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GONDOLATOK A DRÁVAFOKI GYÜMÖLCSÉSZ TALÁLKOZÓ KAPCSÁN

Pár nappal a gyümölcsészek országos találkozója után próbálok valamit visszaadni a hétvége eseményeiből.
A találkozó vezérfonala ugye ez volt:
„Idén átgondoljuk az alkalmazkodó gyümölcsészet viszonyát az agrárerdészethez és permakultúrához; és 
erősíteni szeretnénk mind a személyes, mind a szakmai kapcsolatot az egymást jelentősen átfedő 
alkalmazkodó gyümölcsészet, agrárerdészet és permakultúra képviselői között.”

Nyilván mindenkiben megfogalmazódnak elvárások egy konferencia, vagy egy „országos találkozó” 
kapcsán. Ezen elvárások lehetnek eltérőek, kinek-kinek egyéni ambíciói szerint, de néhány kritérium 
mindenkinél azonos: Legyenek magas színvonalú előadások, vitalehetőségek, aktív résztvevők és megfelelő
háttér (szállás, étkezés). Úgy gondolom – s akikkel beszéltem utólag, ebben megerősítettek –, hogy a 
mostani KmGyH találkozó minden tekintetben remek volt!
Az előadások témái (permakultúra a gyakorlatban, klímaváltozás okai, s a jövő, agrárerdészet gyakorlati 
példák, alkalmazkodó gyümölcsészet) és az előadók személye (Baji Béla, Borovics Attila, Lantos Tamás, 
Kardos Etelka, Kispitye Attila, Honfy Veronika, Kulcsár Balázs, Szalai Zita, Juhász Attila, remélem senkit 
sem hagytam ki) már előre garantálta a minőséget. Lázár Péter kitűnő levezetésében pedig a hallgatók is be 
lettek vonva a diskurzusba. A találkozó vagy inkább „konferencia” rugalmasságát jellemezte, hogy alkalmi, 
de rendkívül hasznos előadások is elhangzottak: Pottyondy Ákos a Pannonhalmi Főapátság Főkertésze 
beszélt az apátság ősgyümölcsösének történetéről, s a fajtamegőrzési programjukról, terveikről. Márkuly 
István (talán nemzetközi permakultúra szakértőnek nevezném) kalandos élet-történetéről, s több földrészen 
folytatott fásítási (sivatag-megállító, klímaváltozás lassító stb.) programjairól és a fás rendszerek kiemelt 
szerepéről értekezett. Aktuális témáink átbeszélésére is volt idő, ezen belül továbbra is kiemelten 
foglalkoztunk a „Gyümölcs-liget” rendszerek hivatalos művelési ággá nyilvánításának fontosságáról, s az 
ehhez vezető gyakorlati útról. Levezetésként s gyakorlati ismeretek bővítése céljából megnéztük Lantos 
Tamásék markóci gyümölcsösét, valamint „gyümölcserdejét”. Végül a már hagyománnyá vált kóstolós, 
beszélgetős gyümölcsmustrával üdítettük testünket, lelkünket.
Néhányan elő-programként Majléth Zsolt mondhatnám „informatikai” jellegű terveiről, Tündérkert 
honlapjának kiszélesítéséről, bővítéséről, szakmai anyagokkal való feltöltéséről (ennek előnyeiről, 
hátrányairól) tanácskoztunk.
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A tágas s jó hangulatú Drávafoki
Fodor-kúria most is remek
hátteret biztosított, amit
fűszerezett a kiváló ételekből álló
menü, s természetesen a hozott
(batyus) csemegék, itókák sora.
Klasszikus búcsúzási séma ugye a
„Jövőre veletek, ugyanitt”, s
remélhetőleg hasonló
körülmények között. Ám erre
nem kell ilyen sokat várni a
tervek szerint, mivel januárban a
tavalyi MAPER-AFINET-
KmGyH konferencia folytatása
lesz a SZIE-n, majd február vége
környékére tervezünk újabb
gyümölcsészeti hétvégét, ha minden igaz Pannonhalmára!

namzi

KORUNK FÖLDKÉRDÉSE, LÉTÜNK A TÉT
Földrablások a világban és a magyar földvédelem

Időpont: 2018. november 30., péntek, 9.30 - 12.30

Helyszín: Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, Budapest V. ker. Nádor utca 22.

