MÉH e-HÍRLEVÉL
16. SZÁM, 2013. augusztus 28.

TARTALOMJEGYZÉK:
Rapa Nui vagy Tikopia? Ökológiai válság és kiútlehetőségek – Humánökológia tanfolyam ....................1. oldal
A Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat hírei ......................................................................................3. oldal
Magyar népi gyógyászat – magyar népi műveltség 2013/2014. I. félév programja .…...........................4. oldal
Ökowellness Agostyánon ….................................................................................................................... 4. oldal
Gyűrűfűi Falunap …...................….......................................................................................................... 5. oldal
Summerhill találkozó Pécsett .…............................................................................................................. 5. oldal
Petíció az ivóvíz magánosítása ellen .….................................................................................................. 7. oldal

RAPA NUI VAGY TIKOPIA? ÖKOLÓGIAI VÁLSÁG ÉS KIÚTLEHETŐSÉGEK
2013-BAN IS ELINDUL A HUMÁNÖKOLÓGIA TANFOLYAM!
Jelentkezési határidő: szeptember 11.
Veszélyes mértékben átalakítottuk bolygónkat. Az éghajlat gyors változása, az élővilág sokszínűségének
rohamos csökkenése, a szennyezések garmadája, valamint számos további környezeti probléma mindnyájunk
életminőségének drasztikus romlásával fenyeget. A sivár élővilág, éhínség, vízhiány, nyomor és káosz által
terhelt jövőt azonban elkerülhetjük, amennyiben bátran szembenézünk a problémákkal, és kitartóan teszünk
ellenük.
Ezt a szembenézést és cselekvést igyekszik előmozdítani a Kisközösségi Program
(www.kiskozossegek.hu/Kiskozossegi-program) tízhónapos Humánökológia tanfolyama, amely "Rapa Nui
vagy Tikopia? Ökológiai válság és kiútlehetőségek" címmel indul 2013. szeptember 19-től – 2010 óta immár
negyedszerre. A tanfolyamra szeretettel hívunk minden érdeklődőt!
KIKNEK AJÁNLJUK? Előképzettségtől és korosztálytól függetlenül ajánljuk a tanfolyamot mindenkinek,
aki szeretne többet tudni a környezeti problémákról és enyhítésük lehetőségeiről. Leginkább pedig azoknak
az embereknek, akik tenni is kívánnak a környezeti gondok ellen. Különösen érdekes lehet mindazok
számára, akiknek hivatása kötődik a környezeti problémákhoz, illetve e témakörben kívánnak dolgozni a
jövőben. Kiemelten javasoljuk:
- tanároknak, akik megalapozott tudást akarnak átadni a fiatalok számára a környezeti problémákról;
- civil szervezetek munkatársainak és önkénteseinek, akik hatékonyan szeretnék meggyőzni az embereket az
életmódváltás fontosságáról;
- újságíróknak, akik szakmailag korrekt cikkeket akarnak írni környezeti témákban;
- az államigazgatásban dolgozóknak, akik felelősségteljes (ön)kormányzati döntésekhez szeretnének
munkájukkal hozzájárulni;
- "útkeresőknek", akik a jövőben hivatásszerűen szeretnének a környezetvédelemhez, az ökológiai
fenntarthatósághoz kapcsolódó témákkal foglalkozni.
Az eddigi tapasztalatok alapján a tanfolyam kiváló alkalom arra is, hogy a résztvevők hasonló
gondolkodásmódú emberekkel ismerkedjenek meg, barátságok és munkakapcsolatok szülessenek.
TÉMAKÖRÖK. A tanfolyam hat nagy téma köré csoportosul:
1. Az emberi bioszféra-átalakítás története: Mi, emberek lényegesen nagyobb mértékben alakítjuk át a
bolygót, mint bármelyik másik faj. Vajon miként váltunk ilyen különleges élőlénnyé? Megvizsgáljuk az
emberi történelmet egy szokatlan nézőpontból.
2. A fő környezeti problémák áttekintése: Milyen változásokat okozunk a bioszférában, és milyen társadalmi
következményekkel járnak ezek? Éghajlatváltozás, erdőirtás, fajkihalások, vízszűkösség és társaik. Sokat
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hallunk róluk, de gyakran egymásnak ellentmondó információkat kapunk. Igyekszünk tisztább képet
kialakítani a környezeti problémákról.
3. A környezeti problémák társadalmi háttere és a fő kiútlehetőségek: Mely alapvető társadalmi okokra
vezethetők vissza a környezeti gondok? Változtathatók-e ezek a tényezők, és ha igen, hogyan? Megkíséreljük
áttekinteni és rendszerbe foglalni az idekapcsolódó tudás legjavát.
