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XIII. TÉLI ÉLŐFALU TALÁLKOZÓ – (fő)szervezői személyes élménybeszámoló
A beharangozóban említettem, hogy roppant lelkesen, ám szervezésben meglehetősen gyakorlatlanul –
mondjuk úgy: mély vízbe ugorva – vállaltuk el a nyílt élőfalu találkozó megszervezését az utolsó (utáni)
pillanatban. „Önző” módon tettük ezt ‒ találkozni vágytunk „testvéreinkkel”. Decemberben
hidegzuhanyként ért a hír, hogy a „nagy öregek” közül nem vállalta senki a nyílt találkozót. Mi lelkes
„ifjak” bevállaltuk úgy, hogy e nélkül se tudjuk, hogy éppen hova kapjunk, annyi munkánk van, hiszen
egy kis öko-élő-kezdeményezésecske indulását gárdírozzuk. Ez a mi vállal(koz)ásunk. Tudatos oldalról
azért is vállaltuk be az élőfalu találkozót, hogy promótáljuk magát a bevállalóságot ‒ és a Gondviselést
is.
Tény, hogy a szervezésünk nem profi ‒ nem is szeretnénk a profizmus színében tetszelegni kezdőként.
Úgy vagyunk vele, mint kiskutya az ugatással… majd belejövünk.
Egyik szemem nevet, a másik sír, hogy csupán 13 fő élt az elő regisztráció lehetőségével. Egyfelől örülök,
mert így eléggé (nagy)családias lesz a hangulat és biztosan nem is lépjük túl a helyi(ek)
befogadóképesség(é)t. Másfelől remélem tényleg csak az az oka a csekély előjelentkezésnek, hogy a
„marketing” volt gyakorlatlan, avagy túl csábítóak az e hétvégi egyéb programok. Némileg mégis
elgondolkodtató ez a létszám szerintem.
Vajon tényleg ennyire sikerült még az önellátás iránt vágyakozók gondolkodásmódjába is belekódolni azt
az üzenetet, hogy „az a frankó, amit egy szakember megmond”? Vajon az már tényleg nem is „elég jó”,
ha mi egymás közt – mondjuk úgy: kisközösségként ‒ saját kútfőből megpróbáljuk megtalálni a
számunkra kívánatos „megoldást”.
A mostani élőfalu találkozó tervezett programja szándékoltan rendhagyó ‒ elhagyja ez eddigi évek
megszokott program rendjét. Nem lesznek előadások! Nem hallgatóságot várunk! Beszélgetéseket
szeretnénk facilitálni, valódi találkozásokat indukálni ember és ember közt, az előadásoknál „meghittebb”
miliőben. Abban hiszünk, hogy a találkozó valóban a TALÁLKOZÁS köré szerveződjön. A találkozás
lényegi céljának azt tűztük ki, hogy a hasonló gondolkodásúak (személyes találkozás által) megosszák
egymással gondolataikat, érzéseiket. Szeretnénk, hogy ez a rendezvény ne egy legyen a sok öko
életmódról tartott „frontális okítás” közül. Végül is minden szervező „picit” a maga képére formálja az
általa szervezett találkozót ‒ így teszünk mi is :). Halkan megsúgjuk azért, hogy többen jelezték
részvételüket azok közül, akik máskor akár elő is szoktak adni, például Baji Béla, Kükedi Zsolt, Cumpf
Attila. Ezen felül úgy tudjuk, hogy prominens személyiség (polgármester) is lesz a résztvevők között –
egyelőre fedje homály, hogy mely településé.
No, de azért, még utószorra elkiáltom magam.
„Csak tessék, csak tessék!”
Ha még nincs programod a hétvégére, akkor uccu neki: Gyere el egy élő találkozóra!
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Helyszín: Lókút; Időpont: 2014. február 28.‒március 2.
Ha esetleg már tagja vagy egy élő/öko kezdeményezésnek és szeretnéd annak „láthatóságát” fokozni,
akkor még utolsó utáni pillanatban jelezheted, ha bemutatnád a kezdeményezést a szombati „Élő
Bemutatkozások” programrész alkalmával. Szeretnénk, ha a bemutatkozó élő/öko kezdeményezésekről
készülhetne egy-egy pár (5-10) perces filmecske, amit a kezdeményezések szabadon felhasználhatnának
arra, amire ők akarják. Digitális kamerát biztosítunk ‒ egy hozzáértő kamerás jól jönne, ha jönne.