Szervezők: Jövő Nemzedékek Szószólója

Magyar Természetvédők Szövetsége

Konferencia és könyvbemutató témája:

A konferencia célja Tanka Endre: Korunk földkérdése, létünk a tét - Földrablások a világban és 
magyar földvédelem c. könyvének bemutatása, és ennek kapcsán egy rövid konferencián a két téma 
körüljárása neves társelőadók által.

A mai civilizációs világválságban a föld, az édesvízkészletek és a helyi energiaforrások közösségi birtoklása
a túlélés feltétele. A globális tőkekoncentráció része az a törekvés, hogy a világélelmezés monopóliuma 
felett kizárólagosan a tőketulajdonosok rendelkezzenek. Ehhez szükséges a föld elsajátítása is. A könyv, 
illetve a konferencia előadói a földrablás intézményrendszerével foglalkoznak különös tekintettel az Európai
Unió és a nemzeti szabályozások összefüggéseire.
A folyamat legsúlyosabb létromboló következménye a termőtalajok végzetes pusztulása. A termőföld 
mennyiségének drasztikus csökkenése és minőségének a kritikus pontot meghaladó romlása együtt okozzák 
a nem pótolható talajpusztulást. A konferencia második része ezért a magyar talaj- és földvédelem drámai 
sorskérdéséről, a gyökeres fordulat intézményi követelményeiről, e területen az új nemzetstratégia szakmai 
megalapozásáról szól.

Program

09.30 - 10.10 Megnyitó - Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója

Nyitóelőadás: Tanka Endre professzor emeritus, Károli Gáspár Református Egyetem

Felkért hozzászólók:
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- Kurucz Mihály tanszékvezető, ELTE Állam- és Jogtudományi Kar

- Tóth Gergely tanszékvezető, Pannon Egyetem Georgikon Kar, tudományos tanácsadó, MTA 
Agrártudományi Kutatóközpont

- Hetesi Zsolt tudományos főmunkatárs, Nemzeti Közszolgálati Egyetem Fenntartható Fejlődés 
Tanulmányok Intézete (felkérés alatt)

- Pump Judit vezető főtanácsos, Alapvető Jogok Biztosának Hivatala

- Fidrich Róbert programvezető, Magyar Természetvédők Szövetsége

Levezető: Farkas István, a Magyar Természetvédők Szövetségének társelnöke

12.30 A konferencia zárása

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Jelentkezéshez kérjük, töltse ki az adatlapot a https://goo.gl/forms/FnLdlV65kMXuYVmz1 linken.

A jelentkezési határidő: 2018. november 28. szerda.

Kérjük, mielőbb jelentkezzen, mert túljelentkezés esetén a regisztrációt hamarabb lezárjuk.

További információ: rendezveny@mtvsz.hu, +36-1-216-7297

A rendezvény az Európai Unió pénzügyi támogatásával valósul meg. Az ott elhangzottakért a Citizens for 
Financial Justice és a Magyar Természetvédők Szövetsége felel, és azok nem szükségszerűen egyeznek meg 
az Európai Unió véleményével.

AZ EMBER- ÉS KÖRNYEZETKÍMÉLŐ KERTMŰVELÉS ALAPJAI
Mélymulcs a gyakorlatban ingyenes képzés, önkéntes munkáért cserébe!

Ősz végén - tél elején újra lesz lehetőség részt venni képzésünkön.

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 időpontja: 2018. december 1-2. (szombat-vasárnap)

Az érdeklődőket szeretettel várjuk Gömörszőlősön, december 1-jén szombaton 9.00 órakor.

