MÉH e-HÍRLEVÉL
113. szám, 2020. február 20.
PARADIGMÁK ÉS (LE)VÁLTÁSOK
Klímaharcos szösszenetem kapott hideget-meleget az elmúlt hetekben. A mérleg jelentősen a támogató
sorok javára billent.
Természetesen ez a tényeken semmit sem változtat. Szubjektivitás pedig mindig is volt és lesz.
Klímás-zöld témánkhoz tartozik, hogy a napokban hallottam utazás közben egy régi klasszikust: a
„wíárdewörd”-öt. Most kicsit frusztrált állapotban (hisz épp az ökológia lábnyomomat növeltem) hallgattam
végig. Végigfuttattam egy gondolatsort: adott egy jó dal, s tengernyi zenész példamutató összefogása.
Mindenki a zsebébe nyúl s megmentődnek az éhező afrikai gyerekek. Vagy majdnem. Mindenesetre
kipipálva a lelkiismeret-furdalásos ügy s minden megy tovább, a maga útján. Ha emlékeim nem csalnak pár
évvel utána volt a ruandai tuszik lemészárlása az ENSz csapatok békés asszisztja mellett, a Nigériai
vérengzések az olaj érdekében és még sorolhatnám. Szóval nem sok minden változott a zenészek
összefogása ellenére.
Lars von Trier elhíresült példabeszéde jut eszembe a kút körül s az annál távolabb élőkről. Bármikor
bármire tudunk pénzt összedobni, s vérzik is kicsit a szívünk, de esetleg, hogy a legkisebb mértékben is
csökkentsük az életszínvonalunkat (3 autó helyett csak 2 legyen a családban, vagy éppen nem nyaralni
megyünk Havájra, hanem önkénteskedni Kenyába) az ugye szóba se jöhet. Mert hát a dzsidipinek
növekednie kell, mindenekfelett.
Sok Gréta Thunberg-nek kell még az asztalt csapkodnia, hogy érdemi változások jöjjenek!
namzi
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Kétezer-húsz első Élőfalu Találkozója nemrég volt a Somogy megyei Nyimben. A találkozó valóban nem volt
nyilvánosan meghirdetve, nem véletlenül nem hallott róla a MÉH hírlevél olvasóinak többsége. A Téli
találkozóink ugyan nem titkosak, de mivel elsősorban a közösségek belső ügyeivel foglalkozunk, ezért
döntöttünk évekkel ezelőtt ezen zártabb forma mellett. S hogy valóban nem titkos az esemény, itt
olvashatjátok fő helyen a MÉH egyik segítőjének (a hírlevél szerkesztőjének-lektorának), Violának a
beszámolóját.

