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EGY KÖRNYEZETVÉrlELMI MINTA' FALU TERVÉRŐL

Kiindulási pontok,
el5feltevések
1
1/ A környezetvédelmi mintafa
lu (a továbbiakban: Ökofalu) gon
dolata - bárhogy értelmezzük - el
vi s gondolati rokons·ágban áll az
ITDK-KÉKE célkitüzéseivel. Az
ITDK-KtKE nyitottsága megkívánja,
hogy a felvetett eszme magába in
tegrálását megkísérelje egy olyan
párbeszéd és akció keretében,
amely nem fenyegeti azzal, hogy
sajátos s vállalt egyedi arcát elveszítse.
2/ Az ITDK teaházi estéin szep
tember óta résztvevő kerepestar
csai vendégeink révén, a községi
tanács vezetőivel kialakult kap
csolataink folytán kézenfekvőnek
tünik, hogy a gondolat gyakorlati
megvalósítása terén kísérleti lé
péseinket Kerepestarcsán 1 tegyük
meg.
- Kerypestarcsa tanácsi veze
tői világosan és felelösen
látják településük környezet
védelmi problémáit.
Kerepestarcsa környezetvédel
mi probl�máit kritikus mérté
küvé emelheti (emeli) néhány
vonatkozásban a közelében
épülő Forma-l-es versenypá
lya, s annak lehetséges kö
vetkezményei.
3/ Hosszas mérlegelés után ógy
tünik, hogy az'Ökofalu gondolatá
nak két elméletileg, módszertani-_
lag lehetséges két szélsőségesen
ellentétes alkalmazási ntja �ö
zül egyik sem járható. E két ót:
- Az eredeti elképzelés (Bara
bás Z.)· szerint "felülr51R törti
n5 bevezetés, mely feltételezi,
hogy elegendő a problémák megis
merés� és megismertetése, és a
megfelelő intézkedések meghozata
la egy felvilágosult és jószándé.
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4. KEVV A MI CSALÁDUNK
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Magyar József filmjének levetítése (a megvál
tozott januári program he
lyett most valóban!)
����tg���: H. S ASS JUDIT (MTA
Szociológiai Int.)
11•. KEVV

VENDtGEK A KALI-MEDENCtBÖL - az egye
sületről, biokertészetrol,
kézmüvességről - diavetítés
sel egybekötve
�����g����: K�RtNYI DALMAÓ
LvRINCZ MIKL S
SOMOGYI GYÖZÖ·
VIDAKOVICS ISTVAN
18. KEVV

OKTATAS, NEVELtS,
ÖNNEVELtS - beszél
getés HADZSASZ LACI felveze
tésével, aki ős ITDK-s és nem
mellesl�g zenész.
25. KEVV

EGY DAN NtPFÖISKO
LARÓL JÖTTEM
vendlgünk: TÓTH VALI (a Rá�
dió munkatársa)
A Teaház 18-22-ig tart nyitva.
Az előadásokat PONTOSAN 19 órakor kezd
jük, de a későbben érkezőket is szeretettel,
várjuk.

k� helyi vezetés részérol.
- A pusztán magatartási minta
felmutatásával történő tudatfor
málás alulról jöve és individuá
lis 6tja (nyaraló, "nomád" értel
miségiek és pénzüket napfényház
ba, szélmotorba fektet5 egyéb ha
bókosok "szerzetesrendje") sem az

