat
be.  Elemzi  a  jogi  és  támogatási  környezetet,  javaslatokat  tesz  ezek javítására,  illetve  a  szociális  farmok
hálózatának létrehozására. 

A szakmai anyagok itt elérhetők: http://szocialisfarm.hu/hirek/tanulmany

(Kajner Péter)

NAGYSZÉKELYI  PARASZTHÁZ  KERTTEL,  FÖLDDEL,  LÖSZPINCÉKKEL
ELADÓ
Csendes zsákfaluban található a ház, 1200 m2-es udvarral és ugyanekkora földdel az utca túl oldalán le a
patakig, kis erdőrész fenn a löszparton. A löszfalban van 3 pince: egy boros-, egy zöldségtároló-, és egy
füstölő pince kenyérsütő kemencével. A ház 44 m hosszú, mivel a lakórészt követi egy padlásföljáró/kamra,
egy istálló, és egy hatalmas csűr szénapadlással. Maga a lakórész 3 osztatú: a „tisztaszoba” (25 m2), a hátsó
szoba (20 m2), és a középső helységből lett kialakítva boltíves megoldással a konyha és a fürdő. Mindkét
szobában cserépkályha van, de a gáz is be van vezetve,  minden helyiségben van gázcsonk, az előtérben
konvektor is van rákötve. 60-as vályogfalak, kerekes kút a tornác végében, padlása kiváló, száraz. Földjén
2002 óta nem volt vegyszer használva. 
Irányár: 8 500 000 Ft

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu     
Közreműködött: Kajner Péter, Géczy Gábor  
Lektor: Farkas Judit, elérhetőség: farkas.judit@pte.hu
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület
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