SZUBJEKTÍV BENYOMÁSAIM A TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓRÓL
Az idei Téli Élőfalu Találkozót Nyimben tartottuk, 2020. február 8-9-ei hétvégén. Orosz Katiék fogadtak
minket melegséggel, kávéval, teával. A tervezett időpontok-idősávok precíz betartásával és egy békésen
alvó (Tündérke nevezetű) cicus társaságában kezdődött a program.
Első körben minden jelenlévő röviden elmondta, hogy honnan jött és mi történt a közösségében az elmúlt
egy évben, illetve az elmúlt találkozó óta. Bevallom engem kifejezetten egyfajta kellemes nyitottság érzés
fogott el, talán mert ezt láttam a tagok részéről is. Bár voltak évtizedes fájdalmak, megoldott és megoldatlan
konfliktusok, problémák, előre- vagy éppen hátralépések… mégis minden témának és történetnek jutott
hely. Ebben a körben fontos gondolat volt, hogy egy-egy közösségben érdemes tudatosan figyelembe venni
az emberi tényezőt, valamint a belső utak mellett fontos kifelé is nyitni, akár oktatásról, akár életmódról van
szó.
A következő blokk központi kérdése az volt, hogy ki miként élte meg az életmódváltását, illetve az egyes
élőfalvakban ez milyen folyamatokat indikált. Kulcsszavakat kellett megfogalmazni, ebből 20 téma jött
össze, amiket 5 kis csoportban beszéltünk meg. A csoportok képviselői plenárison számoltak be a szűkebb
kör munkájáról. Elhangzott az érzelmi kötődés fontossága mind a közösséggel, mind pedig az életmóddal
kapcsolatban. A résztvevők szerint fontos a tapasztalatok megosztása és egymás segítése is a sikeres
váltáshoz, valamint annak az őszinte belátása és elfogadása, hogy vannak esetek, mikor valakivel nem lehet
együttműködni. Nem mindegy az sem, hogy milyen igényszintet határoz meg az ember önellátás
tekintetében, illetve, hogy magának az életmódnak mely szegmenseit érzi kényelmetlennek és miből tud
lejjebb adni vagy éppen min tud változtatni. Kulcsmomentum a szabadság meghatározása is (egyéni és
közösségi szinten egyaránt), aminek alapja lehet egy közösségen belül, a közös döntéseken nyugvó
működés. Ebben a kontextusban előkerült a szervezettség és érettség fogalma és fontossága is. A
szükségletek és igények meghatározása önmagunk és a közösségünk felé. Felmerült a kérdés: Hol vannak a
határok, melyek segítik a közösséggé válást?
Az isteni ebéd szabad ideje gyorsan elröpült. Máris jött a délutáni program, aminek fő sarokpontjai:
Mi a közösség? Az ökofalu közösségek milyen közösségek? Mik a jó példák és mik a különbözőségek?
Milyen közösség vagyunk mi, mint MÉH? Milyen fontos részei vannak, a közösségi működésnek, ami kihat
a mindennapokra?
Itt most meg kell említenem azt a rendkívül hatékony segítő csapatot, akik tartották a kereteket az egész
találkozó alatt: Fabulya Edit, Farkas Judit, Kükedi Zsolt, Orosz Kati, Pabló, és Zimmermann Dani.
A délutáni beszélgetésben előkerültek azok a határok is, melyek segíthetik egy közösség működését. A
letisztult jogi keretet többen fontosnak tartották és emellett többen hangsúlyozták, hogy egy közösségnek az
emberi kérdéseket is tudnia kell kezelni, ettől lesz működő, élő. Érzékeny pont a jogok, kötelezettségek,
valamint a szabadság kérdése is. Mikor tudnak ezek összhangban működni egymással mind a családból a
közösségbe, illetve a közösségből a családba, egyéni szintre áramoltatva. Előkerült a kommunikáció
kérdése is, méghozzá több szempontból: nem mindegy hogyan kommunikálunk egymással sem az eszköz,
sem pedig az egymás felé való nyitottság tekintetében.
„Lazításként” újabb feladat következett: minden jelen lévő közösségnek össze kellett gyűjtenie (kis
csoportokban) az erősségeit és gyengeségeit egyenlő arányban. Több közösségben nem elégedettek a
kommunikációval, a konfliktuskezeléssel, a szervezettséggel, és hiányzik a kötelezettség alapú működés.
Viszont a legtöbb helyen működik a közös ünneplés és egymás segítése, a jó szomszédi viszony, valamint a
tudásátadás is több helyen erősség. Összességében nem minden megoldandó probléma fekete-fehér, hiszen
bevett módszertan nem igazán létezik.
A beszélgetést segítő facilitátorok, kiemelték, hogy lelkesítő azt látni, hogy úgy működött a beszélgetés
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rendszere, mintha mindig is így dolgoztunk volna. Elindultunk az egyéni szintből, haladva a közösség
felé… Ezek után véleményt alkottunk a személyes érintettségünkről, mit érzünk, gondolunk az eddig
elmondottakról. Valakit a természetes nyitottság, valakit pedig az önmagunkhoz való bölcs őszinteség fogott
meg. Az is kijött a beszélgetésekből, hogy hatalmas tudás van a MÉH-en belül, melyet célszerű lenne
összegyűjteni, akár publikálni is. Sokat számít, ha az értékek össze vannak szedve és ki vannak mondva, de
talán ugyanez vonatkozik az összegyűjtött problémákra, igényekre, szükségletekre is egy konfliktus
kezelése során.
Nem először mondatott ki: először a MÉH önmagát segítse, ha ez működik, utána tudja kívülre forgatni ezt
a tudást és tapasztalatot. Ezekből a gondolatokból fogalmazódtak meg a következő kérdések:
Hogyan tud jelen lenni a MÉH a saját tagjai számára? Mire lenne szükségetek a MÉH-től? Mit tudtok
hozzátenni a MÉH-hez?
A válaszokból az szűrhető le, hogy összességében adott közösségnek, közösségeknek arra a tudásra,
segítésre lenne szüksége, amiben Ő maga gyengének érzi önmagát, viszont a másik erős benne (vagy
legalábbis egy közös működési megállapodásra adott témában a MÉH-en belül) (pl. kommunikáció
módszertana, kötelesség-jog szabályozása, tudásátadás, közösségi struktúra stb.).
A vasárnap délelőtt Fanni beszámolójával kezdődött a GEN (Nemetközi Ökofalu Hálózat) munkájáról,
találkozóiról. Kiemelte, hogy a GEN is elkezdte összegyűjteni az EU-s ökofalvakról, és más, ökológiai
kezdeményezésekről, hogy milyen jogi akadályokkal kellett szembenézniük működésük során, és azokkal
mit tudtak kezdeni, hogy a sikereket és kudarcokat egymással megosztva változásokat érjenek el a
szabályozásokban (ez hamarosan elérhető lesz).
A GEN kezdeményezése a közös pályázatok összegyűjtése is, ahol EU-s kiírásokat szednek össze és
megnézik az ország-partnereket, hogy kinek mire van szüksége. A beszélgetés során felmerült, hogy
mindkét kezdeményezésben érdemes lenne részt venni.
A beszámoló után az utolsó blokk következett, ahol közös dolgaink, jövőbeni együtt-munkálkodásunk
elősegítésére több témában (oktatás, jog, kommunikáció, szervezés) is munkacsoportokat alakítottunk. Két
találkozó között ezekben a műhelyekben folyik majd az érdemi tevékenység.
Ezután megebédeltünk és kora délután érzékeny búcsút vettünk egymástól…
Bár nem régóta járok ilyen találkozókra, mégis „kerek” érzésem volt az egésszel kapcsolatban. Volt eleje,
közepe vége, esszenciája és hangulata.
Összességében az egész találkozó letisztult és összeszedett volt, amiben nemcsak a külső, hanem egyfajta
belső kontroll is segítette a csapatot. Úgy láttam, hogy az élet adta nehézségek ellenére senki nem adta, nem
adja föl… és talán ez a szeretetteljes küzdelem az, ami miatt még egy kívülállónak is, aki csupán egy napja
ismerte a résztvevőket, az volt a véleménye Róluk:
„Ahogy néztem az arcokat, mintha Isten nézett volna vissza rám…”.
Prohászka Viola

Beszámoló a Dél-Alföldi Ökotanyák és Ökogazdák (DALÖT) 2. találkozójáról
Hódmezővásárhely, 2020. február 8.
2019 novembere után idén februárban már a második találkozóra készült a Dél-Alföldi Ökotanyák és
Ökogazdák Szövetsége.
Hódmezővásárhelyen a bemutatkozó kör után (ami eleve izgalmas volt, ki honnan érkezett, mióta
gazdálkodik tanyán, és milyen haszonvételi forrásokat talál a tanyasi életben) a vásárhelyi táj, tanyavilág
alakulásáról hallgathattunk meg előadást Horváth Ildikótól, majd Sirkó Zoltán a Kéktói öblözetet mutatta
be, illetve a természetes vizek hiányára hívta fel a figyelmet. Kovács Attila pedig a Zöldparadicsom
tanyájuk varázslatos magas ágyásos kertjét mutatta be, ami csodás és példaértékű.
A tanyák különböző haszonvételi lehetőségei kapcsán, kisebb tudásmegosztó csoportok születését várjuk az
egyes témákban (egészséges környezet, hagyományőrzés, tudásmegosztás, felkészülés a társadalmi
összeomlásra, kertészet, állattartás…).
3