4. Az ökológiai gondolkodásmód alapjai: Ökológiailag fenntartható társadalmak csak akkor jöhetnek létre, ha
kultúránk uralkodó gondolkodásmódja alapvetően átalakul. Ez a változás már meg is indult: bár még
korántsem vált dominánssá, az ökológiai gondolkodásmód egyre terjed. Vajon melyek a fő jellegzetességei,
és miben tér el a ma uralkodó gondolkodásmódtól?
5. Ellenérvek az "antizöld" érvekkel szemben: Egyesek szerint világunk úgy jó, ahogy van, környezeti
problémák nem is igazán léteznek. Vagy ha mégis, nem jelentenek komoly veszélyt: egy-két új technológia,
meg egy kis gazdasági növekedés mindent meg fog oldani. Melyek a legjellegzetesebb "antizöld" érvek, és
milyen ellenérveink lehetnek velük szemben?
6. Mit tehetünk mi?: Mindenki tehet valamit a környezeti problémák ellen, a fenntartható társadalmak
érdekében. Általában az egyéni lehetőségekre szoktunk koncentrálni, holott a közös cselekvés mindig
hatásosabb. Vajon mit tehetünk főként helyben, más emberekkel összefogva egy ökologikusabb életmódért?
Áttekintjük a fő lehetőségeket.
A tanfolyam részletes tematikája itt érhető el:
www.kiskozossegek.hu/upload/file/humanokologia_2013_2014_tematika.pdf
ELŐADÓ. A tanfolyam előadója Dr. Takács-Sánta András ökológus, az ELTE Környezettudományi
Centrumának adjunktusa. Másfél évtizede tanít a tanfolyam témáihoz kötődő tárgyakat az ELTE
Természettudományi és Társadalomtudományi Karán egyaránt, olykor más egyetemeken is. 2012-ben a Kar
Kiváló Oktatójának választották az ELTE TTK-n. Egy időben az MTA Szociológiai Kutatóintézetében
dolgozott az első itthoni települési klímaprogramok elindításán. A Bioszféra-átalakításunk nagy ugrásai című
könyv, továbbá mintegy két tucat szakcikk, illetve könyvfejezet szerzője.
MÓDSZER. Az előadások során interaktivitásra törekszünk majd, vagyis bőven lesz lehetőség a
beszélgetésre, vitára is. Ennek érdekében az előadások kiscsoportban (15-25 fő) fognak zajlani. Olykor
mindnyájunk által olvasott (rövidebb) írásokról beszélgetünk, lesz filmvetítés, tavasszal pedig kirándulunk is.
Minden egyes előadáshoz kapcsolódóan ajánlott olvasmányok segítik az egy-egy téma iránt részletesebben
érdeklődők elmélyülését.
KIMENET. A tanfolyam hivatalos, állami végzettséget nem ad. Reményeink szerint azonban sok tudást és új
szemléletmódot annál inkább. Akik az előadások legalább 75%-án jelen voltak, tanúsítványt kapnak a
tanfolyam elvégzéséről.
IDŐPONT. A tanfolyam 2013. szeptember 19-től 2014. július 17-ig tart – minden héten 1x2 órában
csütörtökön 18 és 20 óra között.
HELYSZÍN. A budapesti helyszín a Humusz Ház, XI. Saru utca 11., pár perc sétára (vagy egy
villamosmegállónyira) a Móricz Zsigmond körtértől, illetve a Petőfi-híd budai hídfőjétől.
DÍJ. A tízhónapos tanfolyam díja 58 000 Ft, amely négy egyenlő részletben fizetendő (szeptemberben,
novemberben, decemberben és februárban), akár készpénzben, akár átutalással. A befizetett összeggel
minden résztvevő a Kisközösségi Program (www.kiskozossegek.hu/Kiskozossegi-program) megvalósulását
támogatja. Cégek számára a teljes összeg leírható költségként.
A JELENTKEZÉS MÓDJA. Ha jelentkezni szeretne a tanfolyamra, kérjük, először írja meg ezt a szándékát a
humanokologia@gmail.com címre legkésőbb szeptember 11-ig. Ezután küldünk információkat arról, hogy
miként kellene befizetnie a tanfolyam díjának első részletét. Ennek határideje szeptember 13. Jelentkezése
csak az összeg befizetésével válik majd érvényessé és véglegessé.
Ha bármi kérdése van a tanfolyammal kapcsolatban, kérjük, írja meg nekünk a humanokologia@gmail.com
címre.
Első alkalom szeptember 19-én (ahol a tanfolyam címének rejtélyére is fény derül).
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Takács-Sánta András és a Kisközösségi Program munkatársai
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A KÁRPÁT-MEDENCEI GYÜMÖLCSÉSZ HÁLÓZAT HÍREI
Tervezett tanulmányutak 2013 őszén
1. A Gömöri Gyümölcsfesztiválhoz (lásd alább) kapcsolódó fesztiválon részvétel, majd másnap látogatás
bükki ősgyümölcsösökben. (A hétvége részletes programját a következő hírlevélben és a gyumolcsesz.hu-n
olvashatjátok).