Folytat!s a 2. oldalon
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- a .helyi társad�lmi konszen�
az ut, mely' igazan eredményes lezus
körvonalai·a·tárgyalt probl�- .
het. :
•
mák
felismerése, értékelése és
.
. A két ellentétes értelmezés ma
megoldásuk
mikéntje, tekinteté7en ...
gasabbrendü szintézisekértt·tá�sa
· ·
kialakulnak.·
.
d'almi részvételre alapozó, és 'a
t
helyi vezetéssel együttmüködÖ, ve
. 4 f Á fentiekben rögzi t.ett Iel- · .:: ..
le párbeszédet folytató állampol
tételek esetén kezdeményezhető
' · ! ,
gári.. öntevékenység generálására
néhány helyi közmüvelődési egy.e-: .' i,
van szükség.
_ �
, sület megalakulása. A helyzet .. ·
Mivel erre az !TDK lehetosegei érettnek látszik erre akkor, runi�
nak es a kerepes·tarcsai tanács
kor a programtervezet néhány
szándékainak ismeretében látunk ·
pontja, az „ökofalu" eszméje az
bizonyos esélyt, a programterve
eml!t�tt egyesületek alapszabályazet első megfogalmazása három
inak szi'ntjén minden, erőltetés
, · ··
adottság ill. feltevés figyelem
··
nélkill megjelenhet.
bevételével· készillt.
Az egyesületi fonna előnyei a
�projekt szempontjából:
ökofalu (Kerepestarcsa) projekt
- garantálja az állandóságot
1/ Első lépésként egy társadal és a helyi iniciatívát, továbbá a
mi akcióbizottságot kell létreroz�
szUkséges információs csatornát
ni, amely biztositja az együttmü
egyrészt az ITDK, másrészt a ta-.
'ködés zavartalanságát az !TDK és
n�cs irányába.:
V
a kerepestarcsai tanác� kgzött; ·
·- A környezetvédelem, bioker
Résztvesznek benne: ·
tész!{edés stb. témakörén (tehát a
- az ITDK-KÉKE egyes tagjai',
szorosan
értelmezett projekt qél
- a kerepestarcsai tanács meg
.
kitüzésein)
kivül egyéb alapveto
·bizot'tai, és
társadalm�
igény
kielégítésére is
- Kerepestarcsa társadalmának
·
képes
(társ�s
érintkezés,
kommu- .
más 'képviselői.
.nikáció ,stb� lehetoség).
.A bizottság J-12 f5ből állna •
.
Kerepestarcsa nagyságát és
·
Feladata, tevékenysége az el'6i
.
társadalmának
differenciáltságát···
rány.zott néhány, helyi (körzeti)
tekintve
ó.gy
tünik,
hogy töb�
közmüvel5dési egyesület létrejöt
.ilyen
helyi
(körzeti)
müvelödési.
tével
-feltehetően .megszünik.
.
egyesület létrehozása célszerü.
2/ � bizottság egy programter
Ezek müködése n tevék�nysége
·vezet kidolgozását kezdeményezi.
nyójthat arra. reményt, hogy Kere
A programtervezet kial?kitása.két
pestarcsa környezetvédelmi minta
komponens összeszervezodéseként
település lehet (valójában,,és
képzelendo el:
nem csak a cím felvállalása vagy
elnyerése alapján) •
· •
- Az ITDK',.IGYéSZ " mühelye ré
vén beszerzett általános informá
M�gfogaimazta.
.KEMtNY B�RTALAN
ciók .(elvek, módsz,erek, celkitü
· .I
1986. I. 26-án
zesek, eszközök) megvitatása, va
..
lamint
.
- a konkrét környezetvédelmi
TOVABBI FEJLEMENYEK
·l
(Kerepestar
probléma-kataszter
.• .. csa) .összeállit�sa, kiérfékelése 7 ' 1. Együttmilködést kezdemérfyez
tünk az ELTE KISZ Természet
megvitatása.
-védelmi Klub-bal és·a Biokul-1· · ·
Ezek együttesébe! állítandó
tó.ra Klub-bal.l
össze á programtervezet.
Í1 y á• r i
2 .0 A k Ö V e t k e Z Ö
· ·31. A programtervezet összeál-·
t á b o r unkról dönt5 vitában
l!tása és társadalmi ismertetése,
az alábbtak;a jutottu�k�
megy.itatása egymásra visszahato,
� Arnennyiqen lesz elegendő
iterációs müvelet; addig folyta
eronk
(megfelelő szerve�ök, tábor-"
tandó, amíg ésszerü, vagyis amíg
vezetők), akkor két tábort �end�
1
• •
�.
•
- á. reális prÓbléma-feltárás
_. zün�: egyet Tabon (vag� társköz�ékielégit5nek látszó mó�on megtör--· ., gében) , a . másikat pedig Kerepes- t
·
. .
tén.ik, 'és
.
,
:
,tarcsán.
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� A ker�pestarcsai tábor több
éve� (legalább 3!) koncepció ke
reteben fog· zajlani, melynek alap
veto célkitfizése a fentebbi ökofa
lu-terv megvalósulásának elomozditása.
_ ·
. - A �abi tábor a tavaly megkez
dett társadalo_mfejlesztő-falukutató mun�át folytatja.·
· - Táborainkba.néhány kü1földi
fiatalt is �eghivunk.
- Mindkét tábor időpontját au
gusztusra tervezzük, valószinU!eg
elcs6sztatva, hogy aki akar, az
· t vehessen.
mindkettoben :rész
- R�gi s·zokásunkat (önfenntar-'
tó munka +_szellemi tevékenység)
meg kivánj'Uk őrizni, még, jelentő
sebb anyagi támogatás 11 ránkz�dulása" esetén i�.
M ti 1t.

m o � .;t,

-

jel e n t �ez h e t � z!