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 ingyenes, a szállás, étkezés valamint a képzés díja terveink szerint a képzés alatt nyújtott segítsége
lesz a résztvevőknek. A mélymulcsos kertben végzett munka egyben gyakorlati oktatás is lesz.

A részvétel regisztrációhoz kötött, kérjük, jelentkezését az alábbi e-mail címen adja le:rea.vigh@gmail.com 

Bővebb információ: Vigh Andrea T: 0620/407-6875
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VISNYESZÉPLAKI HÍREK

Szélsőséges időjárás ide vagy oda, Visnyeszéplakon ilyen tekintetben teljesen kiegyenlített, azaz normális 
volt az év. Talán eltekintve egy intenzív esős augusztus végi-szeptember elejei és egy csapadékmentes 
október-novemberi időszaktól. Még azt is megkockáztatom, hogy a szokásos zselici átlagnál több 
csapadékunk van idén.

Az elmúlt időszakban voltak programjaink bőven. Alig csengtek le a nagy nyári gyerektáborok, az őszi 
betakarítási teendők mellett szerveztük a „Visnyeszéplaki esték” beszélgetéssorozatot. (Ennek témája főleg 
az önellátás és gyermekeink jövője, de nemrég vendégünk volt Szombathelyi Tibor - Életiskola). Aztán jött 
a szeptember végi Szent Mihály napi búcsú, október 23-i előadás (Jungdert Ádám), megemlékezés majd 
végre egy jó kis széplaki esküvő a brutál nagy rendezvénysátrunkban (igaz, az esküvő alkohol-, hús- és 
táncmentes volt, de így sem unatkoztunk…). S novemberben már a nyugodtabb télre készülve különféle 
képzések (Kriston-jóga), lelkigyakorlatok indultak, valamint beindultak a filmvetítések is. Persze nem 
feledkezhetünk meg a Katalin-bálról sem.

A környező településekkel való jó együttműködést példázza, hogy sokan a környékről (főleg Vásárosbéc) 
járnak át a programjainkra, de oda-vissza működik a dolog. Többen járnak, főleg a gyerekek szennai 
táncházba, művészeti oktatásra, s olyan neves előadók közelgő estjeire, mint Szántai Lajos, Grátz Antal, 
Cey-Bert Róbert.  Emellett pl. közösen szervezzük a Ráksi piaccal (nyár óta) a Gyümölcsész napok 
programját (havonta).

A fiatalság, azaz a második generáció előretörését jelzi a pár hete indult széplaki heti újság (elektronikus és 
papíralapon is), a Hangyaboy, amit ifj. Máté László szerkeszt.

Egyre bejáratottabbak a közös termékbeszerzéseink szinte minden portékára, s a telekocsi oldalunk is, ami 
minden érintett hasznára válik.

namzi

"MODERN RABSZOLGASÁG"           

J-F. Brient filmje

Helyszín: 1076 Budapest Garay tér 10. Garay Mű-Hely
Időpont: 2018. 12. 04. 19 órától

  filmvetítés és beszélgetés
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Azt hiszed, nem vagy része a rendszernek? Úgy gondolod, kívülálló lehetsz?  Téged nem érint? Vagy hogy 
megúszhatod?

J-F. Brient filmje is segít rádöbbenteni, hogy ez nem így van. Egy német közgazdász előadásában 
hallottam: „A rabszolgaság legmélyebb foka az, amikor az ember már nem szabad akar lenni, hanem 
rabszolgatartó, vagy legalább rabszolga-felügyelő”
És ma ez az általános helyzet. Már nem kell „vadászni” és erőszakkal kényszeríteni rabszolgaságra az 
embereket. Önként hajtjuk a fejünket járomba. Igen, ő is, te is, én is, mindannyian valamilyen szinten 
részesei vagyunk ennek.