Szó esett a kommunikációs lehetőségekről (levelezőlista, FB csoport, honlap), a szövetségbe való felvétel
feltételeiről, a következő találkozó szervezéséről. A Magyarok Országos Gyűlésén (Ópusztaszer, 2020.
július 17-19.) a Vidék Jövője sátor szervezése is várja a segítséget, előadókat, Törő Kriszta „háziasszony”
személyében (torokrisztina@gmail.com).
A szervezők értékes video gyűjteményt tettek közzé a tanyasi lét műhelytitkaival kapcsolatban.
Köszönjük a komoly szervezést, a résztvevőknek az érdeklődést, melyre még Gyuláról és a Vajdaságból is
érkeztek tanyagazdák!
Találkozzunk a 10. SZEGEDI MAGBÖRZÉN Szegeden!
Törő Kriszta

VISNYESZÉPLAK
Eseménydús, belső konfliktusoktól sem mentes hónapokon vagyunk túl. Az önkormányzati választások
körüli viták sokakat megviseltek. De itt elsősorban nem a pénzről vagy hatalomról volt szó, mint a legtöbb
helyen, hanem valójában a közös célok elérésének eltérő módjairól. Ám az „idő begyógyítja a sebeket” örök
igazsága nyomán lassan nálunk is elcsillapodtak a viharok. A sors játéka, fintora s egyéb tényezők
következtében jelenleg az 5 fős visnyei testületből négyen Visnyeszéplakiak. Ennek minden előnyével, s
hátrányával. Ha ezt valaki 15 évvel ezelőtt megjósolja, bizony mindenki körberöhögi…
Minden rosszban van valami jó: a választások környékén elindult egy konfliktuskezelő program Csengey
András vezetésével, s ez jelentősen hozzájárult a feszültségek oldódásához.
Újra van Visnyeszéplaknak rendszeres információs kiadványa. A „Mi újság? Visnyeszéplak” első száma
még február elején megjelent: Természetvédelem, Helyi ügyes-bajos, Kerti praktikák, Kalendárium stb. a
főbb témák.
Ígéretet kaptunk a SEFAG-tól (Zselici Erdészet), hogy a belső útjaink javításához a közeljövőben nagyobb
mértékben hozzájárulnak. Sajnos ez az ígéret csak szóban történt eddig és nincs írott nyoma, de azért
bizakodunk.
Visnyeszéplakon is lesz Magbörze meghívott vendégekkel, előadókkal (Juhász Attiláék Nagyszékelyből,
Krisnavölgyi barátaink stb.) március 1-jén.
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.
namzi

VÍZVÁLASZTÓ – VÁLASZD A VIZET!
„Vízgazdálkodási kihívások – tájgazdálkodási megoldások”
A következő fórum időpontja: 2020. február 28-29
Helyszín: Tokaji Ferenc Gimnázium – Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky Endre út 18-20.
A legutóbbi találkozóról beszámoló: http://elotiszaert.hu/vizvalaszto-forum-szeged/#
Program
Február 28. péntek:
13.30: Regisztráció
14 óra: Técsi Zoltán (TOTEM): Köszöntő
14.10-14.30: Balogh Péter (SZÖVET elnök): A víz választásának értékrendje
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14.30-14.50: Dr. Szabó András (Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ /NAIK):
Kérdések és összefüggések az alföldi erdők vízgazdálkodásával kapcsolatban
14.50-15.10: Bolla Bence (NAIK ERTI): Az erdei vízháztartás vizsgálatának lehetőségei
15.10-15.30: Egri Sándor (Kárpátok-Tisza Egyesület): Felvíz – alvíz. Veszélyek és esélyek.
15.30-16.00: Szünet, beszélgetés /kávé/tea
16.00-16.20: Hercig Zsuzsanna (Belügyminisztérium, Önkormányzati Koordinációs Iroda):
Alkalmazkodás helyben – A LIFE-MICACC projekt bemutatása
16.20-16.40: Tordai Sándor (polgármester, Püspökszilágy): Települési természetes vízmegtartó megoldások
dombvidéki mintaterületen
16.40-17.00: Pataki Zsolt (igazgatóhelyettes, Tokaji Ferenc Gimnázium): A Marótzug-holtág kezelése:
egyensúlyozás a vízügyi, természetvédelmi és horgásztársadalmi érdekek között, vízhiánnyal küzdve
17.00-17.20: Molnár Géza (író, Tisza kutató): A víz választása a klímaváltozás kezelésére
17.20-17.30: Teaszünet
17.30-19.00: VízVálasztó Fórum: beszélgetés az előadókkal a hallgatóság kérdései alapján
19 óra: Vacsora és borkóstoló (önköltséges)
Február 29. Szombat:
9 óra: Terepi program a TOTEM (Tokaji Természetvédelmi Egyesület) szervezésében
Mindenki tájhasználó – mindenki érintett!
Sok szeretettel várjuk Önt is VÍZVÁLASZTÓ FÓRUMUNKRA!
További információk az www.elotiszaert.hu oldalon!
A fórumon való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött!
Kérjük, hogy február 21-ig jelentkezzen az alábbi e-mail címen!
Nagyné Törő Krisztina, torokrisztina@gmail.com T: 0630/402-0774
Balogh Péter gazdálkodó geográfus, SZÖVETség az Élő Tiszáért elnök