·Megkönnyitené a szervező mun
kát, ha már most jeleznétek eset�
leges részvételi szándékotokat a
táborok valamelyikében. Persze
tudjuk, hogy könnyebb lenne, ha·.
több konkrétumot írnánk, vi�zónt:
· - Jót tenne a táboroknak, ha a
jelentkezek minél előbb visszahat
nának tervezésükre, szervezésükre. - Hq elore felbecsüibető az ér
deklődés, akkor talán nem-kénysze
rülünk a létszám korlátozására
- amint az tavaly történt·-, ha
nem gondoskodhatunk elegendő szállásról.
A -RÉSZVtTELI SZÁNDtK JELZtStT
1986. március 15-ig
küldjétek el Siklaky István cimé�
re (1021 Bp;, Tárogató u. 28.).
Haszrios lenne, ha megirnátok a
v�gzettségeteket, foglalkozáso·to
kat vagy szakotokat és az érdeklö
désetek fo irányát {ezzel az ügy�
gyel kapcsolatosan). Aki 'be kíván
�apcs�lódni a szervez,sbe, az - ha tud - küldjön valami telefon
s�ámot i�, vagy jöjjön el a szoká�
SOS hétfői (19. Órái kezdetÜ) ·m·eg
beszéléseinkre a fenti címre.
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KONZULENST KERESEK

Matematik�i szociológiában vagy
szociálpszichológiában, esetleg
mindkét témakörben jártas szakem
bert keresek TDK munkához tanács
adónak,konzulensnek
Kisközösségek szerkezeti felé
pité�ének (mint végeredmény) ill.
felépülésének (mint folyamat)
'
számítógépes �odellez,sével fog
lalkozom, kis�rlétezem. Elsösor
ban a kiindulási pontok, feltéte
lek korrekt, minél több szempon
tot figyelembe vevo megfogalmazá-· ·.
sához l�nne szükségem hozzáértö
-�ientáló segi tségr·e •. : Olyan
szakember v�gy nem szakembér je
lentkezését venném kitöro örörrm1el,
aki ·havi egy-két alkalol!lffial rend
szeresen ellenőrizné, �élemény�z
né az addig végzett·munkárnat.
Eze!l tólmenoen'természetesen
szlvesen fogádok bárkitol bármi-.
nemü tanácsot, az iroda�om-aján
lástól a legrafináltabb ötletekig�

...

OLÁH ANDRÁS (villamosmér
nök-szociológia szakos egv.
_hall"gat6 - l!.,.45 Bp., Emma
köz 6. - Tel.: 632-978)
-�.-.
U!A.ZÁSOK

Baráti kaocsolatokon alaouló bei
ga-magyar�csereutazás .sz�rvezodik.
A résztve'vök között eddig van ·jo
gász, tanár, egyetemista, tin.
.,soc�l worker" stb.
, Jellemző a·z érdeklodés a szemé
lyes kelet-nyugati · kapcsolatok,'
egymás jobb megi,smerése iránt.
A részvétel feltétele angol,
. francia, esetleg német nyelvtudás,
olyan szinten, amely mélyebb1vé
l�ménycserét is lehetővé tesz, és
léhetoség -.akár szerény·is •·egy
vendég elhelyezés�re és eltartá� r
sára !�t-tartózkodása 'idején.
B�mutatkozás levelezés titján
történik. Cimek és eqyéb· inf�:
IGYéSZ cimén

Utazást szervezü.Dk Izraelbe a.kibuci
éle� .�anulmányozására• .Ba Telünk ia...�
ta:aálakkQr ovábbi inf.: HorYá.tb Zsu
zsa, !: 261-675
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-------·A RAKPART KLUB

A.�I� Elnöksége 1986. január 20tól felfüggesztette a RAKPART
�LUB-�ak ezidáig nydjtott támoga· tás.::iit, ami gyakorlatilag a Klub
·bézárását · eredményezte.
· Nekem mint a Klub· tagjának
> szándékomban állt a LEV-LAP hasáb
jain nyílt levélben fordulni a
TIT Elnökségéhez, de .megel6zötf
egy másik ITDK-mühelygazda, s az
o - már elküldött - levele olyany
nyira :'legegyezik álláspontommal
�.és többünkével , hogy az o le
velét közlöm.
MAURER GYÖRGY

