
MÉH e-HÍRLEVÉL
62. SZÁM, 2015. december 12.

ADVENT

Valami van a levegőben; érezhető, szinte tapintható, hogy történik valami fordulat a világban (s nem bizonyos
titkosszolgálatok által finanszírozott menekült áradatra s folyományaira gondolok). Valami mindezek felett.
Embertársaink egy része a „pörgés” felgyorsításával, az „agymosók” diktálta tempó felvételével reagál erre.
Más  barátaim  pont  ellenkezőleg:  elcsendesednek,  s  lassan  kiszállnak  (időlegesen  vagy  véglegesen)  a
mókuskerékből, lekapcsolódnak az elektronikus kütyükről. Utóbbiak érzik/tudják: most az elmélyülésnek van
ideje. Mélyen belül mindannyian tudjuk, hogy nekünk is ezt kellene tennünk, de nem könnyű ezt a lépést
megtenni (főleg a korlátlan net, s egyéb nyalánkságok világában...). Én mindenesetre most részlegesen erre az
útra lépek.

Barátaim, mostantól kicsiny ideig, de januárig biztosan a hírlevél is téli álomra szenderül. Áldott Karácsonyt s
Boldog Új Esztendőt minden  kedves olvasónknak!
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Az új európai körkörös gazdasági csomagról és a magyarországi hulladékgazdálkodás stratégiai
kérdéseiről

Kerekasztal-beszélgetés
Időpont: 2015. december 16. (szerda) 10.00-13.00 óra

Helyszín: Képviselői irodaház

Cím: 1358 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

Szervező: a Magyar Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága, a Humusz Szövetség és a Magyar 
Természetvédők Szövetsége

A jelenlegi gazdasági növekedési modell egy véges erőforrásokkal rendelkező bolygón nem fenntartható. 
Európa már így is többet használ fel a természetes erőforrások rá jutó arányos részénél, ezzel pusztító hatást 
gyakorolva az ökoszisztémára és a közösségekre.

A körkörös gazdasági csomag idén kora tavasszal történő visszavonása Európa számára az erőforrás-hatékony 
irányelvek és a „nulla hulladék” felé történő megtorpanását jelentette. A hulladékmennyiség csökkentése, a 
körkörös gazdaság kialakítása, valamint társadalmilag és gazdaságilag fenntarthatóbb kezelése fontos lépés, az
erőforrások jobb felhasználása azonban átfogóbb megközelítést igényel. Szükségesek a Föld-, víz-, anyag- és 
karbonlábnyomok fejlesztése és adaptálása az EU átfogó politikáiba, mert amit nem mérünk, azt nem tudjuk 
kordában tartani.

A kerekasztal-beszélgetésre előadóként a témában jártas szakértőket, a kormányzat képviselőit, parlamenti 
képviselőket kértünk fel. Résztvevőként a kormányzat, az önkormányzatok, a hulladékgazdálkodásban érintett
cégek és a civil szervezetek képviselőit várjuk.

Program

9.30 - 10.00 Regisztráció

10.00 - 13.00 Szakmai program

Megnyitó:

Sallai Róbert Benedek, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának elnöke

Előadók:

Szabó Zsolt, fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár - Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium

Kónya Károly, tanácsadó ? Földművelésügyi Minisztérium

Bartus Gábor, egyetemi adjunktus - BME Környezetgazdaságtan Tanszék, az NFFT  titkára

Urbán Csilla, Nulla hulladék programvezető - Humusz Szövetség

Hartay Mihály, hulladékgazdálkodási szakértő -  Magyar Természetvédők Szövetsége 

Bencsik János, az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának alelnöke

Levezető:

Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetsége ügyvezető elnöke

 A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát, kérjük, jelezze a 
http://tinyurl.com/pslak4p honlapon.

Jelentkezési  határidő:  2015.  december  11.

További információ: Varga Attila, rendezveny@mtvsz.hu tel: 1/216-7297 
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Fénylánc – 2015. december 21.
Nyolcadszor fut végig a Fénylánc a világban az év legsötétebb napján. A nyolc a kezdet és a vég 

egybeérése, a végtelen. Eljutottunk a disznók vályújáig. Ez a vég, nincs lejjebb, és nincs tovább, 
VÁLTOZNUNK KELL! Élve Istentől kapott szabad akaratunkkal kikértük, és eltékozoltuk jussunkat: a 
levegőt, a vizeket, gyermekeink jövőjét… Minden recseg-ropog, közeledünk a káosz felé, és ahogy nő a 
sötétség, az emberekben nő a félelem. 

