
MÉH e-HÍRLEVÉL
97. szám, 2018. Március 21.

TÉLVADÍTÓ
A meteorológiai tavasz kezdete március 1. a csillagászati tavaszé idén március 20-ra esett. Ezen filozofáltam
szakadó hóesésben a meteorológiai tavasz 21. és a csillagászati tavasz első napján.  Mégiscsak a 
meteorológiai tavasz lenne az irányadó hőmérséklet tekintetében.  Már az előző számban merengtem az 
időjárás bolondozásain (s hol van még az április). No, azért volt pici március, ám villámgyorsan visszajött a 
február. Szó mi szó, kiadós csapadék hullott az elmúlt hónapokban országszerte, (Visnyeszéplakon január 
óta közel 300 mm!!), ami nem kimondott öröm az „iparszerű mezőgazdálkodást” folytatóknak, de közép-
hosszútávon üdvözítő a természetnek.
Kezembe kerültek 2003-as, 2004-es feljegyzéseim s mily könnyen felejtjük az előző éveket, pedig 2003 
március 23-án a naplóm szerint -4 °C volt, majd rohamos felmelegedés nyomán 26-ára már a 20 °C-ot 
kóstolta a hőmérséklet. A következő évben az enyhe február után megint mínuszos március első dekádja, 
majd rohamos melegedés. Szóval a folyamat már tart egy ideje. Lehet, hogy át kell majd szervezni az 
évszakokat?  Vagy bízzunk benne, hogy hamarosan visszatér minden a normál kerékvágásba?
Én mindenesetre kívánok „virágnyitogató szép napokat” olvasóinknak!
namzi
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VISNYESZÉPLAKI PROGRAMOK: GYÜMÖLCSÉSZ NAP

Ideje: 2018 március 24.  10 órától

Helyszín: Visnyeszéplak, Faluház

Tervezett program:

- Gyümölcsmustra a még tavaszig elálló gyümölcsökből
- Szemzés/oltás bemutató, tanítás
- Oltóvessző börze
- Beszélgetés a Hegedűs Antal-féle gyógymetszésről
- Gyümölcsész kiadványok ajánlója
- Helyi gyümölcsész csoport 2018-as tervei
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Meghívott vendégünk: Ölbei Mihály Zoltán kertészmérnök, Mozsgóról

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Bővebben: Zaja Péter, T:30/9742567 drótlevél:
namzi@tvn.hu

Kérjük kedves Barátainkat, hogy személyi
jövedelemadótok 1%-ával támogassátok
egyesületünk munkáját!  Az előző évi 1%-okból
45 ezer Ft érkezett a számlánkra, amit
köszönünk!
A rendelkezési nyilatkozatba kell beírni az
Egyesületünk (Visnyeszéplaki Faluvédő és
Közművelődési Egyesület) adószámát:
18764978-1-14 és nevét.

EMLÉKEZTETŐ: AZ EMBER- ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ
KERTMŰVELÉS ALAPJAI
Mélymulcs a gyakorlatban 2018 tavaszán

A mélymulcsos gazdálkodás egy új megközelítés a kertművelésben, amely egyszerre kíméli időnket, fizikai 
erőnket, pénztárcánkat és környezetünket.

Az érdeklődők az azonos című filmből ismerhették meg a módszert. A gyakorlatban azonban számos kérdés
merül fel, amelyekre most választ kaphatnak az Ökológiai Intézet Gömörszőlősi Oktató Központjában, egy 
két napos gyakorlati képzés keretében.

A képzés választható időpontjai: 2018. március 3-4,  2018. március 24-25,  2018. április 28-29

Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, a választott szombaton, 10.00 órakor, a tréning 
várhatóan vasárnap 14.00-kor egy ebéddel zárul.

A képzést Gyulai Iván, az Ökológiai Intézet Alapítvány igazgatója tartja.

A technológiáról készült kisfilm az alábbi linken található:

https://www.youtube.com/watch?v=uHcJO88tX5E

Helyszín: Gömörszőlős, az Ökológiai Intézet Alapítvány Oktatóközpontja, Gömörszőlős Kassai út 37-39.

