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„Előttünk az utódaink”
Mottó: „A jóemberek vendégül látnak, hogy épüljenek, mert abból okul az ember, ha figyel, és ha mondanak
is néki valamit.” (B. Brecht)

GONDOLATAIM A XXIII. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓRÓL

Pénteken, a kezdés időpontjához képest jóval később érkeztünk meg az Agostyáni ökofaluba Zaja Péterrel
és Judittal (aki Nagyszékelyből jött) de a házigazdákon, Czumpf Attilán, Labanc Györgyin, valamint Kajner
Péteren  és  Kilián  Imrén  kívül  nem  is  volt  más…  így  a  MÉH  belső  megbeszélés  elmaradt.  Az
alkoholtartalmú gyümölcslevek kínálása és kóstolása közben lassan elérkezett a vacsoraidő is, ahol vegán
különlegességet  kaptunk  (a  tudományos  nevére  sajnos  nem  emlékszem…).  Ezután  Borsos  Béla
könyvbemutatója következett: Az új Gyűrűfű – Az ökofalu koncepciója és helye a fenntartható település- és
vidékfejlesztésben. Amit tudni lehet Gyűrűfűről az ebben a könyvben benne van, sokszor szívet melengető,
reálisan  nyers  kritikával  és  fogalmazási  stílussal.  Ugyan  az  élőfalu  találkozó  nem  emiatt  lett  erre  az
időpontra szervezve, de ezen a napon volt az évszázad leghosszabb teljes holdfogyatkozása, pontosan 3 óra
55 perces (a részleges és teljes fázis összes ideje), melyből egész Magyarországon nem lehetett látni túl
sokat a felhős égbolt miatt. Ez viszont nem volt akadálya annak, hogy élvezzük az ökofalu szívében lévő
Energia  dombot  és  Péter  előadását  az  állattartásról  az  alkalmazkodó  gyümölcsészetben.  A beszélgetés,
zenélés meghitt hangulatban, hajnalig tartott.

Szombaton  a  borzderes  tejeskávé  és  sajtkóstolós  reggeli  után  lelkesen  indultunk  neki  vértesszőlősi
túránknak, mely Pálos Márkék otthonához, területéhez vezetett, és ahol már Pőcze Vilmosék (Krisnavölgy)
is  csatlakoztak  hozzánk.  A terület  (összesen  17  ha)  közepén  halastó  található,  körülötte  a  néhány  fős
közösség lakhelyei és egy kisebb részen állatok, konyhakertek. A bejáratnál és néhány helyen a nemrég (pár
100  fővel)  lezajlott  fesztivál  nyomai  láthatóak.  Márk  elmondása  alapján  ezekből  és  az  ehhez  hasonló
rendezvényekből, valamint az ott horgászni kívánó közönség adományaiból van bevételük, de van, akinek
külsős munkahelye is van. Lakhatási és közösségi szinten is 2014-től fejlődik a terület. Bár a nyári élőfalu
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találkozó résztvevői mentek el erre a tájékra megnézni, hogy Márkék hogyan csinálják, talán újat tanulni…
mégis sokszor éreztem, hogy inkább Ők tanultak a jelenlévőktől. Néhol a részlegesen megépítettnek tűnő
lakhelyekre a vendégként érkező „Rutinos Versenyzők” rögtön tanácsoltak megoldásokat, amit a befogadó
felek olykor csodálkozva fogadtak, hiszen sohasem hallottak erről a „technológiáról”… Habár nem vagyok
élőfalu tag,  nem élek élőfaluban,  számomra ez kutatási  téma,  de így sem értem,  hogy ha közel  4  éve
foglalkoznak a terület fejlesztésével, és vannak az országban elérhető példák, elérhető tudásanyag, sőt még
segítség  is  (konkrét  felajánlás  is  elhangzott)  lenne/lett  volna,  akkor  miért  elég  az,  ami  most  van.
Ugyanakkor ehhez az érzéshez az is közrejátszik, hogy a(z egyik) tulajdonos az átlagnál erősebb háttérrel
bír,  így  számomra  kevésbé  hihető,  hogy  esetlegesen  nem  kap-e  a  fejlesztés  egy  gondviselői  érzés
nélküliséget azáltal, hogy szerepel a történetben egy személyes, szükség esetén kinyitható hátsó kijárat. A
valódi  célnak egyénileg,  közösségben  és  hálózati  szinten  is  érdemes  lehet  egy kontúrt  adni,  hiszen  ha
lokálisan is, de egy életmódot, egy szívügyet kívülre igenis képvisel.
Ezután  egy  levezető  kirándulás  következett  a  Vértesszőlősi  előember-telepen,  ahol  értő  szakvezetést
kaptunk.  Este,  vacsora  után  Farkas  Dezső  kiváló  Tokaj  hegyaljai  borait  kóstolhattuk,  melyek  mellé
elkészítésük történetét  és  sajtokat,  diót,  pogácsát  kaptunk.  Ezt  követte  Lévai  Ádám könyvbe válogatott
(iskolai  értekezletek  alatt  művelt)  karikatúráinak  bemutatása,  melyeken  (főleg  a  politikai,  közéleti
grafikákon) sokak jót derültek. Lefekvésig beszélgetés és zene, Imre jóvoltából.