GEN BESZÁMOLÓ
2020-ban januárban, Los Portalesben, egy spanyol ökofaluban tartották a Nemzetközi Ökofalu Hálózat
(Global Ecovillage Network) országos hálózatok találkozóját. Ez a közösség 35 éve él Andalúziában,
miután Jungi álom-megosztó csoportként 7 év után rájöttek, hogy önismereti munkájuk folytatásához a
komolyabb elköteleződés, és az összeköltözés szükséges. A közösség 30 főből áll, kenyérsütésből élnek,
kecskéket tartanak, gondozzák a környék elhagyatott olívafáit, és továbbra is minden héten megosztják
egymással az álmaikat.
A téli ökofalu összejövetelek- úgy, mint Magyarországon- zártabbak a nyári fesztivál jellegű találkozókhoz
képest, és arról szólnak, hogy az egyes hálózatok képviselői személyesen összeismerkedjenek egymással,
közös célokat határozzanak meg, és konkrét munkákon keresztül segítsék egymást. Idén már másodjára
képviselte élőben közösségünk Magyarországot a téli találkozón, amire büszkék vagyunk, közösségünk
történetéhez hozzátartoznak a nemzetközi kapcsolatok.
Az idei hálózat eredményeként holland, szlovén, és horvát barátainkkal március végén pályázatot adunk be
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egy regionális hálózat létrehozása céljából. A stabil holland hálózat mentorálná a többi tagország
hálózatosodását, és így a Magyar Élőfalu Hálózat, illetve más szervezetek munkáját is segíthetné. Fontos
lépésnek tartjuk, hogy a szomszédos országokkal összefogjunk, reméljük, hogy a pályázat sikerül, de jó
tudni, hogy a pályázattól függetlenül is ezen dolgozunk.
A hálózat találkozója után részt vettünk egy közösségeket segítő eszköztár fejlesztésén, amely egyelőre csak
angol nyelven elérhető (CLIPS). A program magyar munkacíme “Közösségi fészek”. Az eszköztár javítása,
használata, s népszerűsítése jelenleg az európai hálózat egyik fő célja, ezt mutatja, hogy az idei GEN nyári
találkozó teljes koncepciója is erre a módszertanra épül (A klímaválság mögött: Saját magunk átalakítása, a
rendszer átalakítása). Egyetértünk a nemzetközi hálózattal, és úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a
meglévő, és születő közösségek használni tudják azokat a módszereket, amelyek segítségével boldogulni
tudnak- mivel a fiatal kezdeményezések nagy része két éven belül megszűnik az ismeretek hiányában. A
Nyimi közösségből ketten dolgoznak néhány önkéntessel a módszertan magyar nyelvre fordításán, és
magyar viszonyokra adaptálásán.
Várjuk azok jelentkezését, akiket érdekelnek a fenti témák, szívesen kapcsolódnának a közösségünkhöz
ebben, illetve olyan önkénteseket, akik szívesen dolgoznának velünk az anyagok fordításán!
Sall Fanni

GYÜTTMENTES HÍREK
HELYSZÍNT KERES A GYÜTTMENT FESZTIVÁL 2020!
Helyszínkereső pályázati felhívást hirdetünk, melyre jelentkezni 2020. február 28-ig van lehetőséged!
„Költözz vidékre és kezdj új életet!”
Erről szól a fesztiválunk.
A Gyüttment Fesztivál a természetes, szelíd, együttműködő vidéki életet és értékrendet választó emberek
éves nagy találkozója. Tudásmegosztás és tapasztalatcsere, fesztivál környezetben, fesztivál hangulatban,
hulladéktól mentesen! Az öko-tudatos létezés képviselői, úttörői, bozótharcosai gyűlnek össze, négy napra,
előadók, tanítók, mesterek és résztvevők egymást segítve, okítva, bátorítva összekapaszkodnak, erőt
merítenek, inspirálnak, közösségként közös térbe gyűlnek.
Hol volt eddig a Gyüttment Fesztivál? 2015-ben és 2016-ban a nógrádi Csobánkapuszta lenyűgöző
dombjain, 2017-ben az Oszkói szőlőhegyen, Vas megyében, 2018-ban a Zebegényi erdei táborban, a
Dunakanyarban, 2019-ben a Szekszárdhoz közeli Sötétvölgyben. Hogy 2020-ban hol leszünk? Ez itt a
kérdés!
Kik vagyunk mi?
A Mindenegyüttmegy Egyesület a gyüttmentek erősítésén, közösséggé szervezésén munkálkodik. A
gyüttmentek éltető tetteikkel egy új, ökológiai paradigma megtapasztalásán, létrehozásán dolgoznak. A
gyüttmentek a mai egészségtelen és pazarló életmód helyett, egy új, természetes, fenntartható, boldog
világot hozhatnak létre.
A Gyüttment Fesztivál az Egyesületünk által szervezett éves találkozónk, ahol egy egészséges, természetes,
ökotudatos életmódhoz szükséges tudások és tapasztalatok átadásának, illetve a témával határos
találkozásoknak és kapcsolódásoknak adunk teret.
Jelentkezni ezen a címen lehet: info@megyesulet.hu
Bővebb információ: http://megyesulet.hu/gyuttment-fesztival-helyszinkereso/?utm_source
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Folytatódik a konfliktus hangoló előadássorozat Vágvölgyi Gusztáv - Pablóval
Március 3-án a vezetői szerepekben kódolt konfliktusokról lesz szó. Gyakran a legnagyobb problémát
az jelenti, hogy a vezetői szerepet betöltők nem kapják meg a vezetéshez szükséges felhatalmazást és
ezért vezetett-vezetetlen helyzet alakul ki, ami sok konfliktusnak lesz a forrása.
A Facebook-eseményt itt találod: https://www.facebook.com/events/630862724415729/
A korábbi előadásokról készült összefoglalóinkat itt hallgathatod meg:
https://soundcloud.com/trening-treemap/
A konfliktus hangoló sorozat további előadásai:
Március 17: Az összeszerető szerep jelentősége a konfliktusok szempontjából
Március 31: A tisztázó (meta) beszélgetések jelentősége a konfliktusok kezelésében