Külső helyszín: Szuhafő

A képzés részvételi költsége 18.000 Ft, mely tartalmazza a résztvevők szállás- (2-3 ágyas szobákban) és 
étkezési költségét, valamint a képzés díját.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze az itt megadott elérhetőségek valamelyikén:

Vigh Andrea rea.vigh@gmail.com vagy telefonon a 0620/407-6875 számon.
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TANYA-TANFOLYAM A VALAHA TANYÁN
Tematikus hétvégék a Valaha tanyán

Ha érdekel, hogy milyen az élet nálunk a Valaha Tanyán, vagy szeretnél hasonló dologba belevágni, új 
tippeket, trükköket tanulni, gyere el hozzánk, ismerkedj meg ezzel az élettel!
Ha érdekel az állattartás; a sajtkészítés; a gyógynövények, zöldségfélék, gyümölcsök termesztése és 
felhasználása; a termények tartósítása (szárítással és befőzéssel); ha szívesen megismerkednél a vidéki 
önellátás lehetőségeivel; akkor itt a helyed!

Az alábbi tematikus hétvégéket állítottuk össze Nektek:
1. Tavaszi előkészületek a kertben 1. (Március 24-25)
2. Tavaszi előkészületek a kertben 2. (Május 5-6)
3. Feldolgozás tartósítás (Július 7-8)
4. Gyógynövények és hasznosításuk (Augusztus 4-5)
5. Állattartás – tejfeldolgozás (Szeptember 29-30)

A tanfolyamok 9-kor kezdődnek, és kb. 18 óráig tartanak. Egy hétvégi tanfolyam ára 19.500 Ft. Részletes
információkat az egyes programokról emailben tudunk küldeni.
Érdeklődésedet/jelentkezésedet a biobalazs@valahatanya.hu email címre küldheted!

SZÖVŐTÁBOR Pénzesgyőrben
Ideje: 2018. július 1.- 6.
Helye: a Pangea Egyesület pénzesgyőri Breuer László Oktatóközpontjában, Pénzesgyőr, Béke út 57,

Frecot Emese (Vácza-kő Major) népi játszóházvezető szervezésében és vezetésével
Vendégoktató: Siklósi Krisztina szövő oktató (Kriszkaszőttes)
Szakmai segítő: Litter Beáta népi játszóházvezető (Pangea Egyesület)
Elkészítendő szövött tárgyak: laptoptartó vagy párna (szövőkereten, szövőszéken), szőrösrongy-

párna (szövőszék)
kis tok (mobiltartó) szövése (szádfán).

Kiegészítő programok: kiselőadás a hagyományos, kézi gyapjúfeldolgozásról, gyapjúmosás-és festés 
növényekkel, kártolás-és fonás-bemutató, kirándulás Zircre, illetve a Pangea Egyesület pénzesgyőri 
tanösvényén.
Költségek: Szállás: 5 éjszaka /6 nap,
Étkezés: reggeli + ebéd + vacsora (első nap: vacsora, négy nap teljes ellátás, ötödik nap: reggeli és ebéd),
Kirándulás Zircre (buszjegy, múzeumi belépő),
Szövő szakmai költségek: oktatás, eszközhasználat, műhelyhasználat, alapanyagok, stb.

A tábor teljes költsége: 62. 500 Ft/fő/6 nap (5 éjszaka).

Lehetőség van a tábor látogatására szállás nélkül is, ebben az esetben a tábor költsége: 52.500 Ft/fő/6 nap. A
táborra a tábor megkezdése előtt legkésőbb két héttel tudjuk a jelentkezéseket elfogadni.

Jelentkezés Frecot Emesénél a következő elérhetőségek egyikén:
Email: frecot.emese@gmail.com, Mobil: 20/4406352,  illetve a facebookon: 
http://www.facebook.com/vaczakomajor/   .
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Emlékeztető: OLTÓNAPOK ZALÁBAN, VASBAN

Március 24. 10:00  Türje, Sporttelep

Március 25. 9:30  Kehidakustány, Kultúrház

A legtöbb helyszínen az oltásbemutatók/tanítás mellett egyéb színvonalas programok is várják az érdeklődőket.
A programokról a főszervező, Vadkörte Gyümölcsész Kör képviselői adnak bővebb felvilágosítást: Halász 
Elemér <halaszel@gmail.com> vagy Kiss András: 36-70-415-5083

ZÖLD ORSZÁGOS TALÁLKOZÓ 2018
A 2018.  évi  Országos  Találkozó,  idén  először  a  találkozók  történetében  (ideiglenes)  „határainkon  túli”
helyszínen, Kalotaszentkirály - Zentelke községben kerül megrendezésre, április 12-15 között.