Hogyan lehetséges ez?  Milyen módokon mutatkozik meg mindennapi életünkben a „modern 
rabszolgaság”? A mai helyzetet sokoldalúan és gondolkodásra, sőt cselekvésre indítóan mutatja be. A 
magyar felirattal ellátott 50 perces film megtekintése után annak tartalmáról, és a lehetséges megoldásokról,
kiutakról beszélgetünk.

A beszélgetést Dibáczi Enikő és Szabó László vezetik

TÍZ NYUGTALANÍTÓ KÉRDÉS
ELTE Humánökológia Műhely idei előadássorozata

Helyszín: Budapest, V. ker. Sütő utcai Evangélikus Gimnázium 2. emeleti díszterme (Deák tér).  Az 
előadások keddenként 5 órakor kezdődnek

December  4. Lányi András: Lehet-e sikeres egy ökopárt?

December 11. Béres  Alexandra:  És  ki  fog  itt  dolgozni?   Változások  a  munka  világában  a  4.  ipari
forradalom idején

A beszélgetéseket Kajner Péter és Lányi András vezeti. A részvétel ingyenes

KISKÖZÖSSÉGEK, HELYI KEZDEMÉNYEZÉSEK A VILÁGMÉRETŰ
VÁLTOZÁSOK ELLENÉBEN?