„Technikai” oldalról nézve a kevés előjelentkezés okán most meglehetősen nehezen tudom felmérni, hogy
végül is mennyien leszünk – ami erősen megnehezíti annak kikalkulálását, hogy hány segítőre lesz
(lenne?, lett volna?) szükség, hogy az legyen a Nyitott Térből, ami. Azonban a hozzáállás a garancia arra,
hogy a XIII. TÉT „sikerül”. Bárhogy is alakul a találkozó, az úgy lesz jó, ahogy lesz :)
Akinek itt a helye az itt lesz, és mindenkinek, aki itt lesz, itt a helye :)
Mi szervezők „csupán” egy keretet adunk, egy lehetőséget biztosítunk, amit a résztvevők maguk, a maguk
módján töltenek meg tartalommal ‒ a kollektív tudásuk és szándékuk által :)
Találkozzunk!
Legyünk együtt – együnk együtt!
Vica (alias Zsoldos Éva)
+36204358808 ‒ ezen jelentkezz, ha esetleg eljönnél Lókútra (kacsint)

MEGHÍVÓ A CSALÁDI GAZDASÁGOK NEMZETKÖZI ÉVE 2014 ‒ NEMZETI
BIZOTTSÁGI ÜLÉSÉRE
Időpont: 2014. március 4. 10-16 óráig
Helyszín: Budapest, Markó utca 29-31. 252. terem
A „Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014” kampány során a Nemzetközi Vidék Fórum (World Rural
Forum) arra hívta fel a figyelmet, hogy egyre fontosabbá válik a nemzetközi fellépés a családi
gazdaságok érdekében.
Egyre fontosabb ráirányítani a figyelmet a családi gazdaságok és a mai napig hagyományokat őrző, az
élelmezésbiztonságban fontos szerepet játszó agrárcsaládok problémáira. Ezért a Nemzetközi Vidék
Fórum hatására 2014-et Családi Gazdaságok Nemzetközi Évének nyilvánították.
A Vidékfejlesztési Minisztérium az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetével (FAO)
együttműködve 2014. március 4-7. között szervezi meg a „Családi Gazdaságok Globális Fórumát és
Világkiállítását” Magyarországon.
Az eseménysorozat mellett, civil szervezeti együttműködéssel szervezi meg a Kisléptékű
Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos Érdekképviseletének Egyesülete (KISLÉPTÉK) a nemzetközi
és hazai civil szereplők 2014. március 4-i tanácskozását.
A hivatalos „Családi Gazdaságok Globális Fórum és Világkiállítás” tanácskozást megelőzően a hazai és
nemzetközi civil szervezetek baráti tanácskozásának ad teret a civil esemény, ahol nemzetközi (lobbi)
kapcsolat építés, bemutatkozás, egymás megismerése a cél, illetve az eddigi törekvések, elért
eredmények, jó gyakorlatok bemutatása.
Az eseményen lehetőség lesz a nemzetközi civil szereplők által januárban megfogalmazott „Abu Dhabi
Követelések” átbeszélésére, hozzászólásra, javaslatokra, (a deklaráció angolul itt olvasható:
www.familyfarming2014.hu/en/node/42 magyarul http://familyfarming2014.hu/hu/node/45, valamint
lehetőség lesz a március 5-i hivatalos eseményre megfogalmazni a magyar Családi Gazdaságok önálló
deklarációját a nemzetközi és hazai döntéshozók felé.
Az eseményen az érdeklődők közvetlenül is beléphetnek a Családi Gazdaság Magyar Nemzeti
Bizottságába.