"Tisztelt Titkár Ór!
1986. január �0-án kelt körle
velében arra kér, hogy vegyem tu. domásul a Rakpart Klub müködésé
nek a szüneteltetését. Az önök
független Társulatának döntési
kompetenciáját támogatásuk mega
dása vagy megvonása ügyében ter�.
mészetesen nem vonh�tom kétségbe,
·ezért döntésüket tudomásul·veszem.
'Mivel azonban biztos vagyok abban,
I•
. hogy további döntéseikhez igény.. lik az érdekeltek véle ·ményét - s
. :a Klub látogatójaként magam is ér
. dekelt vagyok �, az Elnökség befo
lyásolásának a szándékával szeret
,,, nóm röviden kifejteni az álláspon·tomat.
.
.
A t�rija�almi -reformfolyamat
qazdag és szabad nyilvánosságot
igényel. öszinte, toleráns, plura
lista nyilvánosságot. A Rakpart
Klub ennek a., ma még alig egy-két
elemében möködő, nyilvánosságnak
a� egyik legfontosabb, legszinvo
n�lasabb és leghépszerflbb fóruma
volt. Az a testület, amelyik a
Rakpart Klub so;sáról dönt, a tár
sadalmi reformfolyamat, ? nyilvá
nosság jelentös értékéről dönt, s
·. ennek megfelelően, ha jog·i ·szem. pontból, az alapszabálya értelmé-1
·ben nem is, de társadalmi és mo
rális t�kintetben mindenképpen só
.lyos felelősséggel és beszámolási
kötelezettséggel tartozik az érde
kelt nyilvánosságnak.
A TlT Elnökségének számolnia
kell azzal is, hogy a Rakpart·
Klu� müködésének a felfüggesztése
(az Elnökség sz�ndéká�ól_függetlenül,)
olyan politikai jelz_és,
·
amely a progre'ssziv és a konzerva
t'iv politikai ténye.zök l<özöt�i
eröviszonyra utal-. -Ez a poli�·ikai
l
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FELFÜGGESZTéSéR6L�------

jelzés pedig sokunkat ·aggodalom
mal tölt el.
A TIT Elnöksége {eddig legaláb
! !
bis) nem ny�jto�t.lehetőséget,a ·
Klub társadalmi vezetosége és az
Elnökség közötti,nézeteltérések�.
nek. s a Klub jövöjén.ek· nyilvános
megvitatására; a nézeteltérések
..
tartalmát nem hozta nyilvánosságra; sőt, a Klub szüneteltetésér�
vonatkozó döntés nyilv�nos beje
lentését sem vállalta. Ezzel �
TIT Elnöksége megtagadta· telem és
klubtársaimtól az.t a,z esélyt,·
.hogy a konfliktusokat illetoen
állást tudjunk foglalni.
Annyit azonban mindannyian tu
dunk', pogy a Klub programjában, a
meghívott éloadók személy�ben a
társadalmi vezetoség és a TIT El
nökségének a képviselője megegye
zett, hiszen másképpen a program
nem is kerülhetett volna a ke
zünkbe. Az Elnökség jelenléyo kép
viselöinek a Klub keretein belül
is megvolt a lehetőségük arra,
hbgy kifejtsék a véleményüket
mindarról, ami a Klubban elharig- ··
zott •
Véleményemet összegezve: .ógy
gondolom, hogy> az Elnökség akkor
cselekednék a Társulat társadal
mi hivatásának szellemében, ha
arra törekednék {a más szerveze
tekkel, szervekkel folytato�t kon�
zultációi során is), hogy megőriz
ze azt az értéket, amit a Rakpart
Klub jelent. Az Elnökségnek alkal
mat kellene nyójtania a Klub sor
sának nyilvános megvitatására; a
.Klub társadalmi vezetoségenek és
a JIT Elnökségének ógy kellene .
'
rendezniük a konfliktusaikat #
hogy a Klub minél hamarabb tör�:t
len lendülettel, töretlen oszin
teséggel, nyitottsággai és tele- ·
ranciával folytathassa működését,
és sor kerülhessen az Elnökség
képviselojével már egyeztete.tt,·
de a Klub szüneteltetése miatt el�
maradó előadások megtartására .
Kérem a Titkár Urat, hogy ész
revételeimmel együtt közvetítse a
TIT Elnökségének köszönetemet
azért a támogatásért, amelyben a·
Rakpart Klubot eddig részesítette,
s amelyben - reményeim szerint a jövöben is részesit�ni fogja.
'"··· •, � 'U8'(r61Z'l"et·te1f ·;,.,.. f-.., Cl,,·, .• ·• .

..

•• �

,,1·"1, �

, "�· .•, •• ·.,

- . .

�Rty.;t�; "-��-R,O�,..
· .klubtag

.

. . .., '

..

'.

