
MÉH e-HÍRLEVÉL
107. szám, 2019. április 24.

FELTÁMADÁS 

 Sok olvasónknak feltűnt, hogy pár hónapja jelent meg az utolsó hírlevél. Jóleső érzés volt olvasni a segítő 
szándékot, az aggodalmakat a kiadvány sorsa iránt.
Miért is e pihenő?  Mint a klasszikus viccben, mikor új plébános érkezik a faluba, s csodálkozva 
tapasztalja, hogy délben nem szól a harang.  Kérdezi a sekrestyést, hogy mi ennek az oka?  Mire a 
sekrestyés: Számtalan oka van annak, plébános úr.   Csak egyet mondjon – kéri a plébános.   Hát például 
az, hogy nincs harang…
Miért is?  Elfáradtam, talán ez a legegyszerűbb válasz.  Pihenőre volt/van szükségem, aminek magánjellegű 
okai vannak elsősorban.  De az sem nagyon ösztökélt, hogy elég ritkásan jönnek mostanság a hírlevél 
világába tartozó híradások, ajánlók, események - s ezt leginkább a MÉH tagoktól várnám!
Most összeraktam a 107. számot s ez legyen ösztönző az olvasók számára (különös tekintettel a MÉH 
tagokra), hogy küldjék/küldjétek a belevalót!
  namzi
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XXIV. NYÁRI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ

Helyszín: Magfalva

Időpontja: június 28-30 (3 teljes nap)

Költsége: 15.000.- Ft

Előtte: MAGos gyógyító képzés (június 22-28)

Részletek a következő számban!

1



MIÉRT (LESZ) JÓ VIDÉKEN ÉLNI?
Helyi közösségek cselekvési lehetőségei a magyar vidéken

A Kisközösségi Program, a Karátson Gábor Kör és az ELTE Humánökológia szak közös konferenciája

Helyszín:  ELTE Társadalomtudományi Kar, Budapest XI. ker. Pázmány sétány 1/A fsz. 0.83. (Eötvös-
terem)

Időpontja: 2019. április 26. 10:00

PROGRAM:

10:00 - Regisztráció

11:00 - Megnyitó
Takács-Sánta András, ELTE TÁTK Humánökológia szakigazgató

11:10-11:40 - A jelenkori magyar vidék helyzete és a fenntartható vidékfejlesztés lehetőségei (plenáris 
előadás) Kajner Péter, oktató, ELTE Humánökológia szak

11:45 - 13:45: Tessék mondani, itt ki kormányoz? Ön például kormányoz? Önkormányzati kiutak a 
magyar falu válságából 

Az első szekcióban a vidék életében kulcsszereplőnek számító önkormányzatok szerepét járjuk körbe. 
Célkitűzésünk itt is a különféle ökologikus irányba mutató fejlesztések során felmerülő eltérő szempontok 
összeegyeztetésének megvitatása, a kulcsproblémák és a megoldási lehetőségek azonosítása.

Vitaindítót mond: Kükedi Zsolt, helyi gazdaság- és közösségfejlesztési szakértő, Kisközösségi Program

A kerekasztal résztvevői:
Pálné Kovács Ilona, MTA KRTK RKI, kutató professzor
Rácz Katalin, AKI, osztályvezető, tudományos munkatárs
Váradi Mónika Mária, MTA KRTK RKI, tudományos főmunkatárs

Felkért hozzászólók:
Kovai Cecília, MTA KRTK RKI, tudományos munkatárs
Molnár György, MTA KRTK KTI, tudományos főmunkatárs
Szabó Gellért, polgármester, Szentkirály; elnök, Magyar Faluszövetség

14:30 - 16:30:  Vidéki ökoközösségek: egy új társadalom kristályosodási magvai? Közösségi 
kezdeményezések az ökologikus vidékfejlesztés érdekében.

A második panelben a különféle alulról jövő, az egyének összefogásán alapuló kezdeményezések 
vidékfejlesztési lehetőségeit vizsgáljuk. Fel kívánjuk tárni az ökologikus irányba mutató, eltérő jogi és 
szervezeti keretekben működő és más-más célokat előtérbe helyező (pl. közösségfejlesztési, 
gazdaságfejlesztési, szegénységenyhítő) kezdeményezések jó gyakorlatait, hasonló és eltérő problémáit, 
kapcsolódási lehetőségeit.