A találkozó fő tematikája:
1. A földhöz és más természeti erőforrásokhoz való hozzájutás lehetősége
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2. Pénzügyi forrásokhoz és a biztosításhoz való hozzájutás lehetősége
3. Piachoz jutás lehetősége, rövid ellátási lánc, szövetkezet, gazdák csoportosulása, családi gazdaságok
élelmiszer feldolgozása,
4. Ökológiai gazdálkodás és tanácsadás – különös tekintettel a gyógynövény, mint természeti kincs
helyzetére
5. Diverzifikáció, helyi élelmiszer rendszerek, falusi turizmus
6. Élelmiszerbiztonság, élelmiszer hulladék
Részletes program:
9:00-10:00 Regisztráció
10:00-10:05 Köszöntő, Kajner Péter, elnök, Szövetség Élő Tiszáért
10:05-10:15 Üdvözlet a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014 Európai Koordinátorától,
José A. Osaba, a Családi Gazdaságok Nemzetközi Éve 2014 európai koordinátora, WRF-FRM
10:15-10:25 A családi Gazdaságok Nemzetközi Éve Nemzeti Bizottságainak bemutatkozása
10:25-11:10 I. téma: Természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás (+GMO, vetőmag)
5-5 perces bevezető:
Fidrich Róbert, Magyar Természetvédők Szövetsége
Kőváriné Dr. Bartha Ágnes, Kisléptékű Termék-előállítók és Szolgáltatók Országos
Érdekképviseletének Egyesülete
11:10-11:55 II. téma: Pénzügyi források és más finanszírozás lehetőségek a családi gazdálkodóknak,
nemzetközi kitekintés
5-5 perces bevezető:
Dr. Gera István, Magyar Ökológiai Gazdálkodásért Egyesület
Gelencsér Géza, Völgy Hangja Fejlesztési Társaság KHE
Sallai Róbert Benedek, „Nimfea” Természetvédelmi Egyesület
11:55-12:40 III. téma: Rövid ellátási lánc és szövetkezés, hol állunk ma itthon és Európában
5-5 perces bevezető:
Balázs Bálint, essrg, a gödöllői Szent István Egyetem Környezet- és Tájgazdálkodási Intézete
Környezetgazdaságtani Tanszékének kutatócsoportja
Benedek Zsófia, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont
12:40-13:15 szendvics ebéd
13:15: 13:35 sajtótájékoztató
13:35-14:20 IV. téma: Falusi turizmus szerepe a családi gazdaságok fenntarthatóságában
5-5- perces bevezető:
Bohus Viktória. Szimbiózis Alapítvány
Csizmadia László, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Budai Krisztina, Zöldutak Módszertani Egyesület
Gergely Mária, Falusi Vendégasztal Szolgáltatók Egyesülete
megjelentekkel közösen kötetlen beszélgetés az időkereten belül
14:20-15:05 V. téma: Ökológiai gazdálkodás és tanácsadás – különös tekintettel a gyógynövény, mint
természeti kincs helyzetére
5-5 perces bevezető:
Ware Borbála , Közép-dunántúli Biokultúra Egyesület
Jávor Károly, Cserfa Egyesület
megjelentekkel közösen kötetlen beszélgetés az időkereten belül
15:05-15:50 VI. téma: Élelmiszerbiztonság, élelmiszer hulladék
5-5 perces bevezető:
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Tömöri Balázs, Greenpeace
megjelentekkel közösen kötetlen beszélgetés az időkereten belül
15:50-16:00 Összefoglaló
A rendezvényre meghívott nemzetközi civil partnereket a Nemzetközi Vidék Fórum (World Rural Forum)
vezetése és Nemzetközi Bizottság tagjai (részvételük jelenleg jóváhagyás alatt)
• José Antonio Osaba Garcia, WRF elnöke
• Laura Lorenzo, a Családi Gazdaságok Nemzetközi Évének 2014 megbízott koordinátora
• Mr. Auxtin Ortiz, WRF Dél-Amerika, szakértő
• Mr. Mamamadou Fayinkeh, Gambiai Gazdák Egyesületének elnöke
• Ms Esther Penunia, Ázsiai Gazdák Egyesülete Fülöp-szigetek, elnök
• Mr. Roberto Ugas, IFOAM, Peru La Molina Egyetem professzora
• Ms. Conchi Quintana, WRF kutató
• Ms. Neeta Patel, SEWA Önfoglalkoztató Nők Egyesülete India
A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
2014. február 28-ig küldje meg részünkre részvételi szándékát a hun.farmers.ngo@gmail.com vagy a
kisleptek@gmail.com e-mail címre.
A jelentkezéshez kérjük megadni a következő adatokat:
- jelentkező nevét,
- szervezet nevét (ha van), vagy gazdálkodásának pár soros bemutatását,
- telefonszámát,
- e-mail címét,
- postacímét.