2. Tanulmányút Komáromban illetve a Duna egyik ártéri gyümölcsösében előreláthatólag október elején.
Kedvcsináló Horváth Gyöngyi leveléből:
„A Komáromhoz tartozó Szent Pál-szigeten az 1930-as években a Gyürki grófok gyümölcsöst telepítettek
(alma, körte szilva), amit 1970-ig műveltek (természetesen a tulajdoni viszonyok 1945 után megváltoztak),
azóta semmi, a gyümölcsöst érintő tevékenység nem történt, ám a fák egy része még terem.
A sziget Natura2000 védelem alatt, 7 védett növény, köztük orchidea, nyári tőzike, stb... miatt.
Ilyen környezetben szeretném, ha ezek a fák ismertek lennének fajta szerint és visszahozhatóak lennének a
köztermesztésbe tájfajtaként.
Étel-ital megoldott (minimális hozzájárulás fejében), illetve a Monostori erőd is látogatható, de az odaáti
Komáromra is érdemes időt szánni. Ez lehetne 2 napos kirándulás, hálóhely van, kollégium szerű (a civil
szervezetünk MagHázának padlásterében kialakítva vagy a pár 100 méterrel arrébb lévő fogadóban is van
szálláshely.”
3. Őszi országos gyümölcsész találkozó Drávafokon novemberben, fajtabemutatóval, programértékeléssel,
tervezéssel stb.
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TERMÉSZETES GYÓGYMÓDOK KOLLÉGIUMA ÉS SZABADEGYETEME
Budapest, Pannónia út 42. I. emelet 7. H-1192.
Számlaszám: AXA Bank: 17000019-12222393
www.tegye.com

Magyar népi gyógyászat – magyar népi műveltség
2013/2014. I. félév programja
Dátum 2013.
Szeptember 7-8.
Szeptember 21-22.
Szeptember 28-29.
Október 5-6.
Október 19-20.
November 9-10.
November 23-24.
December 14-15.
Január 4-5.
Január 18-19.

Szombat
Egészségfilozófia, Betegségtípusok
Bokrossy Zoltán
Testünk a mi templomunk I.
Vígvári János
Szakrális földrajz, Börzsöny
Géczy Gábor
Masszázs elmélet, anatómiai ismeretek
Novák Lajos
Csontkovácsolás I.
Váradi Tamás
Betegségek lelki okai
Dr. Greskó Marianna
Népi gyógyászat alapjai
Deák Tamás
Népmese – Nap mása
Szántai Lajos
Testünk a mi templomunk II.
Vígvári János
Népi játékok
Hintalan László

Vasárnap
Társas lélektan
Vukics Ferenc
Hagyomány és tudomány
Géczy Gábor
Szakrális földrajz, Börzsöny
Géczy Gábor
Mit ér az ember, ha magyar?
Papp Gábor
Csontkovácsolás II.
Váradi Tamás
Gyimesi nép gyógyászat
Bilibók Ildikó
Kenés, inazás
Kiss Gergely Szabolcs
A magyar konyháról
Somlósi Lajos
Hogyan tovább?
Géczy Gábor
Vizsga

Információ: Bokrossyné Pásztor Zsuzsanna 20 546 1164, bokrossy.zsuzsanna@med.semmelweis-univ.hu
Hasonló tematikával Hajdúdorogon, Jánoshalmán és Gyergyószentmiklóson is: magyar@vnet.hu

ÖKOWELLNESS AGOSTYÁNON
Légy a vendégünk egy ingyenes, feledhetetlen hétvégére – Újra ÖkoWellness Agostyánon.
Különleges természeti és kulturális értékek, a gyönyörű gerecsei táj, egy régi középkori kőtemplom, vályog
és szalmabála házak és érdekes programok várnak a Komárom-Esztergom megyei ökofaluban. Teljesítsd a
feltételeket és jelentkezz a szeptember 20-22-i hétvégére! Segítsd Te is önkéntes munkáddal a falu életét!
http://okoklikk.hu/oko-wellness/item/agostyan
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GYŰRŰFŰI FALUNAP
Nemsokára Ökofalunapra várunk benneteket! Szeptember 21-én, Napéjegyenlőségkor újra mértéktartó
kevesedelem lesz Gyűrűfűn. Addig is ÖNKÉNTESEK jelentkezését várjuk a falunapi munkálatokhoz.
Jelentkezési lap és részletek a következő linken:
https://docs.google.com/forms/d/1xWTBTaQq6CxZjh3ltBNI0tUAONC5BnUbFGkRO9vAdME/viewform