Vitaindítót mond: Takács-Sánta András, ELTE TÁTK, egyetemi docens

A kerekasztal résztvevői:
Csurgó Bernadett, MTA TKI SZI, tudományos főmunkatárs
Kajner Péter, ELTE TÁTK Humánökológia szak, oktató
Nemes Gusztáv MTA KRTK KTI, tudományos főmunkatárs

2



Felkért hozzászólók:
Farkas Judit, PTE BTK Néprajz - Kulturális Antropológia Tanszék, egyetemi adjunktus
Kujáni Katalin, a Kislépték Egyesület képviseletében
Mihály Melinda, doktorandusz, Lipcsei Egyetem, Földrajzi Intézet; MTA KRTK RKI
L. Ritók Nóra, szakmai vezető, Igazgyöngy Alapítvány
Zimmermann Dániel, Nyimi Öko-közösség, az Átalakuló Közösségek képviseletében
Tóth Miklós, a Mindenegyüttmegy Egyesület képviseletében

GYŰRŰZÉS VISNYESZÉPLAKON

Április  közepétől  indult  el  országos  szinten  a  CES program,  mely a  fészkelő  madarak  függönyhálóval
történő állományfelmérését jelenti. Idén Visnyeszéplakon is kialakítottunk egy ilyen
gyűrűzési pontot, és mi is ebben a hónapban csináltuk meg az első gyűrűzést 19-én.
Összesen  10  darab  függönyhálóval  igyekszünk  befogni  a  jelen  lévő  és  fészkelő
madarakat, ebben a szezonban összesen 9 alkalommal. A hálózás mindössze fél napig
tart,  hiszen  a  költési  időszakban  ezek  a  kismadarak  sérülékenyek,  kis  területen
mozognak, és éppen tojásokon ülnek vagy fiókákat etetnek. A helyszín Zaja Péter
gyümölcsöse, melyben az első madár rögtön egy második éves zöld küllő tojó volt
(lásd a képen) a  reggeli  órákban. Ez nem is csoda,  hiszen számos társával együtt
igencsak szereti  ezt  az élőhelyet  és  hangját  is  mindig rendszeresen  hallatja.  Rajta
kívül még 5 széncinege, 1 őszapó és 1 házi rozsdafarkú volt a hálóban, de számos
madár  megfordult  még  a  területen,  a  délelőtt  folyamán.  A következő  alkalom  is
hamarosan elérkezik, hiszen még javarészt hátravan a felmérés nagy része.
Prohászka Viola

VISNYESZÉPLAK
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.

BOLYAVÁRI ESTÉK
2019. április/Szelek havának 26. napján, péntek este hét órakor: Berényi László - A KöR- öSZ-Tény tudat ismert és

kevésbé ismert jelképei.  Ősi világszemléletünk a jelképek tükrében.

Előzetes a tartalomból: 

„Az őstudás és az ősnyelv szerves egysége lehetőséget ad magyarul beszélő őseink világszemléletének 
rekonstrukciójára/felújítására, természetesen az egykorú jelképek helyes értelmezése esetén. 

A szemlélet elnevezése ismerősen hangzik (és ez nem véletlen) „KöR-öSZ-TéNY tudat”. A ma holisztikusnak mondott 
szemlélet modellje (az eredeti „szentháromság”) mai fogalmakkal könnyen azonosítható. A későbbiekben szó lesz 
arról is, hogyan avatták be a magyar Szent Koronával az uralkodót ebbe az öt dimenziót felölelő szemléletbe, 
egyidejűleg bepillantást engedve az „Akasha krónikába”, a kollektív/közös-átfogó memória tárhelyébe.”

2019. május 3-án, 19 órakor: Mandics György / „Az elveszettnek hitt kora-középkori magyar 
költészetről”

2019. május 17-én, 19 órakor: W. Barna Erika / József Attiláról 
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30. Kóspallagi Hagyományőrző Tábor: 2019. június 22-től, július 7-ig. Jelentkezés Panninál.

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!

29. Zöld Civil Országos Találkozó

Az idei Zöld Civil Országos Találkozó időpontja 2019. május 31. – június 2.
A találkozó helyszíne: Budapest.
Idén nincs főszervező, a találkozót a zöld civil szervezetek közössége, azaz Mi együtt szervezzük!

A találkozó programtervezete:
2019. május 31. – péntek
10:00-17:00 – Nyitott irodák – Szakmai rendezvények és szekciók a fővárosi szervezetek irodáiban. 
18:00-22:00 – Közösségi program a HUMUSZ Szövetség irodájában és kertjében.
Programok részletesen: https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/

2019. június 1. – szombat – FONÓ Budai Zeneház 
9:00- Érkezés, helyszíni regisztráció
10:00-18:30 Három szakmai plenáris ülés, állásfoglalások megszavazása, zárás és staféta átadás
19:00- Táncház, koncert, buli
Programok részletesen: https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/

2019. június 2. – vasárnap
Kirándulások, szabadtéri programok Budapest környékén.
Programok részletesen: https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/

Étkezés, szállás, közösségi felajánlások
Az idei találkozón nincs központilag szervezett étkezés és szálláslehetőség. Az ezekhez kapcsolódó közösségi 
felajánlásokat Lajtmann Csaba koordinálja, a felhívással rövidesen jelentkezik! Célunk, hogy anyagi okok miatt senki
ne maradjon le a találkozóról! 