- Mely deklarációs ponthoz tesz javaslatot?
A jelentkezők a fent olvasható januári deklaráció mentén előre készüljenek javaslataikkal!
Bővebben: http://familyfarming2014.hu/hu/node/48

KUTATÁSOK
AZ
ÖKOLÓGIAI
SZÁNTÓFÖLDI KUTATÁSOK

GAZDÁLKODÁS

SZOLGÁLATÁBAN:

2014. március 4. Karcag, Debreceni Egyetem ATK Karcagi Kutató Intézet, Kisújszállási u. 166.
2014. március 7. Nagydorog, Polgármesteri Hivatal
2014. március 11. Mezőtúr, Peresi Tangazdaság
2014 márciusában az ÖMKi munkatársai és szakmai partnerei bemutatják aktuális kutatási témáikat, és
ismertetik az elmúlt évek ökológiai szántóföldi on-farm kísérleteinek eredményeit. A rendezvény három
helyszínen, egymáshoz hasonló programmal kerül megszervezésre. A találkozók célja a kísérleti
eredmények és tapasztalatok megosztása és megvitatása az érintett és érdeklődő gazdálkodókkal,
valamint a további kutatási irányok és lehetőségek közös feltárása. Továbbá a rendezvénysorozat
lehetőséget kíván teremteni a hazai szántóföldi ökogazdálkodás szereplőinek egymás jobb megismerésére
és az aktuális ágazati kérdések kötetlen megvitatására.
Részletes program: http://biokutatas.hu/media/com_acymailing/upload/szanto2014.pdf
Részvételi díj: A rendezvényen való részvétel díjtalan, azonban előzetes regisztrációhoz kötött.

I. FALUSI VENDÉGASZTAL KONFERENCIA
Helyszín: MUOSZ Székház, 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47.
Időpont: 2014. március 10.
Szeretettel várjuk Önöket a falusi vendégasztal szolgáltatók, kistermelők, őstermelők, első országos
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találkozóján és fórumán.
Program:
09.30 - 10.00 Regisztráció
10.00 - 10.30 Megnyitó. Köszöntők:
Dr. Horváth Viktória, Nemzetgazdasági Minisztérium, Turizmusért felelős helyettes államtitkár
Csizmadia László, FATOSZ Elnök
Mártonné Máthé Kinga Belföldi Igazgató, Magyar Turizmus Zrt
10.30 - 11.00 Gergely Mária FVSZE Elnök, Az FVSZE eredményei? 2014-es céljai
11.00 - 11.30 NAKVI bemutatása, vidékfejlesztési támogatások, pályázatok
11.30 - 12.00 Szalay-Zala Andrea FATOSZ Főtitkára, A Vidékjáró együttműködés bemutatása
12.00 - 12.30 Éva Johnson Kommunikációs Szakértő FILT pecsétgyűjtő akció ismertetése, reklám –
marketing kérdések
12.30 - 13.00 Szabadkai Andrea Kislépték Szövetség Elnöke kistermelői termékértékesítés,
magánháznál,
termelői piacon, rendezvényen
13.00 - 13.30 Kovács Zsuzsanna, Adószakértő falusi vendégasztal szolgáltatás, kistermelői adózási
kérdések, Mit lehet elszámolni és hogyan?
13.30 - 14.00 Horváth János Adó-, és jövedéki szakértő Pálinka és bor értékesítése őstermelőként,
kistermelőként, falusi vendégasztal szolgáltatóként, 2014-es változások!
14.00 - 15.00 Kóstoló sarok, Sajtótájékoztató
Műsorvezető: Buza Sándor
Bemutatkozó vendég: Füzesgyarmat
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részvételi szándékát jelezze a titkarsag@fvsze.com címen.
AKLI MAJOR PIAC SEGÉLYKIÁLTÁS!
Az Akli Major Piac négy termelője elhagyta a piacot, és a majortól 500 méterre, egy wellness szálloda
kertjében, március 1-től új piacot nyit!