TAVASZ ELŐTT MÁRIAHALMON
Bioszén - biochar
Az elmúlt hónapokban intenzíven tűztérkísérleteket végeztünk. Legalább 100 ilyen között voltak olyanok is,
amik bioszén/biochar készítésre használhatóak. Keresünk olyanokat, akiknek van tapasztalatuk - talajélet
pezsdítés érdekében - bioszén használatában.
A kísérletek többsége gallyból nyert fagázzal való tüzelés kialakítására vonatkoztak. Reménykeltő
változatok megjelentek, de fűtésre való modellen még dolgoznunk kell?
Lakatos Géza
Önkénteseket várunk
Az idén is jönnek elvonuló csoportok és egyének, akik önismereti-önfejlesztési folyamatban vannak. Az ő
fogadásukhoz szívesen látunk önkénteseket a vendégház működtetésére. (takarítás - főzés segítés). Az
elmúlt években azt tapasztaltuk, hogy az önkéntesek is a maguk módján elvonulók, hisz kiszakadnak a
bejáratott életükből egy időre és lehetőséget adnak maguknak, hogy új szemszögből lássanak rá az életükre.
A napi 6 óra segítés mellett erre van idejük és a vendégházban lévők ill. a Biofalu környezete inspirálhatják
ezt a folyamatot.
Mivel szinte folyamatosan vannak fejlesztési - karbantartási projektjeink is, ezért a kétkezi építő / környezet
fenntartási munka érdeklődök is találnak maguknak önkénteskedési lehetőséget.
Rólunk a Biofalu, Máriahalom facebook oldalon találhattok további részleteket.
Géza www.biofalu.

GYÜMÖLCSÉSZETI OKTATÓ- ÉS GYAKORLÓNAP
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark Tájfajták a XXI. században – gyümölcsészeti oktató- és
gyakorlónap címmel programot hirdet 2020. március 14.-én szombaton, az Emlékparkban található Szeri
Gyógynövényház és kertbe.
Előadónk: Dr. Pottyondy Ákos
Családi gazdaságának működtetése mellett 7 éven keresztül irányította a Pannonhalmi Főapátság
Gyógynövénykert – és az ide tartozó természeti területek – fenntartását, fejlesztését.
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Főapátságnál töltött éveket követően, 2018 óta saját családi gazdaságának test-lélek-szellem hármasságát
szem előtt tartó működtetésével, fejlesztésével foglalkozik. Számos hazai és határon túli családi gazdaság és
cég szakmai tanácsadója, a Gyógynövény Szövetség és Terméktanács, valamint a Kárpát-medencei
Gyümölcsészeti Hálózat tagja, szakmai és ismeretterjesztő konferenciák előadója.
Aktívan kutatja a gyógynövények és az ősi gyümölcsfajták megőrzésének, jelenkori hasznosításának
lehetőségeit, ezzel a kérdéskörrel a gyakorlatban is foglalkozik.
Tevékenységeinek központjában jelenleg egy régi parasztgazdaság felújítása, gyógynövényekre és ősi
gyümölcsfajtákra alapozott fejlesztése áll.
Program:
10:00 Köszöntő
10:15 – 11:45 Megtartó örökségünk – tájfajták szerepe és lehetőségei
12:00 – 13:00 Tavaszi feladatok – az oltás, metszés, szemzés elméleti háttere
13:00 Ebédszünet
13:30- 16:00 Metszés és oltás a gyakorlatban
A rendezvény látogatása előzetes jelentkezést követően részvételi díj ellenében lehetséges, ennek összege: 9500 Ft/fő

Az összeg a rendezvényen való részvételen felül tartalmazza az ebédszünetben kínált kemencés
kenyérlángos és az egész napi korlátlan gyógynövényes tea fogyasztását valamint a park belépőt.
Jelentkezni az alábbi elérhetőségen lehet: https://forms.gle/BAXvDjhhNoY83CG69
Jelentkezési határidő és befizetési határidő: 2020. február 29.
A programot minimum 10, maximum 15 fő jelentkező esetén tudjuk megtartani.
Tíznél kevesebb jelentkező esetén a program elmarad, és a jelentkezés díját visszatérítjük.
A jelentkezés a részvételi díj befizetésével válik érvényessé.

Fenntarthatóság, igazságosabb gazdasági rendszer, teremtésvédelem
„Öt évvel a Laudato si’ enciklika megjelenése után: mérleg és teendők” konferencia
Helyszín: Országház, Felsőházi terem, (1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.)
Időpont: 2020. március 25. 10 óra
Ferenc pápa 2015 júniusában jelentette meg enciklikáját a teremtett világ iránti felelősségről „Áldott légy –a
közös ház gondozásáról” címmel. A körlevelet hívőknek és nem hívőknek egyaránt írta, és kiemelten
szeretné megszólítani benne a világ vezetőit, ideértve minden felelős döntéshozót kormányzati és gazdasági
szinten egyaránt.
Konferenciánk célja, hogy öt évvel a pápai körlevél megjelenése után számot vessünk eddigi
ténykedéseinkkel, s előretekintve a jövőre, új utakat, lehetőségeket tárjunk fel. Előadóink között ott lesznek:
Erdő Péter bíboros prímás, Esztergom-Budapesti főegyházmegye érseke, Varga Judit igazságügyi miniszter,
Hölvényi György európai parlamenti képviselő, Bándi Gyula a jövő nemzedékek szószólója és még számos,
a közéletből, egyházi és tudományos életből ismert személyiség.
Szervezők: MKPK Caritas in Veritate Bizottsága, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács és a Naphimnusz
Teremtésvédelmi Egyesület.
10:00 -10:15 Megnyitó
Elnököl: Udvardy György érsek, az MKPK elnökhelyettese
Köszöntők:
Náray-Szabó Gábor akadémikus, az NFFT alelnöke
Veres András püspök, az MKPK elnöke
8