Takács-Sánta András előadásának összefoglalója

2018 szeptemberétől indult az ’Agenda 2030 Humánökológiai Műhely’ előadássorozata, 10 nyugtalanító
kérdés címmel. Ez a rövid összefoglaló a november 6-án, kisközösségekről elhangzott előadásáról szól.
András  rögtön  azzal  kezdte  az  előadását,  hogy  most  nem  nyugtalanítani,  hanem  inkább  inspirálni,
ösztönözni  szeretne.  Az  ökológiai  válság  tény,  ugyanakkor  ezzel  kapcsolatban  két  kérdéssel  keveset
foglalkozunk. Egyrészt nincsenek pozitív társadalmi vízióink, nincs olyan társadalmi jövőképünk, ami a
mostani  helyett  ökológiailag  működőképes  lehetne,  másrészt,  ha  van  is,  akkor  sem  tudjuk,  hogy  a
társadalom mely szereplőihez lehetne fordulni segítségért ennek megvalósításában. András kiemelte, hogy a
pozitív  víziókkal  ugyan  nem  kíván  most  foglalkozni,  de  mégis  elmondott  három  tulajdonságot,  mely
szerinte  egy  ökologikus  társadalmat  jellemezne,  ez  pedig  a  mértékletesség,  az  alternatív  technológiák
használata és a hely szeretete, a fokozottabb lokalizáltság.
Ennek az előadásnak a témája, a már meglévő víziók megvalósításának lehetőségei. Több szempontból is
rendkívül érdekes volt András felvetése, ugyanis kiemelte azt a „hibát”, hogy ebben az esetben mindig a
meglévő társadalmi szereplőkben gondolkodunk. Az előadó szerint alapvetően négyféle irány létezik. Sokan
azt mondják, hogy azoknak kellene a változások, a változtatások élére állnia, akik a jelenlegi helyzetért
felelősek, a vállalatok, ezen belül is a nagyvállalatok személyében. Ehhez viszont egy közös összefogás
kellene,  mert  ami  jelenleg zajlik  (csoportosulások,  tanácskozások),  annak komoly eredménye nincs.  Ez
viszont  nem  meglepő,  hiszen  ezek  a  szereplők  nemcsak  a  mostani  helyzet  főbb  okozói,  de  legfőbb
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haszonélvezői  is.  A másik  irány,  mikor  az  emberek,  kormányok  és  pártok  kezébe  szeretnék  adni  a
cselekvést, ebben az esetben leginkább valamilyen ’zöld’ párt hatalomra juttatásáról van szó. S ugyan régóta
léteznek már ilyen ’zöld’ pártok, hatalomra kerülni mégsem (soknak) sikerült, vagy ha mégis, ez a zöld szín
elhalványodott… A probléma leginkább abban kereshető vagy keresendő, hogy a hatalomra jutás után a
hatalom megtartása is céllá válik, ami inkább a rövidtávú intézkedéseket erősíti, de egy ökologikus létforma
megvalósítása mindenképpen hosszútávú feladat. Ez a megoldás akkor lehetne reális (többek között), ha
széles néprétegek lennének tisztában az ökológiai válság sürgető megoldásának tényével, akik egy hosszabb
távon kitartó szavazóbázist biztosítanának. András szerint a harmadik irány a civil, zöld szervezetek, melyek
hasznos  tevékenységet  végeznek,  ugyanakkor  átfogó  problémamegoldást  nem  feltétlenül  kínálnak  és
leggyakrabban  csak  egy-egy problémakör  orvoslására  fókuszálnak.  A negyedik  és  egyben  utolsó  irány
(melyet az előző csoport is sokszor említ), hogy az egyének változzanak meg, az egyéneket változtassuk
meg.  András  szerint  ebben  az  atomizált  társadalomban  magától  értetődő,  hogy jobban  fókuszálunk  az
egyénre,  de  ez  így  legtöbbször  mégsem  működik.  Ennek  oka,  hogy  az  egyén  jobban  érzi  magát
gyengének… és  annak  tudatában  tekint  ki  önmaga  köré,  hogy  csak  akkor  érne  el  hatást  a  környezet
védelmével „lokális” körülmények között,  ha többen is így cselekednének. Viszont ha azt látja, hogy a
környezete nem így cselekszik ő maga is alulmotivált lesz.
Fontos kiemelni, hogy ezen szereplők ténykedése igenis esszenciális a változásokhoz, ugyanakkor sokszor
inkább a probléma és nem a megoldás részét képezik, igaz ez különösen az első két szereplőre.
Az ökológiai  válság  tudatosulása  óta  azonban nem sikerült  bevenni  ezt  a  hajtűkanyart!  Ugyan vannak
kisebb előrelépések, de a nagy áttörés még nem történt meg. Ennek az áttörésnek lehet a titka, hogy el
kellene kezdeni új társadalmi szereplőkben gondolkodni. Ez meglehetősen nagy változás, egy társadalmi
átstrukturálódásra, az atomizáció megszüntetésére van szükség. Hiszen - az előadó véleménye szerint - az a
legnagyobb gátja egy ökológiailag fenntartható társadalom kialakításának, hogy az egyének nem alkotnak
közösségeket.  András  úgy  fogalmazott,  hogy  a  közösségek  újrafelfedezésére  lenne  szükség,  ezzel
visszatérve  egy  olyan  alapállapotba,  ami  jelenleg  a  legtöbb  embernek  hiányzik.  Közösségről  akkor
beszélhetünk, amikor van egy embercsoport, akik között valamiféle kapocs alakul ki, Ez létezik, létezhet
akár egy közös eszme, közös cél vagy élethelyzet, de akár megélhetési kényszer által is. András többféle,
már most működő közösséget és közösségtípust felsorolt,  amire most nem térnék ki.  Ugyanakkor ezzel
kapcsolatban volt egy kulcsgondolat, mely magasabb rendszerszinteken értelmezi a kisközösségeket. Hiszen
hiába  vannak  kevesen egy adott  kisközösségen belül,  mégis  ki  tudnak  alakítani  olyan új  rendszereket,
melyeket mások is képesek lesznek használni. András kiemelte, hogy egy maroknyi embernek aránytalanul
nagy hatása lehet, ha új rendszereket alakít ki, amit mások is használni tudnak. Különösen akkor, ha ezzel,
még akkor is az ökológikus életmódhoz járulnak hozzá, ha nem feltétlenül tudatosan, emiatt vesznek át vagy
használnak,  a  közösségek  által  megalkotott  szisztémákat,  elemeket.  András  az  előadása  végén  arra
ösztönzött, hogy az általa bemutatott, többségében alulról szerveződő kisközösségekhez hasonlókat bárki
létrehozhat  vagy  csatlakozhat  hozzájuk,  s  még  akkor  is  hatást  tud  vele  elérni,  ha  kezdetben  csak  kis
lépésekben halad, hiszen, ezáltal van lehetőség eljutni egy komplex életmód alternatíváig.
(http://humanokologia.hu/category/10-nyugtalanito-eloadas/)