A most következő írás a múlt hét szombaton történt események irodalmi változatát rögzíti. A szövegben
található információk egytől egyig hitelesek. Így hangzottak el. Nincsenek logikai rendbe szedve. Nem
teljes körűen mutatják be azt a mindannyiunk számára fájdalmasan meghatározó gazdasági, társadalmi
környezetet, amelyben ez a helyzet létrejött. Ok-okozati viszonyainak megírására most sem idő, sem tér
nincs. Érzelmi túlfűtöttségével mégiscsak plasztikus képet nyújt a kialakult helyzetről, továbbá érzékelteti
sokkos, az elmúlt öt napban meghajszolt lelki állapotomat.
"Amióta az eszemet tudom mindig ilyen voltál. Mindig szembe álltál a széllel és lehugyoztad magad. Ez a
kálvinista reformer véred, hogy az emberek megváltoztathatóak és értékek mentén fognak gondolkodni.
Értsd már meg végre, hogy az emberek 3500 éve ilyenek, és az elkövetkező 3500 évben is ilyenek
maradnak. Két forintért hátba támadják egymást. Nem tanultál elég történelmet? Hála Istennek, végre
vége van ennek a 150 szombatja tartó ámokfutásnak. Végre rendes családanya módjára képes leszel
foglalkozni a családoddal, nekiláthatsz a szennyesnek és a vasárnapi ebédfőzésnek. Végre lesz időd arra,
hogy megcsináltasd a műemlék ablakot, hogy mínusz húszban ne fütyüljön át rajtunk a szél" – ordibálta
indignáltan Tamás Úr.
Megszeppenve hallgattam végig a tirádát és magamban igazat adtam neki. Tényleg beáldoztam őket.
Először a műemlékért, aztán a piacért. Na de ki feszül fel a szivárványra, ha én nem.* Fordítottam líraian
magyarra a szembe állni a széllel és lehugyozni magam, hazánkban oly gyakran használt, kissé vulgáris
igei szerkezetet.
* http://www.youtube.com/watch?v=U7sEnH6I9Gw
Nehéz helyzetben vagyok, akkor, amikor el kell magyaráznom azt, hogy pontosan mi és hogyan történt,
hogy mindenki, többek között a magam számára is világossá váljon, mi vezetett ehhez a szakításhoz.
Annál is inkább, mert az innen-onnan álló felek megkértek arra, hogy tartózkodjam a sárdobálástól. Nem
mintha eddig dobálóztam volna ilyesmivel.
Ugyanakkor a történteket nem lehet érzelemmentesen bemutatni. Ahogy minden rossz házasságnak
legalább két igazsága van, ennek a helyzetnek legalább három. Egy piacszervezői, egy termelői és egy
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vevői igazsága. Én a saját igazságomat tudom hitelesen képviselni. A történtek tényszerű, későbbi
feltárásával tartozom a hűséges vevőknek, a megvezetett termelőknek és magamnak. A történtek
tényszerű leírásával tartozom ennek a barokk majornak, amely 300 éves írott története során mindig is
gyűjtötte, archiválta és tanulságként visszaadta történetét az utókornak.
Múlt hét szombaton Ivácson Attila sajtmester bejelentette, hogy tovább áll a tőlünk 500 méterre fekvő
wellness szállodába és magával viszi a termelőket, ahol új piacot alapít. Sajátos módon erről a termelők
egy része nem tudott, vagy csak homályos sejtése volt. Határozottan nem esett jól az, hogy a távozó
termelők 2,5 év munkáját egy köszönömmel sem méltatták. De hát ez egy ilyen ország. Itt nem szokás
megköszönni semmilyen közösségi erőfeszítést. Legfeljebb akasztani érte. Kicsivel később szobrot
állítani és sírdogálva megkoszorúzni a mártírt. De addigra a közös ügy már csak egy kőbe vésett,
elporladó emlék, ahelyett hogy közösen megvívott életformánk, közös gazdasági és társadalmi sikerünk
lenne.
Az első tagló után megindultak a támogató telefonok a piacra járó törzsvevőktől. És ekkor felálltam. Azt
gondoltam, hogyha már a termelők cserbenhagyták, én nem hagyom cserben a vevőiket. Ezt a kulturális
és konyhakerti piacteret, ezt a mindannyiunk szemléletét formáló agorát ugyanis nem csak a szervezők, a
termelők, de a hűséges vevők, a helyi lakosság, a helyi gyüttmentek, a Bakonyba látogató turisták
egyaránt alakították jelenlétükkel az elmúlt 150 szombat óta.