A Találkozó programterve előrehaladott állapotban van. A ZöldCivil.hu -t böngészve 
(http://zoldcivil.hu/2018/01/02/orszagos-talalkozo-2018/) megismerkedhettek a jelenlegi elképzelésekkel.

Köszönjük azoknak, akik már jelezték a részvételt az egyes alprogramok, szekciók szervezésében és 
lebonyolításában!

A SZEKCIÓKKAL kapcsolatos ötleteket (téma, szekcióvezetés, javaslatok a tervezett szekció vezetőjének 

személyére, stb.) a kissjozsef.holocen@gmail.com vagy a parpi2001@gmail.com email címekre kérjük 

küldeni maximum 500 karakter terjedelemben.  A szekcióötleteket érkezési sorrendben regisztráljuk!

A PLENÁRIS ÜLÉSSEL kapcsolatos gondolatokat (előadók személye, "témafinomítás",stb.) az 

ifarkas@mtvsz.hu címre várjuk.

További információ:

Kiss József: +36 30/967 47 96

Péter György Árpád: +40 740 418 89

AJÁNLÓ: A VIDÉK, AMI A TENYERÉN HORDOZ
Írta: Nagy Z. Róbert
„Ez a könyv azért született, hogy bemutassa, milyen előnyökkel rendelkezik a vidéki létforma. Mint 
mindennél, itt is érdemes mérlegelni a lehetőségeket, az előnyöket, hátrányokat. Néhány évtizede a 
mezőgazdasági termelés ugrásszerű gépesítésével a falvak népességmegtartó ereje csökkent. Elindult egy 
vándorlás a városok irányába, hiszen ott több munkalehetőség volt. Aztán ez a folyamat is megváltozott, a 
munkalehetőségek száma mindenhol megcsappant, már a városi környezetben sem biztosított, hogy bárki 
álláshoz jut.
E könyvben szeretnénk bemutatni: mihez is lehet kezdeni vidéken. Ezen tevékenységek többsége persze 
városban is folytatható, ha az ember kertes házban lakik. Sok olyan dolog van, amiből nem lehet egyből 
pénzt csinálni, de a boldoguláshoz többféle út vezet. Egyik lehetőség, hogy sok pénzt keresünk, így 
nincsenek filléres gondjaink. Ez az, ami az utóbbi években nem egyszerűen megoldható. Másik lehetőség, 
hogy úgy rendezzük be az életünket, hogy viszonylag kevesebbet költsünk. Így a megkeresett nem túl sok 
pénz mégis többet ér. A könyvben bemutatott elfoglaltságok kiegészítő keresetnek sem rosszak, de 
spórolásra mindenképp alkalmasak, hiszen ha valamire nem adunk ki pénzt, mert magunk termeltük, vagy 
készítettük, az egyenértékű azzal, ha megkerestük volna a rávalót, és pénzért megvesszük…”
Innen ingyenesen letölthető: http://herbacio.ezermester.hu/cikk-6276/A_videk__ami_a_tenyeren_hordoz
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Ajánló: Andrásfalvy Bertalan: Magyarnak lenni lehetőség
„A néprajzkutató állítja, az Antall-kormány első kultuszminisztereként sok mindent próbált elérni, de abból 
semmi sem sikerült. Mégsem mond le elképzeléseiről. «A kis falusi iskolák visszaállítása, a művészeti 
oktatás, a néphagyományok előtérbe helyezése rendkívül fontos lenne. Nagyobb jelentőségű, mint néhány 
olyan ismeret, amit ma oktatnak. A helyi közösségeknek meg kellene ismerniük a saját múltjukat, 
népismeretet kellene tanulniuk. A kis iskolákkal párhuzamosan vissza kellene állítani a tankerteket. A 
világon mindenhol törekednek arra, még a felhőkarcolók tetején is, hogy a gyerek ismerje meg, mi az élet, 
csíra, növény, napfény. Ettől várhatnánk azt is, hogy visszatérjünk az olyan gazdálkodáshoz, amelyik 
minőséget termel. A nagyüzemekben előállított élelmiszerek nyersanyagtartalma ugyanis ma már nem éri el 
a kívánt mértéket: se nyomelemek, se vas, se mész nincsen bennük, ezért van annyi betegség. A 
nagybirtokon az az elsődleges, hogy milyen kevés befektetéssel milyen nagy hasznot lehet elérni.»