Vasárnap nagyon vártam, vártuk volna a délelőtti programokat, melynek egy része elmaradt vagy délutánra
tolódott, és bár jómagam nem tudtam részt venni Szabó Miklós előadásán (amit személy szerint is nagyon
sajnálok) a jelenlévők elmondása alapján igen hasznos és érdekes tapasztalati tanulságok hangzottak el a
kőtámfal  építéssel  kapcsolatban.  Késő  délelőtt  azonban  az  idő  szűke  miatt  a  Jurtaegyetem  aktuális
szervezési kérdései kerültek csak elő. Pusztán saját vélemény, de ezt a megbeszélést kicsit Mátyás király
ajándékának érzem… Sok olyan ember nem volt ott, nem tudott ott lenni, akik nélkül nem tud előrehaladni
a  projekt,  emiatt  viszont  mindenki  egyetértett  azzal,  hogy egy őszi  2  napos találkozóra  mindenképpen
szükség van,  aminek a  Jurtaegyetem lesz  a  kizárólagos témája.  Sok kérdés  felmerült,  és  a  téli  élőfalu
találkozó óta lett eredmény is, mégpedig a Jurta egyetem honlapja (http://jurtaegyetem.gyuttment.hu/). Itt
még hiányosan ugyan, de már vannak programfeltöltések, tanulási lehetőségek, helyszínek. A célok között
szerepel ennek a honlapnak a továbbfejlesztése, és kérdésként (célként…) megfogalmazódott az is, hogy a
Jurtaegyetem  tagjai  szeretnék-e,  hogy  akkreditált  oktatás  legyen,  vagyis  legyen  e  formális  oldala  a
rendszernek.  Ehhez  viszont  mindenképp  kellene  egy  szempontrendszer,  valamint  egy  tervezett
képzéssorozat lefektetve azt, hogy az illető mit kap, mennyiért, és ezt miként tudja hasznosítani. Bár egyéni
felajánlások itt is érkeztek,  de a projektből nagyon hiányzik egy koordinátor és egy konkrét,  határozott
tervezés rövid – közép – és hosszútávú célokkal.
Bár sokak szerint a Jurtaegyetem szervezési lelkesedése olykor hullámzó, mégis úgy látom, hogy a kitűzött
cél felé halad. Talán az akadozások oka lehet az is, hogy egymáshoz képest távol álló elemeknek kellene
kapcsolódniuk egymáshoz (promóció, marketing – élőfalu-hiteles tudásanyag, szívbéli életmód), azonban
lehet, hogyha ezek nem a külvilágtól megszokott módszerekkel és csatornákon vannak csatlakoztatva, akkor
könnyebben meglesz a kapcsolódási pont is.

Prohászka Viola

Kili vegyes kiegészítései és észrevételei:
 Én  úgy  emlékszem,  hogy  BB  előadása  nem  a  gyűrűfűi  könyvéről,  hanem  a  legfrissebb,  „Termő

televény”  c.  könyvéről  szólt,  bár  a  sok  mondanivalóval  rendelkező  emberekhez  hasonlóan  tényleg
gyakran visszakanyarodott a korábbi műveinek egyes gondolataihoz és állításaihoz.