Az apránként beáramló infómorzsákból összeálló kép alapján kiderült, hogy erre a puccsra már hetek óta
készültek. Eljátszottak egy sajátos színjátékot azzal kapcsolatban, hogy az alapítvány, mint piacszervező
mire jusson abból a heti 7000 Ft perselypénzből ezen a 3 hektáron elterülő 4000 m2 beépített alapterületű
műemlék majorban. Ajánlatuk a következő volt. Átveszik a piac szervezését, a perselypénz 20%-ával, heti
1500 Ft-tal honorálnák a hely használatát, az alapítvány piaccal kapcsolatos összes adminisztratív
feladatát. A fennmaradó összegből pedig piacot fejlesztenek. Némi megdöbbenés után rájöttem, hogy
tulajdonképpen nincs ellene kifogásom. Nem kérünk 20% alamizsnát, a perselypénz 100%-át átadjuk,
csak azt kérjük, hogy a fejlesztés, amelyet közösen határozunk meg a piac fókuszában, egyben a major
érdekében álló maradandó beruházás legyen. Nem fogadták el. Ha jól emlékszem történelmi
tanulmányaimból, ezt nevezik casus bellinek. De nem a mi oldalunkról.
7000 Ft heti perselypénzért nem volt elegendő az hogy:
- Piroska, anya, apa, gyerekek, póniló, rackajuh, malac, kutya, macska, magtár, kovácsműhely, bolt,
kápolna rendelkezésre áll 150 szombat óta,
- az alapítvány viszi a piac adminisztrációt,
- tartja arcát a hatóság felé,
- vezeti a boltot,
- pontosan fizet a termelő felé,
- megvette kétszázezerért az online pénztárgépet,
- megpályázott és szétosztott 5m3 csomagolóanyagot, 5000 db papírszatyrot a termelők között,
- megpályázott és szétosztott 50 ezer darab prospektust a termelők és a turisták között,
- megrendezett egy négy hétből álló barokk majorjátékot,
- nyáron oktató kertet tartott fenn a gyerekek nevelése céljából,
- szemléletformáló kerti beszélgetéseket szervezett,
- biokertészeti előadásokat szervezett,
- a hucul program keretében öt hónapon keresztül minden gyerek és felnőtt ingyen lovagol
szombatonként, négy pályázó több hónapon keresztül ingyen tanulhat lovagolni,
- elmélyedt ebben a redves magyar jogi és adójogi mocsárban, különös tekintettel az őstermelői, a
kistermelői, a helyi piac rendeletekre,
- a kistermelésben kezdő és haladó helyi lakosságnak ingyenes jogi és számviteli segélyszolgálatot
biztosít,
- szakmai, gazdasági, jogi, adózási tapasztalataival fel felküzdötte magát az országosan elismert
civilszervezetek közé,
- jelenleg olyan két minisztériumnak beadandó pilot projekten dolgozik, amely nyugat-európai mintára
enyhítené a rövid ellátási láncban szereplő kistermelők számlázási gondjait.
Ezenkívül süssön kenyérlángost, vezessen melegkonyhát és büfét, osszon ingyen teát és húslevest,
radírozza fel az udvart, de aztán seperje is le a radírgumit. Tamás Úr álljon karikás ostorral az udvar
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közepén, és terelgesse a rackanyájat a vendégek körül.
De a leges legfontosabb, hogy mos azonnal újítsuk fel ezt a 70 év alatt lepusztított barokk műemlék
majort.
És most egy sarkalatos ponthoz értünk. Kit és miért zavar az, hogy ez a piac ebben a lepusztult major
udvarban működik lassan 3 éve? Kit és miért zavar az a sajátos tükör, amelyet a major tart a vidékre
látogató fővárosi felső tízezer elé? Amely tükör kéretlenül is elmeséli a major kommunizmusban eltöltött
elmúlt 50 évét. Amely tükör kéretlenül is megmutatja a magyar vidék gazdasági és társadalmi állapotát.
Az elmúlt 20 év degenerált és meglopott pályázati rendszerét. Egy olyan pályázati rendszerét, amelyben a
magyar dilettáns közigazgatási döntéshozatal 2007-ben egész egyszerűen kizárta a vidéki Magyarország
fogalmi kategóriájából az 5000 főnél nagyobb városok összes bel- és külterületét. Nem kevesebbet, mint
az összes magyar pusztát, tanyát és majort. Brüsszel meg ráütötte a magyar ostobaságra Óz a nagy
varázsló feltörhetetlen pecsétjét 2014-ig.