Megismerni és ragaszkodni hozzá
Magyarnak lenni lehetőség – hangsúlyozta az előadó, ez azonban csak akkor van így, ha mindenki, aki 
magyarnak született, kötelességének érzi, hogy magyar legyen. Arra a kérdésre, hogyan lehet hazaszeretetre 
nevelni a gyerekeket, azt mondta: „Nem úgy, hogy parancsba adjuk: szeresd a hazádat, hanem énekkel, 
tánccal, a természet megismerésével. A régi néphagyományban addig nem volt legényavatás, amíg a fiatal 
nem ismerte meg a határt, nem dolgozott a forrásoknak, a hidaknak a helyreállításán, míg nem fedezte fel a 
szűkebb haza szépségeit. Nem lehet az országhoz ragaszkodni, ha nem ragaszkodom a szülőföldemhez, a 
házam tájához és a szomszédomhoz.”

(Andrásfalvy Bertalan XII. Harkányi Szabadegyetemen tartott előadásának összefoglalója. A teljes cikk 
elolvasható itt: http://www.parokia.hu/v/magyarnak-lenni-dontes/)

ELADÓ INGATLAN
Költözés miatt eladóvá vált másfél szobás házam, melléképületekkel és telekkel együtt. A telek Nyugati-
Kápolnáshegyen található, 4 km-re Visnyeszéplaktól.

A telken lévő 100 éves, mintegy 55 m2 alapterületű vályogház alapja téglából épült, cseréptetővel van 
ellátva, amelyen egy kis napelem biztosítja az esti világítást. Az épülethez két melléképület csatlakozik, egy 
50m2-es istálló és egy 40m2-es pajta. A ház udvarán található a kitűnő minőségű, iható vizet nyújtó, 
megvizsgált, megtisztított, 8 méteres vízoszloppal rendelkező ásott kút. A kutat körtefák veszik körül, 
melyek nem csak árnyékot biztosítanak nyáron, de rengeteg körtét is.

A házban a nagyszobán és a konyhán kívül van még egy világos kisszoba, valamint egy élelmiszerek 
tárolására alkalmas kamra. A konyhában egy fűtésre és főzésre alkalmas tűzhely van, a nagyszoba egy 
téglakályhával fűthető. A tágas tornácon egy kemencét építettünk. A ház körüli akácos évtizedekre elég 
tüzelőt biztosít. Több mint 3 ha földterület tartozik a házhoz.

Egy kizárólag terepjáróval vagy
lovaskocsival járható út vezet el a
ház mellett, a legközelebbi műút 1,5
km-re van, a buszmegálló 4 km-re
helyezkedik el (Visnye faluban). A
ház irányára 7,7 millió Ft.

Érdeklődni az alábbi elérhetőségeken
lehet: 
Papp Zoltán 00 36 20 257 4274
drótlevél: zolisafari1@gmail.com
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KÉPZELT RIPORT EGY MAGYARORSZÁGI GYÜTTMENT 
FESZTIVÁLRÓL
Talpalatnyi és mindenekfeletti kérdések… Oszkó és a gyüttmentség okán…
(Rózsa Sándor ökobetyár, Harazin Dorka és Kilián Imre képzelt párbeszéde)

RS: Első magyar zéró hulladék fesztivál!! Egy szem szemetet nem láttam (részeget sem), mindenki saját 
evőeszközt, poharat használt, szelektált, mosogatott. Tehát: lehetséges! Bizalom, barátság, mosoly! Sok 
család, rakás gyerek. Értéktárgyak szerte. Mindenfelé a fák alatt körben ülők, előadások, szeánszok, 
örömzenélők. Kulturált, válogatott társaság (pestiek). “DE”: És mi a „de”? Mi a véleményed ezekről, Kili?
KI: Nem akarok a vitába mélyen beszállni, mert szerintem mindenkinek igaza van valahol, és mindenki 
icipicit túloz is. Te is, de ez nálam éppen belefér a mosolygós legyintésbe, meg a legbarátibb 
hátbaveregetésbe...

RS: Gyanús pénzforrások (MMA?)
HD: Minden hátszél nélkül elindultunk, és nyertünk egy nyílt MMA-s pályázaton. Ebből a pénzből 
csikótűzhelyhez és a két féltetőhöz vettünk alapanyagot, amik mind ott maradtak a helyszínen. Kicsit 
szubjektív, hogy ki mit miért gondol gyanúsnak.
RS: Az MMA köztudottan botrány, gusztus kérdése, hogy szabad-e tőlük pénzt elfogadni.