DE! Az ember legnagyobb lehetősége és isteni feladata az ÁTLÉNYEGÍTÉS! Az ember az egyetlen 
lény, aki jóból rosszat, a rosszból jót tud csinálni. Már megtapasztaltuk a létrontás következményét, 
megtanultuk a leckét, használjuk végre isteni képességünket jóra! Ne félj a káosztól, az eddigi formák ledőlése
csak lehetőséget ad az újnak. A káoszból mindig új rend fogan, és ezt a rendet együtt fogjuk megálmodni, 
szövetségben Istennel, családunkkal, közösségeinkkel, nemzetünkkel! Mindenki várja és akarja a változást, 
nem vagy egyedül!

Fénylánc Magyarországért

Karácsony  a  fény  újjászületésének  ideje  bennünk  és  a  természetben.  Közös  ünnepre  hívunk
benneteket. December 21.-én (hétfő), az év legsötétebb napján 17 órakor a Szent Mihály-hegyen (Börzsöny)
kigyullad egy máglya, amelynek fénye - ha te is akarod - messzire elvilágít az éjszakában... 

A szomszédos hegycsúcsokon barátaink várják a fényt, hogy meggyújtsák saját tüzeiket. Az ő tüzeikre
is választüzek gyúlnak szerteszét, a közös ima és a Fénylánc végigfolyik a hegyeken, hogy közelebb hozza
egymáshoz az embereket, hogy az esőcseppek végre elindulhassanak a tenger felé…

Akikhez idén még nem ér el a Fénylánc, 18 órakor együtt gyújtsák meg tüzeiket. Ha bármi okból nem
tudsz a Fényláncban részt venni, tégy egy égő gyertyát az ablakodba és mondj el ekkor egy imát értünk is.

Segíts, hogy minél több fény áradhasson elsötétült világunkba!

1. Kutasd fel a környékeden azt a hegycsúcsot, azt a halmot, ahonnan a legtöbb szomszédos hegyorom
látszik, amely megszólít téged, legyen ez a te Szenthelyed!

1. Keresd meg az  embereket  környezetedben,  akik  hozzád hasonlóan szomjúhozzák a  fényt,  együtt
gyújtsátok meg tüzeteket, legyenek ők a te Testvéreid!

1. Találj  rá  a  szomszédos  hegyormokat  őrző  közösségekre,  kapcsolódjatok  össze,  
hisz együtt alkotjátok a Fénylánc lelkét, legyenek ők a te Nemzeted!

Szeresd Földanyánkat, becsüld társaidat, óvd az élő tájat, és ne hagyj szemetet magad után!

Este, ha kigyulladnak a csillagok az Égen és a Földön gondolj arra: nem vagy egyedül!

Ha kapcsolódni akarsz a Fénylánchoz, add tovább üzenetünket, és jelöld be helyed a világban:

Fénylánc: http://fenylanc.uw.hu/

MAGYAR HAGYOMÁNY MŰHELY
Indul a 20 éves Magyar Hagyomány Műhely XI. tanfolyama "Molnár V. József iskolája".
A Műhely időtartama 1 év, összesen 9 hétvége.
Januártól májusig, illetve szeptembertől decemberig minden hónap utolsó hétvégéje (péntek du.-tól vasárnap 
du.-ig)

Első alkalom: 2016. január 29-31. 

Havi alkalmanként 10.000 Ft/fő + a választott műhely anyagköltsége

3

http://fenylanc.uw.hu/


Bővebb információ: www.hagyomanymuhely.hu

Érdeklődni lehet:   +36203816146 v. monter@freemail.hu

Helyszín: Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola, 1028 Budapest, Községház u. 10.

KÖNYV  AJÁNLÓ
"Ahogy gondozza úgy veszi hasznát..." Hagyományos ökológiai tudás és gazdálkodás Gyimesben.
Babai Dániel, Molnár Ábel és Molnár Zsolt könyve  
Egy olyan művet ajánlok az olvasó figyelmébe, amely a természetvédelem, a mezőgazdaság és a 
néprajztudomány összekapcsolódásából született, és egy ősrégi, de egyben nagyon új témát mutat be 
részleteiben, teljes mértékben helyi példával: a gyimesiek hagyományos ökológiai tudását és gazdálkodását.

                                                                          Demeter László   biológus, Csíkszereda

„A hagyományos népi műveltség kerek egész – a falusi élet minden vonatkozására kiterjedő – 
művelődés. Nem 8–10 tantárgya van, mint az iskolának, hanem száz és száz... A parasztember a 
legapróbb részletekig ismeri háziállatait, a talajnemeket, az időjárást, tud szerszámot csinálni, 
házat építeni, halászni, vadászni, háziállatot tenyészteni, földet művelni, embert, állatot 
gyógyítani. Ismeri a füveket, fákat, madarakat, bogarakat és azok természetét, hasznát, kárát. A 
nap állásából, a csillagok járásából megmondja az időt. Tud mesélni, dalolni, táncol-ni, 
játszani, fonni, szőni, varrni, főzni, stb.
Gyimesben ezt röviden ekképpen fogalmazzák meg: 
Sok csínja-bínja van ennek a falusi, paraszti életnek es .”