'

'

1

·ésZREVtTELEK A H;L'(I rARSADALOM

OKTATAS VAGY �JEVELES, .
, ÖNNEVELES
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RÓ� - SIMONTORNYA KAPC�A�-

Engem nagy on érdekel az ember,
Ha a jelen magyar társadalmának
mint egyszeri,megismé telhetet
egyik alapkérdése a politika de
len csoda. Érdekel a fogantatásá
mokratizálása - és e f olyamat ha
nak pillanatától az utolsó szív
. ladási s
· eqessége -, akkor milyen
do bbanásig •••• Számomra e két
követelményeket támaszt
· . ez a fa
mérföldkő közötti események meg
luval, és általában a tár$adal om
ismerése izgalmas terület. Meg
települési szintjével· �zemben? .
győződésem, ha az emberben lezaj
Ezt a kérdést f ogalmaztam meg,
ló testi-lel�i·funkciók o�- okoza
amik or a Helyi társadal om - helyi
ti ·összefüggéseit alap osabban
politikai struktóra _(Si�ontornya)
megismerjük, akkor olyan önisme- ·
cimü tanulmány olvasásába kez�retre tehetünk szert, amely által
tem, amelyben a BME Társadal omtu
életünket és mindannyiunk életét ·
dományi Körének tagj�i összegezszebbé, igazabbá, becsületesebbé,
ték Simonto rnya politikai visz o 
jobbá tehetjük.
nyairól egy falukutató tábor keTólcivilizált társajlalmaink
,
retében szerzett tapasztalataisürüsödo bajait látva, egyre in
k�t..
. .
kább nyilvánvalóbbá válik minden
Irásom .tárgya nem· Simontornya
1 •
ki számára, hogy önmagunKban és a
p olitikai-valósága, hanem- az er-· , .
külsö világunkban is szükséges
ről készült elemzés, !gy felada.. rendezni végre közös dolgainkat". tom könnyebb, mint a tanulmány
Mégpedig nem kényszerrel, sem
készítői�, mivel birálni �eltehe
eroszakkal, hanem felvilág ositás
tően könnyebb, mint a munkát el
sal, belátással, ÉSSZEL és elsO
végezni. Ezekét előrebocsátva,
so rban a korai gyermekko rtól kez
·társadalmi szerkezet, politikai
dödoen NEVELÉSSEL.
struktórák és p olitikai tudat ösz
Néhány kérdés g ondolatébresz
szefüggés-rendszerében elsö ész
'.tonek a márc.11-1 beszélgetéshez':
revételem a d olgozatnak a falu politikai
tudatának jelen.állapotá- Mi a NEVELÉS és mire iráról
tett
következtetésére vortatkonyuljon?
zik.
A
kérdés:
a társadalom szer- Beszélhetünk-e nevelésről
kezetének
és
p
o
litikai rendszeré-.
értékrend nélkül?
nek minőségi megváltozását a p oli- Szükséges-e egyfajta egyete. � "' '
tikai tudatnak milyen változása
·. mes értékrend és ha igen, mik le� .
követte? Ha a régi Magyarország
gyenek az ok?
falujának és lakóinak politikai
- VALS�GBAN VAN-e a CSALAD? Ha
tudatát „jobbágy"-tudatként jelle- •
igen, vajon mik lehetnek ennek az
mezhetjük, - miképpen áll a hely- .
o kai?
zet a falu mai lakóinak ·politikai
- Szükséges, h ogy a család a
tudatával? Korlátja-e az a dem ok-'
t�rsadalom alapsejtje" maradj on?
ratizálás folyamatának?
- Melyik az ISKOLA elsődleges
. A d olg ozat a falu politikai tufeladata; oktatas vagy nevelés?
datának feltérképezésére azt a
.,- H ogyan tölti be ma e_funkcimódszert választja, hogy a p0litiókat az isk ola?
ka-i 'tud�t lehetsége$, de „elöre
- Jiivatás-e a pedag0gia?
gyártott", kész f ormáinak meglé- Tólterheltek a mai isk olá-···
tét kere�i a faluban. fgy az onban
s ok?
· nem nyerhetünk � ha csak nem vé- F ont os a tanár személyisége?
.letienül, eshet5legesen - hiteles
Milyen legyen az ideális isképet. trdemesebb lett volna a po kola (pl� 8-13 éves gyerekek szetudatot a p olitikához va-.
litikaÍ
rint)?
1
,
,
lo viszony alapján kialakított
HADZSASZ LASZLÖ · \ cso portokban vezetőkre. és nem-ve
qi tármüvész-tariá�·� ', · .zetokre vonatkoztatottan vizsgál.. ·
·ni. Esetünkben: s,zolgál-e általá,
dn nositható tapasz.talatokkal a ta.
...
2l::f}�f: �.�%:"1#f%HX)>�;,. · nácselnökrOl, a ·gy�rig_a�g�tóról,
11
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Folv:atls a 6. oldalon
,. ,.,.