Szeretnénk Magyarország első SUMMERHILL iskoláját felépíteni Héregen, a Gerecsében
Mi is ez a Summerhill? A múlt század elején Alexander S. Neill alakított egy iskolát Angliában, amelyben a
gyerekek szabadon (de nem szabadosan, azaz mindennemű keret nélkül!) élnek és tanulnak, ahol nem dúl az
iskolai erőszak, ellenben a gyerekek sokat játszanak és nevetnek, és ahonnan sikeres emberré válva kerülnek
ki, de ami még fontosabb, boldog emberré válva – legyen belőlük buszvezető, szakács, művész vagy kutató.
Summerhill a jó közösségi együttműködés mintapéldája nemcsak gyermekeknek!
Az iskoláról a BBC játékfilmet készített, amelyet akkor is jó szívvel ajánlok mindenkinek (szülőnek és
gyereknek), ha nem akar a témával közvetlenül foglalkozni.
A.S. Neill „Summehill – a pedagógia csendes forradalma” c. könyve pedig zseniális. Aki elolvassa,
bizonyára úgy lesz vele, mint én: „Hogyan is lehet az, hogy nincs még tele a világ ilyen iskolákkal?! Hogy
lehet, hogy nem adjuk meg a gyerekeinknek ezt a lehetőséget?! Hogyan lehet egyáltalán másféle szellemben
nevelni a gyerekeket, mint amit Summerhill képvisel?!”
A honlapunkon: http://www.szupervalyog.com/summerhill további információkat találtok Summerhillről,
annak szellemiségéről (a film is megnézhető itt.)
Ha felkeltette érdeklődésedet a téma, első körben Pécsre invitállak Titeket, ahol szeptember 2-án hétfőn
17.00 órától a Pécsi Kulturális Kreatívok Summerhill találkozót szerveznek. A találkozón levetítik a
Summerhill filmet, illetve utána lehet eszmét cserélni egy Summerhillben oktató magyar tanár
közreműködésével.
Bízunk benne, lesz második Summerhill kör is, azaz összejön egy érdeklődő mag, akikkel majd Pesten
folytathatjuk az eszmecserét. A tervezett pesti találkozón elmondjuk a mi ötleteinket és lehetőségeinket,
hogy mivel tudunk hozzájárulni a kezdeményezés megvalósításához.
Bővebben: Dr. Kovács Mónika Erika, MD, PhD www.szupervalyog.hu, +36-30-448-4695
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„WATER IS A HUMAN RIGHT” Petíció az ivóvíz magánosítása ellen
Az Európai Unióban egy olyan kötelező irányelvet készítenek elő, amely a közszolgáltatások privatizálására
kötelezné a tagállamokat – ebbe a 95 oldalas anyagba rejtették el a vízszolgáltatások kötelező liberalizációját
is. Európa-szerte összefogás indult a vízprivatizáció megakadályozásáért, amelyhez a Váralja Szövetség
közleményben csatlakozott. Magyarországról 16.500 aláírást kell összegyűjteni, ennek még a fele hiányzik…
Írjuk alá a „Water is a Human Right” európai polgári kezdeményezést!
„Az ivóvíz közjószág és stratégiai erőforrás, amit az ENSZ 2010 óta emberi jogként is elismer. Az
egészséges ivóvízhez jutás az ember természet adta joga, mert nincs ember, aki víz nélkül élne, ezért a víz
nem tőke és nem is lehet üzlet tárgya. A Váralja Szövetség szerint az ivóvízzel való gazdálkodás minden
formája a helyi közösségeket illeti meg” – áll szervezetünk közleményében. Minden jóérzésű honfitársunkat
arra kérjük, írja alá ezt az EU által már hitelesített tiltakozást!
Közleményünket itt tekintheti meg: http://varaljaszovetseg.hu/57_ivoviz.pdf
Aláírni itt lehet: https://signature.right2water.eu/oct-web-public/?lang=hu Szeptember 1-ig!
(Sajnos a magyar nyelvű verzió megfogalmazása rendkívül pongyolára sikeredett.). Ez a legkevesebb, amit
az ivóvíz védelmében meg kell tennünk!

ECHO PROJEKT FELHÍVÁS
Az előző számban hirdetett felhívást a szervezők kérésére töröljük, azaz tekintsétek tárgytalannak....
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A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét szerkesztette: Zaja Péter, Petró Tamás, Vásárhelyi Boglárka
Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: Ökotárs Alapítvány, Természetes Életmód Alapítvány és a Visnyeszéplaki Faluvédő
és Közművelődési Egyesület
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