 Az a jelenség, hogy a fiatalok nem feltétlenül az elődeik nyomán járnak, szerintem teljesen normálisnak
tekinthető.  Hasznosnak  azonban  nem  gondolom,  hiszen  a  túlzott  tanulópénz  megtakarításának  a
legközmondásosabb  módja  a  mások  kárán  (és  néha  a  sikerén)  történő  okulás.  Hogy  az
információáramlásban  Pálos  Márkék  kezdeményezése  tényleg  fogadó  fél-e,  és  hogy  a  „Rutinos
Versenyzők” felől érkező tudás átvételének a látogatás a legelső vagy épp a legutolsó eseménye volt-e…
hát ez tényleg egy nagy kérdés, amire feltehetőleg csak pár év múlva tudunk majd biztosabb választ
adni.
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 A Jurtaegyetem akkreditációja mindenképpen csakis kérdés lehetett, hiszen már a kifejezés is legalább 3
értelmes  modellt/felállást  takarhat,  amit  végig  kellene  elemezni…  Hozzátehetnénk,  hogy ha  a  mai
„szabad hirdetési felület” modellel nem volnánk megelégedve, akkor vlsz. csak az alábbihoz hasonló
meggondolás mentén próbálkozhatunk magasabb szervezettséget és minőséget elérni…

o A Jurtaegyetem bizonyos programjait/kurzusait a magyar akkreditációs rendszerrel elismerteti.
Nyilván,  egyes  OKJ-s  szakmákat  könnyebb  így  elismertetni,  mint  egy  tényleges  egyetemi
szakot…

o A Jurtaegyetem  lehet  egy  meglevő  hasonló  tematikájú  egyetem  „kihelyezett  tagozata”  is.
Jelenleg  az  észak-amerikai  akkreditációjú  Gaia  University  lehet  erre  esélyes,  de  az  egész
megoldást nehezíti a külországban akkreditált képzések magyarországi elhelyezéséről szóló talán
2-3 éves törvény…

o Azt is állíthatjuk, hogy a MÉH saját maga is elegendő akkreditációs erővel bír, és elegendően
ismert szervezet (MÉH-céh). Vagyis a jelenlegi, „szabad hirdetési felület” modell helyett a MÉH
különböző minőségbiztosítási szempontokat fogalmaz meg, ami alapján a jelentkező képzéseket
elfogadja vagy elutasítja. Az elfogadott programok természetesen használhatják az elektronikus
felületeket,  és  a  MÉH  szimbólumait…  és  feltételezhetően  bevételük  valamilyen  részét  a
szervezet számára átadják.

GYÜMÖLCSÉSZ NAPOK, Ráksi 2018. augusztus 11.

     A Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat (KmGyH)   

     dunántúli szervezői rendszeres találkozási lehetőséget 

     kínálnak az alkalmazkodó gyümölcsészet iránt 

      érdeklődőknek.

     Tervezünk szakmai előadásokat, kiállításokat, 

    fajtamustrát, s aktuális dolgaink megbeszélésére is  

    lehetőség nyílik. Az egyes alkalmakon árusításra is van

    mód (gyümölcs, gyümölcskészítmények, kapcsolódó 

    készítmények: méz, tejtermékek stb. valamint egyéb    

     kézműves termékek).

       A helyszín Ráksi: (Szántódtól kb. 30 perc)
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Emlékeztető: Gyüttment Fesztivál, 2018.
Ideje: augusztus 23–augusztus 27
Helyszín: Zebegény

Közösségben, egymásért, magunkért. 
Szabadon, csendben, zenében. 
Tanulva, tapasztalva, megélve. 
Tájba illeszkedve, beszélgetve, nevetve.
Erdő, rét, víz és szél. 
Mezítláb, gyüttmentként.

Negyedik alkalommal. 
Zéró hulladékkal.
Zebegényben.