6

az apparátusbeliekr51 és az " egy
szerü" állampolgárokról a beszél
getések alapján e tárgyban kiala
kítható kép?
Talán a választott módszer is
az oka, hogy a dolgozat nem tud
megbirkózni a_falu politikai tu
datát firtató kérdéssel. Milyen a
"nép"? Számára a politika telje
sen irreleváns kérdés? Vagy alig
várja, hogy saját képvisel5t ál
líthasson? A dolgozat mindkettőt
állítja. A falu politikai tudatát
alaposabb elemzéssel fel lehet
tárni, s a dolgozatnak az a követ
keztetése, hogy politikai artiku�
láció, nyilváposság nélkül nehéz
politikai tudatról beszélni, igaz
ságtartalma mellett is a z elemzé
si kísérlet sikertelenségét jelzi.
· Ismerve az informális struktó�
ra létét és müködését, én ógy gon-·
dolom, a formális struktórát kell
a vizsgálódás középpontjába .állí
tani. Egyfel51 azért, mert a for�
mális struktóra az informális
struktóra müködésében betöltött
szerepe folytán vissza is hathat
erre a müködésre, másfel51 pedig
a formális struktóra az, amely a
politika1 akaratot kifejez5 jogi
szabá�yozás révén megragadható,
f o r m á 1 h a t ó.
Itt a kérdés az, hogy a formá
lis struktórát milyen módositások
kal lehet az informális struktórá
val szembeni· alárendelt helyzeté
b51 kimozdítani?
A dolgozatot is közelebb vitte
volna a válaszhoz, ha a formális
struktóra elemeinek fölsorolásán
t61menve, összehasonlitja két
elemnek, a tan!c�elnöki l� a klp�

vi�el6i-tan!c�tagi intlzmlnynek
a �zociol6giai e� jogi je!lemz6it.

Így ugyanis meg lehet fogalmazni
'a formális strukturának azt az el
lentmondását, hogy amig arra a
tisztségre, amely ön.magában korlá·
tozott hatalommal jár, a választá·
si rendszer lehetővé teszi, amely·
tisztség pedig tényleges hatalom
mal jár, arra nem teszi lehetové
a közvetlen állampolgári ráhatást.
Mivel a dolgozat a Borgyár szá
mára felvázol követendo g·azdasági
stratégiát·- nem is egyet -, pers-·
pektivát adva ezzel Simontornya
lakóinak anyagi boldogulásához,
éppen ezért hiányolom, _hogy nem
teszi meg ugyanezt a közélet szfé

..

rájában. Egy politikai program,
amely a földön jár, és a telepü
lés minden polgárának mond vala
mit - lehet-e ilyen? Véleményem
szerint ezt fel lehetett volna fe
dezni, a formális politikai struk
tóra, elsosorban a tanácsi szerve
zet szisztematikusabb elemzésével.
·Végül is: a tábor nem hagy üze
netet, nem mondja meg, hogy a po
litikai tu�at jelen állapotát fi
gyelembe véve, a politikai struk
t6ra mely elemeinek módosítása
jelent dji!ffiokratikus reformot
falun?
SZABÓ TIBOR
(Ugye, Tibor nem baj, ha gondola
taid 11 hátteréül" felfedem, hogy
egy baranyai kisközség VB-titká-.
ra vagy, s !gy számodra e kérdé
·sek igazán nem elméletiek? Az
IGYéSZ-tol kölcsönözheto e község
Tanácsának szervezeti-müködési
szabályzata, melynek néhány „prog
resszív" pontját haszonnal olvas
hatják m�sok is. - M.Gy.)
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OLVASTAD?
orült
• Szent-Györgyi Albert: Az
��iQ� - megtalálható a-vaioga:
tett Tanulmányok 237-267. olda
lán (Bp., Gondolat, 1983.)
• Me�gye�i Té;ffiás: � y�;o2�eit�2
-���tjg! -- M�szafI,
1-��
g�1�
Bp., 1905., p. 141
• Szász János: BioéEítészet kör-

��e�E��-�E!����iE-:-BIÖFÜZE�l�=
TEK 15., Bp., 19�6., p. 31
Lewis Mumford: 'A va�Oő a
tö�t�nelemben, Gondolat, Bp.
1985, p. 615; Ez egy végre
végre megjelent alapmü, ami
re még sokat fogunk hivat
kozni. · (Egy tömör ismert;e
tést szívesen tennék ide,
írna valaki!)

ra

• ••

•••1

Síklaky István: Ha k�ump
lileve�, nevezzük k�umplile
ve�nek, vitacikk az tlet és
.!i::�i=üom··�5. ripvembe� 29-i: ·
' . ''
'
s·zámában:
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·lSTEN �s A SZOCIALl ZMÜS
MALMAI LASSAN ÖRÖLNEKt
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--- EGY FELTEVES---1,• resz
I