Tegnap megindult a kiberháború. Ivácson Attila sajtmester, aki két és fél évvel ezelőtt, társadalmi
munkában kezdte el fejleszteni az Akli Major Piac facebook oldalát, jelenleg manager jogosultsággal,
korlátlanul rendelkezik az oldal felett, ahonnan minden olyan lakossági kommentet eltüntet, amelyik ezt
az eljárást kritizálja. Az oldalt kifejezett kérésünkre sem adja vissza, ezáltal a nevünket bitorolja. Az
oldalra a nevünkben valaki, aki nem hajlandó vállalni az arcát, olyan képi és szöveges üzenetet helyezett
fel, amely azt sugallja, hogy a piac wellness hotelbe költözése az Akli MajorPiac szervezőinek és
termelőinek teljes hozzájárulásával és beleegyezésével történt.
Ezúton az Akli Major Piac kijelenti, hogy a piac nem költözik a wellness hotelbe.
2,5 éve megkezdett munkáját töretlenül folytatja tovább, amelyben számít hűséges termelőire és hűséges vevőire.

A fenti facebook oldal helyett Akli Major Piac néven új facebook oldalt hoztunk létre, amely itt érhető
el:
https://www.facebook.com/pages/Akli-Major-Piac/754977121194334
Ezúton arra kérünk mindenkit, hogy ezen a linken keresztül jelenlétével tisztelje meg erőfeszítésünket a
piac további folytatásának érdekében és ezt az információt ossza meg másokkal.

ÖNKÉNTESSÉG KRISNA-VÖLGYBEN – 2014.
Szeretettel várjuk Krisna-völgy biokertészetében önkéntesként, akár néhány napra, akár hosszabb időre,
áprilistól októberig! 2014-ben a korábbi éveknél előnyösebb feltételekkel önkénteskedhet nálunk!
Érdeklődő önkénteseink a biokertészeti gyakorlat elsajátítása mellett bepillantást nyerhetnek a Krisnavölgyiek mindennapjaiba is. Lehet velünk közösen étkezni is, vagy akár bekukkantani a templomi
szertartásokba. Akit bővebben érdekelnek a fenntartható életmóddal kapcsolatos kérdések, személyes
beszélgetések keretében kaphatnak tájékoztatást az Öko-völgy Alapítvány munkatársaitól.
Amit még biztosítani tudunk az önkénteseknek – a jó hangulat és a tapasztalatcsere lehetősége mellett – a
Krisna-völgyi szabad bejárás az önkéntesség idejére, illetve a jelentkezők számától függően – a
jelentkezés sorrendjében – kedvezményes étkezési és szállási lehetőségek.
Szállások:
1.) Somogyvámos faluban lévő, önkénteseknek fenntartott sátoros szálláshely. Egyéni megbeszélés
szerint júniustól októberig (sátrat, derékaljat és hálózsákot hozzanak magukkal!). A térítés ez esetben a
víz- és esetleges áramhasználat költségeire vonatkozik, napi 300 Ft.
2.) Somogyvámoson található vendégházak. További információ:
http://krisnavolgy.hu/www.krisnavolgy.hu
Étkezés: Természetesen lehet a Krisna-völgyi lakókkal együtt étkezni!
1.) Korlátozott számban – az önkéntesek jelentkezésének sorrendjében ‒ kedvezményes étkezési
lehetőséget tudunk biztosítani!
2.). A szokásos – nem kedvezményes – árak: reggeli: 500 Ft, ebéd: 1000 Ft, vacsora: 500 Ft. Ezek év
közben változhatnak!
3.) Májustól októberig rendelkezésre áll az étterem is.
Utazás: Az önkéntesek maguknak szervezik, ehhez infókkal tudunk segíteni.
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A Krisna-völgyi egyéb előírások ugyanazok, mint amelyek a turistákra is vonatkoznak: nem szabad
bevinni a területre húst, tojást, alkoholt, cigarettát, kávét. (Bármi más ételt, italt nyugodtan lehet hozni).
Egyéb feltétel nincs.