Györ y István   néprajztudós, 1942ff

A könyv megtekinthető:  
http://www.academia.edu/11608319/_Ahogy_gondozza_%C3%BAgy_veszi_haszn%C3%A1t..._Hagyom
%C3%A1nyos_%C3%B6kol%C3%B3giai_tud%C3%A1s_%C3%A9s_gazd%C3%A1lkod
%C3%A1s_Gyimesben._Traditional_ecological_knowledge_and_land_use_in_Gyimes_Eastern_Carpathians_

FREDERIC  VESTER: VILÁGUNK - EGY HÁLÓZATOS RENDSZER
Egy öko-kiállítás katalógusa

A világszerte ismert Vestertől csak egy könyv jelent meg magyarul:  „Az életbenmaradás programja”.
Ámbár  több könyve is nagy sikert aratott:
Denken, Lernen, Vergessen (Gondolkodni, tanulni, felejteni), vagy a Ballungsgebiete in der Krise (Iparvidékek
válságban),   illetve  Phänomen Stress (A stressz jelensége).
Vester a hálózatos, holisztikus gondolkodás harcosa, nélküle ma nem lenne ilyen Németország.
A "Világunk" Németországban alapmű, kiállítás és könyv.
Ha a kiállítást  nem is láthatjuk, legalább itt egy bemutató, kb. 30 képbeolvasás, kétnyelven.

Frederic Vester VILÁGUNK - EGY HÁLÓZATOS RENDSZER
Katalógus a vándorkiállításhoz
1. Mi a rendszer?
2. Hogyan hatnak a dolgok egymásra?
3. Hogyan hatnak a dolgok vissza önmagukra?
4. Ha összefüggéseket figyelmen kívül hagyunk
5. Hogyan tanuljuk megérteni az összefüggéseket?
6. Hogyan rontjuk el beavatkozásokkal a rendszereket?
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7. Hogyan használjuk ki a rendszerek önirányítását?
8. Mi magunk, mint az egész része.

vándorkiállítás és könyv, két nyelven:   www.okobetyar.blog.hu

Rózsa „ökobetyár” Sándor

Lance Henson csejenn  indián  költő és aktivista 

„Amikor az amerikaiak elkezdtek megegyezni velünk a múlt században, azt gondolták, hogy pár évtizeden 
belül asszimilálódunk. Nem így lett. Megtartottuk a földünket, a hagyományainkat, a kultúránkat. Kialakult 
egy önálló indián hatalmi struktúra, amit az amerikaiak időről időre próbálnak megtörni. Közben megtanulták,
hogyan aknázzák alá az indiánok érdekérvényesítését, sokszor az FBI-jal vagy a helyi rendőrséggel működnek
együtt, hogy lenyomozzák az aktivistákat” 

„Ma is létezik például a Pfizer, ami a gyógyszercégek közül is a legrosszabb. Ők tavaly zsoldosokat béreltek 
fel, hogy Amazóniában megtisztítsák a területet az őslakosoktól, és így hozzáférjenek a 
gyógyszeralapanyagokhoz. Tök nyugodtan csinálják ezt jó ideje. Túl gazdagok ahhoz, hogy bepereld őket, és 
elég veszélyesek ahhoz, hogy elkerüld a vitát velük” 

A 71 éves Henson ’98 óta nem publikál Amerikában. Szerinte az indián költészet az ellenállásról szól. Még ha 
csöndes és visszafogott módon is.

Forrás: http://www.origo.hu/kultura/kotve-fuzve/20151202-kultura-irodalom-indian-csejenn-hanson.html

ÚJ SZÖVETSÉG 2.    Hol rontottuk el a dolgokat?

Új sorozatot indítunk, az Új Szövetség előkészítésére. A második hét film olyan tudásokról szól, amellyel 
lelkedet készítheted elő a Szövetség megkötésére:

Új Szövetség: https://www.youtube.com/watch?v=mA2vZrVJ61c

Ez a film az Új Szövetségről szól, melyet a nemek, nemzedékek, nemzetek kötnek az élettel - az Életért.

Áldott szolgálatot!

Géczy Gábor   /  MAG közösség

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét      
Szerkesztette: Zaja Péter, elérhetőség: namzi@tvn.hu  
Közreműködött: Rózsa „Ökobetyár” Sándor   
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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