� LEV-LAP 1. számában ('84. novem
ber) beharangoztuk a Communard Vá
ros ötletpályázat közeli kiirását
' (300 eFt-tal a zsebünkben), de
- �int ez ma már látható - igen
csak elt6lzott derülátással.
1986. januárig 125 eFt gyült�
össze. Az Allami Ifjusági Bizott
ság és a H�zafias Népfront 50-5�,,
eFt-ot, a KISZ KB 25 eFt-ot adott
az ötletpályázatra.
Fedje a feledés homálya, hogy
a 300 eFt-hoz hiányzó 175 eFt-ot
ki, miért !gérte, s miért gondol
ta meg magát.
A Mesteriskola növendékei elkezdik a CV te+veit késziteni
(váz!ats.zinten1): AJ· tervek ny!lt vi
tájának idöpontját következő szá
�unkban közöljük.
·. Lehet, hogy mégis elindul a
párbeszéd
az álmodók és realizáto
.
rok közt? Lehet; hogy a lila gőz
hol sikerül valamit cseppfolyósi
tani?
Reményke_�jünk ;-

Lassan 4 éve ves�ek részt az ITDK
munkájában,· régóta érdekel az em
beri települések, városok, falvak
fejlődéstörténete; ••• ho�szabb
!deje foglalkoztat az ókor város 4
�pi�öine� mé�éstechnikája, a'kor
mü�eszi :s mernöki,tudományának
feJlettsege. Tény, hogy magas
szinten állt ez a tudás és lénye
gében morzsák maradtak ·ránk ebbel •
(Várkonyi: Sziriat oszlopai ' Bp .,
1972.),

. Tudjuk, hogy a vallás, a csil
lag�szat, csillagjóslás, a geomet
ria az ókorban szerves egységet
alkottak egy KOZMtKUS VILAGKtP ré
szeiként. Tehát: ,.Elsö közelitésben tekintsük tudománynak mindazt,
amit az adott korban annak tarto�
tak." (Komoróczy Géza). T·udásuk ·
tehát interdiszciplináris és nem
intézményi volt ••• A földmérés
a templomok tájolt kitüzése, csil
lagászati számok, szimbólumok fi be, 1 tese fi a fontos épületekbe az . ·
ep
· ··
utak kitüzése, a vízvezetéke'
LÉVA·! 51\NDOR
egy�nletes s�intezése, a magasság,
a tavolság és szögmérés, azaz a
�
GEODtZIA k�lcsfontosság6 tudomány
v�lt.· (Ma 1 is az.) De sajnos még a
„Mondom, ért nem
1
romai ótterkepek
is csak középko
éltem az ennyire szent
"
ITINERARIUMOK-ként
maradtak
ri
gyülöiés, az alkalmatlan
ránk.
ostobák dagadt korát,·
Heyerdahl,,Hoyle, Hawkins, Op
pedig tömény zaj volt akkor is."
.
' penheim, Várkonyi, Herbert Kühn
KONDOR BtLA
trl\
Noetling, Zelk6 és mások sokat és
��c,-..�O
sokfélét !rtak erröl a tudásról.
A" rómaiak 90 OOO ( 1) .km utat épi
tettek
(ma is járhatók!), hétszázSzeretném, ha a kivöb{tett, átirt, ·
méteres
alagutakat, hatalmas hida
aktualizált ••• stb. cime EGY LE
·kat,
vízvezetékeket
hagytak ránk,
HETSÉGES MA lenne. Megfontolásra
az
inkákkal
egyetemben
kitünöen
javaslom.
szervezett futárszolgálattal és
TALATA JÓZSEF.
jelkommunikációs hálózattal ren
delkeztek.
�egszólalásod eszünkbe juttat
ta a „Munkanélküliség �s kényszer�
A középkori portoláno térképek
.mui:ka ci;nü (7 old.) !rás.od a leg
e1emzése
sok gondolatot ébresztett
utobbi " Égtájak között"-ben. (J::z
be�nem,
meglepett,
hogy eze'k az . '
a VOX HUMANA KÖR kiadványa és per
ig�n preciz és (korukhoz képest
SZE: a-z IGYéSZ-tol kölcsönözhető.)
pontost)
térképek·nagy val6sz!nü
�ban sok kihivó gondolatot fel
séggel
ókori
eredetüek •••
dobtál (talán egy irásban ez tól
sok ls)� jócskán adva �zzel vitára
való anyagot. Ha 'egy kicsit ránc
folytatás a köv�'LEV-LAP-b�
ba szednéd magadban a témát, ak
kor izgalmas teaházi este kereked-:.·
Boca;•u1• tér-t
hetne belöle •. vA.LLALOD?
I
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HÍR KÖR