Készítette: Prohászka Viola

BOLYAVÁRI ESTÉK

November 30-án: W. Barna Erika - „A sorssal nem lehet tréfálni”
Csontváry Kosztka Tivadar személyiségéről az írásai és kézírása alapján című könyvének bemutatója

December 07-én: Tóth Ferenc - Édenkerti próféták és sivatagi rablók, avagy megmenthetik-e a 
túlfeszült lényeglátók a termő televényt a hamis realisták talajpusztító gyakorlatától?
„Korunkban világjelenség a talajok termőrétegének az elvékonyodása, a termőréteg szervesanyag-
tartalmának fogyása, a talajélet elszegényedése. Az okok nyilvánvalóak és közismertek: az árterek 
kiszárítása, a mezővédő erdősávok kivágása, a pallagok, sáncok, árkok beszántása miatt síkvidéken a szél 
elhordja, dombvidéken az eső elmossa a gépi műveléssel elporosított talajt, a túl gyakori forgatás-bolygatás
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kiégeti a megmaradt termőrétegből a szerves-anyagot, a műtrágyázás pedig kiöli a talajt termékennyé tevő 
élőlények zömét.
Ha ez közismert, miért nem állítottuk még le saját létalapunk lerombolásának ezt a jelenségét? Egyrészt a 
mindenkori adóztatási és támogatási rendszer segítségével fenntartott "hamis realizmusunk", másrészt a 
mindennapi cselekvést elméletek felállításával helyettesítő, önmagunkat a vezetésből kirekesztő "ádáz 
prófétaságunk" miatt.
Ahogy az elmúlt évszázadok magyar történelmében se tudták az ádáz próféták megakadályozni a hiábavaló 
tömeges véráldozatot és területi veszteséget, úgy a talaj megmentését se várhatjuk tőlük. Ezzel együtt nem 
gondolom, hogy a túlfeszült lényeglátók fölöslegesen kongatnák a vészharangot: megszólíthatják ugyanis 
azt a réteget, az egészséges cselekvőket; azokat, akik nem torzultak még bele se az árulás, se a lázadás 
szerepkörébe.”
December 08-án Karácsonyi ajándékkészítés  10-1 óráig/ Vezeti Grezsa Erzsébet
December 14-én Karácsonyi Kaláka

Kérlek, hogy a számodra fontos és kedves „a témához illő” verset, zenét, történetet, játékot, 
hangszert, és/vagy saját ötleted szerinti szellemi ajándékot hozzál magaddal, ezekből szövődik 
ünneppé-szerré az együttlét.

December  20-án Téli Napforduló köszöntése a Cédrusnál.
Találkozás a Széll Kálmán téren az óra alatt, indulás hat órakor

Elérhetőségek:
BolyaFészek

1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, Panni: 06-20/237-33-20,

távlevél: bolyanyo@gmail.com  és  bolyapo@gmail.com

Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

XXXI. BIOKULTÚRA TUDOMÁNYOS NAP
Időpont: 2018. december 1., szombat
Helyszín: MOM Kulturális Központ Kupolaterem (1. emelet)

35 éve kezdődött a Magyar Biokultúra Szövetség útja. Idén többek között ezekre az elmúlt évekre fogunk 
visszatekinteni a Tudományos Nap folyamán.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. 
Regisztrálni lehet a viki@biokontroll.hu e-mail címen.

Átadásra kerülnek:
„Év Bioterméke” Szakmai díj, „Év Bioterméke” Közönség díj és  a "Pro Biokultúra" díjak

Részletes információk és tervezett program:

http://www.biokultura.org/hu/rss-feed/1083-xxxi-biokultura-tudomanyos-nap

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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