RS: Sokallom a 20 eFt-os belépőt!
HD: Ahhoz képest, hogy 400 programelemet sikerült egy térbe rendeznünk, és összehasonlítva más hasonló 
rendezvényekkel, ez nem magas ár. Sajnos non-profit rendezvénynél egyszerűen ki kell, hogy jöjjön 
legalább nullára a matek, és saját magunknak is legfeljebb költségtérítéseket adtunk. Viszont aki úgy 
jelentkezett be, annak mindig találtunk valamiféle áthidaló megoldást.
KI: Lehet, hogy hasznos lenne pár tablón a fesztivál pénzügyi egyenlegét (vagy tervét) nyilvánosságra 
hozni a fontosabb pénzforrásokkal és legalább nagy vonalakban a költségekkel.

RS: Kevés kerékpár, sok autó, sok a Merci.
HD: Volt kerékpár bőven. Mindemellett elég sokan jöttek vonattal vagy telekocsiként. Sokat dolgoztunk 
ezzel a szervezéssel is.
KI: Kicsit túlzol, Sanyi, én pl. konkrétan talán egyetlen Mercit sem láttam, de igen, tökéletesen értem, hogy 
miről írsz! Magamra is veszem, mert én is kocsival jöttem a párommal kettesben. Sajnos az utolsó, 
tömegesen könnyen elérhető hasonló rendezvény az 1990-es bugacpusztai Ökotópia volt, de ma már az sem 
működne, mert talán 20 éve bezárták a Kecskemét-Bugac kisvonatot, és a vágányokat ma a gaz veri fel...
RS: Legújabb jó hír, hogy a nyárra bringás csoport szerveződik pesti indulással!

RS: Sokan csak bulizni jöttek. Kevesen énekeltek, táncoltak. Miért kell a pesti romkocsmát idehozni a 
szőlőhegyre?
HD: Ezt nem igazán értem. A kocsmában minden este autentikus népzene szólt, táncoltak rá, és énekeltek is.
RS: Bizony romkocsma volt az, villogó diszkó fényekkel.

RS: Az egész buli a benzinre, atomáramra, beszállításra épült.
HD: Ez tényszerűen nem igaz. A fesztivál villamos rendszere szigetüzemmódban működött, a lelke egy 6,8 
kW-s napelemrendszer volt, de néha tényleg muszáj volt aggregátort használnunk. A területre nyilván 
beszállítottunk mindenfélét (ételt, vizet), de ez is elkerülhetetlen egy ekkora rendezvény esetében. Mindent 
megtettünk, hogy minimálisra, lehetőleg 50km alá csökkentsük a szállítási távolságokat.
RS: Bocsánatot kérek az atomáramért, nem tudtam a 6,8 kW-os napelemről!
KI: Talán hasznos lenne, ha a szelíd energiák kérdései valami közösebben szervezett helyszínt és alkalmat 
kapnának, ahol a Te dolgaid is ott lehetnének, a szolár főzőláda, a tojásfőző, a mobil napelemes töltő, a 
szolár játékok és a pedálos áramfejlesztőd is. Netán a dombon felállított szélmotor is, és néhány tablóból 
álló ismertető a fesztivál saját energiaegyenlegéről...

RS: Az első generációs leköltözők (munkájukkal, tapasztalatukkal) javarészt „kifelejtődtek”. Pl. Gyűrűfű 
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nem jelent meg, bár a Kilivel találkoztam, de hamar elment. Szerencsére Zaja Peti, sőt Dőry Pista is 
kellőképp szerepelt.
KI: Hízeleg a büszkeségemnek, hogy hiányoltál. Mindenesetre eléggé természetesnek tartom (de nem 
feltétlenül hasznosnak!), hogy a fiatal nemzedék az öregebbeket figyelmen kívül hagyja, (szerintem mi is 
így tettünk harminc éve). Mindenesetre úgy gondolom, hogy ez a kérdés időközben a közmegelégedés 
irányába indult el: a Gyüttment és az Élőfalus csapat azóta már több közös megmozdulást szervezett... 
Egyébként volt egy helyszín, amit a Pabló szervezett, de ő elsősorban közösségépítési irányból közelített, 
úgy tudom, a Zaja Peti is itt szerepelt. Én is jártam arrafelé, de csak résztvevői és barátkozói minőségben.