A Gyüttment Fesztivál a vidéken újrakezdő, a környezettudatos, vidéki értékrendet választó, tájba illeszkedő
emberek, közösségek és a hozzájuk kapcsolódó városi gondolkodók éves nagy találkozója.
A fesztivált ismét Zéró Hulladék szemléletben szervezzük. Komolyan gondoljuk, nem lesznek kint kukák. 
Szelektív sem. (http://gyuttmentfesztival.hu/zero-hulladek/)

Minden fontos információ itt: https://www.facebook.com/events/208180433295115/

A Gyüttment Fesztivál szervezője a Mindenegyüttmegy Egyesület.

Emlékeztető: FÖLDHANGOLÓ ÖKOTÁBOR
„Az igazi felfedezéshez nem új tájak kellenek, hanem új szemek.”

A 2018-as Földhangoló tábor időpontja: 2018. augusztus 13-19.

Helyszín: Kács

A tábor maximális létszáma 30 fő, a helyeket a jelentkezés sorrendjében töltjük fel.

Táborunk célja az ökotudatos közösségi létezés útjainak bemutatása. Igyekszünk közösen megtalálni 
ezeket az utakat, és a különböző aspektusok mögé tudományos tényeket felsorakoztatni. Szakértők 
bevonása útján segítünk kijutni az információáradat útvesztőiből a hangsúlyok megtalálásával. Eddigi 
táborainkat asszertív kommunikáció jellemezte, ezt igyekszünk ebben az évben még több serkentő vitában 
kamatoztatni.

A Földhangoló tábor megoldás-, cselekvés- és közösség központú. Nyilvánvaló, hogy a problémák 
felvetése elkerülhetetlen. Jelenlegi életvitelünk ökológiai, gazdasági és társadalmi értelemben is 
fenntarthatatlan, valamint számos morális kérdést is felvet. Ma már elég sokan tisztában vagyunk ezzel, 
mégis – akarva-akaratlanul – mindannyian részesei és mozgatórugói is vagyunk a jelenlegi folyamatoknak. 
Vagy azért, mert nem tudjuk, miként változtassunk, vagy azért, mert úgy érezzük, nincsenek társaink ebben 
a törekvésben. Rengeteg információ áll rendelkezésünkre arról, hogy mit és hogyan lehet másként tenni. Ám
a megvalósításhoz szükséges stabil, támogató alapot, a „megtartó erőt” csak a közösség adhatja meg 
számunkra.

A gyakorlati környezetvédelem vonalán lehetőség van az élelmiszer-önellátás felé mutató foglalkozások 
kipróbálására (sörkollektoros aszaló és komposztkeret készítése), valamint a tudatos táplálkozás elméleti 
megalapozására. Ebben az ökológiai-etikai- egészségügyi aspektusokat egyaránt figyelembe vesszük. 
Ahogyan a nehézségeink, úgy a megoldási módjaink is különbözőek lehetnek, a vitaalkalmak során 
közelebb kerülhetünk a saját megoldásunkhoz és ahhoz, hogy jobban megértsük egymást.

A tábor költsége 48 000 Ft/fő, mely tartalmazza a szállást, az összes program anyagköltségét, valamint az 
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étkezéseket. A befizetett összeg a Kisközösségi Program működését segíti. Az alábbiakért egyesével 5.000 
Ft kedvezményt tudunk adni, tehát legjobb esetben 15.000 Ft-al olcsóbban jöhetsz a táborba:

• ha visszatérő táborozó vagy
• ha április végig jelentkezel és befizeted az előleget
• ha hozol magaddal valakit, aki még nem táborozott velünk

Jelentkezni 2018. július 31-ig lehet

http://www.kiskozossegek.hu/foldhangolo

Bővebb információ: foldhangolo@kiskozossegek.hu

Reméljük, hogy hamarosan találkozunk Veled is!