Áder János köztársasági elnök, fővédnöki üzenete
10:15 -10:45 Főelőadások
Erdő Péter bíboros, érsek: A teremtett világ és az emberi társadalom kölcsönhatása
Varga Judit igazságügyi miniszter: A fenntarthatóság, mint alkotmányos kötelezettség Magyarországon
10:45 -11:05 A Laudato si’ főbb pasztorális és strukturális üzenetei (Nobilis Márió és Nemes Csaba,
Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesület)
11:05 -11:20 Laudato si’ ökológiai és szociális üzenetei –összevetés a jelen európai és nemzetközi
folyamataival (Hölvényi György EP képviselő, az Európai Néppárt frakciója Vallásközi Párbeszédmunkacsoportjának társelnöke)
Elnököl Kükedi Zsolt, NFFT tag, Naphimnusz Teremtésvédelmi Egyesületi tag
12:00 -12:15 A Laudato si’ enciklika ember-és világképe (Székely János püspök, az MKPK Caritas in
Veritate Bizottság elnöke)
12:15 -12:30 Vannak megoldások, de most már tenni kell! (ifj. Chikán Attila elnök, BCSDH, Magyarországi
üzleti tanács a fenntartható fejlődésért)
12:30-12:45 Valóság és áldás –egy mindenkit megszólító enciklika (Kodácsy-Simon Eszter egyetemi
docens)
12:45 –13:00 Önzés a környezet gyilkosa –Laudato si’ versus fogyasztásközpontú világ (Náray-Szabó
Gábor akadémikus, NFFT alelnök)
13:00 -13:15 „Társadalomegyesítés” –bátorság, találékonyság, nagylelkűség, remény (Vecsei Miklós
miniszterelnöki biztos)
13:15 -13:30 Záró gondolatok (Bándi Gyula AJBH; a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó
biztoshelyettes)
A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melyet 2020. március 15.-ig fogadunk a
https://tinyurl.hu/JnVs/linken

NAGYSZÉKELY - NÉGY ÉVSZAK EGY ÉLŐFALUBAN
Falusi Fortélyok Iskolája
Ezen a négy részes, átfogó tanfolyamon egy természetes, egészséges és fenntartható életformát van
módod kipróbálni egy különleges településen: a Tolna megyei Nagyszékelyben. A négy évszakba
belekóstolva elsajátíthatod az önellátás alapjait, megszerezheted az autonóm vidéki életmódhoz
szükséges, alapszintű elméleti és gyakorlati tudást.
Tavasszal, ősszel és télen egy-egy hétvégére, nyáron pedig egy teljes hétre invitálunk a faluba. Az éppen
kicsírázni készülő mag állapotától így eljutunk a teli kamra elégedett öröméig. Ezeken az alkalmakon
beleláthatsz az ökológiai gazdálkodás legfontosabb részfolyamataiba, társaiddal sokféle tevékenységet
próbálhatsz ki, olyanokat például, mint a palántaültetés, kézi kaszálás, gyógynövénygyűjtés, zöldség
tartósítás, kecskepásztorkodás, sajtkészítés, gyümölcsfaoltás, magfogás.
A képzés központi témái
1.
2.
3.
4.

Hogyan termeszthetjük meg a betevőt, és alakíthatjuk életterünk a természettel együttműködve?
Miképpen találhatunk közösségi megoldásokat, hogyan működhetünk együtt csoportban?
Mi az önként választott egyszerűség, és milyen formában segíti a testi-lelki egészséget, a harmóniát?
Hogyan és miből lehet megélni, ha valaki egy autonóm vidéki életformát választ?

Szállás
A többnapos programok ideje alatt a résztvevők számára megszervezzük, hogy nyáron kempingben,
hűvösebb időben pedig hangulatos parasztházak 2-3 ágyas szobáiban szálljanak meg.
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Étkezés
A programok ideje alatt háromszori vegetáriánus étkezést biztosítunk, a hétvégi alkalmak pénteki ebéddel
kezdődnek, vasárnapi ebéddel végződnek. A résztvevők belekóstolhatnak a falusi gasztronómia remekeibe.
Képzési időpontok 2020-ban
Tavasz: április 17-19., nyár: július 6-12., ősz: szeptember 18-20., tél: december 11-13.
Részvételi díj
A képzés részvételi díja 99 000 Ft.
(Az Erasmus+ támogatásának köszönhetően a résztvevők ebben az évben kedvezményes áron vehetnek
részt a tanfolyamon. Támogatás nélkül a képzés díja 140 000 Ft lenne.) Fizetési határidő: február 28. péntek
Részletfizetési lehetőség: az összeg első felét február 28-ig, a második felét április 9. csütörtökig kell
átutalni. Utalási adatok: 11773078 06585237 Jagodics Edit egyéni vállalkozó
Ha van kérdésed, kérlek, tedd fel azt a falusifortelyokiskolaja@nagyszekely.hu e-mail címen, vagy hívj a
70-527-96-24-es számon!
Jelentkezési határidő: 2020. február 24. hétfő

MAG ÉS OLTÓVESSZŐ BÖRZE
A balaton-felvidéki Barnagon március 1-jén!
Gyere, és adj, kapj, cserélj magokat, oltóvesszőket. Elhozhatod saját termesztésű magjaidat, és kaphatsz
másokéiból. Vihetsz haza a környéken gyűjtött, ritka, tájfajta gyümölcsfák oltóvesszőiből is. A gyakorlatban
is megtanulhatod az oltási technikákat, és beolthatod a saját fáidat. És mindemellett sokat tanulhatsz egy
tapasztalt kertésztől a kert elkezdésének első lépéseiről, és találkozhatsz, megismerkedhetsz a környékeden
élő kertész társakkal is.
A Facebok-eseményt itt találod: https://www.facebook.com/events/1001577773576261/