Jelentkezés: Kérjük, hogy az önkénteskedés időpontjával kapcsolatban a kertészet vezetőjével előre
egyeztessen:
- Antal Balázs (Bálamódaka dász): 30/700-38-36; e-mail: bmod@krisna.hu és őt kell majd keresni
ideérkezésekor is.
- További információk kérhetők az önkénteskedéssel kapcsolatban Kun Andrástól (Öko-völgy
Alapítvány): 30/301-18-59; e-mail: kun.andras@okovolgy.hu
http://okovolgy.hu/onkentesseg-krisna-volgy-kerteszeteben-2014/

BESZÁMOLÓ A CIVIL TÖRVÉNY MÁRCIUS 15-ÉN ÉLETBE LÉPŐ
RENDELKEZÉSEIRŐL
Civil Információs Centrum szervezésében egy információs napon vettünk részt, melynek meghívott
előadója egy ügyész hölgy volt, akitől sok praktikus és okos tanácsot kaptunk, és néhány útjelzőt, amire
felhívta a figyelmünket.
A március 15-én életbe lépő PTK módosítása érinti a civil szervezeteket is. Elsősorban az újonnan
létrehozandó szervezetekre vonatkoznak nagyon szigorú szabályok, de a már meglévőket is érinti. Pl. az
eddigi 34 felelősségi szabály helyett 406 (!) szabályt tartalmaz az új PTK, ami a szervezetekre kötelező
lesz, ugyanúgy, mint a gazdasági szféra szereplőinek.
Minden szervezetnek módosítani kell az alapszabályát, függetlenül attól, hogy alapítvány, egyesület,
közhasznú vagy nem közhasznú szervezet jelenleg.
Május 31-ig be kell érkeznie az OBH-hoz a 2013. évi közhasznúsági jelentésnek, és a bejegyzés szerint
illetékes törvényszékhez a közhasznúság fenntartására vonatkozó kérelemnek, együtt a 2012-2013.évi
közhasznúsági jelentéssel, és az egységes szerkezetbe foglalt alapszabállyal. (Ezek mellett a közgyűlés
jegyzőkönyve, jelenlétije is természetesen kötelezően benyújtandó dokumentum).
Akinek nem érkezik be a kérelme május 31-ig, az automatikusan elveszíti a közhasznú státuszát, és csak 2
év elteltével kérvényezheti újra, természetesen akkor, ha megfelel a feltételeknek.
Ha nem akar a szervezet továbbra is közhasznú maradni, akkor is módosítani kell az alapszabályt, és
beküldeni a törvényszéknek, de akkor kérni kell egyben a közhasznú státusz törlését is.
Kaptunk néhány praktikus tanácsot is. Például, hogy nem kell mindent az alapszabályba beleírni, csak
amit nagyon muszáj, mindent más inkább az SZMSZ szabályozzon. Ne írjuk bele az alapszabályba, hogy
milyen időtartamra választjuk a tisztségviselőket, ezt is szabályozzuk az SZMSZ-ben. A Törvényszékhez
beérkezett kérelmek átkerülnek az Ügyészségre, akik bármelyik szervezetet ellenőrizhetik, vizsgálhatják a
szabályszerű működést (pl. a közgyűlés összehívásának szabályszerűsége, határozatképesség vizsgálata,
szavazás lebonyolításának szabályszerűsége, alapszabály ,elfogadó nyilatkozatok formai és tartalmi
megfelelőség,tagnyilvántartás, a vezetőségi ülések meghívói, jegyzőkönyvek, jelenléti ívek, határozatok
tára stb.).
Útmutató online verziója, benne az új közhasznúság megszerzésének feltételeivel itt olvashatók:
http://civiljogok.hu/utmutato/kozhasznu-szervezetek-uj-szabalyok
A beszámolót készítette: Suta Éva, KÖTHÁLÓ ügyvezető
A Magyar Élőfalu Hálózat e-hírlevelét
szerkesztette: Zaja Péter,
Elérhetőség: namzi@tvn.hu
Lektorálta: Farkas Judit
Munkánkat támogatja: A Magyar Élőfalu Hálózat és a Visnyeszéplaki Faluvédő és Közművelődési
Egyesület
„A rossz sikeréhez elég annyi, hogy a jók nem csinálnak semmit.”
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In memoriam Mese