VIII. Falu-Város Baráti Találkozó: „FaVáBa”
Helyszín: Borsodgeszt
Időpont: 2018. augusztus 24.-26

PROGRAM: MESEJÁRÁS BORSODGESZTEN

2018. augusztus 24. Péntek 14 órától: Magyar népmeséink titkai az ősiségtől napjainkig
Mesejátékok
Hagyományaink és meséink ételeinek kóstolója
Mesezene sötétedés utánig

2018. augusztus 25. Szombat
De. 10 órától: Íjászat és íjász verseny
Du. 3 órától: FARAGÓ Laura Kossuth díjas énekművész és BADIN András mesés-zenés műsora

5 órától: Mesecsaládok és a Mezítlábas Együttes mesélő sorozata
Mátyás királlyal
Átkelés az Óperenciás tengeren
„Terülj-terülj asztalkám”: Meseételek és bográcsosok  
„Bibliai ételek sátra”
Este 8 órától „Mulassunk mesésen” - táncház

2018. augusztus 26. Vasárnap
De.: Kirándulás, falu- és pincejárás
Du.: 2 órakor: Hálaadó Istentisztelet

Szállás: Házaknál  és  Juhász  Katinál  önköltségesen (előzetes  jelentkezések szerint),  panziókban (egyéni
ügyintézéssel)
Ellátás: az étkezést kérőknek péntek reggelitől vasárnap ebédig előzetes jelentkezés alapján, önköltségesen
tudunk étkezést biztosítani.
Reggeli: kb. 500- Ft, Ebéd: kb. 1000- Ft
ELÉRHETŐSÉGEK
Szervező: Kmeth Jolán - Házi gazdák: FÉSZEK Egyesület, Kmeth Joli és Fónyad Csaba (+36-305703793,
1405-2944, 13126877, email: kmethj02@gmail.com, bolyanyo@gmail.com  )
Program helyszínek: Hídlak, Templom udvar és Önkormányzati területek

MEGKÖZELÍTÉS
Vonattal Miskolcig átszállással a borsodgeszti buszra, vagy Mezőkövesdig egyeztetett időpontban a falu
kisbuszával Borsodgesztre
Autóval: régi 3-as úton a harsányi elágazásnál (157-es km) balra
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HIRDETÉS  

Az Élő Bolygó család (Szentgál) munkatársat keres

Mert kell egy csapat…
Veszpremm  megyemben  csalamdi  alapon  szervezoálldo áll amllattarto m oi gazdakolomgiai  gazdasamg  munkatamrsat  keres  az  alambbi
pozícmciomba:

felelős állatgondozó

Keressui gazdak azt a kitartom, elhivatott ems lelkes embert, akivel egyui gazdatt dolgozhatunk.

A munkatárs az alábbi feladatok elvégzésébe fog bekapcsolódni:
- tejeloáll tehenek, borjak, mangalicamk ellamtamsamval kapcsolatos mindennapi feladatok elvemgzemse, betanulamst 

koi gazdavetoállen mindezek koordinamciomja ems szervezemse
- felmerui gazdaloáll karbantartamsi feladatok ellamtamsa
- termelemssel kapcsolatos adminisztramcioms feladatokban valom koi gazdazremuállkoi gazdadems
- fejlesztemsek, beruhamzamsok tervezemsemben valom aktícmv koi gazdazremuállkoi gazdadems

Előny:
- szakiramnyum vemgzettsemg
- relevamns szakmai tapasztalat

Elvárások:
- jom szervezoáll- ems problemmamegoldom kemszsemg
- precizitams ems rendszerezoáll-kemszsemg
- jom kommunikamcioms kemszsemg
- megbícmzhatomsamg
- legalambb koi gazdazempfokum vemgzettsemg

Ajánlatunk:
- teljes amllams
- bemrezems megegyezems szerint
- rugalmas, baramtsamgos munkakoi gazdarui gazdalmemnyek
- bekapcsolomdams egy innovatícmv ems feleloálls oi gazdakolomgiai gazdasamg munkamjamba
- bejamrams tammogatamsa

Jelentkezés: femnykempes oi gazdanemletrajzzal, lemnyegre toi gazdaroáll motivamcioms levemllel az info@elobolygo.hu cícmmre. Érdrdekloálldems:
Varga Samndor: 20/973-78-49
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Beszámoló a Humánökológia Disputáról

Előadó: Soffi Olesen
Időpont: 2017. 11. 17.