CSÓKOSOK

Szubjektív gondolatok a Falusi CSOK-ról
Eredetileg vezércikknek/vezércikinek készült ez az írás „Kirekesztettek” vagy „Feketelistán” címmel.  Azóta eltelt pár
nap s „lájtosabb” lettem, így a leírt gondolataim is...
Amikor először hallottam a tervről, nagyszerű gondolatnak tűnt, persze mivel láttam már ezt-azt életemben, tudtam, 
hogy az „ördög a részletekben rejtőzködik” majd.  Például így volt ez az AKG támogatások esetében is. 
És lőn: Amellett, hogy alapvetően dicséretes az ötlet (A támogatástól azt remélik, hogy elősegíti a vidék 
népességmegtartó erejét, valamint azt, hogy ne néptelenedjenek el a falvak. ), s nem lehet kifogás ez ellen sem: A 
támogatás felújításra, korszerűsítésre, használt és új lakás vásárlására egyaránt felhasználható. Vásárlási cél esetén 
– új építésű lakás kivételével – legfeljebb a támogatási összeg fele vehető igénybe. 3 gyermekesek esetében 10 millió 
forint értékű használt ház vásárlása esetén tehát maximum 5 millió forint lesz felhasználható a vételár 
kiegyenlítésére, a fennmaradó 5 millió forintot pedig felújításra, korszerűsítésre lehet költeni.  (Ha jól értem az új 
lehetőséget, akkor abban kedvezőbb az eddigi „CSOK”-tól, hogy az összegek változatlansága mellett ez már használt 
ház vásárlására/felújítására is felhasználható.)

A meghatározott minimum négyzetméter határok (ennek értelmét eleve nem látom) s az előírt egy éves TB jogviszony
megléte azonban jelentősen meg fogja szűrni a jelentkezők körét falun. Na, de valójában mit nevezünk „falunak”? 

4

https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/?fbclid=IwAR0udouam15mgXk1O4IYFGzbygN0Z2NARjQV_Tbpxm4RuSOBReU_qTGJ8ZM
https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/?fbclid=IwAR2jCPpqqVU7I4eeTt1sG9R8mV39xcl9wOUHkfrfOwdKHGTOgdnXQNGwFAU
https://zoldcivil.hu/orszagos-talalkozo/2019-budapest/program/?fbclid=IwAR1zOVtXMJhF8aTua5E8V4ece4skTE1bgixokk08g1ZlhDfd32V7Nkt1P0w
mailto:bolyapo@gmail.com
mailto:bolyanyo@gmail.com


Látható, hogy onnan fentről (a Toronyból) falunak tűnik pl. Pannonhalma, Tab, Csurgó, Fonyód, Pincehely, Vasvár, 
Villány is. Abból adódóan, hogy a pályázhatósági felső határt a lélekszám 5000 főben maximálták. Nevetséges!  
Maximum 1000-1500 fő, ami még nagy-nagy jóindulattal falunak tekinthető (bár azonnal beugrott Czumpf Attila híres
mondása: A mai falu a város paródiája), de a fent felsorolt települések hivatalosan is városok!!!  Ami végleg 
groteszké s majdhogynem nevetségessé teszi számomra a Falusi CSOK nevű porhintést: a felsorolt városok ellenében 
az oly kegyetlenül gazdag s jómódú település, mint Visnye (s csatolmánya: Visnyeszéplak) szépen lemaradtak a 2500 
érintett települést tartalmazó listáról. Az a település, amelynek az évtizedes ígérgetés ellenére még egy nyomorult 
Közösségi Házra sem adtak egy fillér támogatást sem, nem is beszélve a sokszor önerőből történő útjavításokról, 
merthogy azon ígéretek is ködbe vesztek, melyek útjavítást ígértek (félreértés ne essék nem útépítést, csak útjavítást)!!
Nem elég, hogy a nagy médiahátszéllel lögybölt rezsicsökkentés „normális faluba” nem jelentett komoly 
megtakarítást, hisz csak a villanyszámla csökkent ellenben a városlakók kedvezményeivel.  Az utólagosan 
kompenzálásként adott minimális tűzifa, ugye csak rászorultsági alapon jár (ezt valaki megmagyarázhatná egyszer 
nekem, hogy akkor a többi: gáz, víz, villany, távhő stb. miért nem rászorultsági alapon jár, ha a tűzifa igen?).   Hát 
csak ennyit az abszurditásról meg a kiválasztottságról….

namzi
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét

Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu, Prohászka Viola: <prohaszka.viola@gmail.com> 

Lektor: Prohászka Viola

Régi hírleveleinket itt olvashatjátok: http://www.elofaluhalozat.hu/e-meh.php

Munkánkat segíti: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület. 

Tevékenységünket támogathatja anyagilag a „Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési Egyesület”-en keresztül: 
OTP 11743002-29912371
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