X. SZEGEDI MAGBÖRZE
Helyszín: Szabad Waldorf Általános Iskola és Gimnázium, Szeged, Kolozsvári tér 1-2, Szeged, 6725
Időpont: 2020. március 7. szombat, 9:00–17:00
Szervező: Vackor Környezet- és Természetvédelmi Egyesület
MAG CSERE-BERE: Hozd magaddal kiporciózott, felirattal ellátott magjaidat! Nincs saját magod? A
regisztrációnál 5 db lepecsételt üres tasakot adunk, melyekbe kérhetsz magot bármelyik asztaltól, így jövőre
már te is saját magokkal érkezhetsz.
9:00 REGISZTRÁCIÓ, MAG CSERE-BERE : Hozd magaddal kiporciózott, felirattal ellátott magjaidat!
MEGHÍVOTT KIÁLLÍTÓK:
SZTE FÜVÉSZKERT: A füvészkert munkatársai olyan magokkal készülnek, amikkel városi kertekben,
füves területeken lehet a biodiverzitást növelni, ezek löszgyepeken honos, nem védett fajok.
NEMZETI BIODIVERZITÁS- ÉS GÉNMEGŐRZÉSI KÖZPONT: "Ízelítő a NBGK tápiószelei
génbankjának gyűjteményeiből: növények kiállítása és bemutatója”
ÖKOLÓGIAI MEZŐGAZDASÁGI KUTATÓ INTÉZET: "A X. Szegedi Magbörzén a legjobb 6 tájfajtából
készült paradicsomléből tartunk kóstolót és egyben viszünk bemutató vetőmag csomagokat is.
MAGHÁZ: A Magház Hálózat egy informális közösség, amelynek célja a mezőgazdasági sokféleség
megőrzése hazánkban és a Kárpát-medencében. Asztaluknál és előadásukon sok hasznos gyakorlati infót
megtudhattok magfogásról, magtárolási praktikákról, tájfajtákról.
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ELŐADÁSOK:
11:00-12:15 KÜLÖNLEGES NÖVÉNYEK TERMESZTÉSE A KERTBEN (kivi, datolyaszilva, füge,
gránátalma stb.) - Harcz Endre becsehelyi gyümölcstermesztő 15 éves termesztési tapasztalatát osztja meg.
12:30-13:00A KISKERTI VETŐMAGFOGÁS ALAPFOGALMAI KÉZZEL FOGHATÓAN ÉS
KÉPEKBEN - Máthé Orsolya, A Banya-Tanya Alapítvány gizgazológusa: "Bemutatom az izolációs
módszereket, miért érdemes megismerkedni a növényeink családalapítási szokásaival, milyen egyszerű
trükkök, eszközök segítik a biztonságos magfogást? "
13:00-13:30 KÜLÖNLEGES ZÖLDSÉGEK A SZEZON-KERT HÁZA TÁJÁRÓL - Réthy Kati, biológus,
agroökológus :"Bemutatom az általunk termesztett különleges hüvelyes növényeket és egyéb
zöldségféléket: lóbab, csicseri borsó, homoki bab,édesburgonya, malabár spenót termesztése."
A délelőtt folyamán gyermek játszóházzal, büfével várjuk a résztvevőket.
A mag nélkül érkezők „5 db lepecsételt üres magos tasakot” kapnak. Ezekbe a lepecsételt tasakokba a
börzéről 5 adag magot kérhetnek bármelyik asztaltól!
Köszönjük, hogy idén is 500 Ft-os hozzájárulásukkal támogatják a rendezvény létrejöttét.
Forrás: https://www.facebook.com/events/779605135854046/