Dániában létezik egy Andelssamfundet  i  Hjortshöj  (AIH) nevezetű ökofalu Aarhus városától  14 km-re,
Hjortshöj-ben, ahol megközelítőleg 320 ember él. Az ő képviseletükben jött el Soffi Olesen 2017. november
17-én az ELTE-re, a humánökológiai disputára előadást tartani, melyet magyarul hallhattunk, ugyanis anyai
ágon magyar származású. A falut 1986-ban alapította egy nagyobb baráti társaság (20-30 fő), az első ház
pedig 1992-ben épült. Alapvető céljuk egy olyan szociális- és ökoközösség létrehozása, ahol az emberek
közösségben, együtt próbálhatnak ki új, természetes, környezetbarát anyagokat, ötleteket, gondolatokat. A
hazai mintákhoz képest más a szerkezet és az összetétel mind szerveződésben, mind pedig a közösségben.
Maga az ökofalu közvetlenül Hjortshöj kisvárosa mellett van, így annak szerves részét képezi (közművek,
iskola, óvoda). Szerkezetét tekintve ugyan egy ökofaluról beszélhetünk 320 fővel, de valójában ezen belül is
vannak  mikroközösségek,  melyeket  lakócsoportoknak  neveznek.  Ez  gyakorlatilag  térbeli  és  közösségi
felosztást is jelent, hiszen a 320 fő már nem nevezhető kis közösségnek, pedig a cél és a valós emberi igény
is ez lenne. Ilyen lakócsoportból összesen 8 darab van a faluban, melyben 30 és 50 fő között élnek az
emberek. Szerkezetét, tulajdoni viszonyait tekintve is vegyes, ugyanis csak 4 lakócsoporton belül vannak
magántulajdonban a házak, 2 lakócsoportnál bérlakások épültek (egy cég építette, és olcsó bérleti díjjal
kiadják), 1 lakócsoportnál szövetkezeti ház épült (több család összeállt, és együtt vettek fel egy nagyobb
hitelt), valamint az egyik lakócsoport 16 fogyatékkal élőből és gondozóikból áll. Közösségi szinten ennek
megfelelően különülnek el  a  programok is.  Vannak olyan tevékenységek,  melyeket  lakócsoporton belül
végeznek az ott  lakók (Önkéntes klub,  gyűlések,  ünnepek, közös étkezés),  és vannak külső programok,
melyeken a lakócsoportok mindegyike együtt vesz részt (őszi piac, betakarítási ünnep, egy évben egyszeri
focimeccs).  Ezeken  kívül  számos  más  jellegű  csoport  is  létezik,  ilyenek  például  a  gazdálkodással
kapcsolatos csoportok (zöldség csoport, csirke csoport, alma csoport stb.), melyekhez önkéntes alapon lehet
bizonyos feltételek mellett csatlakozni. Természetesen a legtöbb gazdálkodási terület közös, és sok a közös
állat is. Összesen 23 ha termőföld van a területen (ez önkormányzati tulajdonban van és bérlik), melyen
biogazdálkodás folyik (a dán-ökomárka által előírt szabályoknak megfelelően termelnek, ami elég szigorú).
Ebből a 23 ha-ból 2 ha-on a zöldség csoport termel zöldségféléket. Ha valaki a faluból szeretne csatlakozni
ehhez a csoporthoz, akkor évente be kell fizetnie egy bizonyos összeget, és a földeken ledolgoznia évi 20
órát. Viszont a tagok annyi zöldséget vesznek ki, amennyit szeretnének, illetve amennyire szükségük van
(csak saját célra használják, nem adják el), melyből még soha nem volt konfliktus. Érdekesség, hogy nem
fektetnek hangsúlyt arra, hogy több fajta, akár tájfajta legyen a zöldségeken belül, viszont úgy választanak
zöldségeket,  hogy az  a  területnek megfeleljen,  jól  tűrje  az  adott  éghajlatot  (paradicsomot  például  nem
termesztenek, mert mikor megpróbálták nem érett be rendesen, így felhagytak vele).
Az ökofaluban kb.  130 lakóház épült  alternatív,  környezetbarát  anyagokból  (vályog,  agyag,  fa,  szalma,
újságpapír, kagylóhéj). A szigetelés a házakon kb. 25 cm a déli oldalon nagyobb, az északi oldalon pedig
kisebb  ablakokkal.  A lakócsoportoknak  saját  távfűtéses  rendszerük  van  (fűtőanyag:  pellet),  mindenki
szelektíven gyűjti a hulladékot, és mindenkinek van napkollektora, sokaknak van napeleme és hőszivattyúja
is, de a közművektől senki sem független (víz, áram). Vannak egyedi próbálkozások, ilyen a 3. lakócsoport
fűzfagyökérzetes  szennyvíztisztítása  is,  ahol  a  fürdésből,  WC-ből,  mosogatóból,  mosógépből  származó
szennyvizet tisztítják meg (biológiailag lebomló tisztítószereket használnak), illetve van pár család, akinél
kinti komposzt toalett működik. Lakócsoportonként közös a mélyhűtő, de mindenkinek van saját hűtője, TV
készüléke és autója is, amit a területen kívül, a külső parkolóban kell hagyni, az ökofalun belül nem szabad
autót használni. Arra a kérdésre, hogy miért beszélhetünk ökofaluról, azt a választ kaptuk, hogy elsősorban a
házak  környezetbarát  építéstechnológiája,  valamint  az  állattenyésztés  és  növénytermesztés  dán-
ökomárkának megfelelő művelése miatt.
Közösségi szinten rendkívül flexibilis,  mindenki tartozik valahova, valamelyik lakócsoporthoz, és sokan
csatlakoznak  legalább  egy  tevékenységi  csoporthoz  vagy  klubhoz.  Az  ökofalunak  van  egyesülete  és
alapítványa  is,  van  egy  közös  kassza,  amiből  a  közösség  javára  költenek,  de  csak  a  szükséges
tevékenységekre,  a  fölösleges  pénzt  pedig  jótékonyságra  fordítják.  Konfliktuskezelés  tekintetében  is
érdekes, modern kifejezéssel élve már-már innovatív megoldást alkalmaznak: ha 1 emberrel probléma van a
közösségen belül, akkor keresnek egy olyan embert, aki mellette áll és egy olyan embert, aki nem ért egyet
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vele, akik beülnek egy szobába, ahonnan addig nem jöhetnek ki, amíg meg nem egyeztek egymással. A
nagyobb volumenű, egész közösséget érintő dolgokat megszavaztatják.