Új szerzeménYeink

Február elején nálunk jár,t �
frankfurti rádió riportere,
hogy egy kb. félórás müsort
készítsen az ITDK-ról. Ugyan
akkortájt a hazai „Napközben"
rádiómüsor számára is beszél
tünk magunkról.
Kaptunk egy levelet, amely
Conununard Város építésre in
vitál Heves és Borsod-Abauj
Zemplén megyébe, hosszasan
·sorolva a kiaknázatlan mezo
gazdasági és egyéb lehetosé
geket. Egy megszerezheto - le
bPntásra itélt - nagy ép�let
egyilttesrol is ír, amely azon
nali betelepedésre adna módot.
Lapzártáig még nem tudtunk az
ajánlat komolysága felel meggyozodni.

DR.illlRÁSFA.LVY BERTALAN: =.üt �elent-

!:!!_!_g���fit��-!-��!��g!�!!��i�:
��� Aecskemet,1985. p.JO

Társadalmi valósá�-nemzeti önismeret

7szemeive.öygyUJ�e:eiiy-;-magyar-sa3to

bó1/ 1985/J�e.S p.113; 1986/1-es
p.139 mIE Dr.raünnich F.Kollégium

Az 1970-es 1 1980-as évek szociog�áfi-

aI-tabora.! -NepmÜve!esi-Iiit:I§a�---p=���peidányszám: 500

�!g�-!�2=!2��!!!-�2����2�_!211:
__f_ Népnüvelési Int.• 1984 p.142
���;�!n�ng_���-t�!2sh�f-�fe�!�
(Megszabadulas a hamis munkatol >

· - szerk.: Thomas Schrr,idt, Verlag
Klaus Wagenbuch, Berlin, 1984.,
p. 142
André Gorz: We�e
ins Paradies
(A paradicsom-ótjai-:-hÜszonöt
tézis a válság megértésére és bal
oldali megoldására), Rotbuch Ver
lag, Berlin, 1983., p. 157

HOGY ÁLL� "KONSTRUKCIÓK•••" ÜGYE?
i. A Kiadói Főigazgatóság engedé
lyezte.
2. A Gondolat Kiadó vállalati
GMK-ja (GO-PRESSZ) szervezésé
ben kb. egy hónap múlva mégje
lenik.
3. Eddig 26 mecénás jelentkezett,
még 74 kerestetik.
(A mecénás-toborzást lásd a LEV
-LAP 10. számában!)
,

Mllhel�ga.zd!k:

.MQvi környezet"
Lévai Sándor, li6S Buda

pest, Géza u. 31.
�.h. tel.: 328-977

"Atheneum" (iskola, mQvelö
!iés stb.)
Révész Sándor, 1098 Buda
pest, Epreserdö u. 32.
Tel.: 477-014
.cv gazdas!ga"
Siklaky István, 1021 Bu
dapest, Tárogató 4t 28.

• sz�lyiség és közösség•
Vincze Erzsébet, 1021 Bu
dapest, Tárogat6 6� 28.
uAlternatív élet- és munkaközösségek"
Maurer György

..

Bel•� t�j'1cozt•tó ITDK-t•iok.n.Jc
,k.1 M•urer·Gy8r�y

BETÁRSULNÉK LAKÁSBÉRLÉSBE, vagy ü
rest bérelnék. /csend, telefon, e
setl�g toleráns házigazda/ Kezdő�
diplanás lány vagyok/néprajz, müv
töri/ Telefon: 474-066

LEV-LAP terjesztő:
M

g
·E

SZolgáltat6 LY

Kölcsönzés
.

max. két

..

\

hétre. Csak LEV-LAP elöfizetöknekl A postaköltséget bé
lyegekkel téritsétek visszaküldéskor.
Ój szerzeményeikröl a LEV
-LAP tudősit •
Használati dij: d� in
formációi
Maurer György, 1125 Buda
pest, Szarvas Gábor u.42/b.l

ELOFIZETE.S:Egy évre 40,-Ft
'
Ezt a szerkes�töség címére küldd,
vagy a Teaházban fizesd be személyesen.
11
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Te�Ületi �ze�vez8k:

Veb,tece.1t:
László
-------- Csorvási
4010 Egyetem tér
1/I.
Nql4eathlzd: Giczey Péter
440 0 Ungvár sé
tány 25. VII/10.

W•rebea Jánqa.. 1064 Bp.
Rudas L.67. Ti 115-384

Információ
�Ydjtö
6s .

,

I

Rhész Sando.r

TEAH AZ

JG'KI KISZ-Klub, Budapest,
XI., Budafoki dt 10/a.
(Bejárat a Bertalan La
os utcai oldalról)