HD: Én egyébként nagyon örülnék, ha a Sándorénál nívósabb, szakmailag korrekt építő kritikákat kapnánk 
innen-onnan, mert az alapján lehet fejlődni.
KI: Nem értek egyet a Dorkával. Nyilván, ha valaki mindennek utánamegy, akkor pontosabb a kritika is, 
mégis örülök, hogy Sanyi megírta az észrevételeit, még úgy is, hogy néhány pont vitatható volt, ill. 
kiegészítésre szorult. Jó, hogy ezek a kérdések terítékre kerültek, és az is, hogy Dorka kulturáltan válaszolt.

RS: Kösz gyors válaszokat - lám, ilyen párbeszédre volna szükség!
Öregszem és egyre inkább testi épségemre próbálok vigyázni, mintsem az ökológiára. Azt hiszem, 
visszamegyek a kispadra (ahogy azt írtad anno nekem Kölnbe, 1990 táján), "pipázva" szemlélni a dolgokat.
KI: Sanyi, én nagyon értékeltem, hogy Kölnből haza tudtál jönni, nem sok magyarnak sikerül, pláne még a 
90-es években, amikor a zöld mozgalmak is sokkal belterjesebbek voltak mifelénk, és bizony, arrafelé 
sokminden jobban működőnek látszott... Igen, öregszünk, és a saját egészségünk az első, ami pár évtizede 
csak apró és azonnal felejthető baleset lett volna, az ma már hetekre-hónapokra szobába zárja az embert. 
Egészség nélkül pedig még a világot sem lehet megváltani... Én még úgy is gondolom, hogy forradalmárnak
már túl öreg vagyok, de prófétának még túl fiatal...
Szerintem nem szükséges a kispadra ülnünk Neked sem, nekem se, de az is biztos, hogy a fiatalok nem 
fognak követségbe jönni, hogy elvigyenek magukkal... Ha felszállunk erre a vonatra, akkor magunknak kell 
valahogyan megszervezni azokat a helyszíneket és azokat az alkalmakat, ahol a tapasztalatainkat 
szétoszthatjuk...
RS: Igazad van. Senki ne legyen ökoremete! Ez a dolog, ahogy mondod, szervesen növekszik, vagy nem. 
Csoportokban, hullámokban, tömegesen. Senki ne savanyodjon be egyedül a vadonban!

RS: Óriási GYÜTTMENT-rendezvény volt febr. 19-én, az MTA-könyvtárban (100 ember), folytatás márc. 
19. Lányi András szerint többen kutatják az öko-közösségeket, ahány ilyen van. Bevallom, nem tetszett! Te 
hogyan állsz hozzájuk?
KI: Valahol egyetértek vele. Gyűrűfűn már teljesen biztosan több szakdolgozó, doktorjelölt és egyéb egyén 
járt, mint ahány a lakosok száma... Ezek közül nyilván vannak olyanok, akik később valamiféle öko-
életmódot folytatnak, de nyilván olyanok is, akik visszazökkennek a városi fogyasztásba... Mindezek 
ellenére szerintem az eltelt 30 év alatt egyértelműen nőtt a hasonszőrűek csapata, és szerintem többet érünk 
egy lassú, a feltételeit sajátmagának kiérlelő, szerves növekedéssel, mint valamiféle öko-forradalommal...

RS: Összegezve: Mindenki apait-anyait bele adott, az idő is kitűnő volt: teljes siker. Oszkó bekerül az öko-
történelembe!
KI: Nekem alapvetően tetszett az oszkói buli, pedig csak talán 24 órát voltam ott. Szerintem szükség van rá,
de szerintem szükség van benne a Te tapasztalatodra is... (és talán még az enyémre is)... Mint írtam, a 
szervezőkkel egyfajta aktív párbeszéd indult, bár személyesen én ebben is csak gyengén veszek részt. 
Minden tiszteletem a szervezőknek, a befektetett munkáért és az eredményekért. Teljesen biztos, hogy lehet 
ezt-azt még csiszolni, és örülök, hogy a megjegyzéseidet megírtad, és hogy ezek a felszínre buktak, és 
örülök, hogy most leírhattam a magaméit is...

A legbarátibb hátbaveregetésig Isten áldjon...

(ökobetyár - még él!) – kili – és Harazin Dorka leveléből kivonatok
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu
Lektor: Kilián Imre: kili@gyurufu.hu
Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat, Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület és a 
Természetes Életmód Alapítvány
Tevékenységünket támogathatja anyagilag a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesületen 
keresztül: OTP 11743002-29912371
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