Soffi többször kiemelte, hogy a közösség legfőbb alappillére a bizalom egymás iránt és az emberek bizalma
az állam iránt… számunkra ez meglehetősen megmosolyogtató lehet. Soffi előadása után egy héttel interjút
kértem Tőle, és néhány kérdésre válaszolva erről a bizalomról beszélt bizonyos szituációkkal példázva, és
nem értette, hogy én miért kérdezek vissza ezekre már-már hitetlenkedve, nehogy félreértsek valamit… A
szomorú tény viszont  az,  hogy a  bizalom és  megbízhatóság szorosan összefügg egymással,  melyet  kis
hazánk meglehetősen vegyes felhozatalban kínál nekünk.

Prohászka Viola

SEGÍTSÉGKÉRÉS

Félig-meddig a szerkesztőség nevében kérem a MÉH hírlevél olvasók segítségét.
Pár hete minden előjel nélkül kapitulált az alig négy éve vásárolt fényképezőgépem. Egy NIKON bridge 
géptől azért többet várt az ember… Komoly szakértő vizsgálta át, de már csak a halál beálltát 
diagnosztizálta. A panelcsere az eredeti ár majd 2/3-a, így sok értelme nincs. Ezt a gépet használtam a 
MÉH találkozók s egyéb hasonszőrű rendezvények dokumentálására, valamint a gyümölcs tájfajtás 
felmérésekre. Így ez nem jött jól!  Saját forrásból maximum a felét tudom állni egy normálisabb masinának. 
Talán közösségi segítséggel (sok kicsi sokra megy alapon) sikerül a másik felét összegyűjteni.

Aki segíteni szeretne, megteheti: Zaja Péter OTP 11773432-01090561
Köszönöm előre is, s beszámolok majd a fejleményekről.

namzi

A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
Szerkesztette: Zaja Péter: <namzi@tvn.hu>, Prohászka Viola: <prohaszka.viola@gmail.com>
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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