BESZÁMOLÓ AZ V. MAPER-AFINET-KMGYH KONFERENCIÁRÓL
Tudományos eredmények a biodiverzitás szolgálatában
2020. január 24-én, már ötödik alkalommal tartotta a Magyar Permakultúra Egyesület, az AFINET
agroerdészeti hálózat, a Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat és az Ökológiai és Fenntartható
Gazdálkodási Rendszerek Tanszéke a Szent István Egyetem Budai Campusán élénk érdeklődés kíséretében.
A rendezvényt életre hívó szervezeteket, a résztvevő gazdálkodókat és az érdeklődőket összekötő kapocs
nem más, mint a gyorsan fogyatkozó biológiai sokféleség fontossága iránti elkötelezettség. A nap kérdése
volt, hogy mit tud a tudomány és a gyakorlat egymásnak kínálni? Ennek szellemében olyan előadások
hangoztak el elsősorban, melyek tudományos kutatásokkal támasztották alá a biodiverzitás szükségességét,
továbbá mért adatokkal igazolták a permakultúra és az agroerdészet módszereinek eredményességét.
A gödöllői SZIE doktorandusza, Szilágyi Alfréd permakultúrás-, bio- és konvencionális gazdaságokban
végzett összehasonlító vizsgálatainak eredményeiről tartott beszámolót, melyeket azok ökoszisztéma
szolgáltató képessége alapján vizsgált. A kutatások azt a magasztos célt szolgálják, hogy létrejöhessen az
alternatív gazdálkodások számára egy mérhető minősítési rendszer, ami a permakultúrás gazdaságok
szempontjából különösen fontos, mivel annak szellemisége és gyakorlata túlmutat az EU bio jogszabályain.
Az előadó nem kis feladatot vállalt magára, ezért is döntött úgy, hogy a minél teljesebb körű vizsgálat
érdekében társakat is bevon a kutatásba. Mészáros Fanni a beporzóközösségeket nézte meg közelebbről 3
Szentendrei-szigeten lévő gazdaságban és fő kérdése volt, hogy melyikben működik legjobban a beporzás.
Az eredmények összegzése után elmondható, hogy a permakultúrás gazdaságban volt a legnagyobb a
pollinátorok száma, ezt követően a biogazdaságban, a legalacsonyabb értékeket szokványos területeken
mérte. Másik társuk, Kolár Anna a dekompozíció és a humusztartalom vonatkozásában végezte
adatgyűjtését. Ennek érdekében 90 db dekompozíciós zsákot helyezett ki a tanulmányozott gazdaságokban
és azok lebomlási folyamataira fókuszált. Mind a bomlási folyamatok hatékonyságában, mind a
humusztartalom aspektusából a permakultúrás minták végeztek az első helyen. A csapat tagjaként Horváth
Enikő végezte a talajélet vizsgálatokat. A talajcsapdák kihelyezése, a talajminták futtatása mellett évente
három ízben 25x25x25 cm-es talajkvadrátokat ástak ki és kézzel átvizsgálták az abban található élőlényeket.
Gilisztákat tekintve egyértelműen a permakultúrás gazdaságban volt a legtöbb és a konvencionálisban a
legkevesebb a fellelt egyedszám.
Tóth Eszter, egy a SZIE Ökológiai Tanszékének másik PhD hallgatója szerint a sikeres gazdálkodás alapja
az együttműködés a talaj élővilágával, ezért az ő érdeklődése középpontjában is a talajélet összefüggéseinek
vizsgálata áll. A SZIE KETK Kísérleti Üzem és Tangazdaságában összehasonlító méréseket végez,
forgatásos, forgatás nélküli és forgatás nélküli takarónövénnyel ellátott parcellákon. A kísérlet célja
megvizsgálni, hogy a talaj élővilágának kedvező talajművelési módszerek hatására, milyen változások
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mennek végbe a talaj fontosabb tulajdonságaiban.
Az elhangzott pozitív tapasztalatokat Grünceisz Berta, az Életfa Természetbarát Egyesület képviselője is
meg tudta erősíteni saját konyhakerti tapasztalatai alapján. Budapesti születésűként 10 évvel ezelőtt
családjával a bükkaljai Kács településre költözve vettek birtokba egy 600 m 2–es kertet, amit már a
kezdetektől permakultúrás szellemben művelnek. A korábban rendszeresen rotált és műtrágyával kezelt
termőföld esetén elsődleges feladat volt a kizsigerelt talaj regenerálása. A forgatás mellőzésének és az
állandó szénás-trágyás takarásnak köszönhetően már 5 év elteltével látható volt a talaj felső rétegének
megváltozása, jelenleg 10 év távlatában már kb. 10-15 cm-es humuszréteg alakult ki.
A permakultúra elterjedésének előmozdítását Vida Kitti és Tóth Lilla nemzetközi szinten is segíti, ugyanis
nemrég az ERASMUS+ Youth for Europe programjában vehettek részt, ahol egy spanyol csereprogram
keretében 4 nemzetből érkező 30 fős fiatal csapatukkal a jelenkori silány minőségű élelmiszerek és
agrárágazatban fellépő problémák megoldását a pemakultúra elterjedésében látják. Konkrét javaslatokat
dolgoztak ki, amit nemsokára benyújtanak az Európai Parlament felé, ezzel nyomást gyakorolva a
döntéshozókra. európai kutató csoport létrehozására, melyek széleskörű alkalmazása mind a társadalom
jólétét szolgálja.
A nemzetközi együttműködés fontossága a Magyar Permakultúra Egyesületben is megfogalmazódott.
Mihály Melinda a Visegrádi Alap által támogatott, 2019. október 20.-án Máriahalmon tartott Nemzetközi
Permakultúra Fesztiválról számolt be, ahol Magyarország mellett Ukrajna, Szlovákia, Csehország és
Lengyelország is képviseltette magát. A találkozó célja a stratégiai együttműködés lehetőségeinek
feltérképezése volt, ami elsősorban a hatékonyabb tudásmegosztást szolgálná. A jó hangulatú rendezvény
eredményesen zárult a kitűzött célok tükrében.
Az előadások, egyben a délelőtti szekció lezárásaként lezajlott a MAPER tiszteletbeli tagságainak átadása,
amit Farkas Judit, a Pécsi Tudományegyetem Néprajz-Kulturális Antropológia Tanszékének docense, Lantos
Tamás gyümölcsész és Sára János természetvédelmi szakember vehetett át.
Az ebéd közben a program látogatói megtekinthették az előadóteremben és annak előterében kihelyezett
permakultúra, fenntartható mezőgazdaság, agrárerdészet, alkalmazkodó gyümölcsészet tárgyában készült
színes és informatív posztereket.
A délutáni szekcióban MAPER kutatócsapat az érdeklődőkkel workshopok keretében azon dolgozott, hogy
felmérjék a kutatók és gazdálkodók közötti sikeres együttműködés feltételeit, lehetőségeit, majd
meghatározzák az erre irányuló konkrét lépéseket.
(A beszámoló megjelent a Kertészet és Szőlészet c. folyóiratban. Szerzője: Horváth Anett)

BOLYAVÁRI ESTÉK
Szeretettel meghívunk a 41. évi Bolyavári Esték, csütörtökön este hét órakor kezdődő előadásaira. A
márciusi/Kikelet havi tervezet.
03.06-án, Kiss Károly / Mi vár az elöregedő Társadalmakra!
03.15-én Megemlékezés Nemzeti Ünnepünkről .. . Kirándulás (szervezés alatt)
03.19-én Tavaszi napéj-egyenlőség köszöntése a Cédrusnál (Csütörtök!!!) Találkozás/indulás 6 órakor a
Széll Kálmán-térről, az óra alól.
03.20-án Csáji Koppány/Szabadság, harc - Kisjátékfilm a szabadságharcról
A film 1849. február elején, Dél-Erdélyben játszódik, a Vízakna és Déva közötti, elhúzódó, több
napos ütközetsorozat időszakában.
BolyaFészek
1067 Budapest, Csengery utca 62/b. fsz. 1.
Távbeszélő: 312-68-77, 06-20/237-33-20,
távlevél: bolyanyo@gmail.com és bolyapo@gmail.com
Minden együttlét váljék egész-ségünkre!

12
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Szerkesztette: Zaja Péter: namzi@tvn.hu, Prohászka Viola, Kilián Imre, Sall Fanni, Törő Kriszta
Lektor: Prohászka Viola
A naptár a Szigetköz kalendáriumból való. Készítette: Fűzfa Zoltán
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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